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Özet 

 Erken dönemden itibaren kıraat ilmi ile ilgili bir takım tartışmalar yapılmıştır. Kıraat 

ilmi ile ilgili önemli tartışma konularından biri, kıraat farklıklarının tevkifî mi yoksa ictihadî 

mi olduğu hususudur. Bu konudaki tartışmalar, “Kıraatlar, nakle dayalı olup tevkifî midir? 

Kıraat ihtilafları içtihada açık bir alan mıdır? Eğer kıraatlar ictihadî ise kıraatların hangi 

kısımları ictihadîdir?” gibi bazı sorular çerçevesinde yapılmıştır. Âlimlerin ekseriyeti 

kıraatların tevkifî olduğunu savunmuş olsa da bu konuda farklı bazı görüşler de ifade 

edilmiştir. Klasik literatürde kıraatların ictihadî olup olmadığı konusu, kıraatların mütevatir 

olup olmaması ile ilişkili olarak ele alınmıştır. Bu makalede kıraatların ictihadîliği sorunu, 

onların tevatürü ile ilişkili olarak ele alınmıştır. 
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THE ISSUE OF TEVATUR AND IJTIHAD IN SCIENCE OF QIRAAT 

Abstract 

There have been some discussions about the science of recitation from the early 

period. One of the important debates about the science of qiraat is whether the qira'at 

differences are attribution or ijtihad. Discussions on this subject are, “Are the recitations 

based on narration and withholding? Are recitation disputes an open field for ijtihad? If the 

recitations are ijtihadi, which parts of the recitations are ijtihadi? It was made within the 
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framework of some questions such as. Although the majority of the scholars have argued that 

the recitations are withholding, some different views have also been expressed on this issue. 

In the classical literature, the issue of whether the recitations are ijtihad or not has been 

discussed in relation to whether the recitations are mutawatir or not. In this article, the 

problem of ijtihadism of recitations is discussed in relation to their tawatur. 

Key Words: Qiraat, İjtihad, Tevkifî, Seven Letters, Tafsir 

GĠRĠġ 

Kıraat ilmi, diğer ilimlerde olduğu gibi süreç içinde gelişmiş ve bir ilim halini almıştır. 

Kıraat ilmi, Kur‟ân lafızlarının veya kelimelerinin okunma keyfiyetini inceleyen bir ilimdir. 

Kıraat ilmi, Kur‟ân kelimelerinin mütevatir şekillerini ve kelimelerdeki farklılıkları nakleden 

kişilere isnad ederek bilmek, şeklinde tarif edilebilir.
1
  

Kıraat ilmi ile ilgili birçok tartışma ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen tartışma 

konularından biri de kıraat farklıklarının ictihadî bir konu olup olmadığıdır. Kıraatların 

ictihadîliği sorunu, tarihsel bir yapıya sahip olduğu için, konuyu kronolojik bir sıra ile ele 

almaya çalışacağız. Kıraatların ictihadîliği sorununun, klasik tefsir ve kıraat literatüründe 

genellikle kıraatların tevatürü meselesiyle ilişkili olarak ele alındığını söyleyebiliriz. Bundan 

dolayı çalışmamızda kıraatların ictihadîliği sorununu, onların tevatürü ile ilişkili olarak 

incelemeye çalışacağız. 

1-KIRAAT ĠLMĠNDE ĠCTĠHAD, KIYAS VE RE’Y KAVRAMLARI 

Araştırma konumuzun mahiyetinin ortaya konması, öncelikle temel kavramların ele 

alınması ile mümkündür. Tefsir ve kıraat ile ilgili eserlerde, kıraatların ictihadî olup olmadığı 

meselesi ele alınırken, ictihad ile re‟y kavramlarının bazen birlikte bazen ayrı ayrı 

kullanıldığını söylemek mümkündür.  

Bu durumda sözü edilen iki kavramın, yakın anlamlı kavramlar olarak kullanıldığını 

söyleyebiliriz. Ancak sözü geçen iki kavramın mahiyeti, kıraat ilmi açısından muğlak bir yapı 

arz ettiğinden, öncelikle bu iki kavramı açıklamaya çalışacağız.  

                                                           
1
 İsmail Karaçam, “Kırâatların İntikali”, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları IV (İstanbul: Ensar Yayınları, 2002), 290. 
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Çalışmamızın konusuyla ilgili olarak kıyas, ihtiyarî gibi kavramlar da 

kullanılmaktadır. Bu kavramlar da re‟y ve ictihad konusuyla ilgili olduğu için bu kavramları 

da ele almaya çalışacağız.  

a-Re’y Kavramı 

Re‟y kelimesi, re-â (ٖزأ) sülasî fiilinden türemiş bir mastar olup, kalbin görmesi 

anlamına geldiği gibi, gözle görme anlamına da gelir.
2
 Ru‟yet kelimesi, görünen şeyi fark 

etmek anlamına gelir.
3
 

Ru‟yet kelimesinin görme anlamı farklı anlamlara gelebilmektedir. Ru‟yet, duyu ve 

onun yerine geçen şeylerle görme anlamına gelir.
4
 Nitekim 102/Tekâsür sûresi 6. ve 7. 

âyetlerinde şöyle buyrulur: (  ٍَ ْٛ ب َع َٓ ََّ ُٔ ٍِِۙ ﴿ ثُىَّ نَتََس ﴾٧اْنَٖٛقٛ ٌَّ اْنَجٖحَٛىِۙ ﴿   ُٔ ﴾٦نَتََس ) “Yemin olsun, cehennemi 

mutlaka göreceksiniz! Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz.” 

Ru‟yet, tasavvur ile görmek anlamına gelir.
5
 8/Enfal sûresinin 50. âyetinde şöyle 

buyrulur:  ( ٖ ٰٓ ْٕ تَس  نَ ذُٔقُٕا َعرَاَة اْنَحسٚقِ  َٔ َٔ ُْْىْۚ  اَدْبَبَز َٔ ْى  ُٓ َْ ُجٕ ُٔ  ٌَ ئَِكتُ َْٚضِسبُٕ
ٰٓ ه  ًَ ٍَ َكفَُسٔاِۙ اْن فَّٗ انَّرٚ َٕ َ اِذْ َٚت ) “Melekler, 

inkâr edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura, “Tadın bakalım yangın azabını!” diyerek 

canlarını alırken bir görseydin!” 

Ru‟yet, tefekkür ile görmek
6
 ve akıl ile görmek anlamına gelir.

7
 Re-â (ٖزأ) fiili iki 

mef‟ul aldığında ilim anlamına gelir.
8
 Re-â (ٖزأ) fiili, Kişinin zann-ı galip ile iki zıddan birine 

inanmasıdır.
9
 

Re‟yin daha sonraki terminolojik anlamıyla örtüşecek şekildeki Fîruzâbâdî, re‟yi, akıl 

sahibi olma veya re‟y sahibi olma anlamında kullanmıştır.
10

    

Ru‟yet, bir şey hakkında düşünmek, akla gelen düşünceler arasında tercih yapmaktır.
11

 

Re-â (ٖزأ) fiili, ila harf-i cerri ile müteaddi olunca ibret almaya sevk eden düşünce anlamına 

gelir.
12

 

                                                           
2
 Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu’l-‘Ayn (Beyrût: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2002), 2/83. 

3
 Râgıb İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, (Beyrut: Dâru’l-Marife, 2005), 189. 

4
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

5
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

6
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

7
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

8
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 189. 

9
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 190. 

10
 Mecdüddîn Muhammed b. Yakūb el-Fîrûzâbâdî, el-Kāmûsü’l-muhît (Dımeşk: Muessetu’r-Risale, 1998), 1285. 

11
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 190. 

12
 İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur‘ân, 190. 
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Genel olarak re‟yin itikat, bilgi, akıl ve zann gibi anlamları taşıdığını ya da bu 

anlamlarla bağlantılı olduğunu söylemek mümkündür. “Geniş anlamıyla re‟y için daha çok 

kalp/akıl gözüyle görme anlamı doğrultusunda olmak üzere “sonuç itibariyle isabetli olanı 

çıkarsama”  “sonuçtaki durumu çıkarsama” gibi tanımlar verilmiştir.”
13

  

Terim olarak re‟y, nassın bulunmadığı yerde şahsi kanaati ifade eder. Re‟y, kıyas, 

istishab ve örf gibi bütün ictihad yönlerini kapsayacak şekilde kullanılır.
14

 

b-Ġctihad Kavramı 

İctihad kavramı, cehd kökünden türemiştir. Cehd, sözlükte takat, güç ve meşakkat 

anlamında kullanılmaktadır. Yine (ce-he-de), fiil olarak “çaba göstermek, bütün gücünü 

kullanmak, ortaya çıkarmak, zahmet çekmek” anlamına gelmektedir.
15

 Cehd, meşakkat içinde 

olmak, bir amaca ulaşmak anlamına gelir. Cuhd ise, az şey ile yaşamak anlamına gelir.
16

 

İctihad, hakimin karşılaştığı bir meseleyi kitap ve sünnet ile kıyas etmesidir.
17

 İctihad, 

elinden geleni yapmak, bir işte gücünü kullanma gibi anlamlara gelir.
 18

 

Cürcanî, ictihadı şöyle açıklar: İctihad sözlükte gücü nisbetinde çaba göstermektir. 

İctihadın ıstılahî anlamı şöyledir:  Şerî‟ bir hüküm hakkında kendisinde bir kanaat hasıl 

olması için fakihin bütün gücünü harcamasıdır. İctihad, istidlal açısından maksudu elde etmek 

için bütün gücünü kullanmaktır.
19

 

 “İslâm‟da Kur‟an ve Hz. Peygamber‟in sünneti dinî hükümlerin aslî iki kaynağı ve 

belirleyicisi olmakla birlikte bunların kabulü, anlaşılması ve yorumlanması akılla 

mümkündür. Bu sebeple nakil ve akıl birbirini dengeleyen bir işlev ve öneme sahip olmuş, 

ictihad da nakil karşısında aklın bu işlevini temsil eden kavramlar arasında merkezî bir yer 

işgal etmiştir. Kıyas, re‟y, istidlâl, istinbat, fıkıh gibi yakın içeriklere sahip kavramlarla 

birlikte ictihad, nasların lafız, mâna ve bilinçli boşluklarında gizli şer„î-amelî ahkâmı ortaya 

çıkarmaya yönelik beşerî çabayı ifade eder.”
20

 

                                                           
13

 H. Yunus Apaydın, “Re’y”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ts. (Erişim 25 Ocak 2022). 
14

 Mansur Koçinkağ, Erken Dönem İslam Hukuk Düşüncesinde Re’y ve Hadis (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2018), 
66. 
15

 Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem İbn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.), 2/530. 
16

 Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu’l-‘Ayn (Beyrût: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2002), 228. 
17

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab, 2/533. 
18

 İbn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab, 2/533. 
19

 Seyyid Şerif Cürcanî, Mu’cemu’t-Ta’rifat (Beyrût: Daru’l-Fedile, ts.), 12. 
20

 H. Yunus Apaydın, “İctihad”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ts. (Erişim 26 Ocak 2022). 
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d-Kıraat Ġlminde Ġctihadî ve Ġhtiyarî Kavramları 

Kıraat ilmi ile ilgili bilgiler verilen eserlerde bazen ictihadî ve ihtiyarî kavramları 

kullanılmıştır. Klasik tefsir usûlü eserlerinde zaman zaman kıraat ilmi açısından ictihadî 

kavramı, ihtiyarî kavramıyla eş anlamlı kullanılmıştır.  

Zerkeşî, kıraatların tevkifî olduğunu, ihtiyarî olmadığını ifade etmiştir.  Zerkeşi, bu 

görüşünü Zamehşerî gibi bir grup alimin hilafına ifade ettiğini söyler. Bu alimler, kıraatların 

bülağa‟nın ictihadı ve füsehanın ihtiyarı ile ortaya çıktığını zan etmişlerdir.
21

   

Zerkeşi‟nin ifadesinden anlaşıldığı gibi o, ictihad kelimesini bir görüşün seçilmesi 

veya bir kıraatın reddedilmesi anlamında kullanmıştır. Buna göre ictihadî veya ihtiyarî 

kavramları ile kıraat ilminde kişisel görüşlerin kullanılması kast edilmektedir. 

c-Re’y, Kıyas ve Ġctihad Kavramlarının Mukayesesi 

Re‟y kavramının ilişkili olduğu bazı kavramlar vardır. Bunlar itikat, bilgi, akıl ve zann 

gibi kavramlardır.
22

 Re‟y aynı zamanda kıyas ve ictihad kavramıyla da ilişki içindedir. Biz 

burada daha ziyade re‟y kavramının, kıyas ve ictihad kavramlarıyla ilişkisi üzerinde durmaya 

çalışacağız. 

“İlk dönemlerde re‟y, içtihadın temel aracı olarak görülmekteydi. Daha sistematik, 

prensipleri kıyas ve istihsan adı altında büyüyen hukuka tekaddüm etmiş olan geniş bir 

terimdi. Fakat bu terimin, çoğunluk tarafından kıyas için kullanıldığı ve bu şekilde devam 

ettirildiği söylenebilir.”
23

 

Kiyas ise sözlükte ölçmek, tartmak gibi anlamlara gelir. Istılahta ise, hükmün 

illetindeki benzerlikten ya da aralarındaki ortak illetten ötürü, aslın hükmünü fer‟de elde 

etmek, demektir.
24

    

İmam Şâfiî, re‟yi içtihat şeklinde yansıtmış, sonra da içtihattan maksadın kıyas 

olduğunu belirtmiş ve “bu iki kelime, aynı anlama gelmektedir.” demiştir.
25

 İmam Şafiî bu 

konuyu şöyle açıklar: “Müslüman için her şey, vazgeçilmez bir hüküm ifade etmektedir veya 

bir hakka delalet etmektedir. Aynen inen hükme ittiba etmek şarttır.  Aynen inmeyen ve 

                                                           
21

 Bedreddin Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, thk. Mustafa Abdulkadir Atâ 
(Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1988), 1/399. 
22

 Kadir Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 1/2 (2002), 177. 
23

 Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, 180. 
24

 Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, 180. 
25

 Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, 180. 
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ictihad yolu ile bir hakka delalet eden hükümde ise kıyas ile ictihad edilir. İctihad ise, 

kıyastır.”
26

  

Re‟y, kiyas ve ictihad kavramlarını şöyle mukayese etmek mümkündür: “Re‟y ile 

kıyas arasında kurulan ilişki, her ne kadar mantıksal ölçütlerde birebir örtüşmese de, içtihat-

kıyas bağlantısı böyle bir yaklaşımı anlamlı kılmaktadır. Bu zihinsel faaliyetin sistematik bir 

düzeyde olmaması, mantıksal kurguyu dışlamaz. Çünkü, bir şeyi diğer bir şeyle mukayese 

ederek ya da karşılaştırma yaparak hükme varma temayülü, kendiliğinden var olan bir 

eğilimdir, beşerî bir tutumdur. Kıyasın en doğal, en basit modeli ve kıyasın etkinliğinden önce 

önemli rol oynamış bir kavram olan re‟y ile kıyas arasındaki bağlantıyı anlama, her iki 

kavram arasındaki mantıksal rasyonalitenin kendiliğinden var olan durumuna delalet 

etmektedir.”
27

  

2-MANA ĠLE KIRAAT VE KIRAAT FARKLILIKLARININ ĠCTĠHADÎLĠĞĠ 

Kur‟an‟ın manaya dayalı olarak farklı şekillerde okunup, okunamayacağı konusu 

tartışılan bir husustur. Kur‟an‟ın anlam merkezli okunup aktarılması, yedi harf ruhsatında 

ifade edilen Kur‟an‟ın müteradif kelimelerle okunması ile ilişkili olarak tartışılmıştır. 

Kıraatların mana ile okunması, el-kırâ„a bi‟l-ma‟na veya er-rivâye bi‟l-ma‟na kavramları ile 

ifade edilmiştir.  

Kur‟an‟ın manaya dayalı olarak farklı şekillerde okunup okunamaması ile ilgili 

konuyu araştırırken, bunun tarihsel arka planının araştırılması gerekir. Kur‟an‟ın farklı 

şekillerde okunmaya başlanması erken dönemden itibaren başlamıştır. “Farklı okuma 

biçimleri, yedi harfle beraber Hz. Peygamber döneminde başlayan bir olgudur. Peygamber 

döneminde Kur‟ân nazil olurken, Medine‟nin son dönemlerinde, yedi harf ruhsatı konmuştur. 

Ruhsata binaen vahiy lafızları, hem Hz. Peygamber döneminde hem de sonrasında farklı 

şekillerde okunmaya devam etmiştir.”
28

 

Müslümanların, geniş bir coğrafyaya yayılması sonucu, Medine döneminde Kur‟an‟ın 

yedi harfle okunmasına ruhsat tanınmıştır.  İbn Kuteybe de bu durumu şöyle açıklamaktadır: 

“Bu harflerin hepsi Hz. Cebrail‟in Hz. Peygamber‟e getirdiği Allah'ın kelamıdır. Hz. 

                                                           
26

 Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî, er-Risâle, thk. Ahmed Muhammed Şakir (Beyrût, 1309), 
477. 
27

 Gürler, “Re’y Kavramının Etimolojik Düzeni ve Kavramsal Gelişimi”, 182. 
28

 Mehmet Dağ, “Kırâat İlminde Şâzz Kavramı -Kavramın Anlamsal Dönüşümü ve Gerçek Anlamının Tespitine 
Dair –”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi 7/2 (2007), 60, 61. 
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Peygamber her ramazanda kendisine gelmiş olan ayetleri Cebrail‟e arz ediyordu. Allah 

bunlardan istediğini ihdas edip, dilediğini nesh ediyordu. Dilediğinde de kullarına 

kolaylaştırıyordu. Allah kolaylaştırdığı şeylerden biri şuydu: Allah, Hz. Peygamber'e her 

kavme kendi alışık olduğu lehçesi ile Kur'ân'ı okutmayı emretmiştir.”
29

    

a-Mana ile Kıraatı Savunan DüĢünürlerin GörüĢleri 

Kur‟an‟ın manaya dayalı olarak farklı şekillerde okunması meselesinin, müteradif ile 

okuma çerçevesinde tartışılan bir husus olduğunu söyleyebiliriz. Müteradif konusundaki 

uygulamaya baktığımızda Kureyş lehçesi ile inen, Kur'an'da geçen bazı kelimeleri diğer 

kabileler telaffuz edemiyor veya anlamını bilmiyordu. Bu konuda verilen izin bu zorluğu 

açmaya dönüktü.  

Müteradif farklılıklar, aynı manaya gelen ve birbirine zıt olmayan lafızların birbiri 

yerine  okunmasıdır. Sözgelimi, َحٕٖ-قسبٗ-انٙ -قصدٖ -ْهى -تعبل- -اقبم   kelimeleri “gel.” anlamına 

gelmektedir.
30

  

 Müteradiflerin anlaşılması açısından düşünürler farklı görüşler ileri sürmüştür. Kimi 

çağdaş düşünürlere göre müteradif okumalar ile Kur'an'ın anlam merkezli okunması 

amaçlanmıştır: "Hz. Peygamber‟in yedi harfle ilgili hadisinde, Kur‟an‟ın okunuşunda lafızdan 

ziyade manânın önemli olduğu vurgulanmak istenmiş, diğer bir deyişle, nüzul döneminde 

Kur‟an‟ın anlam merkezli okunup aktarılmasına (el-kırâ„a/er-rivâye bi‟l-ma„nâ) izin 

verilmiştir." "Sahih anlamı ters yüz etmemek koşuluyla herhangi bir ayette geçen bir kelimeyi 

eş veya yakın anlamlı bir kelimeyle değiştirerek okumak şeklinde tarif edilmesi mümkün olan 

“anlam merkezli okuma”, bazı sahâbîlere nisbet edilen rivayetlerle teyit edilebilmektedir."
31

  

"Hz. Peygamber, yedi harfle ilgili tüm rivayetlerin de delalet ettiği üzere, Medine 

döneminde Kur‟an‟ın anlam merkezli okunmasına izin vermiştir. Sünnî alimlerin ortak 

kanaatine göre nüzul döneminden sonra kaldırılan bu iznin temel maksadı ise Kur‟an‟ın 

kolayca okunup öğrenilmesine katkı sağlamaktır. Bu noktada, Hz. Peygamber‟in hitap ettiği 

kitlenin kültür, lehçe vb. konularda homojen olmayışının getirdiği zorluklarla, tebliğ 

görevinin bir metnin iletilmesinin ötesinde, bir mesajın iletilmesi anlamını taşıması bir araya 

                                                           
29

 Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim İbn Kuteybe, Te’vilu Muşkilu’l-Kur’ân (Dımeşk: Müessesetu’r-Risale, 
2011), 63. 
30

 Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân ’an Te’vili Âyi’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru’l-İhyâ, ts.), 30. 
31

 Mustafa Öztürk, “Kur’an Kıraatlerinin Tarihsel Serencamına Genel Bir Bakış”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi 3/1 (ts.), 207. 
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gelince, Hz. Peygamber‟in Müslümanlara böyle bir kolaylık tanımasının son derece doğal bir 

gelişme olduğu görülecektir."
32

  

Goldziher (ö. 1921) orijinal adı Die Richtungen Der İslamischen Koranauslegung olan 

eserinin ilk sayfalarını kırâat ihtilafları, hat-noktalama ve harekelemenin Kur‟an için 

kaynaklık değeri, İbn Mesud ve Übey b. Ka‟b‟ın kıraatları, kıratlarda Mushaf‟a muvafakat 

etmeyenlerle okuma serbestisi, yedi harf meselesi, kıraatlar nahiv ilişkisi gibi konulara 

ayırmıştır. Eserinin bu kısmında üzerinde özellikle durduğu meselelerden biri de “mana ile 

kıraat” nazariyesidir. Ona göre, İslam‟ın ilk devirlerinde mukaddes nassın oluşumu esnasında 

kişisel özgürlüğe uzanan bir genişlikten söz edilebilir. Aslî suretine bire bir mutabık olmayan 

vecihlerle nassı rivayet etmek herkesin başvurabildiği bir olaydır. Hatta bu tablonun en iddialı 

örneğini, Hz. Osman‟ın Kur‟an‟ı bazen kendisinin düzenleyip güvenilir bulduğu kitabetten 

farklı bir nass ile okuduğuna dair gelen haber teşkil eder.
33

  

b-Mana Ġle Kıraatı Savunanlara Dönük EleĢtiriler 

Kur‟an‟ın mana ile kıraatı, farklı düşünürler tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. 

Subhî Salih, Kur'an'ın mana ile kıraatının müsteşrikler tarafından ortaya atıldığını ifade edip, 

bu yöndeki görüşleri eleştirmiştir. 

Salih'e göre, bu konudaki problem bazı müfessirlerin iyi niyetle ortaya koyduğu 

görüşlerden kaynaklanmaktadır. Bu görüşler sonucunda bazı müsteşrikler ve imanı zayıf 

kişiler şüpheye düşmüştür. Söz konusu müfessirlere göre yedi harften maksat aynı anlama 

gelen müteradif kelimelerin birbirinin yerine kullanılmasıdır. Müsteşrikler bunu kendilerine 

dayanak yaparak şöyle bir görüş ifade etmiştir: “Mana ile kıraat nazariyesi, İslamî hayatta en 

önemli nazariyedir. Bu nazariye Kur'an lafzını, her şahsın arzusuna teslim etmiş, herkes 

dilediği gibi onu tespit etmiştir.”
34

  

“Burada nasslar, hakikî anlamı dışına hamledilmiştir. Oysa hadisin mana ile 

rivayetinde olduğu gibi, mana ile kıraat şeklindeki bir nazariye söz konusu değildir. Çünkü 

Kur'an ve kıraat birbirinden farklı iki hakikattir. Kur'an, beyan ve icaz için Hz. Peygamber'e 

indirilen bir vahiydir. Kıraat ise vahiy lafızlarının ihtilafıdır.  Bu ihtilaflar, tahfif, şeddeleme 

vb. harfin yazılışında veya harfin keyfiyetinde meydana gelen ihtilaflarıdır.”
35

  

                                                           
32

 Öztürk, “Kur’an Kıraatlerinin Tarihsel Serencamına Genel Bir Bakış”, 209. 
33

 Muhammed İsa Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması (İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, 
2014), 145. 
34

 Subhî Salih, Mebâhisu fî ‘ulûmi’l-Kur’ân (Beyrût: Daru’l-İ’lm, 2007), 107. 
35

 Salih, Mebâhisu fî ‘ulûmi’l-Kur’ân, 108. 
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 “Başlangıçta Hz. Peygamber, toplum içinde yaşlılar ve çocuklar olduğu için, bunlar 

Kureyş lehçesi ile okuyamadığından, herkese kendi lehçesi ile Kur'an'ı okumasına izin 

vermiştir. Bu onlara söz konusu kıraatları sabit kılmalarına ve Kur'an'ın indiği harfler olarak 

yazılmalarına izin verdiği anlamına gelmez. O halde Hz. Peygamber'in bu tür kıraatlarda  

çerçeveyi genişletmesi, özel bazı durumlarda, bazı kimseler için kolaylık göstermesinden 

başka bir şey değildir. Hz. Peygamber'in ispatı ve yazı katiplerinin tespiti ile gelenler az ve 

sayılı olup tevatürle nakledilmiştir. Bunların dışındakiler ise, sahih ahad haberle de gelmiş 

olsa da terk edilmiştir. Çünkü Kur'an'ın Kur‟aniyetini ispatta tevatür şarttır. Bu ferdi 

durumları yedi harfe şamil kılıp genellemek ve bunu mana ile kıraatın bir şekli saymak 

suretiyle hadisin anlamını bu şekilde anlamak mümkün değildir.”
36

  

Abdussabur Şahin, bu konu hakkında şu değerlendirmelerde bulunmaktadır: “Gördük 

ki hadislerde haber verildiği gibi Kur'an okuma hususunda ihtilafa düşenler, kendi okuma 

farklılıklarını Hz. Peygamber'in okumasına nispet etmişlerdir. Hz. Peygamber de hepsinin 

kendi kıraatı üzere olduğunu beyan ederek bu hakikati teyit etmiştir. Acaba bu okuyuşların 

her biri Hz. Peygamber'den sadır olmuş mudur?”
37

   

“Bu soruya kesin cevap vermemiz mümkün değildir. Ancak hadislerin siyakına 

bakılarak denebilir ki, bunlardan bazıları Hz. Peygamber'in okutmasına dayanmaktadır. 

Bazıları ise Hz. Peygamber‟den okuyan veya onun kıraatını dinleyip kendi lehçe ayrılığı ve 

kudret farklılığı yüzünden, bu okuyuşu aynen nakletmeye gücü yetmeyen kişilerin 

okuyuşundan ibarettir. Durum bundan ibaret olsaydı kolaydı. Bazı okuyuşlar umumî ruhsata 

dayanmaktadır. Bilhassa fazla veya eksik olarak veya bir kelime yerine aynı anlamda başka 

bir kelime getirmek gibi durumlarda bu böyledir. Bu durumda şu iki ihtimal ortaya 

çıkmaktadır:   

a.Hz. Peygamber iki lafızla veya farklı lafızların tamamı ile okumuştur: 

 ( اقبم -تعبل -ْهى  ) örneklerinde olduğu gibi. 

b.Hz. Peygamber bunları okumamıştır.  

Birinci ihtimale göre müsteşriklerin mana ile kıraat nazariyesi ile ilgili görüşünü 

engelleyen önemli bir hüküm ortaya çıkar. Bu görüş Kur‟ân nassı ile ilgili önemli bir etki 

ortaya koyar. 

                                                           
36

 Salih, Mebâhisu fî ‘ulûmi’l-Kur’ân, 108. 
37

 Abdussabur Şahin, Tarihu’l-Kur’an (Mısır: Nehdetu Mısr, 207M.S.), 68. 
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İkinci ihtimale göre bu ya unutma yüzünden olmuştur veya hatırlamakla beraber 

ruhsattan yararlanma arzusundan kaynaklanmıştır. Kolaylaştırma kapısı, hatta sayıları yedi 

olan kolaylaştırma kapıları açık olduğu sürece bu iki ihtimal de caizdir.”
38

 

Genel olarak klasik eserlerde mana ile kıraat fikri eleştirilmiştir. Söz gelimi Zerkeşi, 

mana ile kıraat konusunda şu açıklamayı yapmıştır: “Kur‟an olarak nakletmeden mana ile 

kıraatın cevazı konusuna gelince, bu tür okumalar şaz kıraat değildir. Bunu yapan kişi, büyük 

bir günah işlemiş ve sapkın bir yola girmiş olur. ”
39

   

Malikiye göre mana ile kıraat etmek ve müteradifle kıraat, şaz okuma değildir. Bunlar 

şazdan daha haramdır.
 40

     

İbnu‟l-Cezerî de mana ile kıraatı şöyle eleştirir: “Kur‟an metnine ilavede bulunanlar, 

kıraata ilave ettikleri tefsiri kelimeleri, izah ve beyan olmak üzere getirmişlerdir. Çünkü 

bunlar Kur‟an‟ı, Resulullah‟tan öğrendiklerinden, âyetin gerçek metnini biliyorlardı. Herhangi 

bir karışıklık olmayacağından, emindiler. Muhtemeldir ki bunlardan bazıları, tefsiri 

kelimeleri, ayetle birlikte yazmışlardı. Bazı sahabenin, kıraatin mânâ ile okunmasına cevaz 

verdiğini söyleyenler, yalan söylemiştir.”
41

 

Mana ile kıraat teorisinin kaynağı dediğimizde kastettiğimiz, bu teorinin dayandırıldığı 

ilk kaynağın neliğidir. Çünkü yazı ile tespit edilmiş Kur‟an metninin hiçbir zaman sadece 

mana gözetilerek büsbütün mevcut kıratlara muhalif bir şekilde okunduğu söylenemez. Bu 

durumda yapılan, ya mana ile okumaya örnek teşkil eden rivayetleri temellendirme; ya da bu 

din ve kültürde mana ile okumanın varlığını ispat sadedinde eldeki rivayetleri kullanmaktır.
42

 

İki ihtimalden hangisi geçerli olursa olsun, teorinin kaynağını teşkil eden rivayetler, 

karakteristik özellikleri bakımından iki madde halinde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi, rahmet-azap ayetleri düzleminde gerçekleşebilecek okuma ihtilaflarına dair yedi harf 

rivayetleri; ikincisi de, aynı manaya gelen kelimelerin birbiri yerine kullanıldığının aktarıldığı 

sahabe rivayetleridir. Müteradif kelimelerle okuma teorisinin kullandığı ve içerisinde aynı 

manayı ifade eden farklı lafızların geçtiği rivayetlerin ise; yedi harf rivayetinin devamı 
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 Şahin, Tarihu’l-Kur’an, 68, 69. 
39

 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/1: 409. 
40

 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/1: 409. 
41

 Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru İbn Kesir, 
2006), 243. 
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 Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması, 136. 



 

25 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 7 - Yıl: 2022 - Kasım 

şeklinde değerlendirilirse birinci, değişikliğin boyutunu örnekleme kastı ile ravinin ifadeleri 

olarak değerlendirilirse de ikinci kısma raci olduğu söylenebilir.
43

  

Konuyu sahabenin müteradif okuyuşları ve lehçe prensibi üzerine bina eden ve nassı 

aynı manaya gelmek üzere müteradif kelimelerle okuma görüşü denince akla ilk gelen isim 

olan Taberî‟nin, (310/923) yedi harf anlamlandırması açıktır. Ona göre; yedi harf, aynı 

manayı ifade eden tek harf ve tek kelimedeki farklı lafızlardır. Bu lafızlar, farklı mantık ve dil 

kullanımlarının aynı manayı ifade eden karşılıklarıdır. Ne var ki, bunlar üzerinde tartışmak 

küfürdür. Tartışmanın küfür olduğu bir sahada tartışmaya sebep verebilecek bir kişisiel 

tercihten bahsedilemez.
44

 

Esasen mana ile okumanın değil, müteradif kelimelerle okuma ruhsatının yedi harf 

içerisinde değerlendirilmelidir. Bu zorunlu durumlarda kullanılacak bir kolaylık prensibidir.
45

  

Hülasa, biz Hz. Peygamber tarafından sahabeye bu ruhsatın hangi şartlarda ve ne 

şekilde uygulanacağına dair bir formülün verildiğini düşünmekteyiz. Zaten ithamlara olumlu 

cevap verecek tarzda salt manaya göre uzun okumaların varlığı da vaki değildir. Bu da bize 

meselenin zorunluluk durumunda söz konusu olan bir ruhsata raci olduğunu ve yedi harf 

mantığı ile tamamen uyuştuğunu göstermektedir.
46

  

Kur‟an‟ın okunma keyfiyeti nakle dayalıdır. Kıraat ilmini araştıran düşünürler, 

Kur‟an‟ın okunma keyfiyetinin Hz. Peygamber‟den nakledildiğini belirtmektedir.
47

 Esasen 

kıraatın sahih olma şartlarından biri de sahih senettir.
48

   

Hz. Peygamber döneminde müteradif ile okunmanın vaki olduğu anlaşılsa da, bu 

konudaki ruhsat ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra, söz konusu ruhsat ortadan kaldırılmıştır. 

Böylece müteradif ile okuma kıraat ilminin dışında bırakılmıştır. Bu konuda şöyle bir soru 

akla gelmektedir: Bu dönemdeki kıraat farklılıkları, Arap dil yapısı gözetilerek mi ortaya 

çıkıyordu? Ubeyy b. Ka‟b hadisinden anlaşıldığı kadarıyla bu dönemde kıraat farklılıkları, 

Hz. Peygamber‟in öğretmesine ve onun bu konudaki kontrolüne dayanıyordu.  
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 Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması, 137. 
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 Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması, 140. 
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 Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması, 157. 
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 Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması, 158. 
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 Muhammed Sâlim Muhaysin, el-Kıraatu ve Eseruha fi’l-A’rabiyye (Kahire: Mektebetu Kulliyat, 1984), 9. 
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Müteradif okumalar, Mushafların yazısına uymayan eş anlamlı kelimelerin 

kullanılması anlamındadır. Bu tür okumalar Mushaf yazısına ve mütevatir kıraaatlara 

uymadığı için, bunların Kur‟an olarak okuması doğru bulunmamıştır. Müteradif okumalar 

kıraatlara dahil değildir. Bu tür okumalar resm-i mushafa da uymadığı için, kıraat olarak 

okunmamaktadır. 

4-KIRAAT ĠLMĠNDE MÜTEVATĠR KAVRAMININ GELĠġĠMĠ 

a-Mütevatir Kavramı 

Kıraat ilminde mütevatir kavramı önemli bir kavramdır. Zira bazı kıraatların mütevatir 

sayılıp sayılmadığı konusu tartışma konusu olmuştur. Bilindiği gibi mütevatir kavramı 

öncelikle hadis ilminde kullanılmıştır.  

Öncelikle hadis ilminde mütevatirin tanımını yapmaya çalışalım. Mütevatir konusu 

Hadis ilminde şöyle açıklanmaktadır: “Mütevatir haber, yalan üzere birleşmeleri aklen ve 

adeten mümkün olmayacak kadar çok kimsenin, senedin her tabakasında aynı veya daha fazla 

sayıdaki topluluktan naklettikleri görme ve işitmeye dayalı haberdir.”
49

   

Kıraat ilminde ise mütevatir kavramını şöyle tanımlamak mümkündür: “Yalan üzere 

ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir toplumun, bir diğer toplumdan naklettiği, muttasıl 

senedle Hz. Peygamber‟e ulaşan ve sahih kıratların şartlarını haiz olan kıraatlara mütevatir 

kıraatlar denir.”
50

    

Mütevatir kavramı erken dönemde kıraat ilminde kullanılmamıştır. Mütevatir 

kavramının ilk ne zaman kullanıldığıyla ilgili Ömer Başkan şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

“Hadd-i zatında kavram, diğer ilim dallarına nazaran ilm-i kıraat literatüründe çok daha erken 

bir dönemde istimal edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda en net tanım ve kullanım İbnü‟l-

Cezerî‟nin Müncidü‟l-Mukriin isimli eserinde yer aldığı için ilgili tarihi bu esrin kaleme 

alındığı 773/1372‟li yıllara kadar yükseltmek mümkündür.”
51

 Buna göre kıraat ilminde 

mütevatir kavramı hicrî 8. yüz yılda kullanılmaya başlanmıştır. 
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İbnu‟l-Cezerî, mütevatir kıraatı şöyle tarif eder: “Bu kıraat, rivayet senedinin sonuna 

kadar ulaşan, yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayan ravilerden, kalabalık bir cemaatın 

naklettiği kıraattir. Kıraatların büyük çoğunluğunu, mütevatir kıraat teşkil etmektedir.”
52

  

a-Mütevatir Kavramından Önce Sahih Kavramının Kullanılması 

Kıraat ilminde mütevatir kavramının ortaya çıkması zaman almıştır. Mütevatir 

kavramından önce sahih kavramı kullanılıyordu. Bu konudaki kavramsal gelişmeyi 

araştırmaya çalışacağız. 

Hz. Osman döneminde Kur‟an bir Mushaf haline getirilmiş olsa da Mushaf‟ın 

harekesiz ve noktasız metin yapısı, lahn olgusu ve kıraat değeri olmayan müdrec okumalar, 

otantik okumalarla, otantik olmayanların birbirine karışmasına sebebiyet vermiştir. Bu 

karışıklığı bertaraf etmek için alimler, sahih kırâatları tespit/ispat, yani sahihi, sahih 

olmayandan ayırmak için bazı tespit kriterleri geliştirmişlerdir. Bunlar, isnad ve resm-i 

Mushaf‟tır. Bu iki ana kritere uyanları almışlar, uymayanları ise bırakmışlardır. Bu işlem, 

artık kıraat imamlarının tercihlerinin tasnif edilip, kendi isimleriyle (Âsım‟ın, Ebû Amr‟ın 

kırâati gibi) kırâat ekollerinin oluşturulduğu ve sahih ve dışında kalan kıraatlarla alakalı özel 

eserlerin verildiği bir süreci başlatmıştır Bu süreçte, temelleri ana ilkelere dayanan ve 

kırâatların kendisine nispet edildiği birçok imam bulunmaktadır. Aşağı yukarı aynı dönemde 

bulunan Ebû Ubeyd, Sicistani ve Taberî gibi alimler, yedi/on kırâatın da içinde bulunduğu 

yirmi veya yirmi beş imam ve kırâatını zikretmişlerdir. Dönem içerisinde alimler bu sahih 

kırâat birikimi içerisinden tercihte bulunuyor ve okuyorlardı. Dilsel açıdan tercih ettiklerine 

beliğ-eblağ; tercih etmediklerine ise şâzz diyorlardı. Yine naklî açıdan tercih ettiklerine, icmâ, 

ittifâk, meşhur; tercih etmediklerine şâzz, nadir, kalil gibi ifadeler kullanmaktaydılar.
53

 

“Kırâatların terminolojik bağlamda kavramlaşması, terimleşmesi ve ilk olarak kırâat 

birikiminin kategorik ayrımı, „nakil‟, „resm-i Mushaf‟ ve „dil‟ gibi kriterleri esas alınarak 

kabaca „sahîh‟ ve „sahîh olmayan‟ şeklinde yapılmıştır; zamanla „sahîh olmayan‟ kısım, şâzz‟ 

olarak nitelendirilmiştir.”
54

 

Buna göre erken dönemde sahih kıraatlar tespit ediliyordu. Sahihin dışında kalan 

kıraatlar şaz olarak isimlendiriliyordu. Bu şekilde ikili bir kıraat tasnifi ortaya çıkmıştı.  

                                                           
52

 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 241. 
53

 Dağ, “Kırâat İlminde Şâzz Kavramı -Kavramın Anlamsal Dönüşümü ve Gerçek Anlamının Tespitine Dair –”, 61, 
62. 
54

 Mehmet Dağ, “Mu’tezile Mezhebine Ehl-i Sünnet’in İsnâdı: ‘Kırâatlar, Tevkîfî Değil; İctihâdîdir’ -Zemahşerî 
Özelinde Bir İddianın Değerlendirilmesi-”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi 3/3 (2003), 232, 233. 
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“İbn Mücâhid döneminde bu ikili tasnif devam etmekle beraber, İbn Mücâhid, ikili 

tasnifin içeriğini daraltarak, „meşhûr olma‟ kriterinden hareketle sahîh tarafı „kırâat-ı seb‟a‟ 

ile sınırlayıp, bunların dışında kalanları şâzz olarak değerlendirmiştir. Mücâhid‟in bu eylemi, 

bir kısım ulemâ tarafından desteklenirken, bir kısmı da „meşhûr olma‟ niteliğini değil de, 

öteki kriterler yanında sadece naklîn sahîh olmasının dikkate alınması gerektiğinden 

hareketle, sahîh kırâatların yedi ile sınırlı olmadığını düşünerek, „kırâat-ı aşere‟yi ve hatta bu 

kriterlere uyan bütün kırâatların sahîh kapsamında değerlendirileceğini benimsemişlerdir.”
55

  

Ömer Başkan, bu konuda şu değerlendirmeyi yapmaktadır: İbn Mücahid‟ten önce 

sahih kıraat ile senedi sahih ve resm-i osmaniyye‟ye muvafık kıraatler kast edilmekteydi. İbn 

Mücahid‟in müdahalesiyle sahih kıraat ile yedi kıraat kast edilir hale geldi. Aynı şekilde şaz 

kıraat kavramı, naklî temele dayanmakla birlikte Mushaf‟a uymayan kıraatler anlamında 

kullanılırdı. İbn Mücahid ile birlikte şaz kıraat ile sahih olduğu halde yedi kıraate dahil 

edilmeyen kıraatlar kast edilmeye başlandı.
56

   

 “İbn Atiyye, müstamel kıraat kavramıyla, Mushaf hattına muvafık olan, icma ile sabit 

olan ve şehirlerde namazlarda okunan yedi kurranın kıraatını kast etmektedir. Şaz kavramıyla 

da hakkında icma tahakkuk etmediği için namazlarda okunmayan kıraatları kast 

etmektedir.”
57

   

Mekkî b. Ebi Talib ise tasnifi, yedi kırâat ve sahih birikim üzerinden değil de tüm 

kırâat birikimi üzerinden yapmakta ve tasnifte sahih kırâat şartlarını esas almaktadır. 

Mekkî b. Ebi Talib‟e göre rivayet edilen kıraatlar şu üç kısımdır: 

1-Bir kısmı şu anda okunuyor. Bu kıraatlarda şu üç özellik vardır: 

a-Sika (güvenilir) kişilerden Hz. Peygamber‟e kadar ulaşması. 

b-Kur‟an'ın nazil olduğu Arapçada bir vechinin olması. 

c-Hz. Osman‟ın hattına muvafık olması. 
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 Dağ, “Mu’tezile Mezhebine Ehl-i Sünnet’in İsnâdı: ‘Kırâatlar, Tevkîfî Değil; İctihâdîdir’ -Zemahşerî Özelinde Bir 
İddianın Değerlendirilmesi-”, 233. 
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 Başkan, Anlamı Etkileyen Kıraat Farklılıklarının Tevcihi el-Muharrarü’l-Veciz Örneği, 70. 
57

 Başkan, Anlamı Etkileyen Kıraat Farklılıklarının Tevcihi el-Muharrarü’l-Veciz Örneği, 74. 
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Eğer bir kıraatta bu üç hususiyet varsa onunla okunur. Onun sahih olduğu konusunda 

katiyet vardır. Zira bu kıraatların hatt-ı mushafa uygun olduğu konusunda icma vardır ve 

bunların inkârı doğru değildir. 

2-Ahad olarak nakledilen, Arapçada bir vechi olan ancak hatt-ı mushafa uygun 

olmayan kıraatlardır. Bunlar kabul edilir, ancak bunlar ile okunmaz. 

Birinci sebep, bunlar icma ile değil, ahad haberlerle alınır. Kur‟an ise haberi vahid ile 

tespit edilmez. 

İkinci sebep, bunlar hakkında icma edilmiş mushafa muhaliftir. Onun sıhhati 

konusunda kesinlik yoktur. Bunlarla okumak caiz değildir. Bunları inkâr eden küfürle itham 

edilmez. Onun inkârı hoş karşılanmaz. 

3-Sika olmayanların aktardığı haberdir. Yahut nakleden sika olur, ancak bunun 

Arapçada bir vechi olmaz. Bu kıraatlar, hatt-ı mushafa uygun olsa da kabul edilmez.
58

  

Mekkî, birinci şıkkı sahih ismi ile tanımlarken; diğer iki şıkka herhangi bir isim 

vermemektedir. 

İbnü‟l-Cezerî sahih ve şaz kıraatları şöyle değerlendirir: “Bir yönüyle de olsa, Arab 

diline uyan, ihtimalli de olsa Hz. Osman‟ın istinsah ettiği Mushaflardan birine uygun olan, 

senedi sahih olan her kıraat reddi caiz, inkarı mümkün olmayan sahih kıraattir. Ayrıca bu 

kıraat, Kuran‟ın nâzil olduğu yedi harfe dayanır. İster yedi, ister on, ister kıraatı makbul diğer 

imamlardan nakledilmiş olsun, Müslümanların buna uymaları vaciptir. Bu üç esastan biri 

bozulursa bu kıraata, ister yedi imam, isterse bunlardan daha büyükleri olsun zayıf, şaz veya 

bâtıl kıraat adı verilir. Selef ve haleften muhakkik imamlara göre, sahih olan kavil budur. 

Bunu; ed-Dânî, Mekki, el-Mehdevî ve Ebû Şâme ifade etmişlerdir. Bu, aralarından hiç birinin 

aksini iddia etmediği selef mezhebidir.” 
59

 

“İbn Mücahid‟den sonra kırâat içerisinde gelişen terminolojiye göre şâzz kavramı, 

meşhurla birlikte, sahih, mütevâtir gibi kavramların karşısında da kullanılmıştır. Sahih, üç 

kritere uygun olan okumaları ifade ederken; şâzz bu üçünden birine uygun olmayıp, kırâat 

değeri taşımayan okumaları ifade etmektedir. Yine mütevâtir, yalan söylemesi mümkün 
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 el-Kaysî, el-İbâne ʿan Meʿâni’l-Kırâât, 51, 52. 
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 236, 237. 
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olmayan bir topluluğun, aynı şartları taşıyan topluluğa naklettiği kırâatları ifade ederken; şâzz 

bu dereceye ulaşmayan meşhur veya âhâd seviyesinde kalan okumaları ifade etmektedir.”
60

  

Zerkeşî, kıraatları, mütevatir  ve ahad kıraatlar olmak üzere iki kısma ayırır.
61

   

Kadı Celâluddin el-Bulkinî kıraatları mütevatir, âhad ve şaz olmak üzere üç kısma 

ayrılır:  

a-Mütevatir kıraatlar: Yedi meşhur kıraattir. 

b-Âhad kıraatlar: On kıraati tamamlayan, üç kıraattir. Sahabenin kıraati, bu nevi 

kıraattandır. 

c-Şâz kıraatlar: A‟meş, Yahya b. Vesseb, İbnu Cureyc vb. tâbiûn kıraatlarıdır.
62

  

Kıraatlarda tevatürün şart koşulmasının sonraki dönemlerde gündeme geldiğini 

söyleyebiliriz. Erken dönemde kıraatların sıhhatı için tevatür şart koşulmazdı. Kıraatlarda 

tevatür müteahhir alimler tarafından şart koşulmuştur. 

Zürkanî, kurra‟nın meşhur kıraatlar konusunda, sıhhat için gerekli üç şartın dışında 

ayrıca tevatürü şart koşmadığını ifade eder.
63

  Oysa Kur‟an için tevatür şart olarak ileri 

sürülmektedir. Zürkanî, kıraatlarda tevatürün müteahhir alimler tarafından şart koşulmuş ve 

sahih senedin yeterli görülmediğini ifade eder.
64

  

Zürkanî, kıraatların tevatürü konusunda alimlerin iki kısma ayrıldığını ifade eder. 

a-Bazı alimler yedi kıraatın mütevatir olduğunu ifade eder. 

b-Bazı alimler, yedi kıraatın mütevatir olmadığını, tüm kıraatların ahad olduğunu ifade 

etmiştir. 
65

  

Zürkanî, Nevevî‟nin de kıraatlarda tevatürü şart koştuğunu ifade eder.
66

  

Bazı alimler senedin sahih olmasını kabul etmiştir. Bazıları ise senetin tevatüre 

ulaşmasını şart koşmuştur: “Senedi sahih olan sözümüzle, bu kıraati, âdil ve sika ravinin, 
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 Dağ, “Kırâat İlminde Şâzz Kavramı -Kavramın Anlamsal Dönüşümü ve Gerçek Anlamının Tespitine Dair –”, 63. 
61

 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/1: 395. 
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 236. 
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 Muhammed Abdülazîm ez-Zürkânî, Menâhilu’l-‘İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân (Beyrût: Dâru’l-İhyâ, 1990), 1: 299. 
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 ez-Zürkânî, Menâhilu’l-‘İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 300. 
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 ez-Zürkânî, Menâhilu’l-‘İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 305. 
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 ez-Zürkânî, Menâhilu’l-‘İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 300. 
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kendisi gibi bir raviden rivayet zincirinin sonuna kadar rivayet etmesini kastediyoruz. 

Bununla beraber bu kıraat, bu ilmin uleması nezdinde meşhur ve hatadan uzak kabul edilir 

veya bazılarına göre de şâz kıraat olur. 
67

  

Müteahhirûndan bazıları, bu rükünde sahih senedle yetinmeyip, tevâtürü şart 

koşmuşlar, Kur‟ân‟ın ancak tevatürle sabit olacağını söylemişlerdir. Âhad tarikle yapılan bir 

rivayet ile Kur‟an âyeti tesbit edilemez.
 68

    

Kıraatta tevatürü şart koşanlar kendi görüşlerini şöyle temellendirirler. Bu, gayet açık 

bir husustur. Tevatür sabit olunca, diğer iki rükne ihtiyaç kalmaz. İhtilaf konusu olan 

harflerden biri, Resulullah‟dan (s.a.v.) mütevatiren sabit olursa, kabulü vacip olur, hatta 

uygun düşsün ve düşmesin, Kur‟ân‟dan sayılması kesinlik kazanır. Şayet ihtilaf edilen 

harflerden her birinde tevatürü şart koşsaydık, yedi kıraatta sabit olan ihtilaf harflerinden pek 

çoğunun kabul edilmemesi gerekirdi.   

Ebu Şame bu konuda şu açıklamayı yapar: Müteahhirûn ve bunlara uyan kurradan bir 

cemaat arasında şuyû bulan kanaat, yedi kıraatın tamamıyla mütevatir olduğudur. Yani 

kendilerinden kıraat rivayet edilen yedi kıraat imamının her biri, ayrı ayrı mütevatir 

hükmündedir.
69

  Bu kıraatların kesinlikle Allahu Tealâ tarafından indirildiğini kabul etmek, 

vâcibdir. Biz, buna aynen katılırız. Ancak, kendilerinden yapılan nakilde tariklerin 

birleşmesini, her imamın birbirini nakzetmeksizin ittifak halinde olmalarını şart koşarız. Bazı 

kıraatlarda tevatür gerçekleşmezse, en azından bu şartların gerçekleşmesi gerekir, derler.
70

  

Ca‟berî şunu ilâve eder: Şart, birdir. Bu da naklin sıhhatidir. Diğer iki şart da buna 

bağlıdır. Ravilerin durumunu bilen, Arapçaya hakimiyeti olan, hat ilminde mahareti bulunan 

kimseden, bu şüphe kalkmış olur. 
71

 

Kıraatların tevatürü ile ilgili alimler farklı görüşler ileri sürmüştür: 

Suyutî, Zerkeşi‟den şu görüşü nakleder: “Cumhura göre yedi kıraat mütevatirdir, 

meşhur olduğu da zayıf bir rivayete göre söylenir.”
72
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 239. 
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 239. 
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 239. 
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Zerkeşi şöyle der: “Gerçek şudur ki; yedi kıraat, yedi imamdan mütevatirdir. Bunların 

Resulullah‟dan (s.a.v.) mütevatiren geldiği konusunda bazı görüşler ileri sürülebilir. Yedi 

kıraat imamının kıraatinin Resullah‟a isnadı, kıraat kitablarında mevcuttur. Bunların nakli, 

ahadîdir.”
73

 

Yedi kıraatın mütevatir olduğuna dair ileri sürülen görüşlerin belki de en iddialısı 

Endülüs müftüsü Ebu Said Ferec b. Lüb‟e aittir. O, yedi kırâatta tevatürlüğün gerekmediğini 

söyleyen kimsenin sözünün küfrü mûcib olduğu görüşündedir. Bu yargısının sebebi, yedi 

kıraatın mütevatir olmadığını iddia etmenin tümüyle Kur‟an‟ın mütevatir olmadığına 

götüreceğini düşünmesidir. Zürkânî, (1367/1948) Ebu Said‟in görüşünü hararetle 

savunduğunu, hatta görüşünü teyid ettiği ve kendisine bu konuda yapılan eleştirileri reddettiği 

büyük bir risale yazdığını söylemektedir.
74

  

Kıraatların mütevatir olduğu konusunda zaman zaman şüpheler ortaya 

çıkabilmektedir. İmama yani bir kişiye dayandırılan kıraatın mütevatir olamayacağı 

düşünülmektedir.  

Kıraatların mütevatir olduğu savunan alimler, bu konudaki görüşlerini farklı şekillerde 

ifade etmiştir. Muhammed Muhaysin yedi harfle ilgili hadisleri delil göstererek kıraatların da 

Kur‟an gibi Allah'ın kelamı olduğunu ifade eder. Buna göre kıraatlar Hz. Peygamber‟e Allah 

tarafından indirilmiş olup, değiştirilmeden bize kadar nakl edilmiştir. Bu görüşe göre konu ile 

ilgili hadisler mütevatir olduğu gibi kıraatlar da mütevatirdir.
75

     

Kıraatlar Hz. Peygamber zamanında pek çok sahabi tarafından okunuyordu. Aynı 

şekilde bu kıraatı Asımın hocaları dışında da pek çok insan okuyordu. Buradan hareketle 

diyebiliriz ki bu kıraat Hz. Peygamber zamanından bu güne pek çok insan tarafından 

okunmuş ve kıraat vecihleri topluluktan topluluğa nakledilmiştir. Diğer on kıraatın da durumu 

böyledir.
76

   

“Yedi imamdan birine isnad edilen, sahih adı verilen, bu şekliyle nâzil olduğu 

söylenen her kıraata, bütünüyle bağlanmak gerekmez. Ancak sahih kıraatta aranan şartların 

bulunması, bu hükmün dışındadır. Bu takdirde bir kıraat imamı ne başkasından münferiden 

nakledebilir, ne de onlardan yaptığı bir nakli kendine tahsis edebilir. Şayet kıraat, bunların 
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 1: 250. 
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 Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması, 189. 
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dışındaki kurradan nakledilirse bu nakil, kıraatin sıhhatini bozmaz. Çünkü bu konuda esas 

olan kıraatin kendisine isnad edilen imam değil, bu vasıfların bir araya gelerek 

gerçekleşmesidir. Zira, yedi ve diğer kıraat imamına nisbet edilen kıraat, üzerinde ittifak 

edilen ve şâz olan kısımlara ayrılır. Ancak şu kadar var ki, bu yedi imamdan yapılan nakil, 

sahip oldukları şöhret ve kıraatlarında icmâya dayalı sıhhatin çokluğu sebebiyle, diğerlerinden 

yapılan nakle göre güven vericidir.”
77

  

Sonuç olarak mütevatir kıraat, yanlış üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir 

topluluğun başka bir topluluğa naklettiği kıraattır. Genel olarak kıraat-ı seb‟a ve üç kıraatın 

ilavesiyle kıraatı „aşere‟nin mütevatir kıraatlar olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. 

5-MÜTEVATĠR KABUL EDĠLEN KIRAATLARA DÖNÜK ELEġTĠRĠLER 

Kıraat ilminde bazı kıraatların mütevatir olarak kabul edildiğini ve bu kıraatların İslam 

dünyasında kabul gördüğünü söylemiştik. Kıraat ilminde mütevatir kabul edilen kıraat 

farklılıkları bazı alimler tarafından eleştirilere konu olmuştur. 

Bazı âlimler, kırâatlarda dayanağın rivayet değil de, fasih kimselerin seçimi ve beliğ 

kimselerin ictihadı çerçevesinde gelişen bir ihtiyar olduğu görüşündedirler. Bunların çoğunun 

dilci olduğu gözlemlenmektedir. Konu dil-kırâat ekseninde; dilin mi, yoksa kırâatın mı asıl 

kabul edileceği üzerinde cereyan etmektedir ve dilcilerin dil konusundaki yetkinliklerinin 

etkisiyle kırâatları dil zaviyesinden değerlendirdikleri görülmektedir.
78

  

Eleştiri konusu olan bazı mütevatir kıraat örneklerini ele almaya çalışacağız. Söz 

gelimi Enam suresinin 137. ayetin de geçen (قتم أٔالدْى شسكبئٓى) ifadesinde iki muzaf arasına 

fasıla konarak okunması buna örnek teşkil eder. Bu konudaki ayet şu şekildedir: ( َكرَِنكَ  َٔ  ٍَ َشَّٚ

ْٕ شَ  نَ َٔ ْى  ُٓ ْى ِدَُٚ ِٓ ْٛ ِنَْٛهبُِسٕاْ َعهَ َٔ ُْْى  ُْْى ِنُْٛسدُٔ ْى ُشَسَكآُإ ِْ الَِد ْٔ ٍَ قَتَْم أَ ْشِسِكٛ ًُ ٍَ اْن ٌَ ِنَكثٍِٛس ّيِ َيب َْٚفتَُسٔ َٔ ُْْى  ب  ّلّلُ َيب فََعهُُِٕ فَرَْز ) 

“Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını (kızlarını) öldürmeyi hoş gösterdi ki, 

hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu 

yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile başbaşa bırak!”  
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İbn Amir bu ayeti şu şekilde okumuştur: ( ْشِسكِ  ًُ ٍَ اْن ٍَ ِنَكِثٍٛس ّيِ ىْ ُشِّٚ ِْ الَدَ ْٔ ٍَ قَتُْم أَ ٛ ) İbn Atiyye bu 

kıraatı şöyle eleştirir: Bu kıraat Arapların kullanımında zayıftır. Zira Arapların büyükleri, 

zarfa bir fasıla koymayı sadece şiirde doğru bulmuştur.
79

  

Eleştiri konusu olan bir diğer mütevatir kıraat, 4/Nisa sûresinin 1. âyetindeki kıraattır. 

Bu eleştiri, (  ًَ ُٓ ُْ َبثَّ ِي َٔ ب  َٓ َج ْٔ ب َش َٓ ُْ َخهََق ِي َٔ اِحدَةٍ  َٔ ٍ ََّْفٍط  ب انَُّبُض اتَّقُٕاْ َزبَُّكُى انَِّر٘ َخهَقَُكى ّيِ َٓ ََِسب  َٚب أَُّٚ َٔ ا  ب ِزَجبال ً َكِثٛس ً

األَزْ  َٔ  ِّ ٌَ بِ اتَّقُٕاْ ّلّلَ انَِّر٘ تََسب نُٕ ُْٛكْى َزقِٛب ًبَٔ ٌَ َعهَ ٌَّ ّلّلَ َكب َحبَو إِ ) “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve 

ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden 

sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına 

riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”  ayetinde geçen 

 .lafzı ile ilgilidir (االزحبو)

Bu ayetteki kıraat eleştirisi ile ilgili Zemahşerî‟nin (538/1144) görüşleri gündeme 

gelmiştir.  Onun dilcilerin koyduğu kurallara uymadığından bazı kırâatları eleştirmekte aşırı 

gittiği görülmektedir. Zemahşerî‟nin Nisa suresi 4/1. ayetteki, (االزحبو) lafzını mecrur okuyan 

Hamza‟nın kırâatını eleştirmesi buna örnek olarak verilebilir.
80

  

Bu konuda Zerkeşî (794/1392) de Zemahşerî‟yi şöyle eleştirmiştir: “Zemahşerî‟nin de 

içlerinde bulunduğu bir grubun savunduklarının aksine kırâatlar ictihadî değil tevkîfîdir. Onlar 

bu kırâatların fasih kimselerin seçimi ve beliğ kimselerin ictihadı ile oluştuğunu sanıyorlar.”
81

  

İbnu‟l-Cezerî, bazı nahivcilerin eleştirdiği kıraatları şöyle ele alır: “Sahih kıraatin 

şartları içinde saydığımız bir yönüyle de olsa Arab diline uygunluğu sözünden kastımız, 

nahvin vecihlerinden biridir. Bu vecih ister en fasih, ister fasih olsun, ister üzerinde icmâ 

edilmiş, ister kıraatı şöhret bulmuş imamlarca sahih senedle rivayet edilmiş, ister kıraata ters 

düşmemek kaydıyla ihtilaf edilmiş olsun, nahiv vecihlerinden bir vecih kastedilir. Sahih 

senedle rivayet edilen ve şöhret bulan kıraat, nahiv kaidelerinden istisna edilmiştir. Çünkü 

kıraatta asıl olan, en kuvvetli rüknünü teşkil eden budur. Nice kıraatları, nahivcilerden bazıları 

veya birçoğu kabul etmemiştir, fakat bunlar dikkate alınmamıştır. Bakara sûresinin 54. 

ayetinde (ببزئكى) kelimesini ve Bakara sûresinin 67. ayetinde (ٚؤيسكى) kelimesini sükün ile 

okunmasını, Nisa suresinin 10. ayetinde geçen (األزحبو) kelimesinin mecrur okunmasını, 

Casiye suresinin 14. ayetinde geçen (نٛجصٖ قٕيب) ifadeyi nasb ile okunmasını ve Enam 
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 Ebû Muhammed Abdülhak İbn Atiyye, el-Muharrerü’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz (Beyrût: Daru İbn Hazm, 
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 Yüksek, Kıraat Disiplininde Metodolojik Alan Tanımlaması, 200. 
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 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/399. 
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suresinin 137. ayetinde geçen (قتم أٔالدْى شسكبئٓى) ifadesinde iki muzaf arasının fasledilerek 

okunması buna örnek teşkil eder.”
82

 

Danî de nahivcilerin kıraatlar ile ilgili eleştirilerinin doğru olmadığını şöyle ifade eder: 

“Kıraat imamları, Kur‟an harflerinin hiç birini Arab diline, sarf-nahiv kaidelerine bağlı 

kalarak okumamışlardır; aksine rivayette en sağlam, hadiste sahih kaidelere uymuşlardır. 

Kıraat, rivayetle sabit olmuşsa bunu, ne sarf-nahiv kaideleri, ne de lügatin meşhur yönü 

reddedebilir. Çünkü kıraat, uyulması gereken bir sünnettir. İmam Mushafa muhalefet caiz 

olmadığı gibi, lügatte kolay veya daha açık olsa bile, meşhur kıraata muhalefet caiz 

değildir.”
83

  Zeyd b. Sabit‟in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Kıraat, uyulan bir sünnettir.”
 84

  

Ebu Ömer ez-Zahid, Saleb‟in şöyle dediğini nakleder: “Bir âyetin kıraatında iki 

değişik irab olursa, birini diğerine tercih etmem. Şayet bu, Arapların lisanına intikal etmişse 

en kuvvetli olanı seçerim.”
85

  

Ebu Cafer en-Nahhâs şöyle der: İki kıraat sahih olduğunda, kurranın yapacağı en 

doğru hareket, iki kıraattan birinin en doğru olduğunun söylenmemesidir. Çünkü, her iki 

kıraat Resulullah‟dan varid olmuştur. Bu tercihi yapan, günahkâr olur. Ashabın ileri gelenleri, 

böyle bir tercihe karşı çıkmışlardır.
86

 

Ebu Şame şöyle der: Müellifler kıraatlar arasındaki tercihte ileri gittiler. Hatta bazıları, 

diğer kıraat şeklini reddedecek dereceye vardılar, iki kıraatin Resulullah‟tan sabit olduğu 

bilindikten sonra, birinin reddedilmesi makul olamaz. Bazıları da, şâz kıraatların tevcihini, 

meşhur kıraatların tevcihinden daha kuvvetlidir, derler.
87

 

Sonuç olarak genel olarak âlimler, sahih veya mütevatir kıraat farklılıklarının red 

edilmesini doğru bulmamıştır. Bunun temel sebebi, kıraat farklılıklarının sahih senedle rivayet 

edilmesidir. Bazı dilbilgisi kuralları esas alınarak sahih kıraatların red edilmesi, doğru 

bulunmamıştır. Zira nahiv kaidelerinin belirlenmesi hususunda kıraatlar birer temel 

oluşturmuştur. 
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 237. 
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 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 256. 
87

 es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulûmi’l-Kur’ân, 257. 



 

36 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 7 - Yıl: 2022 - Kasım 

6-KIRAATLARDA TEVKĠFÎLĠK VE ĠCTĠHADÎLĠK AYRIMI 

a-Kıraatların Ġctihadî Olduğuna Dair GörüĢler 

Kıraat farklılıklarının ictihadî bir alan olup olmadığı ile ilgili bir takım farklı 

görüşlerden söz edilebilir. Kıraatların içtihadî olduğunu veya en azından bir kısmının ictihadî 

olduğuna dair bazı görüşler bazı eserlerde aktarılmıştır. Zerkeşi, İbnu‟l-Hacib‟in kıraatların 

mütevatir olmasına dair görüşten bazı şeyleri istisna ettiğini söylemiştir.
88

  

İbnu‟l-Hacib, kıraatların mütevatir olduğunu kabul ettikten sonra, bazı okumaları 

bundan istisna eder. Ona göre mütevait olmayan kıraatlar, med, imâle ve hemzenin tahfifi gibi 

kıraatın edası konusundaki meselelerdir. 

İbnu‟l-Hacib, bu konuda şu açıklamayı yapar: “Yedi kıraat mütevatirdir. Ancak eda 

kabilinden olan med, imâle ve hemzenin tahfifi vb. bunun dışındadır.” 
89

 

Zerkeşi, İbnu‟l-Hacib‟in yedi mütevatir kıraattan eda kabilinde olan okumaları istisna 

ettiğini ifade ettikten sonra, İbnu‟l-Hacib‟in buna şunları örnek verdiğini ifade eder: Med, 

imâle ve hemzenin tahfifi mütevatir değildir.  Zerkeşi bu görüşün zayıf olduğunu ifade eder. 

Ona göre med ve imale mütevatir okumalardandır.
90

  

Suyutî, İbnu‟l-Hacib‟in, med, imâle ve hemzenin tahkikini mütevatir kabul etmediğini 

ifade eder. Suyutî, İbnu‟l-Hacib dışında bazı alimlere göre, med ve imâlenin aslı, gerçekte 

mütevatirdir. Bunların keyfiyetinde ihtilaf edildiğinden, bunların keyfiyeti mütevatir değildir, 

demişlerdir.
91

  

İbnu‟l-Cezeri ise bu görüşleri şöyle eleştirmiştir: “Bu konuda İbnu‟l-Hacib‟i geçen 

kimseyi duymadık. Kadi Ebu Bekr ve arkadaşları gibi usul uleması, bütün bunları tevatüren 

sabit kabul eder. Doğru olan da budur. Çünkü lafız, tevatüren sabit olursa, edası da tevatüren 

sabit olur. Edasız lafız tasavvur etmek mümkün değildir, bunun sıhhati ancak eda ile 

gerçekleşir.”
92

 

Suyutî, bazı düşünürlerin  kıraatların ictihadîliğini savunduğunu ileri sürer. Suyutî, bu 

konuda bazı kelamcıların düşüncelerini şöyle aktarmaktadır: “Mütekellimînden bir grup şöyle 

demiştir: Hz. Peygamber‟in okuduğu sabit olmasa dahi, Arap dili kaidelerine uygun olduğu 
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 ez-Zerkeşî, el-Burhan fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1/296. 
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 Ebû Amr Cemâlüddîn Osmân b. Ömer b. Ebî Bekr b. Yûnus İbnü’l-Hâcip, Muhtasaru Munteha’s-Sual ve’l-Emel 
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takdirde kıraatın, vecihlerin ve harflerin tespitinde, içtihad ve re‟yin kullanılması mümkündür. 

Ehl-i hak bunu kabul etmemiş ve bu iddiada olanları da hatalı bulmuşlardır.”
93

   

Zerkeşi, medd miktarının tevkifi olmadığını ifade etmiştir. O, medd konusunda şu 

açıklamayı yapar: Anlaşıldı ki meddin aslı mütevatirdir. Bu konudaki ihtilaf ve tarikler ise, 

meddin telaffuz keyfiyeti ile ilgilidir.”
94

 Zerkeşi, meddin takdirinde ihtilaf olduğunu ifade 

ederken bu keyfiyetin mütevatir olmadığını kabul etmiş olur. Ona göre meddin uzatması bir 

telaffuz keyfiyedir.
95

 Zerkeşî, imale ve hemzenin tahfifinin de mütevatir okumalardan 

olduğunu ifade eder.
96

  

Zürkanî, bazı sahih kıraatları eleştiren alimlerin şu görüşünü eleştirir: “Nahiv alimleri, 

kaidelerini, Kur‟an‟dan, Hz. Peygamberin ve Arapların kelamından çıkarır. Kur‟an sahih bir 

nakil ile sabit olmuşsa, bu nahivciler ve onların kaideler için esas olur ve kaideler için 

Kur‟ana müracaat edilir. Kur‟an için onların kaidelere müracaat edilmez. Böyle yapılırsa 

usüle aykırı davranılmış olur.
97

  

Zürkanî, kıraatların tevatürü ve ictihadîliği ile ilgili farklı görüşleri aktarır.   

el-Bennanî, meddin miktarının değiştiğini ifade eder. Bunun ictihadî olduğunu ifade 

eder.
98

 Ona göre kıraatlarda tevatürü savunanlar ondaki içtihadı ortadan kaldırmayı 

amaçlamaktadır.
99

   

Zürkanî, med ve imale gibi kıraatların tevatüre dayandığını ifade eder. Bu konuda 

İbnu‟l-Hacibi eleştirir.
100

 

Bazı çağdaş düşünürler de kıraatların tevatürünü kabul etmemiştir. Sıdkı Gülle, “her 

bir farklı kıraatın mütevatirlikle tavsifi bizim açımızdan mümkün görülmemektedir.” Şeklinde 

görüşünü ifade etmiştir.
101

 

Kıraatlarda ictihadı savunan düşünürlerin görüşlerini eleştirirken kıraat farklılıklarının 

iki kısma ayrıldığı göz önüne alınmalıdır. Kıraatlar ferşî ve usulî farklılıklar şeklinde ikiye 
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ayrılır. Ferşî farklılıklarda, kelimeler her yerde farklı okunur. Bir kelime bir yerde farklı 

şekillerde okunurken, bir başka yerde aynı kelime tek bir biçimde okunmaktadır. Bu durum, 

söz konusu kıraat farklılıklarının bizzat Hz. Peygamber tarafından okunması gerektiği 

sonucuna bizi ulaştırmaktadır. Usül farklılıkları ise belli bazı kaidelere göre her yerde aynı 

okunur. Buna göre usül farklılıkları konusunda Hz. Peygamber tarafından bir formülün ortaya 

konduğunu söylemek mümkündür. Buna göre usül farklılıkları ortaya konan bir formüle göre 

okunmaktadır.  

b-Kıraatların Tevkifî Olduğuna Dair GörüĢler 

Genel kanaate göre kıraat farklılıkları ictihada açık bir alan değildir. Kıraatların tevkifi 

olduğuna dair görüşler farklı âlimlerce ifade edilmiştir. Zerkeşi, el-Burhan adlı eserinde 

kıraatların tevkifî olduğunu, ihtiyarî olmadığını ifade etmiştir.
102

  

Zerkeşi, kıraatın Hz. Peygamber‟den mervi olduğunu ve kendisinden rivayet 

edilmeyen herhangi bir kıraatın mevcut olmadığını söyler.
103

  Zerkeşi, yedi kıraat imamının 

kıraatını dayandırdığı sahabeyi şöyle zikreder: İbn Kesir, Nefi ve Ebu Amr‟ın kıraatı ubeyb b. 

Kab‟a nakletmiştir. İbn Amir Osman b. Affan‟dan Hamza, asım ve kisai, Hz. Osma ve İbn 

mesud‟tan kıraatını nakletmiştir.
104

     

Hz. Peygamber'in farklı okumaları sahabeye öğrettiğine dair rivayetler nakledilmiştir. 

Bu konudaki bir hadiste Hz. Ömer başından geçen bir olayı hikâye etmektedir. Buna göre Hz. 

Ömer, Hişam b. Hâkim ile Furkan sûresinin okunması hususunda tartışmıştır. Bu tartışma 

sonucunda Hz. Peygamber‟e müracaat etmişler ve Hz. Peygamber ikisinin de doğru 

okuduğunu ifade etmiştir.
105

   

Bu hadisten da anlaşıldığı gibi iki sahabi de Kur'an'ı Hz. Peygamberden öğrenmiştir.  

Kur'an'ın farklı okunması hususunda iki sahabi tartışmış ve konuyu Hz. Peygamber'e 

götürmüştür. Hz. Peygamber ikisinin de kıraatını onaylamıştır. Bu durum kıraatların ictihadî 

olmadığını, Hz. Peygamber'den alındığını ortaya koymaktadır.  

Bu hadis açıkça ortaya koymaktadır ki, sahabeler Kur'an tilaveti konusunda ictihada 

başvurmamış, bu okumalar Hz. Peygamber'den nakledilmiştir. Bu da göstermektedir ki 

kıraatlar tevkifîdir. 
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İbnü‟l-Cezerî, kıraatta kıyas ve içtihadın bulunmadığını şöyle ifade eder: “Merdûd 

olan bir kısım kıraatlar vardır. Bunlar, Arap dil kaidelerine ve Kur‟an‟ın hattına uygun olduğu 

halde, hiç nakli yapılmayan kıraatlardır. Bu kıraatın reddi hak, yasaklanması kesin, okuyanın 

günahı büyüktür. Ebu Bekr b. Miksem‟in, buna cevaz verdiği zikrolunur. Miksem‟in bu 

cevazı üzerine ulema meclisi toplanmış, bu kıraati ittifakla menetmişlerdir. Bu yüzden aslı 

olmayan, kıraatın edasında kendisine itimad edilecek bir rüknü bulunmayan mutlak kıyasla, 

kıraat yasaklanmıştır. Mutlak kıyas bir esesa dayansa bile, hüküm aynıdır. Kabul edildiği 

takdirde kıraatta, mutlak kıyasa yer verilmiş olur. Bu (ٌقبل زجال) cümlesinin (قبل زبك) 

cümlesine kıyas edilerek yapılan idgam gibidir. Bu ve benzerleri, nassa ve asla muhalif 

değildir. Misali çok az olmasına rağmen bu kıraat, icmaen reddolunmamıştır.”
106

  

Genel olarak âlimler, kıraat farklılıklarının tevkifî okumalar şeklinde 

değerlendirmiştir. Bu hususta re‟y ve ictihadı doğru bulmamışlardır. Esasen sahih kıraatın üç 

şartını taşıyan kıraatlar hususunda ictihad ve re‟ye gerek duyulmamıştır. Bunun temel 

sebebinin rivayet eksenli olan kıraat ilminde içtihata gerek duyulmadığını söylemek 

mümkündür. 

SONUÇ 

Kıraat ilmi, Kur‟an‟ın farklı şekilde okunma şekillerini inceleyen bir ilimdir. Farklı 

okuma biçimleri, yedi harfle beraber Hz. Peygamber döneminde başlayan bir olgudur. 

Peygamber döneminde Kur‟ân nazil olurken, Medine‟nin son dönemlerinde, yedi harf ruhsatı 

konmuştur. Ruhsata binaen vahiy lafızları, hem Hz. Peygamber döneminde hem de sonrasında 

farklı şekillerde okunmaya devam etmiştir. Daha sonra, İslam toplumunda lehçesi farklı Arap 

unsurların çoğalması ve diğer etkenler, halk düzeyinde ciddi sorunlar ortaya çıkarmıştı. Bu 

sorunlar, aynı zamanda “kırâat düzenlemesi” olarak da nitelendirilebilecek olan Mushaf‟ın 

yeniden yazılması ile aşılmıştır. 

Kur‟an‟ın anlam merkezli okunup aktarılması, yedi harf ruhsatında ifade edilen 

Kur‟an‟ın müteradif kelimelerle okunması ile ilişkili olarak ele alındığını söylemek 

mümkündür. Kıraatların mana ile okunması, klasik literatürde el-kırâ„a bi‟l-ma‟na veya er-

rivâye bi‟l-ma‟na kavramları ile ifade edilmiştir. Müteradif okumalar, Mushafların yazısına 

uymayan eş anlamlı kelimelerin kullanılması anlamındadır. Bu tür okumalar Mushaf yazısına 

ve mütevatir kıraatlara uymadığı için, bunların Kur‟an olarak okunması mümkün değildir. 
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Kıraatlarda tevatürün şart koşulmasının sonraki dönemlerde gündeme geldiğini 

söyleyebiliriz. Erken dönemde kıraatların sıhhatı için tevatür şart koşulmazdı. Kıraatlarda 

tevatür müteahhir alimler tarafından şart koşulmuştur. 

Bazı âlimler, kırâatlarda dayanağın rivayet değil de, fasih kimselerin seçimi ve beliğ 

kimselerin ictihadı çerçevesinde gelişen bir ihtiyar olduğu görüşündedirler. Bunların çoğunun 

dilci olduğu gözlemlenmektedir.  

Kıraat imamları, Kur‟an harflerinin hiç birini Arab diline, sarf-nahiv kaidelerine bağlı 

kalarak okumamışlardır; aksine rivayette en sağlam, hadisde sahih kaidelere uymuşlardır. 

Kıraat, rivayetle sabit olmuşsa bunu, ne sarf-nahiv kaideleri, ne de lügatin meşhur yönü 

reddedebilir.  

Kıraatların içtihadî olduğunu veya en azından bir kısmının ictihadî olduğuna dair bazı 

görüşler klasik eserlerde aktarılmıştır. Zerkeşi, İbnu‟l-Hacib‟in kıraatların mütevatir olmasına 

dair görüşten bazı şeyleri istisna ettiğini söylemiştir. İbnu‟l-Hacib, kıraatların mütevatir 

olduğunu kabul ettikten sonra, bazı okumaları bundan istisna eder. Ona göre mütevatir 

olmayan kıraatlar, med, imâle ve hemzenin tahfifi gibi kıraatin edası konusundaki 

meselelerdir. 

Kıraatların içtihadî olmadığını, tevkifi olduğuna dair görüşler ifade edilmiştir. Zerkeşi, 

kıraatların tevkifî olduğunu, ihtiyarî olmadığını ifade etmiştir. Zerkeşi, kıraat imamlarının 

kıraatının sahih olduğunu icma ile sabit olduğunu, bu kıraatların uyulan bir sünnet olduğunu 

ve burada içtihada mahal olmadığını ifade etmiştir. 
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