T.C.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İSLAMİ İLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ÖMER BİN MUSTAFA’NIN RİSÂLE FÎ ḲAVÂʿİD ḲIRA’ÂTİ’L-ḲUR’ÂN
ADLI ESERİNİN TAHKÎK VE TAHLÎLİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Hazırlayan

Sedat AYDINLI

DENİZLİ, 2022

BEYAN
Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının
analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini; bu
çalışmanın doğrudan birincil ürünü olmayan bulguların, verilerin ve materyallerin
bilimsel etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve alıntı yapılan çalışmalara atıfta
bulunulduğunu beyân ederim.

Sedat AYDINLI

iv

ÖNSÖZ
Bu çalışmada on yedinci yüzyılda yaşadığı düşünülen Kefe şehri
müderrislerinden Ömer bin Mustafa’nın Osmanlı Türkçesiyle kaleme aldığı Risâle
fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân adlı eserinin tahkîk ve tahlîli yapılmıştır. Müellifin,
kendi dönemindeki kitâbet/telaffuz eksenli bazı kelime, edat ve hareke hatalarına
vurgu yapmak üzere, Resm-i Osmânî imlâsını merkeze alarak yazdığı bu risâlenin
günümüz dünyasında tanınması ve değer bulması amacıyla hazırlanan çalışmanın,
Resm-i Osmânî araştırmacıları, hattatlar, kārîler ve bu alana ilgi duyan tüm
araştırmacılar için bir örnek teşkil etmesi ümit edilmektedir.
Bu tezin hazırlanma sürecinde tashih, tenkid ve teşvikleriyle çalışmayı
sahiplenerek titizlikle takip eden, mesai saatleri dışında bile özverili yardımlarını
esirgemeyen tez danışmanım, değerli hocam Doç. Dr. Harun ABACI’ya en içten
şükranlarımı sunarım. Akademik camiaya ilk adımımı atmama vesile olan, engin
bilgilerinden istifade etme imkanı bulduğum Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK
Hocam’a,

çalışmayı

detaylıca

inceleyip

değerli

önerileriyle

katkılarını

esirgemeyen jüri üyesi hocalarım Doç. Dr. Yakup BIYIKOĞLU ile Dr. Öğr.
Üyesi Mustafa Cihad BAKKAL’a, PAÜ İslami İlimler Enstitüsü’nün güzide
hocalarına, bugünlere gelebilmemizde maddi ve manevi katkıları olan, eğitim
hayatıma rehberlik edip yön veren kıymetli hocalarıma ve mesai arkadaşlarıma;
yönlendirmeleriyle

bu çalışmanın hitâma ermesine vesile olan Mushafları

İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman ŞAHİN Hocam’a teşekkürü bir
borç bilirim.
Ayrıca tezimizi, olgunlaşma sürecinde başından sonuna kadar okumak
suretiyle gerekli katkı ve düzeltmelerde bulunan kurul üyesi Kurrâ Hâfız Salih
AKYÜZ kardeşime minnettârım. Son olarak yetişmemde emeği geçen, haklarını
asla ödeyemeyeceğim canım anne ve babama, bu süreçte desteklerini esirgemeyip
fedakârlık gösteren eşime ve sevgili çocuklarıma teşekkür ederim.

Sedat AYDINLI
29.03.2022
v

Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tez Özeti
Tezin Başlığı: Ömer Bin Mustafa’nın Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân Adlı Eserinin
Tahkîk ve Tahlîli
Tezin Yazarı: Sedat AYDINLI

Danışmanı: Doç. Dr. Harun ABACI

Kabul Tarihi: 29.03.2022

Sayfa Sayısı: vi (ön kısım) + 150

Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri

Bilimdalı: Tefsir

Bu çalışmada on yedinci yüzyılda yaşadığı düşünülen Kefeli Ömer bin Mustafa’nın
Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân adlı eseri çeviri yazıya aktarılarak incelenmiştir. Üç
ana bölümden oluşan bu tezin giriş bölümünde çalışmanın amacı, önemi, yöntemi ve
konusu ele alınmaktadır. Bununla birlikte eserin müellife aidiyeti sorunu gündeme
getirilmiş ve bir takım tespitlerde bulunulmuştur. Ayrıca eserin biçim tanıtımı yapılmış,
transkripsiyon ve incelenmesinde takip edilen yöntemlerin sınırları çizilmiştir.
Birinci bölümde müellif Ömer bin Mustafa ve müstensih Çorumlu Hacı Ömer b. Ahmed
b. Muhammed b. Mustafa’nın hayatı, müellifin eseri yazma amacı ve Resm-i Mushaf
imlâsı noktasındaki hassasiyetine değinilmiştir.
İkinci bölümde Resm-i Osmânî imlâsına ait hazif, ziyâde, maktûʿ, mevsûl gibi bazı
konuların incelemesi yapılmış ve bu konulara dair verilen örnekler tablolar halinde
dizayn edilmiştir. Bununla birlikte Kurʾânda yer alan lafz-ı müşâbih âyetler ele alınmış,
ayrıca Hafs rivâyetine göre bazı tecvid konularına da yer verilmiştir.
Üçüncü bölüm ise risâlenin tam transkripsiyonlu metnine ayrılmış önemli görülen
yerlerin açıklaması dipnotlarda belirtilmiştir. Çalışma esnasında ulaşılan bilgiler ‘Sonuç’
bölümünde değerlendirilirken çalışmada istifade edilen eserler ‘Kaynakça’ bölümünde
sunulmuştur. Ömer Bin Mustafa’nın Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân Adlı Eserinin
Tahkîk ve Tahlîli başlıklı bu çalışmanın Resm-i Osmânî imlâsı tarihindeki yerini alması
ve alana katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mushaf, Resm-i Osmânî, İmlâ, Müşâbih Âyetler, Ömer b. Mustafa,
Risâle, Tahkîk, Transkripsiyon

vi

Pamukkale University Institute of Islamic Sciences

Abstract of Master Thesis

Title of the Thesis: Evaluation and analysis of Ömer Bin Mustafa's work called
Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti'l-Ḳurʾân
Author: Sedat AYDINLI

Supervisor: Asst. Prof. Harun ABACI

Date: 29.03.2022

Nu. of pages: vii ( pre text) + 150

Department: Temel İslam Bilimleri

Subfield: Tefsir

In this study, the work called Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıra'âti'l-Ḳur'ân of Kefeli Ömer bin
Mustafa, who is thought to have lived in the seventeenth century, has been analyzed by
translating it into text. In the introduction part of this thesis, which consists of three
main parts, the aim, importance, method and subject of the study are discussed. In
addition to this, the problem of belonging to the author of the work has been brought to
the agenda and some determinations have been made. In addition, the format of the
work was introduced, and the boundaries of the methods followed in transcription and
analysis were drawn.
In the first part, the author Ömer bin Mustafa and the copyist Hacı Ömer b. Ahmed b.
Muhammed b. Mustafa's life, the author's purpose of writing the work and his
sensitivity about the spelling of the Official Mushaf are mentioned.
In the second part, some subjects such as hasif, ziyâde, maktûʿ, mawsûl belonging to
the official Ottoman spelling were examined and the examples given on these subjects
were designed in tables. In addition to this, the literal mushabih verses in the Qur'an are
discussed, and some tajwid issues are also included according to the Hafs narration.
The third section is devoted to the fully transcripted text of the treatise, and the
explanations of the important places are indicated in the footnotes. While the
information obtained during the study is evaluated in the 'Conclusion' section, the
works benefited from in the study are presented in the 'References' section. It is aimed
to take its place in the history of Official Osmani orthography and to contribute to the
field of this study, titled "Takîk and Analysis" of Ömer Bin Mustafa's Risâle fî Ḳavâʿid
Ḳıraʾâti'l-Ḳurʾân.

Keywords: Mushaf, Official Osmânî, İmlâ, Müşâbih Verses, Ömer b. Mustafa, Risâle,
Verification, Transcription

vii

İÇİNDEKİLER

BEYAN ............................................................................................................................ iv
ÖNSÖZ ............................................................................................................................. v
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................viii
TABLO LİSTESİ ........................................................................................................... xi
KISALTMALAR........................................................................................................... xii
GİRİŞ ............................................................................................................................... 1
Çalışmanın Amacı ....................................................................................................... 2
Çalışmanın Önemi ....................................................................................................... 2
Çalışmanın Yöntemi.................................................................................................... 2
Çalışmanın Konusu ve Kapsamı ................................................................................ 3
1. BÖLÜM: ÖMER B. MUSTAFA’NIN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE BAZI
KAVRAMLAR ................................................................................................................ 6
1.1. Müellifin Hayatı ..................................................................................................... 6
1.2. Müstensihin Hayatı ................................................................................................ 7
1.3. Kavramlar............................................................................................................... 8
2. BÖLÜM : ÖMER B. MUSTAFA’NIN RİSÂLE FÎ ḲAVÂʿİDḲIRA’ÂTİ’LḲUR’ÂN ADLI RİSÂLESİNİN İNCELEMESİ ......................................................... 12
2.1. Risâlenin Şekilsel ve İçerik Özellikleri ................................................................ 12
2.1.1. Hemzeler ........................................................................................................... 13
2.1.1.1. Hemze-i Maksûre ....................................................................................... 15
2.1.1.2. Hemze-i Meftûha ....................................................................................... 23
2.1.1.3. Hemze-i Memdûde ..................................................................................... 24
2.1.1.4. Hemze-i Muhtelefun Fîh ............................................................................ 25
2.1.1.5. Hemzeteyn.................................................................................................. 26
2.1.1.6. Hemze-i Teshîl ........................................................................................... 28
2.1.1.7. Hemze-i Vasıl............................................................................................. 28

viii

2.1.2. Resm-i Osmânî Bağlamında Maktûʿ-Mevsûl, Hazif-Ziyâde Örnekleri............ 31
2.1.2.1. ‘En-Lâ’ (  َل-  ) ا َنEdatları ........................................................................... 31
2.1.2.2. ‘En-Len’ (  َلن-  ) اَنEdatları......................................................................... 33
2.1.2.3. ‘İn-Mâ’ (  َما-  ) اِنEdatları ........................................................................... 33
2.1.2.4. ‘İnne-Mâ’ (  َما-  ) اِنEdatları ....................................................................... 34
2.1.2.5. ‘Enne-Mâ’ (  َما-  ) اَنEdatları ...................................................................... 34
2.1.2.6. ‘Eyne-Mâ’ (  َما- َ ) اَينEdatları ..................................................................... 35
2.1.2.7. ‘İn-Lem’ (  َلم-  ) اِنEdatları ......................................................................... 36
َ  ا- ولت الَح َما ِل
َ  َوا- ت َحمل
َ ا2.1.2.8. ‘Hâ-Ulâ’i’ ve Benzeri Kelimeler (  َهؤ َل ِء- ول ِء
ِ ول
ٰٓ
ٰٓ
اولئِ َك-  ) اولئِكم............................................................................................................. 36
2.1.2.9. ‘Em-Men’ (  َمن-  ) اَمEdatları ...................................................................... 38
2.1.2.10. ‘Enbâ’u’ (  ) اَنبٰٓؤاKelimesi ......................................................................... 38
2.1.2.11. ‘Eyyu-Hâ’ (  هَا-  ) اَيEdatları .................................................................... 39
2.1.2.12. ‘Min-Mâ’ (  َما-  ) ِمنEdatları ..................................................................... 40
2.1.2.13. ‘An-Men’ (  َمن-  ) َعنEdatları ................................................................... 40
2.1.2.14. ‘An-Mâ’ (  َما-  ) َعنEdatları ...................................................................... 40
2.1.2.15. ‘Yevme-Hüm’ (  هم-  ) يَو َمve ‘Yevme-İz’ (  ِءذ-  ) يَو َمKelimeleri .............. 40
2.1.2.16. ‘Biʾse-Mâ’ (  َما- س
َ  ) ِبئEdatları.................................................................. 41
2.1.2.17. ‘Ribâ’ (  ) ِربَواKelimesi ............................................................................. 42
2.1.2.18. ‘Ledâ’ (  ) َلدَىve ‘ʿAlâ’ (  ) َعلىEdatları..................................................... 42
2.1.2.19. ‘Le-Men’ ( ) لَ َمن, ‘Le-Min’ (  ) لَ ِمنve ‘Li-Men’ (  ) ِل َمنEdatları ................ 43
2.1.2.20. ‘Tâ’ (  ) اَلتاءHarfi....................................................................................... 44
2.1.2.20.1. ‘Uzun Tâ’ (  ) تHarfinin Resmedilişi ................................................... 44
2.1.2.20.2. ‘İmraʾetün’ (  ) اِم َرأَةKelimesi ................................................................. 46
2.1.2.20.3. ‘Niʿmet’ (  ) نِع َمةKelimesi ...................................................................... 47
2.1.2.20.4. ‘Rahmet’ (  ) َرح َمةKelimesi ................................................................... 48
2.1.2.20.5. ‘Sünnet’ (  ) سنةKelimesi ....................................................................... 49
2.1.2.20.6. ‘Maʿsıyet’ ( صيَة
ِ  ) َمعve ‘Laʿnet’ (  ) َلعنَةKelimeleri................................ 50
2.1.2.21. ‘Li-key-Lâ’ (  َل-  ) ِل – كَيEdatları ............................................................ 50
2.1.2.22. ‘El-Hâ’ (  ) اَل َهاءHarfinin Harekesi ............................................................ 51
2.1.2.23. ‘Vâv’ (  ) اَل َواوHarfinin Yazımı ................................................................. 53
2.1.2.24. ‘Hayât’ )  ( َحيَوةve ‘Salât’ ( صلوة
َ ( Kelimeleri........................................... 57
2.1.2.25. ‘Nefʿan–Ḍarran’ ) ض ًّرا
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GİRİŞ

1

Çalışmanın Amacı
Çalışmanın amacı Kefeli Ömer b. Mustafa )ö.?) tarafından kaleme alınan Risâle

fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân isimli eserin, Çorumlu Hacı Ömer b. Ahmed b.
Muhammed b. Mustafa )ö.?) tarafından istinsah edilen nüshasının transkripsiyonuyla
birlikte incelemesini ortaya koymaktır. Çalışmanın, alana katkı sunması ve bu sahaya
ilgi duyan araştırmacılara örnek teşkil etmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmanın Önemi

Çalışmanın önemi, Resm-i Mushaf imlâsı alanında yazılan ve şimdiye kadar
üzerinde çalışılmamış olan bu eserin, Latin harflerine transkripsiyonlu olarak
çevrilmesi ve incelemesi yapılarak alana katkı sağlamaktır. Aynı zamanda elde edilecek
verilerin Osmanlı Mushaf tarihine ışık tutmasının yanı sıra günümüz hattât ve
kārî’lerine de fayda sağlaması beklenmektedir.
Çalışmanın Yöntemi
Çalışma yapılırken öncelikle eserin var olan bütün nüshaları tespit edilmeye
çalışıldı. Farklı nüshasına ulaşamamakla birlikte aynı yazara ait olduğu düşünülen, biri
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi bölümü 229 numaralı Risâle fi’lḲırâʾa; diğeri Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Şerʿiyye bölümü 120 numaralı Tecvîd adlı
esere ulaşıldı. Risâle fi’l-Ḳırâʾa ve Tecvîd adlı eserlerin ikisinin de aynı eser olduğu
tespit edildi. Bu bağlamda söz konusu üç eserin müellife aidiyeti sorgulanarak bu
noktadaki tespitlerimiz ortaya konuldu. Daha sonra birinci bölümde Ömer b.
Mustafa’nın hayatına dair söz konusu eserlerde verilen bilgilerden hareketle biyografisi
oluşturulmaya çalışıldı. İkinci bölümde risâlenin şekil ve muhteva incelemesi yapıldı.
Bu inceleme yapılırken öncelikle müellife ait Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı eser olmak üzere
yer yer alandaki ilgili kaynaklarla mukayesede bulunuldu. Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân ve Risâle fi’l-Ḳırâʾa’da verilen bilgiler karşılaştırılarak örnekleri tablolar
halinde düzenlendi. Bu örnekler çalışmaya aktarılırken bazı tablolarda sûre tertibi, bazı
tablolarda ise eserde yer alan sıralama gözetildi. Söz konusu eserlerde geçen örnekler
arasındaki farklılıklara ve eksikliklere dipnotlarda yer verildi. Bir eserde olup diğerinde
olmayan örnekler tablolarda yer alan yıldız ( * ) işareti ile belirtildi.
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Risâlenin incelemesi yapılırken Ebû Amr ed-Dânî’nin (ö. 444/1053) el-Muḳniʿ
ile el-Muḥkem’i, İbn Necâh’ın (ö. 496/1103) Muḫtaṣaru’t-tebyîn’i, İbn Vesîk’in (ö.
654/1256) el-Câmiʿi, İbn Kâsıh’ın (ö. 801/1399) Telḫîṣ’i ve Mâriğnî’nin (ö.1349/1931)
Delîlu’l-ḥayrân’ı gibi mushaf imlâsını konu edinen bazı eserlerin yanı sıra Dânî, Mekkî
(ö. 437/1045), Sehâvî (ö. 643/1245), İbnu’l-Cezerî (ö. 833/1429), Dimyâtî (ö.
1117/1705) gibi âlimlerin kıraata dair kaleme aldıkları eserlerden de istifade edildi.
Bununla birlikte başta Mehmet Emin Maşalı’nın Kurʾân’ın Metin Yapısı adlı eseri
olmak üzere alanla ilgili bazı Türkçe eserlere de başvuruldu.
Risâlenin üçüncü bölümü ise eserin transkripsiyon yapılmış şekline tahsis edildi.
Eserin transkripsiyonu yapılırken İsnad Transkripsiyon Alfabesi kriter alındı. Önünde
sessiz vâv, yâ ve elif olan harflerin yazımında okunuş özelliklerine bakmaksızın ( ā, î, û)
karakterleri kullanılmak suretiyle muhtemel karışıklıkların önüne geçildi. Risâle
metninin dipnotları latin alfabesiyle yazıldı. Sayfa numaraları sayfa bitiminde kırmızı
renk ile [1a] şeklinde gösterildi. Risâlede okunması mümkün olmayan veya silinmiş
kelimeler (***) işaretiyle gösterildi. Bununla birlikte çalışmada Arapça şahıs ve
terimlerde geçen özellikle sesli harflerin (a-â, u-û ve i-î örneğinde olduğu gibi)
transkripsiyonu noktasında bazı yerlerde İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)'nin
hazırladığı İslam Ansiklopedisi, bazı yerlerde ise Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü esas
alındı. Arapça kitap isimlerinde ise sadece İslam Ansiklopedisi’ne riayet edildi. Sonuç
bölümünde müellif ile çalışılan eser hakkında ortaya çıkan veriler değerlendirildi.
Çalışmada başvurulan bütün kaynakların künyeleri ‘Kaynakça’ bölümünde verildi.
Ayrıca ‘Ekler’ bölümüne eserin Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metni ilâve edildi.
Çalışmanın Konusu ve Kapsamı

Çalışmanın konusunu, Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Yazmalar
Koleksiyonu’nda bulunan, kod numarası 19 Hk 218/4, konu numarası 297.18 şeklinde
kaydedilmiş olan Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân isimli risâle oluşturmaktadır.
Eserin başlık kısmında Risâle fî Ḳavâʿidi Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân ismi kullanılmakta iken
katalog fişlerine Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıra’ât şeklinde aktarıldığı görülmüştür. Eser ismi

bağlamında tercihimiz Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân şeklinde olacaktır. Eserde
Resm-i Osmânî imlâsına dair hattât ve kārîler için yapılması muhtemel imlâ ve tilâvet
3

hatalarına dikkat çekilmektedir. Eserde ayrıca Kurʾân-ı Kerîm’de yer alan müşâbih
âyetler bulunmakta ve bu âyetler arasındaki farklılıklar ortaya konulmaktadır. Eserin
son kısımda ise bazı tecvid konularına değinilmektedir.
Eserin farklı nüshalarını tespit etme sürecinde Risâle fi’l-Ḳırâʾa 1 ve Tecvîd
isimli esere ulaşıldı. Söz konusu eserler ile tahkîk ve tahlîli yapılan Risâle fî Ḳavâʿid

Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân adlı eserin müellif Ömer bin Mustafa’ya ait olduğu kanaatine varıldı.
Bu kanaati kuvvetli kılan gerekçeler şu şekilde izah edilebilir:

Eserlerin giriş kısmında verilen bilgilerde müellif önce kendi ismini zikretmekte
sonrasında eserleri yazma gerekçesini beyân etmektedir. Bu eserlerde müellifin
hayatına dair verilen bilgiler birbiriyle paralellik arz etmektedir. Aynı zamanda
eserlerin muhtevasına nüfuz edildiğinde büyük bir kısmında aynı konu ve aynı
örneklere yer verildiği görülmektedir. Ancak Risâle fi’l-Ḳırâʾa ve Tecvîd isimli
risâleler, çalışması yapılan Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’dan daha kapsamlı ve

daha fazla sayfa olduğu görülmektedir. Ayrıca diğer eserlerde müstensih kaydı
bulunmamakta iken sadece Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’da müstensih kaydına
yer verilmektedir. Bu durumda her üç eserin de Ömer bin Mustafa’ya ait olduğu
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’ın yazım
karakteristiğinin farklılığı, ketebe )ferâğ( kaydına bir tek mezkûr eserde yer verilmesi;

diğer eserlerde bu özelliklerin bulunmaması, eserlerin müstensihinin farklı kişiler
olduğu kanaatine ulaştırmaktadır.
Eserle ilgili diğer bir husus, Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi
Yazmalar Koleksiyonu’nda yer alan Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân adlı eserin,

TÜYATOK katalog hazırlayıcıları tarafından hazırlanan Yazma Eser Katalog Bilgi
Fişi’nde verilen bilgilerin yanı sıra eserin dîbâce )önsöz( bölümünden edilinilen bilgiler
neticesinde müellifinin Ömer b. Mustafa olduğu, ferağ kaydından ise eser
müstensihinin Çorumlu Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed b. Mustafa olduğu
anlaşılmaktadır. Eserin önsöz bölümünde müellif kendini tanıtırken Ömer b. Mustafa
ismini bizzat kullanıp hayatına ve eseri yazma amacına dair bilgilendirme yapmaktadır.
Eserin ketebe kaydında Çorumlu Seyyid el-Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed b.
1

Ömer bin Mustafa, Risâle fi’l-Ḳırâ’a, (İstanbul: Süleymâniye Kütüphanesi, Hacı Mahmûd Efendi, 229),
1a.
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Mustafa tarafından istinsah edildiği tarih de kaydedilmektedir. Bu durumda Risâle fî

Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân isimli eserin Ömer bin Mustafa tarafından tarihi kesin olarak
tespit edilemeyen ancak –müderrislik yaptığı cami dikkate alındığında- 17. yüzyılda

kaleme alındığı, Çorumlu Seyyid Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed b. Mustafa
tarafından da h.1166/1752 tarihinde istinsah edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak
yazma eserler bölümünden tarama yapıldığı zaman Çorum Hasan Paşa Yazma Eserler
Kütüphanesi Yazmalar Koleksiyonu’nda bulunan, kod numarası Hk 218/6 olan Kitâb

Ḳavâʿid Ḳur’ân adlı risâlenin de Çorumlu Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed b.
Mustafa’ ya ait olduğu bilgisi verilmektedir. Bu risâlenin TÜYATOK görevlileri
tarafından hazırlanan katalog fişinde yazar ismi belirtilmemektedir. Yapılan tespitler
neticesinde görevliler tarafından eser bilgileri internet ortamına aktarılırken eser
müellifinin isminin, müntensih Ömer b. Ahmed b. Muhammed b. Mustafa ismiyle
karıştırıldığı görülmektedir. Yine katalog hazırlayıcıları tarafından Hk 218/6 numaralı
risâlenin katalog fişine düşülen yazım tarihinde h.1083/1672 verilirken içerik kısmına

bakıldığında h.1093/1682 tarihi görülmektedir. Dolayısıyla bu noktada da bir yanlışlık
olduğu

ve

aynı

kitapta

bulunan

diğer

risâlelerdeki

bilgilerle

karıştırıldığı

düşünülmektedir.
Sonuç olarak çalışmaya konu edilen eserin başlık kısmı Risâle fî Ḳavâʿidi

Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân şeklinde iken katalog fişine bakıldığında Risâle fi’l-Ḳırâʾa şeklinde
aktarıldığı

görülmüştür.

Bununla

birlikte

yine

aynı

müellife

ait

olduğunu

düşündüğümüz Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı eser Süleymaniye Kütüphanesi’nde de yer
almaktadır. Yapılan bu sehivlerden bağımsız olarak yukarıda gerekçeleri açıklandığı
üzere Risâle fi’l-Ḳırâʾa, Tecvîd ve Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân adlı risâlelerin,
müstensihleri farklı olmakla beraber her üçünün de Ömer b. Mustafa’ya ait olduğu

kanaatine ulaşılmıştır.
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1. BÖLÜM: ÖMER B. MUSTAFA’NIN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE BAZI
KAVRAMLAR
1.1. Müellifin Hayatı
Hakkında kaynaklarda detaylı bir bilgiye erişilemeyen Ömer b. Mustafa’nın
hayatına dair edinilen bilgiler tahkîk ve tahlîli yapılan Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-

Ḳurʾân isimli eserde verilen bilgiler ve müellife ait olduğu düşünülen Süleymaniye
Kütüphanesi’ndeki Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı eserden edinilen bilgilerle sınırlıdır. Eserde
müellifin ismi Ömer b. Mustafa şeklinde yer almaktadır.1 Risâle fi’l-Ḳırâʾa eserinde ise
ismin türkçeleştirilmiş hâli olan Mustafa oğlu Ömer şeklinde zikredilmektedir.2 Eserde
müellifin doğum tarihi, nesep ve künyesine dair herhangi bir bilgilendirme
yapılmamaktadır. Ayrıca müellifin vefat tarihine dair, kendi eserlerinde herhangi bir
veriye ulaşılamamıştır. Ancak söz konusu iki eserden edinilen izlenimler neticesinde
Ömer b. Mustafa’nın 17. yüzyılın son dönemlerinde yaşadığı tahmin edilmektedir.
Müellifin doğum yeri olan Temrük, Kefe

3

yakınlarında, halkı tamamen

müslüman Çerkeslerden oluşan bir kasaba olma özelliğini taşımaktadır. 4 İlim tahsili
için İstanbul’a gittiği ifade edilen Ömer b. Mustafa, Kanûnî Sultan Süleyman’ın )ö.
974/1566) Dârü’l-Kurrâsı’nda Şeyh Ahmed’in (ö. 1006/1597) 5 öğrencilerinden biri
olan Muhammed el-Babâi’den6 (ö.?( Kıraat-i Seb‘a ilmi tâlim ettiği bildirilmektedir.7

Daha sonra Reîsü’l-ʿUlemâ ve Müfti’z-zaman lakabıyla bilinen Mûsâ Efendi’nin8 )ö.

Ömer b. Mustafâ, Risâle fî ḳavâʿid ḳıra’âti’l-Ḳur’ân (Çorum Halk Kütüphanesi: Hasanpaşa Yazma Eser
Kütüphanesi, 218/4), 1b.
2
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi: 229/1), 1b.
3
Evliyā Çelebī, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 7. Kitap, ed. Seyit Ali Kahraman,
çev. Seyit Ali Kahraman - Yücel Dağlı (İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2011), 2/533;
Yücel Öztürk, “Kefe” (Ankara: TDV Yayınları, 2002).
4
Mustafâ, Risale fî Ḳavâʿid, (Hasan Paşa Yazma Eser Bölümü, 218/4), 1b. Ayrıntılı bilgi için bkz.
Evliyâ Çelebî, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi 7. Kitap, 2/570, 599.
5
Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Atilla Akdemir, Kıraat İlmı̇ Eğı̇ tı̇ m Ve Öğretı̇ m Metodları (İstanbul:
M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015), 111.
6
Ebul-Hasan b. Mustafa b. El-Hasan b. Yakûb el-İslâmbûlî, Mürşidü’ṭ-ṭalebe ilâ maʿrifeti’ṭ-ṭuruḳi’ ṭṮayyibe (Kütübü’t-tecvid: 54 vr.), 68a.
7
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 1b.
8
Asıl adı Seyyid Mûsâ olup Kefeli'dir. Gençliğinde İstanbul'a gelip eğitimini tamamlayarak Mülâzım ve
Kırk Akça Medreseden mazûl oldu. Kadılık mesleğine girdi. Rumeli'de görev yaptı. Balya Badra kadılığı
yaptı. Mora Adası'na serasker olan bir paşanın yanında ordu kadısı oldu. Kudüs kadılığının ardından
1025/1616-17'de Kefe kadısı ve müftüsü oldu. Aynı yıl Kırım Hânı olan Canbek Giray tarafından
azledildi. 1044/1634-35'de Hân tarafından zulme uğradı. 1054 /1644 başları vefat etti. Kefe'de bir camii
ve türbe inşa ettirdi. ‘‘Bünyetü's-salat’’ terkibini yaptırdığı caminin yapımına tarih düşürdü. İnşa ettirdiği
1
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1054 /1644) emri üzere Kefe şehrinde yaptırılan camide1 Hafs rivâyetinin okutulması
ve ezberletilmesi amacıyla kendisine müderrislik görevi verildiği beyân edilmektedir.2
Ömer b. Mustafa Kefe şehrinde müderrislik yaparken ‘‘… diğer ṯaraftan zühd ve

taḳvāsı ile tanınan feridü’l-asr,3 üstâz-ı kâmil olmakla şöhret bulmuş Şeyḫ Abdullāh elʿAfîfî Efendî4 (1050/1640) ṯarafından bana ‘Ḥażret-î Ḳurʾān’da baʿżı imlā u laḥn ve
ḫaṭā yerlerî var ki bilmeyen kātib ḫalaṭ yāzûb ḳār-î Ḳurʾān ḫalaṭ oḳurlar ve laḥn-i ḫaṭā
îdûb Ḳurʾān’ıñ laʿnine îrerler. Zîrā bir kimse Ḳurʾān-î ḥaḳḳî ûzere oḳûmasa Ḳurʾān ol
kimseye laʿnet îder deyû Ḥadîs̱-i Şerîf’de vārdır. Ümmet-i Muḥammed ve meẕheb-i ehli sünnet ve’l-cemāʿat olan iḫvānî olmaḳla laḥn-i ḫaṭādan ḫulāsa saʿyi îçûn ʿUs̱mān-î
zî’n-nûreyn rāżıyāllāhu ʿanh Ḥażretlerî’niñ yāzdıḳlarî Muṣḥaf-ı Şerîflerîñ imlāsî ve
Ḥafṣ ḳıraʾat-î ûzere bir risāle teʾlîf eyle’…’’ demek suretiyle kendisine Hz. Osman
mushafına ilişkin içerisinde imlâ ve lahn konularının yer alacağı bir eser yazması teklif
edilmektedir.5 Nitekim Ömer b. Mustafa yapılan bu teklif neticesinde Allah’u Teâlâ’ya
sığınarak Şeyh Abdullah el-Afîfî Efendi’nin de yardımıyla Osmanlıca bir risâle kaleme

almıştır. Ayrıca müellif bu risâleyi yazarken yapabileceği hataların hoş karşılanarak
ilgililer tarafından düzeltilmesi istirhamında bulunmuştur.6
Sonuç olarak yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere müellifin eseri, Mûsâ
Efendi’nin Kefe şehrinde yaptırmış olduğu Müftü Camii’nde müderrislik görevinde
bulunduğu dönemde kaleme aldığı kuvvetle muhtemeldir. Müellif bu eserin hem kārîler

ve hattâtlar için bir örnek teşkil etmesini hem de Kurʾân’ın lafız ve kitâbetini tahriften
korumayı amaçlamaktadır. Bu durum aynı zamanda müellifin Kurʾân tilâveti ve
kitâbeti noktasında da hassas bir kişiliğe sahip olduğu izlenimi uyandırmaktadır.
1.2. Müstensihin Hayatı
Eserin müstensihi Çorumlu Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed b. Mustafa’nın
İstanbul müderrislerinden ilmiyle âmil, erdemli bir âlim olduğu; aynı zamanda, birçok
Kefevî Camii yanındaki türbede medfundur. (Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ), ‘‘Kelîmî, Seyyid Mûsâ
Efendi’’ (Erişim 22 Mayıs 2021).
1
Evliyā Çelebī, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi 7. Kitap, 2/573-574; Ferrari Nicola
Kançal, “Müftü Camii” (Ankara: TDV Yayınları, 2006).
2
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 1b.
3
Asrın bir tanesi, zamanın eşsizi. Lüggat Osmanlıca Türkçe Sözlük, ‘‘ferid-ül-asr’’ (Erişim 22 Mayıs
2021).
4
Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ), ‘‘Afîfî, Şeyh Abdullah Afîfüddin Efendi’’ (Erişim 22 Mayıs 2021).
5
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 1b.
6
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 2a.
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dini hizmette aktif rol oynadığı ve h.1207/l792 tarihinde İstanbul’da vefat ettiği
bilinmektedir. 1 Bu durumda Çorumlu Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed b.
Mustafa’nın,

vefat

tarihiyle

risâlenin

istinsah

tarihi

(h.1166/1752)

birlikte

değerlendirildiğinde eserin müstensihin bu zât olduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan
Çorum Kütüphanesi Demirbaş no: MSGÜ218 Risâle no: 4’ de yer alan Ḳavâʿidü’l-

Ḳur’ân adlı eser Çorumlu Hacı Ömer’e nisbet edilmektedir. Fakat eser incelenildiğinde
-yukarıda da ifade edildiği üzere- Hacı Ömer’in söz konusu eserin müellifi değil,
müntensihi olabileceği sonucu daha tutarlı görülmektedir. Zira Çorum şehrinin önemli
simâlarının tanıtıldığı bir sitede Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed ismi, ‘Çorûmî’
künyesiyle Çorum hattâtları arasında gösterilmektedir.2
1.3. Kavramlar
Çalışmanın bu bölümünde Ömer b. Mustafa’nın Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân adlı risâlesinde ve Resm-i Osmânî bağlamında litaretürde kullanılan bazı
kavramlar hakkında ön bilgilendirilme yapılmaktadır.
Kurʾân
Kurʾân kelimesinin türediği kök konusunda farklı görüşlerin yanı sıra İslâm
vahyinin ‘‘ikra’’ (oku) buyruğu ile başlaması, Kurʾân’da ‘‘kara’e” kökünün “okuma”
anlamında on yedi yerde kullanılması ve Kurʾân’ın çok okunması tavsiye edilen bir
kitap olması gibi sebepler dikkate alındığında Kurʾân isminin “okumak” anlamına
gelen ‘‘karaʾe’’ fiilinden türediğini kabul etmek daha doğru görünmektedir.3 Bununla
birlikte ‘‘Kurʾân’ın terim anlamıyla ilgili olarak çeşitli tanımlamalar yapılmış, bunlar
büyük ölçüde bir araya getirilerek şöyle bir tarife ulaşılmıştır: ‘‘Kurʾân, Allah
tarafından Cebrâil vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hz.
Muhammed’e indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtürle nakledilen, okunmasıyla ibadet
edilen, Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten
âciz kaldığı Arapça mûciz bir kelâmdır.’’4

Ethem Erkoç, Çorumlu Şeyhülislamlar ve Alimler (Çorum: Hazar Matbaacılık, 2017), 247.
Corumlu.com (Çorum 2021), ‘‘El Yazma Kitaplar Hattatları’’ (Erişim 18 Eylül 2021).
3
Abdulhamit Birışık, “Kur’ân”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
2006), 26/383.
4
Birışık, “Kur’ân”, 26/384.
1
2
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Mushaf
Sözlükte mushaf kelimesi ‘‘bir araya getirilip bağlanmış yazılı sayfalar’’
anlamına gelir. 1 Istılahta ise, Kurʾân-ı Kerîm sahifelerinin kitap haline getirilmiş
şekline ‘‘Mushaf’’ denir. 2 Mushaf kelimesinin literatürde farklı tanımları olmakla
birlikte, daha çok Hz. Osman döneminde yazılıp çoğaltılan Kurʾân nüshaları için
kullanılmış, Hz. Ebu Bekir zamanında cemedilen Kurʾân metni ‘‘suhuf’’ olarak
anılmıştır.3
Resm-i Osmânî (Hatt-ı Osmânî)
Üçüncü halife Hz. Osman zamanında yazılıp belli başlı merkezlere gönderilen
Kurʾân nüshalarına ‘‘Mesâhif-i Osmâniyye’’; bu mushafların yazım şekline de ‘‘erResmü’l-Osmânî’’ denir. Bazı kaynaklarda bunun yerine ‘‘Hicâü’l-Mushaf, Resmü’lMushaf, er-Resmü’l-Istılâhî’’ tabirleri de kullanılmıştır.4
İmam Mushaf
Hz. Osman’ın kendisi için ayırdığı nüshaya ‘‘İmam Mushaf’’ denir.5
Mesahifü’l-emsar
Hz. Osman döneminde çoğaltılıp belirli merkezlere gönderilen mushaflara
‘‘Mesahifü’l-Emsâr’’ (şehir mushafları) denir.6
Kıraat
‘‘Okumak, tilâvet etmek, telaffuz etmek” anlamına gelen kıraat; Kurʾân-ı
Kerîm’i okumayı ifade etmek üzere sesli veya sessiz, nağmeli veya nağmesiz okuma,
tilâvet etme anlamında kullanılır.7 Bu yönüyle kıraat tilâvet ile eş anlamlıdır. Kurʾân
Mehmet Emin Maşalı, “Mushaf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2006), 31/242.
2
Fatih Özkafa, “Hat Sanatı Bakımından Mushaf Kitabetinin Tarihî Seyri”, Marife, (Erişim 22 Mart
2022).
3
Maşalı, “Mushaf”, 31/242.
4
Maşalı, “Mushaf”, 31/243.
5
Maşalı, “Mushaf”, 31/243.
6
Maşalı, “Mushaf”, 31/244.
7
Abdulhamit Birışık, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
2002), 25/426.
1
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ilimleri terimi olarak kıraat: Kurʾân kelimelerinin nasıl okunacağını ve râvilerine nisbet
etmek suretiyle bu kelimeler üzerindeki kıraat farklılıklarını konu edinen bir ilimdir.1
Tilâvet
Sözlükte ; okumak, tâbi olmak, izlemek, peşi sıra gitmek, uymak anlamlarına
gelir. Bir kelâmı ve özellikle Kurʾân’ı okumayı ifade eden bir terim olarak da:
‘‘Kurʾân-ı Kerîm’i hem okumak hem de emir ve yasaklarını, teşvik ve uyarılarını
hayata geçirmek suretiyle Allah’ın kitabına uymak” şeklinde tanımlandığı gibi,
‘‘mânasını anlamak ve gereğince davranmak üzere onu tecvid ve tertîl üzere dikkatlice
okumak’’ şeklinde de tarif edilir.2
Lahn
Sözlükte “nağme, ezgi”, kıraatte ve dilde “hata etmek; sözün maksadını
anlamak” gibi mânalara gelen lahnin yaygın olan terim anlamı dilde ve kıraatte hata
yapmaktır. Buna göre kelimelerin yapısında ve i‘rabında hata etmeye lahn denildiği
gibi Kur’ân okurken harflerin zat ve sıfatlarında hata yapmaya ve yapılan hatalara da
lahn denir.3
Kurrâ
Kıraat kökünden ism-i fâil olan karî (çoğulu kurrâ) genel anlamıyla ‘‘Kurʾân
tilâvet eden” anlamında kullanılır. Bununla birlikte ilk dönemde ashabın Kurʾân kıraati
konusunda geniş bilgisi olanları kurrâ diye anılmıştır.4
Mukrî
Mukrî terimi, kıraatleri sağlam ve kesintisiz bir isnadla almış bir üstattan
müşâfehe yoluyla (ağızdan ağza) rivâyet eden kıraat âlimini ifade eder.5

Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. el-Cezerî, Müncidü’lmuḳriʾîn ve mürşidü’ṭ-ṭâlibîn (Beyrut, 1400), 3.
2
Abdurrahman C̣etin, “Tilâvet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2012), 41/155.
3
Abdurrahman C̣etin, “Lahn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
2003), 27/55.
4
Maşalı, “Mushaf”, 31/242.
5
Birışık, “Kıraat”, 25/426.
1
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Yedi Kıraat (Sebʿa)
Meşhur yedi imamı nispet edilen mütevatir kıraatlara denir.1 Söz konusu kıraat
imamlarından her birisinin çok sayıda râvisi olmakla birlikte, bunlar yedi ve on kıraate
dair yazılmış muhtasar eserlerde iki ile sınırlandırılmış ve böylece ikişer râvi meşhur
olmuştur.2
On Kıraat (Aşere)
On kıraat tasnifini İbn Mihrân en-Nîsâbûrî, Ebû Abdillah el-Enderâbî ve Ebu’lʿAlâ el-Hemedânî gibi kıraat âlimleri İbnu1-Cezerî’den önce yapmışlarsa da, onların bu
tasnifine fazla rağbet edilmemiş ve yedili tasnife alternatif olamamıştır.3
Râvi-Rivâyet
Kıraatleri imamlardan doğrudan veya vasıtalı olarak alıp nakleden kimse için
râvi terimi kullanılırken râviye nisbet edilen kıraate de rivâyet denmiştir.4
Dârü’l-kurrâ
“Yer,

mekân,

ev”

gibi

anlamlara

gelen dâr ile

“okuyan”

anlamındaki kārî kelimesinin çoğulu olan kurrâ kelimelerinden meydana gelen dârü’lkurrâ, Kurʾân-ı Kerîm’in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve
kıraat

vecihlerinin

tâlim

ettirildiği

mektepler

için

kullanılmıştır.

Bu

müesseselere dârü’l-Kurʾân ve dârü’l-huffâz adı da verilir.5

Nihat Temel, Kırâat Ve Tecvîd Istılahları (İstanbul: M.Ü İlahiyet Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018), 86.
Abdurrahman C̣etin, Kur’ân-ı Kerîm’in İndirildiği Yedi Harf ve Kıraatlar (İstanbul: Ensar Neṣriyat,
2013), 216.
3
Abdulhamit Birışık, Kıraat İlmi ve Tarihi (Bursa: Emin Yayınları, 2014), 106.
4
Birışık, “Kıraat”, 25/426.
5
Nebi Bozkurt, “Dârülkurrâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
1993), 543.
1
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2. BÖLÜM : ÖMER B. MUSTAFA’NIN RİSÂLE FÎ ḲAVÂʿİDḲIRA’ÂTİ’LḲUR’ÂN ADLI RİSÂLESİNİN İNCELEMESİ
2.1. Risâlenin Şekilsel ve İçerik Özellikleri
Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Yazmalar Koleksiyonu’nda
bulunan kod numarası 19 Hk 218/4, konu numarası 297.18 olan Risâle fî Ḳavâʿid

Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân isimli risâle ile kod numarası Hk 19 Hk 218/6 olan Kitâb Ḳavâʿid
Ḳur’ân şeklinde isimlendirilen risâlenin aynı eserler olduğu görülmektedir. Müellifi
Ömer b. Mustafa, müstensihi ise Çorumlu Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed b.
Mustafa olan eserin ferağ kaydında ‘‘Ketebehu’l-faḳîru’d-dāʿî Çorûmî Seyyid el-Ḥācî

ʿUmer bin Aḥmed bin Muḥammed bin Muṣṭafā, bûnî yāzdım yādigār olmaḳ îçûn
oḳûyan yāzana bir duʿā ḳılmaḳ îçûn. Sene 1166 Cemāzîye’l-ûlā yevmi’l-erbaʿ’’ ifadesi
yer almaktadır.

Risâlenin dili Osmanlı Türkçesi’dir. Kâğıt türü harf ongun (arma) filigranlı,
yazım karakteristiği nesir kırması şeklindedir. Metin yazıları siyah ve kırmızı
mürekkepten oluşmaktadır. Sûre isimleri, örneklendirmeler, beyân bölümleri ve bazı
kelimeler üzerine kırmızı mürekkeple çizgi çekildiği görülmektedir. Eser, sırtı siyah
meşin, üzeri kırmızı kaplı mukavva bir cilt içerisinde yer almaktadır. Dış kapağı
19,5x14,5 cm iken sayfa ölçüsü 140x70 cm boyutlarındadır. Varak sayısı 19, sayfa

sayısı 38, satır sayısı ise 15 olarak tespit edilmiştir. Sayfa sonlarında bir sonraki
sayfanın ilk kelimesi yer almaktadır. Eserin son kısımda kırmızı mürekkeple
oluşturulmuş, üçgen şeklinde üç adet mîm (  ) مharfi konulduğu görülmekte, sonrasında
eser, müstensih Çorumlu Âlim Hacı Ömer b. Ahmed b. Muhammed b. Mustafa’nın
ketebe kaydına yer verilerek tamamlanmaktadır. Tek nüshasına ulaşılan risâlenin

müellif nüshası olduğu düşünülmektedir.
Risâle ana başlıklar itibariyle beş bölüme ayrılmış olup her bölümde ‘Beyân’
vurgusuna sıklıkla yer verildiği görülmektedir. Bu beyânlardan ilkini yüzden fazla
örneklendirme ile ‘Hemzeler’ oluşturmaktadır. Uzatılmayan hemzeler için ‘HemzeMaksûre’ terimi kullanılmakta, hemze-i maksûre dışında kalan -bir elif miktarı
uzatmaların

yapıldığı-

hemzeler

ise

‘Beyân-ı

Hemze-i

Meftûha’

şeklinde

isimlendirilmektedir. Sonrasında ‘Beyân-ı Hemze-i Memdûde’ örneklerine yer
12

verilmektedir. Müellif tarafından, tilâvetinde çeşitlilik olan hemzeler ‘Beyân-ı
Muhtelefun Fîh’ başlığı altında zikredilmekte ve bu hemzeler Hafs (ö. 180/796)
rivâyetine göre değerlendirilmektedir. Ayrıca ‘Hemzeteyn’, ‘Teshîl Hemzesi’ ve
‘İstifham Hemzesi’ beyânları bulunmakta olup bunlarla ilgili örneklere rastlanmaktadır.
Eserde son olarak ‘Beyân-ı Hemze-i Vasıl’ bahsinde hata ve lahn yapılması muhtemel
kelimelere dikkat çekilerek hemze beyânı bahsi sona erdirilmektedir.
Eserde hemze beyânlarından sonra Resm-i Osmânî bağlamında hazif, ziyâde,
maktûʿ, mevsûl vb. konular kısaca ele alınmaktadır. Bu beyânlardan sonra ‘Beyân elHarekât-ı Kelimât-ı Müsenna’ ve ‘Beyân-ı Âyet-i Müşebbehe’ başlığı altında
Kurʾân’da bulunan ve birbirine sadece lafız yönüyle benzeyen âyetlere yer
verilmektedir. Eserin son kısmında ise bazı tecvid kaideleri açıklanmaktadır.
‘Beyân-ı el-Harekât-ı Kelimât-ı Müşebbehe’ başlığı altında Kurʾân’da yer alan
benzer âyetlerde sûre isimlerinde veya verilen örneklerde yer yer uyuşmazlıklar

görülmektedir. Ayrıca tecvid beyânında konuların tümü değil de sınırlı sayıda konu
seçilmiş olması dikkat çekmektedir.
Beyân bölümlerinde dikkat çeken bazı hususlar genel olarak şu şekilde ifade
edilebilir: Kārîler tarafından lahn, hattâtlar tarafından imlâ hatası yapılma ihtimali
olabilecek kelimelere dikkat çekilirken önce sûre adı, sonra ilgili sûrenin âyetleri ele
alınmaktadır. Sûrelere isim verilirken bazılarının üzerine veya alt kısmına
numaralandırma yapılmaktadır. Bu numaralandırma işlemi bazı yerlerde sûrelerden
verilen âyet örnekleri için de kullanılmaktadır.
Çalışmanın bu bölümünde risâlenin içerik kısmında başlıklar halinde verilen
beyânların incelemesi yapılmaktadır.
2.1.1. Hemzeler
Hemze; ‘‘itmek, vurmak, bir şeyi dar bir yere sıkıştırmak, baskı yapmak,
vurgulamak’’ anlamlarına gelen bir mastardır.1 Hemzenin Arap alfabesinde müstakil

Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî İbn Manzûr, h-m-z
(Beyrut: Dar’u Sadır, ts.), “Lisânu’l-ʿArab”, 5/425; Seyyid Muhammed Murtaza el-Hüseynî Zebîdî,
Tâcü’l-ʿarûs min cevâhiri’l-Ḳāmûs, thk. et-Terzî vd. (Kuveyt: Hükümet Matbaası, 1395), 15/388-391;
1

13

bir harf sayılıp sayılmayacağı konusunda ihtilaf bulunmaktadır. Kaynaklarda bu
durumla ilgili Kurʾân harflerinin, hemzenin sayılması durumunda yirmi dokuz,
sayılmaması durumunda yirmi sekiz harf olduğu bilgisi yer almaktadır.1 Ayrıca hemze;

mahreci, şekli ve kullanışı itibariyle ‘elif’

harfinden farklı bir harf olma niteliği

taşımaktadır. Bu bağlamda hemzenin harekeli bir harf olduğu, ‘elif’in ise harekeyi
kabul etmeyen, sâkin hevâ harflerinden biri olduğu belirtilerek bu iki harfin birbirinden
farklı olduğu ifade edilmektedir. 2 Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere hemze ile
‘elif’in birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi bir tercih olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu görüşten farklı olarak hemze ile ‘elif’in aynı harfler olduğunu düşünen
İbn Yaîş’in )ö. 643/1245)3 aksine Ömer b. Mustafa eserde hemze ve ‘elif’ ile ilgili
teferruata girmemekle birlikte bu iki harfin farklı harfler olduğu kanaati taşımaktadır.
Zira Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı eserin hemze-i maksûre kısmında ‘elif-i lâhika’ örneği
verilirken ‘‘..gerçi o ‘elif’tir’’ ifadesi kullanılmaktadır.4 Bu ifadeden anlaşılacağı üzere
resmedilişinde harekesiz olan elif-i lâhika’nın ‘elif’, harekeli olan ‘elif’lerin ise hemze

olarak isimlendirilmesi dikkat çekmektedir. Bu durum müellifin hemze ile ‘elif’
harflerinin bir birinden farklı harfler olduğu görüşüne sahip olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca müellif tarafından beyân kısımlarında yer alan terimlerde söz konusu harekeli
‘elif’ler için ‘hemze’ teriminin kullanıldığı görülmektedir.
Eserde dikkat çeken konuların başında ‘hemze’ meselesi yer almaktadır.

Müellif, Kurʾân’ı Kerîm’de bir takım hemzelerin varlığından bahsederken öncelikle bu
hemzeleri isimlendirmektedir. Ardından hemzelerin hattâtlar tarafından yazılırken,
kārîler tarafından okunurken hataya düşülmemesi amacıyla hemzenin doğru yazım ve
doğru teleffuzlarına ilişkin örnekler sunmaktadır.

İsmâil b. Hammâd el-Cevherî, Tâcü’l-luġa ve ṣıḥâḥu’l-ʿArabiyye ve Ṣıḥâḥu’l-luġa, thk. Ahmed
Abdülgafûr Attârî (Beyrut: Darü’l-İlm li’l-Melâyîn, 1085), 3/902.
1
Ebû Abdillâh Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî, Mefâtîḥu’l-ġayb (Lübnan: Dârü’l-Fikr,
1981), 26/39; Gānim Kaddûrî el-Hamed, ed-Dirâsâtü’ṣ-ṣavtiyye ʿinde ʿulemâʾi’t-tecvîd (Amman: Dâr-u
Ammar, 1428), 148.
2
Zebîdî, Tâcü’l-ʿarûs min cevâhiri’l-Ḳāmûs, 15/391.
3
Ebü’l-Bekā Muvaffakuddîn Yaîş b. Alî b. Yaîş b. Muhammed el-Esedî, Şerḥu’l-Mufaṣṣal (Kahire:
İdâretü’t-Tıbââti’l-Müniriyye, ts), 10/126.
4
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 5b.
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2.1.1.1. Hemze-i Maksûre
Eserde örnekleriyle beraber sıklıkla yer alan ‘Hemze-i maksûre’ terimi, elif-i
maksûrenin aksine kaynaklarda pek rastlanan bir terim değildir. Yaptığımız çalışmalar
da bunu destekler niteliktedir. Nitekim müellif bu terimi ‘‘Ķurʾān-ı ʿazîmu’ş-şānda bî-

kināye hemze-i maḳṣûre vārdır ’’ 1 şeklinde kullandığı bir cümlede zikretmektedir.
Müellif ayrıca eserde hemze-i maksûrenin tarifine değinmediği gibi hemze-i maksûre
teriminin hangi kaynakta geçtiğine dair bir bilgiye de yer vermemektedir. Ancak bu
terim ile birlikte zikredilen ‘bî kinaye’ sözünden müellifin ‘dolaylı anlatma’ anlamına

gelen kinaye kelimesini, başına getirdiği ‘bî’ olumsuzluk ekiyle ‘doğrudan anlatma’
anlamında kullandığı; bundan da hemzenin uzatılmaması/kasr edilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Bu tanımlama hemze-i maksûreler için kullanılan örnekler ile de
örtüşmektedir. Zira verilen örneklerin tümünde hemzelerin uzatılmayıp kasr edildiği
görülmektedir. Dolayısıyla hemze-i maksûreden kasıt ‘med edilmeyen’ hemzedir. Bu

durum bize söz konusu kavramın yaygın olmadığını göstermekle birlikte bizi, müellifin
bu terimi kendine has, Türkçeleşmiş bir tabir olarak kullandığı düşüncesine
sevketmektedir. Ayrıca söz konusu hemzenin özellikleri arasında yer alan diğer bir
husus da hemzenin örnek gösterildiği her yerde fetha harekeye sahip olmasıdır.
Bununla birlikte eserde hemze-i maksûrelerin Kurʾân-ı Kerîm’de birçok yerde geçmesi
ve diğer hemzelerle karıştırılma ihtimali sebebiyle kitâbet esnasında med ile yazılma

yahud tilâvet esnasında med ile okunma gibi hatalara düşebilme durumuna dikkat
çekilmektedir. Kurʾân’ın farklı sûrelerinde, farklı kelimelerde yer alan bu hemzelerin
müellif tarafından tespit edilerek ortaya konulması, ilgilileri tarafından okunuş ve
yazım kuralları dikkate alındığında oldukça önem arzetmektedir.
Risâlede örnek olarak ele alınan âyetlerde geçen ve uzatılma ihtimali olan tüm
hemze-i maksûreli kelimeler müellif tarafından tespit edilmektedir. Âyetler çoğu yerde
tertip sırasına göre ele alınmakta iken bazen tertip dışına çıkıldığı da görülmektedir. Bu
durum, müellifin Risâle fi’l-Ḳırâʾa isimli eserinde daha sistematik bir şekilde
sunulmaktadır. Ayrıca verilen hemze örneklerinde bazen sadece hemzenin geçtiği
kelime bazen de hemzeli kelimenin öncesi ve sonrasındaki kelimeler yazılmaktadır. Bu

durumda iki eser arasında bir takım farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklara
1

Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 2a.
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dikkat çekmek amacıyla aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Bu tabloda Kurʾân-ı
Kerîm’de yer alan ve medli okunması/yazılması ihtimal dahilinde olan hemze-i
maksûrelerin Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân ve Risâle fi’l-Ḳırâʾa isimli eserlerde

verilen örnekleri mukayeseli bir şekilde sunulmaktadır.

Tablo 1: Hemze-i Maksûre

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

el-Bakara

2/34

1

el-Bakara

2/239

ِ ِ
َواَالل
َّٰ فَاذََٓاَاَمْن تُ ْمَفَاذْ ُك ُر

َاَعلَّ َم ُك ْم
ّٰ فَِاذََٓاَاَِمْن تُ ْمَفَاذْ ُك ُر
َ واَاللَََك َم

el-Bakara

2/ 283

َض ُك ْم
ُ اَِم َنََبَ ْع

ضا
ً ض ُك ْمَبَ ْع
ُ فَِا ْنَاَِم َنَبَ ْع

el-Bakara

2/111

el-Bakara

2/124

َفَاَََتَُّه ّن

3

el-Bakara

2/196

ِ ِ
ََّع
َ فَاذََٓاَاَمْن تُ ْمََفَ َم ْنَََتََت

ِ ِ
ََّع
َ فَاذََٓاَاَمْن تُ ْمََفَ َم ْنَََتََت

Âl-i İmrân

3/153

َفَاَ ََثبَ ُك ْمََغَ ًّماَبِغَ ٍّم

َفَاَ ََثبَ ُك ْمََغَ ًّماَبِغَ ٍّم

Âl-i İmrân

3/154

اسا
ً اََمَن ًةََنُ َع

ِ ِ
اسا
َ ُُثََّاَنْ َزَل
ً َع َلْي ُك ْمَم ْنَبَ ْعدَالْغَ ِّمَاَ َمَن ًةَنُ َع

Âl-i İmrân

3/188

ِ يَ ْفر ُحو َن
ََبََٓاَاَتَ ْوا
َ

4

en-Nisâ

4/26

ِ فَِا ْنََاَتَيََبَِف
َاح َش ٍة
َْ

ِ ص َّنَفَِا ْنَاَتَيَبَِف
ِ فَِاذََٓاَاُ ْح
َاح َش ٍة
َْ

el-Mâide

5/85

َّٰ فَاَ ََث ََبُ ُم
ََُالل

َاللُ َِبَاَقَالُوا
ّٰ فَاَ ََث ََبُ ُم

el-Enʿâm

5/34

َص ُرَن
ْ ََيه ْمََن
ُ َح َّٰٓتََاَٰت

َص ُرَن
ْ ََيه ْمَن
ُ واَح َّٰٓتَاَٰت
َ َُواُوذ

2

َاسَت ْك ََب
ْ ََٰو
َ اَب

Risâle fi’l-Ḳırâʾa
َاسَت ْك ََب
ْ ََٰو
َ اَب

َْكََاََمانِيُّ ُه ْم
َ تِل

َْكََاََمانِيُّ ُه ْم
َ تِل
ِ ِ
ٍ َهَيمَربُّهَُبِ َك ِلم
َاتَفَاَََتَُّه َّن
َ
َ َ ابْ ٰر

ِ َّ
ينََيَ ْف َر ُحو َن َِبََٓاَاَتَ ْوا
َْ ََل
َ ََت َس ََبََّالذ

 َواست َكبَ َرkelimesinin hemzesi vasıldır. Bu durum Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıra’âti’l-Ḳur’ân’da belirtilmişken
Risâle fi’l-Ḳırâ’a ‘da zikredilmemiştir.
2
Risâlede bu âyetten sonra yer alan üç âyetin metin kısmına değil sayfa kenarına yazıldığı
görülmektedir. Bkz; Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 2a.
3
Risâle fi’l-Ḳırâ’a eserinde bu âyetten sonra َاب
َ [ َولَئِن اَت َيتَ الذ۪ ينَ اوتوا ال ِكتel-Bakara 2/145] âyetinde geçen َاَت َيت
kelimesi de verilen örnekler arasında yer almaktadır. Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud
Efendi, 229/1), 3a.
4
Risâlede âyetin başı  فَ َلşeklinde yazıldığı görülmektedir.
1
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قُلَاَراَي ت ُكم َِا ْنَاَٰتَي ُكمَع َذاب ِّٰ
َاللَ
ْ َ ُ
ْ َ َْ ْ

اِ ْنََاَٰتَي ُكمََع َذاب ِّٰ
ََاللَ
ْ َ ُ

5/40

el-Enʿâm

قُلَاَراَي ت ُكمَاِ ْنَاَٰتي ُكمَع َذاب ِّٰ
َاللَاَ ْوَاَتَ ْت ُك ُمَ
ْ َ ُ
ْ َ َْ ْ

اع ُةَ
اَتَ ْت ُك ُم َّ
ََالس َ

5/40

el-Enʿâm

قُل َاَراَي ت ُكم َِا ْن َاََٰتي ُكم َع َذاب ِّٰ
َالل َبَ ْغَتةً َاَ ْوَ
ْ َ ُ
ْ َ َْ ْ

اِ ْنََاَٰتي ُكمََع َذاب ِّٰ
ََج ْه َرةًَ
ََاللََبَ غَْت ًةََاَ ْو َ
ْ َ ُ

اعةَُ
َّ
الس َ

َج ْه َرًةَ

5/47

el-Enʿâm

َكََٓماَاَ ْخ َر َجَاَبَ َويْ ُك ْم َِم َنَا ْْلَن َِّةَ

اَب وي ُكم ِ
ََم َنََا ْْلَن َِّةَ
ََ ْ ْ

7/27

el-Aʿrâf

اَفَاَِم َنَاَ ْه ُلَالْ ُق ٰرَٓى

اَفَاَِم َنَ

7/97

el-Aʿrâf

اَََواَِم َنََاَ ْه ُلََاْل ُق ٰرَٓى

اَََواَِم َنََاَ ْه ُلََاْل ُق ٰرَٓى

7/98

el-Aʿrâf

اَفَاَِمنواَم ْكر ِّٰ
ََاللَ
ُ َ َ

اَفَاَِمنواَم ْكر ِّٰ
ََاللَ
ُ َ َ

7/99

el-Aʿrâf

وجاوزنَبَِب ِ َ ِ
اَع ٰلىَقَ ْوٍمَ
َ َ َ ْ َ َ َٓ
يلَالَْب ْح َرَفَاَتَ ْو َ
نَا ْسََٓراء۪ َ
َٓ
صَن ٍامَ ََلُ َْم
يَ ْع ُك ُفو َن َ
َع ٰلىَاَ ْ

اَع ٰلىَقَ ْوٍمََيَ ْع ُك ُفونَ
فَاَتَ ْو َ

7/138

el-Aʿrâf

اسَاَ َمنَ ًة َِمْنهَُ
اِ ْذَيُغَ ّ۪
شي ُك ُمَالن َ
ُّع َ

اسََاَ َمنَ ًةَ
اِ ْذََيُغَ ّ۪
شي ُك ُمََالن َ
ُّع َ

8/11

el-Enfâl

1

8/66

el-Enfâl

ََمن ِّٰ
ِ
ََوَر ُسولِه
ََالل َ
َواَذَان َ

ََمن ِّٰ
ِ
ََوَر ُسولِه
ََالل َ
َواَذَان َ

9/3

et-Tevbe

اب َم ْدين َوالْم ْؤتَِف َك ِِۜ
ات َاَتَ ْت ُه ْمَ
َواَ ْ
ص َح ِ َ َ َ َ ُ
ُر ُسلُ ُه َْم

ََر ُسلُ ُه ْمََ
اَتَ ْت ُه ْم ُ

9/70

et-Tevbe

وََل َ َّ ِ
اَماَاَتَ ْو َكَلِتَ ْح ِملَ ُه ْمَ
ينََاِذَ ََٓ
َعلَىَالذ َ
َ

ََٓماَاَتَ ْو َكََلِتَ ْح ِملَ ُه ْمَ

9/92

et-Tevbe

ۙ
َيهَا
َع َلْي ََٓهاَاَٰت ََٓ
َوظَ َّنَاَ ْهلََُٓهاَاَ ََّّنُ ْمَقَ ِاد ُرو َن َ

َعلَْي ََٓهاَاَٰت ََٓيها

10/24

Yûnus

ِ
ََّنَ ًارا
َع َذابُهَُبََي ًاتَاَ ْو َ
قُ ْلَاَ َراَيْ تُ ْمَا ْنَاَٰتَي ُك ْم َ

ِ
ََع َذابُهََُبََي ًاتَ
ا ْنََاَٰتي ُك ْم َ

10/50

Yûnus

ك َِم ْنَقَ ْب ُلَ
اَع ٰلَٓىَاَبَ َويْ َ
َكََٓماَاَََتََّه َ

اَََتََّها

12/6

Yûsuf

كَ
اَبَ َويْ َ

كَ
اَبَ َويْ َ

12/6

Yûsuf

ف َّٰ
اَلْٰ َنََ َخ َّف َ
ََاللُ

َعْن ُك ْمَ
ف ّٰ
َنَ َخ َّف َ
َاللُ َ
اَلْٰ َ

Bu kelimede kullanılan hemze-i maksûre terimi için ilk hemze kastedilmektedir.
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1

ِ
َِٰٓ
َصَبة
ْ َُّاَوََْن ُنَع
َ اٰلَاَ ۪بَينَاَمن

Yûsuf

12/8

اَ ۪بَينَا

Yûsuf

12/8

1ٍ

Yûsuf

12/9

2

Yûsuf

12/16

ِ
ََٓاءََيَ ْب ُكون
ً اَ ََب ُه ْمََع َش

Yûsuf

12/17

ََٓيََاَ ََب َنََاِنَََّذَ َهْب َنا

ِ
ِ
َف
ََٓ قَال
َ وس
ُ َُوتَ َرْكنَاَي
َ ُواَيَاَ ََبََٓنَا َّنَذَ َهْب َناَنَ ْستَب ُق
ِ
ِ
ِ
َُ ْعْن َد ََمَتاعَناَفَاَ َكلَ ُهَال ّذئ
ب

Yûsuf

12/17

ِ
َب
ُ ْفَاَ َك َلهََُال ّذئ

ِ
َب
ُ ْفَاَ َك َلهََُال ّذئ

Yûsuf

12/59

َِم ْنََاَ ۪بَي ُك ْم

ِ الَائْ تُوَِن
ََََبَ ٍخَلَ ُك ْم َِم ْنَاَ ۪بَي ُك ْم
َ َق

Yûsuf

12/61

3

Yûsuf

12/63

َآَِٰٰلَاَ ۪بَي ِه ْم

َاَر َج ُعَٓواَآَِٰٰلَاَ ۪بَي ِه ْم
َ فَ لَ َّم

Yûsuf

12/63

ََمنِ َع َِمنَّاَالْ َكْي ُل
ُ اَ ََب َن

ََمِن َع َِمنَّاَالْ َكْي ُل
ََٓ قَال
ُ ُواَيَاَ ََب َن

Yûsuf

12/63

َاَ َخ َان

َفَاَ ْر ِس ْل ََم َعَنَٓاَاَ َخ َان

Yûsuf

12/64

4ِ

ٍ يَض َل
َ ََم ۪ب
ي
َ اَ ََب َنََلَ َِف
ُ َل

ِ
ٍ َم ۪ب
َي
َ ا َّنَاَ ََب َنَلَ َِف
ُ يَض َل ٍل

ََوتَ ُكونُوا
َ اَ ۪بَي ُك ْم

َوتَ ُكونُوا
َ َو ْجهَُاَ ۪بَي ُك ْم
َ َيَْ ُلَلَ ُك ْم
ُٓ۫
ِ
ََٓاءَيَ ْب ُكون
ً َوََٓجآَُؤَاَ ََب ُه ْمَع َش

ِ قَالُواَسن را ِودَعْنهَاََبهَواِ َّنََل َف
َاعلُون
َ ُ َ ُ َ ُ ََُ

ُاَ ََبَه

ِ
ِ
َ َع ٰلَٓىَاَ ۪خ
يه
َ َق
َ َع َلْي ِهَاََّلََكََٓماَاَمْن تُ ُك ْم
َ َمنُ ُك ْم
َ ال
َ َه ْلَ ٰا

ََع َلْي ِه َِاََّل ََكََٓماَاَِمْن ُت ُك ْم َ َع ٰلَٓى
َ َق
َ َه ْل ََٰا َمُن ُك ْم
َ ال
َِ اَ ۪خ
يه

ََماَنَ ْب ۪غي
َ اَ ََب َن

ِۜ
ََّت
ََٓ قَالُوا
ْ َرد
َ َِي َاَ ََب َن َ َما َنَ ْب ۪غي َٰه َِذ َِه َب
َض
ُ اعتُ َنا
ِ
الَْي َنا

Yûsuf

12/65

Yûsuf

12/36

ِ ينََاَ ْع
َََخًْرا
َ ص َُر
َِٓ اَ ٰر

*

Yûsuf

12/36

ِ
ََرأْسي
َ اَ ٰر ِينََاَ ْْح ُلََفَ ْو َق

*

Yûsuf

12/68

5

ِ
َوه ْم
َّ َول
ُ َحْي
َ َم
ُ ُثَاََم َرُه ْمَاَب
َ اَد َخلُواَم ْن

َاََم َرُه ْم

Risâle fi’l-Ḳırâ’a‘da bu âyetten sonra ف
َ [ َقالوا َيٰٓا اَ َبانَا َما َلكَ َل ت َأ َمناYûsuf 12/11] âyetinde geçen ( ) ا َ َبانَا
َ على يوس
kelimesinin dahil edildiği görülmektedir. Ancak söz konusu âyete Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıra’âti’l-Ḳur’ân’da
yer verilmemektedir. Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 4a.
2
Her iki eserde de el-Hac 22/78’de geçen (  ) ا َ ۪بيكمkelimesi zikredilmemektedir.
3
Risâlede bu kelime (  ) اَبَاههمşeklinde yazılmaktadır.  اَبَاهşeklinde düzeltildi. Bkz; Ömer b. Mustafâ, Risâle
fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 2b.
4
Müellif bu âyette ayrıca (  ) ا َمنكمkelimesini de örnek vermektedir. Oysa Risâle fi’l-Ḳırâ’a’da olduğu
gibi sadece (  ) اَمِنتكمkelimesi olmalıdır. Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser
Kütüphanesi, 218/4), 2b; Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 4a.
5
Ayrıca bu kelime et-Tahrîm 66/6. âyette de geçmesine rağmen her iki eserde de değinilmemektedir.
1
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وه ْمَ
اَبُ ُ

12/68

Yûsuf

اِ َّنَلََُٓهَاَ ًَبَ َشْي ًخاََك ۪ب ًريا

اَ ًَبََ َشْي ًخ َاََك ۪ب ًريا

12/78

Yûsuf

الََك ۪ب ُريُه ْمَاَََلَْتَ ْع َل ُمَٓواَاَ َّنَاَ ََب ُك ْمَ
قَ َ

اَ َّنََاَ ََب ُك ْمَ

12/80

Yûsuf

1

12/80

Yûsuf

اِ ْرِج ُعَٓواَآَِٰٰلَاَ ۪بي ُك ْمَ

اَ ۪بي ُك ْمَ

12/81

Yûsuf

ِ
َس َر َقَ
فَ ُقول ََٓ
ُواَيَاَ ََب َنَََٓا َّنَابْ َن َ
ك َ

ِ
ََس َر َقَ
ََٓيََاَ ََب َنَََٓا َّنََابْ َن َ
ك َ

12/81

Yûsuf

ٰ
َيَاَ َس ٰفَى
َوقَ َ
ال ََٓ
َوتَ َوّٰل َ
َعْن ُه ْم َ

ََٓيََاَ َس ٰفَى

12/84

Yûsuf

2

12/93

Yûsuf

َماَفَ َ ِ
وه ْمَ
ريَقَ َ
َول َّ
الَاَبُ ُ
صلَتَال ْ۪ع ُ

وه ْمَ
قَالَََاَبُ ُ

12/94

Yûsuf

َاسَت ْغ ِف ْرَلََناَ ُذنُوبََنَٓا
قَال ََٓ
ُواَيَاَ ََب َن ْ

ََاسَت ْغ ِف ْرََلََنا
ََٓيََاَ ََب َن ْ

12/97

Yûsuf

ََب ْْل ِق ِ
َص ِادقُونَ
َواَتَ ْي نَ َ
َوا َّنَل َ
اك ِ َ ّ َ

اك ِ
َََب ْْلَِّقَ
َواَتَ ْي نَ َ

15/64

el-Hicr

ىَاللََُبُْن َي َاَّنُ ْمَ
فَاَتَ ّٰ

ىَاللََُبُْن َي َاَّنُ ْمَ
فَاَتَ ّٰ

16/26

en-Nahl

ِ َّ ِ
واَالسيَِ ِ
اتَ
ََم َك ُر َّ ّ
ين َ
اَفَاَم َنََالذ َ

ِ َّ ِ
واَالسيَِ ِ
اتَ
ََم َك ُر َّ ّ
ين َ
اَفَاَم َنََالذ َ

16/45

en-Nahl

فََبِ ُك ْمَ
اَفَاَِمْن تُ ْمََاَ ْنَََيَْ ِس َ

فََبِ ُك ْمَ
اَفَاَِمْن تُ ْمََاَ ْنَََيَْ ِس َ

17/68

el-İsrâ

اَ ْمََاَِمْن تُ ْمََاَ ْنََيُ ۪عي َد ُك ْمَ

اَ ْمََاَِمْن تُ ْمََاَ ْنََيُ ۪عي َد ُك ْمَ

17/69

el-İsrâ

فَآََٰبََاَ ْكث رََالن ِ ِ
ورا
َّاسََاََّلَََ ُك ُف ً
َُ

فَآََٰبََاَ ْكث رََالن ِ ِ
ورا
َّاسََاََّلَََ ُك ُف ً
َُ

17/89

el-İsrâ

ِ ِ
ورا
فَاَ َبَالظَّال ُمو َنَاََّلَ ُك ُف ً

فَاَ َبََالظَّالِ ُمونَ

17/99

el-İsrâ

اِ ْذََاَوىَال ِْفْت ي ُةََاِ َٰلََاْل َك ْه ِ
فَ
َ
َ

اِ ْذََاَوىَال ِْفْت ي ُةََاِ َٰلََاْل َك ْه ِ
فَ
َ
َ

18/10

el-Kehf

َالص ْخ َرِةَ
قَ َ
ت َِا ْذَاَ َويََْٓنَاَاِ َٰل َّ
الَاَ َراَيْ َ

اِ ْذََاَ َويْ َنَٓا

18/63

el-Kehf

ََي َذ َن َ۪ٓ
َح ّٰت َْ
َلَآََ۪بَ
فَ َل ْنَاَبْ َر َح ْ
َاَلَ ْر َ
ض َ

ََْي َذ َن ِ
ََلََاَِبَ

وه َ ٰ
ىَو ْج ِهَاَ ۪بَ
يص ٰ
اِ ْذ َهبُواَبَِق ۪م ۪
يَه َذاَفَاَلْ ُق ُ
َعل َ

ٰ
ىَو ْج ِهَاَ ۪بَ
َعل َ

Ayrıca bu kelime eş-Şuarâ 26/86’da geçmektedir.
Bu kelime [Tebbet 111/1]’ de geçmektedir. Ayrıca [el-Enʿâm 6/74], [et-Tevbe 9/114], [Yûsuf 12/4],
[Meryem 19/42], [el-Enbiyâ 21/52], [eş-Şuarâ 26/70], [es-Sâffât 37/85], [ez-Zuhruf 43/26], [elَ ِ ),
ل ۪بي (  ) kelimesini hemzeden önce gelen lâm harfi sebebiyleا َ ۪بي ( Mümtehine 60/4] âyetlerinde geçen
َ ) örneklendirilmemiş olabilir.وا َ ۪بي ِه ( Abese 80/35. âyette ise hemzeden önce gelen vâv harfi sebebiyle
1
2
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ِ
ٍٍۨ
َاستَط َْعََٓماَ
َح َّٰٓت َاذََٓا َاَتََََٓيا َاَ ْه َل َقَ ْريَة ْ
فَانْطََل َقا َ

اِذََٓاَاَتَََٓيَاَاَ ْه َلََقَ ْريٍَةَ

اَ ْه َل َهاَفَاَبَ ْوا

اَ ْه َل َهاَفَاَبَ ْوا

َم ْؤِمَن ْ ِ
يَ
فَ َكا َنَاَبَ َواهُ ُ

اَ ْهلَ َهاَفَاَبَ ْوا

18/77

18/77

el-Kehf

el-Kehf

1

ََم ْؤِمَن ْ ِ
يَ
اَبَ َواهُ ُ

18/80

el-Kehf

2

18/82

el-Kehf

اََت ِملُ ُهَ
تَبَِِهََقَ ْوَم َه َْ
فَاَتَ ْ

تََبِِهََقَ ْوَم َها
فَاَتَ ْ

19/27

Meryem

ِ
وسى
َم ٰ
فَ َل َّمَٓاَاَٰت َ
َي ُ
يَ
َيهاَنُود َ

اَٰتَيهاَنُ ِ
ود َيَ
َ

20/11

Tâhâ

ِ
َواَبَٰ
َولََق ْدَاَ َريْ َناهَُ ٰا َيتَناَ ُكلَّ َهاَفَ َك َّذ َ
بَ

َولََق ْدََاَ َريْ َن ُاهَ

3

20/56

Tâhâ

ََواَبَٰ
فَ َك َّذ َ
بَ

ََواَبَٰ
فَ َك َّذ َ
بَ

4

20/56

Tâhâ

كَ ٰا َيتَُنا
قَ َ
كَاَتَ ْت َ
الََك ٰذلِ َ

كََ ٰا َيتَُنا
اَتَ ْت َ

20/126

Tâhâ

اُ ََٓ ِ
َع ٰلَٓىَاَثَ ۪رَي
وَلء َ

َع ٰلَٓىَاَثَ ۪رَي

20/85

Tâhâ

فَ ٰا ٰوَٓىَاِلَْي ِهَاَبَ َويِْهَ
وس َ
اَد َخلُ َ
فَ لَ َّم َ
واَع ٰلىَيُ ُ

ِ5

12/99

Yûsuf

اب ِّٰ
اَفَاَِمَٓنَواَاَ ْنََتْتِي همَ َغ ِ ِ
َع َذ ِ
َاللَ
اشَيةَم ْن َ
ُ
َ َُْ

ِ
َََتْتَِي ُه ْمَ
اَفَاَمَٓنُواَاَ ْن َ

12/107

Yûsuf

ََِّٓ ِ
يسَآََٰبََاَ ْنَيَ ُكونَ
اَلَابْ ۪ل َ

ََِّٓ ِ
يسََآََٰبَ
اَلََابْ ۪ل َ

15/31

el-Hicr

َُثََّاَٰتَى
فَ َج َم َعََكْي َدهُ ُ

ََُثَََّاَٰتَى
َكْي َد ُه ُ

20/60

Tâhâ

وََلَي ْفلِح َّ ِ
ثَاَٰتى
َحْي ُ
َالساح ُر َ
َ ُ ُ

ثََاَٰتَى
َحْي ُ

20/69

Tâhâ

اََباَوَك ٰفىَبَِن ِ
ِ
يَ
اَحاس ۪ب َ
َ
اَتَ ْي َن َ َ

ِ
اَوَك ٰفى
اَتَ ْي َناََبَ َ

21/47

el-Enbiyâ

اه ْمََبِ ِذ ْك ِرِه ْمَ
بَ ْلََاَتَ ْي َن ُ

اه ْمََبِ ِذ ْك ِرِه ْمَ
بَ ْلََاَتَ ْي َن ُ

23/71

el-Müʾminûn

اه ْم ِ
َواِ ََّّنُ ْمَلَ َك ِاذبُونَ
بَ ْلَاَتَ ْي َن ُ
ََب ْْلَ ِّق َ

اه ْم ِ
َََب ْْلَ ِّقَ
بَ ْلََاَتَ ْي َن ُ

23/90

el-Müʾminûn

َمطََرَ
ت ََ
َولََق ْد َاَتَ ْوا َ َع َلى َاْل َق ْريَِة َالََّ۪ٓت َاُْم ِط َر ْ

اَع َلىَالْ َق ْريَِةََالََّ۪ٓتَ
َولََق ْدََاَتَ ْو َ

25/40

el-Furkān

وُهاَص ِ
اْلًا
اَبُ َُ َ

وُهاَص ِ
اْلًا
َوَكا َنَاَبُ َُ َ

اِلَْي ِهََاَبَ َويْهَ

 ) kelimesi alınmamış.اَبَ َواه ( Her iki risâlede de en-Nisâ 4/11’de yer alan
) َواَبونَا (  ) kelimesi ve el-Kasas 28/23’de geçenاَبوكِ ( Her iki risâlede de Meryem 19/28’de geçen
kelimesi alınmamış.
3
َ ) kelimesi geçmektedir.لَ َرينَاكَهم (  ), Muhammed 47/30’daا َ َرينَاكَ ( Ayrıca el-İsrâ 17/60’da
4
 ) kelimesi geçmektedir.اَبى ( Ayrıca Tâhâ 20/116’da
5
) َو ِ َ
ل َب َوي ِه ( Bu kelime Yûsuf 12/100’de de geçmektedir. Bununla birlikte en-Nisâ 4/11’de geçen
kelimesinin başında yer alan ekler sebebiyle verilen örneklere dahil edilmediği düşünülmektedir.
1
2
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الس ْوِءَ
َّ
فَآََٰبََاَ ْكث رََالن ِ ِ
ورا
َّاسََاََّلَََ ُك ُف ً
َُ

فَآََٰبََاَ ْكث رََالن ِ ِ
ورا
َّاسََاََّلَََ ُك ُف ً
َُ

25/50

el-Furkān

ِ
ىَاللَ
ََم ْنََاَتَ َّٰ
اََّل َ

ِ
ىَاللَََبَِقل ٍ
ََس ۪ل ٍيمَ
ََم ْنََاَتَ ّٰ
ْب َ
اََّل َ

26/89

eş-Şuarâ

َح َّٰٓتَاِذََٓاَاَتَ ْو َ ٰ
ىَو ِادَالن َّْم ِلَ
اَعل َ

َح َّٰٓتََاِذََٓاَاَتَ ْوا

27/18

en-Neml

وُكلََاَتَ وه ِ
ينَ
ُْ َ
ََداخ ۪ر َ
َ

وُكلََاَتَ وه ِ
ينَ
ُْ َ
ََداخ ۪ر َ
َ

27/87

en-Neml

وكَ
َتََاِ َّنََاَ ۪بََيَ ْد ُع َ
قَال ْ

وكَ
َتََاِ َّنََاَ ۪بََيَ ْد ُع َ
قَال ْ

28/25

el-Kasas

اَماَاَٰتَيهم َِمنَنَ ِ
ِ ِ
َذَي ٍرَ
لتُ ْنذ َرَقَ ْوًم ََٓ ُ ْ ْ

َٓماَاَٰت ِ
ََمنََنَ ِ
َذَي ٍرَ
َ ُ
َيه ْم ْ

28/46

el-Kasas

ودي َِمنَ َش ِ
ِ
َاَلَْْيَ ِنَ
اط ِئَال َْو ِاد ْ
فَ لَََّٓمَاَاَٰت َيهاَنُ َ ْ

ود ِ
ََمنََ َش ِ
ِ
ََاَلَْْيَ ِنَ
اطئََِال َْو ِاد ْ
اَٰت َ
ي ْ
َيهاَنُ َ

28/30

el-Kasas

وها
َو َع َم ُر ََٓ
َواَ ََث ُر ْ
واَاَلَ ْر َ
ضَ

ضَ
َواَ ََث ُر ْ
واَاَلَ ْر َ

30/9

er-Rûm

اَماَاَٰتيهم َِمنَنَ ِ
ِ ِ
كَ
َذَي ٍر َِم ْنَقَ ْبلِ َ
لتُ ْنذ َرَقَ ْوًم ََٓ ُ ْ ْ

َٓماَاَٰت ِ
ََمنََنَ ِ
َذَي ٍرَ
َ ُ
َيه ْم ْ

32/3

es-Secde

ََُمَ َّمدََآََََبََاَ َح ٍدَ
َم َاََكا َن ُ

ََُمَ َّمدََآََََبََاَ َح ٍدَ
َم َاََكا َن ُ

33/40

el-Ahzâb

َِٓ
كَ
َاء ّٰ
ََع َلْي َ
ََاللُ َ
مَّاَاَفََٓ َ

َِٓ
كَ
َاء ّٰ
ََع َلْي َ
ََاللُ َ
مَّاَاَفََٓ َ

33/50

el-Ahzâb

فَاَٰتيهمَالْع َذ ِ
ث َََلَيَ ْشعُ ُرونَ
َحْي ُ
ابَم ْن َ
ُُ َ ُ

ابَ
فَاَٰت ُيه ُمََال َْع َذ ُ

1

39/25

ez-Zümer

*

فَاَذَاقَ ُه ُم َّٰ
ََاللُ

2

39/26

ez-Zümer

اَعْن َد ِّٰ
اَٰتَيهمََََكبََم ْقت ِ
َاللَ
ُ ْ َُ َ ً

ََم ْقتًا
اَٰت ُ
َيه ْمََََك َُب َ

40/35

el-Müʾmin

اَٰتَيهم ِ
ََا ْن ِ
ََص ُدوِرِه ْمَ
ََف ُ
ُْ

اَٰتَيهم ِ
ََا ْن ِ
ََص ُدوِرِه ْمَ
ََف ُ
ُْ

40/56

el-Müʾmin

يَ
قَالَتََٓاَاَتَ ْي َناَطََٓائِ ۪ع َ

ِ
يَ
اَتَ ْي نَاَطََٓائِع َ

41/11

Fussilet

ن َبِ ِكَت ٍ
اب َِم ْن َقَ ْب ِل َٰهََٓذا َاَ ْو َاَ ََث َرٍة َِم ْنَ
ا۪ يتُ َوِ َ
ِعل ٍَ
ْم

ََمن ِ
ٍِ
ََعل ٍْمَ
اَ ْوََاَ ََث َرة ْ

46/4

el-Ahkâf

َواَ ََث ََبُ ْمََفَ ْت ًحاَقَ ۪ر ًيبا

َواَ ََث ََبُ ْمََفَ ْت ًحاَقَ ۪ر ًيبا

48/18

el-Fetih

ِ ِ
َج َع َلْت ُهَ
َما َتَ َذ ُر َِم ْن َ َش ْي ٍء َاَتَ ْ
ت َ َعَلْيه َاََّل َ

ََع َلْي ِهَ
اَتَ ْ
ت َ

51/42

ez-Zâriyât

َ ) şeklinde geçmektedir. Bu durum Risâle fi’l-Ḳırâ’a’da beyânواَتيهم ( Ayrıca en-Nahl 16/26’da
edilmektedir. Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 4b.
2
 [er-Rûm 30/33] kelimeleri geçmektedir. Ayrıcaاَذَاقَهم  [en-Nahl 16/112] veفَاَذَاقَ َها Bu yerden faklı olarak
ez-Zümer 29/26’da yer alan kelime Risâle fi’l-Ḳırâ’a eserinde zikredilmemektedir.
1
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ِ الرِم
ََيم
َّ َك
ez-Zâriyât

51/52

ِ َّ
َين
َ ََٓماَاَتَىَالذ

ِ َّ
َين
َ َِك ٰذل
َ ك َََٓماَاَتَىَالذ

el-Haşr

59/2

ِ ّٰ فَاَٰتَيهم
َث
ُ ََحْي
َ ََاللََُم ْن
ُُ

ِ ّٰ فَاَٰتَيهم
َيَتَ ِسبُوا
ُ َحْي
َْ ْثَ ََل
َ َاللَُم ْن
ُُ

el-Haşr

59/6

1

el-Haşr

59/7

َّٰ اء
َُالل
َ ََََٓٓماَاَف

َّٰ اء
َُالل
َ ََََٓٓماَاَف

el-Mülk

67/16

ََءاَِمْن تُ ْم

ََءاَِمْن تُ ْم

el-Mülk

67/17

َاَ ْمََاَِمْن تُ ْم

َاَ ْمََاَِمْن تُ ْم

el-Müddessir

74/47

ِ
َي
ُ َح َّٰٓتََاَٰت َيناَالَْيق

ِ
َي
ُ َح َّٰٓتََاَٰت َيناَالَْيق

el-İnsân

76/1

أَتَى

2

el-Maûn

107/1

3

َّٰ َاء
ََُالل
َ َََٓوََٓماَاَف

َّٰ َاء
ََُالل
َ َََٓوََٓماَاَف

تََالَّ ِذي
َ ْاَ َراَي

أَتَى

*

Tabloda sunulan örnekler Kurʾân’ın tümünde geçen hemze-i maksûreleri
kapsamamaktadır. Müellif tarafından Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân eserinde
gerekçe

belirtmeksizin

hemze-i

maksûrelerin

bazılarına

örnek

olarak

yer

verilmemektedir. Ancak Risâle fi’l-Ḳırâʾa eserinde ‘‘verilen örneklerin tümünün bu

kadar olmadığı, daha nice hemze-i maksûrelerin varolduğu fakat yapılan hataların
geneldlikle verilen örneklerdeki hemzelerde olduğu ifade edilmektedir.’’ 4 Böylece
müellifin hemze-i maksûre başlığı altında tespit ettiği örnekler incelendiğinde Kurʾân’ı
baştan sona taradığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca müellifin dikkat çektiği
hususlardan biri de tespit edilen bu kelimelerde geçen hemzelerin med yapılmaksızın
tilâvet edilmesi gerektiğidir.

Her iki eserde de el-Haşr 59/7. âyeti, el-Haşr 59/6. âyetten önce yazılmıştır. Tabloyu oluşturulurken
âyet sırası gözetildi. Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 3a;
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 5b.
2
Eserde bu kelimenin geçtiği tüm yerlerde hemzenin hemze-i maksûre özelliği taşıdığı ifade
edilmektedir. Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 3b.
3
َ ا َ َراَيتkelimesi ayrıca [el-Enʿâm 6/40, 46], [el-İsrâ 17/62], [el-Kehf 18/63], [el-Furkān 25/43], [el-Alak
96/9, 11, 13] âyetleri olmak üzere sekiz yerde; (  ) ا َ َراَيتمkalıbında ise [el-Enʿâm 6/46], [Yûnus 10/50, 59],
[Hûd 11/28, 63, 87], [el-Kasas 28/71, 72], [Fâtır 35/40], [Fussilet 41/52], [el-Ahkâf 46/4, 10], [el-Mülk
67/28, 30] âyetlerinde toplamda on dört yerde geçmektedir.
4
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 6a.
1
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Sonuç olarak yukarıda örnekleri verilen kelimelerde geçen hemzeler, müellif
tarafından med edilmeyen/uzatılmayan anlamına gelen hemze-i maksûre terimiyle
karşılık bulmaktadır.

Bu durumda hemze-i maksûrenin tilâvette uzatılmamasına,

kitâbette ise üzerine âsar/çeker işareti yahut uzatılmasına delâlet edecek her hangi bir
rumuz ile resmedilmemesine vurgu yapılmaktadır.
2.1.1.2. Hemze-i Meftûha
‘Hemze-i meftûha’ terkibinin, müellif tarafından ‘‘fethalı olan hemze’’
anlamında kullanıldığı görülmektedir. Bu terkip yukarıda geçen hemze-i maksûre
örneklerinden sonra şu şekilde kullanılmaktadır: ‘‘...māʿadā olan hemze-i meftûḥalar

bir ‘elif’ dîyecek miḳdārî med olûr .’’1 Müellif hemze-i maksûrelerin dışında kalan bazı
fethalı hemzeler için hemze-i meftûha terimini kullanmaktadır. Bununla birlikte eserde
gerek hemze-i maksûre gerekse hemze-i meftûha örneklerinin tümünde hemzelerin
fethalı olması dikkat çekmektedir. Ancak hemze-i meftûha örneklerinde yer alan

hemzelerin

kıraat

literatüründe

meddi

bedel

terimi

ile

de

isimlendirildiği

bilinmektedir.2 Aynı zamanda meddi bedel olan hemzelerin sadece fethalı değil aynı
zamanda kesre ve zammeli olması durumu söz konusudur.3 Müellifin hemze-i meftûha
başlığı kapsamında verdiği

ِ ,  آَبهم, اٰمنوا, الرسول
آخَرة
َّ اٰ َم َن
َ
َ

gibi örnekler sadece hemze-i

meftuhanın değil aynı zamanda meddi bedelin fethalı formuyla da örtüşmektedir.

Nitekim meddi bedelin fethalı olması durumunda hemzenin önünde uzatma harfi
olmayacağı için tilâvet veya kitâbet durumunda olası bir lahne sebebiyet vermesi
muhtemel olacaktır. Oysa meddi bedel olan hemzenin kesreli formatında önüne yazılan
med harfi olan ‘yâ’ harfi ile zammeli formatında önüne yazılan med harfi olan ‘vâv’
harfi gelmesi durumunda zaten medli olarak okunmaktadır. Dolayısıyla bu durum bir
lahne yol açmamaktadır. Bu bağlamda müellifin niçin meddi bedel olan hemzelerin

sadece fetha formatlı örneklerini ele aldığı kanaatimizce ortaya çıkmaktadır.

Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 3b.
Ebû Amr Osman b. Saîd ed-Dânî, et-Teysîr fi’l-ḳırâʾâti’s-sebʿa, thk. Pretzl Otto (Beyrut: Dâru’lKitâbi’l-Arabî, 1404), 31; Ebû Dâvûd Süleyman İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, thk.
Ahmed b. Ahmed b. Muammer Şerşâl (Riyad, 1423), 2/88; Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b.
Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Yûsuf el-Cezerî, en-Neşr fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr, thk. Ali Muhammed edDabbâ (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1980), 1/342.
3
Ahmed b.Muhammed b. El-Bennâ Dimyâtî, İtḥâfü fużalâʾi’l-beşer fi bi’l-ḳırâʾâti’l-erbaʿate ʿaşer, thk.
Şa‘bân Muhammed İsmâil (Beyrut: Âlemu’l-Kutub, 1407), 1/161.
1
2
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Müellifin de ifade ettiği üzere Kurʾân-ı Kerîm’de hemze-i meftûhaların
yukarıda

örnekleri verilen kelimeler dışında birçok örneği bulunmaktadır. Ancak

eserde tüm örneklerin yazılması yerine birkaç örnekle sınırlandırılması müellif

tarafından tercih edilen bir husus olarak görülmektedir.
Sonuç olarak örnekleri verilen kelimelerden anlaşılacağı üzere müellife göre
hemze-i maksûre olan hemzelerin dışında kalan ve bir ‘elif’ miktarı uzatılacak fethalı
hemzeler için hemze-i meftûha kavramı kullanılmaktadır.
2.1.1.3. Hemze-i Memdûde
Müellife göre hemze-i memdûde ‘med olunan hemze’ demektir. Eserde bu
başlık altında tecvid literatüründe meddi lazım kelime-i müsakkale adı ile bilinen
kelimelerin hemzesi örnek gösterilmektedir. Ancak hemze-i maksûre ve hemze-i
meftûha terimleri gibi hemze-i memdûde terimi de tecvid literatüründe sık rastlanan bir
kullanım değildir. Müellifin böyle bir terkip kullanması hemze-i memdûdenin ‘uzatılan
hemze’ anlamına gelmesi şeklinde yorumlanabilmektedir. Nitekim İsmail Karaçam bu
durumu şu şekilde ifade etmektedir. ‘‘Lâm-ı ta‘rîf in evvelinde istifhâm (soru) hemzesi

bulunursa, vasl hemzesi soru hemzesine med olarak verilir .’’ 1 Bu ifadeden de
anlaşılacağı üzere müellif birinci hemzenin med edilmesini hemze-i memdûde şeklinde
adlandırmaktadır. Aşağıda verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere söz konusu

kelimelerde tüm kıraat imamlarına göre hemze med ile okunmaktadır. Dolayısıyla
müellif bu beyânda ifade ettiği hemze-i memdûde terimini bir önceki beyânında ifade
ettiği hemze-i maksûreye karşıt olarak kullanmaktadır. Bu bağlamda Risâle fi’l-Ḳırâʾa
da hemze-i maksûre beyânı içerisinde bu örneklere yer verilerek ‘‘…aslında konumuz

bu değil ancak bu hemzelerin uzatılmama durumu olabilir ’’ 2 şeklinde bir uyarıda
bulunulması niçin hemze-i memdûde teriminin kullandığına açıklık getirmektedir.
Müellif tarafından her iki eserde de hemze-i memdûde için tabloda yer alan
örnekler verilmektedir.

İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri Ve Okunma Kâideleri: - Mufassal Tecvid - (İstanbul:
İFAV, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları), 251.
2
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 4a.
1
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Tablo 2: Hemze-i Memdûde
Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

el-Enʿâm

143, 144

َّ َٓقُلََ ٰا
ِ ْ ََاَلُنْ ثَ َي
َي
ْ ََح َّرَمََاَِم
َ لذَك َريْ ِن
ْ

َّ َٓقُلََ ٰا
ِ ْ ََاَلُنْ ثَ َي
َي
ْ ََح َّرَمََاَِم
َ لذَك َريْ ِن
ْ

Yûnus

10/51

ََآلئنََوقَ ْدَََ ُكْن تُ ْمََبِ َِهََتَ ْستَ ْع ِجلُو َن
َ

ََآلئنََوقَ ْدَََ ُكْن تُ ْمََبِ َِهََتَ ْستَ ْع ِجلُو َن
َ

Yûnus

10/59

َقُ ْلََ ٰآَ ّٰللََُاَ ِذ َنََلَ ُك ْم

َقُ ْلََ ٰآَ ّٰللََُاَ ِذ َنََلَ ُك ْم

Yûnus

10/91

ََتََقَ ْب ُل
َ صْي
َ ََوقَ ْد
َ ََع
َ آلْئَ َن

ََتََقَ ْب ُل
َ صْي
َ ََوقَ ْد
َ ََع
َ آلْئَ َن

en-Neml

27/59

َََخ ْريََاََّماَيُ ْش ِرُكون
ّٰ
َ ُآلل

َََخ ْريََاََّماَيُ ْش ِرُكون
ّٰ
َ ُآلل

Tabloda örnekleri verilen istifhâm hemzesi, meftûh olan vasl hemzesi öncesinde
resmedilmektedir. Böylelikle Kurʾân’da altı yerde bulunan bu üç kelimenin ikinci
hemzesi olan vasl hemzesinin teshîl veya ibdâl ile okunması noktasında bütün kıraat
imamları ittifak halindedir.

1

Ancak müellif tarafından söz konusu kelimelerde

hemzenin teshîl yönü ele alınmamakta sadece ibdâl vechine değinilmektedir. Ayrıca
hemzenin ibdâli değil de hemze-i memdûde şeklinde farklı bir terim kullanılmaktadır.
Sonuç olarak hemzenin ibdâl edilmesi durumunda da hemze med edilmektedir.
Dolayısıyla müellifin meddi bedel yerine kullandığı hemze-i memdûde aynı duruma
işaret etmektedir. Bununla birlikte her iki eserde de bu örneklerle aynı statüde olan elEnʿâm 143, 144’te geçen  آٰٰ َّلذ َكَري ِنkelimesi zikredilmemektedir.
2.1.1.4. Hemze-i Muhtelefun Fîh
Eserde hemze-i muhtelefun fîh başlığı altında Kurʾân-ı Kerîm’de yer alan bazı

hemzeli kelimelere yer verilmektedir. Bu hemzeli kelimeler Hafs rivâyeti dışında yer
alan

rivâyetlerde

tilâveti

ve

kitâbeti

bağlamında

çeşitlilik

olan

kelimeleri

kapsamaktadır. Söz konusu kelimeler eserde şu şekilde belirtilmektedir.

Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Yûsuf el-Cezerî, Taḳrîbü’nNeşr fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr, thk. Abdullah Muhammed el-Halîlî (Beyrut: Darul Kütübül İlmiyye, 1423), 61.
1
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Tablo 3: Hemze-i Muhtelefun Fîh

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

7/81

ِّ اِنَّ ُك ْمََلََتأْتُو َن
َََالر َجالَََ َش ْه َوًة

ِّ اِنَّ ُك ْمََلََتأْتُو َن
َََالر َجالَََ َش ْه َوًة

el-Aʿrâf

7/113

اِ َّنََلََناََلََ ْج ًرا

ِ
ِ
َََن ُن
َْ ا َّن َلََنا ََلََ ْج ًرا َا ْن َ ُكنَّا
ََ ِالْغَالِب
َي

el-Aʿrâf

7/123

ِ
ََمْن تُ ْمََبِِه
َ قَالَََف ْر َع ْو ُنََ ٰا

َال َفِ ْر َع ْو ُن َ ٰا َمْن تُ َْم َبَِِه َقَ ْب َل َاَ ْن
َ َق
ٰاذَ َنَلَ ُك َْم

Tâhâ

20/71

ََُمْن تُ ْمََلَه
َ قَالَََ ٰا

َُقَالَََ ٰا ََمْن تُ ْمََلَه

eş-Şuarâ

26/49

ََمْن تُ ْمََل َُه
َ قَالَََ ٰا

َقَالَََ ٰا ََمْن تُ ْمََل َُه

el-Ankebût

29/28

ِ اِنَّ ُكمََلَتأْتُو َنََاْل َف
َاح َشة
َ ْ

َال َلَِق ْوَِمََِٓه َاِنَّ ُك ْم
َ ََولُوطًا َِا ْذ َق
ِ لَتأْتُو َنَاْل َف
اح َش َة
َ

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Aʿrâf

Eserde verilen bu örnekler Hafs rivâyetinde sadece tahkîk vechiyle
okunmaktadır. Yani resimde de tilâvette de tek hemze şeklindedir. Bu kelimeler müellif
tarafından farklı rivâyetleri de içerdiği durumlarda hemze-i muhtelefün fih terimiyle
isimlendirilmektedir. Ayrıca Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân eserinde zikredilen
örneklerin Kurʾân’ın tamamındaki örnekleri kapsamadığı görülmektedir. Nitekim eksik
olan diğer örnekler Risâle fi’l-Ḳırâʾa eserinde ele alınmaktadır.1 Söz konusu örneklere
aynı risâlede ‘Hemzeteyn Beyânı’ başlığı altında yer verilmektedir.
2.1.1.5. Hemzeteyn
İki hemzeli kelimeler ilk hemzesi istifhâm veya kat‘, ikinci hemzesi vasıl veya

kat‘ olanlar şeklinde iki kısma ayrılmaktadır.2 Aynı kelimede ‘Hemze-i İstifham’ ile
‘Hemze-i Vasıl’ bir araya geldiğinde, ilk hemze kat‘ ikinci hemze vasıl olur ki bütün
kıraat imamları ikinci hemzeyi teshîl3 veya ibdâl1 şeklinde iki vecihle okumuşlardır.2

eş-Şuarâ 26/41, en-Neml 27/55, 60, 61, 62, 63, 64, el-Ankebût 29/29. Bkz; Ömer b. Mustafâ, Risâle
fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 26a-26b.
2
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/362.
3
Harekeli hemzede görülen, sesin hareke cinsinden illet harfleri olan vav, yâ ve eliften biriyle hemze
arasında bir telaffuzla çıkarılmasıdır. İsmail Durmuş, ‘‘Hemze’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (Erişim 22 Mart 2022)
1
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Risâlede iki hemze anlamında kullanılan ‘hemzeteyn’ terimiyle kelime
başlarında bulunan iki hemze kastedilmektedir. Ayrıca bu hemzelerin ‘muhtelefun fîh’
olmasına değinilmektedir. Ancak müellif her ne kadar bu ihtilafın Hafs rivâyeti

açısından değil diğer rivâyetler açısından olduğunu beyân etmemiş olsa da kıraat
kaynaklarında

bu

gözlemlenmektedir.

kelimelerin
3

farklı

okunuş

özelliklerine

sahip

olduğu

Nitekim eserin sadece Hafs rivâyetini kapsayacak şekilde

yazıldığı göz önüne alındığında bu örneklerin diğer rivâyetlere göre değil Hafs
rivâyetine göre değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu durumda
örneklerde verilen hemzeler Hafs rivâyetinde sadece tahkîk vechi ile okunmaktadır.
Eserde hemzeteyn ve hemze-i istifhâm özelliğine sahip olan kelimeler şu
şekilde sunulmaktadır:
Tablo 4: Hemzeteyn

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l- Risâle fi’l-Ḳırâʾa
Ḳurʾân

en-Neml

27/55

ِّ اَئِنَّ ُك ْمََلََتأْتُو َن
ََََالر َجال

ِّ اَئِنَّ ُك ْمََلََتأْتُو َن
ََََالر َجال

en-Neml

27/60,61,62,63,64

ِّٰ ءاِٰلَهََمع
َََالل
ََ َ

ِّٰ ءاِٰلَهََمع
َََالل
ََ َ

ِّ اَئِنَّ ُك ْمََلََتأْتُو َن
ََََالر َجال

َََه َاِنَّ ُك َْم َلََتأْتُو َن
َََِٓولُوطًا َاِ َْذ َقَالََ َلِ َق ْوِم
ِ الْ َف
اح َش َة

elAnkebût

29/29

Tablo 5: Hemze-i İstifham

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Kelimenin aslı

2/80

ِّٰ ََعْن َد
ِ قُلََاَََّّتَ ْذ ُْت
َََالل
ْ

ََّءا
َََّتَ ْذ ُْت
َ

el-Bakara

2/126

ِ ْ َا
ِ ََع َذ
َابََالنَّا ِر
َ ضطَُّرَٓهََُا ٰٰل

ْ َءَا
ُضطَُّرََٓه

el-Enʿâm

6/14

َِّ
ََولِيًّا
َ اََّت ُذ

َِّ
ََولِيًّا
َ َءاَََّت ُذ

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Bakara

Arap dilinde ve kıraatlerde bazı kelimelerdeki harf değişimlerini belirten terim. Detaylı bilgi için bkz.
Mehmet Ali Sarı, ‘‘İbdâl’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 22 Mart 2022)
2
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/377.
3
Ayrıntılı bilgi için bkz; el-Cezerî, Taḳrîbü’n-Neşr fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr, 55-60.
1
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Meryem

19/78

َّ
َب
َ اَطلَ َعََالْغَْي

ََءاَطَّلَ َع

el-Kasas

28/49

ِمْن ُهََٓما اَتَّبِ ْعه

َءَاتَّبِ ْعه

Sebe’

34/8

ِّٰ اَفْ ٰتَىَع َل
َىَاللََََك ِذ ًَب
َ َ

َََء اَفْ َ ٰتى

es-Sâffât

37/153

ِ صطََفىَالْب َن
َات
ْ َا
َ

َصطََفى
ْ ََءا

Sâd

38/75

َت
َّ بَِي َد
َ ْب
ْ َ يََاَ ْسَتك

َت
َ ْب
ْ ََءا
ْ َ َسَتك

2.1.1.6. Hemze-i Teshîl
Teshîl lügatte, “kolaylaştırmak, zorluğa ait şeyleri kaldırmak” anlamına
gelmektedir.1 Kıraat literatüründe ise teshîl “hemzeyi kendisi ile kendi hareke cinsinden
olan harfin mahreci arasına koymak’’ demektir.2 Harekeli hemzede görülen teshîl, sesin
hareke cinsinden bir illet harfiyle (elif, vâv ve yâ) hemze arasında bir sesle telaffuz

edilmesidir. Eserde Ömer bin Mustafa tarafından teshîl hemzesi şu şekilde ifade
edilmektedir: ‘‘Teshîl oldur ki hemzeyi kendî maḫrecinde icrā îtmeyûb hā île hemze

beyninde telaffuẓa dîrler. Ol hemze ne hā ola ne hemze ola. Sāmîʿ olānlar anıñ ne hā
oldîġinî bile ve ne hemze oldîġinî bile. Müşkîl olānı Ḳurra Efendîlere mürācaʿāt
eylesin.’’3 Bununla birlikte eserde Kurʾân’da tek bir yerde geçen [ َءاَع َج ِميFussilet 41/44]
kelimesinde teshîl hemzesi olduğundan bahsedilmektedir. Ancak Hafs rivâyetinde
sadece Fussilet Sûresi’nde varolduğu ifade edilen teshîl hemzesi ayrıca [el-Enʿâm
6/143, 144], [Yûnus 10/51, 59, 91] ve [en-Neml 27/59] âyetlerinde de yer almaktadır.4
Sonuç olarak müellifin bu detaya girmemesi diğer bazı beyânlarda olduğu gibi
konu anlatımlarında tercih ettiği sadeliğin bir yansıması olarak düşünülmektedir.
2.1.1.7. Hemze-i Vasıl
Hemze ile başlayan kelimelerin evvelinde yazıda bulunan, kendisi ile
başlanınca okunan ancak kendinden önce harekeli bir harf gelince okunmayan
Zebîdî, Tâcü’l-ʿarûs min cevâhiri’l-Ḳāmûs, 15/388.
Abdurrahman b. İsmail b. İbrahim Ebû Şâme, İbrâzu’l-meʿânî min ḥırzi’l-emânî, thk. İbrahim Atve Ivaz
(Lübnan: Darul Kütübül İlmiyye, ts.), 128; Temel, Kırâat Ve Tecvîd Istılahları, 164.
3
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 3b.
4
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/377.
1
2
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hemzelere hemze-i vasıl denir. 1 Hemze-i vasıl geçiş halinde söylenmeyerek önüyle
sonunu bitiştirdiği (vasl) için bu adı almıştır. Hemze-i vasıl sadece kelime başlarında
bulunur ve yalnızca cümle başında bulunduğunda telaffuz edilir. Fiillerde if‘âl bâbı

dışında kalan bütün fiil kalıplarının mâzi, masdar ve emir hemzeleri, isimlerden ( ) اسم,
(  ) ابنve benzeri on kadar kelimenin hemzesi, harflerden de sadece lâm-ı tarif ( ’ ) الin
hemzesi vasıl hemzesi olup diğerlerinin tamamı hemze-i kat‘dır.2 Eserde hemze-i vasıl
tanımı şu şekilde yapılmaktadır:

Hemzeden önceki kelimede durulup hemzeli kelimeye başlayınca hemzeyi
harekeli okumak gerekmektedir. Ancak önceki kelimeden başında hemze-i vasıl olan
kelimeye geçiş yapıldığında hemze düşmekte, yani okunmamaktadır. Okuyucu hemze-i
vasıldan önceki kelimede vakıf yapmışsa hemze-i vasl olan kelimeye başlarken nefes
alması gerekmektedir. Eğer hemzeden önceki kelimede durup sonrasında başında
hemze-i vasıl olan kelimeye nefes almaksızın başlarsa bunun büyük bir hatadır .3 Eserde
zikredilen bu ifadelerin hemze ile ilgili birçok kaynakta yer aldığı belirtilmektedir.
Fakat eser oluşturulurken sadece, hemze-i vasıl beyânında Şerḥu’l-Mufaṣṣal 4 ve
isimleri zikredilmeyen bazı gramer kaynaklarından istifade edildiği, bununla birlikte
başka kaynak zikredilmediği görülmektedir.
Eserde

Kurʾân-ı

bahsedilmektedir.

Kerîm’de

yer

alan

hemze-i

vasıl

örneklerinden

Ancak bütün hemze-i vasıl örneklerine yer verilmemektedir.

Anlaşılacağı üzere bu örneklendirmeler yapılırken okunuş ve kitâbet yönüyle hata
yapılması muhtemel olan kelimeler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca hemze-i vasıl fetha,
kesre ve zammeli formatları yönüyle üç kısma ayrılmaktadır.
1-Hemze-i vaslın fethalı formatına: ( استestün( ve ( امينeymünün).
2-Kesreli formatına: اذهب ابنم ابنة امر امرأة اثنني اثنتني اجتمع اجتماعا اجتمعوا استخرج استخراجا
 استخرِجve bunlar gibi olan diğer kelimeler.

Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in faziletleri ve okunma kâideleri, 250.
İsmail Durmuş, ‘‘Hemze’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 01.06.2021)
3
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 4a.
4
Zemahşerî’nin Arap gramerine dair kaleme aldığı el-Mufaṣṣal fî ṣanʿati’l-iʿrâb veya diğer bir ifade ile
el-Mufaṣṣal fi’n-naḥv (fî ʿilmi’n-naḥv, fî ʿilmi’l-ʿArabiyye) adlı eserinin yapılan şerhlerinden her hangi
biri.
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3-Zammeli formatına:  انصر اقتل ادعواgibi sülâsi mücerred bâbının emri hazır
kalıbında olan zammeli kelime örnekleri verildiği görülmektedir. Bununla birlikte
eserde  اسمkelimesinin hemzesinin kitâbette yazılması gerektiği beyân edilmekte, ayrıca
ِ
ِ ِ[ تَبارَك اسم ربerِ
ِ ِ ِ
ِ
س ِاِلسم الفسوق
َ َ
ََ
َ [ بئel-Hucurât, 49/11], [ من بَعدي اْس ٰٓه اَْحَدel-Saff, 61/6], ك ذي اْلَََلل َواِلكَرام

Rahmân, 55/78], ve [ َسبِ ِح اس َم َربِ َكel-Alâ, 87/1] âyetlerine dikkat çekilmektedir.
Örneklerde geçen [ ِاِلسمel-Hucurât 49/11] kelimesinin kitâbet şeklinin yanı sıra
Hafs rivâyetinde bu kelimenin ibtidâ halinde yer alan farklı okuyuş vecihleri de dikkat

çekmekle beraber eserde bu vecihlerden bahsedilmemektedir. Nitekim eserde ِاِلسم
kelimesinin sadece yazımında hata yapılmamasına dikkat çekilmekte, okunuşuna dair
herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmamaktadır. Ancak  ِاِلسمkelimesinin özellikle
ibtidâsında hata yapılmakta zira nasıl ibtidâ edileceği işin erbâbı dışındakiler tarafından
bilinmemektedir. Bu bağlamda ilgili bazı kaynaklarda söz konusu kelimenin tilâvet

durumu şu şekilde izah edilmektedir:
ِ
Kelime mâkablinden vasledilerek okunursa, yazıda görüldüğü gibi س ِاِلسم الفسوق
َ بئ

şeklinde okunmaktadır. Ancak kelimeden ibtidâ edilmesi durumunda iki okunuş şekli
ortaya çıkmaktadır; birincisi  اَِِلسمşeklinde diğeri ise  لِسمşeklinde okunmaktadır. Böylece
söz konusu kelimede biri vasl, ikisi ibtidâ hali olmak üzere toplamda üç vecih
bulunmaktadır.1
Bundan farklı olarak hemze-i katʿ ise hem yazıda hem telaffuzda bulunan, vasl
ve vakf halinde değişmeyen/sâbit kalan hemzelere denilmektedir.
Risâlede özellikle hattâtlar tarafından kitâbet esnasında dikkat edilmesi gereken
kelimelerden bir diğeri de  ابنkelimesidir. Bu kelimenin kitâbetteki yazımıyla ilgili

Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı eserde müellifin, hocasından öğrendiği kaide şu şekilde
aktarılmaktadır: ‘‘Alemeyn-i müzekkereyn beyninde yer alan ‘İbn’ kelimesinin sıfat

olması durumunda hemzesi yazılmaz, ancak haber olursa yazılır. Eğer sual olunsa ki

Abdullahefendizâde Muhammed Emin, ʿUmdetü’l-ḫullân fî îżâḥi Zübdeti’l-ʿirfân (Istanbul: Asitane,
1287), 524; Ramazan Pakdil, Ta’lim, Tecvid Ve Kıraat (İstanbul: İFAV, Marmara Üniversitesi İlâhiyat
Fakültesi Vakfı Yayınları), 238.
1

30

ِ
Kurʾân’da nice َ َم ِسيح ابن َمرَي, يسى ابن َمرََي
َ  عifadelerinde ‘İbn’ kelimesi sıfat olmasına rağmen

niçin hemze yazılmış? Cevap olarak deriz ki burada alemeyn-i müzekkereyn beyninde
ِٰ عزي ر ابن
vaki olmadığı için (hemze) yazılmaktadır. Ancak yine sual olunsak الل َم ِسيح ابن ا ِٰلل
َ

ifadesinde hemze niçin yazılır? Cevap olarak ‘İbn’ kelimesinin haber olarak gelmesi
gösterilir. Çünkü Resm-i Osmânî’de yer alan imlâ durumu bu şekildedir .’’ 1 Böylelikle
eserde söz konusu kelimenin özellikle yazımında hataya düşülmemesine dikkat
çekilmektedir. Ancak eserde bu noktada herhangi bir kaynak ismi zikredilmemekte,
referans olarak yalnızca müellifin hocası işaret edilmektedir.
2.1.2. Resm-i Osmânî Bağlamında Maktûʿ-Mevsûl, Hazif-Ziyâde Örnekleri
Çalışmanın bu başlığı altında risâlede de örnekleri verilen, Resm-i Osmânî
bağlamında literatürde yer alan bazı terimler ele alınmaktadır. Bu yapılırken başta
müellifin diğer eseri Risâle fi’l-Ḳırâʾa olmak üzere Resm-i Osmânî imlâsı üzerine
kaleme alınan

Kitâbü’l-Muḳniʿ ve Muḫtaṣaru’t-tebyîn gibi bazı kaynaklardaki

bilgilerle mukâbele/mukâyese yoluna gidilerek eserlerde verilen bilgilerin ortak veya
farklı yönleri incelemeye tabi tutulmaktadır.
2.1.2.1. ‘En-Lâ’ ( ال ) اَانا َاEdatları
Bu başlık altında  اََِّلedatının Kur’an’da yer alan imlâ şekli ele alınmakta,
edatların birbirinden maktûʿ/ayrı yazıldığı yerler örneklendirilmektedir. Bu durumda
edat ِل-  انşeklinde resmedilmektedir. Nitekim müellifin tespit ettiği yerler dışında söz
konusu edatların mevsûl/bitişik  اِلşeklinde resmedildiği görülmektedir. Risâlede de
ilgili kaynaklarda olduğu gibi meseleye dikkat çekilmekte ve on farklı âyette ‘nûn’
harfinin ‘lâm’ harfinden ayrı yazıldığı belirtilmektedir.2 Ancak İbn Necâh tarafından اَن
ِٰٓ ِ
ك
َ َت سب َحان
َ [ َِٰٓل اٰل َه اَِّل اَنel-Enbiyâ 21/87] âyetinde geçen bu iki edatın bazı mushaflarda ayrık

Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 18b-19b.
Ebû Amr Osman b. Saîd ed-Dânî, Kitâbü’l-Muḳniʿ fî resmi meṣâḥifi’l-emsâr maʿa kitâbi’n-naḳṭ, thk.
Muhammed Sâdık Kamhâvî (Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, ts), 73-74; el-Cezerî, enNeşrü’l-kebîr, 2/148.
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yazıldığı vurgulanmakta, bu durumda bahsi geçen âyet sayısının on bir olması gerektiği
ifade edilmektedir.1
Sonuç olarak müellifin Kur’an’da on âyette tespit ettiği  ان ِلedatları İbn Necâh’a
ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan mushaf imlâsına göre on bir âyet olarak kabul
edilmektedir.
Risâlede mezkûr âyetler sûre isimleriyle birlikte tabloda verildiği şekilde
örneklendirilmektedir.
Tablo 6: En-Lâ Edatları

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

ِّٰ ولَع َل
َىَالل
َ َ ُاَ ْن َََلَاَق

ِّٰ َولَعل
َىَالل َِاََّل
َََٓ َع ٰلَٓىَاَ ْن
َ َ ََُلَاَق
َ َح ۪قيق

7/169

ِّٰ َع َل2اَ ْن َََلَي ُقولُوا
َىَاللَاََِّلَا ْْلَ َّق
َ
َ

ِّٰ اَ ْن َََلَي ُقولُواَع َل
َىَاللَاََِّلَا ْْلَ َّق
َ
َ

et-Tevbe

9/118

ِّٰ اَ ْن َََلَملْجاَ َِمن
ََالل
َ َ َ

ِّٰ اَ ْن َََلَملْجاَ َِمن
ََالل َِآَََّل َِالَْي ِه
َ َ َ

Hûd

11/14

ِ ِ
ََه َو
ُ اَ ْن َََلَاٰل َهَاََّل

ِ ِ
ََم ْسلِ ُمون
ُ ََواَ ْن ََََٓلَاٰل َهَاََّل
ُ َه َوَفَ َه ْلَاَنْ تُ ْم

Hûd

11/26

ِ
ََالل
َّٰ اَ ْن َََلَتَ ْعبَُُٓدواَاََّل

ِ
َاف
ُ َاللََاِِّنََاَ َخ
ّٰ اَ ْن َََلَتَ َْعبَُُٓدواَاََّل

el-Hac

22/26

اَ ْن َََلَتُ ْش ِر ْك َ۪بَ َشْيًا

اَ ْن َََلَتُ ْش ِر ْك َ۪بَ َشْيًا

Yâsîn

36/60

َّ َََلََتَ ْعبُ ُد
َواَالشْيطَان
َ اَ ْن

َّ َََلََتَ ْعبُ ُد
َواَالشْيطَان
َ اَ ْن

ed-Duhân

44/19

ِّٰ ََََلََتَ علُواَعل
َىَالل
َ ْ َ اَ ْن

ِّٰ َََلَتَ علُواَع َل
َىَالل
َ ْ َ ََواَ ْن

el60/12
Mümtehine

ِّٰ َََب
ِ َََلََيُ ْش ِرْك َن
للََ َشْيًا
َ اَ ْن

ِّٰ َََب
ِ َََلََيُ ْش ِرْك َن
للََ َشْيًا
َ اَ ْن

Nûn

ِ َََلََي ْد ُخ َلنَّهاَالْي ومََع َلي ُكم
َََم ْس ِكي
ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ اَ ْن

ِ َََلََي ْد ُخ َلنَّهاَالْي ومََع َلي ُكم
َََم ْس ِكي
ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ اَ ْن

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Aʿrâf

7/105

el-Aʿrâf

68/24

َا ْْلَ َّق

İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/287, 3/556-557; Mehmet Emin Maşalı, Kur’ân ’ın
Metin Yapısı (Ankara: OTTO), 248.
2
Bu kelime risâlede َ اَن َلاَقولşeklinde yazılmaktadır, düzeltildi. Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid
(Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 5a.
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2.1.2.2. ‘En-Len’ (  لَنا-  ) اَناEdatları
Eserde, [ اَلَن يَك ِفَيكم اَن ميِ َّدكمÂl-i İmrân 3/124] âyetinin  اَلَنşeklinde yazıldığı beyân
edilmektedir. Burada dikkat çekilen hususun ( اَلَنelen) kelimesinin, ( اَن لَنen-len) veya اَلَّن
(ellen) formatında değil de ‘nûnsuz’ ve teşditten hâlî ‘lâm’ harfiyle yazılması suretiyle
iki edatın -maktûʿ veya mevsûl- herhangi bir yönüyle karıştırılmamasına yönelik bir
atıf olduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir husus ise söz konusu edatların maktûʿ-mevsûl
yazılma durumudur. Bu bağlamda eserde [ اَلَّن ََن َع َل لَكم َمو ِع ًداel-Kehf 18/48] ve [ اَلَّن ََن َم َع ِعظَ َامهelKıyâmet 75/3]’teki âyetler ele alınarak buradaki en-len edatlarının nûn harfinin lâm
harfine idğamı neticesinde mevsûl olarak yazılması gerektiği bilgisine yer
verilmektedir. Meseleye Dânî açısından bakıldığında da bu edatların eserde verilen
bilgilerle örtüştüğü görülmektedir. Ancak Ömer b. Mustafa tarafından edatların sadece
mevsûl yönüne değinilirken Dânî’nin yukarıdaki iki âyetin dışında kalan en-len
edatlarının ‘nûn’ harfi ile ve maktûʿ şekilde resmedildiğine de vurgu yaptığı
görülmektedir.1 Bu görüşü kıraat imamı Hamza’nın (ö. 156/773) da yer aldığı bazı
kıraat imamlarına dayandıran Dânî, Muhammed b. İsâ’ya (ö. 485/1092) dayandırdığı
bir başka rivâyette ise el-Müzzemmil 73/20’deki en-len edatının (  ) اَلَّنşeklinde ‘nûnsuz’
ve maktûʿ olarak resmedildiğini söylemektedir.2
Sonuç olarak eserde Ömer b. Mustafa tarafından söz konusu edatların her ne
kadar maktûʿ yönüne değinilmese de mevsûl olması gerektiği görüşü sebebiyle
Dânî’nin verdiği bilgilerle uyum içerisinde olduğu görülmektedir.
2.1.2.3. ‘İn-Mâ’ ( ا َما-  ) اِناEdatları
Risâlede Hatt-ı Osmânî bağlamında hataya düşülmesi muhtemel edatlardan biri

olan  اِن َماedatlarının imlâsına dikkat çekilmektedir. Müellif beyânında ve ilgili bazı
kaynaklarda bulunan bilgilere göre söz konusu edatlar Kurʾân’ın tümünde mevsûl ( ) اَِّما
şeklinde idğamlı yazılırken sadece er-Raʿd 13/40’ta maktûʿ (  ) اِن َماşeklinde yazılmakta;
telaffuzda ise ikisi de idğamlı okunmaktadır.3 Her ne kadar konu başlığı ile direkt ilgili
ِ ت
ِ [ فَ َذكِر اِن نَ َفعel-A’lâ 87/9]’da geçen  اِنedatının da kendinden sonra
görünmese de الذكٰرى
َ
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 76.
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 76; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 249.
3
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 75.
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gelen  نَ َف َع ِتkelimesiyle bitişik yazılmasından mütevellit, (  ) اِن ََّف َع ِتkelimesinin ortaya
çıkmasından imtina edilmesi gerektiği beyân edilmektedir.1
2.1.2.4. ‘İnne-Mâ’ (  َما-  ) اِناEdatları
Müellif bu başlık altında tek örnek vermektedir. Bu örnekte de  اََِّّنَاedatlarının
yalnızca el-Enʿâm 6/134’te  اِ َّن َماşeklinde maktûʿ olarak, diğer yerlerde ise  اََِّّنَاşeklinde
mevsûl olarak resmedildiği görülmektedir. Nitekim bazı mushaflarda bu edat ile ilgili
ِٰ [ اََِّّنَا ِعندen-Nahl
müellifin değinmediği farklı uygulamalar görülmektedir. Dânî, الل ه َو َخي لَكم
َ

16/95]’te geçen  اََِّّنَاedatının imlâsı noktasında kendi beldesiyle Irak mushafları arasında
 اََِّّنَاşeklinde mevsûl,  اِ َّن َماşeklinde maktûʿ olması yönünde uygulama farklılığı

bulunduğunu ifade etmektedir. 2 Mâriğnî ise gerek Dânî, gerekse İbn Necâh’ın
uygulamalarını dikkate alarak kendi uygulamasının bu noktada mevsûl  اََِّّنَاolarak
şekillendiğini söylemektedir.3
Sonuç olarak eserde her ne kadar en-Nahl 16/95’te bu imlâ farklılığına işaret
edilmese de söz konusu edatın maktûʿ şekilde yazılacağına dair bir görüş belirtilmediği
için muhtemelen müellif tarafından mevsûl şekilde olan imlâsı tercih edilmektedir.
2.1.2.5. ‘Enne-Mâ’ (  َما-  ) اَناEdatları
ِ [ واَ َّن ما يدعو َن ِمن دونِِه هو البel-Hac
Ömer b. Mustafa risâlede ‘enne-mâ’ edatlarının اطل
َ َ
َ َ َ
ِ [ واَ َّن ما يدعو َن ِمن دونِِه البLokmân 31/30]
ِ [ َولَو اَ َّن َما ِف اِلَرLokmân 31/27] ve اطل
22/62], ض ِمن َش َجَرة
َ
َ َ َ

âyetlerinde maktûʿ yazıldığını beyân etmektedir. Bu noktada başta Kitâbü'l-muḳniʿ adlı
eser olmak üzere eski kaynaklarda da el-Hac 22/62 ve Lokmân 31/30’da söz konusu
edatların maktûʿ yazıldığı beyân edilmektedir. 4 Ayrıca risâlede verilen örnekler
ِ [ َولَو اَ َّن َما ِف اِلَرLokmân 31/27]’deki edatın imlâ durumu için ‘‘bu
arasında yer alan ض ِمن َش َجَرة

)âyetteki imlâ durumu) ihtilaflıdır ’’ şerhi düşülmektedir.

5

Bu durumda bazı

Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 5a.
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 78-79.
3
İbrâhim b. Ahmed et-Tûnisî el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân şerḥu mevridi’ẓ-ẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’żżabṭi, thk. Zekeriyya Umeyrât (Beyrut: Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1415), 184. Maşalı, Kur’ân ’ın Metin
Yapısı, 251.
4
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 78; el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân şerḥu mevridi’ẓ-ẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’żżabṭi, 184.
5
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 5a.
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mushaflarda Lokmân 31/27’deki ‘enne-mâ’ edatının maktûʿ  اَ َّن َماşeklinde resmedildiği,
bazı mushaflarda ise mevsûl  اَََّّنَاşeklinde resmedildiği görülmektedir. Elbette müellifin
bu noktadaki tespiti ve mushaflardaki uygulama farklılıkları dikkate alındığında bu
âyetteki imlânın ihtilaflı olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Mâriğnî tarafından da söz
konusu âyetteki edatların mevsûl imlâsına yer verildiği görülmektedir.1
‘Enne-mâ’ edatlarıyla ilgili diğer bir husus [ َواعلَ ٰٓموا اَََّّنَا َغنِمتم ِمن َشيءel-Enfâl 8/41]’de
yer alan bu edatların maktûʿ mu yoksa mevsûl mü yazılması gerektiği meselesidir.

Müellif zikredilen âyet ile ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır.
Nitekim Dânî tarafından âyette geçen ilgili edatın Irak mushaflarında bitişik, kendi
beldesindeki eski mushaflarda ayrık yazıldığı belirtilmekte; bununla beraber Irak
mushaflarındaki uygulamanın daha sağlam ve yaygın olması sebebiyle tercih
noktasında mevsûl imlâ tarzını benimsediği beyân edilmektedir.2
2.1.2.6. ‘Eyne-Mâ’ (  َما-  ) اَينَاEdatları
ِٰ فَاَي نما ت ولُّوا فَ ث َّم وجه
Risâlenin bu bölümünde ‘eyne-mâ’ edatlarının mushaf yazımında الل
َ َ َ ََ

[el-Bakara 2/110] ve [ اَي َن َما ي َوِجهه َِل ََي ِت ِِبَيen-Nahl 16/76]’da ‘muttasıl’ bir şekilde yazıldığı
ifade edilmektedir. Müellifin bu ve benzeri edatların izahatında mevsûl terimi yerine
önceki ifadelerinden farklı olarak ilk defa muttasıl terimini kullandığı görülmektedir.
Neticede her iki terim de edatların bir arada –bitişik- yazılması anlamına gelmektedir.
‘Eyne-mâ’ edatlarının ayrık veya bitişik yazıldığı yerlerle ilgili ihtilaflara eserde
değinilmemişken, Dânî tarafından bu gibi ihtilaflı yerlerden de bahsedilmektedir.
ِ
Nitekim Dânî’ye göre yukarıda zikredilen iki âyete ilâveten يل ََلم اَي َن َما كن تم تَعبدو َن
َ [ َوقeş-Şuarâ

26/92]’de geçen ve Muhammed’den nakledilen rivâyete göre ‘ اَي َن َماnın mevsûl yazıldığı
ِٰ [ فَاَي نما ت ولُّوا فَ ث َّم وجهelifade edilmektedir. Dânî’nin naklettiği başka bir rivâyete göre ise الل
َ َ َ ََ

Bakara 2/110], [ اَي َن َما ي َوِجهه َِل ََي ِت ِِبَيen-Nahl 16/76], [ اَي َن َما تَكونوا يد ِرككم ال َموتen-Nisâ 4/78] ve اَي َن َما

1
2

el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân şerḥu mevridi’ẓ-ẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’ż- żabṭi, 185.
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 78-79; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 251.
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[ ث ِقٰٓفوا ا ِخذوا َوق تِلوا تَ قتِ ًيَلel-Ahzâb 33/61]’de geçen ‘eyne-mâ’ edatlarının da mevsûl olduğu

bilgisi verilmekte ancak ihtilaflı rivâyetlerin varlığından da bahsedilmektedir.1
2.1.2.7. ‘İn-Lem’ ( الَما-  ) اِناEdatları
Müellif ‘in-lem’ edatı için ‘‘…bir yerde nûnsuz vākiʿ olmuş’’

ifadesini

kullandıktan sonra diğer edatlarda olduğu gibi bu imla şeklinin gerekçesi üzerinde
durmamaktadır. Ayrıca müellifin, edatların Resm-i Osmânî’de böyle yazıldığını
belirtmesi, bunu bir hikmete bağlaması ve ‘‘bunun hikmetini kendileri bilir ’’ şeklinde
nihâyete erdirmesi dikkat çekmektedir. [ فَاِ َّّل يَسَتجيبوا لَكمHûd 11/45]’te geçen edatlar ise
müellifin ifadesiyle ‘lâm-ı müşeddede’ île yani mevsûl şekilde resmedilmektedir.
Müellif bu risâlesinde edatların her ne kadar maktûʿ yazıldığı yerlere değinmemiş olsa
da ilgili kaynaklarda [ فَاِن َّل يَستَ ۪جيبوا لَ َكel-Kasas sûresi 28/50]’deki  اِن َّلedatlarının ‘nûn’ ile
maktûʿ bir şekilde resmedildiğine dair rivâyetlere yer verilmektedir. 2 Kaldıki bu
durumla ilgili olarak müellifin bir diğer eseri Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’da söz konusu edatların
mezkûr âyette Resm-i Osmânî’ye ittibâ edilmesi/gerekçe gösterilmesi suretiyle maktûʿ
şekilde resmedildiğine ilişkin bilgiye de yer verilmektedir.3
َ  ا- ااالح َما ِال
َ ولت
َ  َوا- تاا َحملا
َ ا
2.1.2.8. ‘Hâ-Ulâ’i’ ve Benzeri Kelimeler ( اء
 َهاؤ َال ِا- ول ِاء
ِ ول
- ااولٰٓئِكَا- ) اولٰٓئِاكما

Eserin bu beyânında kelime başlarında ‘hemze-vâv’ ile resmedilen ancak sadece
hemze’nin kasrı ile okunan kelimeler konu edilmektedir. Müellif neden ve niçinlerine
değinmeksizin beyân başlığı olarak
yerlerde ‘hemze’ ile ‘vâv’

zikrettikten sonra, bu kelimelerin geçtiği tüm

harfinin birlikte yazılıp hemzenin kasrı üzere tilâvet

edilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu sebeple müellif Risâle fi’l-Ḳırâʾa eserinde

bu konuyu hemze-i maksûre konusunun hemen akabinde ele almaktadır. Ayrıca Risâle

fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân‘da zikredilmeyen/örnek gösterilmeyen bazı kelimeler
Risâle fi’l-Ḳırâʾa eserinde şu şekilde sıralanmaktadır.4

Bkz. ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 472-473.
Ebû Bekr Abdullah b. Ebî Dâvûd Süleymân b. Eş‘as es-Sicistânî, Kitâbü’l-Meṣâḥif (Kurtuba, ts), 108;
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 75.
3
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 12b.
4
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 6a-6b.
1
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Tablo 7: Hemze-Vâv Resmedilişi

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Sûre&Âyet
numarası

Sûre Adı

ََواَُولُواَال ِْعل ِْمَََٓقائِ ًم ِ
اََبل ِْق ْس ِطَ

ََواَُولُواَال ِْعل ِْمَ

3/18

Âl-i İmrân

ََٓهاَاَنْ تُمَاُوََََٓل ِء ُِ
ََتبُّو ََّنُ ْمَ
ْ

*

3/119

Âl-i İmrân

واِ َذاَح َ ِ
َس َم َةََاَُولُواَاْل ُق ْربَٰ
َ َ
ض َرَالْق ْ

َاَُولُواَالْ ُق ْربَٰ

4/8

en-Nisâ

َاَلَ ْم ِر َِمْن ُك ْمَ
ََواُوَِل ْ

َاَلَ ْم ِرَ
ََواُوَِل ْ

4/59

en-Nisâ

ريَاُوَِلَالض ََّرِرَ
غَ ْ ُ

اُوَِلَالض ََّرِرَ

4/95

en-Nisâ

ض ُه ْمَاَ ْو ٰٰلَبَِب ْع ٍ
ضَ
ََواَُول ْ
ُواَاَلَ ْر َح ِامَبَ َْع ُ

ض ُه ْمَاَ ْو ٰٰلَبَِب ْع ٍ
ضَ
ََواَُول ْ
ُواَاَلَ ْر َح ِامَبَ ْع ُ

8/75

el-Enfâl

اَُولُواَالطَّْوِل َِمْن ُه ْمَ

اَُولُواَالطَّْوِلَ

9/86

et-Tevbe

لَقُ ْرٰب َِم ْنَبَ ْع ِد ََماَ
َول َْوََكانَُٓواَاَُوِ َ

*

9/113

et-Tevbe

يَ ََلُ ْمَ
تَ بَ َّ َ

َع ِنَالْ َف َس ِادَ
اَُولُواَبَِقيَّ ٍةَيَ ْن َه ْو َن َ

*

11/116

Hûd

يدَفَجاس ِ
ٍ
ل َََب ٍ
واَخ َل َلَ
َاَُوِ َ
ْسَ َش ۪د َ ُ
ال ِّد َي َِر

*

17/5

el-İsrâ

ِ
َع ٰلَٓىَاَثَ ۪ري
قَ َ
َه ْمَاُوََََٓلء َ
ال ُ

*

20/84

Tâhâ

َوََل َْ
ض ِل َِمْن ُك ْمَ
ََيتَ ِلَاَُولُواَاْل َف ْ
ِ
الس َعةَاَ ْنَيُ ْؤتَُٓواَاُ ِولَالْ ُق ْربَٰ
َو َّ

*

24/22

Nûr

ِ
يَغَ ِْريَاَُوِل ِْ
َاَل ْربَِة َِم َنَ
اَ ِوَالتَّابَِع َ
ِّ
الر َج َِ
ال

*

24/31

Nûr

ُواََننَا َولَُواَقَوٍة ۬
ُواََب ٍ
ْسَ
َواُول َ
قَال َْ ُ ُ ُ َّ َ
َش ِد ٍَ
َيد

ا َولُواَق وٍة ۬
ْسَ َش ِد ٍ
ُواََب ٍ
يدَ
َواُول َ
ُ ُ َّ َ

27/33

en-Neml

*

28/76

el-Kasas

۬
لََتَٓنُواُ ِ
صَب ِةَاُوَِلَالْ ُق َّوِةَ
ََبل ُْع ْ

37

Fâtır

35/1

*

ٍ ِ َٓاُو
َع
َ َوثُ ٰل
َ َوُرََب
۪
َث
َ َلَاَ ْجن َحة ََمثْ ٰٰن

Sâd

38/45

*

ِ ْ اُوَِل
َصا ِر
َ ْ َيَو
َ ْاَلب
َ َاَلَيْد

el-Ahkâf

46/35

*

ََالر ُس ِل
ُّ اَُولُواَال َْع ْزِم َِم َن

el-Fetih

48/16

*

ٍ ْسَ َش َِد
ٍ َاُ َو۪ل َََب
َيدَتُ َقاتِلُو ََّنُ ْمَاَ ْو
يُ ْسلِ ُمو َن

et-Talâk

65/4

*

ََاَلَ ْْحَ ِال
ْ ت
ُ ََواُوَََل

et-Talâk

65/6

*

ِ اُوَََل
َتَْحَْ ٍل

el-Müzzemmil

73/11

*

ِ
ََّع َم ِة
ْ َيَاُوَِلَالن
َ ََِوال ُْم َك ّذب
َ َو َذ ْرِن

2.1.2.9. ‘Em-Men’ (  َمنا-  ) اَماEdatları
Çoğu yerde mevsûl şekilde resmedilen ‘en-men’ edatları dört yerde maktûʿ
şekilde resmedilmektedir.1 Eserde imlâsı farklılık arz eden bu yerler اَم َمن يَكون َعَلي ِهم َو ۪ك ًيَل
ِ
[en-Nisâ 4/109], س ب ن َيانَه
َ [ اَم َمن اَ َّسet-Tevbe 9/109], [ اَم َمن َخَلقنَا ا َّّن َخلَقنَاهمes-Sâffât 37/31] ve اَم َمن
[ ََيِت اِٰمًنا يَوَم ال ِقٰي َم ِةFussilet 41/40]’ta olmak üzere dört yerde maktûʿ yazıldığı beyân

edilmektedir. Ayrıca İbn Necâh tarafından bu edatların maktûʿ ve mevsûl resmedilmesi
hususundaki ittifakın varlığına da dikkat çekilmekte ve farklı uygulamaya sahip olan
her hangi bir mushafın bulunmadığı ifade edilmektedir.2
2.1.2.10. ‘Enbâ’u’ (  ) اَن ٰٓبؤاKelimesi

Kelime sonunda yer alan bazı hemzelerin, bir kısmı ‘vâv-elif’, bir kısmı ise
‘elif-yâ’ şeklinde gösterilmektedir. Kalkaşendî’ye )ö.821/1418( göre ‘vâv-elif’ şeklinde
resmedilen hemzelerin,

öncesinde

fetha

bulunan

zammeli

hemzeler

olduğu

belirtilmektedir. 3 Maşalı’nın ‘‘Kelime Sonundaki Müfred Hemzenin Çift Resimle
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 76.
İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/417.
3
Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-Kalkaşendî, Ṣubḥu’l-aʿşâ fî ṣınâʿati’l-inşâʾ, thk. Muhammed
Hüseyin Şemseddin (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1407), 3/210; el-Cezerî, Taḳrîbü’n-Neşr fi’lḳırâʾâti’l-ʿaşr.
1
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Belirtilmesi’’ başlığı altında verdiği bu kelime Ömer b. Mustafa’nın ifade ettiği gibi
ilgili kaynaklarda biri ف ََيتِي ِهم اَن ٰبٰٓؤا
َ [ فَ َسوel-Enʿâm 6/5] diğeri [ فَ َقد َك َّذبوا فَ َسَيأتِي ِهم اَن ٰبٰٓؤاeş-Şuarâ 26/6]
âyetlerinde geçmektedir. 1 Ancak İbn Necâh’ın eş-Şuarâ 26/6. âyetindeki kelimenin

imlâsına dair aktardığı rivâyetlerde bu kelimenin Medine mushaflarında ‘bâ-elif’
şeklinde ‘vâvsız’ resmedildiği belirtilmektedir.2 Bu rivâyetler esas alındığı takdirde söz
konusu kelimenin sadece el-Enʿâm 6/5. âyette ‘vâv-elif’ şeklinde resmedilmesi
gerekmektedir.
Sonuç olarak risâlede bu rivâyetler ele alınmamakta, hemzenin ‘vâv-elif’

şeklinde yazıldığı yerler için sadece yukarıda zikredilen iki âyete dikkat çekilmektedir.
2.1.2.11. ‘Eyyu-Hâ’ (  َها-  ) اَياEdatları
ِ الس
Eserde [ اَيَُّه المؤِمنو َن َل َعلَّكم ت فلِحو َنNûr 24/31], احر ادع لََنا
َّ [ َٰٓي اَيَُّهez-Zuhruf 43/49] ve اَيَُّه الثَّ َق ََل ِن

[er-Rahmân 55/31] âyetlerinde med harfi olan ‘elif’ kitâbette belirtilmemişken, diğer

yerlerde kitâbette (  ) اَيُّ َهاşeklinde ‘elif’ ile resmedilmektedir.3 Eserde, bu bilgilere ve
örnek âyetlere yer verilmesine rağmen sebepler üzerinde durulmamaktadır. Nitekim
konu ile ilgili Maşalı’nın ‘‘…Mushaf yazımı noktasında her ne kadar Kureyş lehçesi

itibara alınmış olsa da, kitâbet sürecinde mevcut kıraatler içerisinde şu veya bu
okuyuşun itibara alındığını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla mushaf hattıyla

örtüşen bütün okuyuşların yazımda esas alınmış okuyuş olması muhtemeldir. ‘Elif
harfinin yazıda belirtildiği yerlerde yalnızca ‘elif’li okuyuşun olması, buna karşın
yazıda belirtilmediği yerlerde ‘elif’siz ve ‘elif’li olmak üzere iki okuyuşun bulunması
örneğini verdiğimiz âyetlerde, yazımda ‘elif’siz okuyuşun esas alınmış olabileceği’’4
şeklinde bir değerlendirmede bulunması dikkat çekmektedir.

ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 63-65; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/84. el-Cezerî, enNeşrü’l-kebîr, 1/451-452; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 234-235.
2
Bkz. İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 3/469-470, 921;
3
Ebû Amr Osman b. Saîd ed-Dânî, et-Teysîr fi’l-ḳırâʾâti’s-sebʿ, çev. Otto Pretzl (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’lArabî, 1404), 161-162; el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/142.
4
Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 281-282.
1
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2.1.2.12. ‘Min-Mâ’ (  َما-  ) ِمناEdatları
Kaynaklarda bu edatların üç yer dışında maktûʿ yazıldığı ifade edilmektedir.1
Ancak müellif eserinde sadece mevsûl şekilde resmedilen yerleri beyân etmektedir.

Eserde [ فَ ِمن َما َمَل َكت اَميَانكمen-Nisâ 4/25], [ ِمن َما َمَل َكت اَميَانكمer-Rûm 30/28] ve [ ِمن َما َرَزق َناكم ِمن قَ ب ِلelMünâfikûn 63/10] âyetlerinde geçen imlâ şekillerine yer verilirken, mevsûl resmedilen
yerlerle ilgili bilgilendirme yapılmamaktadır. Ayrıca er-Rûm 30/28. âyetteki ‘min’
edatının ibtidâsında ‘fe’ harfinin olmadığına dikkat çekilmek suretiyle bu âyetteki
edatların ‘fe’ ile başlayan benzer âyetlerle karıştırılmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte Dânî’ye göre de bu edatların resmedilişi bağlamında örnek gösterilen
âyetlerin üç yerde mevsûl, diğer yerlerde maktûʿ yazılması hususunda mushaflar
arasında herhangi bir yazım farkı olmadığı belirtilmektedir.2
2.1.2.13. ‘An-Men’ (  َمنا-  ) عَناEdatları

Müellif bu edatlardan biri [ َويَص ِرفه َعن َمن يَ َشٰٓاءNûr 24/43]’te, diğeri [ َعن َمن تَ َوٰلen-Necm
53/29]’da olmak üzere maktûʿ yazıldığını ifade etmektedir. Nitekim bu ifade Dânî’nin

el-Muḳniʿ si yanı sıra ilgili bazı kaynaklarda da bu şekilde yer almaktadır.3
2.1.2.14. ‘An-Mâ’ (  َما-  )عَناEdatları
Kurʾân’ın tümünde mevsûl yazılan bu edatlar kaynaklarda geçtiği şekli ve
müellifin de beyânıyla yalnızca bir yerde [ َعن َما ُنوا َعنهel-Aʿrâf 7/166]‘da maktûʿ şekilde
yazılmaktadır.4
2.1.2.15. ‘Yevme-Hüm’ ( اهما-  ) َيو َامve ‘Yevme-İz’ (  ِءاذا-  ) َيو َامKelimeleri
Eserde ‘yevme-hüm’ edatlarının iki yerde maktûʿ yazıldığı ifade edilmektedir.5
Edatların, biri [ يَوَم هم ََب ِرزو َنel-Müʾmin 40/16], diğeri [ يَوَم هم َعَلى النَّا ِر ي فتَ نو َنez-Zâriyât 51/13]’te
olmak üzere ikisinin de maktûʿ formatla yer aldığı görülmektedir. Müellif ayrıca
‘yevme-iz’ edatlarından iʿrâba göre değişikliğe uğrayan ve ‘yevmi-iz’ formunda

ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 74; el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/149.
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 74.
3
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 71. Ayrıntı bilgi için bkz. Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 249.
4
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 74-75; el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/149.
5
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 80.
1
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yazılan kelimelere dikkat çekmektedir. Kelimenin durumunu daha önceki beyânlardan
farklı olarak bitişik veya ayrık resmedilme açısından değil, muʿreblik açısından ele
alınmakta fakat bu durum gerekçelendirilmeden, yüzeysel olarak belirtilmektedir.

Özellikle okuyucu ve hattâtlara bir uyarı niteliği taşıyan bu beyânda, ‘yevme-iz’
kelimesindeki ‘mîm’ harfinin kesre  يَوِمئِذile yazıldığı örneklere yer verilmektedir.
ِ [ لَو ي فتَ ِدي ِمن َع َذel-Meâric 70/11]
Bunlardan biri [ َوِمن ِخز ِي يَوِمئِذHûd 11/66], diğeri ise اب يَوِمئِذ بَِبنِ ِيه
َ

âyetlerindeki ‘ ’يَوِمئِذkelimeleridir.
2.1.2.16. ‘Biʾse-Mâ’ (  َما-ساا
َ  ) بِئEdatları
Dokuz yerde geçmekte olan bu edatlar üç yerde1 mevsûl, altı yerde2 ise maktûʿ
olarak resmedilmektedir.3 Ancak eserde mevsûl olan yerlerden sadece iki âyete dair
bilgi verilmekte, maktûʿ olan yerlerdense hiç bahsedilmemektedir. Müellife göre bu
mevsûl yerler [ بِئ َس َما اشَََتوا بِِهel-Bakara 2/90] ve [ بِئ َس َما َخلَفتموِنel-Aʿrâf 7/150] âyetleri ile

sınırlıdır. Kaynaklarda mevsûl olarak yazıldığı ifade edilen üçüncü bir âyet ise ihtilaflı
olmakla birlikte [ بِئ َس َما ََيمركم بِِهel-Bakara 2/93] âyetidir. Her ne kadar el-Harrâz )ö.
718/1318) tarafından, İbn Necâh’ın el-Bakara 2/93 ve el-Aʿrâf 7/150’de bu kelimelerin
maktûʿ yazıldığı nakledilse de 4 İbn Necâh el-Bakara 2/93. âyetin bazı mushaflarda
mevsûl, bazılarında da maktûʿ yazıldığını söylemiş; her iki yazımı da güzel bulduğunu

ifade etmiştir.5 Ayrıca İbn Necâh yukarıda beyân edilen âyetlerin yazımında mushaflar
arası farklılıklardan da söz etmektedir.6
Sonuç olarak müellifin bu noktadaki tercihinin söz konusu âyetlerde yer alan
farklı imlâ uygulamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

İbn Necâh, Muḫtasaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/184; el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân şerḥu mevridi’ẓẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’ż- żabṭi, 190-191.
2
Bu yerler için bkz. el- Bakara 2/102; Âl-i İmrân 3/187; el-Mâide 5/62, 63, 79 ve 80; el-Mâriğnî,
Delîlü’l-ḥayrân şerḥu Mevridi’ẓ-ẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’ż- żabṭi, 190-191; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin
Yapısı, 251.
3
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 79.
4
el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân şerḥu mevridi’ẓ-ẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’ż- żabṭi, 191.
5
İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/184; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 251.
6
İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 3/575.
1
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2.1.2.17. ‘Ribâ’ (  ) ِاربَاواKelimesi
Müellif bu kelimenin [ َوَٰٓما اٰتَي تم ِمن ِرًَبer-Rûm 30/39] âyeti dışında geçtiği

tümyerlerde ‘vâv’

ile resmedildiğini beyân etmektedir. Bu imlâ tarzı İbn Vesîk

tarafından da ele alınmaktadır. 1 Kalkaşendî, bu kelimedeki ‘elif’ harfinin öncesinde
gelen ‘vâv’ harfinin aslında ‘elif’ olduğunu belirtmek amacıyla ziyâde kılındığı
ifadelerine yer vermektedir 2 . Ancak müellif bu kelimenin mushafa neden ‘vâv’ ile
yazıldığı konusuna değinmemekle birlikte -özellikle okuyucular için- ‘vâv’ ile yazılan
bu kelime üzerinde vakıf yapıldığında ‘elif’ ile yani fetha hareke ile okumaları,

sonrasında nefes alıp diğer kelimeden ibtidâ etmeleri gerektiği uyarısında
bulunmaktadır.3
2.1.2.18. ‘Ledâ’ (  ) لَدَىve ‘ʿAlâ’ (  ) عَلىEdatları
Risâlede [ لَ َدى اْلَنَ ِاج ِرel-Müʾmin 40/18] âyetinde ‘yâ’ ile resmedilen bu kelime َواَل َفَيا
ِ [ سيِ َد َها لَ َدا البYûsuf 12/25] âyetinde ‘elif’ ile resmedilirken; ʿalâ (  ) َعٰلىkelimesi ise sadece
اب
َ
َ
ِ [ اِ َّن ِفرَعو َن َع ََل ِف اِلَرel-Kasas 28/4] âyetlerinde ‘elif’ ile
[ َولَ َع ََل بَعضهمel-Müʾminûn 23/95] ve ض

resmedilmektedir.4 Müellif kelimelerin farklı resmedilme nedenine dair bir açıklamada
bulunmamaktadır. Ancak konu ile ilgili Maşalı’nın ‘‘Yâ Asıllı Olup Olmadıkları Kesin
Bilinemeyen Kelimeler’’ başlığı altında dercetmiş olduğu bilgiler oldukça dikkat

çekmektedir.5 Ayrıca Dânî tarafından ‘ledâ’ kelimesinin iki yerdeki yazım farklılığı ile
ilgili ihtilaftan bahsedilmekte, müfessirler bu kelimenin her iki yerde farklı anlamlara
gelmesini gerekçe gösterirken dilciler ise ‘elif’ ile yazımda okuyuşun, ‘yâ’ ile yazımda
ise ‘elif’ harfinin izafet halinde ‘yâ’ harfine dönüşüyor olmasının etken olduğunu
söylemektedirler. Dânî, ayrıca söz konusu kelimelerin kadîm mushaflardaki farklı

resmediliş durumlarını da dile getirmektedir.6

Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed b. Abdirrahmân el-İşbîlî İbn Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min
resmi’l-Muṣḥaf, thk. Gānim Kaddûrî Hamed (Bağdat: Dâru’l-Enbâr, 1408), 53.
2
el-Kalkaşendî, Ṣubḥu’l-aʿşâ fî ṣınâʿati’l-inşâʾ, 3/177.
3
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 5b-6a.
4
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 70-71.
5
Ayrıntılı bilgi için bkz. Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 199.
6
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 70-71.
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2.1.2.19. ‘Le-Men’ ( ) لَ َمنا, ‘Le-Min’ (  ) لَ ِمناve ‘Li-Men’ ( )ا ِل َمنااEdatları
Risâlede bu kelimelerin müellif tarafından resmedilişlerinden ziyâde harflerin
harekelenmesi

bağlamında

hataya

düşülmemesi

amacıyla

bigi

verildiği

düşünülmektedir. Çünkü mushaflarda söz konusu kelimelerin kıraat farklılıklardından
kaynaklanan farklı yazım durumları olmadığı ve kıraat imamlarının, kelimelerin
okunuşlarında ittifak ettikleri görülmektedir. Eserde bu kelimeler Kurʾân’da geçtiği
sûre isimleri ile birlikte beyân edilmekte, ancak geçtiği tüm yerlere değinilmemektedir.
Tablo 8: ‘Le-Men’, ‘Le-Min’ ve ‘Li-Men’ Edatları

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

el-Bakara

2/102

َُل ََم ِنََا ْش َ ٰتيه

َََُماَلَه
ْ ََعلِ ُمواَل ََم ِن
َ ََولََق ْد
َ ََُاش َ ٰتيه

el-Aʿrâf

7/18

ِك
َََمْن ُه ْم
َ ل ََم ْنََتَبِ َع

ِك
َََمْن ُه ْم
َ ل ََم ْنََتَبِ َع

el-Hac

22/13

َب
َ ََل ََم ْن
ُ ض ُّرَٓهََُاَق َْر

َب
َ َََم ْن
ُ ض ُّرَٓهََُاَق َْر
َ يَ ْدعُواَل

eş-Şûrâ

42/41

َص َرََبَ ْع َدََظُل ِْم َِه
َ َول ََم ِنََانْ َت

َص َر
َ َول ََم ِنََانْ َت

eş-Şûrâ

42/43

َََو َغ َف َر
َ َول ََم ْن
َ ََص ََب

َََو َغ َف َر
َ َول ََم ْن
َ ََص ََب

en-Nisâ

4/72

َل ََم ْنََلَيُ َب ِطَّئ َّن

*

el-Bakara

2/198

ِ ََّٓ ل َِمن
َيضوا
ُ َي
ُ َََُِثَََّاَف
َ ََّالضال
َ

*

eş-Şûrâ

42/43

َََاَلُ ُموِر
ْ ََع ْزِم
َ ل َِم ْن

َََاَلُ ُموِر
ْ ََع ْزِم
َ ل َِم ْن

eş-Şuarâ

26/42

ِ اِذًاَل
ََي
َ َِم َنََال ُْم َق َّرب

*

el-Bakara

2/154

ََوََلََتَ ُقولُواَلِ َم ْنََيُ ْقَت ُل

*

el-Bakara

2/196

َُلِ َم ْنََ ََلََْيَ ُك ْنََاَ ْهلُه

*

el-Bakara

2/203

لِ َم ِنََات َّٰقى

ۙ
ِ
ََع َلْي ِهََلِ َم ِنََات َّٰقى
َ ََتَخ ََّرََفَََٓلََا َُْث
َ َوَم ْن

el-Bakara

2/261

ِ اللََو
ٰ لِم ْنََيَ َشَٓاء
َََعلَِيم
َ اسَع
َ ُّ ََو
َُ
َ

*

el-Müʾminûn

23/84

َض
ْ لِ َم ِن
ُ ََاَلَ ْر

َيها
ََٓ ََِوَم ْنََف
ْ قُ ْلََلِ َم ِن
ُ ََاَلَ ْر
َض
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eş-Şuarâ

26/25

ِ
َََح ْولََٓهََُاَََلََتَ ْستَ ِمعُون
َ ل َم ْن

*

eş-Şuarâ

26/215

َك
َ كََلِ َم ِنََات ََّب َع
َ اح
ْ َوا ْخ ِف
َ ََجَن
َ ض

َك
َ كََلِ َم ِنََات ََّب َع
َ اح
ْ َوا ْخ ِف
َ ََجَن
َ ض

el-Müʾmin

40/16

َْكََالَْي ْوَم
ُ لِ َم ِنََال ُْمل

َْكََالَْي ْوَم
ُ لِ َم ِنََال ُْمل

el-Enbiyâ

21/28

ِ ِ
ٰ َََارت
ضى
ْ اََّلََل َم ِن

ِ ِ ۙ
ٰ َََارت
ضى
ْ َوََلََيَ ْش َف ُعو َنََاََّلََل َم ِن

eş-Şûrâ

42/5

ِ ِ ََاَلَر
ِ لِ َم ْن
َََالل
َّٰ ضََآََََلََا َّن
ْ ْ ََف

*

eş-Şûrâ

42/49

ِ
ِ
ُّ ََويَ َهبََلِ َم ْنََيَ َشَٓاء
َور
َ ََالذ ُك
ُ
ُ َ ل َم ْنََيَ َشَٓاءََُا َن ًَث

*

2.1.2.20. ‘Tâ’ (  ) اَلتاءاHarfi
Mushaf yazımında isim formatlı kelimelerde dişilik alâmeti olan ‘tâ’ harfi bazı
yerlerde açık resmedilirken bazı yerlerde ise kapalı resmedilmektedir.1 Müellif eserde
ele aldığı kelimelerin ‘uzun tâ’ ile yazılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Ayrıca

bazı kelimelerin hangi sûrelerde yer aldığı bilgisi ile birlikte âyetlerdeki resmediliş
şekilleri de gösterilmektedir. Çalışmamız devamında konu ile ilgili yerler başlıklara
ayrılarak tablolar halinde sunulmaya çalışıldı. Ayrıca Risâle fi’l-Ḳırâʾa’da verilen
örneklerle, çalışması yapılan risâlenin karşılaştırılması yapılarak risâledeki eksikler ve
farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışıldı.
2.1.2.20.1. ‘Uzun Tâ’ (  ) تHarfinin Resmedilişi
Risâlede, imlâsında farklılık arzeden bazı kelimelerin ‘açık tâ’ şeklinde
resmedilme durumları ele alınmaktadır. Ancak müellif bir çok beyânında olduğu gibi
bu beyânda da imlânın neden farklı resmedildiğine yine değinmemektedir. Nitekim tâ
harfinin kapalı veya açık imlâsına ilişkin birçok farklı görüş ileri sürülmektedir. Gerek

mushaf yazımına dair eserleri kaleme alanlar, gerek dilciler, gerekse kıraat âlimleri tâ

ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 82; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/268; İbn Vesîḳ, elCâmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min resmi’l-Muṣḥaf, 61; Ebû’l-Abbâs Ahmed b. El-Bennâ Merrâkuşî,
ʿUnvânu’d-delîl min mersûmî ḫaṯṯi’t-tenzîl, thk. Hind Şelebî (Beyrut: Dâru’l-Arabi’l-İslâmî, 1990), 109;
Ebû’l-Bekâ Alî Usmân b. Muhammed İbnu’l-Kâsıh, Şerḥu Telḫîṣü’l-fevâʾid ve taḳrîbü’l-mütebâʿid, thk.
Abdulfettâh el-Kâdî (Mısır: Mektebetu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1368), 94. el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân
şerḥu Mevridi’ẓ-ẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’ż- żabṭi, 194-198; Muhammed Emin, ʿUmdetü’l-ḫullân fî îżâḥi
Zübdeti’l-ʿirfân, 228-229.
1
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harfinin farklı yazımına ilişkin birbirine yakın beyânlarda bulunmaktadırlar. 1 Bu
bağlamda Dânî, ‘tâ’ ile ilgili örnek kelimeleri açıkladıktan sonra ‘‘ Bu yazımlar vakf

muradıyla böyledir, zira bu kelimelerde vakf yapıldığında ‘tâ’ harfi, ‘hâ’ harfine

dönüşmektedir ’’ ifadelerine yer vermektedir.2
Aşağıdaki tabloda ‘açık tâ’ ile resmedilen kelimelere bulundukları âyet ve
sûrelere göre yer verilmektedir.
Tablo 9: Uzun Tâ

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

el-Aʿrâf

7/137

َكََا ْْلُ ْس ٰٰن
ْ ََّوََت
َ ََِّرب
ُ تََََك ِل َم
َت

َََن
ََََِٓع ٰلىَب
ْ ََّوََت
َ ََِّرب
َ كََا ْْلُ ْس ٰٰن
ُ تََََك ِل َم
َت
ََ ۪اِ ْسََٓراء
يل

Hûd

11/86

ِّٰ ب ِقيَّت
َََاللََ َخ ْريََلَ ُك ْم
ُ َ

ِّٰ ب ِقيَّت
َََاللََ َخ ْريََلَ ُك ْم
ُ َ

el-Kasas

28/9

ٍ ْ ََع
َََل
ُ قُ َّر
َ ت
۪ي

ٍ ْ ََع
ََك
َ ََول
ُ قُ َّر
َ ت
۪ي
َ ََل

Sâd

38/3

ِ َ وََل
ٍ ََمَن
َاص
َ تََح
َ َي
َ

ِ َ وََل
ٍ ََمَن
َاص
َ تََح
َ َي
َ

Fussilet

41/47

ِ ات
ٍ ِمنَََثََر
ََم ْنََاَ ْك َم ِام َها
َ ْ

ِ ات
ٍ ِمنَََثََر
ََم ْنََاَ ْك َم ِام َها
َ ْ

el-Vâkıa

56/1

ِ اِذَاَوقَ َع
َُتََال َْواقِ َعة
َ

*

el-Vâkıa

56/89

ََّتََنَ ۪ع ٍيم
ُ َو َجن

ََّتََنَ ۪ع ٍيم
ُ َو َجن

et-Tahrîm

66/12

ِ ومرَيََاب نت
َََع ْم ٰر َنََالََِّٓت
َ َْ َ ْ َ َ

ِ ومرَيََاب نت
َََع ْم ٰر َنََالََِّٓت
َ َْ َ ْ َ َ

et-Tahrîm

66/12

تََفَ ْر َج َها
ْ َصن
َ اَ ْح

*

Ömer b. Mustafa, [ بَِقيَّتHûd 11/86] kelimesi üzerinde vakıf yapıldığında ‘‘ Bu,

mezkûr uzun )örnekte verilen tâ harfi) üzere vakıf olunur ve mâkablinin harekesi ile
vakf olunur . Bunların vakfında ekseri kurrâlar (r.h) Hafs’a tabʿiyyet etmişler ’’
ifadelerine yer vermektedir. 3 Eserde verilen bu örnekler dışında müenneslik alameti
Detaylı bilgi için bkz. ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 82-87; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl,
2/268-279; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 147-155.
2
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 87.
3
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 6b.
1
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olan ‘  ’ ةharfinin bazı kelimelerde ‘  ’ تuzun tâ şeklinde yazılması gerektiği ifade
edilmekte ve söz konusu kelimeler şu şekilde sıralanmaktadır.
ذات آيت مرضات هيهات فطرات ابَت أخت غيابت

Ayrıca beyân edilen bu kelimeler dışında Risâle fi’l-Ḳırâʾa ‘da kapalı tâ şeklinde
yazılması gereken bazı farklı kelimelere de yer verildiği görülmektedir.1
2.1.2.20.2. ‘İmraʾetün’ (  ) اِم َرأَةاKelimesi

Eserde

‘İmraʾetün’

kelimesinin

yedi

yerde

‘uzun

tâ’

ile

yazıldığı

belirtilmektedir. Ancak Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’da bu durumun gerekçesine
ilişkin bilgi verilmemekte, Risâle fi’l-Ḳırâʾa’da ise ‘‘zevcine muzʿaf olduğu için uzun tâ

ile yazılır ’’ ifadelerine yer verilmektedir.2 Bu durumda imra’et (  ) امراتkelimesi, muzaf
olduğu beyân edilen yedi yer dışındaki yerlerde kapalı olarak imraʾet (  ) امرأةşeklinde

resmedilmektedir.
Tablo 10: İmraʾetün Kelimesi

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

3/35

ِ َت
ِ اِ ْذََقَال
َََع ْم ٰرن
ُ َََام َرا
ْ َت

ِ
ِ َُ ََتَامرا
ِ
َب
ِّ َر
َ تَع ْم ٰر َن
َ ْ ا َْذَقَال
َِِّا
ن

Yûsuf

12/30

ٰيها
ُ َْام َرا
َ تََال َْع ۪زي ِزََتُ َرا ِو ُدََفَ ت

ٰيها
ُ َْام َرا
َ تََال َْع ۪زي ِزََتُ َرا ِو ُدََفَ ت

Yûsuf

12/51

ِ قَال
َتََال َْع ۪زي ِزََالْٰ َن
ُ َََام َرا
ْ َت

َص
ُ َْام َرا
ْ َح
َ تَال َْع ۪زي ِزَالْٰ َن
َ ص َح

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Âl-i İmrân

َا ْْلَ ُّق

el-Kasas

28/9

ِ وقَال
ٍ ْ ََع
ِي
َََل
ُ تََفِ ْر َع ْو َنََقُ َّر
ُ َََام َرا
َت
ْ َت
َ

ِ وقَال
ََت
ُ تََفِ ْر َع ْو َنََقُ َّر
ُ َََام َرا
ْ َت
َ
ٍ
َ ِ َع ْي
ََل

et-Tahrîm

66/10

ٍ تََل
َُوط
ٍ ُتََن
َ َََو ْام َرا
َ َواَام َرا
ْ َك َف ُر
َ وح

ٍ تََل
َُوط
ٍ ُتََن
َ َََو ْام َرا
َ َْام َرا
َ وح

et-Tahrîm

66/11

َتََفِ ْر َع ْون
َ َواَام َرا
ْ ُٰا َمن

َتََفِ ْر َع ْون
َ َواَام َرا
ْ ُٰا َمن

ed-Duhân 44/43 ( وم
َ  ) اِنen-Necm 53/19 (  ) ا َ َف َراَيتم اللتَ َوالع ّٰزىBkz; Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’lِ ش َج َرتَ الزق
Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 23a-23b.
2
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 22b.
1
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2.1.2.20.3. ‘Niʿmet’ (  ) نِع َمةKelimesi
Ömer bin Mustafa, risâlede niʿmet (  ) نِع َمةkelimesinin birçok yerde açık tâ ile
resmedildiğini belirtmekte ancak bu yerler hakkında sayı bildirmektedir. Eserde verilen
örneklere bakıldığında ‘niʿmet’ kelimesinin on dört yerde açık tâ ile resmedildiği
görülmekte;1 ancak Kurʾân’a bakıldığı zaman kelimenin on bir yerde açık tâ ile, yirmi
üç yerde kapalı tâ şeklinde resmedildiği görülmektedir. Nitekim Dânî ve İbn Necâh da
bu kelimenin on bir yerde açık tâ ile resmedildiğinden bahsetmektedir.2 Ayrıca müellif

Risâle fi’l-Ḳırâʾa ‘da ‘niʿmet’ kelimesinin on bir yerde açık tâ ile yazıldığı bilgisini
vermektedir. 3 Bununla birlikte üzerinde inceleme yapılan günümüz

mushaflarında

‘niʿmet’ kelimesinin on dört yerde açık tâ ile resmedildiğine ilişkin bir bulguya
rastlanmamaktadır. Bu durumda müellifin risâlesinde açık tâ ile resmedildiği iddia
edilen el-Mâide 5/7, 20, en-Nahl 16/18

ve el-Ahzâb 33/9’da geçen ‘niʿmet’

kelimelerinin durumu izaha muhtaç kalmaktadır. Kanaatimizce müellifin yukarıda
belirtilen âyetlerde

geçen

kelimenin

resmedilişine

dair

bir

sehve

düştüğü

anlaşılmaktadır.
Müellifin ‘niʿmet’ kelimesi için verdiği örnek âyetler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Tablo 11: Niʿmet Kelimesi

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

2/231

ِّٰ واَذْ ُكرواَنِعمت
َََعلَْي ُك ْم
َ ََالل
َ َْ ُ َ

ِّٰ واَذْ ُكرواَنِعمت
ََعلَْي ُك ْم
َ َوََٓماَاَنْ َزَل
َ َالل
َ َْ ُ َ
َ َعلَْي ُك ْم

Âl-i İmrân

3/103

ِّٰ واَذْ ُكرواَنِعمت
َََعلَْي ُك ْم
َ ََالل
َ َْ ُ َ

ِ
ِّٰ واذْ ُكرواَنِعمت
ََٓاء
َ َالل
َ َْ ُ َ
ً َعلَْي ُك ْمَا ْذَ ُكْن تُ ْمَاَ ْع َد

el-Mâide

5/7

4

el-Mâide

5/11

ِّٰ ٰامنواَاذْ ُكرواَنِعمَت
َََالل
َ َْ ُ
َُ

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Bakara

ِّٰ واَذْ ُكرواَنِعم َة
َََع َلْي ُك ْم
َ ََالل
َْ ُ َ

*
ِّٰ َٓيََاَيُّهاَالَّ ِذينََ ٰامنواَاذْ ُكرواَنِعمت
ََََعلَْي ُك ْم
َ ََالل
َ َْ ُ
َُ َ
َ َ
ِ
َََه َّمََقَ ْوم
ذ
ا
َْ

Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 7a.
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 82-83; İbn Necâh, Muḫtasaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/270-271.
3
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 22a.
4
Risalede ( ِّللا
ّٰ َ ) َواذكروا نِع َمتşeklinde yazılmış. Düzeltildi.
1
2

47

1

ِّٰ يََقَ وِمََاذْ ُكرواَنِعم َة
َََعلَْي ُك ْم
َ ََالل
ْ َ
َْ ُ

el-Mâide

5/20

İbrâhîm

14/28

ِّٰ ب َّدلُواَنِعمت
ََاللَََ ُك ْف ًرا
َ َْ
َ

ِّٰ ب َّدلُواَنِعمت
ََاللَََ ُك ْف ًرا
َ َْ
َ

İbrâhîm

14/34

ِّٰ واِ ْنََتَ عدُّواَنِعمت
وها
َ ََالل
ُْ َََل
َ َْ ُ َ
َ ص
ُ َََت

ِّٰ واِ ْنََتَ عدُّواَنِعمت
وها
َ ََالل
ُْ َََل
َ َْ ُ َ
َ ص
ُ َََت

en-Nahl

16/18

en-Nahl

16/72

ِّٰ ت
ِ وبِنِ ْعم
َََه ْمََيَ ْك ُف ُرون
ُ ََالل
َ َ

ِّٰ ت
ِ وبِنِ ْعم
َََه ْمََيَ ْك ُف ُرون
ُ ََالل
َ َ

en-Nahl

16/83

ِّٰ ي ع ِرفُو َنََنِعمت
َََالل
َ َْ
َْ

ِّٰ ي ع ِرفُو َنََنِعمت
َََالل
َ َْ
َْ

en-Nahl

16/114

ِّٰ وا ْش ُكرواَنِعمت
َََالل
َ َْ ُ َ

ِّٰ وا ْش ُكرواَنِعمت
َََالل
َ َْ ُ َ

Lokmân

31/31

ِّٰ ت
ِ يَفََالْب ْح ِرََبِنِ ْعم
َََالل
َ ِ ََْت ۪ر
َ

ِّٰ ت
ِ يَفَالْب ْح ِرَبِنِ ْعم
ََالل
َْ ْك
َ اَََلََْتَ َرَاَ َّنَالْ ُفل
َ ِ ََت ۪ر
َ

el-Ahzâb

33/9

3

Fâtır

35/3

ِّٰ َٓيََاَيُّهاَالنَّاسََاذْ ُكرواَنِعمت
َََعلَْي ُك ْم
َ ََالل
َ َْ ُ ُ
َ َ

ِّٰ اذْ ُكرواَنِعمت
َََع َلْي ُك ْم
َ ََالل
َ َْ ُ

et-Tûr

52/29

ِ ِِ
َكََبِ َك ِاه ٍن
َ ََِّرب
َ بن ْع َمت

ِ ِ َ ِتَرب
ٍ ََُمن
ِ
َون
َْ َوََل
َّ ِ بِن ْع َم
َ كَب َكاه ٍن

2

*

ِّٰ واِ ْنََتَ عدُّواَنِعم َة
وها
َ ََالل
ُْ َََل
َ ص
ُ َََت
َْ ُ َ

*

ِّٰ ََٓيََاَيُّهاَالَّ ِذَينََ ٰامنواَاذْ ُكرواَنِعمة
َََعلَْي ُك ْم
َ ََالل
َُ َ
َ َ
َْ ُ

*

2.1.2.20.4. ‘Rahmet’ (  ) َرح َمةاKelimesi
‘Rahmet’ kelimesi Kurʾân’da yetmiş dokuz yerde geçmektedir. Bu yerlerden
yedisinde

‘açık

tâ’

ile

resmedilirken

diğer

yerlerde

‘kapalı

tâ’

şeklinde

resmedilmektedir.4
Tablo 12: Raḥmet Kelimesi

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

2/218

َٓ
ِّٰ كََي رجو َنََر ْْحَت
َََالل
َ َ َ ُ ْ َ َ ِاُوٰلئ

َٓ
ِّٰ كََي رجو َنََر ْْحَت
َََالل
َ َ َ ُ ْ َ َ ِاُوٰلئ

el-Aʿrâf

7/56

ِ
ِّٰ اِ َّنََر ْْحت
ِ
ََي
ََ َ
َ ََاللََقَ ِرَيبََم َنََال ُْم ْحسِن

ِّٰ اِ َّنََر ْْحت
َََاللََقَ ِرَيب
ََ َ

Hûd

11/73

ِّٰ ر ْْحَت
َََعلَْي ُك ْم
َ ََُوبَ َرَكاتُه
َُ َ
َ ََالل

ِّٰ ر ْْحَت
ِ َعلَْي ُكمَاَ ْهلَالْب ْي
َت
َُ َ
َ َ ْ َ َُوبَ َرَكاتُه
َ ََالل

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Bakara

Risalede ( ِّللا
ّٰ َ ) َواذكروا نِع َمتşeklinde yazılmış. Düzeltildi.
Risâlede uzun tâ ile ( َ ) نِع َمتşeklinde resmedilmektedir. Düzeltildi.
3
Risâlede uzun tâ ile ( َ ) نِع َمتşeklinde resmedilmektedir. Düzeltildi.
4
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 82; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/268; Ömer b. Mustafâ,
Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 7a.
1
2
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Meryem

19/2

ِ ِذ ْكر
َََعْب َدهََُ َزَك ِرَّي
َ ََِّرب
َ ك
َ ََر ْْحَت
َ ُ

ِ ِذ ْكر
َََعْب َدهََُ َزَك ِرَّي
َ ََِّرب
َ ك
َ ََر ْْحَت
َ ُ

er-Rûm

30/50

ِّٰ ت
ِ َفَانْظُرََآَِٰٰلََ ٰا ََث ِرََر ْْح
َََالل
ْ
َ

ِّٰ ت
ِ َفَانْظُرََآَِٰٰلََ ٰا ََث ِرََر ْْح
َََالل
ْ
َ

ez-Zuhruf

43/32

ِ
َك
َ ََِّرب
َ َََر ْْح
َ اَ ُه ْمََيَ ْقس ُمو َن
َت

ِ
َك
َ ََِّرب
َ َََر ْْح
َ اَ ُه ْمََيَ ْقس ُمو َن
َت

ez-Zuhruf

43/32

َََخ ْري
َ ك
َ ََِّرب
ُ ََوَر ْْح
َت

ِ َ ك
َاََي َم ُعون
َ َِّرب
َْ ََّخ ْريَم
ُ ََوَر ْْح
َت

Müellif risâlede ‘rahmet’ kelimesinin sadece açık tâ ile resmedildiği yerleri
beyân etmekte, kapalı tâ ile resmedildiği yerlere değinmemektedir. Risâlede örnek
olarak sunulmayan Âl-i İmrân 3/59’da geçen ‘rahmet’ kelimesinin imlâsına dair ‘açık
tâ’ ile resmedilmesi yönünde bazı rivâyetler var ise de İbn Necâh bu rivâyetlerin
sağlam delillere sahip olmadığını gerekçe göstererek söz konusu âyette geçen ‘rahmet’
kelimesindeki imlâ tercihinin ‘kapalı tâ’ şeklinde olması gerektiğini ifade etmektedir.1
2.1.2.20.5. ‘Sünnet’ (  ) سنةKelimesi
Kurʾân’da on üç yerde geçmekte olan ‘sünnet’ kelimesi beş yerde açık tâ
şeklinde, diğer yerlerde kapalı tâ şeklinde resmedilmektedir.2 Müellifin her iki risâlede
de kelimenin yalnızca açık tâ ile yazıldığı âyetleri örnek gösterdiği fakat

hangi

sebepten ötürü bu şekilde yazıldığına değinmediği, örnekleri vermekle yetindiği; kapalı

tâ ile resmedilen örnek âyetlere ise hiç yer vermediği görülmektedir. 3 Ayrıca bu
kelimenin kapalı tâ şeklinde yazıldığı yerlerde izafet terkibinin söz konusu olduğu
görülmektedir.4
Tablo 13: Sünnet Kelimesi

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

8/38

ِ ْ تََسنَّت
ََي
َ ََم
ُ ُ ْ ض
َ ََاَلَ َّول
َ فَ َق ْد

ِ ْ تََسنَّت
ََي
َ ََم
ُ ُ ْ ض
َ ََاَلَ َّول
َ فَ َق ْد

35/43

ِ ْ اََِّلََسنَّت
ََي
َ ُ
َ ََاَلَ َّول

ِ ْ اََِّلََسنَّت
ََي
َ ُ
َ ََاَلَ َّول

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Enfâl
Fâtır

İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/269.
İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/272.
3
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 7a; Ömer b. Mustafâ,
Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 22a-22b.
4
Bkz. El-İsrâ 17/77, el-Ahzâb 33/38, el-Fetih 48/23.
1
2
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Fâtır

35/43

ِّٰ َّت
ِ َََت َدََلِسن
ِ
ََيل
ً ََاللََتَ ْب ِد
ُ َ فَ لَ ْن

ِّٰ َّت
ِ َََت َدََلِسن
ِ
ََيل
ً ََاللََتَ ْب ِد
ُ َ فَ لَ ْن

Fâtır

35/43

ِّٰ َّت
ِ َََت َدََلِسن
ِ ْ ول
ََََت ۪و ًيل
َْ ََالل
َ
ُ َ َن

ِّٰ َّت
ِ َََت َدََلِسن
ِ ْ ول
ََََت ۪و ًيل
َْ ََالل
َ
ُ َ َن

el-Müʾmin

40/85

ِّٰ سنَّت
َت
ْ َََخل
َ ََاللََالََِّتََقَ ْد
َ ُ

ِّٰ َسنَّت
ََف
َِ ت
َ َِّاللَال
ْ ََخل
َ تَقَ ْد
َ ُ
ِ
َِه
ِ
َ عَباد

2.1.2.20.6. ‘Maʿsıyet’ (  ) َمع ِصيَةve ‘Laʿnet’ (  ) لَعنَةKelimeleri
‘Maʿsıyet’ ve ‘laʿnet’ kelimesi iki yerde açık tâ ile diğer yerlerde kapalı tâ ile
resmedilmektedir. 1 Müellif her iki risâlede de sadece bu bilgilerle yetinmekte söz
konusu tâ harfinin açık yazımına ilişkin bir değerlendirmeye yer vermemektedir.
Eserde beyân edilen ‘maʿsıyet’ kelimesi [ َوَمع ِصَي ِت َّالرس ِولel-Mücâdele 58/8, 9] âyetinde açık
ِٰ [ فَ نجعل لَعنتÂl-i İmrân 3/61] ve
tâ şeklinde resmedilmekte, ‘laʿnet’ kelimesi ise الل َعلَى ال َك ِاذبِ َني
ََ َ َ
ِ ِ ِ [ اَ َّن لَعنNûr 24/7] âyetlerinde yine açık tâ şeklindedir. Bununla birlikte
ِ
ِ
ني
َ ِت ٰالل َعلَيه ان َكا َن م َن ال َكاذب
ََ

‘laʿnet’ kelimesi on bir yerde kapalı tâ ile yazılmakta iken, toplamda iki yerde geçen
‘maʿsıyet’ kelimesinin ise kapalı tâ şeklinde resmedildiğine dair herhangi bir örnek
bulunmamaktadır.2
2.1.2.21. ‘Li-key-Lâ’ (  َال-  ) ِال – كَياEdatları
Bu terkibin mevsûl ya da maktûʿ resmedildiği yerler ile ilgili farklı uygulamalar
bulunmaktadır. 3 Ömer b. Mustafa ‘‘üç yer de maktûʿ yazılmaktadır’’ ifadesine yer
vermekte sonrasında âyetleri geçtikleri sûre isimleri ile birlikte zikretmektedir. Bu
âyetler; [ لِ َكي ََل يَعلَ َم ِمن بَع ِد ِعلم َشيًاel-Hac 22/55], [ لِ َكي َِل يَكو َن َعلَى المؤِمنِ َني َحَرجel-Ahzâb 33/50] ve لِ َكي ََل
[ ََت َسوا َعٰلى َما فَاتَكمel-Hadîd 57/23]. Mehmet Emin Maşalı, Kurʾân’ın Metin Yapısı isimli

eserinde ‘li-key-lâ’ terkibi ile ilgili farklı kanaatleri şu şekilde aktarmaktadır: İbn
Kuteybe )ö. 276/889) her yerde ayrık yazılması gerektiğini söylerken,4 İbn Enbârî )ö.
328/940) ile Cühenî’den )ö. 442/ 1050) yaptığı nakilde İbnu’l-Cevzî )ö. 597/1201) üç

İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/272-273.
Bu yerler için bkz. el-Bakara 2/89, 161, Âl-i İmrân 3/87, el-A’râf 7/44, Hûd 11/18, 60, 99, er-Raʿd
13/25, el-Hicr 15/35, el-Kasas 28/42, el-Mü’min 40/52.
3
İbnu’l-Kâsıh, Şerḥu Telḫîṣü’l-fevâʾid ve taḳrîbü’l-mütebâʿid, 93.
4
Ebû Muhammed Abdullāh b. Müslim İbn Kuteybe, Edebü’l-kâtib (Leiden: Matba’atu Brill, 1955), 262.
1
2
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yerde 1 ayrık yazılacağını söylemektedir (ki müellifimiz de bu kanaattedir). Dânî,
Kalkaşendî, Sehâvî, İbn Vesîk )ö. 654/1256) ve Şâtıbî )ö. 590/1194) ise dört yerde
bitişik resmedildiğini belirtmektedirler. 2 İbn Necâh bu imlânın dört yerde bitişik

yazıldığını ancak [ لِ َكي ََل ََتَزنوا َعٰلى َما فَاتَكمÂl-i İmrân 3/53] âyetindeki yazımla ilgili bölge
mushafları arasında farklılıklar bulunduğuna değinmekte, özellikle Bağdat ve Şam
mushaflarında ‘li-key-lâ’  لِ َكي ََلnın bitişik olarak resmedildiği nakledilmektedir.3
Sonuç olarak müellif eserinde verdiği bilgilere her ne kadar refarans göstermese
de İbn Necâh’ın etkisininde kalmış olması muhtemeldir.
2.1.2.22. ‘El-Hâ’ (  ) اَل َهاءاHarfinin Harekesi
Ömer b. Mustafa bu beyânında farklı âyetlerde geçen ‘hâ’ harfinin harekesine
dair iʿrâb bilgilendirmesi yapmaktadır. Müellif tarafından, okuyucu ve hattâtların
yapması muhtemel hareke hatalarına dikkat çekilmekte, âyetlerde geçen ‘hâ’ harfinin

harekesinin nasıl okunması/ yazılması gerektiğine açıklık getirilmektedir. Eserde söz
konusu ‘hâ’ harflerinin geçtiği âyetler şu şekilde sıralanmaktadır.
Tablo 14: ‘Hâ’ Harfi

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’lḲırâʾa

6/90

َفَبِ ُه ٰد ُيه ُمََاق َْت ِد ْه

َفَبِ ُه ٰد ُيه ُمََاق َْت ِد ْه

Hûd

11/91

ِ ۬
َريا
ً َماَنَ ْف َق ُهََََكث

ِ ماَنَ ْف َقهََََكثَِري
َُاَمَّاَتَ ُقول
ً ُ َ

el-Kehf

18/63

َّ َيهََاََِّل
َََالشْيطَا ُن
ُ َِوََٓماَاَنْ َسان

*

Nûr

24/52

َََويَ تَّ ْق ِه
ّٰ ش
َ ََْوَي
َ َََالل

َََويَ تَّ ْق ِه
ّٰ ش
َ ََْوَي
َ َََالل

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Enʿâm

Ebû Abdillâh Muhammed b. Yûsuf b. Ahmed b. Muʿaz Cühenî, Kitâbu’l-Bediʿ fî maʿrifeti mâ rusime fî
mushafi ʿusmân (Bursa: Eski Eserler Kütüphanesi Haraçcıoğlu), fl. 3-4; Ebû’l-Ferec Abdurrahmân İbnu’lCevzî, Funûnu’l-efnân fî ʿuyûni ʿulûmi’l-kur’ân, thk. Hasan Ziyâuddîn Itr (Beyrut: Dâru’l-Beşâiri’lİslâmiyye, 1408), 229.
2
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 79-80; İbn Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min resmi’l-Muṣḥaf, 82;
Ebü’l-Hasen Alemüddîn Alî b. Muhammed b. Abdissamed es-Sehâvî, Cemâlü’l-ḳurrâʾ ve kemâlü’l-iḳrâʾ,
thk. Abdülkerîm ez-Zübeydî (Beyrut, 1413), 2/527; İbnu’l-Kâsıh, Şerḥu Telḫîṣü’l-fevâʾid ve taḳrîbü’lmütebâʿid, 93; el-Kalkaşendî, Ṣubḥu’l-aʿşâ fî ṣınâʿati’l-inşâʾ, 3/219; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı,
252.
3
İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/376; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 252.
1
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eş-Şuarâ

26/52

ِ َٓ
ََُواَ َخ َاه
َ قَالُواَاَ ْرج ْه

َقَالَُٓواَاَ ْرِج ْه

en-Neml

27/28

ِ
َََه َذاَفَاَل ِْق ْه
ٰ بََبِ ِكَت ۪اب
ْ ا ْذ َه

ِ
َََه َذاَفَاَل ِْق ْه
ٰ بََبِ ِكَت ۪اب
ْ ا ْذ َه

Ez-Zümer

39/7

ِ
َُضه
َ َوا ْنََتَ ْش ُك ُرواَيَ ْر

۬
ِ
َضهََُلَ ُك ْم
َ َوا ْنََتَ ْش ُك ُرواَيَ ْر

el-Ahkâf

46/17

ِ
َََالل
َُ َو
َّٰ ُهاَيَ ْسَت ۪غيثَان

*

Muhammed

47/28

َََالل
َ ََٓماَاَ ْس َخ
َّٰ ط

*

el-Fetih

48/10

َََالل
َ اَع َاه َد
َ َِب
َّٰ ََعلَْي ُه

*

el-Müzzemmil

73/20

ِ و
َواَالل
ْ َ
َّٰ استَ غْف ُر

*

el-Kāria

101/10

ِ يكََم
َاَهَي ْه
َ َ َوََٓماَاَ ْد ٰر

*

Eserdeki örnek âyetlerde geçen ‘hâ’ harflerinin harekelerinin durumu ile ilgili
müellif tarafından kısa izahât yapılmakta,  فَ َواكِه-  َّل يَن َت ِه-  َّل تَن َت ِهkelimelerinin ise telaffuzlar ile
ilgili dikkat edilmesi gereken bilgilere yer verilmektedir. Nitekim ilgili kaynaklarda
bahsi geçen kelimelere dair müellifle aynı çerçevede bilgilendirmeler yapıldığı
görülmektedir. 1 Müellife göre söz konusu üç kelimede geçen ‘hâ’ harfi ‘‘bi-lâ ṣıla
(uzatılmaksızın(, iḫtilâṣ ile oḳunmalıdır ’’. Müellif yaptığı bu tarifin ardından sıla,
ihtilas ve revm terimlerini şu şekilde açıklamaktadır. Sıla: ‘‘Harekenin cümlesini

‘hâ’ya vermektir ’’. İhtilas: ‘‘Harekenin iki sülüsü (2/3)’nü ‘hâ’ya vermektir ’’. Revm:
‘‘Harekenin bir sülüsü (1/3)’nü ‘hâ’ya vermektir .’’
Eserde, diğerlerinde olduğu gibi bu açıklamalarında da müellif tarafından
referans gösterilmemektedir. Bununla beraber Cezerî’nin ‘revm’ terimi için yapmış
olduğu ‘‘harekeyi hafi bir sesle okumaktan ibârettir ’’2 şeklindeki tarif ile eserde verilen

tarifin örtüşmesi, eserde örnek olarak verilen [ َوَٰٓما اَن َسانِيهel-Kehf 18/63] ve الل
َ ٰ [ َعلَيهel-Fetih
48/10] âyetlerindeki ‘hû’ zamirinin okunuşunun Cezerî’nin belirttiği şekilde olması
(Bu iki kelimeyi Hafs zamme ile diğer imamlar ise, kâideye uyarak,

kesre ile

el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/304; el-Cezerî, Taḳrîbü’n-Neşr fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr, 37-40; Muhammed Ebû
Bekr el-Mar’aşî Saçaklızâde, Cühdü’l-muḳil, thk. Sâlim Kaddûrî el-Hamed (Amman: Dâr-u Ammar,
1429), 244-246.
2
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/121.
1
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okumuşlardır)1, Cezerî’nin, Âsım’ın [ َويَتَّق ِهNûr 24/52], [ اَرِجهeş-Şuarâ 26/52] ve [ فَاَل ِقهenNeml 27/28]’de geçen zamirleri medsiz, meksûr olarak okuduğu2 bilgisininin müellif
tarafından da vurgulanması müellifin bazı konularda -her ne kadar referans belirtmese
de- Cezerî menşeli eserlerden istifade ettiğine dair kanaat uyandırmaktadır.
Mehmed Zihni Efendi’ye )ö. 1846/1913) göre [ َويَتَّق ِهNûr 24/52]’deki ‘hâ’ harfi
bazı tefsirlerde hâ-i sekit olarak zikredilmekte 3 ise de kıraat kitaplarında bu ‘hâ’
harfinin ittifakla zamir olduğu bildirilmektedir.4
2.1.2.23. ‘Vâv’ (  ) اَل َواواHarfinin Yazımı
Müellif, Resm-i Osmânî’deki

kitâbet ile telaffuzdaki ‘vâv’

harflerinin

özelliklerine dikkat çekmektedir. Risâle fi’l-Ḳırâʾa ‘da ise bu konu ‘vâveyn’ başlığı
altında ele alınmaktadır. Bundan kasıt bir vâv ile yazılıp iki vâv ile okunmasıdır. 5
Müellifin verdiği örnekler Dâni ve Necâh tarafından da vâv harflerinin tek vâv ile

resmedilen örnekler arasında zikredildiği görülmektedir.6
Müellif her iki eserde de söz konusu ‘vâv’ harfinin [ َواِن تَلٰٓووا اَو ت ع ِرضواen-Nisâ 4/135]
âyetinde ‘iki vâv’ ile resmedilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Dolayısıyla bu
durumda

kitâbetteki ‘ikinci vâv’, med harfi niteliği taşımaktadır.

Ayrıca müellif

tarafından ‘‘câhil küttâb galat yaparak bunu bir vâv ile yazmaktadır’’ ifadesine yer
verilmektedir.7 Oysa ki müellifin iddiasının aksine bu kelime mushaflarda ‘tek vâv’ ile
resmedilmektedir.8
Sonuç olarak eserdeki örneklerde geçen vâv harflerinin müellifin iddia ettiği
gibi ‘iki vâv’ ile resmedildiği bilgisi kaynaklarda yer almasa da bu durum tilâvet

noktasında herhangi bir farklı uygulamaya sebebiyet vermemektedir.
Tablo 15: ‘Vâv’ Harfi

1

el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/305.
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/306, 311.
3
Mehmed Zihni Efendi, el-Ḳavlü’s-Sedîd fî ʿİlmi’t-Tecvîd (İstanbul: Matbaa-i Amire, 1328), 39-40.
4
Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in faziletleri ve okunma kâideleri, 315.
5
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 7a.
6
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 43; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/97, 299, 375.
7
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 7a.
8
İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/423.
2

53

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

3/153

ُٓ۫
َََع ٰلَٓىَاَ َح ٍد
َُ َوََلََتَ ْل
َ َوَو َن

َٰٓ َو َن
ٍ
َُالر ُسول
َّ ََو
َ َُ َوََلََتَ ْل
َ ََعلىَاَ َحد

Âl-i İmrân

3/78

ُٓ۫
ِ َوَو َنََاَل
َْسَن َت ُه ْم
َُ فَ ِرَي ًقاَيَ ْل

ِ واِ َّن
ِ َو َنََاَل
ََْسَن َت ُه ْم
َُ ََمْن ُه ْمََلََف ۪ري ًقاَيَ ْل
َ
ِ َِبل
َِ ْكَت
اب

en-Nisâ

4/135

ُٓ۫ ِ
ضوا
ُ َوا ْنََتَلََُْٓووَاَاَ ْوََتُ ْع ِر

ُٓ۫ ِ
ضوا
ُ َوا ْنََتَلََُْٓووَاَاَ ْوََتُ ْع ِر

el-Aʿrâf

7/20

َعْن ُه َما
َُ اَم
َ ي
َ ََلَُم
َ اَوِر

ِ ِ
َعْن ُه َما
َُ اَم
َ ي
َ يَ ََلَُم
َ اَوِر
َ ليُ ْبد

et-Tevbe

9/19

ِ ََلََيست َوَو َن
َِّٰ ََعْن َد
ََالل
ُ َْ َ

ُٓ۫
ِ َو َن
ِِۜ ّٰ يل
ِ اه َد
ِ ََس ۪ب
ََََعْن َد
َُ ََََلََيَ ْست
َ ََالل
َ َو َج
َ ََف
َٰالل
ّ

en-Nahl

16/75

ِ
َاَه ْلََيَ ْسَت َُوَون
َ اَو َج ْه ًر
َ س ًّر

*

el-Kehf

18/16

ِ فَأ َْووَاَاِ َٰلََاْل َك ْه
َف
ُ

ِ فَأ َْووَاَاِ َٰلََاْل َك ْه
َف
ُ

es-Secde

32/18

ِ ََكمنََََكا َنََف
َاََلََيَ ْسَت َُوَون
َ اس ًق
َْ

ِۜ ِ
َََََل
َََم ْؤِمًن َاََك َم ْنََََكا َنََف
َ اس ًقا
ُ اَفَ َم ْنََََكا َن

ََاَع ٰلىَظُ ُهوِرِه
َ لَِت ْسَت َُوو

ِ
ََُثَََّتَ ْذ ُك ُروا
ُ اَع ٰلىَظُ ُهوِرِه
َ َو
ُ لَت ْسَت

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Âl-i İmrân

ez-Zuhruf

43/13

ََون
َُ َيَ ْست

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’da konu ile ilgili yazımı net olmayan iki
örnek daha bulunmaktadır. Bu âyetlerin, Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’ya bakıldığında فَكب ِكبوا فِ َيها هم
[ َوال َغاو َنeş-Şuarâ 26/94] ve ُّعَٰٓراء يَتَّبِعهم ال َغاو َن
َ [ َوالشeş-Şuarâ 26/224] âyetlerinde geçen ال َغاو َن

kelimesinin olduğu görülmektedir.

Ayrıca bu kelimenin ‘tek vâv’ ile yazılmasına

rağmen med ile okunacağı ifade edilmektedir.1 Bununla birlikte [ يَستَ و َنen-Nahl 16/75]
kelimesinin de Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’da verilen örnekler arasına alınmadığı görülmektedir.
Müellif kelimelerde geçen ‘ikinci vâv’ harfini tabloda belirttiğimiz şekilde
kırmızı mürekkeple yazmakta, böylece bu ‘vâv’ harflerinin Resm-i Osmânî’de yer
almadığına dikkat çekmektedir. Ancak risâlenin aksine Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’da verilen
örneklerdeki ilgili kelimelerin ‘vâvsız’ yazıldığı görülmektedir. Müellif ayrıca يَلونَكم ِم َن
[ الكفَّا ِرet-Tevbe 9/123] âyetinde geçen ‘yelûneküm’ kelimesindeki ‘vâv’ harfinin Âl-i
1

Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 7b.
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İmrân 3/78’de geçen ‘yelvûne’ kelimesi ile karıştırılmak suretiyle aynı şekilde
harekelendirilmemesi uyarısında bulunmaktadır. Kelimenin her iki âyetteki yazımına
bakıldığında harekesiz hallerinin ( ) يلونكم-(  ) يلونşeklinde aynı resmedildikleri

görülmektedir. Müellif bu bağlamda kelimelerin harekelendirilmesinde hataya
düşülmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Böylece her iki kelimenin birbirinden farklı
harekelendirilmesi gerekmektedir ki bu durumda et-Tevbe 9/123’teki kelime
‘yelûneküm’ şeklinde okunurken Âl-i İmrân 3/78’deki kelime ‘yelvûne’ şeklinde
okunmaktadır.

Eserde ‘Dâvûd’

 داودkelimesi ile ilgili Kurʾân’ın tümünde ‘tek vâv’ ile

resmedilmesi gerektiği bilgisine yer verilmektedir. Nitekim İbn Necâh ‘Dâvûd’
kelimesinin aslında olan ‘vâv’ harfi ile uzun zammenin (uzatma vâv’ı( yanyana gelmesi
dolayısıyla tek vâv olarak resmedilmektedir1 ifadesine yer verirken, Dânî resmedilen
‘vâv’ harfinin ‘asli olan vâv’ harfi olduğunu söylemekte,2 İbn Necâh ise bu noktada

başka bir ihtimalin olmayacağını belirtmektedir.3
Eserde ‘vâv’ harfi ile ilgili bu beyânın son kısmında hatalı yazılması veya
okunması muhtemel olan beş kelimenin yazımına dair bilgilendirme yapılarak bu
beyâna son verilmektedir. Bu beş kelimenin harekeleri ile ilgili şu şekilde izahatta
bulunulmaktadır: ‘Yefterûn’ (  ) يَفََتو َنkelimesi heryerde ‘tâ’ harfinin fethası ile
harekelendirilirken [ ي َسبِحو َن الَّي َل َوالن ََّه َار َِل يَفَتو َنel-Enbiyâ 21/20] âyetinde ‘tâ’ harfinin zammesi
ile harekelendirilmektedir. Ayrıca ‘ḫuṯuvât’ (  ) خط َواتkelimesinde ‘ṯâ’, ‘hüzüve’ ( ) هزًوا
kelimesinde ‘zey’, ‘üẕün’ (  ) اذنkelimesinde ‘ẕâl’ ve ‘ḳudüs’ (  ) قدسkelimesinde ‘dâl’
harflerinin bu dört kelimede bulunduğu her yerde zamme harekeye sahip olması
gerektiği vurgulanmaktadır. Müellifin bu uyarısı bu dört kelime ile aynı şekilde
resmedilen diğer kelimeler arasındaki hareke yazımları yahut okunuş hatalarına dikkat
çekilmesi bağlamında önem arzetmektedir.
Müellifin risâlede ‘vâv’ harfi ile ilgili ele aldığı yazım şekillerinden biri de
‘vâv-elif’in bir arada resmedilmesi durumudur. Ancak bu bağlamda ‘vâv’ harfi üzerine
Ayrıntılı bilgi için bkz. İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/97, 299, 375.
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 43.
3
İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/299, 3/533; Maşalı, Kur’ân ’ın Metin Yapısı, 186.
1
2
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yazılan hemzenin öncesinin uzatılarak okunan fetha olma şartı dikkat çekmektedir.
Nitekim eserde beyân edilen ‘vâv’ harfinin söz konusu yazımına ilişkin imlâ aynı
şekilde bazı kaynaklarda da zikredilmektedir.1
Tablo 16: ‘Vâv’ ve ‘Elif’ Harfleri

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

37/106

۬
ََي
ٰ اِ َّن
ُ َََٓه َذاَ ََلَُوََالَْب ٰل
ُ َِؤَاَال ُْمب

۬
َي
ٰ اِ َّن
ُ َََٓه َذاَ ََلَُوََالَْب ٰل
ُ َؤَاَال ُْم ۪ب

ed-Duhân

44/33

َٓ ِ ِ
َاَمبَِي
ُ َماَفَيهََبَ ٰلَؤ

َٓ ِ ِ
َاَم ۪بي
ُ َماَفَيهََبَ ٰلَؤ

el-Müʾmin

40/50

er-Rûm

30/13

ِ وََلََي ُكنََ ََلم
َؤا
ُ َََٓم ْنََ ُش َرََٓكائِِه ْمََ ُش َف ٰع
ُْ ْ َ ْ َ

ِ وََلََي ُكنََ ََلم
ََََم ْنََ ُش َرََٓكائِِه ْم
ُْ ْ َ ْ َ
َؤا
ُ ُش َفَٰٓع

Hûd

11/87

۬
ِ ََف
َٰٓ َاَماَن
ِ اَ ْوََاَ ْنََنَ ْف َع َل
َؤَا
ُش
َ َََٓاَ ْم َوالَن

ِ ََف
َاَما
۪ اَ ْوََاَ ْنََنَ ْف َع َل
َ۬ َََٓاَ ْم َوالَن
َٰٓ َن
َؤَا
ُش

el-Enʿâm

6/94

۬
َؤَا
ُ اَ ََّّنُ ْمََفَِي ُك ْمََ ُش َرَٰٓك

*

el-Enʿâm

6/139

۬
ِ ِفَ همََف
َؤَا
ُ َيهََ ُش َرَٰٓك
ُْ

۬
ِ ِفَ همََف
َؤَا
ُ َيهََ ُش َرَٰٓك
ُْ

eş-Şûrâ

42/21

۬
ِ َؤاَ َشرعواَ ََلم
َٓ
َََم َنََال ِّدَي ِن
ْ ُ ُ َ ُ اَ ْمََ ََلُ ْمََ ُش َرٰك

۬
ِ َؤاَ َشرعواَ ََلم
َٓ
ََََم َن
ْ ُ ُ َ ُ اَ ْمََ ََلُ ْمََ ُش َرٰك
ال ِّدَي َِن

eş-Şuarâ

26/197

۬
ِ ِ
ََيل
ُ عُلََٰٓم
َ َؤَاَبََِٓنََا ْسََٓراء

۬
ِ ِ
ََيل
ُ عُلََٰٓم
َ َؤَاَبََِٓنََا ْسََٓراء

Fâtır

35/28

۬
ِ ََمن
ِ ّٰ اِ ََّّنَاََيَْ َش
َؤَا
ُ ََعَب ِاد ِهََال ُْع َلَٰٓم
ْ َىَالل

ِ
ِ ََمن
ِ ىَالل
ََََعَب ِاد ِه
ّٰ ا ََّّنَاََيَْ َش
۬ ْ َ
َؤَا
ُ ال ُْع َلَٰٓم

İbrâhîm

14-21

۬
ِ ِ ُ فَ َقالَََالضُّعَٰٓف
بَٓوا
ْ َين
َ
َ َؤَاَللََّذ
ُ َ ََاسَت ْك

۬
َؤَا
ُ فَ َقالَََالض َُّعَٰٓف

el-Müʾmin

40/47

۬
ِ ِ ُ فَ ي ُقولََُالضُّعَٰٓف
بَٓوا
ْ َين
َ
َ
َ َؤَاَللََّذ
ُ َ ََاسَت ْك

۬
ِ ِ ُ فَ ي ُقولََُالضُّعَٰٓف
َََين
َ
َ
َ َؤَاَللََّذ
بَٓوا
ْ
ُ َ استَ ْك

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

es-Sâffât

2

ِ وماَد ٰعََٓؤاََالْ َكافِرين
ِ ََاََّل
َََض َل ٍل
َ ََف
ُ ُ ََ
َ ۪

ِ
ِ ينََاََِّل
ََََف
ُ َٓاَد ٰع
ُ َوَم
َ َؤاَاْل َكاف ۪ر
ض َل ٍَل
َ

ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 63-65; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/84; İbnu’l-Kâsıh,
Şerḥu Telḫîṣü’l-fevâʾid ve taḳrîbü’l-mütebâʿid, 76; el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/451-452.
2
ٰٓ  دformatında verilen bu kelimenin, Necâh’a göre mushaflardaki kıyas sebebiyle عٰٓاء
Risâlede عؤا
َ د
şeklinde resmedildiğinden bahsedilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn lihicâi’t-tenzîl, 3/738.
1
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ِ
Müellif eserinde  د ٰعٰٓؤاkelimesinin imlâsına yönelik ين اَِِّل ِف َض ََلل
َ [ َوَما د َٰٓعاء ال َكاف ۪رer-Raʿd

13/14] âyetini örnek vermektedir. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde kaynaklarda
bu kelimenin  د ٰٰٓعؤاformatı şeklinde resmedildiğine dair bir bilgiye ulaşılamadı. Bununla
birlikte müellif tarafından Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’da konuyla ilgili açıklama yapılmakta, söz
konusu kelimenin sadece bir yerde [ َوَما د ٰٰٓعؤاel-Müʾmin 40/50] şeklinde geçtiği ifade
edilmekte, dolayısıyla er-Raʿd 13/14’te geçen kelimenin  د ٰعٰٓؤاşeklindeki resmedilişten
bahsedilmemektedir. Nitekim günümüz mushaflarında ve ilgili kaynaklarda da
kelimenin imlâsı [ د َٰٓعاءer-Raʿd 13/14] şeklinde resmedilmesi dışında farklı bir imlâ
bulunmamaktadır.
Sonuç olarak müellif tarafından

er-Raʿd 13/14’teki

 د ٰٰٓعؤاkelimesinin,

د َٰٓعاء

şeklinde resmedilmesi iddiası yine kendi eserindeki beyânları göz önüne alındığında bir
sehivden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Bunun, müstensihten kaynaklı bir hata

olabileceği de düşünülmektedir.
2.1.2.24. ‘Hayât’ ) ( َحيَوةااve ‘Salât’ ( صلاوةا
َ ( Kelimeleri
‘Hayât’ ve ‘salât’ kelimelerinde aslolan kural bu kelimelerin vâv ile
yazılmalarıdır. 1 Ancak bu yazım şekli söz konusu kelimelerin bir zamire muzaf
olmamaları şartına bağlanmaktadır. Böylelikle bu kelimeler muzaf oldukları durumda
‘salâtî’, ‘salâtüke’, ‘hayâtî’ ve ‘hayâtüküm’ örneklerinde olduğu gibi uzun fethanın vâv
ile değil de ‘elif’ ile resmedilmektedir. 2 Eserde söz konusu kelimelerin izâfet
durumunda nasıl yazılması gerektiğine dair Kurʾân’daki örnekler aşağıdaki gibi beyân
edilmektedir.

Tablo 17: ‘Hayât’ ve ‘Salât’ Kelimeleri

Ebû Amr Osman b. Saîd ed-Dânî, el-Muḥkem fî naḳṭi’l-meṣâḥif, çev. İzzet Hasan (Dâru’l-Fikr, 1407),
189. İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/70-72, 85, 185, 315; İbn Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ
yuḥtâcü ileyhi min resmi’l-Muṣḥaf, 57; İbnu’l-Kâsıh, Şerḥu Telḫîṣü’l-fevâʾid ve taḳrîbü’l-mütebâʿid, 80.
2
İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/72; İbn Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min
resmi’l-Muṣḥaf, 57; İbnu’l-Kâsıh, Şerḥu Telḫîṣü’l-fevâʾid ve taḳrîbü’l-mütebâʿid, 80.
1
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Risâle fi’l-Ḳırâʾa

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

اِ ْن ِ
َه َي َِاََّلَ َحَياتُ َناَالدُّنْ َيا

اِ ْن ِ
َه َي َِاََّلَ َحَياتُ َناَالدُّنْ َيا

6/29

اِ ْن ِ
َه َي َِاََّلَ َحَياتُ َناَالدُّنْ َيا

اِ ْن ِ
َه َي َِاََّلَ َحَياتُ َناَالدُّنْ َيا

23/37

el-Müʾmin

وقَالُواَم ِ
اَه َي َِاََّلَ َحَياتَُناَ
َ َ

اََِّلَ َحَياتُ َناَالدُّنْ َيا

45/24

el-Câsiye

الدُّنْ َيا

Sûre&Âyet
numarası

Sûre Adı

el-Enʿâm

فَ َحَياتِ ُك ُمَالدُّنْ َيا
َِ

اسَت ْمَت ْعتُ ْم ََِبَا
َِ
فَ َحَياتِ ُك ُمَالدُّنْ َياَ َو ْ

46/20

el-Ahkâf

تَ ِْلََي ۪اتَ
قَد َّْم ُ

*

89/24

el-Fecr

ص َلِتِِ ْمَ َُيافِظُونَ
َو ُه ْم َ
َع ٰلىَ َ

ص َلِتِِ ْمَ َُيافِظُونَ
َو ُه ْم َ
َع ٰلىَ َ

6/92

el-Enʿâm

ِ
س ۪كي
ص َل ۪ َ
قُ َْلَا َّنَ َ
تَ َونُ ُ

ِ
س ۪كي
ص َل ۪ َ
قُ َْلَا َّنَ َ
تَ َونُ ُ

6/162

el-Enʿâm

*

ص َل ُِتُمَ ِعْن َدَالْب ْي ِ
تَ
َ
َوَماَََكا َنَ َ ْ

8/35

el-Enfâl

ِ
كَ َس َكنَ ََلُ ْمَ
صَٰلوتَ َ
ا َّنَ َ

ِ
كَ َس َكنَ ََلُ ْمَ
صَٰلوتَ َ
ا َّنَ َ

9/103

et-Tevbe

كَ ََت ُْم ُر َكَ
صَٰلوتُ َ
بَاَ َ
َيَ ُش َعْي ُ

كَ ََت ُْم ُر َكَ
صَٰلوتُ َ
بَاَ َ
َيَ ُش َعْي ُ

11/87

Hûd

كَ
َوََل َْ
ص َلتِ َ
ََت َه ْرَبِ َ

كَ
َوََل َْ
ص َلتِ َ
ََت َه ْرَبِ َ

17/110

el-İsrâ

ص َلِتِِ ْمَ
ينَ ُه ْمَِ َ
الَّ ِذ ََ
فَ َ
َخ ِ
اش ُعو َن

فَص َلِتِِمَ َخ ِ
اش ُعونَ
الَّ ِذ ََ
ينَ ُه ْمَِ َ َ ْ

23/2

el-Müʾminûn

قَ ْد َ ِ
يح ُهَ
َعل َمَ َ
ص َلتَهَُ َوتَ ْس ۪ب َ

قَ ْد َ ِ
يح ُهَ
َعل َمَ َ
ص َلتَهَُ َوتَ ْس ۪ب َ

24/41

Nûr

ص َلِتِِ ْمَ
الَّ ِذ ََ
ينَ ُه ْم َ
َع ٰلىَ َ
َدَٓائِ ُمو َن

ص َلِتِِ ْمَ َدَٓائِ ُمونَ
الَّ ِذ ََ
ينَ ُه ْم َ
َع ٰلىَ َ

70/23

el-Meâric

ص َلِتِِ ْمَ
ََوالَّ ِذ ََ
ينَ ُه ْم َ
َع ٰلىَ َ
َُي ِافظُو َن

ص َلِتِِ ْمَ َُيافِظُونَ
ََوالَّ ِذ ََ
ينَ ُه ْم َ
َع ٰلىَ َ

70/34

el-Meâric

ِ
ينَ ُه ْمَ
يَالَّ ِذ ََ
ص ّ۪ل َ
ْم َ
فَ َويْلََلل ُ
َعنَ ِِ
اهو َن
ص َلِت ْمَ َس ُ
ْ َ

َعنَ ِِ
اهونَ
ص َلِت ْمَ َس ُ
ْ َ

107/5

el-Maûn

*

الص ٰل ِ
ِ
الصلَو ِ
وةَال ُْو ْس ٰطى
اتَ َو َّ
َحافظُواَ َع َلىَ َّ َ

2/238

el-Bakara

صلَ َواِتِِ ْمَ
ََوالَّ ِذ ََ
ينَ ُه ْم َ
َع ٰلىَ َ

صلَ َواِتِِ ْمَ َُيافِظُونَ
ََوالَّ ِذ ََ
ينَ ُه ْم َ
َع ٰلىَ َ

23/9

el-Müʾminûn

58

ََُيافِظُون
Nûr

24/35

َش ٰك َوٍة
َْ ِم

*

Yukarıda verilen örneklerin tümünde ‘salât’ kelimesinin ancak muzaf olması
durumunda ‘elif’ ile resmedilmesi gerektiği görülmektedir. Ancak bu kelimenin
yazımına ilişkin el-Bakara 2/238 ve el-Müʾminûn 23/9’daki formatı müellifin de ifade
ettiği üzere istisna bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca Kisâî kıraatinde bu kelime
kitâbette ‘elif’ ile yazılıp tilâvette ‘elif’ ile okunmaktadır.1 Bu durum Risâle fî Ḳavâʿid

Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’da belirtilirken sadece Kisâî )ö. 189/805) kıraati zikredilmektedir.
Bununla birlikte Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’da ise [ َصلَ َواِتِِمel-Müʾminûn 23/9] kelimesinin muzaf
olmasına rağmen Kisâî ve Hamza kıraatinde ‘vâv’ ile resmedilip ‘lâm-elif’ ile
okunduğu bilgisine yer verilmektedir.2
2.1.2.25. ‘Nefʿan–Ḍarran’ ) ( نَفعًا ا– اض ًَّرا اve ‘Leʿib–Lehv’ ) ( الَ ِعبا ا– الَهوا
Kelimeleri
Risâlede ‘nefʿan’ ve ‘ ḍarran’ kelimelerinin bir arada yazılması durumunda
hangisinin daha önce veya daha sonra yazılması gerektiğine dair örnek âyetler
verilmektedir. Nitekim eserde söz konusu kelimeler farklı varyantları ile tablodaki gibi
örneklendirilmektedir.
Tablo 18: ‘Nefʿan-Ḍarran’ ve ‘Leʿib-Lehv’ Kelimeleri

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Aʿrâf

7/188

er-Raʿd

Sebe’

1
2

13/16

34/42

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle
Ḳırâʾa

ِ ِ ُ َََِلََاَمل
ض ًّرا
َ ََاَوََل
ْ ََٓ قُ ْل
َ كََلَن ْفسَيَنَ ْف ًع

ََٓ قُ ْل
َكََلَِن ْف ِسَيَنَ ْف ًعا
ُ َََِلََاَ ْمل

ِ ِ ِ
ََض ًّرا
َ اَوََل
َ ََلََْيَْل ُكو َنَََلَنْ ُفس ِه ْمََنَ ْف ًع

ََََلنْ ُف ِس ِه ْمََنَ ْف ًعا
َ ِ ََلََْيَِْل ُكو َن

ٍ ض ُك ْمََلَِب ْع
ََض ًّرا
َ اَوََل
ُ كََبَ ْع
ُ ََِلََْيَْل
َ ضََنَ ْف ًع

ََض ُك ْم
َُ ِفَالَْي ْوََم َََلَ َْيَْل
ُ ك َبَ ْع
ٍ لَِب ْع
ض ًّرا
َ ََاَوََل
َ ضََنَ ْف ًع

ض ًّرا
َ َََوََل
ََض ًّرا
َ َوََل

Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 13a.
Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 24a.
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fi’l-

اَوََلََ
َم َ
كََلَ ُك ْم َ
اََلََْيَْلِ ُ
ََض ًّر َ

اَوََلََنَ ْف ًعا
َم َ
كََلَ ُك ْم َ
اََلََْيَْلِ ُ
ََض ًّر َ

نَ ْف ًعا

5/76

el-Mâide

قُ ْل ََٓ
ض ًّراَ
كََلِنَ ْف ۪سيَ َ
َََلََاَ ْملِ ُ
َوََلََنَ ْف ًعا

قُ ْل ََٓ
اَوََلََنَ ْف ًعا
كََلِنَ ْف ۪سيَ َ
َََلََاَ ْملِ ُ
ض ًّر َ

10/49

Yûnus

ََلنْ ُف ِس ِه ْمََ
َوََلَ َْيَْلِ ُكو َن ِ َ
اَوََلََنَ ْف ًعا
َ
ض ًّر َ

وََلََْيَْلِ ُكو َن ِ
اَوََلََنَ ْف ًعا
َََلَنْ ُف ِس ِه ْم َ
ََض ًّر َ
َ

25/3

el-Furkān

َوََلََ
َوَََل َْيَْلِ َُ
ك َ ََلَُْم َ
َض ًّرا َ

اَوََلََنَ ْف ًعا
كََ ََلُ ْم َ
َوََلََْيَْلِ ُ
ََض ًّر َ

20/89

Tâhâ

نَ ْف ًعا

ون ِّٰ
ِ
َاللََ
َد َِ
قُ َْل َاَنَ ْدعُوا َم َْن ُ
ض ُّرََن
َم َ
اَوََلََيَ ُ
اََلََيَ ْن َف ُعَن َ

ون ِّٰ
ِ
ََد ِ
ض ُّرَنَ
ََم َ
اَوََلََيَ ُ
قُ ْلََاَنَ ْدعُواَم ْن ُ
ََالل َ
اََلََيَ ْن َفعَُن َ

6/71

el-Enʿâm

ض ُّر َكَ
َم َ
ََوََلََيَ ُ
اََلََيَ ْن َف ُع َ
كَ

ض ُّر َكَ
َم َ
ََوََلََيَ ُ
اََلََيَ ْن َف ُع َ
كَ

10/106

Yûnus

َوََلََ
َما ََ
ََل َيَ ْن َف ُع ُك َْم َ َشْيًا َ

ض ُّرُك ْمَ
َم َ
اَوََلََيَ ُ
اََلََيَ ْن َف ُع ُك ْمََ َشْيً َ

21/66

el-Enbiyâ

ون ِّٰ
ِ
ََد ِ
ََماَ
َويَ ْعبُ ُدو َنََم ْن ُ
ََالل َ

ون ِّٰ
ِ
ََد ِ
ض ُّرُه ْمَ
ََم َ
ََوََلََيَ ُ
َويَ ْعبُ ُدو َنََم ْن ُ
ََالل َ
اََلََيَ ْن َفعُ ُه ْم َ

ون ِّٰ
ِ
ََد ِ
ََماَ
َويَ ْعبُ ُدو َنََم ْن ُ
ََالل َ

ون ِّٰ
ِ
ََد ِ
ََوََلََيَ ْن َف ُع ُه ْمَ
ََم َ
اََلََيَ ُ
َويَ ْعبُ ُدو َنََم ْن ُ
ََالل َ
ض ُّرُه ْم َ

ون ِّٰ
ِ
ََد ِ
اََلََ
ََم َ
يَ ْد ُعواَم ْن ُ
ََالل َ

ون ِّٰ
ِ
ََد ِ
اََلََيَ ْن َف ُع ُهَ
ََوَم َ
ََم َ
اََلََيَ ُ
يَ ْد ُعواَم ْن ُ
ََالل َ
ض ُّرهُ َ

ض ُّرُك ْمَ
يَ ُ

ض ُّرُه ْمَ
ََوََلََيَ ُ
ََلََيَ ْن َف ُع ُه ْم َ
ََوََلََيَ ْن َف ُع ُه ْمَ
ََلََيَ ُ
ض ُّرُه ْم َ
اََلََيَ ْن َف ُع ُهَ
ََوَم َ
يَ ُ
ض ُّرهُ َ

25/55

10/18

22/12

el-Furkān

Yûnus

el-Hac

َوَما َا ْْلَٰيوَةُ َالدُّنََْٓيا َاََِّلََ
ِ
ََوََلْوَ
لَعب َ

ِ ِ
ََوََلْوَ
َوَم ْ
اَاْلَٰيوةََُالدُّنََْٓياَاََّلََلَعب َ

6/32

el-Enʿâm

ين َ َّاَّتَ ُذوا َ۪دينَ ُه ْمَ
َوذَ َِر َالَّ ِذ ََ
ِ
اَوََلًْوا
لَعًب َ

ِ
اَوََلًْوا
َّاَّتَ ُذ ۪
واَدينَ ُه ْمََلَعبً َ

6/70

el-Enʿâm

اِ ََّّنَا َا ْْلَٰيوَةُ َالدُّنْ َيا َل َِعبََ
َوََلْوَ

ِ
ِ
ََوََلْوَ
ا ََّّنَاَا ْْلَٰيوةََُالدُّنْ َياَلَعب َ

47/36

Muhammed

اَََّّنَا َا ْْلَٰيوَةُ َالدُّنْ َيا َل َِعبََ
َوََلْوَ

ِ
ِ
ََوََلْوَ
ا ْعلَ ُمَٓواَاَََّّنَاَا ْْلَٰيوةََُالدُّنْ َياَلَعب َ

57/20

el-Hadîd

ين َّ
َاَّتَ ُذوا َ۪دينَ ُه َْم َ ََلًْواَ
الَّ ِذ ََ

الَّ ِذين َّ
اَول َِعًبا
ََاَّتَ ُذ ۪
واَدينَ ُه ْمََ ََلًْو َ
َ

7/51

el-Aʿrâf
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َول َِعًبا
el-Ankebût

29/64

ِ
ِ ِ ٰ وم
َََول َِعب
ََ
َ اَهذهََا ْْلَٰيوةََُالدُّنََْٓياَاََّلََ ََلْو

ََََاْلَٰيو ُةََالدُّنََْٓياَاََِّل
ْ اَه ِذ ِه
ٰ َوَم
َََول َِعب
َ ََلْو

Yukarıdaki tabloda açıklandığı üzere ‘nefʿan’ kelimesi üç yerde ‘ḍarran’
kelimesinden önce yazılırken ‘ḍarran’ kelimesi ise dört yerde ‘nefʿan’ kelimesinden
önce yazılmaktadır. Aynı kökten gelen ‘yenfeuʿ’ kelimesi dört yerde ‘yeḍurru’
kelimesinden önce yazılırken; iki yerde ‘yeḍurru’ kelimesinin ‘yenfeuʿ’ kelimesinden

önce yazıldığı görülmektedir. Ayrıca ‘leʿib’ kelimesi dört yerde ‘lehv’ kelimesinden
önce yazılırken, iki yerde ‘lehv’ kelimesi ‘leʿib’ kelimesinden önce yazılmaktadır.
Sonuç olarak müellif tarafından yukarıda örnekleri verilen kelimelerin gerek
yazımında, gerek okunuşlarında ortaya çıkan hatalar üzerine bu kelimelerin takdim ve
tehir durumlarına dair açıklama yoluna gidildiği düşünülmektedir.
2.1.2.26. ‘Yâ’ (  ) اَليَاءاHarfinin Yazımı
Eserde bu beyân başlığı altında ‘yâ’ harfinin yazımına veya telaffuzuna dair
yapılabilecek hatalara dikkat çekilmektedir. Bu sebeple Kurʾân-ı Kerîm’de beş farklı
yerde geçen kelimelerdeki ‘yâ’ harfinin resmedilme ve telaffuz yönüyle diğer yerlerden
farklılık arzetmesi üzerinde durulmaktadır. Bu beş yerde yapılacak muhtemel yazım ve
telaffuz hatası anlam değişikliğine yol açmaktadır. Bu yönüyle söz konusu ‘yâ’ harfi
cezm ile yazılırken mâkablinin meftûh, mâbaʿdinin ise meksûr hareke ile yazılması
önem arzetmektedir. Eserde söz konusu yerler şu şekilde gösterilmektedir: [ اَبَ َواه مؤِمَن ِنيelِ [ ِمن ِعب ِادّن صetِ َاْل
Kehf 18/80],[ اَ َُّن َما ِف النَّا ِر َخالِ َدي ِن فِي َهاel-Haşr 59/17], ت َعب َدي ِن
َ [ ََتet-Tahrîm 66/10], ني
َ َ َ

Tahrîm 66/10] ve [ َربََّنٰٓا اَ ِرَّن الَّ َذي ِنFussilet 41/29]. Eserde bu beyânın devamında ayrıca اَنَّه َمن تَ َوَِّله
[el-Hac 22/4] âyetinde geçen (  ) تولkelimesinin (  ) تَ َوَِّلşeklinde resmedilmesi gerektiğine
değinildikten sonra ‘ẕikrâ’ (  ) ِذكَرىve benzeri diğer kelimeler1 ele alınmaktadır. ‘ẕikrâ’
Eserde kelimeler şu şekilde geçmektedir. – ورى – شَتى – زلفَى – قربَى – أنثَى – ف َرادَى – بعدى – ه ََوى
َ صر
َ
َ عى – ش
 يو َحى – ق َوى – غ ََوى – بش َرى – حسنَىbu kelimeler geçtiği her yerde yâ ile yazılmaktadır. Ancak - أَعلَى – فَتَدَى
َ –  َمأ َوى- أَدنَى – أَو َحى – َرآى – أخ َرى – منعى
–  اِتقَى- سى – اولَى – يرخى
ِ – طغَى – عزى
َ ضيزَ ى – هدَى – ه ََوى – ت َ َمنى – مو
َ اَع
َ
َ
َ
َ
َ
َ
عفَى
–
ى
ل
َو
ت
-ى
ي
ح
ي
–
َى
ه
د
ا
–
ى
م
ع
ا
–
ى
َش
غ
–
ى
ق
ب
ا
–
ى
ر
ِع
ش
–
َى
ن
ق
ا
–
َى
ن
غ
ا
– س َعى – َي َرى – اَوفَى – اَبكَى – اخى
َ َ
َ
َ – طى
َ
َ
َ
tenvîn-i fethateyn île olan  ذِك ًرا – بعدًا – بش ًرا – حسنًاkelimeleri her nerede olûrsa elif île yazılır. Ömer b.
Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 9a.
1
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kelimesi müellifin ifadesiyle ‘tenvin-i fethateyn’ durumu hariç diğer yerlerde kelime
sonunda ‘yâ’ harfi ile maktûʿ resmedildiği beyân edilmektedir. Konu ile ilgili örnekler
şu şekilde gösterilmektedir:
Tablo 19: ‘Ẕikrâ’ Kelimesi

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l- Risâle fi’l-Ḳırâʾa
Ḳurʾân

Sâd

38/43

Sâd

38/46

*

el-Enʿâm

6/68

*

el-Enʿâm

6/69

*

ََوٰل ِك ْنَ ِذ ْكَٰرىَل ََعلَّ ُه ْمَيَتَّ ُقون

el-Enʿâm

6/90

*

ِ
َي
َِ َه َوَاََِّلَ ِذ ْكَٰرىَلِل َْعال
َ َم
ُ ا ْن

el-Arâf

7/2

*

ِ لِت ْن ِذرَبَِِهَوِذ ْكَٰرىَلِل
َي
َ ِْم ْؤمَن
ُ
َ َ ُ

Hûd

114

*

ِ َّ ِكَ ِذ ْكَٰرىَل
َين
َ ِٰذل
َ لذاكَِر

Hûd

120

*

el-Enbiyâ

84

*

ِِ ِ ِ
َين
َ َوذ ْكَٰرىَلل َْعاب َد

eş-Şuarâ

209

*

ِ
ِ
َي
َ ذ ْكَٰرىَ َوَماَ ُكنَّاَظَال َِم

el-Ankebût

51

*

َكَل ََر ْْحَةًَ َوِذ ْكَٰرىَلِ َق ْوٍمَيُ ْؤِمنُون
َ ِ اِ َّن
َ َِفَ ٰذل

ez-Zümer

39/21

۬
ِل
ِ َاَلَلَْب
َاب
ْ َذ ْكَٰرىََِلُوِل

۬
ِ كَل
ِ َاَللََْب
َاب
َ ِ اِ َّن
َ ْ َذ ْكَٰرىََِلُوِل
َ َِفَ ٰذل

el-Müʾmin

40/54

ِ َاَلَلَْب
َاب
ْ َوِذ ْك ٰرىََِلُ ِول

۬
ِ َاَلَلَْب
َاب
ْ ُه ًدىَ َوِذ ْكَٰرىََِلُوِل

ed-Duhân

44/13

*

نَ ََلُ ُمَال ِّذ ْكَٰرى
َّٰ َا

Muhammed

47/18

َاء ِْتُ ْمَ ِذ ْك ٰري ُه ْم
ََٓ َاِذ
َ اَج

َاء ِْتُ ْمَ ِذ ْكَٰر ُيه ْم
ََٓ فَاَ ّٰنَ ََلُ ْمَاِ َذ
َ اَج

ِ َاَلَلَْب
َاب
ْ َوِذ ْكَٰرىََِلُ ِول

ِ َاَلَلَْب
َاب
ْ َوِذ ْكَٰرىََِلُ ِول
ِ ِ َآَََِّنَاَ ْخلَصن
َص ٍةَ ِذ ْك َرىَالدَّا ِر
ُ ْ
َ اه ْمَِبَال
َفَ َل َتَ ْق ُع ْد َبَ ْع َد َال ِّذ ْكَٰرى َ َم َع َالْ َق ْوِم
ََ الظَّالِ َِم
ي

ََوَم ْو ِعظَة َ َوِذ ْكَٰرى
َ َِ اء َك
ْ ف َ ٰه ِذ ِه
َ َاْلَ ُّق
َ َوََٓج
ِ
ََ ِْم ْؤِمَن
ي
ُ لل
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Kâf

50/8

*

ِ تَ ْب
ٍ َِمَن
َيب
َُ َعْب ٍد
َ ص َرةًََ َوِذ ْكَٰرىَلِ ُك ِّل

Kâf

50/37

*

ِ كَل
ََذ ْكَٰرىَلِ َم ْنََكا َنَلَهَُقَ لْب
َ َِاِ ََّن
َ ِفَ ٰذل

ez-Zâriyât

51/55

*

ِ
ِ ِ ِ
َي
َ َِوذَ ّك َْرَفَا َّنَال ّذ ْكَٰرىَتَ ْن َف ُعَال ُْم ْؤَمَن

elMüddessir

74/31

*

ِ وم
َاَه َي َِاََّلَ ِذ ْكَٰرىََلِلْبَ َش ِر
ََ

en-Nâziât

79/43

ِ
ت َِم ْنَ ِذ ْكَٰري َها
َ ْيمَاَن
َ َف

ت َِم ْنَ ِذ ْك ٰر َيها
ََ َِف
َ ْيمَاَن

Abese

80/4

*

فَ َت ْن َف َع ُهَال ِّذ ْك ٰرى

el-A’lâ

87/9

*

ِ فَ َذّكِ َرَاِ ْنَنَ َف َع
تَال ِّذ ْك ٰرى
ْ

el-Fecr

89/23

*

ِْ ي ومئِ ٍذَي َت َذَّكر
َواَ ّٰنَل َُهَال ِّذ ْكَٰرى
َ َاَلنْ َسا ُن
ُ َ َ َْ

Risâlede ayrıca ‘zikran’ kelimesinin ‘tenvin’ ve ‘elif’ ile nerede ve nasıl
yazılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ancak müellifin iki eseri arasında yapılan
karşılaştırmada Risâle fi’l-Ḳırâʾa’da yer verilen [ اَو ُي ِدث ََلم ِذكًراTâhâ 20/113] ile لَو اَ َّن ِعن َد َّن ِذكًرا
ِ
۪ني
َ [ م َن اِلَ َّولes-Sâffât 37/168] âyetlerinde geçen ‘zikran’ kelimesinin Risâle fî Ḳavâʿid

Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’da verilen örnekler arasına alınmadığı görülmektedir.
Tablo 20: ‘Ẕikran’ Kelimesi

Sûre Adı

Sûre&Âyet numarası Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân Risâle fi’l-Ḳırâʾa

el-Bakara

2/200

ِ اَوَاَ َشد
ََّذ ْك ًرا
ْ

ِ اَوَاَ َشد
ََّذ ْك ًرا
ْ

el-Kehf

18/70

ِ َُك َِمْنه
َذ ْك ًرا
َ َح َّٰٓتَاُ ْح ِد
َ ثَل

ِ َُك َِمْنه
َذ ْك ًرا
َ َح َّٰٓتَاُ ْح ِد
َ ثَل

el-Kehf

18/83

ِ َع َلي ُكم َِمْن ُه
َذ ْك ًرا
ْ ْ

ِ ُواَع َلي ُكم َِمْنه
َذ ْك ًرا
َ قُ ْل
ْ ْ َ َُساَتْ ل

Tâhâ

20/99

ِ َد َّن
َذ ْك ًرا
ُ ِم ْنَل

ِ َد َّن
َذ ْك ًرا
َ َوقَ ْدَ ٰاتَ ْي َن
ُ اك َِم ْنَل

el-Enbiyâ

21/48

ِ ضَٓياءَوِذ ْكراَلِل
ِ
ََي
َ ْمتَّق
ُ ً َ ً َ َو

ِ ضَٓياءَوِذ ْكراَلِل
ِ
ََي
َ ْمتَّق
ُ ً َ ً َ َو

el-Ahzâb

33/41

ِ ِ
َريا
ً ذ ْك ًرَاََكث

ِ ِ ّٰ ٰامنُواَاذْ ُكر
َريا
َ ُ
َ
ً واَاللَذ ْك ًرَاََكث

es-Sâffât

37/3

ِ ات
ِ فَالتَّالِي
َذ ْك ًرا
َ

ِ ات
ِ فَالتَّالِي
َذ ْك ًرا
َ

63

et-Talâk

65/10

el-Mürselât 77/5

ِ
ِ
َوَل
ً اَر ُس
َ الَْي ُك ْمَذ ْك ًر

ِ َاللَاِلَي ُكم
َذ ْك ًرا
ْ ْ ُّٰ قَ ْدَاَنْ َزَل

ِ ات
ِ فَالْمل ِْقي
َذ ْك ًرا
َ ُ

ِ ات
ِ فَالْمل ِْقي
َذ ْك ًرا
َ ُ

2.1.2.27. Hazfedilen ‘Yâ’ Harfi
Müellif eserin bu beyânında kıraata dair bazı eserlerde de ‘Zâid Yâ’lar’1 başlığı
altında ele alınan, kelime sonlarında resmedilen ‘yâ’ harfinden bahsetmektedir. Bu
‘yâ’ların özelliği ‘yâ’ harfi ya kelimenin asli unsuru ya da kelimeye zaid olan ‘yâ’

şeklindedir. 2 Dânî konuyu ‘‘Öncelerindeki Kesre Kendilerine Karşılık Geldiği İçin
Yazıda Belirtilmeyen ‘Yâ’lar’’ 3 başlığı altında ele alırken, Maşalı ‘‘Yâ’nın Kelime
Sonundaki Yazım Özellikleri’’ başlığı altında ele almaktadır.4 Müellifin ‘yâ’ harfinin
resmedilmesi noktasında herhangi bir gerekçe sunmadığı görülürken, Sibeveyh )ö.
180/796) ve İbn Vesîk’in bu tarz yazımların sebepleriyle alakalı ‘‘âyet sonu uyum

sağlama ’’ şeklinde bir açıklamaya gittikleri görülmektedir. 5 Ferrâ’ )ö. 207/822) ve
Dânî ‘‘yâ harfinden önceki kesrelerin bu yâ harflerine karşılık geldiğini’’ gerekçe
göstermektedirler.6 Mâriğnî, Ferrâʾ ve Dânî’nin bu görüşlerine katılmakla birlikte söz
konusu ‘yâ’ların Kurʾân’da çok sık geçiyor olmasını da bir başka gerekçe olarak
göstermektedir.7 Ferrâʾ ayrıca Arapların kendinden önceki harfte kesre olan mütekellim
‘yâ’larını hazfettiklerini, sadece kesre ile iktifâ ettiklerini söylemektedir.8 Zemahşerî )ö.
538/1144) ise kendinden önceki kesre sebebiyle ‘yâ’nın hazfinin Huzeyl lehçesinin
yaygın kullanılan yazım şeklinden kaynaklandığını ifade etmektedir. 9 Dimyâtî ise
meseleye kıraatler açısından yaklaşmakta ve bazı kıraat imamlarının söz konusu
‘yâ’ları hem vasıl hem de vakıf halinde telaffuz etmediklerini belirtmekte, ayrıca
Zemahşerî’nin ifade ettiği gibi bu uygulamanın Hüzeyl lehçesine ait bir özellik

olduğunu söylemektedir.
Bkz. ed-Dânî, et-Teysîr fi’l-ḳırâʾâti’s-sebʿ, 89; İbn Necâh, Muḫtasaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/125; elCezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/179; Dimyâtî, İtḥâfü fużalâʾi’l-beşer, 1/345.
2
Dimyâtî, İtḥâfü fużalâʾi’l-beşer, 1/345.
3
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 38.
4
Ayrıntılı bilgi için Bkz. Maşalı, Kur’an ’ın Metin Yapısı, 175-185.
5
İbn Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min resmi’l-Muṣḥaf, 48.
6
Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd Ferrâ, Meʿânil’l-Ḳur’ân (Beyrut: Âlemu’l-Kutub, 1980), 1/90, 3/260; edDânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 38.
7
el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân şerḥu mevridi’ẓ-ẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’ż- żabṭi, 112.
8
Ferrâ, Meʿânil’l-Ḳur’ân, 1/90.
9
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/293.
1
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Sonuç olarak Ömer bin Mustafa, yazıda resmedilmeyen ‘yâ’ların

neden

resmedilmediğine dair herhangi bir bilgi vermemekte, sadece hazfedilen bu ‘yâ’ların1
örneklerine yer vermekle yetinmektedir.2
Tablo 21: ‘Mahzûf Yâ’ Harfi

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

el-Bakara

2/40

ِ َ فَارَهب
َون
ُْ

ِ فَارَهب
َون
ُْ

el-Bakara

2/41

ِ فَاتَّ ُق
َون

ِ فَاتَّ ُق
َون

el-Bakara

2/152

ِ وََلََتَ ْك ُفر
َون
َ
ُ

ِ وََلََتَ ْك ُفر
َون
َ
ُ

el-Bakara

2/186

ِ ِ دعوَةَالد
ِ اَد َع
َان
َ َّاعَا َذ
َْ َ

ِ ِ دعوَةَالد
ِ اَد َع
َان
َ َّاعَا َذ
َْ َ

el-Bakara

2/197

۬ ون
ِ َاَلَلَْب
ََاب
ْ َيَاُوِل
ََٓ ِ َواتَّ ُق

۬ ون
ِ َاَلَلَْب
َاب
ْ َيَاُوِل
ََٓ ِ َواتَّ ُق

Âl-i İmrân

3/20

ََوَم ِنَات ََّب َع ِن

ِِّٰ اَسلَمتَوج ِهي
ََوَم ِنَات ََّب َع ِن
َ َلل
َ َْ ُ ْ ْ

Âl-i İmrân

3/50

ِ واَاللَواَ ِطيع
َون
ُ َ َّٰ فَاتَّ ُق

ِ واَاللَواَ ِطيع
َون
ُ َ َّٰ فَاتَّ ُق

Âl-i İmrân

3/175

ِ ُوهمَو َخاف
َون
َ ْ ُ ُفَ َل َََّتَاف

ِ ُوهمَو َخاف
َون
َ ْ ُ ُفَ َل َََّتَاف

en-Nisâ

4/146

*

ِ
ِ فََي ْؤ
ََي
ّٰ ت
َ ََِاللََُال ُْم ْؤمَن
ُ َ َو َس ْو

el-Mâide

5/3

3ِ

ِۜ
ََوا ْخ َش ْو ِنََاَلَْي ْوَم
َ فَ َل َََّتْ َش ْو ُه ْم

el-Mâide

5/44

4ِ

َش ْو ِنَ َوََل
َ َّاسَ َوا ْخ
َ فَ َل َََّتْ َش ُواَالن

el-Enʿâm

6/80

َوا ْخ َش ْو َن
َ فَ َل َََّتْ َش ْو ُه ْم
َوا ْخ َش ْو َن
َ َّاس
َ فَ َل َََّتْ َش ُواَالن

توا
ُ َ تَ ْش

ِۜ وقد
َاف
ُ َوَََٓلَاَ َخ
َ ََْ
َ َه ٰدي ِن

ََهدَٰي ِن
َ َوقَ ْد

Bkz. ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 38; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/125-134; İbn
Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min resmi’l-Muṣḥaf, 48-50; el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/179.
2
Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 9b-11a.
3
Risalede bu âyetin geçtiği sûre ismi en-Nisâ olarak belirtilmektedir. Ancak söz konusu âyet el-Mâide
5/3 de geçmektedir. Ayrıca âyet Risâle fi’l-Ḳırâ’a da doğru şeklilde verilmektedir. Detay için bkz; Ömer
b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 9b; Ömer b. Mustafâ, Risâle
fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 20a.
4
Risalede bu âyetin geçtiği sûre ismi en-Nisâ olarak belirtilmektedir. Ancak söz konusu âyet el-Mâide
5/3 de geçmektedir. Ayrıca âyet Risâle fi’l-Ḳırâ’a da doğru şeklilde verilmektedir. Detay için bkz; Ömer
b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 9b; Ömer b. Mustafâ, Risâle
fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 20a.
1
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ونَفَ َلَتُ ْن ِظر ِ
َيد ِ
ونَ
ُُثََّ ۪
َك ُ
ُ

ونََفَ َلَتُ ْن ِظر ِ
َيد ِ
ونَ
ُُثََّ ۪
َك ُ
ُ

7/195

el-Aʿrâf

وََلَتُ ْن ِظر ِ
ونَ
َ
ُ

وََلَتُ ْن ِظر ِ
ونَ
َ
ُ

10/71

Yûnus

ِ
َيَ
نُْن ِجَال ُْم ْؤمَنِ َ

اَع َلْي نَاَنُْن ِجَ
َح ًّق َ

10/103

Yûnus

فَ َلَتَ ْسََْل ِنَ

فَ َلَتَ ْسََْل ِنَ

11/46

Hûd

َََّلَتُ ْن ِظر ِ
ونَ
ُُث َ ُ

َََّلَتُ ْن ِظر ِ
ونَ
ُُث َ ُ

11/55

Hûd

ََّتْز ِ
ونَ
َوََل ُ ُ

ََّتْز ِ
ونَ
َوََل ُ ُ

11/78

Hûd

ي ومََي ِ
ْت َََلَتَ َكلَّ ُمَنَ ْفسَ
َْ َ َ

ي ومََي ِ
ْت َََلَتَ َكلَّ ُمَنَ ْفسَ
َْ َ َ

11/105

Hûd

ح ّٰتََتُ ْؤتُ ِ
ونَ
َ

ح ّٰتََتُ ْؤتُ ِ
ونَ
َ

12/66

Yûsuf

فَاَر ِسلُ ِ
ونَ
ْ

فَاَر ِسلُ ِ
ونَ
ْ

12/45

Yûsuf

وََلَتَ ْقرب ِ
ونَ
َ َُ

وََلَتَ ْقرب ِ
ونَ
َ َُ

12/60

Yûsuf

ِ
صِ ْبَ
َويَ ْ
انَّهُ ََم ْنَيَ ت َِّق َ

َم ْنَيَ ت َِّقَ

12/90

Yûsuf

لَوَََٓلَاَ ْنَتُ َفِّن ُد ِ
ونَ
ْ

اَ ْنَتُ َفِنّ ُد ِ
ونَ

12/94

Yûsuf

ْمتَ َع ِالَ
ريََال ُ
َك ۪ب ُ

ْمتَ َع ِالَ
ريََال ُ
َك ۪ب ُ

13/9

er-Raʿd

َواِلَْي ِه ََمَت ِ
ابَ

ِ ِ
َمَت ِ
ابَ
َوالَْيه َ

13/30

er-Raʿd

فََكا َن ِ
َع َق ِ
ابَ
فَ َكْي َ

فََكا َن ِ
َع َق ِ
ابَ
فَ َكْي َ

13/32

er-Raʿd

َواِلَْي ِه ََم ٰا ِ
بَ

ِ ِ
َم ٰا ِ
َبَ
الَْيه َ

13/36

er-Raʿd

افَو ِع ِ
َيدَ
َو َخ َ َ

افَو ِع ِ
َيدَ
َو َخ َ َ

14/14

İbrâhîm

ِبََٓاَاَ ْشرْكتُم ِ
ون َِم ْنَقَ ْب ُلَ
َ ُ

ِبََٓاَاَ ْشرْكتُم ِ
ونَ
َ ُ

14/22

İbrâhîm

ربَّناَوتَ َقبَّلَد َٓع ِ
َاءَ
ََ َ ْ َُ

ربَّناَوتَ َقبَّلَد َٓع ِ
َاءَ
ََ َ ْ َُ

14/40

İbrâhîm

ضح ِ
ونَ
فَ َلَتَ ْف َ ُ

ضح ِ
ونَ
فَ َلَتَ ْف َ ُ

15/68

el-Hicr

ََّتْز ِ
ونَ
َوََل ُ ُ

ََّتْز ِ
ونَ
َوََل ُ ُ

15/69

el-Hicr

فَاتَّ ُق ِ
ونَ

فَاتَّ ُق ِ
ونَ

16/2

en-Nahl

66

فَِا َّييَفَارَهب ِ
ونَ
َ ُْ

فَِا َّييَفَارَهب ِ
ونَ
َ ُْ

16/51

en-Nahl

لَئِ ْنَاَخ َّْرتَ ِنَ

لَئِ ْنَاَخ َّْرتَ ِنَ

17/62

el-İsrâ

فَ ُه َوَال ُْم ْهتَ ِدَ

فَ ُه َوَال ُْم ْهَت ِدَ

17/97

el-İsrâ

فَ ُه َوَال ُْم ْهَت ِدَ

فَ ُه َوَال ُْم ْهَت ِدَ

18/17

el-Kehf

اَ ْنَيَ ْه ِديَ ِنَ

اَ ْنَيَ ْه ِديَ ِنَ

18/24

el-Kehf

اِ ْنَتَ َر ِنَ

اِ ْنَتَ َر ِنَ

18/39

el-Kehf

اَ ْنَيُ ْؤتَِ ِ
يَ

اَ ْنَيُ ْؤتَِ ِ
يَ

18/40

el-Kehf

اَ ْنَتُ َعلِّ َم ِنَ

اَ ْنَتُ َعلِّ َم ِنَ

18/66

el-Kehf

َماَ ُكنَّاَنَ ْب ِغَ

نَ ْب ِغَ

18/64

el-Kehf

َِبل َْو ِادَال ُْم َقد ِ
َّسَطًُوى

َِبل َْو ِادَال ُْم َقد ِ
َّسَ

20/12

Tâhâ

اَََّلَتَ تَّبِ َع ِنَ

اَََّلَتَ تَّبِ َع ِنَ

20/93

Tâhâ

َََٓلَاِٰل َه َِآَََّلَاَ َ ۬نَفَا ْعب ُد ِ
ونَ
ُ

َََٓلَاِٰل َه َِآَََّلَاَ َ ۬نَفَا ْعب ُد ِ
ونَ
ُ

21/25

el-Enbiyâ

فَ َلَتَستَ ْع ِجلُ ِ
ونَ
ْ

فَ َلَتَستَ ْع ِجلُ ِ
ونَ
ْ

21/37

el-Enbiyâ

فَا ْعب ُد ِ
ونَ
ُ

فَا ْعب ُد ِ
ونَ
ُ

21/92

el-Enbiyâ

واِ َّن ّٰ ِ َّ ِ
ينَ
َ َ
َاللَ ََلَادَالذ َ

ِ
َاللَ ََلَ ِادَ
َوا َّن َّٰ

22/54

el-Hac

َوالَْب ِادَ

َوالَْب ِادَ

22/25

el-Hac

فََكا َنَنَ َ۪ك ِريَ
فَ َكْي َ

فََكا َنَنَ َ۪ك ِريَ
فَ َكْي َ

22/44

el-Hac

ِبََاََك َّذب ِ
ونَ
ُ

ِبََاََك َّذب ِ
ونَ
ُ

23/26, 39

el-Müʾminûn

فَاتَّ ُق ِ
ونَ

فَاتَّ ُق ِ
ونَ

23/52

el-Müʾminûn

ضر ِ
ونَ
اَ ْن َْ
َي ُ ُ

ضر ِ
ونَ
اَ ْن َْ
َي ُ ُ

23/98

el-Müʾminûn

ارِجع ِ
ونَ
ْ ُ

ارِجع ِ
ونَ
ْ ُ

23/99

el-Müʾminûn

وََلَتُ َك ِلّم ِ
ونَ
ُ
َ

وََلَتُ َك ِلّم ِ
ونَ
ُ
َ

23/108

el-Müʾminûn

67

افَاَ ْنَي َك ِّذب ِ
ونَ
اَ َخ ُ ُ ُ

افَاَ ْنَي َك ِّذب ِ
ونَ
اَ َخ ُ ُ ُ

26/12

eş-Şuarâ

افَاَ ْنَي ْقتُ لُ ِ
ونَ
فَاَ َخ ُ َ

اَ ْنَي ْقتُ لُ ِ
ونَ
َ

26/33

eş-Şuarâ

َسَي ْه ۪دَي ِنَ

َسَي ْه ِدَي ِنَ

26/99

eş-Şuarâ

فَ ُه َوَيَ ْه ِدَي ِنَ

فَ ُه َوَيَ ْه ِدَي ِنَ

26/78

eş-Şuarâ

َويَ ْس َِق ِ
يَ

َويَ ْس َِق ِ
يَ

26/79

eş-Şuarâ

فَ ُه َوََيَ ْش َِف ِ
يَ

*

26/80

eş-Şuarâ

ََّيَيِ ِ
يَ
ُُث ُْ

ََّيَيِ ِ
يَ
ُُث ُْ

26/81

eş-Şuarâ

ِ ِ
َيََك َّذب ِ
ونَ
ا َّنَقَ ْوم َ ُ

ِ ِ
َيََك َّذب ِ
ونَ
ا َّنَقَ ْوم َ ُ

26/117

eş-Şuarâ

اَ ِطَيع ِ
ونَ
ُ

اَ ِطَيع ِ
ونَ
ُ

26/108, 110,
126, 131,
144, 150,
163, 179

eş-Şuarâ

ٰ
ىَو ِادَالن َّْم ِلَ
َعل َ

ٰ
ىَو ِادَالن َّْم ِلَ
َعل َ

27/18

en-Neml

ح ّٰتَتَ ْش َه ُد ِ
ونَ
َ

ح ّٰتَتَ ْش َه ُد ِ
ونَ
َ

27/32

en-Neml

اََُتِدُّونَ ِنَ

اََُتِدُّونَ ِنَ

27/36

en-Neml

ِمنَ َش ِ
َاَلَْْيَ ِنَ
اط ِئَال َْو ِاد ْ
ْ

ِمنَ َش ِ
َاَلَْْيَ ِنَ
اط ِئَال َْو ِاد ْ
ْ

28/30

el-Kasas

اَ ْنَي ْقتُ لُ ِ
ونَ
َ

اَ ْنَي ْقتُ لُ ِ
ونَ
َ

28/33

el-Kasas

اَ ْنَي َك ِّذب ِ
ونَ
ُ ُ

اَ ْنَي َك ِّذب ِ
ونَ
ُ ُ

28/34

el-Kasas

فَا ْعب ُد ِ
ونَ
ُ

فَا ْعب ُد ِ
ونَ
ُ

29/56

el-Ankebût

َِبَ ِادَال ُْع ْميَِ

َِبَ ِادَال ُْع ْم ِيَ

30/53

er-Rûm

نَ َِك ِريَ

نَ َِك ِريَ

34/45

’Sebe

نَ َِك ِريَ

نَ َِك ِريَ

35/20

Fâtır

ٰنَ
اِ ْنَيُ ِر ْد ِنَ َّ
الر ْْح ُ
وََلَيُْن ِق ُذ َِون
َ

ٰنَ
اِ ْنَيُ ِر ْد ِنَ َّ
الر ْْح ُ
وََلََيُْن ِق ُذ َِون
َ

36/23

Yâsîn

اْسَع ِ
ونَ
فَ ْ ُ

اْسَع ِ
ونَ
فَ ْ ُ

36/25

Yâsîn

68

َتِدَي ِنَ
ل ُْ

َتِدَي ِنَ
ل ُْ

37/56

es-Sâffât

ِٰ
ََسَي ْه ِدَي ِنَ
ََرّ۪ب َ
اٰل َ

َسَي ْه ِدَي ِنَ

37/99

es-Sâffât

ص ِالَا ْْلَ ِح ِ
َيمَ
َ

َص ِالَا ْْلَ ِح ِ
َيمَ
ُه َو َ

37/163

es-Sâffât

واَع َذ ِ
ابَ
بَ ْلَل َّ
َماَيَ ُذوقُ َ

واَع َذ ِ
ابَ
يَ ُذوقُ َ

38/8

Sâd

فَحق ِ
ََّع َق ِ
ابَ
َ

فَحق ِ
ََّع َق ِ
ابَ
َ

38/14

Sâd

ِ ِ َّ ِ
ينَ
َيَعَبادَالذ َ

قُل ِ ِ َّ ِ
ينَ
َيَعَبادَالذ َ
َْ

39/10

ez-Zümer

فَاتَّ ُق ِ
ونَ

ِ
َعب ِادَفَاتَّ ُق ِ
ونَ
َي َ

39/16

ez-Zümer

فَ ب ِّ ِ ِ َّ ِ
ينَ
َ
ش ْرَعَبادََالذ َ

فَ ب ِّ ِ ِ َّ ِ
ينَ
َ
ش ْرَعَبادََالذ َ

39/17

ez-Zümer

ِع َق ِ
ابَ

َكا َن ِ
َع َق ِ
ابَ

40/5

el-Müʾmin

الت ََّل ِقَ

يَ ْوَمَالت ََّل ِقَ

40/15

el-Müʾmin

التَّنَ ِادَ

يَ ْوَمَالت ََّن ِادَ

40/32

el-Müʾmin

اتَّبِع ِ
ونََاَ ْه ِد ُك ْمَ
ُ

*

40/38

el-Müʾmin

ا ْْلََوا ِرَ

َوِم ْنَ ٰا َيتِِهَا ْْلََوا ِرَ

42/32

eş-Şûrâ

َسَي ْه ِدَي ِنَ

َسَي ْه ِدَي ِنَ

43/27

ez-Zuhruf

ِ1

واتَّبِع ِ
ونَ
َ ُ

43/61

ez-Zuhruf

واَ ِطَيع ِ
ونَ
َ ُ

واَ ِطَيع ِ
ونَ
َ ُ

43/63

ez-Zuhruf

اَ ْنَتَر ُُجُ ِ
ونَ
ْ

اَ ْنَتَر ُُجُ ِ
ونَ
ْ

44/20

ed-Duhân

فَا ْعَت ِزل ِ
ُونَ

فَا ْعَت ِزل ِ
ُونَ

44/21

ed-Duhân

فَحقََّو ِع ِ
َيدَ
َ َ

فَحقََّو ِع ِ
َيدَ
َ َ

50/14

Kāf

يَ ْوَمَيَُن ِادَال ُْمَناد

يَ ْوَمَيَُن ِادَال ُْمَن ِادَ

50/41

Kāf

و ِع ِ
َيدَ
َ

و ِع ِ
َيدَ
َ

50/45

Kāf

َواتَّبِ ُعونَ

Risalede ‘fe’ harfi ile yazılmış. Düzeltildi.
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1

لِي ْعب ُد ِ
ونَ
َُ

اََِّلَلِي ْعب ُد ِ
ونَ
َُ

51/56

ez-Zâriyât

اَ ْنَيط ِْعم ِ
ونَ
ُ ُ

اَ ْنَيط ِْعم ِ
ونَ
ُ ُ

51/57

ez-Zâriyât

فَ َلَيستَ ْع ِجلُ ِ
ونَ
َْ

فَ َلَيستَ ْع ِجلُ ِ
ونَ
َْ

51/59

ez-Zâriyât

فَ َماَتُ ْغ ِنَالنُّ ُذر

فَ َماَتُ ْغ ِنَالنُّ ُذ ُرَ

54/5

el-Kamer

َّاعَ
يَ ْوَمَيَ ْدعَُالد ِ

َّاعَ
يَ ْوَمَيَ ْدعَُالد ِ

54/6

el-Kamer

َّاعَ
اِ َٰلَالد ِ

َّاعَ
اِ َٰلَالد ِ

54/8

el-Kamer

نُ ُذر

َونُ ُذ ِرَ

54/16, 18,
21, 30,
37, 39

el-Kamer

تَ
َولَهَُا ْْلََوا ِرَال ُْمْن َش ٰا ُ

تَ
َولَهَُا ْْلََوا ِرَال ُْمْن َش ٰا ُ

55/24

er-Rahmân

فَنَ ِذَي ِرَ
َكْي َ

فَنَ ِذي ِرَ
َكْي َ

67/17

el-Mülk

فََكا َنَنَ َِك ِريَ
فَ َكْي َ

فََكا َنَنَ َِك ِريَ
فَ َكْي َ

67/18

el-Mülk

واتَّ ُقوهَُواَ ِطيع ِ
ونَ
َ ُ
َ

واتَّ ُقوهَُواَ ِطيع ِ
ونَ
َ ُ
َ

71/3

Nûh

َكْيدَفَ ِكَي ُد ِ
ونَ

َكْيدَفَ ِكَي ُد ِ
ونَ

77/39

el-Mürselât

َِبل َْو ِادَال ُْم َقد ِ
َّسَطًُوى

َِبل َْو ِادَال ُْم َقد ِ
َّسَطًُوى

79/16

en-Nâziât

اَ ْْلََوا ِرَاْل ُكن ِ
َّسَ

َِب ْْلُن ِ
َّسَاَ ْْلََوا ِرَ

81/16

et-Tekvîr

اِذَاَيَ ْس ِرَ

اِذَاَيَ ْس ِرَ

89/4

el-Fecr

َِبل َْو ِادَ

ِ
َوفِ ْر َع ْونَ
َِبل َْواد َ

89/9

el-Fecr

اَ ْك َرََم ِنَ

اَ ْكرم ِنَوآَََّم ِ
اَاذَا
ََ َ

89/15

el-Fecr

اَ َهانَ ِنَ

اَ َهانَ ِنَََك َّلَ

89/16

el-Fecr

َدينُ ُكمَوِل ِ
لَ ُكم ِ
َدَي ِنَ
ْ
ََْ

وِل ِ
َدَي ِنَ
ََ

109/6

el-Kâfirûn

Her iki risâlede ‘yâ’ harfinin hazfedildiği yerlerden biri de Sebeʿ Sûresi’nde

 kelimesidir. Ancak bu kelime Sebeʿ sûresinde geçmemektedir.اَْلََوا ِر geçtiği ifade edilen
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Müellifin bu kelimeyi eş-Şûrâ 42/32 ve et-Tekvîr 81/16’da geçen  اَْلََوا ِرkelimesi ile
karıştırmış olma ihtimali bulunmaktadır.
2.1.2.28. Beyân-ı ‘Yâyân’ ( ) يايان
Eserin bu bölümünde telaffuzu ve aslı itibariyle ‘iki yâ’ olup ‘tek yâ’ ile
resmedilen bazı kelimelere yer verilmektedir. Bununla birlikte müellifin her iki
eserinde de örneklerin yazımında ‘çift yâ’ gösterilirken, aynı zamanda ‘çift yâ’ ile de
okunması gerektiğine değinilmektedir. ‘Tek yâ’ ile resmedilen, ancak ‘çift yâ’ ile
okunan bu kelimelerin, müellif tarafından ‘çift yâ’ ile resmedilmesinin gerekçesi
kelimelerin köklerindeki imlaya dikkat çekilmesi amaçlı olabilir. Zira bu bağlamda bazı
okuyucuların zikredilen özel imlâ durumuna dikkat etmedikleri takdirde tilâvet
esnasında lahne düşme ihtimallerine dikkat çekilmiştir. Konuyla iligili olarak Dânî ve
Necâh bu kelimelerin ‘tek yâ’ ile resmedildiklerini söylemekte, ayrıca Dânî, Medine ve
Irak mushaflarında bunu bizzat gördüğünü aktarmaktadır.1
Sonuç olarak müellif, Dânî ve Necâh bu kelimelerin ‘tek yâ’ ile yazılıp ‘iki yâ’
ile okunması noktasında hem fikirdirler. Bununla birlikte mushafta, verilen bu örnekler
dışında ‘iki yâ’ ile yazılan, ‘iki yâ’ ile telaffuz edilen başka kelimeler de bulunmaktadır.
Ayrıca bu beyân, Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’da ‘Yâyân’ başlığı altında ele
alınırken Risâle fi’l-Ḳırâʾa’da ‘‘Ḫuṯṯâbu’t-Tâlî’’ başlığı altında işlenmektedir. Söz
konusu örnekler her iki risâlede de birbiriyle örtüşmektedir. Her iki risâlede verilen
örnekler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 22: ‘Yâ’ Harfinin Resmedilişi

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

el-Aʿrâf

7/196

ِ
َّٰ ََو
ُلييَالل
َ ا َّن

ِ
َّٰ ََو
ُلييَالل
َ ا َّن

el-Furkân

25/49

ْد ًة ََمْي ًتا
َ لِنُ ْحيِ َيََبِ ِهََبَل

ََمْي ًتا
َ لِنُ ْحيِ َيََبِ ِهََبَل
َ ْد ًة

Yûsuf

12/101

ِ َو
ٰ ْ اَو
َاَل ِخ َرِة
َ ْاَن
َ لييَفَالدُّنْ َي
َت

ِ ََو
ٰ ْ اَو
َاَل ِخ َرِة
َ ْاَن
َ لييَفََالدُّنْ َي
َت

Yâsin

36/79

ييهاَالَّ ِذَي
ُْ قُ ْل
َ ََي

ييهاَالَّ ِذَي
ُْ قُ ْل
َ ََي

1

ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 56; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 3/589-590, 915.
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el-Ahkâf

46/33

َٓ
َيييَال َْم ْوٰتى
ُْ َع ٰلىَاَ ْن

َٓ
ََيييَال َْم ْوٰتى
ُْ َع ٰلىَاَ ْن

el-Kıyâmet

75/40

َٓ
َيييَال َْم ْوٰتى
ُْ َع ٰلىَاَ ْن

َٓ
ََيييَال َْم ْوٰتى
ُْ َع ٰلىَاَ ْن

2.1.2.29. Beyân-ı Hazfi’n-nûni’l-muzâriʿi’l-mücerredi’l-muhaffef
Eserde Kurân-ı Kerîmde bazı âyetlerde geçen ‘‘yekûnü-tekûnü-nekûnü’’
kelimelerinin imlâsına değinilmektedir. Bununla birlikte örneklerde yer alan ‘nûn’
harfinin farklı formatlardaki durumlarda niçin hazfedildiği ele alınmamaktadır. Ancak
kaynaklarda ‘kâne’nin muzari kalıbında yer alan ‘nûn’ harfinin, ancak belli şartlar
taşıması durumunda hazfedileceği bildirilmektedir. Bu durumda öncelikle ‘kâne’
kelimesinin muzari kalıbında olması gerekmektedir. Bununla birlikte nûnun, ya sükûn
üzere meczûm olması, ya kendisinden sonra sakin bir harf gelmemesi, ya da muttasıl
bir zamir gelmemesi şartına bağlanmaktadır. 1 Ancak eserde bu detaylara girilmemekte,
sadece yekûnü, tekûnü, nekûnü, sîgasında olan kelimelerde yer alan ‘nûn’ harfinin
hazfedildikten sonraki imlâsına (kitâbette yer alan son şekline) yer verilmektedir.
Tablo 23: ‘Muzâride Sâkin Nûn’ Harfinin Hazfi

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

en-Nisâ

4/40

ِ
ِض
اع ْف َها
َ ُكَ َح َسنَ ًةَي
ُ ََوا ْنَت

ِ الَذَ َّر ٍٍۚة
ِ
َكَ َح َسنَ ًة
َ َاللَ َََلَيَظْلِ ُم َِمثْ َق
ّٰ ا َّن
ُ ََوا ْنَت
َ
ِض
اع ْف َها
َ ُي

el-Enfâl

8/53

*

Hûd

11/17

َف َِم ْريٍَة َِمْن ُه
َ َِك
ُ َفَ َلَت

ٍۚ
ِ َاَل ْح َز
ََُّار ََم ْو ِع ُده
َ ْ َوَم ْنَيَ ْك ُف ْرَبَِِهَِم َن
ُ ابَفَالن
ف َِم ْريٍَة َِمْن َُه
َ َِك
ُ َفَ َلَت

Hûd

11/109

َف َِم ْريٍَة َِمَّاَيَ ْعُب ُد
َ َِك
ُ َفَ َلَت

ف َِم ْريٍَة َِمَّاَيَ ْعُبد
َ َِك
ُ َفَ َلَت

en-Nahl

16/127

َضْي ٍق َِمَّاَْيَْ ُك ُرون
َ َِك
َ َف
ُ ََوََلَت

َضْي ٍق َِمَّا
َ َِك
َْ َوََل
َ َف
ُ ََوََلَت
َ ََت َز ْن
َ َعلَْي ِه ْم

ِك
َكَ ُمغًَِّرياَنِ ْع َم ًة
ّٰ ََبَ َّن
ُ ََاللََ ََلَْي
َ ِٰذل

َْيَْ ُك ُرون

Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullāh b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh b. Hişâm en-Nahvî, Şüẕûrü’ẕẕeheb fî maʿrifeti kelâmi’l-ʿArab, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd (Beyrut: el-Mektebetü’lAsriyye, 1424), 214-215.
1
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Lokmân

31/16

ِ
َخ ْرَدل
َ كَِمثْ َق
َ َحبَّ ٍة َِم ْن
ُ َا ْنَت
َ ال

ِ ِ يَب
ََخ ْرَد ٍل
َ كَِمثْ َق
َ َحبَّ ٍة َِم ْن
ُ َنَا ََّّنََٓاَا ْنَت
ََّ ُ َ
َ ال

el-Müʾmin

40/50

َكَ ََتَْتِي ُك ْم
ُ َقَالَُٓواَاَ َوََلَْت

ِ ََبلْب ِيَن
َات
ُ َقَالَُٓواَاَ َوََلَْت
ّ َ ِ َر ُسلُ ُك ْم
ُ كَ ََْت ۪تي ُك ْم

el-Müddessir

74/43

ِ كَِمنَالْم
َي
َ ّصَل
َ ُ َ ُ َقَالُواَ ََلَْن

ِ كَِمنَالْم
َي
َ ّصَل
َ ُ َ ُ َقَالُواَ ََلَْن

el-Müddessir

74/44

ِ
ِ ُ َوََلَن
َي
َ كَنُطْع ُمَال ِْم ْس َك
َْ

ِ
ِ ُ َوََلَن
َي
َ كَنُطْع ُمَال ِْم ْس َك
َْ

et-Tevbe

9/74

َكَ َخ ْ ًرياَ ََلُ ْم
ُ َفَِا ْنَيَ تُوبُواَي

َكَ َخ ْ ًرياَ ََلُ ْم
ُ َفَِا ْنَيَ تُوبُواَي

en-Nahl

16/120

ِ كَِمنَال
َي
َ َْم ْش ِرك
ُ َ ُ ََوََلَْي

ِ كَِمنَالْم ْشَِركَِ ۙيَ َشاكِر
َاََلَنْ ُع ِم ِه
ً َ ُ َ ُ ََوََلَْي

Meryem

19/67

ِ
كَ َشْيًا
ُ ََوََلَْي
َ م ْنَقَ ْب ُل

ِ
كَ َشْيًا
ُ ََوََلَْي
َ اَ َّن
َ َخلَ ْقنَاهَُم ْنَقَ ْب ُل

el-Müʾmin

40/28

ِ
َكَََك ِاذ ًَبَفَ َع َلْي ِهََك ِذبُ ُه
ُ ََوا ْنَي

ِ
َكَََك ِاذ ًَبَفَ َع َلْي ِهََك ِذبُ ُه
ُ ََوا ْنَي

el-Müʾmin

40/28

ِ
ِ كَص ِادقًاَي
َصْب ُك ْم
ُ َ ُ ََوا ْنَي

ِ
ِ كَص ِادقًاَي
َضَاَلَّ َِذي
ُ صْب ُك ْمَبَ ْع
ُ َ ُ ََوا ْنَي
يَِع ُد ُك َْم

el-Müʾmin

40/85

َكَيَ ْن َف ُع ُه ْم ََِاْيَا َُّنُ ْم
ُ َفَ َل ْمَي

ْسَنا
َّ كَيَ ْن َف ُع ُه ْم ََِاْيَا َُّنُ ْمَل
ُ َفَ َل ْمَي
َ اََب
َ اَراَ ْو
َ َم

el-Kıyâmet

75/37

ِ
َنَْيُْ ٰٰن
ُ َاَََلَْي
ٍِّ كَنُطَْف ًةَم ْن ََم

ِ
َنَْيُْ ٰٰن
ُ َاَََلَْي
ٍِّ كَنُطَْف ًةَم ْن ََم

2.1.2.30. ‘Kefûrun’ (  ) كَفورve ‘Küfûran’ ( ورا
ً  ) كفKelimeleri
Risâlede dikkat çekilen konulardan biri de ‘Kefûr’ ve ‘Küfûran’ kelimelerinin
imlâsı meselesidir. Müellif tarafından söz konusu kelimelerin gerek imlâda gerek
tilâvette hatalı bir şekilde yazılması ve okunması ihtimaline dikkat çekilmektedir. Bu
bağlamda zikredilen kelimelerin Resm-i Osmânî’ye uyumlu şekilde resmedilip telaffuz
edilmeleri için her bir örnekten sonra kelimelerin imlâsının nasıl olması gerektiği
açıklanmaktadır. Risâlede yer verilen örnekler şu şekildedir:
Tablo 24: ‘Kefûrun’ ve ‘Küfûran’ Kelimeleri

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

11/9

ُٓ۫
َلَيَ ُؤسَََك ُفور

ُٓ۫
ٍۚ ِ
َاَمْنهُ َِانَّهَُلَيَ ُؤسَََك ُفور
ُُثََّنَ َز ْعَن َاه

17/27

ِِ ِ
َّ َوَكا َن
ورا
ً َالشْيطَا ُنَل َربَّهَََك ُف

ِِ ِ
َّ َوَكا َن
ورا
ً َالشْيطَا ُنَل َرَبَّهَََك ُف

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Hûd
el-İsrâ
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ِۜ
فَ لَ َّم َٰ ِ
ضتُ ْمَ
ْبَاَ ْع َر ْ
اَنّي ُك ْمَا َٰلَال َِّ
وَكا َن ِْ
ورا
َاَلنْ َسا ُنَََك ُف ًَ
َ

*

17/68

el-İsrâ

ِ
َخ َّو ٍ
َالل َََل ُِ
انَ
َي ُّ
بَ ُك َّل َ
ا َّن َّٰ
َك ُفوٍَر

َخ َّو ٍ
انَََك ُفوٍرَ
ُك َّل َ

22/38

el-Hac

ِۜ
ََّي ۪يي ُك ْمَاِ َّنَ
ََّْييتُ ُك ْم ُ
ُُث ُ ۪
َُث ُْ
ِْ
اَلنْ َسا َنَلَ َك ُفورَ

اِ َّن ِْ
َاَلنْ َسا َنَلَ َك ُفورَ

22/66

el-Hac

اََيحد ِٰ ِ
َختَّا ٍرَ
ََب َيتِنََٓاَاََّلَ ُك ُّل َ
َوَم َْ َ ُ
َك ُفوٍَر

ِ
َختَّا ٍرَََك ُفوٍرَ
اََّلَ ُك ُّل َ

31/32

Lokmân

وهل ُ ِ
ورَ
ََ ْ َ
َن َ۪ٓازيَاََّلَالْ َك ُف َ

وهل ُ ِ
ورَ
ََ ْ َ
َن َ۪ٓازيَاََّلَالْ َك ُف َ

34/17

’Sebe

َن ۪زيَ ُك َّلَََك ُفوٍرَ
ك َْ
َك ٰذلِ َ

َن ۪زيَ ُك َّلَََك ُفوٍرَ
ك َْ
َك ٰذلِ َ

35/36

Fâtır

ِ ِ
تَ
َّم ْ
َسيِّئَة َِبَاَقَد َ
َوا ْنَتُصْب ُه ْم َ
اَيْ ۪دي ِهمَفَِا َّن ِْ
َاَلنْ َسا َنَََك ُفورَ
ْ

فَِا َّن ِْ
َاَلنْ َسا َنَََك ُفورَ

42/48

eş-Şûrâ

ِ ِ ِ
ادَِهَج ْزء ِۜاَاِ َّن ِْ
َاَلنْ َسا َنَ
م ْنَعَب َ ُ ً

اِ َّن ِْ
َاَلنْ َسا َنَلَ َك ُفورَ ُم ۪بيَ

43/15

ez-Zuhruf

لَ َك ُفورَ ُم ۪بيَ

اِ َّماَ َشَاكِر ِ
ورا
اَوا َّم َاََك ُف ً
ً َ

اِ َّماَ َشاكِر ِ
ورا
اَوا َّم َاََك ُف ً
ً َ

76/3

el-İnsân

ِ ِ ِ
ورا
َوََلَتُط ْعَمْن ُه ْمَ ٰا ََثًاَاَ ْوَََك ُف ً

ِ ِ ِ
ورا
َوََلَتُط ْعَمْن ُه ْمَ ٰاَثًاَاَ ْوَََك ُف ً

76/24

el-İnsân

فَآََٰبَاَ ْكث رَالن ِ ِ
ورا
َّاسَاََّلََ ُك ُف ً
َُ

فَآََٰبَاَ ْكث رَالن ِ ِ
ورا
َّاسَاََّلََ ُك ُف ً
َُ

17/89

el-İsrâ

ِ ِ
ورا
فَاَ َبَالظَّال ُمو َنَاََّلََ ُك ُف ً

ِ ِ
ورا
فَاَ َبَالظَّال ُمو َنَاََّلََ ُك ُف ً

17/99

el-İsrâ

فَآََٰبَاَ ْكث رَالن ِ ِ
ورا
َّاسَاََّلََ ُك ُف ً
َُ

فَآََٰبَاَ ْكث رَالن ِ ِ
ورا
َّاسَاََّلََ ُك ُف ً
َُ

25/50

el-Furkān

Tabloda verilen örneklerin tümünde ‘kâf’ harfi fetha ile ‘kefûran’ şeklindeyken
son üç sûrede geçen örneklerde ‘kâf’ harfinin zammeli olması gerektiğine dikkat
çekilmektedir.
 ) Edatının Haberinde Tekaddümكَانَا ( ’2.1.2.31. ‘Kâne
‘Kâne’ edatı başına geldiği ismi merfû, haberi ise mansûb kılmaktadır. Aslolan
‘kâne’nin isminin -fiilin failden önce gelmesi gerektiği gibi- haberinden önce
gelmesidir. Ancak bazen farklı gerekçelerle ‘kâne’nin haberi, isminden önce
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gelmektedir.1 Bu durumda ‘kâne’den sonra gelen haberin harekesinin doğru bir şekilde
okunması ve yazılması gerekmektedir. Nitekim bu bağlamda yapılan imlâ hataları
görülmüş olmalı ki müellif tarafından bu husus üzerinde durulmakta; ‘kâne’nin
haberinin isminden önce geldiği yerleri neden ve niçinlerine değinmeksizin risâlede
beyân edilmektedir.
Tablo 25: ‘Kâne’ Edatının Haberi

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

Âl-i İmrân

3/147

ََوَماََكا َنَقَ ْوََلُ ْم

َوَماََكا َنَقَ ْوََلُ ْمَآَََِّلَاَ ْنَقَالُوا

el-Arâf

82

*

ابَقَ ْوَِمََِٓهَآَََِّلَاَ ْنَقَالَُٓوا
َ َوَماََكا َنَ َج َو

Nûr

24/51

ِ
ِ
َي
َ َِا ََّّنَاََكا َنَقَ ْو َلَال ُْم ْؤَمن

ِ َِاِ ََّّنَاََكا َنَقَ و َلَالْم ْؤَِمن
َاَد َُٓعواَاِ َٰل
ُ يَا َذ
َ ُ ْ
ِ اللَورس
ِّٰ
ولَ َِه
ُ ََ

en-Neml

27/56

َابَقَ ْوِم َ۪ٓه
َ فَ َماََكا َنَ َج َو

َابَقَ ْوِم َ۪ٓه
َ فَ َماََكا َنَ َج َو

el-Ankebût

29/24

َابَقَ ْوِم َ۪ٓه
َ فَ َماََكا َنَ َج َو

َابَقَ ْوِمهَآَََِّلَاَ ْنَقَالُوا
َ فَ َماََكا َنَ َج َو
َُاقْتُ لُوه

el-Ankebût

29/29

َابَقَ ْوِم َ۪ٓه
َ فَ َماََكا َنَ َج َو

َابَقَ ْوَِمََِٓهَآَََِّلَاَ ْنَقَالُواَائِْتَنا
َ فَ َماََكا َنَ َج َو
ِ بِ َع َذ
َِّٰ اب
َالل

er-Rûm

30/10

ِ َّ ِ
َين
َ ُُثَََّكا َنَ َعاقَبةََالذ

اَالسوٰآَى
ََ ُُثَََّكا َنَ َعاقَِبةََالَّ ِذ
َُّٓ ينَاَ ََٓسا ُؤ

el-Câsiye

45/25

َجَتَ ُه ْم
ََّ َح
ُ َماََكا َن

َماََكا َنَ ُح َّجَت ُه ْمَآَََِّلَاَ ْنَ َقالُوا

el-Haşr

59/17

َع ِاقَبَتََ ُهََٓما
َ فَ َكا َن

ِ فَ َكا َنَ َع ِاقَب تَ ُهَََٓماَاَ ََّّنَُم
ََخالِ َديْ ِن
َ اَفَالنَّا ِر
فِي َها

Eserde bu örneklendirmeler yapıldıktan sonra ‘kânû’ kelimesinin yazım
özelliğinden bahsedilerek şu ifadeler kullanılmaktadır: ‘‘Bir yerde  َكانواkelimesî nûn-u
maktuʿ île yazılır. Sûre-i Yûnus’da  فَ َما َكانوا لِي ؤِمنوا ِِبَا َك َّذبوا بِِهbundan ğayrî cümle yerde َكانوا

Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullāh b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh b. Hişâm en-Nahvî, Sebîlü’lhüdâ bi-taḥḳīḳi Şerḥi Ḳaṭri’n-nedâ, thk. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd (Beyrut: Mektebeti Dârü’lFecr, 1433), 215, 218.
1
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‘nûn nûn u vâv île mevsûl (  ) َكان وyazılır’’. Ancak müellif bu tezine dair herhangi bir
kaynak göstermemekte ayrıca tam olarak neyi kasdettiğine dair açıklayıcı bir bilgi de
paylaşmamaktadır. Nitekim müellif tarafından Risâle fi’l-Ḳırâʾa eserinde söz konusu
 َكانواkelimesinin başındaki edatlara değinildiği görülmektedir. Bu kelimenin başına

aldığı ekler bağlamında okuyucunun hataya düşmemesinin yanı sıra, âyetin devamında
yer alan  بِِهkelimesinin varlığına dikkat çekilmektedir. Ayrıca bu kelimede geçen ‘nûn’
harfinin ‘vâv’ harfinden ayrı yazılması durumu imlâya dair kaleme alınan gerek klasik
gerek son dönem kaynaklarda görülen bir durum değildir. Tüm bunlar dikkate
alındığında müellifin bu bağlamda sehve düştüğü düşünülmektedir.
ِ الص
Ayrıca eserde ‘yekûnu’ kelimesinin, اغ ۪رين
َّ وّن ِم َن
ً [ َولََيكYûsuf 12/32]’de şeklinde

‘nûn’ harfinin ‘elif’ ile tenvinli bir şekilde resmedildiği bilgisi verilmektedir. Bu
ِ [ لَنَس َفعا َِبلنel-Alak 96/15]
bağlamda bazı kaynaklarda bu durum ifade edilmekte, َّاصَي ِة
ً

âyetinde geçen ‘lenesfeʿan’ (  ) لََنس َف ًعاkelimesinin de ( وّن
ً  ) َولََيكkelimesinde olduğu gibi
‘hafif te’kid nûnu’nun da mushaf imlâsında ‘elif’ olarak resmedildiği bilgisine yer
verilmektedir.1 Müellifin tarafından söz konusu kelimelerde niçin böyle bir imlâ tercihi
yapıldığına dair bir görüş beyân edilmemektedir. Ancak Dânî’nin bu bağlamda ‘‘vakf
muradıyla bu şekilde resmedilmiştir’’ görüşü dikkat çekmektedir.2
2.1.2.32. ‘Biʾse’ (ساا
َ  ) بِئKelimesi
Eserde ‘biʾse’’ kelimesinin mushafta

ِ
ِ
ِ
س
َ  لَبئ- س
َ  َولَبئ- س
َ  فَ لَبئformatlarında sekiz

ِ
yerde geçtiği bilgisi verilmektedir. Bu kelimeler س َما َشَروا بِِٰٓه اَن ف َسهم
َ [ َولَبئel-Bakara 2/102], َف َحسبه
ِ
ِ
ِ
س ال ِم َهاد
َ [ َج َهنَّم َولَبئel-Bakara 2/206], س َما َكانوا يَع َملو َن
َ [ لَبئel-Mâide 5/62], س َما َكانوا يَصنَ عو َن
َ [ لَبئel-Mâide
ِ
ِ
ِ
ِ
5/63], س َما قَد ََّمت ََلم
َ س َمث َوى المتَ َك ّ۪ب
َ [ لَبئel-Mâide 5/80], ين
َ [ فَ لَبئen-Nahl 16/29], س ال َع ۪شي
َ [ َولَبئel-Hac
ِ
22/13] ve س ال َم ۪صي
َ [ َولَبئNûr 24/57] âyetlerinde yer almaktadır. Ancak müellifin söz konusu

kelimelerin sekiz yerde geçtiğine dair verdiği bilgide eksiklik olduğu görülmektedir.
ِ
ِ
Nitekim biri س ال َموٰل
َ [ لَبئel-Hac 22/13] âyetinde, diğeri س َما َكانوا يَف َعلو َن
َ [ َلبئel-Mâide 5/79] âyette

1
2

ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 50; İbn Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min resmi’l-Muṣḥaf, 61.
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 50.
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olmak üzere bu formdaki kelimelerin yer aldığı âyet sayısı toplamda on rakamına
ulaşmaktadır.
Müellifin, kök itibari ile aynı kalıpta olan bu kelimenin başına aldığı ekler
sebebiyle kitâbette veya tilâvette bir hataya düşülebileceği kaygısı neticesinde böyle bir
açıklamaya gittiği düşünülmektedir. Nitekim bu kaygı, eserde açıklanan birçok beyânda
göze çarpmaktadır. Risâlenin yazım amacıyla doğrudan bağlantısı olan bu tür
açıklamaların gündeme alınması ayrıca âyet örnekleriyle desteklenmesi hattât ve kārîler
için bir kılavuz niteliği taşımaktadır.
2.1.2.33. Beyân-ı Vâv-ı Cemiʿ
Eserde ‘cem-iʿ vâv’lı olan kelimelerin önüne ‘elif’ harfi ziyâde edileceği ifade
edilmektedir. Nitekim bunlar cemiʿ müzekker gâip kipleri, son harfi illetli olan muzâri
fiiller, izafet sebebiyle ‘nûn’ harfi düşmüş cem-i müzekker sâlimler, merfû hali ‘vâv’
ile belirtilen ve bu özelliklere sahip olmamasına rağmen istisna oluşturan bazı
kelimelerden müteşekkildir. 1 Bununla birlikte söz konusu ziyâdelik, cemi vâv’ından
sonra muttasıl bir zamir bulunmaması ya da fiilin başına gelen nasb veya cezm edici
unsurlar gelmesi neticesinde ‘elif’ ziyâde edilmektedir. Ancak bu kurala istisna
oluşturacak bazı kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar;  ََبؤ,  َجاؤşeklinde geçtiği tüm
yerlerde, [ فَٰٓاؤel-Bakara 2/226], [ َو َعتَ وel-Furkân 25/21], [ َس َعوSebe’ 34/5], [ تََب َّوؤel-Haşr
59/9]’daki ‘elifsiz’ resmedilen kelimelerdir. 2 Ayrıca vâv’dan sonra ‘elif’ ziyâdesiyle
yazılan merfû veya mansûb illetli fillerde geçen [ يَعفوen-Nisa 4/99] kelimesinin ‘elifsiz’
resmedilmesi sebebiyle istisna teşkil ettiği görülmektedir.3
Eserde cemi vâvından sonra ‘elif’in hazf edileceği diğer kelimeler aşağıda
tabloda verilmektedir.

İbn Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min resmi’l-Muṣḥaf, 52-53.
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 34-36; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl, 2/81-83; İbnu’l-Kâsıh,
Şerḥu Telḫîṣü’l-fevâʾid ve taḳrîbü’l-mütebâʿid, 56; el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân şerḥu mevridi’ẓ-ẓamʾân fî
fenni’r-resmi ve’ż- żabṭi, 188-189.
3
ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 35; İbn Vesîḳ, el-Câmiʿ limâ yuḥtâcü ileyhi min resmi’l-Muṣḥaf, 52;
Merrâkuşî, ʿUnvânu’d-delîl min mersûmî ḫaṯṯi’t-tenzîl, 59; İbnu’l-Kâsıh, Şerḥu Telḫîṣü’l-fevâʾid ve
taḳrîbü’l-mütebâʿid, 56; el-Mâriğnî, Delîlü’l-ḥayrân şerḥu mevridi’ẓ-ẓamʾân fî fenni’r-resmi ve’ż- żabṭi,
189-190.
1
2
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Tablo 26: Cemiʿ Vâv-ı

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

2/226

ِ ُٓ۫ ِ
ََاللَ َغ ُفورَََرَِحيم
َّٰ فَا ْنَََٓفا َُؤَفَا َّن

َفَِا ْنَََٓفا ُؤ

el-Mâide

5/15

1
ََع ْنََك ۪ث ٍري
َ َويَ ْع ُفَو

*

en-Neml

27/33

2
ٍ
ٍ ْسَ َش ۪د
ٍ ََب
َيد
َ َواُولَُو
َ اُولَُوَقُ َّوة

*

el-Kasas

28/3

ِ ِ َ َعلَي3نَ ْت لَُو
وسى
ٰ َم
َْ
ُ كَم ْنَنََبا

*

Yûsuf

12/108

ِّٰ َاِ َٰل4س ۪ب َ۪ٓيليَاَ ْد َٓعَو
ََالل
ُ
َ

*

er-Raʿd

13/36

5

Yûnus

10/30

ٍ كَتَ ْب َلُوََ ُك ُّلَنَ ْف
َت
ََ ُِهَنال
ْ س َََٓماَاَ ْسلَ َف

*

Hûd

11/116

َاُوَلُوَبَِقيَّ ٍةَيَ ْن َه ْون

َاُوَلُوَبَِقيَّ ٍةَيَ ْن َه ْون

Furkân

25/21

َعتُ ًّواََك ۪ب ًريا
ُ َو َعَتَ َْو

َعتُ ًّواََك ۪ب ًريا
ُ َو َعَتَ َْو

Sebe’

34/5

ِ ََفَ ٰايتِن
َين
ََ ََوالَّ ِذ
ُ َ َ۪ٓ ينَ ََس َع َْو
َ اَم َعاج ۪ز

ِ ََفَ ٰايتِن
َين
ََ ََوالَّ ِذ
ُ َ َ۪ٓ ينَ ََس َع َْو
َ اَم َعاج ۪ز

el-Beyyine

98/2

َاَمطَه ََّرًة
ُ َيَ ْت َلُو
ُ ص ُح ًف

*

el-Enʿâm

6/34

ََواُ ُ۫ٓوَذُوَ َح َّٰٓتَاَٰت ُيه ْم

*

el-Müʾmin

40/61

ِ
ِ َع َلىَالن
ََّاس
ْ ََاللََلَ َُذوَف
ّٰ ا َّن
َ ض ٍل

ِ
ِ َع َلىَالن
ََّاس
ْ ََاللََلَ َُذوَف
ّٰ ا َّن
َ ض ٍل

Nisâ

4/99

ىَاللَُاَ ْنَيَ َْع ُفو
ّٰ َع َس

ىَاللَُاَ ْنَيَ َْع ُفو
ّٰ َع َس

el-Müʾmin

40/21

ِ َهمَاَ َشد6َكانَُو
َََّمْن ُه ْمَقُ ََّوًة
ُْ

ِ َكاَنُوَهمَاَ َشد
َََّمْن ُه ْمَقُ َّوًة
ُْ

el-Mutaffifîn

83/3

ِ
َوه ْمََيُْ ِس ُرون
ُ َُوَزن
َ َواذَاَََكاَلُ َو ُه ْمَاَ ْو

ََكاَلُ َو ُه ْم

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

el-Bakara

اِلَْي ِهَاَ ْدَعُو

*

Bu kelime Necâh’a göre elif ile resmedilmektedir. Bkz; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl,
3/435.
2
 اولوkelimeleri Dânî’ye göre elif ile resmedilmektedir. Bkz; ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 35.
3
Bu kelime Necâh’a göre elif ile resmedilmektedir. Bkz; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl,
4/961.
4
Bu kelime Dânî’ye göre elif ile resmedilmektedir. Bkz; ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 35.
5
Bu kelime Dânî’ye göre elif ile resmedilmektedir. Bkz; ed-Dânî, Kitâbü’l-muḳniʿ, 36.
6
Bu kelime Necâh’a göre elif ile resmedilmektedir. Bkz; İbn Necâh, Muḫtaṣaru’t-tebyîn li-hicâi’t-tenzîl,
4/1069.
1
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Tabloda verilen örnekler incelendiğinde eserde [ َويَعفوel-Mâide 5/15], [ اولوenNeml 27/33], [ نَت لوel-Kasas 28/3], [ اَدعٰٓوYûsuf 12/108], [ اَدعوer-Raʿd 13/36], [ تَب لواYûnus
10/30], [ اولوHûd 11/116], [ يَت لوel-Beyyine 98/2] ve [ َوا ۫وذوel-Enʿâm 6/34] kelimelerinin
cemi ‘elif’siz resmedilmesi gerektiği bilgisi yer almaktadır. 1 Bu bilgiye Risâle fi’lḲırâʾa’da yer verilmemektedir. Bununla birlikte [ َكانوel-Müʾmin 40/21] kelimesinin her
iki risâlede de Resm-i Osmânî’de ‘elifsiz’ resmedildiği ifade edilmektedir. Oysa
zikredilen kelimelerin kaynaklarda ve günümüz mushaflarında ‘elif’ ile resmedildiği
görülmektedir. Bu durumda müellifin söz konusu kelimelerdeki ‘elifsiz’ resmediliş
iddiasının kaynağı tespit edilememiştir.
2.1.2.34. ‘Dâr’ ( َار
 ) د ِاve ‘Diyâr’ ( ار
 ) ِد َي ِاKelimeleri
Müellif Kurʾân’da bu kelimelerin beş âyette ‘elif’ ile ( ) َدا ِر, iki âyette ise ‘yâ’ ile
(  ) ِد َي ِرresmedildiğini beyân etmektedir. Beyânda beş yerde ‘elif’ ile yazıldığına dair
örnek gösterilen âyetlerin [ ِف َدا ِرِهم َج ِ ۪اِث َنيel-Aʿrâf 7/78, 91, [ ِف َدا ِركم ثَ ٰلثَ َة اََّيمHûd 11/65], اَو ََت ُّل قَ ۪ر ًيبا
ِ ِ
[ ِمن َدا ِرِهمer-Raʿd 13/31] ve ني
َ [ ِف َدا ِرهم َج ۪اِثel-Ankebût 29/37], beyânda ‘yâ’ ile yazıldığına dair

örnek gösterilen âyetlerin ise [ ِف ِد َي ِرِهم َج ِ ۪اِث َنيHûd 11/67, 94]’teki gibi resmedildiği
görülmektedir. Ayrıca er-Raʿd 13/31 hariç diğer örneklerde kelimelerin başında yer
alan ‘fî’ harfi ceri dikkat çekmektedir. Ancak söz konusu kelimelerin geçtiği yerler bu
âyetlerle sınırlı değildir. Nitekim ‘diyâr’ kelimesinin el-Bakara 2/84, 85, 243, 246, Âl-i
İmrân 3/195, en-Nisâ 4/66, el-Enfâl 8/47, el-Hac 22/40, el-Haşr 59/3, 8, el-Mümtehine
60/8, 9. âyetlerde de başında ‘min’ harfi ceri ile birlikte yer aldığı görülmektedir. ‘Dâr’
kelimesinin ise eserde zikredilen yerler dışında -şeddeli formatı hariç- Yûnus 10/25’te
başında ‘ilâ’, el-Kasas 28/81’de başında ‘bâ’ harfi ceri ile birlikte geçmektedir. Bu
durumda müellifin bu âyetleri eserinde neden zikretmediği izâha muhtaç bir durum
olarak ortaya çıkmaktadır. Öncelikle bu durumun, kelimelerin başına aldığı farklı ekler
sebebiyle oluştuğu söylenebilir. Sonrasında mushaf yazımında veya tilâvet esnasında
daha çok başına ‘fî’ eki alan kelimelerde hata yapıldığı,

bu nedenle sadece bu

örneklere yer verildiği şeklinde bir yoruma gidilmesi de mümkündür.

Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 13b, 14a; Ömer b.
Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 24b, 25a.
1
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2.1.2.35. Beyân-ı Nûn-i Teʾkîd
Risâlenin bu beyânında fiillerin sonunda yer alan ‘tekîd nûn’u ele alınmakta,
ayrıca bu fiillerin başında yer alan ‘lâm’ harfinin harekesine değinilmektedir. Bu
bağlamda  لَِيط َمئِ َّن-  َوَ ِٰلمَرَُّنم-  فَ لَي َغِي َّن-  لَي َب تِك َّن-  لَي َب يَِن َّنşeklinde verilen örneklerin tümünde ‘lâm’
harfinin meftûh olması durumunda kelime sonunda yer alan nûn harfinin ‘tekîd nûn’u
olma niteliğine işaret edilmektedir. İki yerde geçen [ َولِتَط َمئِ َّنÂl-i İmrân 3/126], [el-Enfâl
8/10] kelimesinde ‘lâm’ harfinin meksûr olduğu ifade edilerek kelime sonunda yer
alan nûn harfinin de ‘tekîd nûn’u olmayıp kelimenin asli harfi olduğuna işaret
edilmektedir. Fakat bu bilgi verilmesine rağmen ‘lâm’ harfinin meksûr olma durumu
göz ardı edilerek [ لَِيط َمئِ َّنel-Bakara 2/260] kelimesinin eserde tekîd nûnlu kelimelere
örnek gösterilen âyetler arasında yer alması düşündürücü bir durum arz etmektedir.
Risâle fi’l-Ḳırâʾa’da ise bu duruma dikkat çekilerek müellif tarafından söz konusu
kelimedeki ‘nûn harfinin her ne kadar şeddeli de olsa tekîd nûn’u durumunda değil,
kelimenin bizâtihi aslındandır’ şeklinde bir açıklamaya gidilmektedir.1 Bu durumda söz
konusu örneklerin, müellifin yukarıda beyân ettiği kaidelerin sıhhatine engel teşkil
etmeyeceği görülmektedir.
2.1.2.36. ‘Hüden’ ( ) هدًى, ‘Raḥmet’ ( ً ) َرح َم اةve ‘Mevʿiẓa’ (  ) َمو ِع َظةاKelimeleri
Müellif tarafından birçok beyânda ifade edildiği üzere burada da kelimelerin
resmedilişlerinden, birlikte yazıldıklarındaki hareke durumlarından, kelimelerin farklı
şekillerde geçtiği yerlerden bahsedilmektedir. Nitekim bu bağlamda risâlede ‘Hüdâ’
kelimesinin ‘Raḥmet’ ve ‘Mevʿiẓa’ kelimeleri ile birlikte kullanıldıklarında nasıl
harekelendirilmesi gerektiğine dair örnekler sunulmaktadır.
Tablo 27: ‘Hüden’, ‘Raḥmet’ ve ‘Mevʿiẓa’ Kelimeleri

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

el-Enʿâm

6/154

ِ ِِ
ََرَّبِِ ْمَيُ ْؤِمُنون
َ ىَوَر ْْحًََةَل ََعلَّ ُه ْمَبلََٓقاء
َ َو ُه ًد

ٍ
ِ
َىَوَر ْْحَ ًةَل ََعلَّ ُه ْم
َ َوتَ ْف ۪ص ًيلَل ُك ِّلَ َش ْيءَ َو ُه ًد
ِ ِِ
َرَّبِِ ْمَيُ ْؤِمنُو َن
َ بلََٓقاء

1

Ömer b. Mustafâ, Risâle fi’l-Ḳırâ’a (Hacı Mahmud Efendi, 229/1), 20a.
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ِۜ
َاللَغَ ُفور َ ِ
ِ
ٰ
يما
اَر َح ً
َوَمغْف َرةًَ َوَر ْْحََةًَ َوَكا َن ُّ ً َ

*

4/96

en-Nisâ

*

21/84

el-Enbiyâ

َوِمثْ َل ُه ْم ََم َع ُه ْمَ َر ْْحَةًَِمنَّا
َوَو َهْب َناَلََُٓهَاَ ْهلَهُ َ

*

38/43

Sâd

وس ِ
ِ ِِ ِ
َم َٰٓ
ىَا َم ًاماَ َوَر ْْحَ ًةَ
اب ُ
َوم َْنَقَ ْبلَ َهََكَت ُ

*

46/12

el-Ahkâf

صلْناه ٰ ِ
ىَوَر ْْحَةًََلَِق ْوٍمَ
فَ َّ َ ُ َ
َعلىَعل ٍْمَ ُه ًد َ
ِ
يُ ْؤمنُو َن

ٰ ِ
ىَوَر ْْحًََةَلَِق ْوٍمَيُ ْؤِمُنونَ
َعلىَعل ٍْمَ ُه ًد َ

7/52

el-Aʿrâf

ىَوَر ْْحَةًََلِ َق ْوٍمَيُ ْؤِمنُونَ
َو ُه ًد َ

ىَوَر ْْحَةًََلِ َق ْوٍمَيُ ْؤِمنُونَ
َو ُه ًد َ

12/111

Yûsuf

ىَوَر ْْحَ ًةَلِ َق ْوٍمَيُ ْؤِمنُونَ
َو ُه ًد َ

ىَوَر ْْحَ ًةَلِ َق ْوٍمَيُ ْؤِمنُونَ
َو ُه ًد َ

16/64

en-Nahl

وه ًدىَور ْْحةًَوب ْش ٰرىَلِل ِ
يَ
ْم ْسل ۪م َ
َ ُ ََ َ َُ
ُ

وه ًدىَور ْْحةًَوب ْش ٰرىَلِل ِ
يَ
ْم ْسل ۪م َ
َ ُ ََ َ َُ
ُ

16/89

en-Nahl

ِمنَب ع ِدَماَاه َل ْكناَاْلقرون ُ۫ٓ
صائَِرَ
َاَلُو ٰٰلَبَ ََٓ
ْ َ ْ ََٓ َ ْ َ ُ ُ َ ْ
لِلن ِ
ىَوَر ْْحًََةَل ََع َّل ُه ْمَيََت َذَّك ُرو َن
َّاسَ َو ُه ًد َ

ىَوَر ْْحَ ًةَل ََعلَّ ُه ْمَيََت َذَّك ُرونَ
َو ُه ًد َ

28/43

el-Kasas

*

28/86

el-Kasas

ِ
يَ
ْم ْح َِ
سَنِ َ
ُه ًدىَ َوَر ْْحَةًََلل ُ

ِ
يَ
ْم ْح َِ
سَنِ َ
ُه ًدىَ َوَر ْْحَةًَلل ُ

31/3

Lokmân

ٍۚ
َجاء ُك ْمَبَِّيَنة َِم ْن ِ
ىَوَر ْْحََةَ
َربّ ُك ْمَ َو ُه ًد َ
َ
فَ َق ْد ََٓ َ

ىَوَر ْْحَةَفَ َم ْنَاَظْلَ ُمَ
َو ُه ًد َ

6/157

el-Enʿâm

َوِمثْ لَ ُه ْم ََم َع ُه ْمَ َر ْْحًََةَِم ْنَ
َوٰاتَ ْي َناهَُاَ ْه َلهُ َ
ِعْن ِد ََن

اَ ْنَي لَْٰٓقىَاِلَي َ ِ
اب َِاََّلَ َر ْْحَةًَِم ْنَ
ْ
كَالْكَت ُ
ُ
َربِّ ََ
ك

فَ َم ْنَاَظْلَ ُمَ

ِِ
ِ
َه ْمَ
ََوِ َ
ين ُ
ىَوَر ْْحَةَلَلَّ َذ َ
فَنُ ْس َخت َهاَ ُه ًد َ
1
ِ
ِِ
ل َرَّب ْمَيَ ْرَهبُو َن

ِ
ىَوَر ْْحَةَ
ََوِ َ
فَنُ ْس َخت َهاَ ُه ًد َ

7/154

el-Aʿrâf

َجاءَتْ ُك ْم ََم ْو ِعظَة َِم ْنَ
َّاسَقَ ْد ََٓ
َََٓيَاَيُّ َهاَالن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َالص ُدوَرَ َو ُه ًدىَ
َو ِشََٓفاءَل َماَف ُّ
َربّ ُك ْم َ
ِ
ْم ْؤَِمَنِ ََ
ي
َوَر ْْحَةَلل ُ

َالص ُدوِرَوه ًدىَور ْْحةَلِل ِ
لِ َم ِ
يَ
ْم ْؤَمَنِ َ
اَف ُّ َ ُ َ َ َ ُ

10/57

Yûnus

وس ِ
ِ ِِ ِ
َم َٰٓ
ىَا َم ًاماَ َوَر ْْحَ ًةَ
اب ُ
َوم ْنَقَ ْبلَ َهََكَت ُ

*

11/17

Hûd

واِنََّهَ ََل ًدىَور ْْحةَلِل ِ
يَ
ْم ْؤَمَنِ َ
َ ُ ُ ََ َ ُ

واِنََّهَ ََل ًدىَور ْْحةَلِل ِ
يَ
ْم ْؤَمَنِ َ
َ ُ ُ ََ َ ُ

27/77

en-Neml

ىَوَر ْْحَةَلَِق ْوٍمَ
صائُِرَلِلن َِ
ٰه َذاَبَ ََٓ
َّاسَ َو ُه ًد َ

ىَوَر ْْحَةَلِ َق ْوٍمَيُوقِنُونَ
َو ُه ًد َ

45/20

el-Câsiye

ِ şeklinde verilmektedir. Düzeltildi.لقَوم يؤمِنونَ Risâle fi’l-Ḳırâ’a eserinde âyet sonu
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1

َيُوقِنُون
el-Bakara

2/66

ِ ِ
ِ
َي
َ اَوَم
َ ْمت َّ۪ق
َْ َل َماَب
ُ اَخ ْل َف َهاَ َوَم ْوعظَ ًةَلل
َ يَيَ َديْ َه

ِ
َاَوَما
َْ َفَ َج َعلَْن َاهاَنَ َك ًاَلَل َماَب
َ يَيَ َديْ َه
ِ ِ
ََ ْمت َّ۪ق
ي
ُ َخ ْل َف َهاَ َوَم ْو َعظَ ًةَلل

Âl-i İmrân

3/138

ِ ِ
َي
َ ْمت َّ۪ق
ُ ىَوَم ْوعظَةَلل
َ َو ُه ًد

ِ ِ
َي
َِ ٰه َذاَبَ َيانَلِلن
َ ْمت َّ۪ق
ُ ىَوَم ْوعظَةَلل
َ َّاسَ َو ُه ًد

el-Mâide

5/46

ِ ِ
َي
َ ْمت َّ۪ق
ُ ىَوَم ْوعظَ ًةَلل
َ َو ُه ًد

ِ ِ وم
َيَيَ َديِْه َِم َنَالت َّْوٰر ِيةَ َو ُه ًدى
َْ َص ّدقًاَل َماَب
َ َُ
ِ
ِ
ََ ْمت َّ۪ق
ي
ُ َوَم ْوعظَ ًةَلل

Yûnus

10/57

َاءتْ ُك ْمَ َم ْو ِعظَة
ََٓ َّاسَقَ ْد
َ َج
ُ َََٓيَاَيُّ َهاَالن

َاءتْ ُك ْمَ َم ْو ِعظَةَِم ْن
ََٓ َّاسَقَ ْد
َ َج
ُ َََٓيَاَيُّ َهاَالن
ِ
ِ َو ِشََٓفاءَلِ َم
ََو ُه ًدى
ُّ اَف
َ َالص ُدوِر
َ َربّ ُك ْم
ِ
ََ ِْم ْؤَِمَن
ي
ُ َوَر ْْحَةَلل

Hûd

11/120

ِ ومو ِعظَةَوِذ ْك ٰرىَلِل
َي
َ ِْم ْؤَمَن
ََْ
ُ
َ

ََاْلَ َُّقَ َوَم ْو ِعظَةَ َوِذ ْك ٰرى
َ َِاء َك
ْ فَ ٰه ِذ ِه
َ َوََٓج
ِ
ِ
ََ َْم ْؤَمِن
ي
ُ لل

Nûr

24/34

ِ ِ
ِ ِ
َي
َ ْمت َّ۪ق
ُ َخلَ ْواَم ْنَقَ ْبل ُك ْمَ َوَم ْوعظَةًَلل

ِ ينَ َخلَو
ِ ِ
َاَم ْنَقَ ْب ِل ُك ْم
ْ ََ َوَمثَ ًلَم َنَالَّذ
ِ ِ
ََ ْمت َّ۪ق
ي
ُ َوَم ْوعظَ ًةَلل

Sonuç olarak müellifin, tabloda kırmızı renkle işaretlediğimiz kelimelerin nasb
ve ref durumlarına işaret ederek söz konusu kelimelerde imlâ hatası yapılmaması
gerektiğine dikkat çektiği görülmektedir.
2.1.3. Beyân-ı el-Harekât-ı Kelimât-ı Müsannâ
Müellif tarafından bu bölümde yine bazı kelimelerin harekelerinde yapılması
muhtemel imlâ hatalarına dikkat çekilen kelimelerin nasıl harekelenmesi gerektiği
bağlamında kısa kısa bilgilendirmeler yer almaktadır. Bununla birlikte Risâle fi’l-

Ḳırâʾa eserinde bu konunun ‘Ḫuṯṯâbu’t-Tâlî’ başlığı altında yer aldığı görülmektedir.
Eserde yer alan gerek imlâ gerek kıraat yönünden hataya düşülmesi muhtemel
kelimeler sırasıyla şu şekildedir.
Tablo 28: Müşâbih Kelime Harekeleri

Sûre Adı

Sûre&Âyet
numarası

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân

Âl-i İmrân

3/65

ََم ْرِج ُع ُك ْمََ َفاَ ْح ُك َُم
َّ َ ُُِثَََّا
َل

82

Risâle fi’l-Ḳırâʾa
*

*

فَ ُه َوََال ُْم ْهتَ ۪دَي

7/178

el-Aʿrâf

*

اِ َّن َٰٓ ۬ ِ
ََمَت َّبَ
ََه ُؤَََٓلء ُ

7/139

el-Aʿrâf

*

ابََبَ۪ ٍ ِ
بِ َع َذ ٍ
س ُقونَ
َيسََبََاََكانُواَيَ ْف ُ

7/165

el-Aʿrâf

ََاس ُكنُوا
َواِ ْذ ۪
يلََ ََلُ ُم ْ
ََق َ

ََاس ُكنُوا
َواِ ْذ ۪
يلََ ََلُ ُم ْ
ََق َ

7/161

el-Aʿrâf

ََمن ِ
ِ
ََعْن ِد َكَ
اِ ْنََََكا َن ٰ
ََه َذ ُ
اَه َوََا ْْلَ َّق ْ

ََاْلَ َّقَ
اَه َو ْ
ٰه َذ ُ

8/32

el-Enfâl

اُنْ ِزلَََاِلَي َ ِ
ََاْلَ َّقَ
ََه َو ْ
ََربِّ َ
كُ
ْ
كََم ْن َ

ِ
ََه َوََا ْْلَ َّقَ
ََربِّ َ
كُ
م ْن َ

34/6

’Sebe

ض ُه ْمََاِ ٰٰلََبَ ْع ٍٍۨ
ضََاْل َق ْولََ
يَ ْرِج ُعََبَ ْع ُ

ض ُه ْمََاِ ٰٰلََبَ ْع ٍٍۨ
ضََاْل َق ْولََ
بَ ْع ُ

34/31

’Sebe

ََلمََع َذاب ِ
ََم ْنََ ِر ْج ٍزََاَ ۪لَيمَ
ُْ َ

ِم ْنََ ِر ْج ٍزََاَ ۪لَيمَ

34/5

’Sebe

*

ِ
ََمن َّ ِ
ََو ْاَلَ ْر ِ
ضَ
قُ ْل َ
ََالس ٰم َوات َ
ََم ْنََيَ ْرُزقُ ُك ْم َ

34/24

’Sebe

ََلمََع َذاب ِ
ََم ْنََ ِر ْج ٍزََاَ ۪ليمَ
ُْ َ

ِم ْنََ ِر ْج ٍزََاَ ۪لَيمَ

45/11

el-Câsiye

ِ
اَح َسنًا
ََمتَ ً
ْيَُتّ ْع ُك ْم َ
اع َ

اِلَْي ِهََْيَُتِّ ْع ُك ْمَ

11/3

Hûd

*

يما
ََْحيم َ۪
َل َ۪
ََْح ً
َوََلََيَ ْسَ ُ

70/10

el-Meâric

*

َََلََيَ ِهَّ۪ٓدَي
اََّم ْن َ

10/35

Yûnus

طََاَ ْع َمالُ ُك ْمَ
َََتَب َ
اَ ْن َْ

طََاَ ْع َمالُ ُك ْمَ
َََتَب َ
اَ ْن َْ

49/2

el-Hucurât

ََلََي ِلْت ُكم ِ
ََم ْنََاَ ْع َمالِ ُك ْمَ
َ ْ

ََلََيَِلْت ُك ْمَ

49/14

el-Hucurât

*

َذَيَ َخلَ َق ُكم ِ
اَ ّٰللََالَّ ِ
ض ْع ٍ
فَ
ََم ْنََ َ
ُ
ْ

30/54

er-Rûm

*

َََلي ٍ ِ ِ
اِ َّن ِ
َيَ
ََفََ ٰذلِ َ
تََلل َْعال ۪م َ
ك ََٰ

30/22

er-Rûm

*

ت ِّٰ
ََعنََ ٰاي ِ
ََاللَ
ص ُّدنَّ َ
َوََلََيَ ُ
ك َْ َ

28/87

el-Kasas

لِ
ََم ْنََ َخ ٍْريََفَ ۪قريَ
ْتََاِ َ َّ
لََِٓماَاَنْ َزل َ

لِ
ََم ْنََ َخ ٍْريََفَ ۪قَريَ
اِ َ َّ

28/24

el-Kasas

*

َََتُ ُّلَ
اَصَن ُعواَقَا ِر َعةََاَ ْو َ
ِبَ َ

13/31

er-Raʿd

ِ
َّسيءََُ ِزَي َدة ِ
ض ُّلََبِ ِهَ
ََفََاْل ُك ْف ِرََيُ َ
ا ََّّنَاَالن َ۪ٓ

ِزَي َدة ِ
ض ُّلََبِ ِهَ
ََفََاْل ُك ْف ِرََيُ َ

9/37

et-Tevbe

ََُمَْتلِفََاَل َْوا َُّنَا
َوْحُْر ُ

ََُمَْتلِفََاَل َْوا َُّنَا
َوْحُْر ُ

35/27

Fâtır

83

el-Müddessir

74/50

َََم ْستَ ْن ِف َرة
ُ ُْحُر

َََم ْستَ ْن ِف َرة
ُ َكاَ ََّّنُ ْم
ُ ََْحُر

el-Müʾminûn

23/110

ِ فَ َّاَّتَ ْذَتُُوهم
َََس ْخ ِرًّي
ُْ

*

en-Nisâ

4/23

َََح ُجوِرُك ْم
ُ ِف

*

Fussilet

41/12

اءََالدُّنْ َيا
َّ اَوَزيَّن
َ اَ ْم َرَه
َ َّاَالسََٓم

*

Sâd

38/63

َت
ْ َََزاغ
َ ِس ْخ ِرًّيََاَ ْم

*

ez-Zuhruf

43/32

ِ لِي ت
َاَس ْخ ِرًّي
ً ض ُه ْمََبَ ْع
ُ َّخ َذََبَ ْع
ُ ض
َ

*

el-Müʾminûn

23/44

اَر ُسلَنَاَتَ ْ َتا
ُ َُُثَََّاَ ْر َسلْن

*

el-Ahkâf

46/17

َكََ ٰاَِم ْن
َ ََويْ ل

ِ َُهاَيسَت ۪غيث
َكََ ٰاِم ْن
ّٰ ان
َ َََويْل
َ َََالل
ْ َ َُ َو

el-Müʾmin

40/36

ََص ْر ًحا
۪ ََه َاما ُنََابْ ِن
َ َي
َ ََل

ََص ْر ًحا
۪ ََه َاما ُنََابْ ِن
َ َي
َ ََل

el-Müʾmin

40/11

ُواَربََّنَٓاَاََمت ََّنا
َ قَال

*

el-Cuma

62/9

ِ ِ
ِ ََاْلمع ِةََفَاسعواَاِ ٰٰل
َِّٰ ََذ ْك ِر
ََالل
ْ َ ْ َ ُ ُْ م ْنََيَ ْوم

ِ وة
ِ لص ٰل
ِ ِ
َََم ْنََيَ ْوِمََا ْْلُ ُم َع ِة
َّ ِيََل
َ اذَاَنُود

el-Fetih

48/15

َونََنَتَّبِ ْع ُك ْم
َ ذَ ُر

َونََنَتَّبِ ْع ُك ْم
َ ذَ ُر

el-Mürselât

77/20

ََََنْلُ ْق ُك ْم
َ ْاَََل

*

el-Hadîd

57/13

ِِ ِ ِ
َاب
ُ م ْنََقَبلهََال َْع َذ

*

el-Meâric

70/36

ِ ك
ِ
َي
َ ََم ْهط ۪ع
ُ َ َقَب ل

*

2.1.4. Müşâbih Âyetler
Eserde ‘Beyân-ı Âyeti Müşebbehe’1 başlığı altında yüze yakın sûrede yer alan

benzer âyet ve kelimeler ele alınmaktadır. Ancak bu benzer âyetlerin tespitinde eserde
herhangi bir kriter oluşturulmadığı, söz konusu benzerliklerin âyet başı, ortası veya
sonu şeklinde kategorize edilmeksizin verildiği görülmektedir. Bununla birlikte eserde
zikredilen benzer âyetlerin bir sistem dahilinde değil tamamen müellifin şahsi
tecrübesine dayalı ve hatalı yazılması/okunması muhtemel âyetlerden oluşturulduğu

düşünülmektedir. Ayrıca her iki risâlede ele alınan ‘benzer âyetler’ bahsi farklı
Kur’ân’da farklı veya aynı sûrelerde yer alan ve lafız yönüyle birbirine benzeyen âyetlerin konu
edilmesi.
1
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başlıklar altında sunulmaktadır. Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’da ‘Beyân-ı Âyet-i
ile

başlığı

’‘Vaṣiyyetü’l-kâtibîn

ise

fi’l-Ḳırâʾa ’da

Risâle

Müşebbehe’,

isimlendirilmektedir. Çalışmanın bu bölümünde her iki eserde ele alınan benzer âyetler,

eserlerde geçtiği şekliyle dizayn edilerek tablo halinde sunulmaktadır. Ayrıca
Kurʾân’da bulunan, ancak risâlelerde bulunmayan bazı müşabih âyetlere de yine
tabloda yer verilmektedir:
Tablo 29: Müşâbih Âyetler

Risâle fi’l-Ḳırâʾa

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’lḲurʾân

Sûre ve
Âyet No

Sûre Adı

*

الص ٰلوَةَ َوَٰاتُواَ َّ
واَم َعَ
يمواَ َّ
الزٰكوَةَ َو ْارَك ُع َ
َواََ۪ق ُ
الراكِ ۪ع ََ
ي
َّ

2/43

el-Bakara

2/83

el-Bakara

2/110

el-Bakara

*

*

اق ََب ِ َ ِ
ِ
يل َََلَتَ ْعبُ ُدو َن َِاََّلَ
ْنَم۪ يثَ َ ََٓ
َوا ْذَاَ َخذ َ
نَا ْسََٓراء۪ َ
اللَوَِبلْوالِ َدي ِن َِاحس ًان ِ
ٰ
َوالَْي َتا ٰمىَ
َوذيَاْل ُق ْرٰب َ
َّ َ َ ْ ْ َ َ
يَوقُول ِ
ُواَللن ِ
الص ٰلوَةَ
يمواَ َّ
َّاس ُ
َح ْسًناَ َواََ۪ق ُ
َوال َْم َس ۪اك ِ َ
ِۜ
َوَٰاتُواَ َّ
الزٰكوَة
ِۜ
َّ ٰ
َوٰاتُ َّ
َوَماَتُ َق ِّد ُمواَ
يم
واَالزٰكوَة َ
واَالصلوَة َ
َواَ ۪ق ُ
ِۜ
َعند ِٰ ِ
َِلَنْ ُف ِس ُك ْم َِم ْنَ َخ ٍْري َِ
َاللَ َِبَاَ
َاللَا َّن ّٰ
وه ِ ْ َ ّ
ََت ُد ُ
تَ ْع َملُو َنَبَ ۪صريَ

*

*

*

*

*

*

يمواَ
يلَ ََلُ ْمَ ُكَُّٓفواَاَيْ ِديَ ُكمَواََ۪ق
اَََلَْتَ َرَاِ َٰلَالَّ ِذ ََ
ينَ ۪ق َ
ْ َ ُ ٍۚ
الص ٰلوَةَ َوَٰاتُواَ َّ
الزٰكوَة
َّ
الص ٰلوَةَ َوَٰاتُواَ َّ
ولَ
واَالر ُس َ
يمواَ َّ
َواَ ۪ط ُيع َّ
الزٰكوةَ َ
َواَ ۪ق ُ
ل ََعلَّ ُك ْمَتُ ْر َْحُو َن
ُ۫ٓ
ِ ۙ
الص ٰلوةََ َوَٰاتُواَ َّ
الزٰكوةََ
يمواَ َّ
اَماَتَ يَ َّ
فَاق َْرُؤ َ
س َرَمْنهَُ َواََ۪ق ُ
ِۜ
اَح َسنًَا
ض ّٰ
واَاللََقَ ْر ً
َواَقْ ِر ُ
ض َ
ينَ ٰامنُواَو َع ِملُ َّ ِ
ِ َّ ِ
اْل ِ
اتَ َواَقَ ُامواَ
واَالص َ
ا َّنَالذ ََ َ َ
ٍۚ
ِ
الص ٰلوةََ َوَٰاتَ ُواَ َّ
َرَّبِِ َْم
َّ
الزٰكوةََ ََلُ ْمَاَ ْج ُرُه ْمَعْن َد َ
ِ
الص ٰلوةََ َوَٰاتَ ُواَ َّ
الزٰكوَةَفَ َخلُّواَ
َتبُواَ َواَقَ ُامواَ َّ
فَا ْن َ
ِۜ
َس ۪بي َل ُه َْم
ِ
الص ٰلوةََ َوَٰاتَ ُواَ َّ
الزٰكوَةَفَِا ْخ َوانُ ُك ْمَ
َتبُواَ َواَقَ ُامواَ َّ
فَا ْن َ
ِفَال ّ۪دي َِِۜن
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4/77

en-Nisâ

24/56

Nûr

73/20

elMüzzemm
il

2/277

el-Bakara

9/5

et-Tevbe

9/11

et-Tevbe

*

َاْلَنَّةََ
ك ْ
َوَزْو ُج َ
َاس ُك ْنَاَنْ َ
َوقُلْنَآَََيَ ٰا َد ُم ْ
تَ
ِ
ثِ
َشْئ تُ َما
اَرغَ ًداَ َحْي ُ
َوُك َلَمْن َه َ

الَّ ِذ َ ِ
َاَلَ ْر ِ
الص ٰلوَةَ
ضَاَقَ ُامواَ َّ
َّاه ْم َِف ْ
ينَا ْن ََم َّكن ُ
َ
ِ
ِ
َوَٰاتَ ُواَ َّ
اَع ِنَال ُْمْن َك َِِۜر
و
َّن
َو
وف
ر
ع
ْم
ل
واََب
ر
م
ا
َو
ة
و
َ
َ
َ
َ
الزٰك َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ
َاْلَنَّةََ َوُك َلَ
ك ْ
َوَزْو ُج َ
َاس ُك ْنَاَنْ َ
َوقُلْنَآَََيَ ٰا َد ُم ْ
تَ
ِ
ثَ ِشْئ تُ َما
اَرغَ ًداَ َحْي ُ
مْن َه َ

كَا ْْلَنَّ َةَفَ ُك َل َِم ْنَ
كَا ْْلَنَّ َةَفَ ُك َلَ
َوَزْو ُج َ
َوَزْو ُج َ
َاس ُك ْنَاَنْ َ
َاس ُك ْنَاَنْ َ
َوَََٓيَ ٰا َد ُم ْ
َوَََٓيَ ٰا َد ُم ْ
تَ
تَ
ِ
ثَ ِشْئ تُما حي ُ ِ
اَوََلَتَ ْق َرََب َٰه ِذ ِه َّ
ونَِم َنَ
َالش َج َرةََفَ تَ ُك َ
َْ
م ْن َ
ثَشْئ تُ َم َ
َحْي ُ َ
الظَّالِ ۪م ََ
ي
يلَ
َّلَالَّ ِذ ََ
فَ َبد َ
ينَظَلَ ُمواَقَ ْوًَلَ َغ ْ َريَاَلَّ َِذ ۪
يَق َ
ينَظََلمواَ ِرجز ِ
ِ
اَم َنَ
ََلُ ْمَفَاَنْ َزلَْن َ
اَع َلىَالَّذ ََ ُ ْ ً
َّ ِ ِ
س ُقو َن
السََٓماءَبَاََكانُواَيَ ْف ُ

يلَ ََلُ ْمَ
َّلَالَّ ِذ ََ
فَ َبد َ
ينَظَلَ ُمواَقَ ْوًَلَ َغ ْ َريَاَلَّ َِذ ۪
يَق َ
ينَظََلمواَ ِرجز ِ
ِ
َالسََٓم ِاء َِبَاَ
اَم َن َّ
فَاَنْ َزلَْن َ
اَع َلىَالَّذ ََ ُ ْ ً
س ُقو َن
َكانُواَيَ ْف ُ

ينَظَلَ ُمواَِمْن ُه ْمَقَ ْوًَلَغَ ْ َريَ
َّلَالَّ ِذ ََ
فَ َبد َ
يَقيلَ ََلمَفَاَرسلْناَع َلي ِهمَ ِرجز ِ
ِ
اَم َنَ
اَلَّ َذ ۪ َ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ً
السََٓم ِاء َِبَاََكانُواَيَظْلِ ُمو َن
َّ

يلَ
َّلَالَّ ِذ ََ
فَ َبد َ
ينَظَلَ ُمواَِمْن ُه ْمَقَ ْوًَلَغَ ْ َريَاَلَّ َِذ ۪
يَق َ
ََلمَفَاَرسلْناَع َلي ِهمَ ِرجز ِ
َالسََٓم ِاء َِبَاََكانُواَ
اَم َن َّ
ُْ ْ َ َ َ ْ ْ ْ ً
ِ
يَظْل ُمو َن

َع ٍادَفَََٓلَاِ َُْثَ
فَ َم ِنَا ْ
َوََل َ
ََب ٍغ َ
ضطَُّرَغَ ْ َري َ
ِۜ
ِ
ِ
َرَِحيمَ
َعلَْي َهَا َّن َّٰ
َاللَ َغ ُفور ََ

ِۜ
ِ
َعلَْي َِهَاِ َّنَ
فَ َم ِنَا ْ
َع ٍادَفَََٓلَا َُْث َ
َوََل َ
ََب ٍغ َ
ضطَُّرَغَ ْ َري َ
َرَِحيمَ
ّٰ
اللََ َغ ُفور ََ

كَ
فَ َم ِنَا ْ
َع ٍادَفَِا َّنَ َربَّ َ
َوََل َ
ََب ٍغ َ
ضطَُّرَغَ ْ َري َ
ِ
َر َحيمَ
غَ ُفور ََ

كَغَ ُفورَ
فَ َم ِنَا ْ
َع ٍادَفَِا َّنَ َربَّ َ
َوََل َ
ََب ٍغ َ
ضطَُّرَغَ ْ َري َ
ِ
َر َحيمَ

*

اللََ َغ ُفورَ
َع ٍادَفَِا َّنَ َّٰ
فَ َم ِنَا ْ
َوََل َ
ََب ٍغ َ
ضطَُّرَغَ ْ َري َ
ََرَِحيمَ

ِ
ِ ِ ِ
ومونَ ُك ْمَ
سُ
َوا ْذ ََنَّْي َنا ُك ْمَم ْنَ ٰالَف ْر َع ْو َنَيَ ُ
ِ ِ
َٓاء ُك َْم
ُس َ
َٓوءَال َْع َذابَيُ َذ ّّبُو َنَاَبْ َن َ

ِ
ِ ِ ِ
َٓوءَ
ومونَ ُك ْم ُ
سُ
َس َ
َوا ْذ ََنَّْي َنا ُك ْمَم ْنَ ٰالَف ْر َع ْو َنَيَ ُ
ِۜ
ِ
ِ ِ
اء ُك َْم
َٓاء ُك ْم َ
َويَ ْسَت ْحيُو َنَن ََٓس َ
ال َْع َذابَيُ َذ ّّبُو َنَاَبْ َن َ

ِ
ِ ِ ِ
ومونَ ُك ْمَ
سُ
ا ْذَاَ َْٰني ُك ْمَم ْنََٰالَف ْر َع ْو َنَيَ ُ
ُسَٓوءَال َْع َذ ِ
ابَ َويُ َذِّّبُو َن
َ

وسىَلِ َقوِم ِهَاذْ ُكرواَنِعمةَ ِّٰ
َعلَْي ُك ْمَ
َواِ ْذَقَ َ
َالل َ
َم ٰ ْ
ال ُ
ُ َْ
ِ
ِ ِ ِ
َٓوءَ
ومونَ ُك ْم ُ
سُ
َس َ
ا ْذَاَ َْٰني ُك ْمَم ْنَ ٰالَف ْر َع ْو َنَيَ ُ
ِۜ
ِ
ِ ِ
اء ُك َْم
َٓاء ُك ْم َ
َويَ ْسَت ْحيُو َنَن ََٓس َ
ال َْع َذابَ َويُ َذ ّّبُو َنَاَبْ َن َ

ِ
ِ ِ ِ
ومونَ ُك ْمَ
سُ
َوا ْذَاَ َْنْي َنا ُك ْمَم ْنَ ٰالَف ْر َع ْو َنَيَ ُ
ٍِۚ ِ
َٓاء ُك َْم
ُس َ
َٓوءَال َْع َذابَيُ َقّتلُو َنَاَبْ َن َ

ِ
ِ ِ ِ
َٓوءَ
ومونَ ُك ْم ُ
سُ
َس َ
َوا ْذَاَ َْنْي َنا ُك ْمَم ْنَ ٰالَف ْر َع ْو َنَيَ ُ
ِۜ
ِ
ٍِۚ ِ
اء ُك َْم
َٓاء ُك ْم َ
َويَ ْسَت ْحيُو َنَن ََٓس َ
ال َْع َذابَيُ َقتّلُو َنَاَبْ َن َ

واَه ِذ ِهَاْل َق ْريَةََفَ ُكلُواَِمْن َهاَ
َواِ ْذَقُلْنَاَا ْد ُخلُ ٰ
حي ُ ِ
َس َّج ًداَ
َْ
اب ُ
ثَشْئ تُ ْمَ َرغَ ًداَ َوا ْد ُخلُواَالَْب َ
ِۜ
وقُول ِ
ُواَحطَّةَنَ ْغ ِف ْرَلَ ُك ْمَ َخطَ َاي ُك َْمَ
َ
سنَِ ََ
ي
ْم ْح َِ
ل
ا
َ
يد
ز
َ
ن
س
و
َ ََ ۪ ُ ُ

ِ
واِ ْذَقُلْنَاَا ْد ُخلُ ٰ ِ ِ
ثَ
اَحْي ُ
واَهذهَاْل َق ْريَةََفَ ُكلُواَمْن َه َ
َ
ِشْئ تمَر َغ ًداَوا ْد ُخلُواَالْبابَس َّج ًداَوقُول ِ
ُواَحطَّةَ
ُ
َ َ ُ َ
َْ َ
ِۜ
يدَال ُْم ْح ِسَنِ ََ
ي
ز
َ
ن
س
و
َ
َ
م
ك
ي
ا
ط
خ
َ
م
ك
ل
َ
َ
َ
ُ
ُ
نَغْ ِف ْر ْ َ َ ْ َ َ َ ۪ ُ
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22/41

el-Hac

2/35

el-Bakara

7/19

el-Aʿrâf

2/59

el-Bakara

7/162

el-Aʿrâf

2/173

el-Bakara

6/145

el-Enʿâm

16/115

en-Nahl

2/49

el-Bakara

14/6

İbrâhîm

7/141

el-Aʿrâf

2/58

el-Bakara

ِ
ِ
واَه ِذ ِهَالْ َق ْريَ َةَ َوُكلُواَِمْن َهاَ
واَه ِذ ِهَالْ َق ْريَ َةَ َوُكلُواَ
َاس ُكنُ ٰ
َاس ُكنُ ٰ
يلَ ََلُ ُم ْ
يلَ ََلُ ُم ْ
َوا ْذ َ۪ق َ
َوا ْذ َ۪ق َ
ِ
َشْئ تمَوقُول ِ
ُواَحطَّةَوا ْد ُخلُواَ حي ُ ِ
ِمْن هاَحي ُ ِ
َس َّج ًداَ
َْ
َ َْ
اب ُ
َوا ْد ُخلُواَالَْب َ
َوقُولُواَحطَّة َ
ثَشْئ تُ ْم َ
َ
ث ُْ َ
ِ ِۜ
ِ ِۜ
ِ
ِ
َٓ
َٓ
سِنَ ََ
ي
يدَال ُْم ْح َِ
ز
َ
ن
س
َ
َ
م
ك
ات
َ
ي
َ
ط
خ
َ
م
ك
ل
َ
ر
ف
غ
ن
َ
َ
م
ك
ات
َ
ي
َ
ط
خ
َ
م
ك
ل
َ
ر
ف
غ
اَن
د
ج
َس
اب
َ
َ
۪
۪
َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ۪ ُ
الَْب َ ُ َّ ً َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ
سَنِ ََ
ي
يدَال ُْم ْح َِ
َسنََ۪ز ُ
وَٓماَاُ ِه َّلََبَِِهَلِغَ ِري ِّٰ
َاللَ
ْ
ََ

ِ
َاْلِْن ۪زي ِرَ َوََٓماَ
َو َْلْ َم ْ
اَح َّرَم َ
َوالد َ
ا ََّّنَ َ
َّم َ
َعلَْي ُك ُمَال َْمْي َتةَ َ
اُ ِه َّلََبَِِهَلِغَ ِْري َِّٰ
َالل

وَٓماَاُ ِه َّلَلِغَ ِري ِّٰ
َاللَبِه
ْ
ََ

َاْلِْن ۪زي ِرَ َوََٓماَ
َو َْلْ ُم ْ
ُح ِّرَم ْ
ت َ
َوالد ُ
َّم َ
َعلَْي ُك ُمَال َْمْي تَةُ َ
اُ ِه َّلَلِغَ ِري ِّٰ
َاللََبَِِه
ْ

اُ ِه َّلَلِغَ ِري ِّٰ
َاللَبِه
ْ

قل َََٓلَا ِجدَِ َ ُ۫ٓ
َُمََّرماَع ٰلىَطَ ِ
اع ٍمَ
فَََٓماَاُو ِح َيَاِ َ َّ
ُْ َ َ ُ
لُ ً َ
ِ
وحاَاَ ْوَ
يَط َْع ُمَٓهَُآَََّلَاَ ْنَيَ ُكو َن ََمْي تَ ًةَاَ ْو َ
اَم ْس ُف ً
َد ًم َ
َخْنزي ٍرَفَِانَّهَ ِرجسَاَوَفِس ًقاَاُ ِه َّلَلِغَ ِري ِّٰ
ِ
َاللََبَِِه
ْ
َْلْ َم ۪
ُ ْ ْ ْ

وَٓماَاُ ِه َّلَلِ َغ ِري ِّٰ
َاللَبِه
ْ
ََ

ِ
َاْلِْن ۪زي ِرَ َوََٓماَ
َو َْلْ َم ْ
اَحََّرَم َ
َوالد َ
ا ََّّنَ َ
َّم َ
َع َلْي ُك ُمَال َْمْي َت َة َ
اُ ِه َّلَلِغَ ِري ِّٰ
َاللََبَِِه
ْ

*

*

ِ
ََب ّٰ ِِۜ
َالشْيطَ ِ
اسَت ِع ْذ ِ
َّك َِم َن َّ
للَاِنَّهَُ
َوا َّماَيَ ْن َز َغن َ
انَنَ ْزغَفَ ْ
َع ۪ليمَ
َْ۪سيع َ
ِ
ََب ّٰ ِِۜ
َالشْيطَ ِ
اسَت ِع ْذ ِ
َّك َِم َن َّ
للَاِنَّهَُ
َوا َّماَيَ ْن َز َغن َ
انَنَ ْزغَفَ ْ
يعَال َْع ۪ل َُ
يم
ُه َو َّ
َالس ۪م ُ

َاللُ َِاََّلَبُ ْش ٰرىَلَ ُك ْمَ َولِتَط َْمئِ َّنَ
اَج َعلَهُ ّٰ
َوَم َ
قُلُوب ُكمََبِ َهِ
ُ ْ

َاللُ َِاََّلَبُ ْش ٰرىَلَ ُك ْمَ َولِتَط َْمئِ َّنَقُلُوبُ ُك ْمَ
اَج َعلَهُ ّٰ
َوَم َ
َبَِهِ

وماَجعلَه ٰ ِ
ىَولَِتط َْمئِ َّنََبَِِهَ
ََ َ َ ُ ّ
َاللَُاََّلَبُ ْش ٰر َ

ٍۚ
وماَجعلَه ٰ ِ
ىَولَِتط َْمئِ َّنََبَِِهَقُلُوبُ ُك ْمَ
ََ َ َ ُ ّ
َاللَُاََّلَبُ ْش ٰر َ

قُلُوبُ ُك ْمَ

َوٰل ِك ْنَاَنْ ُف َس ُه ْمَيَظْلِ ُمونَ

7/161

el-Aʿrâf

2/173

el-Bakara

5/3

el-Mâide

6/145

el-Enʿâm

16/115

en-Nahl

7/200

el-Aʿrâf

41/36

Fussilet

Âl-i İmrân 3/126

8/10

el-Enfâl

1

َاللَُ َوٰل ِك ْنَاَنْ ُف َس ُه ْمَيَظْلِ ُمونَ
َوَماَظَلَ َم ُه ُم ّٰ

Âl-i İmrân 3/117

َوٰل ِك ْنََكانَُٓوا

َوٰل ِك ْنََكانَُٓواَاَنْ ُف َس ُه ْمَيَظ ِْل ُمونَ
َوَماَظََل ُم َ
ون َ

2/57

el-Bakara

َوٰل ِك ْنََكانَُٓوا

َوٰل ِك ْنََكانَُٓواَاَنْ ُف َس ُه ْمَيَظ ِْل ُمونَ
َوَماَظَلَ ُم َ
ون َ

7/160

el-Aʿrâf

َوٰل ِك ْنََكانَُٓوا

َاللَُلَِيظْلِ َم ُه ْمَ َوٰل ِك ْنََكانَُٓواَاَنْ ُف َس ُه ْمَ
فَ َماََكا َن ّٰ
يَظْلِ ُمو َن

9/70

et-Tevbe

َ formatında zikredilmektedir. Tabloda, herولكِن كَانٰٓوا Eserde Âl-i İmrân 3/117 dışında kalan diğer yerlerde
iki eserde zikredilmeyen diğer âyetleri benzer âyetlerdeki farklılıkları ile birlikte yer verdik.
1
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َوٰل ِك ْنَََكانَُٓوا

َوٰل ِك ْنََكانَُٓواَاَنْ ُف َس ُه ْمَيَظْلِ ُمونَ
َوَماَظَلَ َم ُه ُم ّٰ
َاللُ َ

16/33

en-Nahl

َوٰل ِك ْنََكانَُٓوا

اه ْمَ َوٰل ِك ْنََكانَُٓواَاَنْ ُف َس ُه ْمَيَظْلِ ُمونَ
َوَماَظَلَ ْمَن ُ

16/118

en-Nahl

َوٰل ِك ْنََكانَُٓوا

َاللَُلَِيظْلِ َم ُه ْمَ َوٰل ِك ْنََكانَُٓواَاَنْ ُف َس ُه ْمَ
َوَماََكا َن ّٰ
يَظْلِ ُمو َن

29/40

elAnkebût

َوٰل ِك ْنََكانَُٓوا

فَم َاََكا َنَ ّٰ ِ ِ
َوٰل ِك ْنََكانَُٓواَاَنْ ُف َس ُه ْمَ
اللَُلَيظْل َم ُه ْم َ
َ
ِ ِۜ
يَظْل ُمو َن

30/9

er-Rûm

ِ
َعنَمو ِ
اض َِع ِهَ
َُي ِّرفُو َنَالْ َكل َم َ ْ َ َ

ِ
َعنَمو ِ
اض َِع ِهَ
َُي ِّرفُو َنَالْ َكل َم َ ْ َ َ

4/46

en-Nisâ

ِ
َعنَمو ِ
اض َِع ِهَ
َُي ِّرفُو َنَالْ َكل َم َ ْ َ َ

ِ
َعنَمو ِ
اض َِع ِهَ
َُي ِّرفُو َنَالْ َكل َم َ ْ َ َ

5/13

el-Mâide

َُي ِرفُو َنَالْ َكلِمَِمنَب ْع ِدَمو ِ
اض ِعه
َ ْ َ ََ
ّ

َُي ِرفُو َنَالْ َكلِمَِمنَب ْع ِدَمو ِ
اض ِعه
َ ْ َ ََ
ّ

5/41

el-Mâide

ضَلِ ِهَ
لَئِ ْنََٰاَٰت َيناَِم ْنَفَ ْ

ِ
ضَلِ َِهَ
َاللََلَِئ ْنََٰاَٰت َيناَِم ْنَفَ ْ
َع َاه َد ّٰ
َومْن ُه ْم ََم ْن َ
اْلِِ ََ
ي
َالص َ
َولَنَ ُكونَ َّن َِم َن َّ
لَنَ َّ
ص َّدقَ َّن َ

9/75

et-Tevbe

لَئِ َنَ ٰاتَ ي َت َناَص ِ
اْلًا
ْ ْ َ

اَاللَرََّبماَلَئِ َنَ ٰاتَ ي َت َناَص ِ
اْلًاَ
فَ َل َّمَٓاَاَثْ َق َل ْ
تَ
َد َع َو َّٰ َ ُ َ ْ ْ َ
َالش ِ
لَنَ ُكونَ َّن َِم َن َّ
اك ۪ر ََ
ين

7/189

el-Aʿrâf

َُثََّتُ َردُّو َنَ
َوَر ُسولُهُ ُ
َو َس ََري ّٰ
ىَاللَُ َع َملَ ُك ْم َ
ِ
ِ
َعاَلَالْغَْي ِ
َو َّ
اد َِة
الش َه َ
ا ٰٰل َ
بَ

ِ
َع ِاَلَ
َوَر ُسولُهُ ُ
َو َس ََري ّٰ
َُثََّتُ َردُّو َنَا ٰٰل َ
ىَاللَُ َع َملَ ُك ْم َ
الْغَْي ِ
َو َّ
اد ِةَفَ يُ َن ِبُّئ ُك ْم َِبَاَ ُكْن تُ ْمَتَ ْع َملُو َن
الش َه َ
بَ

9/94

et-Tevbe

ِۜ
َوال ُْم ْؤِمنُو َنَ
فَ َس ََري ّٰ
ىَاللُ َ
َوَر ُسولُهُ َ
َع َملَ ُك ْم َ
ِ
َع ِاَلَاْلغَْي ِ
َو َّ
اد َِة
الش َه َ
َو َس َُتدُّو َنَا ٰٰل َ
بَ

َوَر ُسولُهَُ
ىَاللَُ َعملَ ُكم
َوقُ ِلَا ْع َملُواَفَ َس ََري ّٰ
َ ْ َ ِ ِۜ
َوال ُْم ْؤمنُو َن

9/105

et-Tevbe

7/189

el-Aʿrâf

10/22

Yûnus

29/65

elAnkebût

31/32

Lokmân

16/14

en-Nahl

اَاللَ َرََّبُ َما
َد َع َو َّٰ

اَاللَرََّب َماَلَئِنَ ٰاتَ ي تَ َناَص ِ
اْلًاَ
فَ لَ َّمَٓاَاَثْ َقلَ َْ
تَ َد َع َو َّٰ َ ُ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
لَنَ ُكونَ َّنَم َن َّ
َالشاك ۪ر ََ
ين

يَ
َُمْلِ َِ
َد َع ُو ََّٰ
اَالل ُ
صَ

ِِ
يحَطَِيّب ٍةَوفَ ِرح ِ
اء ِْتَاََِريحَ
واََبَ ََٓ
َو َج َريْ َنََب ْمَبِ ۪ر ٍ َ َ ُ
اَج َ
اصفَوَٓجاء ُهمَالْموج َِمنَ ُك ِل َ ٍ
َع ِ
َوظََٓنُّواَ
َ َ َ ُ َْ ُ ْ ّ َ
َم َكان َ
ۙ
ِ ٍۚ
يَلَهَُال َّد ََ
ين
َُمْلِ َِ
طََبِِ َْمَ َد َع ُو َّٰ
اَ ََّّنُ ْمَاُ َِحي َ
اَاللَ ُ
صَ

اَالل ُ ِ
يَ
َد َع ُو ََّٰ
َُمْل ۪ص َ

ِ ٍۚ
اَالل ُ ِ
ِ
فَِاذَاَركِبُ ِ
ينَ
َُمْل ۪ص َ
واَفَاْل ُفلْكَ َد َع ُو ََّٰ
يَلَهَُال َّد َ
َ

يَ
َُمْلِ َِ
َد َع ُو ََّٰ
اَالل ُ
صَ

يَلَهَُ
َُمْلِ َِ
َواِذَاَغَ ِشَي ُه ْم ََم ْوجََكالظَُّل ِلَ َد َع ُو ََّٰ
اَالل ُ
صَ
ٍۚ
ال َِّد ََ
ين

ْكَمو ِ
اخ َرَ ِفي ِهَ
َوتَ َرىَالْ ُفل َ َ َ

وتَرىَالْ ُفل َ ِ ِ ِ
ضَلِ َِهَ
َولِتَ ْب تَ غُواَِم ْنَفَ ْ
ْكَ َم َواخ َرَفيه َ
ََ
َّ
َول ََعل ُك ْمَتَ ْش ُك ُرو َن
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ْكَفِي ِهَمو ِ
اخ َرَ
َوتَ َرىَالْ ُفل َ َ َ

ْكَفِي ِهَمو ِ
ضَلِ َِهَ
اخ َرَلَِت ْب َت غُواَِم ْنَفَ ْ
َوتَ َرىَالْ ُفل َ َ َ
َول ََعلَّ ُك ْمَتَ ْش ُك ُرو َن

ََب ِّٰ
اَنَّ ُك ْمَاَ ْشرْكتُ ْم ِ
للَ َماَ ََلَْيُنَ ِّز ْلََبَِِهَ َعلَْي ُك ْمَ
َ

َوََل َََّتَافُو َنَاَنَّ ُك ْمَ
فَاَ َخ ُ
َوَكْي َ
اف َََٓماَاَ ْش َرْكتُ ْم َ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ِ
َس ْلطَ ًَ
ان
اَ ْش َرْكتُ ْمََب ّللَ َماَ ََلَْيُنَ ِّز ْلََب َهَ َعلَْي ُك ْم ُ

َماَ ََلَْيَُن ِّز ْلََبَِِهَ ُس ْلطَ ًانَ

فَقُلُ ِ
ب َِبََٓاَ
وبَالَّ ِذ ََ
َسنُ ل ْ۪قيَِ َ
ينَََك َف ُر ُّ
واَالر ْع َ
واََب ِّٰ
اَ ْشرُك ِ
للَ َماَ ََلَْيُنَ ِّز ْلََبَِِهَ ُس ْلطَ ًَ
ان
َ

َماَ ََلَْيَُن ِّز ْلََبَِِهَ ُس ْلطَ ًانَ

ِ
ِ
ِ
اَوَماَ
َرَِّبَاْل َف َواح َ
قُ ْلَا ََّّنَ َ
ش ََماَظَ َه َرَمْن َه َ
اَح َّرَم َ
واََب ِّٰ
بطَن ِ
ِ
َواَ ْنَتُ ْش ِرُك ِ
للَ
َوالَْب ْغ َيَبغَ ِْريَا ْْلَِّق َ
َو ْاَل ُْثَ َ
َ ََ
ِ
ِ
ٰ
ِ
ِ
اََلَ
َم
الل
ىَ
ل
ُواَع
ل
و
ق
َت
ن
ا
و
َ
ان
ط
ل
س
َ
َ
ه
َ
ب
َ
ل
ْ
ز
ُ ْ َ ً ََ ْ َ ُ ََ ّ َ َ
َماَ ََلَْيَُن ّ
تَ ْعلَ ُمو َن

َماَ ََلَْيَُن ِّز ْلََبَِِهَ ُس ْلطَ ًانَ

ون ِّٰ
ِ
َد ِ
َاللَ َماَ ََلَْيَُن ِّز ْلََبَِِهَ ُس ْلطَ ًانَ َوَماَ
َويَ ْعبُ ُدو َنَم ْن ُ
ِۜ
سَ ََلُ ْمََبَِِهَ ِعل َ
ْم
لَْي َ

ُس ْلطَ ًانَ

*

ِ
ِ
يلَ
ُكلَََّٓماَاَ َر َُٓ
ادواَاَ ْنََيَْ ُر ُجواَمْن ََٓهاَاُع۪ ي ُدواَفي َه َ
اَو ۪ق َ
ابَالنَّا ِرَاَلَّ َِذيََ ُكْن تُ ْمََبَِِهَتُ َك ِّذبُو َن
ََلُ ْمَذُوقُواَ َع َذ َ

ابَالنَّا ِرَالَّ ۪تَ
َع َذ ََ

ونَ ُق ُ ِ ِ
تَ
ابَالنَّا ِرَالَّ ۪ َ
ينَظَلَ ُمواَذُوقُواَ َع َذ َ
ولَلَلَّ َذ َ
َ
ُكْن تُ ْم ََِبَاَتُ َك ِّذبُو َن

ص ِلَّب نَّ ُك ْمَ
ُُثَََّلَُ َ

َلَُقَ ِطّع َّنَاَي ِدي ُكمَواَرجلَ ُكم َِمن ِ
َخ َل ٍ
فَ ُُثََّ
َ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ
صلِّبَ نَّ ُك ْمَاَ ُْجَ ۪ع ََ
ي
َلَُ َ

صلَِّب نَّ ُك ْمَ
َوَلَُ َ

فَ َلُقَ ِطّع َّنَاَي ِدي ُكمَواَرجلَ ُكم َِمن ِ
َخ َل ٍ
فَ
َ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ
وعَالنَّ ْخ َِل
ص ِلَّب نَّ ُك ْمَِ َ
فَ ُج ُذ ِ
َوَلَُ َ

َمتَ َشابِه
ُم ْشتَبِ ًهاَ َوغَ ْ َري ُ

ِ
ِ
ِ ِ
َدانِيةَوجن ٍ
َّات َِم ْنَ
َوم َنَالنَّ ْخ ِلَم ْنَطَلْع َهاَقْن َوان َ َ َ َ
اَ ْعَن ٍ
َمَت َشابٍَِه
َو َّ
َو ُّ
َم ْشَتِب ًهاَ َوغَ ْ َري ُ
الرَّما َن ُ
الزيْ تُو َن َ
اب َ

ِ
َمَت َشابِه
اَو َغ ْ َري ُ
ُمَت َشاَبً َ

ٍ
و ُهوَاَلَََِّٓذيَاَنْ َشاَ ٍ
َو َغ ْ َريَ
َ
َجنَّات ََم ْع ُرو َشات َ
َ َ
ِ
ٍ
الزيْ تُو َنَ
َو َّ
َو َّ
عُ
الزْر َ
َُمَْتل ًفاَاُ ُكلُهُ َ
َوالنَّ ْخ َل َ
َم ْع ُرو َشات َ
ِ
َمَت َشابِ ٍَه
َو ُّ
اَوغَ ْ َري ُ
الرَّما َنَ ُمَت َشاَبً َ

ص ِلَّب نَّ ُك ْمَ
َوَلَُ َ

َلَُقَ ِطّع َّنَاَي ِدي ُك َمَواَرج َل ُكم َِمن ِ
َخ َل ٍ
فَ
َ ْ َ ْ َ ُْ ْ ْ
ِ
صلِّبَ نَّ ُك ْمَاَ ُْجََع ََ
ي
َوَلَُ َ

ض َّر ُعون
ل ََعلَّ ُه ْمَيََت َ

ِ
ْن ُه ْمَ
َولََق ْدَاَ ْر َسلَْنَٓاَآَٰٰلَاَُم ٍم َِم ْنَقَ ْبلِ َ
كَفَاَ َخذ َ
ِ
َِبلْبأ َٓ ِ
ض َّر ُعو َن
َوالض ََّّرَٓاءَل ََع َّل ُه ْمَيََت َ
َ َ
ْساء َ
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35/12

Fâtır

6/81

el-Enʿâm

Âl-i İmrân 3/151

7/33

el-Aʿrâf

22/71

el-Hac

32/20

es-Secde

34/42

’Sebe

7/124

el-Aʿrâf

20/71

Tâhâ

6/99

el-Enʿâm

6/141

el-Enʿâm

26/49

eş-Şuarâ

6/42

el-Enʿâm

ل ََعلَّ ُه ْمَيَض ََّّرعُونَ

وَٓماَاَرسلْناَِ َ ٍ ِ
ْنَاَ ْهلَ َهاَ
ب َِآَََّلَاَ َخذََٓ
ََ ْ َ َ
فَقَ ْريَةَم ْنَنَِ ٍّ
ِ
ِ
َوالض ََّّرَٓاءَل ََع َّل ُه ْمَيَض ََّّر ُعو َن
َِبلَْبأ ََٓ
ْساء َ

الشمسَوالْ َقمرَوالنُّجومَمسخَّر ٍ
اتَ
َو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ

ِ
يَخلَ َق َّ ِ
فَ
ضَِ َ
َربَّ ُك ُم ّٰ
َاللَُاَلَّ َِذ َ
َو ْاَلَ ْر َ
َالس ٰم َوات َ
ا َّن َ
ىَع َلىَال َْع ْر ِ
شَيُغْ ِشيَالَّْي َلَ
ِست َِّةَاَ َّيٍم ُ
ََّاستَ ٰو َ
َُث ْ
ۙ
َو َّ
ومَ
الن َ
ُّج َ
َوالْ َق َم َرَ َوالن ُ
َّه َارَيَطْلُُبهُ َ
سَ
َح ۪ثيثًا َ
الش ْم َ
ٍ ِ ِِ 1
ُم َسخ ََّراتََبَ ْمرَ
َه

ِۜ
َو َّ
َم َسخ ََّراتَ
ُّج ُ
وم ُ
َوالْ َق َم َرَ َوالن ُ
سَ
الش ْم َ

ۙ
ِۜ
َّ
َو َّ
َوالْ َق َم َرَ
َوالن َ
سَ
َّه َار َ
َو َسخ ََّرَلَ ُك ُمَالْي َل َ
الش ْم َ
ِ ِِِۜ
َم َسخ ََّراتََبَ ْمَرَه
ُّج ُ
وم ُ
َوالن ُ

*

ٍۚ
كَبَِتأ ْ۪و ِيل ََماَ ََلَْ
ال َٰه َذاَفِ َرا ُقَبََْي ِ َ
قَ َ
َساُنَِبّئُ َ
َوبَ ْينِ َ
ك َ
نَ
ِ
ِ
َص ْ ًبا
تَ ْستَط ْعَ َعلَْيه َ

7/94

el-Aʿrâf

7/54

el-Aʿrâf

16/12

en-Nahl

18/78

el-Kehf

18/82

el-Kehf

el-Kehf

ِ
ِ
َص ْ ًبا
ٰذلِ َ
يل ََماَ ََلَْتَ ْسط ْعَ َعلَْيه َ
ك َََت ْ۪و ُ

ِۜ
يل ََماَ ََلَْتَ ْس ِط ْعَ
َع ْنَاَ ْم ۪ريَ ٰذلِ َ
َوَماَفَ َعلْتُ ُه َ
ك َََت ْ۪و ُ
ِ ِۜ
َص ْ ًبَا
َع َلْيه َ

اَاسطَ َٓ
اعُواَاَ ْنَيَظ َْه ُروهَُ
فَ َم ْ

اَاسطَ َٓ
اعُواَاَ ْنَيَظ َْه ُروهَُ
فَ َم ْ

18/97

*

اعواَلَهَُنَ ْقًبا
اَاسَتطَ ُ
َوَم ْ

18/97

el-Kehf

*

ِ
َع ْن َ۪دينِ ُك ْمَ
َح ّٰتَيَ ُردُّوُك ْم َ
َوََلَيَ َزالُو َنَيُ َقاتلُونَ ُك ْم َ
2
ِ
اعوا
َاسَتطَ ُ
ا ِن ْ

2/217

el-Bakara

*

ىَم َكانَتِ ِه ْمَفَ َماَ
اه ْم َ
َول َْوَنَ َشَٓاءَُل ََم َس ْخنَ ُ
َع ٰل َ
ِ
ِ
اَوََلَيَ ْرج ُعو َن
اسَتطَ ُ
ْ
اعواَ ُمضيًّ َ

36/67

Yâsin

*

ِ ۙ
فَماَاسَتطَ ُ ِ ِ
ينَ
َ ْ
َوَماََكانُ ُ
واَمْن َتص ۪ر َ
اعواَم ْنَقَي ٍام َ

51/45

ez-Zâriyât

*

ِ
كَلَنَتَسَت ۪ط ِ
ص ْ ًبا
قَ َ
يع ََمع ََيَ َ
الَاَََلَْاَقُ ْلَانَّ َ ْ ْ َ

18/72

el-Kehf

*

الَاَََلَاَقُلَل ِ
كَلَنَتَسَت ۪ط ِ
َص ْ ًبَ
قَ َ ْ ْ َ
يع ََمع َي َ
َكَانَّ َ ْ ْ َ

18/75

el-Kehf

3

6/50

el-Enʿâm

ٍۚ
نَ َملَكَ
ولَلَ ُك َْمَاَِِّ
بَ َوَََٓلَاَقُ ُ
َوَََٓلَاَ ْعلَ ُمَالْغَْي َ

ِ
ََملَكَ
َوَََٓلَاَقُ ُ
ولَلَ ُك ْمََاِّن َ
بَ
َوَََٓلَاَ ْعلَ ُمَالْغَْي َ
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 şeklinde yazıldığı görülmektedir. Düzeltildi; Ömer b.م َ
Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid (Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 17a.
2
Bu âyet her iki eserde de yer almamaktadır. Benzer olması sebebiyle ekledik.
3
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*

يَخَٓزائِن ِّٰ
ِ
َوَََٓلَاَ ْعلَ ُمَ
َوَََٓلَاَقُ ُ
َالل َ
ولَلَ ُك ْمَعْن ۪د َ َ ُ
نَ َملَكَ
ولَاَِِّ
الْغَْي ََ
بَ َوَََٓلَاَقُ ُ

ِ ِۜ
ََن ُنَ
َوََلَتَ ْقتَُٓلُواَاَ ْوََل َد ُك ْمَِم ْنَا ْم َل ٍق َْ
َواِ َّي ُه َْم
نَ ْرُزقُ ُك ْم َ

ِ ِۜ
ََن ُنَنَ ْرُزقُ ُك ْمَ
َوََلَتَ ْقتَُٓلُواَاَ ْوََل َد ُك ْمَِم ْنَا ْم َل ٍق َْ
َواِ َّي ُه َْم

ِ ِۜ
ََن ُنَ
َوََلَتَ ْقتُ لَُٓواَاَ ْوََل َد ُك ْمَ َخ ْشَيةََا ْم َل ٍق َْ
َواِ َّي ُك َْم
نَ ْرُزقُ ُه ْم َ

ِ ِۜ
ََن ُنَنَ ْرُزقُ ُه ْمَ
َوََلَتَ ْقتُ لَُٓواَاَ ْوََل َد ُك ْمَ َخ ْشَيةََا ْم َل ٍق َْ
َواِ َّي ُك َْم

َٓ ِ ِ ِ
َٓ ِ ِ ِ
يَ
اَوَم َْ
اَوَم َْ
اََن ُن َِبَْب ُعو ۪ث َ
اََن ُنَ َوقَاَلُواَا ْنَه َيَاََّل َ
َوقَاَلُواَا ْنَه َيَاََّل َ
َحَياتَُناَالدُّنْ َي َ
َحَياتَُناَالدُّنْ َي َ
ِبَْب ُعو ۪ث ََ
ي

11/31

Hûd

6/154

el-Enʿâm

17/31

el-İsrâ

6/29

el-Enʿâm

23/37

elMüʾminû
n

45/24

el-Câsiye

28/37

el-Kasas

28/85

el-Kasas

25/53

el-Furkān

35/12

Fâtır

el-Kehf

ِ ِ ِ
َوََْنيَاَ َوَماَ
َحيَاتُ نَاَالدُّنْ يَاََّنَُ ُ
ا ْنَه َيَاََّل َ
وت َ
ََْن ُن َِبَْب ُعو ۪ث ََ
ي

ِ ِ ِ
اََن ُنَ
َوََْنيَاَ َوَم َْ
َحيَاتُ نَاَالدُّنْ يَاََّنَُ ُ
ا ْنَه َيَاََّل َ
وت َ
ِبَْب ُعو ۪ث ََ
ي

وقَالُواَم ِ ِ
وتَ
اَه َيَاََّلَ َحَياتَُناَالدُّنْ َياََّنَُ ُ
َ َ
ِ
ِ
َّ
َّه َُر
اَوَماَيُ ْهل ُكَنَٓاَاَلَالد ْ
َوََْنيَ َ

ِ ِ
اَوَماَ
َحَياتَُناَالدُّنْ َياََّنَُ ُ
َوقَالُواَ َماَه َيَاََّل َ
َوََْنَي َ
وت َ
ِ
َّه َُر
يُ ْهلِ ُكنََٓاَاََّلَالد ْ

اءَ َِب َْلُ ٰدى
ىَرَّ۪ٓبَاَ ْعلَ ُمَِبَ ْن َََٓ
َوقَ َ
َم ٰ
ال ُ
وس َ
َج َ

َجاءَ َِب َْل ٰد ِ
ىَم ْنَ
َوقَ َ
َم ٰ
ىَرَّ۪ٓبَاَ ْعلَ ُمَِبَ ْن َََٓ َ ُ
ال ُ
وس َ
ِ
َع ِاقَب ُةَالدَّا َِر
عْن َِد َِهَ َوَم ْنَتَ ُكو ُنَلَهُ َ

اءَ َِب َْلُ ٰدى
َرَّ۪ٓبَاَ ْعلَ ُمَ َم ْن َََٓ
قُ ْل َ
َج َ

فَ
َه َوَِ َ
َرَّ۪ٓبَاَ ْعلَ ُمَ َم ْن َََٓ
ىَوَم ْن ُ
اءَ َِب َْلُ ٰد َ
قُ ْل َ
َج َ
َم ۪ب ٍَ
ي
َ
ض َل ٍل ُ

ٰه َذاَعذْبَفُ راتَو ٰه َذ ِ
اَملْحَاُ َجاجَ
َ
َ َ

ِ
اَعذْبَفُ َراتَ
يَم َر َجَالْبَ ْح َريْ ِن َٰه َذ َ
َو ُه َوَاَلَّ َذ َ
ٍۚ
و ٰه َذ ِ
اَملْحَاُ َج َ
اج
َ

ٰه َذاَعذْبَفُ راتَ ََٓسائِغَ َشرابهَو ٰه َذ ِ
اَملْحَ
َ
َ َ
َ ُُ َ
ِۜ
اُ َج َ
اج

وماَيسَت ِويَالْب ْحر ِِۗ
اَعذْبَفُ َراتَ َََٓسائِغَ
ان َٰه َذ َ
ََ َ ْ
َ َ
ِۜ
َشرابهَو ٰه َذ ِ
اَملْحَاُ َج َ
اج
َ ُُ َ

اَبْ ِ
ص ْرََبَِِهَ َواَ ِْْس ْعَ

ضَاَبْ ِ
لَهَُغَْيب َّ ِ
َو ْاَلَ ْر ِِۜ
ص ْرََبَِِهَ َواَ ِْْس ْعَ
َالس َٰم َوات َ
ُ

18/26

ِۙ
ِ ِِ
ص ْرَ
َواَبْ
َا ْْس ْعََب ْم َ

ِۙ
ِ ِِ
ص َْرَيَ ْوَم َْ
ََيتُونََنا
َواَبْ
َا ْْس ْعََب ْم َ

19/38

Meryem

22/22

el-Hac

32/20

es-Secde

15/36

el-Hicr

واَمْن هاَِمنَغَ ٍمَ ُكلََّٓماَاَر َٓادواَاَ ْنََيَْرج ِ
ِ
واَمْن َهاَِم ْنَغَ ٍّمَاُع۪ ي ُدواَ ِفي َهاَ
َ َُ
ُكلَََّٓماَاَ َر َُٓ
ُُ
ادواَاَ ْنََيَْ ُر ُج َ ْ ّ
ابَا ْْلَ ۪ر َِ
يق
اُع۪ ي ُدواَفِي َها
َوذُوقُ َ
واَع َذ َ
ُكلََّٓماَاَر َٓادواَاَ ْنََيَْرج ِ
واَمْن ََٓهاَاُع۪ ي ُدواَفِي َها
َ َُ
ُُ

ِ
ِ
يلَ
ُكلَََّٓماَاَ َر َُٓ
ادواَاَ ْنََيَْ ُر ُجواَمْن ََٓهاَاُع۪ ي ُدواَفي َهاَ َو ۪ق َ
ابَالنَّا ِرَاَلَّ َِذيَ ُكْن تُ ْمََبَِِهَتُ َك ِّذبُو َن
ََلَُْمَذُوقُ َ
واَع َذ َ

الَ
بَفَاَنْ ِظَْرََِٓ
نَاِ ٰٰلَيَ ْوِمَيُْب َعثُو َنَ َق َ
قَ َ
َر ِّ
ال َ
ك َِم َنَال ُْمْنظَ ۪ر ََ
ين
فَِانَّ َ

نَاِ ٰٰلَيَ ْوِمَيُْب َعثُونَ
بَفَاَنْ ِظ ْرِ َ
قَ َ
الَ َر ِّ
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نَاِ ٰٰلَيَ ْوِمَيُْب َعثُونَ
بَفَاَنْ ِظَْرِ َ
الَ قَ َ
قَ َ
َر ِّ
ال َ
ِ
ِ
كَم َنَال ُْمْنظَ ۪ر ََ
ين
فَانَّ َ

نَاِ ٰٰلَيَ ْوِمَيُْب َعثُونَ
بَفَاَنْ ِظَْرََِٓ
قَ َ
الَ َر ِّ

38/79

Sâd

نَاِ ٰٰلَيَ ْوِمَيُْب َعثُونَ
الَاَنْ ِظَْرََِٓ
قَ َ

نَاِ ٰٰلَيَ ْوِمَيُْب َعثُونَ
الَاَنْ ِظَْرََِٓ
قَ َ

7/14

el-Aʿrâf

ِۜ
كَاَ ْم َوا َُلُ ْمَ َوََََٓلَاَ ْوََل ُد ُه َْم َِا ََّّنَاَ
فَ َلَتُ ْع ِجْب َ
اْلَٰي ِ
َاللَُلِيَُ َع ِّذ ََبُ ْمَ َِبَ ِ
وةَالدُّنْ َيا
يد ّٰ
يُ ۪ر ُ
اَفَ َْ

ِۜ ِ
َاللَُ
يد ّٰ
كَاَ ْم َوا َُلُ ْمَ َوََََٓلَاَ ْوََل ُد ُه َْمَا ََّّنَاَيُ ۪ر ُ
فَ َلَتُ ْع ِجْب َ
ِ
لِيُ َع ِّذ ََبُ ْمَ َِبَ ِ
س ُه ْمَ
اَفَا ْْلََٰيوةَالدُّنْ َي َ
اَوتَ ْزَه َقَاَنْ ُف ُ
َو ُه ْمََكافِ ُرو َن

9/55

et-Tevbe

ِۜ ِ
يدَ
كَاَ ْم َوا َُلُ ْمَ َواَ ْوََل ُد ُه َْمَا ََّّنَاَيَُِر ُ
َوََلَتُ ْع ِجْب َ
اللَُاَ ْنَيُ َع ِّذ ََبُ ْمَ َِبَاَِفَالدُّنْ َيا
ّٰ

ِۜ ِ
َاللَُاَ ْنَ
يد ّٰ
كَاَ ْم َوا َُلُ ْمَ َواَ ْوََل ُد ُه َْمَا ََّّنَاَيَُِر ُ
َوََلَتُ ْع ِجْب َ
ِ ِ
َو ُه ْمَ
س ُه ْم َ
يُ َع ّذ ََبُ ْمََبَاَِفَالدُّنْ َياَ َوتَ ْزَه َقَاَنْ ُف ُ
َكافِ ُرو َن

9/85

et-Tevbe

لَئِ ْنَاَ َْٰن َيناَِم ْن َٰه َِذ َِهَلََن ُكونَ َّن َِم َن َّ
َالشاكِ ۪رين

ِ
ِ
َوالَْب ْح ِرَ
ْب َ
قُ ْل ََم ْنَيَُن ّ۪جي ُك ْمَم ْنَ ٍۚظُلُ َماتَال َِّ
اَو ُخ ْفَي ًةَلَِئ ْنَاَ َْٰن َيناَِم ْن َٰه َِذ َِهَ
تَ ْد ُعونَ ُهَتَ َ
ض ُّر ًع َ
َالش ِ
لََن ُكونَ َّن َِم َن َّ
اك ۪ر ََ
ين

6/63

el-Enʿâm

لَئِ ْنَاَ َْنْي َت نَاَِم ْن َٰه ِذ ِهَ

لَئِنَاَ َْني َت نَاَِمن َٰه َِذَِهَلََن ُكونَ َّن َِمن َّ ِ
ينَ
ْ ْ
ْ
َالشاك ۪ر َ
َ

10/22

Yûnus

ِ ٍۚ
كَ
َوِمْن ُه ْمَ َم ْنَيَ ْسَت ِم ُعَالَْي َ

ِ ٍۚ
وَبِِ ْمَ
اَع ٰلىَقُ لُ َ
َوِمْن ُه ْمَ َم ْنَيَ ْسَت ِم ُعَالَْي َ
َو َج َعلَْن َ
كَ
ِۜ
اَكِنَّ ًةَاَ ْنَي ْف َقهوهَُوِ َ ِِ
َوق ًْرَا
فَ ٰاذَاَّن ْم َ
َ ُ َ

6/25

el-Enʿâm

ِ ٍۚ
كَ
َوِمْن ُه ْمَ َم ْنَيَ ْسَت ِم ُعَالَْي َ

ِ ٍۚ
كَح َٰٓتَاِذَاَ َخرج ِ
ِ
واَم َْنَ
َومْن ُه ْمَ َم ْنَيَ ْسَت ِم ُعَالَْي َ َ ّ
َُ
ِ
ِِ
ِ ِ
الَ ٰانًِفاَ
ْم ََما َذاَقَ َ
عْند َكَقَالُواَل َّل َذ َ
ينَاُوتُواَالْعل َ

47/16

elMuhamm
ed

ِ ِۜ
كَ
َوِمْن ُه ْمَ َم ْنَيَ ْسَت ِم ُعو َنَالَْي َ

ِ ِۜ
َالص َّمَ
تَتُ ْس ِم ُع ُّ
َوِمْن ُه ْمَ َم ْنَيَ ْسَت ِم ُعو َنَالَْي َ
كَاَفَاَنْ َ
واََلَيَ ْع ِقلُو َن
َول َْوََكانُ َ

10/42

Yûnus

ولَوَي َؤ ِ
َّاسَبِظُل ِْم ِه ْمَ َماَتَ َر َكَ
اخ ُذ ّٰ
َْ ُ
َاللَُالن َ
ِ
َدَٓابََّةٍ
َعلَْي َهاَم ْن َ

ولَوَي َؤ ِ
َّاسَبِظُل ِْم ِه ْمَ َماَتَ َر َكَ َعلَْي َهاَ
اخ ُذ ّٰ
َْ ُ
َاللَُالن َ
ِمنَدَٓابٍَّةَوٰل ِكنَي ؤ ِّخرهمَآَِٰٰلَاَج ٍلَمس ًّم َىٍۚ
ْ َ َ ْ َُ ُ ُ ْ
َ َُ

16/61

en-Nahl

35/45

Fâtır

26/16

eş-Şuarâ

20/47

Tâhâ

35/27

Fâtır

ولَوَي َؤ ِ
ولَوَي َؤ ِ
َّاسَِبَاََك َسبُواَ َماَتَ َر َكَ َعَٰلىَ
َّاسَِبَاََك َسبُواَ َماَتَ َر َكَ
اخ ُذ ّٰ
اخ ُذ ّٰ
َْ ُ
َْ ُ
َاللَُالن َ
َاللَُالن َ
عَٰلىَظَه ِرهاَِمنَدَٓابٍََّة ظَه ِرهاَِمنَدَٓابٍَّةَوٰل ِكنَي ؤ ِّخرهمَآَِٰٰلَاَج ٍلَمس ًّم َىٍۚ
َ ْ َ ْ َ
ْ َ ْ َ َ ْ َُ ُ ُ ْ
َ َُ
فَأْتَِياَفِ ْر َع ْو َنَفَ ُق ََٓ
بَ
وَلَاِ َّنَ َر ُس ُ
ولَ َر ِّ
ۙ
ال َْعال َ۪م ََ
ي

ۙ
فَأْتَِياَفِ ْر َع ْو َنَفَ ُق ََٓ
يَ
وَلَاِ َّنَ َر ُس ُ
بَال َْعال َ۪م َ
ولَ َر ِّ

فَأْتَِياهَُفَ ُق ََٓ
كَ
وَلَاِ َّنَ َر ُس َ
وَلَ َربِّ َ

فَأْتَِياهَُفَ ُق ََٓ
نَ
اَبَََِٓ
كَفَاَ ْر ِس ْل ََم َعَن َ
وَلَاِ َّنَ َر ُس َ
وَلَ َربِّ َ
ِ ِۜ
ِ
َوََلَتُ َع ّذ َْبُ َْم
يل َ
ا ْسََٓراء۪ َ

وِمن ِْ
َج َددََ۪بيضَ
َاْلَب ِال ُ
َ َ

وِمن ِْ
َُمَْتلِفَاَل َْوا َُّنَاَ
َج َددََ۪بيضَ َوْحُْر ُ
َاْلَب ِال ُ
َ َ
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َسودَ
يب ُ
َوغَ َرا ۪ب ُ
َكاَ ََّّنُ َّنَبَ ْيضَ َمكْنُونَ

َكاَ ََّّنُ َّنَبَ ْيضَ َمكْنُونَ

َر ُسلُ ُه ْمَ
قَال ْ
َت ُ

َتَرسلُهمَاَِف ِّٰ
ِ
َالس ٰمو ِ
اتَ
قَال ْ ُ ُ ُ ْ
َاللَ َشكَفَاط ِر َّ َ
ِ1
َو ْاَلَ ْر َ
ض

َر ُس ُل ُه ْمَ
قَال ْ
َتَ ََلُ ْم ُ

قَالَتَ ََلمَرس ُلهمَِا ْن َ ِ
ِ
َوٰل ِك َّنَ
ْ ُْ ُ ُ ُ ْ ْ
ََن ُنَاََّلَبَ َشرَمثْ لُ ُك ْم َ
ِ ِ ِ ِِۜ
ٰ
اد َه
ىَم ْنَيَ َشَٓاءَُم ْنَعبَ َ
ّٰ
اللََْيَُ ُّن َ
َعل َ

ِ ٍۚ
اََت ُْم ُرونَ
اَ ْنََيُْ ِر َج ُك ْمَِم ْنَاَ ْر
ض ُك َْمَفَ َماذَ َ

ِ ٍۚ
اََت ُْم ُرونَ
يدَاَ ْنََيُْ ِر َج ُك ْمَِم ْنَاَ ْر
يُ ۪ر ُ
ض ُك َْمَفَ َماذَ َ

ِۗ
اَ ْنََيُْ ِرج ُكمَِمنَاَر ِ
ض ُك ْمَبِ ِس ْحَِرَِهَفَ َماذَاَ
َ ْ ْ ْ

ِۗ
يدَاَ ْنََيُْ ِرج ُكمَِمنَاَر ِ
ض ُك ْمَبِ ِس ْحَِرَِهَفَ َماذَاَ
يُ ۪ر ُ
َ ْ ْ ْ
ََت ُْم ُرو َن

انَاَ ْنََيُْ ِرجا ُكم َِمنَاَر ِ
يد ِ
ض ُك ْمَ
يَُ۪ر َ
َ ْ ْ ْ
ِ
ُها
بِ ِس ْح ِر َ

َٓ ِ
انَل ِ
يد ِ
احر ِ
ِ
انَاَ ْنََيُْ ِر َجا ُك ْمَ
انَيَُ۪ر َ
َس َ
قَالُواَا ْن َٰه َذ َ
ِ
ِ ِ
ِمنَاَر ِ
ْمثْ ٰلى
ض ُك ْمَبِ ِس ْح ِر َ
ْ ْ
ُهاَ َويَ ْذ َهبَاَبطَ ۪ري َقت ُك ُمَال ُ

ِ
اكَ َع َٰلَٓىَاَ ْنَتُ ْش ِر َكَ ۪بَ
َج َاه َد َ
َوا ْن َ

واِ ْنَجاه َد َ َٰٓ
ِ
َكََبَِِهَ
سَل َ
َ ََ
اكَ َعَلىَاَ ْنَتُ ْشر َكَ ۪ب ََماَلَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَم ْع ُروفًاَ
ي
ُّن
َالد
اَف
م
ه
ب
اح
ص
اَو
م
ه
ع
ط
ت
َ
ل
َْ َ
علْمَفَ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ

ِ
اكَلِتُ ْش ِر َكَ ۪بَ
َج َاه َد َ
َوا ْن َ

اَاَلنْسا َنَبِوالِدي ِهَحسن ِۜا ِ
وو َّ ِ
اكَ
َج َاه َد َ
َوا ْن َ
صْي نَ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ً َ
ََ
ِ ِۜ
ِ
ِ
َكََبِ َِهَ ِعلْمَفَ َلَتُط ْع ُه َمَا
ل
َ
س
َي
ل
اَ
َم
ب
َ
ك
ر
ش
ت
ل
َ
ْ
۪ َ ْ َ َ
ُ

ِ
َد َونَِِهَهوَالْب ِ
اط ُلَ
م ْن ُ ُ َ َ

ِ
كِ
َد َونَِِهَ
ََبَ َّن ّٰ
ٰذلِ َ
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َاللَ ُ
َه َوَا ْْلَق َ
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َواَ َّن ّٰ
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ِ
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َدونِِهَ
ََبَ َّن ّٰ
ٰذلِ َ
َُّواَ َّن ََماَيَ ْد ُعو َنَم ْن ُ
َاللَ ُ
َه َوَا ْْلَق َ
ِۙ
َه َوَال َْع ِل ُّيَاْل َك ۪ب َُ
ري
َواَ َّن ّٰ
َاللَ ُ
الَْباط ُل َ

ََت ُْم ُرون

37/49

es-Sâffât

14/10

İbrâhîm

14/11

İbrâhîm

7/110

el-Aʿrâf

26/35

eş-Şuarâ

20/63

Tâhâ

31/15

Lokmân

29/8

elAnkebût

22/62

el-Hac

31/30

Lokmân

اِ ْذَقَ َ ِ ِ
َوقَ ْوَِم َِهَ َماَتَ ْعُب ُدونَ
الََلَ ۪بيه َ

اِ ْذَقَ َ ِ ِ
َوقَ ْوَِم َِهَ َماَتَ ْعُب ُدونَ
الََلَ ۪بيه َ

26/70

eş-Şuarâ

ٍۚ
اِ ْذَقَ َ ِ ِ
َوقَ ْوَِم َِهَ َما َذاَتَ ْعبُ ُدونَ
الََلَ ۪بيه َ

ٍۚ
اِ ْذَقَ َ ِ ِ
َوقَ ْوَِم َِهَ َما َذاَتَ ْعبُ ُدونَ
الََلَ ۪بيه َ

37/85

es-Sâffât

ٍۚ
تَاََِّلَبَ َشر َِمثْ لَُناَ
َََٓماَاَنْ َ

ْت ِٰ ِ
تَاََِّلَب َشر َِمثْ لَُن ٍۚاَفَأ ِ
ت َِم َنَ
ََبيٍَةَا ْنَ ُكْن َ
َََٓماَاَنْ َ َ
ِ
الصاد ۪ق ََ
ي
َّ

26/154

eş-Şuarâ

تَاََِّلَبَ َشر َِمثْ لَُنا
َوََٓماَاَنْ ََ

تَاََِّلَب َشر َِمث لُن ِ
ُّكَل َِم َنَ
اَوا ْنَنَظُن َ
َوََٓماَاَنْ ََ َ ْ َ َ
ِ ٍۚ
الْ َكاذ ۪ب ََ
ي

26/186

eş-Şuarâ

76/22

el-İnsân

Eserde sûre adı sehven er-Raʿd şeklinde verilmektedir. Düzeltildi; Ömer b. Mustafâ, Risâle fî Ḳavâʿid
(Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi, 218/4), 17b.
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َصْي ِط ٍر
َ ت
َ َس
َ َُعلَْي ِه ْمَِب
ْل

ِ ِ
ِ ت
ََعلَْي ِه ْم
َ ت
َ َس
ُ َ ْفَ َذّك ْرَا ََّّنََٓاَاَن
ْ َم َذّكرَل
صْي ِط ٍَۙر
َ ُِب

et-Tûr

52/37

ِ اَم
ِ َ َعْن َد ُهم
َصْي ِط ُرون
َ َِّرب
ْ
ُ كَاَ ْم
َ َه ُمَال ُْم
ْ
َ َخََٓزائ ُن

َصْي ِط ُرون
ُ اَ ْم
َ َه ُمَال ُْم

et-Tûr

52/37

ِ اَم
ِ َ َعْن َد ُهم
ََه ُمَال ُْم َسْي ِط ُرون
َ َِّرب
ْ
ُ كَاَ ْم
ْ
َ َخََٓزائ ُن

ََه ُمَال ُْم َسْي ِط ُرون
ُ اَ ْم

 ََت ۪ري ِمن ََتتِ َها اِلَُنَارterkibi otuz dört yerde geçmektedir. Sırasıyla şu şekildedir: [el-

Bakara 2/25, 266], [Âli İmrân 3/15, 136, 195, 198], [en-Nisâ 4/13, 57, 122], [el-Mâide
5/12, 85, 119], [et-Tevbe 9/72, 89], [er-Raʿd 13/35], [İbrâhîm 14/23], [en-Nahl 16/31],
[Tâhâ 20/76], [el-Hac 22/14, 23], [el-Furkān 25/10], [el-Ankebût 29/58], [ez-Zümer
39/20], [Muhammed 47/12], [el-Fetih 48/5, 17], [el-Hadîd 57/12], [el-Haşr 59/22], [esSaf 61/12], [et-Tegābün 64/9], [et-Talak 65/11], [et-Tahrim 66/8], [el-Burûc 85/11] ve
[el-Beyyine 98/8].
Yukarıda zikredilen âyetler dışında söz konusu terkip [ ََت ۪ري ََتتَ َها اِلَُنَارet-Tevbe
9/100] âyetinde ise  ِمنharfî ceri olmaksızın yer almaktadır.
2.1.5. Bazı Tecvid Kuralları
Risâlenin son bölümünde sadece imâle, işmâm, idğâm, sıla, revm, sekte ve

hükmü’r-râ konularının yer aldığı tecvid kaidelerinden bahsedilmektedir. Bununla
birlikte eserde ele alınan tecvid kaideleri kısaca anlatılmakta, ayrıca bu kaidelerin Hafs
rivâyetinde yer alan bazı örnekleri sunulmaktadır.
2.1.5.1. İmâle
Risâlede ‘bazı tecvid kuralları’ başlığı altında ilk olarak imâle konusu ele
alınmaktadır. Konular ele alınırken sıralama olarak klasik tecvid eserlerinden farklı bir
sistem uygulandığı görülse de içerikteki bilgiler farklılık arzetmemektedir. Müellif
öncelikle imâle tarifini ‘imāle oldur ki ‘elif’i yā’ya meyil îtdire yāḫûd fetḥayı kesreye
ِٰ [ بِس ِمHûd 11/41] imâle
meyil îtdire’ şeklinde yaptıktan sonra Hafs’ın bir tek yerde الل ََمٰر َيها

yaptığına dikkat çekmektedir. Nitekim Dânî’nin tarifine bakıldığında imâle, ‘imâle-i
kübrâyı müşba’ şeklinde isimlendirildiği görülmektedir. Ona göre müşba’, imam
mushafında olmayan, şiddetinden dolayı kalb-i icâp ettiren kesreyi şedîde (halis kesre)
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ile fetha-i vasat arasındaki sestir.’’1 İbnü’l-Cezerî ise et-Temhîd’de imâleyi iki kısıma
ayırmakta, imâle-i suğra ve imâle-i kübrâ şeklinde isimlendirmektedir. Cezerî ayrıca
imâle-i kübrâyı fetha üzerine terkîb edilen ‘elif’i, kesreye çokça çevirerek okumak
ِٰ ) بِس ِم, imâle-i
şeklinde açıklamaktadır.2 Neşr ’de, sözü edilen âyetteki imâleyi ( الل ََمٰر َيها

şedîde olarak adlandırmaktadır. Ona göre imâle-i şedîde, hâlis kalbe (kesre ve yâ-i
sâkine( ve aşırı işba’ya yaklaşmamaktır.3
Eserde verilen imâle örneğinin ardından konu ile ilgili teorik teferruatlara
girilmemekte, pratik alanda ise söz ehil kişilere bırakılmaktadır. Böylelikle imâle

olgusunun pratik sahadaki icrasının, işin ehli olan kurrâ tarafından gerçekleştirilmesi
gerektiğine dikkat çekilmektedir.
2.1.5.2. İşmâm
Eserde işmâmın tarifi şu şekilde yapılmaktadır: ‘‘İşmâm oldur ki nûn’u dediğin
zaman dudakların nice halkada olursa yine işmâmda dudakların gele, nûna zamme
işâretini gösterirsin. Ancak bu icrayı yaparken sesin çıkarmayasın.’’ Nitekim müellifin
bu ifadesi ‘nûn’un teşdîdinde bulunan müdğamın aslî harekesi olan zammeye işaret için
işmâm yapılmaktadır’ 4 ifadesiyle örtüşmektedir. Ancak müellif her ne kadar sadece
işmâmın tek çeşidinden bahsetse de Cezerî işmâmın farklı çeşitlerinden bahsetmekte ve
bunlara örnekler vermektedir.5
Eserde, yapılan tarifin ardından yedi kıraat imâmının ittifak halinde olduğu
ِ [ َِل ََتم َّۭنَّا عٰلى يوسف واِ َّّن لَه لََنYûsuf 12/11] âyetindeki işmâmdan ibaret olduğu
işmâmın اصحو َن
َ َ
َ َ

belirtilmektedir. Bununla birlikte  َِل ََت َم َّۭنَّاkelimesi ile ilgili eserde yer verilmeyen ancak
Hafs’tan nakledilen iki vecih vardır ki bunlar idğam meal işmâm ve ihtilâstır.6 Ayrıca
Ebû Ca’fer burada idğâm-ı mahz ile okumaktadır.7 Müellif’in bu son detaya girmemesi
Ebû Amr Osman b. Saîd ed-Dânî, et-Taḥdîd fi’l-itḳān ve’t-tecvîd, thk. Gānim Kaddûrî el-Hamed
(Umman: Daru Ammar, 1421), 101.
2
Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî b. el-Cezerî, et-Temhîd fî
ʿilmi’t-tecvîd, thk. Gānim Kaddûrî el-Hamed (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421), 72.
3
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/30.
4
Saçaklızâde, Cühdü’l-muḳıl, 301-302.
5
el-Cezerî, et-Temhîd fî ʿilmi’t-tecvîd, 73.
6
Muhammed Abdullah et-Tavîl Şeyh Ahmed, Teysîru ʿİlmü’t-tecvîd (Riyad: Dâru İbn Huzeyme, 1421),
54, 56.
7
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/303; Dimyâtî, İtḥâfü fużalâʾi’l-beşer, 1/123.
1
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muhtemelen sadece kıraati sebʿa (yedi imamın kıraati) ile iktifa edip konuyu aşere (on
imamın kıraati) boyutuyla değerlendirmemesinin bir sonucu olabilir. Nitekim Ebû
Ca’fer kıraat ilminde on imam arasında olması yönüyle şöhret bulmuştur.1
Sonuç olarak eserde her ne kadar işmâm kavramının teorisine dair tutarlı
olmakla beraber kapsamlı bilgiler aktarılmasa da doğru uygulamanın mutlak sûrette
Kurranın icrasıyla mümkün olduğu vurgulanmaktadır.
2.1.5.3. Sıla

Risâlede öncelikle sılanın hangi anlamda kullanıldığından bahsedilmekte ve َوََيلد
[ فِي ِه م َه ًاّنel-Furkān 25/69] âyetinde yer alan  فِ ِيهkelimesi örnek gösterilmektedir. Müellif

sılanın tarifini ‘‘harekenin cümlesini harfe vermektir’’ şeklinde yapmaktadır. Bu
durumda  فِي ِهkelimesinde yer alan muttasıl hû zamirinin bir ‘elif’ miktarı uzatılması
gerektiğine dikkat çekilmektedir. Nitekim müellif bu noktada kıraat imamlarından İbn
Kesir’in bu okuyuşu tercih ettiğini ifade etmektedir. Böylece söz konusu âyette Hafs’ın
İbn Kesir’e muvafakât ettiğine işaret edilmektedir. Ayrıca eserde, Kurʾânda bu âyet
dışında yer alan  فِ ِيهkelimelerinin zamirinde sıla yapılamayacağı bilgisi verilmektedir.
2.1.5.4. Sekte
Eserde Hafs’ın Kurʾân’da tercih ettiği sekteli kelimeler üzerinde durulmaktadır.
Bu yerler [ ِع َو ًجا قَ يِ ًماel-Kehf 18/1], [ ِمن َمرقَ ِد َّن ۔ ٰه َذا َما َو َع َد َّالرْحٰن َو َص َد َق المر َسلو َنYâsîn 36/52], يل َمن۔ َراق
َ َ۪وق
[el-Kıyâmet 75/27] ve [ َك ََّل بَل َرا َن َعٰلى ق لوِبِِمel-Mutaffifîn 85/14] âyetlerinde yer almaktadır.
Ancak bu dört yerde Hafs’tan sektesiz izhâr vechi de nakledilmiş olup, iki vechin de
sahîh olduğu belirtilmektedir. 2 Diğer taraftan Hafs’ın dışındaki imâmlar el-Kıyâmet
75/27 ve el-Mutaffifîn 85/14 âyetlerindeki sekte vechini ğunnesiz idğâm ile okurlar.3
Ancak müellif Kıyâmet sûresinde geçen يل َمن۔ َراق
َ ۪ َوقâyetini yazdıktan sonra devamına ḳıf
yazmakta, sonrasına  َوظَ َّن اَنَّه ال ِفَراقâyetini eklemektedir. Bu durumda sanki sektenin söz
1

el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/41-42.
el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/425-426; Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in faziletleri ve okunma kâideleri,
345-348; Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları (Bursa: Emin Yayınları, 2015), 238.
3
Abdülfettâh el-Kādî, el-Büdûrü’z-zâhire fi’l-Kırââti’l-Aşri’l-Mütevâtire (Beyrut: Darul Kitabul
Arabiyye, ts), 332, 339.
2
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konusu iki âyet arasında gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. Oysa sektenin burada ( َمن۔
 ) َراقkelimeleri arasında icra edilmesi gerekmektedir.1

Sonuç olarak eserde sekte ile ilgili verilen örneklerin tam olduğu ancak elKıyâmet 75/27’de yer alan sektenin yeri ile ilgili bir sehiv olduğu anlaşılmaktadır.
2.1.5.5. İdğam
Müellif idğam bahsinde öncelikle Hafs rivâyetinde yer alan [ َي ب َََّن ارَك َّۭب َم َعنَاHûd
11/42] âyetinde idğam yapılması gerektiğinden bahsetmektedir. Nitekim söz konusu
âyette hem izhar hem idğam vechi caizdir.2 Ancak Hafs burada idğam vechini tercih
etmektedir. 3 Eserde ayrıca -  قل َّر ِب- gibi kelimelerde sakin lâm dan sonra gelen râ
harfinde idğam yapılması noktasında kurrânın ittifak halinde oldukları ifade
edilmektedir. Müellif, son olarak mahreçleri bir olan  ت – د – طharflerinin idğamı ile
konuyu nihâyete erdirmektedir. Eserde her ne kadar idğamlar isimleri ile beyân
edilmese de birinci örnekte idğamı mütecâniseyn,4 ikinci örnekte idğamı mütekâribeyn
bilağunne,

5

üçüncü örnekte ise idğamı mütecaniseyn bilâğunneden bahsedildiği

anlaşılmaktadır. Ancak birinci örnekte idğamın ğunne ile birlikte, son örnekte ise
ğunnesiz yapılması durumuna dikkat çekilmektedir.

Bununla birlikte son örnekte

ğunnesiz yapılan idğam, nakıs olma niteliğini haizdir.6
Sonuç olarak müellif tarafından idğam konusunda aktarılan bilgiler tutarlı
olmakla birlikte eserde geçen diğer konularda olduğu gibi herhangi bir kaynak eser
gösterilmemektedir.

el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/425; Şeyh Ahmed, Teysîru ʿİlmü’t-tecvîd, 60.
el-Cezerî, et-Temhîd fî ʿilmi’t-tecvîd, 117; Şeyh Ahmed, Teysîru ʿİlmü’t-tecvîd, 57.
3
Saçaklızâde, Cühdü’l-muḳıl, 190; Şeyh Ahmed, Teysîru ʿİlmü’t-tecvîd, 57.
4
Mütecânis idğâm, mahreçleri bir sıfatları faklı olan harflerin idğâmına denir. Yani sâkin bir harfi,
kendisinden sonra gelen, mahrecinde aynı fakat sıfatlarında ayrı olan başka bir harfe katmaya denir. elCezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 1/278-279; Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in faziletleri ve okunma kâideleri, 286287.
5
Mütekârib iki harften birincisi sâkin, İkincisi harekeli (müteharrik) olarak yan yana geldikleri zaman,
sâkin olan birinci harfin, harekeli olan ikinci harfe idğâm edilmesine denir. el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr,
1/278-279; Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in faziletleri ve okunma kâideleri, 287-288.
6
Saçaklızâde, Cühdü’l-muḳıl, 189.
1
2
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2.1.5.6. Râ Harfinin Durumu
Eserin son beyânında râ harfinin hükümleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda ‘‘ َغ ِي
ِ [ المغضel-Fâtiha 1/7] ve [ اَل َقا ِرَعة ما ال َقا ِرَعةel-Kâriʿa 101/1, 2] âyetlerindeki râ harfi meksûr
وب
َ
َ

olduğu için, [ ِشرِذ َمةŞuâra 26/54] ve benzeri kelimelerde ise râ harfi sâkin, kendinden
önceki harf meksûr olduğu için ince okunmaktadır’’ ifadelerine yer verilmektedir.
Ayrıca [ لَبِال ِمر َص ِادel-Fecr 89/14], [ ِفرقَةet-Tevbe 9/122] ve [ قِرطَاسel-Enʿâm 6/7] örneklerinde
olduğu gibi râ harfi sâkin, sonrasında istilâ harflerinden biri ( ص َضغط قِظ
َّ  ) خgeldiğinde;
ِ
ِ
ِ
[ اِرِجعِىel-Fecr 89/28], ضى
َ َ[ ل َم ِن ارتel-Enbiyâ 21/28], [ ارََتبواNûr 24/50], [ ا ِن ارتَب تمet-Talâk 65/4]

örneklerinde olduğu gibi râ sâkin, öncesinde ârızî kesre bulunan durumlarda râ harfi
kalın okunmaktadır. Ayrıca لصّب
َّ [ َِبel-Asr 103/3], [ فَجرel-Fecr 89/1], [ نشورel-Mülk 67/15]
örneklerinde görülen sakin râ’nın, makablinin de sakin, onun makablinin ise meftûh
veya mazmûm olması durumunda kalın okunması gerektiği ifade edilmektedir. Eserde
râ harfinin bu durumları ifade edildikten sonra bazı istisnaî durumlara da dikkat
çekilmektedir. Örneğin sakin râ harfinin öncesinde lîn harfi gelmesi durumunda َخي – َسي
gibi kelimelerde râ harfi ince, yine râ harfinden önce istilâ harflerinden biri makabli
meksûr olarak sakin halde bulunduğunda - [ َع َني ال ِقطرSebe’ 34/12] ve [ ِمصرez-Zuhruf
43/51]’deki kelimelerde olduğu gibi- râ harfinin ince okunması gerektiği bilgisi
verilmektedir. Ancak eserde verilen son örnekte her ne kadar râ harfinin bu yönüne
değinilmese de Cezerî bu kelimelerdeki râ harfinin hem ince hem de kalın
okunabileceği görüşüne yer vermektedir .1
Müellif tarafından râ harfi ile ilgili aktarılan bilgilerde bazı eksiklikler
görülmektedir. Örneğin eserde râ harfinin zamme veya fethalı formatlarında nasıl
okunması gerektiğine dair bir açıklama yapılmamaktadır. Nitekim râ harfi fetha ve
zamme harekeye sahip olduğunda tefhîm ile okunmaktadır. Ayrıca râ harfi sâkin,
öncesindeki harf fetha veya zammeli olduğunda yine tefhîm ile okunmaktadır. 2
Bununla birlikte eserde râ harfinin tüm formatlarına değinilmemesi, tilâvet esnasında
yapılan hataların eserde dikkat çekilen örneklerde daha fazla vuku bulduğunu
düşündürmektedir.
1
2

el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/103-106.
Ayrıntılı bilgi için bkz; el-Cezerî, en-Neşrü’l-kebîr, 2/104-110.
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Sonuç olarak müellif tarafından eserin genelindeki metoda uygun olarak, râ
harfinin ele alındığı bu beyânda da konunun tüm yönleriyle ele alınması yerine,
telaffuzda hata yapılması muhtemel yönlere dikkat çekmekle yetinildiği görülmektedir.
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3. BÖLÜM : RİSÂLE FÎ ḲAVÂʿİD ḲIRA’ÂTİ’L-ḲUR’ÂN ADLI RİSÂLENİN
TRANSKRİPSİYONU
ِ
ِ اعدَقِرآةَِالْ ُقر
َآن
ْ
َ ِر َسالَة َِِفَقَ َو
﷽
ِ
ِ َالس ََلم علَى خ ِي خل ِقهِ ُم َّمد وعلَى وصحبِهِ أَْجعِني ي ر ِب اغ ِفرِل ولِلمؤِمنِني والمؤِمن
ِ
ك َي أَر َح َم
َّ ني َو
َ ِات بَِرْحَت
َ اَْلَمد هلل َر ِب ال َعالَم
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ الصلَوة َو
ََ
َ
َ ََ َ
ِ ِ َّ
ني َوبَعد
َ الراْح
Maʿlûm olaki bû faḳîr-i taḳṣîr ʿUmer bin Muṣṭafā vaṭan-i aṣlî Temrük nām-ı
ḳaṣabadan olûb taḥṣîl-i ʿilim îçûn taḥmiyyeti İstanbûla vārûb merḥûm Sulṭān Süleymān
ʿaleyhi’r-Raḥmān’ın dār-ı ḳurrāsında Şeyḫ Aḥmed telāmîẕlerinden Muḥammed elBabāʾî1 rāḥimehümü’llah’dan Ḳurʾān-ı ʿaẓîmü’ş-şān’ı Ḳırāʾat-i Sebʿa ûzere taʿlîm îdûb
bi-ḥālet-i hâẕihî Reîsü’l-ʿUlemā-i Müfti’z-zamān-î Mûsā Efendî Ḥażretlerî Kefe
şehrinde binā eyledîgî cāmiʿ şerîfinde Ḳurʾān’ı ḳırāʾat Ḥafẓ (Hafs) ûzere taʿzîm-i şerîfî
iḥyā u neşr eylemek îçûn bû faḳîre emr-i ʿālî vîrîlûb üstāẕî mûmā ileyhden daḫî
meʾẕûnā Kefe şehrîne vuṣûlümüzde aʿlā ḳadri’ṭ-ṭāḳati naẓm-i kerîmî ṭalebeye taʿlîm
ûzere îken bir ṭarafda Şeyḫ ʿAbdullāh el-ʿAfîfî Efendî zühd-i ṭaḳvā île muttaṣıf ferîdü’lʿaṣr üstāẕ-ı kāmil olduġî iştihār bûlmûşdî. Bû faḳîre teklîf eyledî kimi Ḥażret-î
Ḳurʾān’da baʿżı imlā ve laḥn u ḫaṭā yerlerî vārki bilmeyen kātib ḫalaṭ yāzûb ḳār-î
Ḳurʾān ḫalaṭ oḳurlar ve laḥn u ḫaṭā îdûb Ḳurʾān’ıñ laʿnine îrerler. Zîrā bir kimse
Ḳurʾān-î ḥaḳḳî ûzere oḳûmasa Ḳurʾān ol kimseye laʿnet îder deyû, Ḥadîs̱ -i Şerîf’de
vārdır. Ümmet-i Muḥammed ve meẕheb-i ehl-i sünnet ve’l-cemāʿat olan iḫvānî olmaḳla
laḥn-i ḫaṭādan ḫalāṣa saʿyi îçûn ʿUs̱ mān-î [1b] zî’n-nûreyn rāżıyāllāhu ʿanh
Ḥażretlerî’niñ yāzdıḳlarî Muṣḥaf-ı Şerîflerîñ imlāsî ve Ḥafẓ (Ḥafṣ) ḳıraʾat-î ûzere bir
risāle teʾlîf eyle deyû emir eylediginde bû faḳîr daḫî Rābbi Teʿālāya ṣıġınûb ve Efendî
mûmā ileyhiniñ yārdımıyla lisān-ı türkî ûzere mübāşerete naẓar îde. İḫvāna iltiḥāk
olunûr ki sehv u ḫaṭāmûz vār ise itmām eyleyûb ḥüsn-i vech ûzere teʾvîl îdeler.

1

Eserde el-Bahâ-î şeklinde geçmektedir.
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ك التَّف ِويض َوالتُّك ََلن ََت ِق ًيقا
َ ( اَللَّه َّم َس ِهل َعلَي َنا َي مستَ َعان َو َعلَيKendisinden yardım istenen Allâh’ım bize

kolaylaştır, tam bir teslimiyet ve tevekkülle sana havale ettik1 gerçekten sana sığındık).2
Maʿlûm olsûn ki Ḥażret-î Ķurʾān-ı ʿaẓîmü’ş -şānda bî-kināye hemze-i maḳṣûre
vārdır. Lākin ol hemze-i maḳṣûre ki añî med îtmede iḥtimāl var yāḫûd med île yāzılmış
yāḫûd med îderler. Ve baʿżına müşāhedemiz olmuş ki ḫalaṭ île oḳûrlar. Ol hemze-i
maḳṣûrelerî beyān îdelûm.
Sûre-i Baḳara’da [ اَ ٰٰب َواستَكََّبel-Bakara 2/34]  اَ ٰٰبhemzesî maḳṣûredir.  َواستَكََّبhemzesî
hemze-i vaṣıldır. Yine ve bir daḫî َ[ فَِاذَٰٓا اَِمن تم فَاذكروا ٰاللel-Bakara 2/239] ve bir daḫî اَِم َن بَعضكم
[el-Bakara 2/283] ve bir daḫî

ك اََمانِيُّ هم
َ [ تِلel-Bakara 2/111] ve bir daḫî

[ فَاَََتَّه َّنel-Bakara

2/124] ve bir daḫî [ فَ َمن َتََت ََّع فَاِ َٰٓذا اَِمن تمel-Bakara 2/196]3, Sûre-i ʿĀli ʾİmrān’da [ فَاَ ََثبَكم َغ ًّما بِ َغمÂl-i
ِ
İmrân 3/153] ve bir daḫî اسا
ً [ اََمنَ ًة ن َعÂl-i İmrân 3/154] ve bir daḫî [ يَفَرحو َن ِبَٰٓا اَتَواÂl-i İmrân
ِ [ فَاِن اَتَني بَِفen-Nisâ 4/26], Sûre-i Māʾide’de [ فَاَ ََث َِبم ٰاللel-Mâide
3/188], Sûre-i Nisā’da اح َشة
َ
ِٰ [ اِن اَتٰيكم ع َذابel-En‘âm
5/85], Sûre-i Enʿām’da [ َح ّٰٰٓت اَتٰيهم نَصرَّنel-En‘âm 5/34] ve bir daḫî الل
َ
ِٰ [ اِن اَتٰيكم ع َذابel-En‘âm
5/40] ve bir daḫî اعة
َّ [ اَو اَتَتكمel-En‘âm 5/40] ve bir daḫî الل بَغَت ًة اَو َجهَرًة
َ الس
َ

5/47], Sûre-i Aʿrāf’da [ اَبَ َويكم ِم َن اْلَن َِّةel-Aʿrâf 7/27] ve bir daḫî [ اَفَاَِم َنel-Aʿrâf 7/97] ve bir
ِٰ [ اَفَاَِمنوا مكرel-Aʿrâf 7/99] ve bir daḫî فَاَتَوا عٰلى قَ وم
daḫî [ اََواَِم َن اَهل القٰٰٓرىel-Aʿrâf 7/98] ve bir daḫî الل
َ
َ َ
ِ
[ يَعكفو َنel-Aʿrâf 7/138], Sûre-i Enfāl’de اس اََمَن ًة
َ اَلٰ َن َخف
َ [ اذ ي َغ ۪شيكم النel-Enfâl 7/11] ve bir daḫî َّف ٰالل
َ ُّع
ِٰ [ واَ َذان ِمنet-Tevbe 9/24] [2a] ve bir daḫî [ اَتَت هم رسلهمet[el-Enfâl 7/66], Sûre-i Tevbe’de الل َوَرسولِٰ۪ٓه
َ
َ

Tevbe 9/70] ve bir daḫî [ َٰٓما اَتَو َك لَِتح ِمَلهمet-Tevbe 9/92]4, Sûre-i Yûnus’da ٰيها
َٰٓ [ َعَلي َٰٓها اَتYûnus
10/24] ve bir daḫî [ اِن اَتٰيكم َع َذابه بََي ًاَتYûnus 10/24]
Sûre-i Yûsuf’da çoḳ yerde vārdır.

Tasavvuf terimi olarak ‘tefvîz’ kulun bütün işlerini tam bir teslimiyet ve tevekkülle Allah’a havale
etmesini anlatır. Aynı kökten türeyen bir fiil el-Mü’min Sûresi 40/44’te bu anlamda kullanılmıştır. Bkz.
Abdussamet Bakkaloğlu, ‘‘Tefvîz’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 10 Temmuz
2021).
2
Tevekkül etmek anlamında kullanılan ‘Tüklân’ kelimesini sığınmak anlamında kullandık. Luggat,
“Tüklân”.
3
Son üç örnek sayfa kenarına yazılmaktadır.
4
Eserde ‘‘Âyevke’’ şeklinde yazılmaktadır.
1
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Birî [ اَََتََّهاYûsuf 12/6] ve bir daḫî [ اَبَ َوي َكYûsuf 12/6] ve birî [ اَ ۪بينَاYûsuf 12/8] ve
ِ
birî [ اَََب َّن لَف۪ ي َض ََلل م ۪بنيYûsuf 12/8] ve birî [ اَ ۪بيكم َوتَكونواYûsuf 12/9] ve birî ٰٓاء يَبكو َن
ً [ اَََبهم ع َشYûsuf
ِ [ فَاَ َكلَهYûsuf 12/17] ve birî ِمن اَ ۪بيكم
12/16] ve birî [ َٰٓي اَََب َّٰٓن اِ َّّن ذَ َهب َناYûsuf 12/17] ve birî الذئب

[Yûsuf 12/59] ve birî 1[ اَََبهYûsuf 12/61] [ آِٰٰل اَ ۪بي ِهمYûsuf 12/63] ve biri [ اَََب َّن منِ َع ِمنَّا ال َكيلYûsuf
12/63] 2  فيه لطافةve birî [ اَ َخ َاّنYûsuf 12/63] ve birî 3[ قَ َال َهل اٰ َمنكم َعلَي ِهYûsuf 12/64] ve bir daḫî
ِ [ اَٰر ٰٓيَن اَعYûsuf 12/36]
[ اَِمن تكم َعٰلٰٓى اَ ِخ ِيهYûsuf 12/64] ve birî [ اَََب َّن َما نَب ۪غيYûsuf 12/65] ve birî صر ََخًرا
۪

ve birî [ اَٰر ِيَن اَ ِْحل فَو َق َرأسيYûsuf 12/36] ve birî [ اََمَرهمYûsuf 12/68] ve birî [ اَبوهمYûsuf 12/68]
ve birî [ اًََب َشي ًخا َك ۪ب ًياYûsuf 12/78] ve birî 4[ اَ َّن اَََبكمYûsuf 12/80] ve birî [ ََي َذ َن ِِل اَِبYûsuf
12/80] ve birî [ اَ ۪بيكمYûsuf 12/81]  فيه لطافةve birî [ َٰٓي اَََب َّٰٓن اِ َّن اب َن َك َسَر َقYûsuf 12/81] ve birî َٰٓي اَ َس ٰفى
[Yûsuf 12/84] ve birî [ َعٰلى َوج ِه ا َ۪بYûsuf 12/93] ve birî [ قَ َال اَبوهمYûsuf 12/94] ve birî َٰٓي اَََب َّن
[ اسَت غ ِفر لََناYûsuf 12/97] ve birî [ اِلَي ِه اَبَ َوي ِهYûsuf 12/99] ve birî [ اَفَاَِمنٰٓوا اَن ََتتَِي همYûsuf 12/107]

Sûre-i Ḥicr’de يس اَبٰٓى
َ ۪[ ا ِٰٓل اِبلel-Hicr 15/31]  اَبٰٓىkelimesî her nerede gelûrse
hemzesî maḳṣûredir.
Ve birî اك َِبْلَ ِق
َ َ[ َواَتَي نel-Hicr 15/64], Sûre-i Naḥl’de [ فَاَتَى ٰالل ب ن يَ َاُنمen-Nahl 16/26] ve
ِ َِالسي
ِ
ِ َ [ اَفَاَِمن تم اَن ََي ِسel-İsrâ 17/68] ve
birî ات
َّ ين َم َكروا
َ ۪[ اَفَاَم َن الَّذen-Nahl 16/45], Sûre-i İsrā’da ف بكم
ِ [ فَآَٰٰٰب اَكثَ ر النel-İsrâ 17/89] ve bir
bir daḫî [ اَم اَِمن تم اَن ي ۪عي َدكمel-İsrâ 17/69] ve bir daḫî َّاس اَِِّل كف ًورا

daḫî [ فَاََٰب الظَّالِمو َنel-İsrâ 17/99], Sûre-i Kehf’de [ اِذ اََوى ال ِفت َية اِ َل ال َكه ِفel-Kehf 18/10] ve bir daḫî
[ اِذ اََوي َنٰٓاel-Kehf 18/63] ve bir daḫî 5 [ اِ َٰٓذا اَتََٰٓيا اَه َل قَ ريَةel-Kehf 18/77] ve bir daḫî [ اَهَل َها َفاَبَواelِ [ اَبوُها صel-Kehf
Kehf 18/77] [2b] ve bir daḫî [ اَبَ َواه مؤِمَن ِنيel-Kehf 18/80] ve bir daḫî اْلًا
َ َ
ِ [ اَتٰيها نTâhâ
18/82], Sûre-i Meryem’de [ فَاَتَت بِِه قَ وَم َهاMeryem 19/27], Sûre-i Tāhā’da ود َي
َ

20/11] ve bir daḫî [ َولََقد اََري َناهTâhâ 20/56] ve bir daḫî [ فَ َك َّذ َب َواَ ٰٰبTâhâ 20/56] ve bir daḫî
ك اٰ َيت َنا
َ [ اَتَتTâhâ 20/126] ve bir daḫî [ َعٰٰٓلى اَثَ ۪ريTâhâ 20/85] ve bir daḫî [ َكي َده ُثَّ اَتٰىTâhâ 20/60]

ve bir daḫî [ َحيث اَتٰىTâhâ 20/69], Sûre-i Enbiyā’da [ اَتَي نَا ِِبَا َوَك ٰفىel-Enbiyâ 21/47], Sûre-i
Eserde  اَبَاههمşeklinde verilmektedir. Ancak  ا َ َباهşeklinde düzeltildi.
Risâlede ‘‘Fîhi Letâfetün’’  فيه لطافةterkibi sekiz yerde geçmektedir. Bu kelimenin neden yazıldığına dair
kesin bir yargıya ulaşılamadı.
3
Âyette geçen  ا َمنكمkelimesinin hemzesi maksûr değildir. Âyetin devamındaki  اَمِنتكمkelimesi kastedilmiş
olabilir.
4
Eserde ‘‘Enne’’ edatı sehven ‘‘Ennâ’’ şeklinde yazılmaktadır. Düzeltildi.
5
Eserde ‘‘iz eteynâ’’ şeklinde yazılmaktadır. Düzeltildi.
1
2
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Müʾminûn’de1 [ بَل اَتَي نَاهم بِ ِذك ِرِهمel-Müʾminûn 23/71] ve bir daḫî [ بَل اَتَي نَاهم َِبْلَِقel-Müʾminûn
ِ فَآَٰٰٰب اَكثَ ر الن
23/90], Sûre-i Furḳān’da [ َولَ َقد اَتَوا َعلَى ال َقريَِة الَّٰ۪ٓتel-Furkān 25/40] ve bir daḫî َّاس اَِِّل كف ًورا

[el-Furkān 25/50], Sûre-i Şu ͑arā’da [ اَِِّل َمن اَتَى ٰاللَ بَِقلب َسل۪ يمeş-Şuarâ 26/89], Sûre-i Neml’de
ِ
ِ
[ َح ّٰٰٓت اِ َٰٓذا اَتَواen-Neml 27/18] ve bir daḫî ين
َ [ َوكل اَتَوه َداخ ۪رen-Neml 27/87], Sûre-i Ḳaṣaṣ’da قَاَلت ا َّن
ِ اَت
ِ ودي ِمن َش
وك
َ [ ا َ۪ب يَدعel-Kasas 28/25] ve bir daḫî [ َٰٓما اَتٰيهم ِمن نَذ۪ يرel-Kasas 28/46] ve bir daḫî اط ِئ
َ
َ ٰيها ن
[ ال َو ِاد اِلَميَ ِنel-Kasas 28/30], Sûre-i Rûm’da ض
َ [ َواَََثروا اِلَرer-Rûm 30/9], Sûre-i Secde’de َٰٓما اَتٰيهم
ِٰٓ
[ ِمن نَذ۪ يرes-Secde 32/3], Sûre-i Aḫzāb’da [ َما َكا َن َُم َّمد آَََٰب اَ َحدel-Ahzâb 33/40] ve bir daḫî ٰٓاء
َ َمَّا اَف
ك
َ [ ٰالل َعَليel-Ahzâb 33/50], Sûre-i Zümer’de [ فَاَتٰيهم ال َع َذابez-Zümer 39/25] ve bir daḫî فَاَ َذاقَ هم
[ ٰاللez-Zümer 39/26], Sûre-i Müʾmin’de [ اَتٰيهم َك َّب َمقًتاel-Müʾmin 40/35] ve daḫî اَتٰيهم اِن ۪ف
ِِ
[ صدوِرِهمel-Müʾmin 40/56], Sûre-i Fuṣṣîlet’de ني
َ [ اَتَي نَا طَٰٓائعFussilet 41/11], Sûre-i Aḥḳāf’ta اَو
[ اَ ََثَرة ِمن ِعلمel-Ahkâf 46/4], Sûre-i Fetiḥ’de [ َواَ ََث َِبم فَ ت ًحا قَ ۪ر ًيباel-Fetih 48/18], Sûre-i Ẕāriyāt’da
ِ َّ
[ اَتَت َعلَي ِهez-Zâriyât 51/42] ve bir daḫî ين
َ [ َٰٓما اَتَى الذez-Zâriyât 51/52], Sûre-i Ḥaşr’da

2

فَاَتٰيهم ٰالل

[ ِمن َحيثel-Haşr 59/2] ve bir daḫî ٰٓاء ٰالل
َ َ[ َٰٓما اَفel-Haşr 59/7] ve bir daḫî ٰٓاء ٰالل
َ [ َوَٰٓما اََفel-Haşr

59/6]3, Sûre-i Tebāreke’de [ َءاَِمن تمel-Mülk 67/16] ve bir daḫî [3a] [ اَم اَِمن تمel-Mülk 67/17]
Sûre-i Müddes̱ s̱ ir’de [ َح ّٰٰٓت اَت َٰينا الَي ِقنيel-Müddessir 74/47]
Sûre-i He’l-Etā’da bû [ أَتَىel-İnsân 76/1] kelimesî her nerede olûrsa hemze-i
maḳṣûredir.
Sûre-i Māʿûn’uñ ibtidāsî [ اََراَي َت الَّ ِذيel-Maûn 107/1] hemze-i maḳṣûredir. Mā‘adā
olan hemze-i meftûḥalar bir elif dîyecek miḳdārî med olûr. Muṣḥaf-ı Şerîf’de çoḳ yerde
ِ bû kelimāt-ı ṭayyibelere mes̱ ābe4 kelimātlar gibî.
vārdır. اٰ َم َن َّالرسول, اٰ َمنوا, فَ َآمنَّا,  َآَبهم, آخَرة

Beyān-ı Hemze-i Memdûde
Muṣḥaf’da dört kelimeniñ ibtidā-i hemzesî beş elif miḳdārî mābaʿdî bir elif
miḳdārî med olûr.
Sehven ‘‘Mü’min’’ sûresi olarak verilmektedir. Ancak sayfa kenarına düzeltme yapılarak ‘‘Mü’minûn’’
şeklinde yazılmaktadır.
2
Eserde, âyette geçen ‘Allah’ lafzı yazılmamaktadır. Ekledik.
3
Eserde son iki âyette takdim-tehir yapılmış.
4
Yerinde, değerinde.
1
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Sûre-i Yûnus’da ûç yerde vākiʿ olmuşdur. Bir [ آلئن َوقَد كن تم بِ ۪ه تَستَ ع ِجلو َنYûnus 10/51]
ve bir daḫî [ قل ٰآٰ ٰلل اَِذ َن لَكمYûnus 10/59] ve bir daḫî ت قَ بل
َ صي
َ [ آلئَ َن َوقَد َعYûnus 10/91] Sûre-i
Neml’de [ ٰآلل َخي اََّما يش ِركو َنen-Neml 27/59]
Beyān-ı Hemze-i Muḫtelefün Fîh
Muṣḥaf-ı Şerîf’de bir hemze île oḳunān kelimāt-ı ṭayyibeler bî-nihāyedir.
Ammā sāʾir ḳırāʾatlerde muḫtelefün fîh olān kelimātlarî Ḥafẓ (Ḥafṣ) ḳırāʾatı ûzere
beyān îdelim.
ِ [ اِنَّكم لََتأتو َنel-A‘râf 7/81], bir daḫî [ اِ َّن لََنا َِلَجراel-A‘râf
Sûre-i Aʿrāf’ta الر َج َال َشه َوًة
ً

7/113], ve bir daḫî [ قَ َال ِفرَعون اٰ َمن تم بِ ۪هel-A‘râf 7/123], Sûre-i Ṭāhā’da [ قَ َال اٰ َمن تم لَهTâhâ 20/71],
ِ [ اِنَّكم لََتأتو َن ال َفelSûre-i Şu‘arā’da [ قَ َال اٰ َمن تم لَهeş-Şuarâ 26/49], Sûre-i ʿAnkebût’da اح َش َة

Ankebût 29/28]
Beyān-ı Hemzeteyn
Îkî hemze île oḳunān kelimāt-ı ṭayyibe bî-nihāyedir. Ammā muḫtelefün fîh olan
kelimātlarî Ḥafṣ (Ḥafẓ yazılmış) ḳırāʾati ûzere beyān îdelim.
ِ [ اَئِنَّكم لََتأتو َنen-Neml 27/55] ve bir daḫî bû sûrede beş yerde
Sûre-i Neml’de الر َج َال
ِٰ [ ءاِٰله معen-Neml 27/60, 61, 62, 63, 64] vākiʿ olmuşlar, îkî hemze îledir, maʿlûm ola.
الل
ََ َ
ِ [ اَئِنَّكم لَتَأتو َنel-Ankebût 29/29]
Sûre-i ‘Ankebût’da الر َج َال

Beyān-ı Hemze-i Teshîl
Muṣḥaf-ı Şerîf’de bir yerde vākiʿ olmuşdur. Sûre-i Fuṣṣilet’de [ َءاَع َج ِميFussilet
41/44] teshîl oldur ki hemze kendî maḫrecinde [3b] icrā etmeyûb hā île hemze
beyninde telaffuẓa dîrler. Ol hemze ne hā ola ve ne hemze ola. Sāmiʿ olānlar anıñ ne hā
oldîġinî bile ve ne hemze oldîġinî bile. Müşkîl olānı Ḳurra Efendîlere mürācaʿāt
eylesin.
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Beyān-ı Hemze-i İstifhām
İstifhām oldur ki bir kelimeniñ ibtidāsında hemze-i vaṣıl sāḳıṭ olunûb aṣıl
kelimeniñ hemzesî ḳālmışdır. Añā hemze-i istifhām dîrler. Vaḳfıda ve dercide s̱ ābitdir.
ِٰ [ قل اَ ََّّتذُت ِعندel-Bakara 2/80] aṣlında  ءاَ ََّّتذُتîdî. İbtidāsında
Sûre-i Baḳara’da الل
َ
َ
َ َ

hemze-i vaṣıl sāḳıṭ olunûb hemze-i istifhām île ḳalmışdır. Bû kelimāt-ı ṭayyibelerdeki
sāḳıṭ olān hemze kitābetde ve lafıẓda daḫî sāḳıṭdır. Ol hemze-i istifhāmî hemze-i vaṣıl
bilmeyûb s̱ ābit okûyalar. Ve bir daḫî

ِ ءاَضطَُّرٰٓه اِ ٰل َع َذ
اب النَّا ِر
َ

[el-Bakara 2/126], Sûre-i

Enʿām’da [ َءاَََِّّتذ َولِيًّاel-En‘âm 6/14], Sûre-i Ḳaṣaṣ’da [ ِمن ه َٰٓما َءاَتَّبِعهel-Kasas 28/49], Sûre-i
ِٰ [ ء اَف َٰتى عَلىSebe’ 34/8], Sûre-i
Ṣād’da [ بَِي َد َّي َءاَسَتكَّب َتSâd 38/75], Sûre-i Sebeʾ’de الل َك ِذ ًَب
َ َ َ
ِ
Meryem’de ب
َ [ َءاَطََّل َع ال َغيMeryem 19/78], Sûre-i Ṣaffāt’da [ َءاَصطََفى الَب َناتes-Sâffât 37/153]

bûnlarıñ hemzesinî ḳaṭʿan s̱ ābit oḳûyalar.
Beyān-ı Hemze-i Vaṣıl
Hemze-i vaṣlıñ kāʿidesî bûdur ki māḳablindeki kelimeyi vaḳıf îtdikde hemze-i
vaṣlıñ ibtidāsında ḥareke île ibtidā îdersin. Ammā vaṣıl îtdikde hemzeyi sāḳıṭ îdersin,
vaḳfen s̱ ābit vaṣlen sāḳıṭdır. Vaḳıf îtdikde baʿde’n-nefes hemze-i vaṣl’a ibtidā îdesin ve
eger bilā nefes hem vaḳf hem ibtidā olûrsa laḥn olûb ḫaṭā fāḥiş olûr deyû Şerḥ-i
Mufaṣṣal’da beyānî olmuşdur. Ve nice kitāblarda daḫî mesṭûrdur.
Muṣḥaf-ı Şerîf’de bî ḥad velā yûʿad hemze-i vaṣl vārdır. Ḳanġî kelimātda
oldûġîn baʿżınî beyān îdelim. Fetḥa île ibtidā olunān lām-ı taʿrîf ve bir daḫî [ اَست4a] ve
ِ
ِ اِذهب اِستخرِج اِسِتخر
ِ ِ
ِ ني اِث َن
ِ اعا اِجَتم َع اِث َن َت
 اَمينkesre île ibtidā olunān ني اِمَرأَة اِمرؤ اِب َنة ابنم اسم
َ
ً اجا اسَتخَر َج اجَت َمعوا اجت َم
َ
ًَ
َ
ابن

bûnlara mes̱ ābe kelimātlar ki żamme île ibtidā olunān hemze-i vaṣıl sülāsi

mücerrediñ emr-i hāżırı ki hemzesî  ادعوا اق تل انصرbûnlara mes̱ ābe kelimātlar gibî.
 اِسمkelimesinîñ hemzesi kitābetde yāzılûr.
ِ
Sûre-i Ḥucurāt’da س ِاِلسم الفسوق
َ [ بئel-Hucurât 49/11]

Sûre-i Ṣaf’da [ ِمن بَع ِدي اْسهٰٓ اَْحَدes-Saff 61/6]
Sûre-i Raḥmān āḫirinde [ تََب َارَك اسم َربِ َك ِذي اْلَََل ِل َو ِاِلكَرِامer-Rahmân 55/78]
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Sûre-i ʿAlā’nın ibtidāsî [ َسبِ ِح اس َم َربِ َكel-Alâ 87/1]
 اِبنkelimesinîñ kāʿidesî bûdur ki ʿalemeyn-i müzekkereyn beyninde vākiʿ olan
’اِبنe hemze yāzılmaz ṣıfat olduġîçûn. Eger suʾāl olsûnki Ḥażret-i Ḳurʾān’da nice َم ِسيح ابن
ِ
يسى اب ِن َمرََي
َ  َمرََي عāyet-i kerîmelerinde hemze niçûn yāzılmış? Halbûki  ابنānda ṣıfat vākiʿ

olmuşdur. Cevāb îderizki ʿalemeyn müzekkereyn beyninde vākiʿ olmadığîçûn hemze
ِٰ الل عزي ر ابن
ِ
ِ
yāzılmış. Ve daḫî suʾāl olsûnki الل
َ ٰ  َمسيح ابنda hemze niçûn yāzîlûr? Cevāb îderiz

ki anda  اِبنhaber vākiʿ olmuş ve daḫî Resm-i Ḥażret-i ʿUs̱ māniyye’de öyle**gördük biz
daḫî hemze île yāzarız.
ِ [ نَسَتعِني اِه ِد َّنel-Fatiha 1/5]  نَسَتعِنيdeyûb
Hemze-i vaṣıl Sûre-i Fātiḥa’da الصَرا َط المسَت ِق َيم
ِ  نَستَ ۪عني اه ِد َّنdîrsin.
vaḳıf îdersen nefes aldıḳdan ṣoñra dîrsin. Yoḳ eger vaṣıl îdersen الصَرا َط

Sûre-i Māʾide’de [ َعٰلٰٓى اََِّل تَع ِدلوا اِع ِدلواel-Mâide 5/8]
ِٰ [ ۪ف سبِ ِيلet-Tevbe 9/38]
Sûre-i Tevbe’de الل َّاَثقَ لتم
َ

Sûre-i Tâhâ’da [ الك ّٰبى اِذ َهب اِ ٰل ِفرَعو َنTâhâ 20/24] ve bir daḫî [ اَ ۪خي اشدد بِٰ۪ٓه اَز ۪ريTâhâ 20/31] ve bir
daḫî [ َواصطََن عت َك لَِن ف ِسي اِذ َهبTâhâ 20/41] ve bir daḫî [ ِف ِذك ِري اِذ َهَٰٓباTâhâ 20/43]
Sûre-i Hûd’da [ َي ب َََّن ارَك َّۭب َم َعَناHûd 11/42]
Sûre-i Yûsuf’da ف
َ [ مِبني اق ت لوا يوسYûsuf 12/9]
Sûre-i Yāsîn’de وعدو َن اِصلَوَها
َ [ تYâsîn 36/64]
Sûre-i Fecr’de [ مط َمئِنَّة اِرِج ِعيel-Fecr 89/28]
Sûre-i İḫlās’da الص َمد
َّ [ اَ َحد ِن ٰاللel-İhlâs 112/2]
Beyān-ı اَََن
Resm-i ʿUs̱ māniyye’de elif île yāzılmış biz daḫî elif yāzarız. Vaḳıf olundukda,
bi’l-ittifāḳ vaḳıf olûr [4b] teneffüs îdûb baʿdehû ġayrî kelimeye ibtidā îde. Hiç bir
vaḳıfda bilā-vaḳf olunmāz ḫaṭā fāḥiş olduġî Kitāb-ı Ṭeysîr’de taṣrîḥ olunmuşdur. Vaṣıl
îtdikde okûnmaz.  اَ َنdînûr.
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Beyān-ı اَنْ ََل
On yerde nûn u maḳṭûʿ yāzîlûr.
ِٰ ول عَلى
Sûre-i ʿAʿrāf’da الل
َ َ [ اَن َِلاَقel-A‘râf 7/105] ve bir daḫî

[el-A‘râf 7/169], Sûre-i Tevbe’de

ِٰ  عَلى1اَن َِل ي قولوا
الل اَِِّل اْلَ َّق
َ
َ

ِٰ [ اَن َِل ملجاَ ِمنet-Tevbe 9/118]  ملجئgerçi elif île
الل
َ
َ َ َ

yāzîlûr ammā ḳaṣır oḳûnûr. Sûre-i Hûd’da [ اَن َِٰٓل اِٰل َه اَِِّل ه َوHûd 11/14] ve bir daḫî اَن َِل تَعب ٰٓدوا اَِِّل
2
َ[ ٰاللHûd 11/26], Sûre-i Ḥac’da [ اَن َِل تش ِرك ۪ب َشيًاel-Hac 22/26], Sûre-i Yāsîn’de اَن َِل تَ عبدوا

الشَّيطَا َن

ِٰ اَن َِل تَ علوا عَلى
الل
َ

[Yâsîn 36/60], Sûre-i Duḫān’da

[ed-Duhân 44/19], Sûre-i

Mümteḥine’de [ اَن َِل يش ِرك َن َِب ِٰلل َشيًاel-Mümtehine 60/12], Sûre-i Nûn ve’l-ḳalemi’de ٰٓن َوال َقَل ِم
‘de [ اَن َِل يَدخَلن ََّها الَي وَم َعَليكم ِمس ِكنيel-Kalem 68/24]
Beyān-ı َن
َْ اَ ْنَل
Bir yerde lām-ı müḫaffef île nûn-i ûlāsız yāzîlûr.
Sûre-i Âl-i ʿİmrān’da [ اَلَن يَك ِفَيكم اَن ميِ َّدكمÂl-i İmrân 3/124] ve îkî yerde nûn-i ûlâsız
lām-ı müşedded île yāzîlûr. Sûre-i Kehf’te 3 [ اَلَّن ََن َع َل َلكم َمو ِع ًداel-Kehf 18/48], Sûre-i
Ḳıyāmet’te [ اَلَّن ََن َم َع ِعظَ َامهel-Kıyâme 75/3]
Beyān-ı اِ ْن ََما
ِ
Bir yerde maḳṭûʿ yāzîlûr. Sûre-i Raʿd’da ض الَّذ۪ ي
َ [ َوان َما ن ِريَنer-Ra‘d 13/40], Sûre-i
َ َّك بَع
ِ ت
ِ [ فَ َذكِر اِن نَ َفعel-Âlâ 87/9]4
ʿAlâ’da الذكٰرى
َ

Beyān-ı اِ ََّّنَا
Bi-nûni’l-müşedded ve bi-kesri’l-hemzeti, Bir yerde maḳṭûʿ yāzîlûr. Sûre-i
ِ
Enʿām’da وعدو َن َ ِٰلت
َ [ ا َّن َما تel-Enʿâm 6/134]

Bu kelime risâlede َ اَن َلاَقولşeklinde yazılmaktadır. Düzeltildi.
Eserde  اَن َل يش ِركşeklinde verilmektedir. Düzeltildi.
3
Sûre ismi eserde zikredilmemektedir.
4
Bu örnek eserde sayfa kenarına yazılmaktadır.
1
2
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Beyān-ı اَََّّنَا
ِ [ واَ َّن ما يدعو َن ِمن دونِ ۪ه هو البel-Hac 22/62],
Ûç yerde maḳṭûʿ yāzîlûr. Sûre-i Ḥac’da اطل
َ َ
َ َ َ
ِ [ واَ َّن ما يدعو َن ِمن دونِِه البLokmân 31/30] ve bir daḫî ض ِمن
ِ َولَو اَ َّن َما ِف اِلَر
Sûre-i Loḳmān’da daḫî اطل
َ
َ َ َ
[ َش َجَرةLokmân 31/27] Bû iḫtilāflıdır.

Beyān-ı اَيْنَ َما
Îkî yerde muttaṣıl yāzîlûr. Sûre-i Baḳara’da [فَاَي َن َما ت َولُّوا فَ ثَ َّمel-Bakara 2/110], Sûre-i
Naḥl’de [ اَي َن َما ي َوِجهه َِل ََي ِت ِِبَيen-Nahl 16/76]
Beyān-ı َْفَِا ْنََل
Bir yerde nûnsuz vākiʿ olmuş. Resm-i ʿUs̱ māniyye’de ve ḥikmetinî kendîleri
bilûr. Sûre-i Hûd’da [ فَاِ َّّل يَسَتجيبوا لَكمHûd 11/45] lām-ı müşedded îledir.
ِ وَل
Beyān-ı  اُ َوَل َِء- ال
َِ ََاَلَ ْْح
ََ َِاُوٰلَٓئ-  اُوٰلَِٓئ ُك َْم- َه ُؤََل َِء
ْ ت
َ َُ َوا- تَْحَْ ٍَل
َ ُ ا- ك
ُ وَل

Bû kelimāt-ı ṭayyibeler gerçi vāv île yāzîlûr. Ammā ḳaṣır oḳunûr. Ve daḫî  ا َول1
kelimesî îkî [5a] vāv île yāzîlûr. Ammā îkisî daḫî ḳaṣır oḳunûr. - َواولو العِل ِم – َواولو القرَٰب
 َواولواِلَر َحاَِمve ġayrisî gibî. Bû kelimāt-ı ṭayyibbeler daḫî her yer maḳṣûrdur. Ve daḫî ا ِوِل

kelimesî daḫî maḳṣûrdur.  اولوا الطَّوِل-  ا ِوِل الضََّرِر- اِلم ِر
َ  ا ِوِلve ġayrisî gibî. Bû kelimāt-ı
ṭayyibeler daḫî nerede olûrsa maḳṣûrdur.
Beyān-ı اَْمَ َْن
Dört yerde maḳṭûʿ yāzîlûr. Sûre-i Nisā’da [ اَم َمن يَكون َعلَي ِهم َوكِ ًيَلen-Nisâ 4/109], Sûreِ
i Tevbe’de س ب ن َيانَه
َ [ اَم َمن اَ َّسet-Tevbe 9/109], Sûre-i Ṣaffāt’ta [ اَم َمن َخلَقَنا ا َّّن َخلَقَناهمes-Sâffât

37/31], Sûre-i Fuṣṣîlet, Secde, Ḥāmîm’de [ اَم َمن ََيِت ٰاِمًنا يَوَم ال ِقٰي َم ِةFussilet 41/40]

1

Eserde bu kelime yazılmamaktadır.
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Beyān-ı اَنْ ٰبَٓ ُؤا
Îkî yerde nûn vāv île yāzîlûr elif île oḳunûr. Sûre-i Enʿām’da ف ََيتِي ِهم اَن ٰبٰٓؤا
َ [ فَ َسوelُ۬

Enʿâm 6/5], Sûre-i Şuʿarā’da [ فَ َسَيأتِي ِهم اَن ٰبٰٓؤاeş-Şuarâ 26/6]
Beyān-ı اَيُّ َها
Ûç yerde hā’da elif yoḳdur. Sûre-i Nûr’da [ اَيَُّه المؤِمنو َن لَ َعلَّكم ت فِلحو َنNûr 24/31], Sûre-i
ِ الس
Zuḫruf’ta احر ادع لََنا
َّ [ َٰٓي اَيَُّهez-Zuhruf 43/49], Sûre-i Raḥmān’da [ اَيَُّه الث ََّق ََل ِنer-Rahmân

55/31]
Beyān-ı ِم َْن َما
Ûç yerde nûn u maḳṭûʿ île yāzîlûr. Sûre-i Nisā’da [ فَ ِمن َما َمَل َكت اَميَانكمen-Nisâ 4/25],
Sûre-i Rûm’da [ ِمن َما َملَ َكت اَميَانكمer-Rûm 30/28], bû āyetin ibtidāsında fā yoḳdur. Sûre-i
Münāfiḳûn’da [ ِمن َما َرَزق َناكم ِمن قَ ب ِل اَن ََيِ َتel-Münâfikûn 63/10]
Beyān-ı ََ َم ْن- َع َْن
Îkî yerde nûn u maḳṭûʿ île yāzîlûr. Sûre-i Nûr’da [ َويَص ِرفه َعن َمن يَ َشٰٓاءNûr 24/43]
Sûre-i Necm’de [ َعن َمن تَ َوٰلen-Necm 53/29]
Beyān-ı َع ْن ََما
Bir yerde maḳṭûʿ île yāzîlûr. Sûre-i Aʿrāf’ta [ َعن َما ُنوا َعنهel-Aʿrâf 7/166]
Beyān-ı َه َْم
ُ يَ ْوَم
Îkî yerde mîm-i maḳṭûʿ yāzîlûr. Sûre-i Müʾmîn’de [ يَوَم هم ََب ِرزو َنel-Müʾmin 40/16],
Sûre-i Zāriyāt’da [ يَوَم هم َعَلى النَّا ِر ي فَت نو َنez-Zâriyât 51/13]
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Beyān-ı يَ ْوِمئِ ٍَذ
Bi kesri'l-mîmi, îkî yerde vāḳiʿ olmuşdur. Sûre-i Hûd’da

[ َوِمن ِخز ِي يَوِمئِذHûd

ِ [ لَو ي فَت ِدي ِمن َع َذel-Meâric 70/11]
11/66], Sûre-i Me‘âric’te اب يَوِمئِذ
َ
ِ
Beyān-ı س ََما
َ بْئ

Îkî yerde mevṣûl yāzîlûr. Sûre-i Baḳara’da [ بِئ َس َما اشَََتوا بِ ۪هel-Bakara 2/90], Sûre-i
Aʿrāf’ta [ بِئ َس َما َخلَفتم ِونel-Aʿrâf 7/150]
Beyān-ı ِربَوا
 ِربَواher yerde vāv île [5b] elif yāzîlûr Ammā  ِرََبribā oḳunûr. Vaḳıf îtdikde elif

île vaḳıf olunûr ( ِرََبribā) der baʿde’n-nefes ġayri kelimeye ibtidā îder. Ammā Sûre-i
Rûm’da bir yerde elif île yāzîlûr [ َوَٰٓما اٰتَي تم ِمن ِرًَبer-Rûm 30/39] vāḳiʿ olmuştur vāv yoḳdur.
Beyān
Sûre-i Aḫẕāb’da ûç yerde lāmu’l-fiʿl elif île yāzîlûr vaḳıf îtdikde elif île vaḳıf
ِ
olûr. Ammā vaṣılda elifsiz oḳunûr. وّن
َّ [ َواَطَعنَاel-Ahzâb 33/66].
َ  َِب ٰلل الظُّن- الظُّنو َن. Îkincî الرس َوِل

Ûçüncî 1السبِ َيَل
َّ وّن
َ ُّضل
َ َ[ فَاel-Ahzâb 33/67] ve îkî kelime-i ṭayyibeler vārdır. (***) ḳırāʾatinde
elif yāzılmaz. Ammā vaḳıf etttikde elif île vaḳıf olûr.
Sûre-i He’l-etā’da [ قَ َوا ِر َيرا قَ َوا ِر َير ِمن فِضَّةel-İnsân 76/15] okûrsun vaṣıl îdince eger
evvelkî kelimeyî vaḳıf îdersen îkincî rā’ya bir elif peydāh  قَ َوا ِر َيراdeyûb baʿde’n-nefes
 قَ َوا ِر َير ِمن فِضَّةdîrsin. Ammā îkincî kelimesinde eger vaḳıf îdince āḫirki rā-i sükûn île vaḳıf
 قَ َوا ِريرdîrsin baʿde’n-nefes  ِمن فِضَّةibtidā îdersin.

Ve bir daḫî Sûre-i Kehf’de [ ٰل ِكنَّا ه َو ٰاللel-Kehf 18/38] āyetinde  ٰل ِك َّنde vaḳıf îdince
nûn’a bir elif peydāh îdûb  ٰل ِكنَّاvaḳıf îdersin baʿde’n-nefes  ه َو ٰالل َ ۪ربdîrsin. Bûnlara (***)
elif (***) ola Ḥafṣ ḳırāʾatî bilene.
1

Risâlede geçen âyette ‘fâ’ harfi yerine ‘vâv’ harfi yazılmaktadır.
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Beyān-ı ل ََدا
ِ [ واَل َفيا سِي َد َها لَ َدا البYûsuf 12/25], Sûre-i
Bir yerde elif île yāzîlûr. Sûre-i Yûsuf’da اب
َ
َ َ َ

Müʾmin’de [ لَ َدى اْلََن ِاج ِرel-Müʾmin 40/18] bûnda yā île yāzîlûr.
Beyān-ı َع ٰلى
Ḥarf-i cerdir. Yā île yāzîlûr. Ammā îkî yerde elif île yāzîlûr, ḥarf-i cer degildir.
ِ [ اِ َّن فِرَعو َن َع ََل ِف اِلَرelSûre-i  قَد اَف لَ َحda. [ َولَ َع ََل بَعضهمel-Müʾminûn 23/95], Sûre-i Ḳaṣaṣ’da ض

Kasas 28/4]
Beyān-ı َل ََم ْن
Bi fetḥi’l-lâm-ı ve’l-mîmi. Sûre-i Baḳara’da [ لَ َم ِن اشَ َٰتيهel-Bakara 2/102], Sûre-i
Ḥac’da [ لَ َمن َضُّرٰٓه اَق َربel-Hac 22/13], Sûre-i Şûrā’da1 صَر بَع َد ظل ِم ۪ه
َ َ[ َولَ َم ِن ان تeş-Şûrâ 42/41] bir
ِ
daḫî [ َولَ َمن َصََّب َو َغ َفَرeş-Şûrâ 42/43], Sûre-i Şuʿarā’da اح َك لِ َم ِن ات ََّب َع َك
َ [ َواخفض َجَنeş-Şuarâ 26/215]

[6a], Sûre-i Aʿrāf’da

ك ِمن هم
َ [ لَ َمن تَبِ َعel-A‘râf 22/13]

Beyān-ı ل َِم ََن
Bi fetḥi’l-lām-ı ve kesri’l-mîmi. Sûre-i Baḳara’da

ُثَّ اَفِيضوا

ِ َّٰٓ لَ ِمن
ني
َ الضال
َ

[el-

Bakara2/198], Sûre-i Şûrā’da2 [ لَ ِمن َعزِم اِلموِرeş-Şûrâ 42/43], Sûre-i Şuʿarā’da اِذًا لَ ِم َن الم َقَّربِ َني
[eş-Şuarâ 26/42]
Beyān-ı َلِ َم ْن
Bi kesri'l-lām-ı ve fetḥi’l-mîmi.
Sûre-i Baḳara’da [ َوَِل تَقولوا لِ َمن ي قَتلel-Bakara2/154] ve bir daḫî [ لِ َمن َّل يَكن اَهلهel-Bakara2/196]
bir daḫî 3[ لِ َم ِن ات َّٰقىel-Bakara2/203] bir daḫî [ لِ َمن يَ َشٰٓاء َو ٰالل َو ِاسع َعلِيمel-Bakara2/261], Sûre-i
Ḳad Efleḥa’da [ لِ َم ِن اِلَرضel-Müʾminûn 23/84], Sûre-i Şuʿarā’da [ لِ َمن َحولَهٰٓ اََِل تَسَت ِمعو َنeş-Şuarâ
Müellif sûre ismini ‘‘Şuʿarâ’’ şeklinde vermektedir. Düzeltildi.
Müellif sûre ismini ‘‘Şuʿarâ’’ şeklinde vermektedir. Düzeltildi.
3
Âyette geçen  ِل َم ِنedatı risâlede yazılmamaktadır.
1
2
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26/25] bir daḫî [ لِ َم ِن ات ََّب َع َك ِم َن المؤِمنِ َنيeş-Şuarâ 26/215], Sûre-i Ġāfir’de, Ḥāmîm’de لِ َم ِن الملك الَي وَم
[el-Müʾmin 40/16], Sûre-i Enbiyā’da [ اَِِّل لِ َم ِن ارتَضٰىel-Enbiyâ 21/28], Sûre-i Şûrā’da1 لِ َمن ِف
ُّ [ لِمن يَ َشٰٓاءeşِ [ اِلَرeş-Şûrâ 42/5] ve bir daḫî [ لِ َمن يَ َشٰٓاء اِ َّن ًَثeş-Şûrâ 42/49] ve bir daḫî الذك َور
ض آََِٰل
َ

Şûrâ 42/49]
Beyān-ı َُاَلتَّاء
Ûzûn tā île yāzîlan kelimāt-ı ṭayyibeleri beyān îdelûm.
ِ
يت أخت َغَيابَت
َ ات َآيت َمر
َ ات فطرت ا
َ ضات َهي َه
َ َذ

Bûnlar her nerede olsa ûzûn tā île yāzîlûr.
Ve daḫî Sûre-i Fuṣṣilet’de [ ِمن ِثَََرات ِمن اَك َم ِام َهاFussilet 41/47] bûnda tā-i ûzûn
yāzîlûr. Sûre-i [ اِذَا َوقَ َع ِت ال َواقِ َعةel-Vakia 56/1] Evvelkî tā ûzûn tā’dûr. Ve bir daḫî َو َجنَّت نَعِيم
[el-Vakia 56/89]  َجنَّتtā’sî bûnda ûzûn tā’dır. Sûre-i Ḳaṣaṣ’da ‘ ق َّرت َعني ِ۪لûzûn tā’dûr.
ِ
َّ اَفَ َراَي تم
Sûre-i Duhân’da الزقُّ ِوم
َّ ت
َ [ ا َّن َش َجَرed-Duhân 44/43] ve ûzûn tā’dır. Sûre-i Necm’de ت
َ الَل

[en-Necm 53/19] ûzûn tā dır. Sûre-i Ṣād’da [ َوَِل َت ِح َني َمَناصSâd 38/3], Sûre-i Taḥrîm’de
ت ِعمٰرَن الَِّٰٓت
َ [ َوَمرََي اب َنet-Tahrîm 66/12] bir daḫî صَنت فَ ر َج َها
َ [ اَحet-Tahrîm 66/12], Sûre-i Aʿrāf’da
ِ
ك اْلس ٰن
َ ِ[ َوََتَّت َكل َمت َربel-A‘râf 7/137] bû îkî kelimelerin tā’ları ûzûn tā’dır.
ِٰ [ ب ِقيَّتHûd 11/86] bû meẕkûr ûzûn ûzere vaḳıf olunûr ve
Sûre-i Hûd’da الل َخي لَكم
َ

māḳabliniñ ḥarekesî île vaḳıf olûr. Bûnlarîñ vaḳfında eks̱ er [6b] Ḳurrālar
raḥimehümullāh Ḥafṣ’a ṭabʿiyyet etmişler.
Beyān-ı َاِ ْم َرأَة
Yedî yerde ûzûn tā île yāzîlûr.
Sûre-i Âli ʿİmrān’da [ اِذ قَالَ ِت امَراَت ِعمٰرَنÂl-i İmrân 3/35], Sûre-i Yûsuf’ta امَراَت ال َع ِزي ِز ت َرا ِود
ٰيها
َ [ فَ تYûsuf 12/30] nıñ tā-i yā îledir ve bir daḫî

1

Müellif sûre ismini ‘‘Şuʿarâ’’ şeklinde vermektedir. Düzeltildi.
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[ امَراَت ال َع ِزي ِز الٰ َنYûsuf 12/51], Sûre-i

Ḳaṣaṣ’da [ قَالَ ِت امَراَت ِفرَعو َن ق َّرت َعنيel-Kasas 28/9] bû ûç tā daḫî ûzûn tā’dır. Sûre-i Taḥrîm’de
ِ َ[ اٰمنوا امراetت لوط
َ َت نوح َوامَرا
َ َ[ َك َفروا امَراet-Tahrîm 66/10] bû îkî tā daḫî ûzûn tā’dır. Bir daḫî ت فرَعو َن
َ َ َ

Tahrîm 66/11]
Beyān-ı َنِ ْع َم ْة
Nice mevżı‘da ûzûn tā île.
ِٰ [ واذكروا نِعمتel-Bakara 2/231], Sûre-i Âli ʿİmrān’da daḫî
Sûre-i Baḳara’da الل َعلَيكم
َ َ
َ
ِٰ [ واذكروا نِعمتÂl-i İmrân 3/103], Sûre-i Māʾide’de ûç yerde 1 الل علَيكم
ِ
ِ
الل َعلَيكم
َ ٰ ت
َ َ
َ [ َواذكروا نع َمelَ
ِٰ [ اٰمنوا اذكروا نِعمتel-Mâide 5/11] ve bir daḫî
Mâide 5/7] ve bir daḫî الل
َ َ
َ

2

ِٰ ي قَ وِم اذكروا نِعمت
الل َعَليكم
َ َ
َ

ِٰ [ بدَّلوا نِعمتİbrâhîm 14/28] ve bir de الل
ِٰ واِن تَع ُّدوا نِعمت
[el-Mâide 5/20], Sûre-i İbrāhim’de الل كفًرا
َ َ
َ َ
َ
َ
3
ِ [ واِن تَع ُّدوا نِعمen-Nahl 16/18] ve bir daḫî
وها
َ [ َِل َتصİbrâhîm 14/34], Sûre-i Naḥl’de وها
َ ت ٰالل َِل َتص
َ َ
َ

ِٰ ت
ِٰ [ ي ع ِرفو َن نِعمتen-Nahl 16/83] ve bir daḫî واشكروا
ِ [ وبِنِعمen-Nahl 16/72] ve bir daḫî الل
الل هم يَكفرو َن
َ َ
َ
َ َ
َ
ِٰ [ نِعمتen-Nahl 16/114], Sûre-i Aḫẕāb’da 4 الل عَليكم
ِ [ ٰٓي اَيُّها الَّذ۪ ين اٰمنوا اذكروا نِعمel-Ahzâb 33/9],
الل
َ ٰ ت
َ َ
َ َ
َ َ
َ َ
ِٰ ت
ِ
ِ [ ََت ِري ِف البح ِر بِنِعمLokmân 31/31], Sûre-i Fāṭır’da الل عَليكم
ِ
Sûre-i Loḳmān’da الل
َ ٰ اذكروا نع َم َة
َ
َ

[Fâtır 35/3], Sûre-i Ṭûr’da [ بِنِع َم ِت َربِ َك بِ َك ِاهنet-Tûr 52/29]
Beyān-ı ََر ْْحَ ْة
Yedî yerde ûzûn tā île yāzîlûr.
ِٰ [ ا ُ۬وٰلٰٓئِك ي رجو َن رْحتel-Bakara 2/218], Sûre-i Aʿrāf’da الل َق ِريب
ِٰ اِ َّن رْحت
Sûre-i Baḳara’da الل
َََ
َََ
َ َ
ِ
ِِ
ِ
ني
َ [ م َن المحسنel-A‘râf 7/56], Sûre-i Hûd’da [ َرْحَت ٰالل َوبََرَكاته َعَليكمHûd 11/73], Sûre-i Meryem’de

ِٰ ت
ِ [ ِذكر رْحMeryem 19/2] ت
ِ  رْحbi kesri’t-tā-i. Sûre-i Rûm’da الل
ِ [ فَانظر آِٰٰل اٰ ََث ِر رْحerك َعب َده َزَك ِرَّي
َ ِت َرب
ََ
ََ
ََ
ِ
Rûm 30/50] bi kesri’t-tā-i. Sûre-i Zuḫruf’da ت َربِ َك
َ َ[ اَهم يَقسمو َن َرْحez-Zuhruf 43/32] ve bir

daḫî [ َوَرْحَت َربِ َك َخيez-Zuhruf 43/32] bi żammi’t-tā-i. [7a]
Bu âyette geçen ‘Niʿmet’ mushaflarda kelimesi kapalı yazılmaktadır. Ancak eserde açık tâ ile
yazılmaktadır.
2
Bu âyette geçen ‘Niʿmet’ mushaflarda kelimesi kapalı yazılmaktadır. Ancak eserde açık tâ ile
yazılmaktadır.
3
Bu âyette geçen ‘Niʿmet’ mushaflarda kelimesi kapalı yazılmaktadır. Ancak eserde açık tâ ile
yazılmaktadır.
4
Bu âyette geçen ‘Niʿmet’ mushaflarda kelimesi kapalı yazılmaktadır. Ancak eserde açık tâ ile
yazılmaktadır.
1
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Beyān-ı ُسنََّْة
Beş yerde ûzûn tā île yāzîlûr.
ِ َ [ اَِِّل سنَّتFâtır
Sûre-i Enfāl’de ضت سنَّت اِلََّولِ َني
َ [ قَد َمel-Enfâl 8/38], Sûre-i Fāṭır’da ني
َ اِل َّول
َ
ِٰ َّت
ِ [ ولَن ََِت َد لِسنFâtır 35/43], Sûre-i Fāṭır’da
35/43] bir daḫî الل تَب ِد ًيَل
َ

ِٰ َّت
ِ [ ولَن ََِت َد لِسنFâtır
الل ََت ۪و ًيَل
َ

ِٰ [ سنَّتel-Müʾmin 40/85]
35/43], Sûre-i Müʾmin’de الل الَِّت قَد َخلَت
َ

Beyān-ı َْم ْع ِصَيَة
ِ صي
ِ
Îkî yerde ûzûn tā île yāzîlûr. Sûre-i Ḳad Semiaʿ da الرس ِول
َّ ت
َ [ َوَمعel-Mücâdele

58/8,9] îkî yerde.
Beyān-ı ل َْعنَ َْة
ِٰ [ فَ نجعل لَعنتÂl-i İmrân
Îkî yerde ûzûn yāzîlûr. Sûre-i ʿÂli İmrān’da الل َعلَى ال َك ِاذبِ َني
ََ َ َ
ِٰ [ اَ َّن لَعنتNûr 24/7]
3/61], Sûre-i Nûr’da ûzûn tā île yāzîlûr. الل َعلَي ِه اِن َكا َن ِم َن ال َك ِاذبِ َني
ََ

Beyān-ı َلِ َكْي َل
Ûç yerde maḳṭûʿ yāzîlûr. Sûre-i Ḥac’da [ لِ َكي ََل يَعلَ َم ِمن بَع ِد ِعلم َشيًاel-Hac 22/5], Sûre-i
Aḥzāb’da [ لِ َكي َِل يَكو َن َعَلى المؤِمنِ َني َحَرجel-Ahzâb 33/37], Sûre-i Ḥadîd’de [ لِ َكي ََل ََت َسوا َعٰلى َما فَاتَكمelHadîd 52/23]
Beyān-ı ََُا َْلَاء
Ḥarekātında iḥtimāl olān hā’ları beyān îdelim.
Sûre-i Enʿām’da [ فَبِه ٰديهم اق َت ِدهel-En‘âm 6/90] bi kesri’d-dāl-i ve sükûni’l-hā-i

ُ۬
Sûre-i Hûd’da [ َما نَف َقه َكِث ًياHûd 11/91]

Sûre-i Kehf’de [ َوَٰٓما اَن َسانِيه اَِِّل الشَّيطَانel-Kehf 18/63] bi żammihimā.
Sûre-i Şuʿarā’da [ قَالٰٓوا اَرِجه َواَ َخاهeş-Şuarâ 26/52] bi kesri’l-cîmi ve sükûni’l-hā-i
Sûre-i Neml’de [ اِذ َهب بِ ِكتَ ۪اب ٰه َذا فَاَل ِقهen-Neml 27/28] bi kesri’l-ḳāfî ve sükûni’l-hā-i
114

ُ۬

Sûre-i Zümer’de [ َواِن تَشكروا يَر َضهez-Zümer 39/7] bi żammi’l-hā-i
Sûre-i Aḥḳāf’da َ[ َوُهَا يَستَغِيثَ ِان ٰاللel-Ahkâf 46/17] bi fetḥi’l-hā-i
Sûre-i Muḥammed’de َ[ َٰٓما اَس َخ َط ٰاللMuhammed 47/28] bi fetḥi’l-hā-i
Sûre-i Nûr’da َش ٰالل
َ  َوََيbi fetḥi’l-hā-i bir daḫî

[ َويَتَّق ِهen-Nur 24/52] bi sükûni’l-ḳāfi ve

kesri’l-hā-i1
Sûre-i Fetiḥ’de َ[ ِِبَا َع َاه َد َعلَيه ٰاللel-Fetih 48/10] bi fetḥi’l-hā-i2
Sûre-i Müzzemmil’de َ[ اَسَت غ ِفروا ٰاللel-Müzzemmil 73/20] bi fetḥi’l-hā-i.
3
Sûre-i  اَل َقا ِرَعةda [7b] يك َما ِهَيه
َ [ َوَٰٓما اَد ٰرel-Karia 101/10] bi fetḥi’l-yā-i ve sükûni’l-hā-i.

Bû meẕkûr hā’lar ve daḫî  َّل تَن َت ِه َّل يَن َت ِه فَ َواكِهbû cümle hā’lar bilā ṣıladır iḫtilās île
oḳunûr. Ṣıla yaʿnî ḥarekeniñ cümlesini hâ’yā vîrmekdir. İḫtilās yaʿnî ḥarekeniñ îkî
s̱ ülüs̱ ’îni hā’yā vîrmekdir. Revm ḥarekeniñ bir s̱ ülüs̱ ’ini hā’yā vîrmekdir maʿlûm ola.
Beyān-ı َاَل َْو ُاو
Muṣḥaf-ı Şerîf’de kitābetde ve lafıẓda îkî vāv île olān kelime-i ṭayyibe bir yerde
vākiʿ olmuşdur.
۫
Sûre-i Nisā’da [ َواِن تَلٰٓووا اَو ت ع ِرضواen-Nisâ 4/135] bi sükûni’l-lām-i4 ve żammi’l-vāvi

ve’l-ûlā ve sükûni’l-vāvi’s̱ -s̱ ānî
On yerde kelimāt-ı ṭayyibeler varki bir vāv île yāzîlûr. Ammā îkî vāv
maḫrecinde oḳunûr.
۫

Sûre-i ‘Âli ‘İmrān’da [ َوَِل تَلوو َن َعٰلٰٓى اَ َحدÂl-i İmrân 3/153] bi sükûni’l-lām-i ve
żammi’l-vāv-i bir daḫî

۫
[ فَ ِر ًيقا يَلوو َن اَل ِسنَ تَ همÂl-i İmrân 3/78] bi sükûni’l-lām-i ve żammi’l-

ِٰ [ َِل يست وو َن ِعندetvāv-i. Sûre-i ‘Aʿrāf’ta [ ََل َما َما وِر َي َعن ه َماel-A‘râf 7/20], Sûre-i Tevbe’de الل
َ
َ َ

Tevbe 9/19], Sûre-i Naḥl’de [ ِسًّرا َو َجهًرا َهل يَسَت وو َنen-Nahl 16/75], Sûre-i Kehf’te فَأووا اِ َل ال َكه ِف

Risâlede ‘ve fetḥi’l-hā-i’ şeklinde yazılmaktadır. Düzeltildi.
Burada lafzatullahın hâ’sı kastedilmektedir.
3
Risâlede ‘bi fetḥi’l-hâ’i’l-yâ’i’ şeklinde yazılmaktadır.
4
Risâlede ‘bi fetḥi’l-lām-i’ şeklinde yazılmaktadır.
1
2
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[el-Kehf 18/16], Sûre-i Şu‘arā’da [ فَكب ِكبوا فِ َيها هم َوالغَاو َنeş-Şuarâ 26/94] bir daḫî َوالش َُّعَٰٓراء يَتَّبِعهم الغَاو َن
[eş-Şuarâ 26/224]1, Sûre-i Secde’de [ َك َمن َكا َن فَ ِاس ًقا َِل يَستَ وو َنes-Secde 32/18]
Sûre-i Zuḥruf’da [ تَسَت ووا َعٰلى ظهوِرِهez-Zuhruf 43/13] ve daḫî  َداودkelimesî her nerede
olûrsa bir vāv île yāzîlûr. Ammā îkî vāv maḫrecinde oḳunûr.
Sûre-i Tevbe’nin āḫirinde [ يَلونَكم ِم َن الكفَّا ِرet-Tevbe 9/123] bû kelimede bir vāv
sākinedir kitābetde ve lafıẓda. يَفََتو َن

kelimesîniñ tā’i her yerde meftûḥadır.  اِفِ ََت َاء, اِفِ ََتا

‘dan oldîġîçûn. [8a] Ammā Sûre-i Enbiyā’da [ ي َسبِحو َن الَّي َل َوالن ََّه َار َِل يَفَتو َنel-Enbiyâ 21/20]
bûnda tā-i maẓmûmedir  ‘ ف تورdan oldîġîçûn.  خط َواتkelimesîniñ ‘ طاi , ‘ هزواde  زḥarfî, اذن
‘de  ذال, ‘ قدسde  دال. Bû dört kelimātlarda meẕkûr ḥurūfātlar cümle yerde mażmûm
olûr maʿlûm oluna, فيه لطافة.
Beyān-ı ض ًّرا
َ اَوََل
َ نَ ْف ًع
Ûç yerde  نَف ًعاkelimesî muḳaddemdir.
Sûre-i Aʿrāf’ta [ قل َِٰٓل اَملِك لَِن ف ِسي نَف ًعا َوَِل َضًّراel-A‘râf 7/188]
Sûre-i Raʿ d’da [ َِل َميِلكو َن ِِلَن ف ِس ِهم نَف ًعا َوَِل َضًّراer-Ra‘d 13/16]
Sûre-i Sebe’de [ َِل َميلِك بَعضكم لَِب عض نَف ًعا َوَِل َضًّراSebe 34/42] فيه لطافة
ضَّرا َوَِلنَف ًعا
َ dört yerde ضَّرا
َ muḳaddemdir.

Sûre-i Māʾide’de [ َما َِل َميلِك لَكم َضًّرا َوَِل نَف ًعاel-Mâide 5/76]
Sûre-i Yûnus’da [ قل َِٰٓل اَملِك لِنَ ف ِسي َضًّرا َوَِل نَف ًعاYûnus 10/49]
Sûre-i Furḳān‘da [ َوَِل َميلِكو َن ِِلَن ف ِس ِهم َضًّرا َوَِل نَف ًعاel-Furkān 25/3]
Sûre-i Ṭāhā’da [ َوَِل َميلِك ََلم َضًّرا َوَِل نَف ًعاTâhâ 20/89]
 يَضُّر-  يَن َفعdört yerde  يَن َفعmuḳaddemdir.
ِٰ ون
ِ [ قل اَنَدعوا ِمن دel-En‘âm 6/71]
Sûre-i Enʿām’da الل َما َِل يَن َفعَنا َوَِل يَضُّرَّن
Risâlede verilen âyetlerin yazımında belirsizlik bulunmaktadır. Araştırmalarımız neticesinde söz konusu
âyetlerin bu iki âyet olduğuna kanaat getirdik.
1
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Sûre-i Yûnus’uñ āḫirinde [ َما َِل يَن َفع َك َوَِل يَضُّرَكYûnus 10/106]
Sûre-i Enbiyā’da 1 [ َما َِل يَن َفعكم َشيًا َوَِل يَضُّركمel-Enbiyâ 21/66]
ِٰ ون
ِ [ وي عبدو َن ِمن دel-Furkān 25/55] Ammā îkî yerde يضر
Sûre-i Furḳān’da الل َما َِل يَن َفعهم َوَِل يَضُّرهم
ََ

muḳaddemdir.
ِٰ ون
ِ [ وي عبدو َن ِمن دYûnus 10/18]
Sûre-i Yûnus’da الل َما َِل يَضُّرهم َوَِل يَن َفعهم
ََ
ِٰ ون
ِ [ يدعوا ِمن دel-Hac 22/12]
Bir daḫî Sûre-i Ḥac’da 2 الل َما َِل يَضُّره َوَما َِل يَن َفعه
َ

Beyān-ı ل َِعب ََوََلْ َو
Dört yerde  لَعِبmuḳaddemdir.
Sûre-i Enʿām’da [ َوَما اْلَٰيوة الدُّنَٰٓيا اَِِّل لَعِب َوََلوel-En‘âm 6/32] bir daḫî [ َّاَّتَذوا د۪ َين هم لَعًِبا َوََل ًواelEn‘âm 6/70], Sûre-i Muḥammed’de

[ اََِّّنَا اْلَٰيوة الدُّن َيا لَعِب َوََلوMuhammed 47/36], Sûre-i

Ḥadîd’de [ اِعلَ ٰٓموا اَََّّنَا اْلَٰيوة الدُّن َيا لَعِب َوََلوel-Hadîd 57/20] [8b]
Ammā îkî yerde  ََلوmuḳaddemdir.
ِِ
َّ
Sûre-i Aʿrāf’ta ين َّاَّتَذوا د۪ َين هم ََل ًوا َوَلعًِبا
َ ۪[ اَلذel-A‘râf 7/51], Sûre-i ʿAnkebût’da َوَما ٰهذه اْلَٰيوة
[ الدُّنَٰٓيا اَِِّل ََلو َولَعِبel-Ankebût 29/64]

Beyān-ı ُاَلَْي َاء
Beş yerde yā’lar sākin māḳablî meftûḥ mâbaʿdi meksûr vākiʿ olmuşdur.
Sûre-i Kehf’de [ اَبَ َواه مؤِمَن ِنيel-Kehf 18/80]
Sûre-i Ḥaşr’da [ اَ َُّن َما ِف النَّا ِر َخالِ َدي ِن فِ َيهاel-Haşr 59/17]
ِ [ ِمن ِعب ِادّن صet-Tahrîm 66/10]
ِ َاْل
Sûre-i Taḥrîm’de ت َعب َدي ِن
َ [ ََتet-Tahrîm 66/10] bir daḫî ني
َ َ َ

Sûre-i Fuṣṣilet’te [ َربََّنٰٓا اَ ِرَّن الَّ َذي ِنFussilet 41/29].  تَ َوَّلkelimesî bir yerde elif île yāzîlûr.
Sûre-i Ḥac’da [ اَنَّه َمن تَ َوَِّلهel-Hac 22/4]

1
2

Bu kelime risâlede ‘  ’ َو َل َيضر همşeklinde yazılmaktadır.
Bu kelime risâlede ‘  ’ َو َل يَنفَعهşeklinde yazılmaktadır.

117

 ِذكَرىbi’l-yā-i

ِذكَرى

kelimesî yā île yāzîlûr elif île oḳunûr her yerde lākin maḳṭûʿ

yāzîlûr.
Sûre-i Muḥammed’de [ اِذَا َٰٓج َاءِتم ِذكٰريهمMuhammed 47/18]
ِ
Sûre-i Nāziʿāt’da mevṣûl yāzîlûr. ت ِمن ِذكٰر َيها
َ [ ف َيم اَنen-Nâziât 79/43]
ِ [ وِذكٰرى ِِل ِوِل اِلَلبSâd 38/43]
Sûre-i Ṣād’da اب
َ
َ
ِ [ لَ ِذكٰرى ِِل ِوِل اِلَلبez-Zümer 39/21]
Sûre-i Zümer’de اب
َ
1
ْسًّى, ه ًدى, عمى
ً , اَذًى, س ًدى,  فَ ًّتbû kelimātlar tenvîn île yā yāzîlûr.

ِ [ وِذكٰرى ِِل ِوِل اِلَلبel-Müʾmin 40/54] ve daḫî ‘yā’ île yāzılan
Sûre-i Müʾmin’de اب
َ
َ

kelimātlar وحى – ق َوى – َغ َوى – بشَرى – حس َن
َ bû
َ صرَعى – ش َورى – َش َّّت – زل َفى – ق رَٰب – أن ثَى – ف َر َادى – بعدى – َه َوى – ي
kelimāt-ı ṭayyibeler daḫî her nerede olsa yā île yāzîlûr. Ammā –  أَد ََن – أَو َحى – َرآى- أَعلَى – فََت َدى
ِ
–  اِتَّ َقى – اَعطَى – َس َعى – يََرى – اَو ََف- ول – يرخى
َ وسى – ا
َ  َمأ َوى – طَ َغى – عَّزى – ض َيزى – ه َدى – َه َوى – َتَََّن – م- أخَرى – منعى
[اَب َكى – اخى – اَغ َن – اَق َن9a]  تَ َوَّل – َع َفى-  – ِشعَرى – اَب َقى – َغشَّى – اَع َمى – اَد َهى – َُي ََيtenvîn-i fetḥateyn île

olān  ِذكًرا – ب ع ًدا – بشًرا – حسًناkelimātlarî elif île yāzîlûr her nerede olûrsa.
Sûre-i Baḳara’da [ اَو اَ َش َّد ِذكًراel-Bakara 2/200], Sûre-i Kehf’de [ َح ّٰٰٓت اح ِد َث لَ َك ِمنه ِذكًراelKehf 18/70] bir daḫî [ َعلَيكم ِمنه ِذكًراel-Kehf 18/83], Sûre-i Tâhâ’da [ ِمن لَد َّّن ِذكًراTâhâ 20/99],
Sûre-i Enbiyā’da [ َو ِضَٰٓي ًاء َوِذكًرا لِلمتَّق۪ َنيel-Enbiyâ 21/48], Sûre-i Aḥzāb’da [ ِذكًرا َكثِ ًياel-Ahzâb
ِ [ فَالتَّالِيes-Sâffât 37/3] اِل َّول۪ني
ِ ِ
33/41], Sûre-i Ṣaffāt’da ات ِذكًرا
َ َ [ ذكًرا م َنes-Sâffât 37/168], Sûre-i
َ
ِ [ فَالمل ِقيel-Mürselât 77/5]
Ṭalāk’da [ اِلَيكم ِذكًرا َرسوًِلet-Talak 65/10], Sûre-i Mürselāt’da ات ِذكًرا
َ

Beyān-ı Yā-i Maḥzûf
Muṣḥaf-ı Şerîf’de bundan mütecāviz kelimāt-ı ṭayyibeler var ki āḫirinde yā ḥaẕf
olunûb kesre île iktifā olunmuş. Ānlarî beyān îdelim.
ِ [ فَارهبel-Bakara 2/40] bir daḫî ون
ِ [ فَاتَّقel-Bakara 2/41] bir daḫî
Sûre-i Baḳara’da ون
َ
ِ [ وَِل تَكفرel-Bakara 2/152] bir daḫî َّاع
ِ [ اِ َذا دعel-Bakara
ون
ِ [ َدع َوَة الدel-Bakara 2/186] bir daḫî ان
ََ
َ

2/186] bir daḫî

1

ِ
ِ ون ٰٓي ا ُ۬وِِل اِلَلب
اب
َ
َ [ َواتَّقel-Bakara 2/197], Sûre-i Âl-i İmrān’da [ َوَم ِن ات ََّب َع ِنÂl-i

Risâlede bu cümle sayfanın sol üst bölümünde yer almaktadır.

118

ِ [ فَاتَّقوا ٰالل واَ ِطيعÂl-i İmrân 3/50] bir daḫî ون
ِ [ فَ ََل ََّتَافوهم وخافÂl-i İmrân
İmrân 3/20] bir daḫî ون
ََ
ََ

3/175], Sûre-i Māʾide’de1 [ فَ ََل ََّت َشوهم َواخ َشو ِنel-Mâide 5/3] bir daḫî َّاس َواخ َشو ِن
َ [ فَ ََل ََّت َشوا النel-Mâide
ِ [ ُثَّ ِكيدel-A‘râf 7/195]
5/44], Sûre-i Enʿām’da [ َوقَد َه ٰدي ِنel-En‘âm 6/80], Sûre-i Aʿrāf’da ون

bir daḫî

ِ [ َف ََل ت ن ِظرel-A‘râf 7/195] bi żammi’t-tā-i, Sûre-i Yûnus’da ون
ِ [ وَِل ت ن ِظرYûnus
ون
َ

10/71] bir daḫî [ َك ٰذلِ َك َحقًّا َعلَي َنا ن ن ِجYûnus 10/103], Sûre-i Hûd’da [ فَ ََل تَسَل ِنHûd 11/46] bir
ِ ي وم َي
ِ [ ُثَّ َِل ت ن ِظرHûd 11/55] bir daḫî ون
ِ [ وَِل َّتزHûd 11/78] bir daḫî ت َِل تَ َكلَّم نَفس
daḫî [9b] ون
َ ََ
َ
ِ [ ح ّٰت ت ؤتYûsuf 12/66] ون
ِ [ فَاَرِسلYûsuf 12/45] bir daḫî وَِل
[Hûd 11/105], Sûre-i Yûsuf’da ون
َ
َ
ِ [ تَقربYûsuf 12/60] bir daḫî [ من ي ت َِّقYûsuf 12/90] bir daḫî ون
ِ [ لَوَِٰٓل اَن ت َفِندYûsuf 12/94], Sûreون
َ َ
َ
ِ [ واِلَي ِه مَتer-Ra‘d 13/30] bir daḫî اب
ِ ف َكا َن ِع َق
i Ra‘dʿda [ َك ۪بي المَت َع ِالer-Ra‘d 13/9] bir daḫî اب
َ فَ َكي
َ َ

[er-Ra‘d 13/32] bir de [ اِلَي ِه َماٰ ِبer-Ra‘d 13/36], Sûre-i İbrāhîm’de اف َو ۪ع ِيد
َ [ َو َخİbrâhîm
ِ [ ِِبَٰٓا اَشركتمİbrâhîm 14/22] bir daḫî [ ربََّنا وتَ َقبَّل د ٰٓع ِاءİbrâhîm 14/40], Sûre-i
14/14] bir daḫî ون
َ
َ َ
َ
ِ ضح
ِ [ وَِل َّتزel-Hicr 15/69], Sûre-i Naḥl’de ون
ِ فَاتَّق
Ḥicr’de ون
َ [ َف ََل تَفel-Hicr 15/68] bir daḫî ون
َ
ِ [ فَِا َّيي فَارهبen-Nahl 16/51], Sûre-i İsrāil’de [ لَئِن اَ َّخرتَ ِنel-İsrâ 17/62]
[en-Nahl 16/2] bir de ون
َ َ
[ فَ ه َو مهتَ ِدel-İsrâ 17/97], Sûre-i Kehf’de [ فَ ه َو المهَت ِدel-Kehf 18/17] bir daḫî [ اَن يَه ِديَ ِنel-Kehf

18/24] bir daḫî [ اِن تَ َرِنel-Kehf 18/39] bir daḫî [ اَن ي ؤتَِ ِنيel-Kehf 18/40] bir daḫî اَن ت َعلِ َم ِن
ِ [ َِبل َو ِاد الم َقدTâhâ 20/12] bir
[el-Kehf 18/66] bir daḫî [ نَب ِغel-Kehf 18/64], Sûre-i Ṭāhā’da َّس
ُ۬

ِ [ َِٰٓل اِٰله آَِِّٰل اَ َّن فَاعبدel-Enbiyâ 21/25] bir daḫî فَ ََل
daḫî [ اََِّل تَتَّبِ َع ِنTâhâ 20/93], Sûre-i Enbiyā’da ون
َ
ِ [ تَستَ ع ِجلel-Enbiyâ 21/37] bir daḫî ون
ِ [ فَاعبدel-Enbiyâ 21/92], Sûre-i Ḥac'da [ واِ َّن ٰالل ََل ِادelون
َ َ َ

Hac 22/54] bir daḫî [ َوالَب ِادel-Hac 22/25] bir daḫî ف َكا َن نَ ِك ِي
َ [ فَ َكيel-Hac 22/44], Sûre-i قَد اَف لَ َح
ِ [ ِِبَا َك َّذبel-Müʾminûn 23/26] bir daḫî ون
ِ [ ِِبَا َك َّذبel-Müʾminûn 23/39] bir daḫî ون
ِ فَاتَّق
‘da ون

[el-Müʾminûn 23/52] bir daḫî

ِ [ اَن َُيضرel-Müʾminûn 23/98] bir daḫî
ون

ِ ارِجع
ون

[el-

ِ [ وَِل ت َكلِمel-Müʾminûn 23/108], Sûre-i Şuʿarā’da ون
ِ اَخاف اَن ي َك ِذب
Müʾminûn 23/99] bir daḫî ون
َ
َ
ِ [ فَاَخاف اَن ي قت لeş-Şuarâ 26/33] bir daḫî [ سي هد۪ ي ِنeş-Şuarâ 26/99]
[eş-Şuarâ 26/12] bir daḫî ون
َ
َ
ََ

bir daḫî [ فَه َو يَهد۪ ي ِنeş-Şuarâ 26/78] bir daḫî [ َويَسق۪ ِنيeş-Şuarâ 26/79] bir daḫî [ ُثَّ ُييِ ِنيeş-Şuarâ
ِ [ اِ َّن قَ وِمي َك َّذبeş-Şuarâ 26/117] bir daḫî ون
ِ [ اَ ِطيعeş-Şuarâ 26/108, 110, 126,
26/81] bir daḫî ون
ِ  اَ ِطيعkelimesî sekiz yerde vāḳiʿ olmuşdur.
131, 144, 150, 163, 179] [10a] Bû ون
1
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Cümlesîniñ āḫirî yā-i maḥẕûfā îledir. Sûre-i Neml’de [ َعٰلى َو ِاد النَّم ِلen-Neml 27/18] bir
ِ ِمن َش
ِ [ ح ّٰت تَشهدen-Neml 27/36], Sûre-i Ḳaṣaṣ’da اط ِئ
daḫî [ اََتِدُّونَ ِنen-Neml 27/32] bir daḫî ون
َ
َ
ِ [ اَن ي قت لel-Kasas 28/33] bir daḫî ون
ِ اَن ي َك ِذب
اِلميَ ِن
َ [ ال َو ِادel-Kasas 28/30] bir daḫî ون
َ

[el-Kasas

ِ [ فَاعبدel-Ankebût 29/56], Sûre-i Rûm’da [ ِِب ِاد العم ِيer-Rûm
28/34], Sûre-i ʿAnkebût’da ون
َ

30/53], Sûre-i Sebe’de 1 اْلوار, bir daḫî [ نَ ِك ِيSebe’ 34/45], Sûre-i Melāʾike’de [ نَ ِك ِيFâtır
ِ [ وَِل ي ن ِقذYâsîn 36/23] bir daḫî
35/20], Sûre-i Yāsîn’de [ اِن ي ِرد ِن َّالرْحٰنYâsîn 36/23] ve ون اِِن اِذًا
َ
ِ [ فَاْسعYâsîn 36/25], Bir daḫî Sûre-i Ṣaffāt’da [ لََتِدي ِنes-Sâffât 37/56] bir daḫî هو ص ِال اْل ِح ِيم
ون
َ
َ َ
َ
ِ [ يذوقوا َع َذSâd 38/8] bir daḫî اب
ِ [ فَح َّق ِع َقSâd 38/14], Sûre[es-Sâffât 37/63], Sûre-i Ṣād’da اب
َ
َ
ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ
i Zümer’de ين
َ ۪[ قل َي عَباد الذez-Zümer 39/10] îkî daḫî [ َي عَباد فَاتَّقونez-Zümer 39/16] bir daḫî
ِ
َّ ِ ِ ِ
ين
َ ۪[ فََبشر عَباد اَلذez-Zümer 39/17], Sûre-i Ġāfir’de [ يَوَم الت َََّلقel-Müʾmin 40/55] bir daḫî َكا َن
ِ [ ِع َقel-Müʾmin 40/5] bir daḫî [ ي وم الت ََّن ِادel-Müʾmin 40/32], Sûre-i Şûrā’da وِمن اٰيتِِه اْلوا ِر
اب
ََ
َ َ
ََ
ِ [ واتَّبِعez-Zuhruf
[eş-Şûrâ 42/32], Sûre-i Züḫruf’da [ َسَي ه ِدي ِنez-Zuhruf 43/27] bir daḫî ون
َ
ِ [ واَ ِطيعez-Zuhruf 43/63], Sûre-i Duḫān'da ون
ِ [ اَن تَرْجed-Duhân 44/20] bi
43/61] bir daḫî ون
َ
ِ [ فَح َّق و ِعKaf 50/14] فيه لطافة
ِ [ فَاعتَ ِزلed-Duhân 44/21], Sûre-i Ḳāf’da يد
żammi’l-cîmi bir daḫî ون
َ َ

îkî daḫî

[ يَوَم ي َن ِاد المنَ ِادKaf 50/41] bir daḫî

ِ [ و ِعKaf 50/45] āḫirî sûrededir. Sûre-i
يد
َ

ِ [ اَِِّل لِي عبدez-Zâriyât 51/56] bir daḫî ون
ِ [ اَن يطعِمez-Zâriyât 51/57] bir daḫî فَ ََل
Ẕāriyāt’da ون
َ
ِ [ يسَت ع ِجلez-Zâriyât 51/59]
ون
َ

Sûre-i Ḳamer’de ṭoḳûz yerdedir ki altîsî [ نذرel-Kamer 54/16, 18, 21, 30, 37, 39]
kelimesîdir altî yerde vāḳiʿ olmuşdur. Bir daḫî َّاع
ِ [ يَوَم يَدع الدel-Kamer 54/6] bir daḫî َّاع
ِ اِ َل الد
[el-Kamer 54/8] bir daḫî [ فَ َما ت غ ِن النُّذرel-Kamer 54/5] [10b]
Sûre-i Raḥmān’da [ َولَه اْلََوا ِر المن َشاٰتer-Rahmân 55/24], Sûre-i Tebāreke’de ف نَذ۪ ي ِر
َ َكي
ِ ِ
[el-Mülk 67/17] bir daḫî ف َكا َن نَ ۪ك ِي
َ [ فَ َكيel-Mülk 67/18], Sûre-i Nûh’da [ َواتَّقوه َواَطيعونNûh
ِ ِ
ِ [ َكيد فَ ِكيدel-Mürselât 77/39], Sûre-i Nāziʿāt’da َّس طوى
71/3], Sûre-i Mürselāt’da ون
ً ِ َبل َواد الم َقد
ِ [ َِبْلنet-Tekvir 81/16], Sûre-i Fecr’de اِذَا يَس ِر
[en-Naziat 79/16], Sûre-i ‘ اِذَا الشَّمسda َّس اَْلََوا ِر

1
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[el-Fecr 89/4] daḫî [ َِبل َو ِاد َوِفرَعو َنel-Fecr 89/9] bir daḫî [ اَكَرَم ِن َواََّمٰٓا اِذَاel-Fecr 89/15] bir daḫî
ِ
[ اَ َهانَ ِن َك ََّلel-Fecr 89/16], Sûre-i  قل َٰٓي اَيُّ َها ال َكافِرو َنāḫirinde ِل ِدي ِن
َ [ َوel-Kâfirûn 109/6]

Beyān-ı ( ََيَ َينYāyân)
Îkî yā île yāzılan kelimāt-ı ṭayyibeler.
Sûre-i ‘Aʿrāf’da [ اِ َّن َولِِي َي ٰاللel-A‘râf 7/196] yā-i ûlā meksûr bi’l-müşeddede. Sûre-i

Furḳān’da [ لِنحيِ َي بِِه بَل َد ًة َمي تًاel-Furkān 25/49] yā-i ûlā meksûr yā-i s̱ ānî meftûḥdur. Sûre-i
Yûsuf’da ت َوِ ِ۪ل
َ [ اَنYûsuf 12/101] yā-i ûlā meksûr bi’l-müşeddedeti yā-i s̱ ānî sākin. Sûre-i
Yāsîn’de [ قل ُييِ َيها الَّ ِذيYâsîn 36/79], Sûre-i Ahkāf’da1 [ َعٰلٰٓى اَن ُييِ َي ال َموتٰىel-Ahkâf 46/33]
Sûre-i Ḳıyāmet’de [ َعٰلٰٓى اَن ُييِ َي ال َموتٰىel-Kıyâmet 75/40] bû meẕkûr kelimātlardan
ġayrî îkî yā île kelimeler çoḳdur. Bûnlar da müşebbehe olunduġundan ẕikr olundî.
Beyān-ı Ḥaẕfi’n-nûni’l-mużāri‘i’l-mücerredi’l-muḥaffef
Muṣḥaf-ı Şerîf’de on beş yerde nûn-î ḥaẕf olunûb żamme île iktifā olunmuş.
ِ [ واِن تَك حسَن ًة يضen-Nisâ 4/40], Sûre-i Hûd’da [ فَ ََل تَك ۪ف ِمرية ِمنهHûd
Sûre-i Nisā’da اعف َها
َ ََ
َ
َ

11/17] bir daḫî [ فَ ََل تَك ۪ف ِمريَة ِمَّا يَعبدHûd 11/109] [11a], Sûre-i Naḥl’de َوَِل تَك ۪ف َضيق ِمَّا َميكرو َن
[en-Nahl 16/127], Sûre-i Loḳmān’da [ اِن تَك ِمث َق َال َحبَّة ِمن َخرَدلel-Lokmân 31/16], Sûre-i
Müʾmin’de [ قَالٰٓوا اََوَّل تَك ََت ۪تيكمel-Müʾmin 40/50]
Beyān-ı ك
َُ َ‘ نbi’n-nûni’
ِ
ِ ِ ِ
Sûre-i Müddes̱ s̱ ir’de صلِ َني
َ َوَّل نَك نطعم المسك
َ [ قَالوا َّل نَك م َن المel-Müddessir 74/43] bir daḫî ني

[el-Müddessir 74/44]

1
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Beyān-ı ك
َُ َ‘ يbi’l-yāʾi’
Sûre-i Tevbe’de1 [ فَاِن يَتوبوا يَك َخ ًيا ََلمet-Tevbe 9/74], Sûre-i Naḥl’de َوَّل يَك ِم َن المش ِر۪ك َني
[en-Nahl 16/120], Sûre-i Meryem’de  َشيًا2[ ِمن قَ بل َوَّل يَكMeryem 19/67], Sûre-i Müʾmin’de
ِ واِن يك ص ِادقًا ي
[ َواِن يَك َك ِاذ ًَب فَ َعَلي ِه َك ِذبهel-Müʾmin 40/28] bi kesri’ẕ-ẕâli ve żammi’l-bâ’i bir daḫî صبكم
َ َ َ

[el-Müʾmin 40/28] bir daḫî [ فَ لَم يَك يَن َفعهم ا۪ميَاُنمel-Müʾmin 40/85], Sûre-i Ḳıyāme’de اََّل يَك نط َف ًة
[ ِمن َمَِن مي ٰنel-Kıyâmet 75/37]

Beyān-ı اف
َُ اَلْ َك
 َكفورon yerde  َكفورkelimesîniñ kāfî meftûḥdur.
۫
Sûre-i Hûd’da [ لََي ؤس َكفورHûd 11/9] rā île sîn żammeteyndir.

Sûre-i İsrā’da [ َوَكا َن الشَّيطَان لَِربِِه َكف ًوراel-İsrâ 17/27] rā fetḥateyndir.
Sûre-i Ḥac’da [ ك َّل َخ َّوان َكفورel-Hac 22/38] rā kesreteyndir. Bir daḫî [ اِ َّن ِاِلن َسا َن لَ َكفورel-Hac
22/66] rā żammeteyndir.
Sûre-i Loḳmān’da [ اَِِّل ك ُّل َختَّار َكفورLokmân 31/32] rā’eyn kesreteyndir.
Sûre-i Sebe’de [ َوَهل ََن ٰ۪ٓازي اَِِّل ال َكف َورSebe’ 34/17] rā mażmûmdur.
Sûre-i Fāṭır’da [ َك ٰذلِ َك ََن ِزي ك َّل َكفورFâtır 35/36] rā kesreteyndir.
Sûre-i Şûrā’da3 [ فَاِ َّن ِاِلن َسا َن َكفورeş-Şûrâ 42/48] rā żammeteyndir.
Sûre-i Zuḫruf’da [ اِ َّن ِاِلن َسا َن لَ َكفور م ۪بنيez-Zuhruf 43/15] rā île nûn żammeteyndir. [11b]
ِ [ اَِّما َشel-İnsân 76/3] rā fetḥateyn  اَِّماların hemzelerî
Sûre-i He’l-etā’da اكًرا َواَِّما َكف ًورا

meksûrdur bir daḫî [ َوَِل ت ِطع ِمن هم اِِٰثًا اَو َكف ًوراel-İnsân 76/24] rā fetḥateyndir.
Beyān-ı ورا
ً ُك ُف
ِ [ فَآَٰٰٰب اَكثَر النel-İsrâ
Ûç yerde mażmûm vākiʿ olmuştur. Sûre-i İsrāʾîl’de َّاس اَِِّل كف ًورا

17/89] rā fetḥateyndir. Bû ûç kelime-i ṭayyibelerde bir daḫî  اَِِّل كف ًورا1ون
َ [ فَاََٰب الظَّالِمel-İsrâ
ِ [ فَآَٰٰٰب اَكثَ ر النel-Furkān 25/50] فيه لطافة
17/99]. Sûre-i Furḳān’da َّاس اَِِّل كف ًورا
Eserde sûre ismi ‘‘Enfâl’’ olarak geçmektedir.
Eserde ‘‘tekü’’ şeklinde geçmektedir.
3
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Beyān-ı َكا َن
Ḫaberî isminden önde vākiʿ olān  َكا َنniñ meftûḥ ḫaberîni beyān îdelim.
Sûre-i ʿ Āli İmrān’da [ َوَما َكا َن قَ وََلمÂl-i İmrân 3/147] bi fetḥi’l-lâm’i, Sûre-i Nûr’da
2
ِ
ِِ
ني
َ [ اََّّنَا َكا َن قَ وَل المؤمنNûr 24/51] bi fetḥi’l-lām’i, Sûre-i Neml’de bir yerde , Sûre-i

ʿAnkebût’da îkî yerde3 vākiʿ olmuşdur ٰٓاب قَ وِم ۪ه
َ  فَ َما َكا َن َج َوbi fetḥi’l-bā’i, Sûre-i Rûm’da ُثَّ َكا َن
َّ ِ
ين
َ ۪[ َعاقَبةَ الذer-Rûm 30/10] bi fetḥi’t-tā’i , Sûre-i Cās̱ iye’de [ َما َكا َن ح َّجتَ همel-Câsiye 45/25] bi

fetḥi’t-tā’i, Sûre-i Ḥaşr’da [ فَ َكا َن َعاقَِب َت ه َٰٓماel-Haşr 59/17] bi fetḥi’t-tâ’i
Beyān-ı َكانُوا
Bir yerde  َكانواkelimesî nûn’u maḳṭûʿ île yāzîlûr. Sûre-i Yûnus’da فَ َما َكانوا لِي ؤِمنوا ِِبَا َك َّذبوا
 بِ ۪هbûndan ġayrî cümle yerde ‘ َكانواnun nûn’u vāv île mevṣûl yāzîlûr.

Beyān-ı َيَ ُكو ُن
ِ َّ وّن ِمن
Kelimesî bir yerde nûn’î elif île tenvîn yāzîlûr. Sûre-i Yûsuf’da ين
َ الصاغ ۪ر
َ ً َولََيك

[Yûsuf 12/32]
Beyān-ı ُك َُّل
Kelimesî bir yerde kāf meftûḥdur. Sûre-i Naḥl’de [ َوه َو َكل َعٰلى َموٰليهen-Nahl 16/76].
Beyān-ı ُكلَّ ّما
Kelimesî îkî yerde mîm-î maḳṭûʿ [12a] yāzîlûr. Sûre-i Nisā’da كلَّ َما رُّٰٓدوا اِ َل ال ِفت َن ِة
[en-Nisâ 4/91], Sûre-i İbrāhîm’de [ َواٰتٰيكم ِمن ك ِل َما َساَلتموهİbrâhîm 14/34]

Eserde bu kelime ‘‘ez-zâlimûne’’ şeklinde verilmektedir.
en-Neml 27/56,
3
el-Ankebût 29/27, 29.
1
2
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ِ
ِ
Beyān-ı َس
َ سََفَبْئ
َ  بْئ.

Bû kelimāt-ı ṭayyibeler sekiz yerde lām île vākiʿ olmuşdur.
ِ
ِ
ِ
Sûre-i Baḳara’da س ال ِم َهاد
َ [ فَ َحسبه َج َهنَّم َولَبئel-Bakara 2/206], س َما َشَروا ب ٰ۪ٓه اَن ف َسهم
َ [ َولَبئel-Bakara
ِ
ِ
2/102], Sûre-i Māʾide’de س َما َكانوا يَع َملو َن
َ [ لَبئel-Mâide 5/62] bir daḫî س َما َكانوا يَصَن عو َن
َ [ لَبئel-Mâide
ِ
ِ
ِ
5/63] bir daḫî س َما قَد ََّمت ََلم
َ س َمث َوى المَت َك ّ۪ب
َ [ لَبئel-Mâide 5/80], Sûre-i Naḥl’de ين
َ [ فَ لَبئen-Nahl
ِ
ِ
ِ
16/29], Sûre-i Ḥac’da  ال َع ِشي1س
َ [ َولَبئel-Hac 22/13], Sûre-i Nûr’da س ال َمصي
َ [ َولَبئNûr 24/57]

Beyān الواو
ُ۬

Vāv île yāzîlûb elif île oḳunān Sûre-i Ṣaffāt’ta [ اِ َّن ٰه َذا ََل َو الَب ٰلٰٓؤا المِبنيes-Sâffât 37/106]
bir daḫî Sûre-i Duḫān’da, Ḥāmîm’de [ َما فِ ِيه بَ ٰلٰٓؤا م ۪بنيed-Duhân 44/33]
ِ [ وما دعاء ال َك ِافرer-Raʿd
 دعاîkî yerde vāv île yāzîlûr elif île oḳunûr. Sûre-i Rāʿd’da ض ََلل
َ ين اَِّل ِف
َ ََ
َ۪
ِ
13/14] ve Sûre-i Müʾmin’de ين اَِِّل ِف َض ََلل
َ [ َوَما د ٰٰٓعؤا ال َكاف ۪رel-Müʾmin 40/50],  شفعاءbir yerde vāv

île yāzîlûr. Sûre-i Rûm’da [ َوَّل يَكن ََلم ِمن شَرَكٰٓائِِهم ش َف ٰعٰٓؤاer-Rûm 30/13]
ُ۬
 نشاءbir yerde vāv île yāzîlûr. Sûre-i Hûd’da [ اَو اَن نَف َع َل ِٰٓف اَم َوالَِنا َما نَ ٰٰٓشؤاHûd 11/87]
ُ۬
 شركاءîkî yerde vāv île yāzîlûr. Sûre-i Enâm’da [ فَ هم فِ ِيه شَٰرٰٓكؤاel-Enʿâm 6/139] bir
ِ [ ش ٰرٰٓك ُ۬ؤا شرعوا ََلم ِمنeş-Şûrâ 42/21]
daḫî الدي ِن
َ
ََ َ
 علَ َماءîkî yer vāv île yāzîlûr. Sûre-i Şuʿarā’da
ُ۬

ِ ِ ُ۬
يل
َ ۪[ علَ ٰمٰٓؤا بََٰٓن اسَٰٓراءeş-Şuarâ 26/197] bir

ِ
daḫî Sûre-i Fāṭır’da الل ِمن ِعَب ِاد ِه العَل ٰمٰٓؤا
َ ٰ [ اََّّنَا ََي َشىFâtır 35/28]
ِ ِ ُ۬ ٰٓ
 ض َع َفاءîkî yerde vāv île yāzîlûr. Sûre-i İbrāhîm’de ين اسَتكَّٰٓبوا
َ [ فَ َق َال الض َُّع ٰفؤا للَّذİbrâhîm
ِ ِ ُ۬ ٰٓ
14/21] bir daḫî [12b] Sûre-i Müʾmin’de ين اسَتكَّٰٓبوا
َ [ فََي قول الض َُّع ٰفؤا للَّذel-Müʾmin 40/47]
 َحَيوةher yerde vāv île yāzılmış ammā beş yerde żamîr-i mużāf oldûġîçûn elif île

yāzîlûr.

1
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Sûre-i Enʿâm’da [ اِن ِه َي اَِِّل َحَيات َنا الدُّن َياel-Enʿâm 6/29]

Sûre-i Ḳad eflaḥa’da [ اِن ِه َي اَِِّل َحَيات نَا الدُّن َياel-Müʾmin 23/37]
Sûre-i Cās̱ iye’de [ اَِِّل َحَيات َنا الدُّن َياel-Câsiye 45/24]

Sûre-i Aḥḳāf’da [ ۪ف َحَياتِكم الدُّن َيا َواسَتمَت عتم ِِبَاel-Ahkâf 46/20]
صلَوة
َ on bir yerde żamîr-i mużāf oldîġîçûn elif île yāzîlûr.

Sûre-i Enʿām’da [ َوهم َعٰلى َص ََلِتِِم َُيافِظو َنel-Enʿâm 6/92] bir daḫî [ قل اِ َّن َص ََل ۪ت َونس ۪كيel-Enʿâm
6/162]
Sûre-i Enfāl’de [ َوَما َكا َن َص ََلِتم ِعن َد الَب ي ِتel-Enfâl 8/35]
Sûre-i Tevbe’de [ اِ َّن َصٰلوتَ َك َس َكن ََلمet-Tevbe 9/103]
Sûre-i Hûd’da [ َي ش َعيب اَ َصٰلوت َك ََتمرَكHûd 11/87]
ِ
Sûre-i İsrā’da ص ََلتِ َك
َ [ َوَِل ََت َهر بel-İsrâ 17/110]
َّ
Sûre-i Müʾmin’de ين هم ۪ف َص ََلِتِِم َخ ِاشعو َن
َ ۪[ اَلذel-Müʾmin 23/2]
ِ
Sûre-i Nûr’da يحه
َ [ قَد َعل َمNûr 24/41]
َ ص ََلتَه َوتَس ۪ب
ِ ِِ
َّ
َّ
Sûre-i Meʿāric’de ين هم َعٰلى َص ََلِتِِم َٰٓدائِمو َن
َ ين هم َعٰلى
َ ۪[ اَلذel-Meâric 70/23] bir daḫî صلَ َواِتم ُيَافظو َن
َ ۪[ َوالذel-

Meâric 70/34]
Sûre-i Māʿûn’da [ َعن َص ََلِتِِم َساهو َنel-Maûn 107/5]
Ammā îkî yerde  َصلَ َواتvāv’ının1 öñünde vāv vārdır müstes̱ nā oldîġîçûn. Sûre-i
ِ
ِ الصَلو
َّ
Baḳara’da الصٰل ِوة الوس ٰطى
َّ ات َو
َ َ۪والذ
َ َّ [ َحافظوا َعَلىel-Bakara 2/238] bir daḫî Sûre-i Müʾminûn’da ين
صلَ َواِتِِم َُي ِافظو َن
َ [ هم َعٰلىel-Müʾminûn 23/9] Kisā-î ḳırāʾatinde elif yāzîlûr ve elif île oḳûruz.
[ كواتNûr 24/35] kelimesi daḫî vāv île yāzîlûr elif île oḳunûr.

Beyān-ı vāv-ı cemiʿ
Cemiʿ vāv’ınıñ öñüne elif yāzîlûr ammā Resm-i ʿUs̱ māniyye’de dört yerde elif
yāzmamışlar. Ḥikmetinî [13a] kendîleri bilûr. Biz daḫî yāzmıyoruz.
۫

۫

ِ
ِ
Sûre-i Baḳara’da الل َغفور َر ۪حيم
َ ٰ [ فَان فَٰٓاؤا فَا َّنel-Bakara 2/226] bû  فَٰٓاؤاkelimesinde elif yazılmaz.
1

Lâm harfi kastedilmiş olabilir.
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Sûre-i Māʾide’de [ َويَعفوا َعن َك ۪ثيel-Mâide 5/15] vāv öñünde elif yoḳdur.
Sûre-i Neml’de [ اولو ق َّوة َواولو ََبس َشد۪ يدen-Neml 27/33]  اولوkelimelerîniñ vāv-ı s̱ ālis̱ öñünde
elif yoḳdur.
Sûre-i Ḳaṣaṣ’da وسى
ٰ ك ِمن نََباِ م
َ [ نَت لو َعَليel-Kasas 28/3]  نَت لوvāvında elif yoḳdur.
ِٰ [ س ۪ب ۪يلٰٓي اَد ٰٓعوا اِ َلYûsuf 12/108] vāvının öñünde elif yoḳdur.
Sûre-i Yûsuf’uñ āḫirinde الل
َ

Sûre-i Rāʿd’da [ اِلَي ِه اَدعوer-Raʿd 13/36] da elif yoḳdur.
Sûre Yûnus’da [ هَنالِ َك تَ ب لو ك ُّل نَفسYûnus 10/30]  تَب لوde elif yoḳdur.
Sûre-i Hûd’uñ āḫirinde [ ا ُ۬ولو بَِقيَّة يَن َهو َنHûd 11/116]  ا ُ۬ولوkelimesinîñ āḫirinde elif yoḳdur.
Sûre-i Furḳān’da [ َو َعَت و عت ًّوا َك ۪ب ًياel-Furkân 25/21]  َو َعَتوkelimesinde elif yāzılmāz
ِ
ِ
َّ
Sûre-i Sebe’de ين
َ ين َس َعو ۪ ٰٓف ٰا َيتنَا م َعاج ۪ز
َ ۪[ َوالذSebe’ 34/5]  َس َعوkelimesinde elif yāzılmaz.  يَت لوdaḫî

elifsizdir. [ يَت لو صح ًفاel-Beyyine 98/2] ve daḫî her nerede  َجاؤ ََبؤvākiʿ olmuşlar elifsizdir,
elif yāzmayālar.
Ve daḫî  ذوvāvının öñünde elif yāzmamışlar. Ammā sûre-i Enʿām’da [ َوا ۫وذوا َح ّٰٰٓت اَتٰيهمelEnʿâm 6/34] de  ذواde elif vārdır.
ِ [ اِ َّن ٰاللَ لَذوا فَضل َعَلى النel-Müʾmin 40/61] āyetinde  لَذواkelimesinde elif
Sûre-i Müʾmin’de َّاس

yāzmamışlar, sırrını kimse bilmemişdir.
َّ ِ
Sûre-i Rûm’da السوٰآٰى
ُّٰٓ ين اَ َٰٓساؤا
َ ۪[ َعاقَب َة الذer-Rûm 30/10]  اَ َٰٓساؤاkelimesinde vāv öñünde elif

yāzîlûr. السوٰآٰى
ُّٰٓ kelimesinde [13b] elif île yā vārdır. Ammā sûre-i Nisā’da [ َع َسى ٰالل اَن يَعف َوenNisâ 4/99]  يَعف َوnin vāvında elif yoḳdur.
Bir daḫî Sûre-i Müʾmin’dedîr, ً[ َكانوا هم اَ َش َّد ِمن هم ق َّوةel-Müʾmin 40/21]  َكانو همvāvında elif
yoḳdur

َكالوهم

kelimesine ḥaml eylemişler. Zîrā

َكالوهم

Muṭaffifîn’de [ َواِ َذا َكالوهم اَو َوَزنوهم َي ِسرو َنel-Mutaffifin 83/3]
وس َعة ذوانتِ َق ِام
َ وحظ ذ
َ  ذ َورْحَة ذbûnlarda daḫî elif yāzılmaz.

Beyān-ı فيهَلطافةََ ِد َي ِرِه َْم َدا ِرِه َْم
Kelimesî yedî yerde vākiʿ olmuşdur.
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da elif yāzılmaz. Sûre-i

Beşi elif îledir îkîsi yā îledir. Yā île olānlar. Sûre-i Hûd’da îkî yerde vāḳiʿ ِد َي ِرِهم
ِ
ِ ِ
ني
َ [ َج ۪اِثHud 11/67, 94] elif île olānlar Sûre-i Aʿrāf’da îkî yerde vāḳiʿ ني
َ [ ۪ف َدا ِرهم َج ۪اِثel-Araf

7/78, 91], Sûre-i ʿAnkebût’da daḫî [ ۪ف َدا ِرِهم َج ِ ۪اِث َنيel-Ankebût 29/37], Sûre-i Rāʿd’da اَو ََت ُّل
[ قَ ۪ر ًيبا ِمن َدا ِرِهمer-Ra‘d 13/31], Sûre-i Hûd’da [ ۪ف َدا ِركم ثَٰلثَ َة اََّيمHud 11/65]

Beyān-ı Nûn-i Teʾkîd
Olān kelimeniñ evvelînde lām ḥarfi olûrsa meftûḥ olûr
لَي َب يَِن َّن

لَي َب تِك َّن فَ لَي غَِي َّن َوَ ِٰلمَرَُّنم لَِيط َمئِ َّن

bûnlara mes̱ ābe kelimat-ı ṭayyibeler çoḳdur. Cümlesiniñ lām-ı ûlāsî meftûḥdur

illā îkî yerde lām meksûrdur, nûn’u teʾkîd olmadığına. Sûre-i Al-i İmrān’da ānla Sûre-i
Enfāl’de olān [ َولَِتط َمئِ َّنAli İmran 3/126], [el-Enfal 8/10] kelimeleriniñ lām-î ve hemzesî
meksûrdur nûn’î aṣl-i kelimedendir.
Beyān-ı َىَوَر ْْحَ ًة
َ ُه ًد
 ه ًدىyā île yāzîlûr.  َوَرْحَ ًةḥalḳa tā île yāzîlûr fetḥateyn olān mevżıʿlarî.
ِ [ وهدى ورْحة لَعلَّهم بِِلقel-En‘âm 6/154]
Sûre-i Enʿām’da ٰٓاء َرِبِِم ي ؤِمنو َن
َ
َ ًَ ََ ً َ

Sûre-i Aʿrāf’da [ َعٰلى ِعلم ه ًدى َوَرْحَ ًة لَِقوم ي ؤِمنو َنel-A‘râf 7/52] bûnda [ ه ًدى14a] olanda vāv
yoḳdur.
Sûre-i Yûsuf’uñ āḫirinde [ َوه ًدى َوَرْحَ ًة لَِقوم ي ؤِمنو َنYûsuf 12/111]
Sûre-i Naḥl’de [ َوه ًدى َوَرْحَ ًة لَِقوم ي ؤِمنو َنen-Nahl 16/64] bir daḫî [ َوه ًدى َوَرْحَ ًة َوبشٰرى لِلمسلِ ۪م َنيNahl
16/89]
Sûre-i Ḳaṣaṣ’da [ َوه ًدى َوَرْحَ ًة لَ َعلَّهم يََت َذ َّكرو َنel-Kasas 28/43]
Sûre-i Loḳmān’da [ ه ًدى َوَرْحَ ًة لِلمح ِس ۪ن َنيLokmân 31/3] bûnda evvelinde vāv yoḳdur.
Beyān-ı َىَوَر ْْحَة
َ ُه ًد
Tā-i żammeteyn olānlar.
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[ َوه ًدى َوَرْحَة فَ َمن اَظلَمel-En‘âm 6/157], Sûre-i Aʿrāf’ta [ َ ۪وف نس َختِ َها ه ًدى َوَرْحَةel-A‘râf 7/154]

bûnda evvelinde vāv yoḳdur. Bir daḫî Sûre-i Yûsuf’uñ āḫirinde  لَِقوم ي ؤِمنو َن1ً[ َوه ًدى َوَرْحَةYûsuf
12/111], Sûre-i Yûnus’da الصدوِر َوه ًدى َوَرْحَة لِلمؤِم ۪ن َني
ُّ [ لِ َما ِفYûnus 10/57], Sûre-i Neml’de َواِنَّه ََل ًدى
ِ
ِ
ِ ِ
ني
َ [ َوَرْحَة للمؤم ۪نen-Neml 27/77] bûnda  ه ًدىlām îledir. Sûre-i Cās̱ iye’de [ َوه ًدى َوَرْحَة ل َقوم يوقنو َنel-

Câsiye 45/20]
Beyān ََم ْو ِعظَةًَ َوَم ْو ِعظَة
Kelimelerî Sûre-i Baḳara’da [ لِ َما بَ َني يَ َدي َها َوَما َخل َف َها َوَمو ِعظَ ًة لِلمتَّق۪ َنيel-Bakara 2/66] bûnda tā
fetḥateyndir. Sûre-i ʿ Āli İmrān’da

ِ ِ
ني
َ ۪[ َوه ًدى َوَموعظَ ًة للمتَّقÂl-i İmrân 3/138] bûnda tā

żammeteyndir. Bir daḫî  َوه ًدى َوَمو ِعظَة لِلمتَّق۪ َنيbûnda tā żammeteyndir.2
Sûre-i Māʾide’de [ َوه ًدى َوَمو ِعظَةً لِلمتَّق۪ َنيel-Mâide 5/46] bûnda tā fetḥateyndir.
Sûre-i Yûnus’da [ َٰٓي اَيُّ َها النَّاس قَد َٰٓج َاءتكم َمو ِعظَةYûnus 10/57] tā żammeteyndir.
Sûre-i Hûd’da [ َوَمو ِعظَة َوِذكٰرى لِلمؤِم ۪ن َنيHûd 11/120]
Sûre-i Nûr’da [ َخَلوا ِمن قَ بِلكم َوَمو ِعظَ ًة لِلمتَّق۪ َنيNûr 24/34] tâ fetḥateyndir.
Bû kelimāt-ı ṭayyibeler naṣb ve refʿi müşebbehe olanlardır ki ẕikrolundî.
Beyān el-Ḥarekāt-ı Kelimātı Müsennâ
Sûre-i ʿ Āli İmrān’da [ ُثَّ اِ َ َِّل َمرِجعكم فَاَحكمÂl-i İmrân 3/65] āyetinde ‘ فَاَحكمuñ kāf’î
ve mîmî mażmûm, hemze meftûḥ, hā sākindir. Ammā ġayri mevżıʿlarda  فَاحكمmîm
sākindir; emirdir.
[ فَ ه َو المهتَد۪ يA‘râf 7/178] kelimesinde yā vārdır olmayān
ُ۬
Muṣḥaflar da yāzılıdır. Ve daḫî bû Sûre-i Aʿrāf’da [ اِ َّن ٰٰٓهؤَِٰٓل ِء مَتَّّبA‘râf 7/139] āyetinde مَتَّّب

Sûre-i Aʿrāf’da

kelimesinde [14b] şedde bā’dadır ġayri ḥarfe komayalar, ḫaṭā fāḥişdir.
Bir daḫî Sûre-i Aʿrāf’da [ بِ َع َذاب ب َ۪يس ِِبَا َكانوا يَفسقو َنA‘râf 7/165]  ب َ۪يسkelimesî feʿîl
veznîdir, hemzeyi yā île icrā îderler.
Bu kelime Kur’ân’da ‘tâ-i fethateyn’ şeklinde geçmektedir.
Müellif bu örnek için sûre adı vermemektedir. Bununla birlikte Kur’ân’da karşılığını bulamadık. Âl-i
İmrân 3/138’e yapılan izahatın sehven tekrar yazıldığı düşünülmektedir.
1
2
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ِ
ِ
ِ
Bir daḫî Sûre-i Aʿrāf’da يل ََلم اسكنوا
َ ۪[ َواذ قA‘râf 7/161] āyetinde يل
َ ۪ اذ قde اذَا

yāzmayālar.
Sûre-i Enfâl’de [ ٰه َذا ه َو اْلَ َّقel-Enfâl 8/32] āyetinde ḳāf meftûḥdur.
Sûre-i Sebeʾde [ ِمن َربِ َك ه َو اْلَ َّقSebe’ 34/6] kâf meftûḥdur.
Bir daḫî Sûre-i Sebeʾde [ بَعضهم اِ ٰل بَعض ال َقوَلSebe’ 34/31]  ال َقوَلkelimesinde lām
meftûḥdur.
Bir daḫî bû sûrede [ ِمن ِرجز اَل۪يمSebe’ 34/5] dür, mîm żammeteyn île.
Bir daḫî

ِ الس ٰمو
ِ
ِ ات َواِلَر
ض
َ َّ [ قل َمن يَرزقكم م َنSebe’ 34/24]

يَرزقكم

kelimesinde kâf

mażmûmdur.
Sûre-i Cās̱ iye’de daḫî [ ِمن ِرجز اَل۪يمel-Câsiye 45/11]
Sûre-i Hûd’da [ اِلَي ِه ميَتِعكمHûd 11/3] kelimesinde tā meksûrdur bi-şeddeti, ʿayn
sākindir.
Bir daḫî bû sûrede1 [ َوَِل يَسَل َْ۪حيم َْ۪ح ًيماel-Meâric 70/10] āyetinde  َْ۪حيمkelimesinîñ āḫir
mîmî żammeteyndir,  َْ۪ح ًيماāḫir mîmî fetḥateyndir.
Sûre-i Yûnus’da [ اََّمن َِل يَِه ٰ۪ٓديYûnus 10/35] kelimesinde hā meksûr, dāl daḫî şedde
île meksûr, yā sākindir.
Sûre-i Ḥucurāt’da [ اَن ََتَب َط اَع َمالكمel-Hucurât 49/2] dur, lām mażmûmdur. Bir daḫî
bû sûrede [ َِل يَلِتكمel-Hucurât 49/14] de lām meksûrdur, tā-i sākindir.
Sûre-i Rûm’da [ اَ ٰلل الَّذ۪ ي َخَل َقكم ِمن َضعفer-Rûm 30/54] bû  َضعفkelimesî bû sûrede ûç
yerde vākiʿ olmuşdur. Anlarıñ żāt’larî żamme île de cāʾiz fetḥa île de cāʾiz ḳırāʾat-i
Ḥafṣ’a göre ve bir dâhi [ اِ َّن ۪ف ٰذلِ َك َ ِٰل َيت لِل َعالِ ۪م َنيer-Rûm 30/22] de lām meksûrdur.

1

Söz konusu âyet el-Meâric 70/10’da geçmektedir.
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Sûre-i Ḳaṣaṣ’da

ِٰ ت
ِ [ وَِل يص ُّدنَّك عن اٰيel-Kasas 28/87] āyetinde yine يص ُّدنَّك
الل
َ َ
َ َ َ َ َ

kelimesinde dāl mażmûmdur. Sāʾir mevżıʿlarda dāl [15a] meftûḥdur.
Bû Sûre-i Ḳaṣaṣ’da [ اِ َ َِّل ِمن َخي فَق۪ يel-Kasas 28/24] rā’sî żammeteyndir.
Sûre-i Rāʿd’da [ ِِبَا َصَن عوا قَا ِرَعة اَو ََت ُّلer-Ra‘d 13/31] dur. Bûnda hā mażmûmdur, ġayri
yerlerde meksûrdur.
Sûre-i Tevbe’de ض ُّل بِِه
َ [ ِزَي َدة ِف الكف ِر يet-Tevbe 9/37] ‘de ḍāt meftûḥdur.
Sûre-i Fāṭır’da [ َوْحر ُمَتلِف اَل َواُنَاFâtır 35/27] dir.  ْحرmîmî sākindir. Ammā Sûre-i
Müddes̱ s̱ ir’de [ ْحر مسَت ن ِفَرةel-Müddessir 74/50] dır. Bûnda  ْحرmîmî mażmûmdur.
Sûre-i Müʾminûn’da

[ فَ َّاَّتَذَتوهم ِسخ ِرًّيel-Müʾminûn 23/110] dir. Bûnda sîn

meksûrdur.
Sûre-i Nisā’da

[ ۪ف حجوِركمen-Nisâ 4/23] kelimesinde hā maẓmûmdur, cîm

muʾaḫḫardır. Cîmî aḳdem oḳûmayalar.
Sûre-i Fuṣṣilet’de الس َٰٓم َاء الدُّن َيا
َّ [ اَمَرَها َوَزيَّنَّاFussilet 41/12] nıñ nûnu muḥaffefdir, nûn’da
şedde yoḳdur.
ِ لِي ت
Sûre-i Ṣād’da [ ِسخ ِرًّي اَم َزا َغتSâd 38/63] da sîn meksûrdur. Sûre-i Zuḫruf’da َّخ َذ
َ
ضا سخ ِرًّي
ً [ بَعضهم بَعez-Zuhruf 43/32] dir. Bûnda (sîn) mażmûmdur.

Sûre-i Ḳad eflaḥa’da [ ُثَّ اَر َسلَنا رسلََنا تَ ََتاel-Müʾminûn 23/44] āyetinde تَ ََتا,  فَ علَىveznidîr
tenvîn yāzılmaz.
Sûre-i Ahkâf’da [ َوي َل َك اِٰمنel-Ahkâf 46/17] dir. Mîm meksûr, nûn sākindir.
Sûre-i Müʾmin’de [ َي َه َامان اب ِن ِ۪ل َصر ًحاel-Müʾmin 40/36] āyetinde  َه َامانmażmûmdur.
 ابنnûnî meksûrdur, daḫî [ قَالوا َربََّنٰٓا اََمتَّنَاel-Müʾmin 40/11] kelimesinde şedde tā’dadır.
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Sûre-i Cumʿa’da

ِٰ [ ِمن ي وِم اْلمع ِة فَاسعوا اِ ٰل ِذك ِرel-Cuma 62/9] āyetinde
الل
َ
َ
َ

اْلم َع ِة

kelimesinde cîm mażmûm, mîm daḫî mażmûmdur.
Sûre-i İnnā Feteḥnā’da وّن نَتَّبِعكم
َ [ ذَرel-Fetih 48/15] dur. Bā meksûr ʿayn sākindir.
Sûre-i el-Mürselāt’da [ اََّل ََنلقكمel-Mürselât 77/20] lām mażmûm, ḳāf sākindir.
Sûre-i Ḥadîd’de [ ِمن قَِبلِ ِه ال َع َذابel-Hadîd 57/13] da ḳāf meksûr bā meftûḥdur.
Sûre-i Meʿāric’de [ قَِب لَ َك مه ِط ۪ع َنيel- Meâric 70/36] ḳāf meksûr, bā meftûḥdur.

Beyān-ı Āyet-i Müşebbehe
 اقيموا الصلوة واتوا الزكوةāyet-i kerîmesiniñ kāʿidesî bûdur ki  اقيمواkelimesî yā île olûrsa اتوا

kelimesinde tā maẓmûmdur, vāv’ı sākin olûr. [15b] Ammā yā yerîne elif olûrsa. اقاموا
olsa  اتواolûr, tā meftûḥ vāv maẓmûm olûr.
Sûre-i Baḳara’da ت َوَزوج َك اْلَنَّ َة َوك ََل ِمن َها َرَغ ًدا َحيث ِشئ ت َما
َ [ َٰٓي اٰ َدم اسكن اَنel-Bakara 2/35] dir.
Ammā Sûre-i Aʿrāf’da ت َوَزوج َك اْلَنَّ َة فَك ََل ِمن َحيث ِشئ ت َما
َ [ َوَٰٓي اٰ َدم اسكن اَنel-A‘râf 7/19]
َّ
َّ
َّ َ فََبد
Bir daḫî Sûre-i Baḳarada الس َٰٓم ِاء ِِبَا َكانوا
َّ ين ظََلموا ِرجًزا ِم َن
َ ۪يل ََلم فَاَن َزلَنا َعَلى الذ
َ َّ۪ل الذ
َ ۪ين ظََلموا قَ وًِل َغ َي الذ۪ ي ق
ِ
َّ
َّ َ فََبد
[ يَفسقو َنel-Bakara 2/59] dur. Ammā Sûre-i Aʿrāf’ta يل ََلم فَاَر َسلَنا َعلَي ِهم
َ َّ۪ل الذ
َ ۪ين ظَلَموا من هم قَ وًِل َغ َي الذ۪ ي ق
الس َٰٓم ِاء ِِبَا َكانوا يَظلِمو َن
َّ [ ِرجًزا ِم َنel-A‘râf 7/162] dur.

Bir daḫî Sûre-i Baḳara’da [ فَ َم ِن اضطَّر َغ َي ََبغ َوَِل َعاد فَََٰٓل اُِثَ َعلَي ِه اِ َّن ٰاللَ َغفور َر ۪حيمel-Bakara 2/173]
dir. Ammā Sûre-i Enʿām’da [ فَ َم ِن اضطَّر َغ َي ََبغ َوَِل َعاد فَِا َّن َربَّ َك َغفور َر ۪حيمel-En‘âm 6/145] dir. Ammā
Sûre-i Naḥl’de [ فَ َم ِن اضطَّر َغ َي ََبغ َوَِل َعاد فَِا َّن ٰاللَ َغفور َر ۪حيمen-Nahl 16/115] dir (***).
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
Bir daḫî Sûre-i Baḳara’da ٰٓاءكم
َ [ َواذ ََنَّي نَاكم من ٰال فرَعو َن يَسومونَكم سel-Bakara
َ َٰٓوء ال َع َذاب ي َذّبو َن اَب ن

2/49] dur. Ammā Sûre-i İbrāhim’de bûna müşābih bir āyet-i kerîme vārdır ki َوي َذِّبو َن
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ِ واِذ اََنَي نَاكم ِمن اٰ ِل ِفرَعو َن يسومونَكم سٰٓوء الع َذ
[İbrâhîm 14/6] dir. Evvelînde vāv vārdır. Sûre-i Aʿrāf’da اب
َ َ
َ
َ
ِ
ٰٓاءكم
َ [ ي َقتلو َن اَب َنel-A‘râf 7/141] dur.
ِ
ِِ
ِ
ِ
Bir daḫî Sûre-i Baḳara’da اب س َّج ًدا َوقولوا ِحطَّة
َ َواذ ق لَنا ادخلوا ٰهذه ال َقريَ َة فَكلوا من َها َحيث شئ تم َرَغ ًدا َوادخلوا الَب
ِ
ِ
ِِ
ِ
ني
َ [ نَغفر َلكم َخطَ َايكم َو َسَن ۪زيد المحس ۪نel-Bakara 2/58] dir. Ammā Sûre-i Aʿrāf’da يل ََلم اسكنوا ٰهذه ال َقريَ َة
َ َ۪واذ ق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
َ اب س َّج ًدا نَغفر لَكم َخ ۪طٰٓيَاتكم َسَن ۪زيد المحس ۪ن
َ َ[ َوكلوا من َها َحيث شئ تم َوقولوا حطَّة َوادخلوا البel-A‘râf 7/161] dir.
ِٰ [ وٰٓما ا ِهل بِ ۪ه لِغ ِيel-Bakara 2/173] dir, ammā Sûre-i
Bir daḫî Sûre-i Baḳara’da الل
َ
َّ َ َ
ِٰ [ وٰٓما ا ِهل لِغ ِيel-Mâide 5/3],
Māʾide’de ve Sûre-i Enʿām’da ve Sûre-i [16a] Naḥl’de الل بِ ۪ه
َ َّ َ َ
ِٰ  لِغ ِيden ṣoñradır.
[el-En‘âm 6/145], [en-Nahl 16/115] bûnlarda  بِ ۪ه, الل
َ
ِ
Sûre-i Aʿrāf’ın āḥirinde َّك ِم َن الشَّيطَ ِان نَزغ فَاسَت ِعذ َِب ِٰلل اِنَّه َْ۪سيع َعل۪ يم
َ [ َوا َّما يَن َزَغنel-A‘râf 7/200]
ِ
Sûre-i Fuṣṣilet’de, Secde’de فيه لطافة, الس ۪ميع ال َعل۪ يم
َّ [ انَّه ه َوFussilet 41/36]

Sûre-i Āli ʿİmrān’da [ َوَما َج َعلَه ٰالل اَِِّل بشٰرى لَكم َولَِتط َمِئ َّن ق لوبكم بِ ۪هÂl-i İmrân 3/126] dir.
Ammā Enfāl’de [ َوَما َج َعلَه ٰالل اَِِّل بشٰرى َولَِتط َمِئ َّن بِ ۪ه ق لوبكمel-Enfâl 8/10] dur.
Bir daḫî Sûre-i ʿĀli ʿİmrān’da [ َوٰل ِكن اَن ف َسهم يَظلِمو َنÂl-i İmrân 3/117] dir, Ammā
ġayrî yerlerde [ َوٰل ِكن َكانٰٓوا اَن ف َسهم يَظلِمو َنel-Bakara 2/57], [el-A‘râf 7/160], [et-Tevbe 9/70], [enNahl 16/33], [en-Nahl 16/118], [el-Ankebût 29/40], [er-Rûm 30/9] dur.
ِ [ ُي ِرفو َن ال َكلِم عن موen-Nisâ 4/46], [el-Mâide
Sûre-i Nisā’da ve Sûre-i Māʾide’de اضعِ ۪ه
َ
ََ َ َ
ِ ُي ِرفو َن ال َكلِم ِمن ب ع ِد مو
5/13] dir, Ammā bû Sûre-i Māʾide’de olanda bir āyet-i kerîme vārdır اضعِه
َ
ََ َ َ

[el-Mâide 5/41] dir.
Sûre-i Tevbe’de [ لَئِن اٰتٰينَا ِمن فَضلِ ۪هet-Tevbe 9/75] dir. Ammā Sûre-i Aʿrāf’ta لَئِن اٰتَي تَ نَا
ِ [ صel-A‘râf 7/189] dır.
اْلًا
َ

Bir daḫî Sûre-i Tevbe’de [ َو َسََيى ٰالل َع َمَلكم َوَرسوله ُثَّ ت َرُّدو َن اِ ٰل َع ِاّل ال َغي ِب َوالش ََّه َاد ِةet-Tevbe 9/94]
dir. Ammā yine bir āyet-i kerîmede [ فَ َسََيى ٰالل َع َمَلكم َوَرسوله َوالمؤِمنو َن َو َس ََتُّدو َن اِ ٰل َع ِاّل ال َغي ِبet-Tevbe
9/105] dir.
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Sûre-i Aʿrāf’ta [ َد َع َوا ٰاللَ َرَِّب َماel-A‘râf 7/189] dir, vāv meftûḥdur. Ammā Sûre-i
Loḳmān’da [Lokmân 31/32] ve Sûre-i ʿAnkebût’da [el-Ankebût 29/65] ve Sûre-i
Yûnus’da [ َد َعوا ٰاللَ ُملِ ۪ص َنيYûnus 10/22] dir, bûnlarda vāv maẓmûmdur.
Sûre-i Naḥl’de [ َوتََرى الفل َك َم َو ِاخَر ف۪ ِيهen-Nahl 16/14] dir. Ammā Sûre-i Fāṭır’da َوتََرى
ك ف۪ ِيه َم َو ِاخَر
َ [ الفلFâtır 35/12] dır.

Sûre-i Enʿām’da

1

[ ي نَ ِزل بِ ۪ه َعلَيكم سلطَ ًاّنel-En‘âm 6/81] dir, Ammā Sûre-i ʿĀli

ʿİmrān’da [Âl-i İmrân 3/151] ve Sûre-i Aʿrāf’ta [el-A‘râf 7/33] ve Sûre-i Ḥac’da َما َّل ي َن ِزل
[ بِ ۪ه سلطَ ًاّنel-Hac 22/71] dir  َعلَيكمyoḳdur.

Sûre-i Secde’de اب النَّا ِر الَّذ۪ ي كن تم بِ ۪ه
َ [ َع َذes-Secde 32/20] dir, Ammā ġayrî yerlerde اب
َ َع َذ
[ النَّا ِر الَّ ۪ت كن تم ِِبَاSebe’ 34/42] dir.

Sûre-i Aʿrāf’da [ ُثَّ َِل َصلَِب نَّكمel-A‘râf 7/124] dur, Ammā Sûre-i Ṭāhā’da [Tâhâ
20/71] ve Sûre-i Şuʿarā’da [ َِل َصلَِب نَّكمeş-Şuarâ 26/49] dur, َّ ُثyoḳdur.
Sûre-i Enʿām’da [16b] [ مشَتِب ًها َو َغ َي مَت َشابِهel-En‘âm 6/99] dir, Ammā bûndan aşāġa
bir sûrede [ متَ َش ِاِبًا َو َغ َي متَ َشابِهel-En‘âm 6/141] dir.
Sûre-i Enʿām’da ضَّرعو َن
َ َ[ لَ َعلَّهم يَتel-En‘âm 6/42] dir, Ammā Aʿrāf’da [ لَ َعلَّهم يَضََّّرعو َنelA‘râf 7/94] dir. ‘ ضادda daḫî şedde vārdır  َتyoḳdur.
Sûre-i Naḥl 2 س َوال َق َمَر َوالنُّجوم م َس َّخَرات
َ [ َوالشَّمen-Naḥl 16/11] dir. Bû tā żammeteyndir,
 َوالنُّجومkelimesinîñ mîmî maẓmûmdur.

Nice yerde  تَسَت ِطيعkelimesî vārdır. Ammā Sûre-i Kehf’de [ ٰذلِ َك ََت ۪ويل َما َّل تَس ِطعel-Kehf
ٰٓ َ[ فَ َما اسطel-Kehf 18/97] dur, ġayrı yerde
18/82] bir tā îledir. Bir daḫî bû sûrede اعوا اَن يَظ َهروه

Eserde ۪ ِبهkelimesi علَيكم
َ kelimesinden sonra verilmektedir.
Eserde sûre ismi el-Aʿrāf şeklinde verilmektedir. Oysa müellifin tarifine göre söz konusu âyet en-Naḥl
16/11 de geçmektedir.
1
2
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ِ
ِ َّك لَن تَسَت ۪ط
[ َوَما استَطَاعواel-Kehf 18/97] dur, tā ziyādîdîr. Bû Sûre-i Kehf’de ص ًّبا
َ قَ َال اََّل اَقل ان
َ يع َمع َي
َ
ِ َ{ قَ َال اََّل اَقل لel-Kehf 18/75] dır.
[el-Kehf 18/72] dır. Ammā cüz bāşî َّك لَن تَسَت ۪ط َيع َم ِع َي َص ًّبا
َ ك ان
َ
1

Bûnda  لَ َكziyādedîr.
Sûre-i Hûd’da2 ب َوَِٰٓل اَقول لَكم ا ِ۪ن َمَلك
َ [ َوَِٰٓل اَعَلم ال َغيHûd 11/31] dir  لَكمyoḳdur.
Sûre-i Enʿām’da [ َوَِل تَقت لٰٓوا اَوَِل َدكم ِمن اِم ََلق ََنن نَرزقكم َواَِّيهمel-En‘âm 6/154] dur. Ammā
İsrā’da [ َوَِل تَقت لٰٓوا اَوَِل َدكم َخشَيةَ اِم ََلق ََنن نَرزق هم َواَِّيكمel-İsrâ 17/31] dur.
Bir daḫî Sûre-i Enʿām’da [ َوقَالٰٓوا اِن ِه َي اَِِّل َحَيات َنا الدُّن َيا َوَما ََنن ِِبَب عو ۪ث َنيel-En‘âm 6/29] dir.

Ammā Sûre-i Ḳad Efleḥa’da [ اِن ِه َي اَِِّل َحَيات َنا الدُّن َيا ََّنوت َوََنَيا َوَما ََنن ِِبَب عو ۪ث َنيel-Müʾminûn 23/37] dir.
Sûre-i Cās̱ iye’de الدن َيا ََّنوت َوََنَيا َوَما ي هلِكَنٰٓا اَِِّل الدَّهر
ُّ [ َوقَالوا َما ِه َي اَِِّل َحَيات َناel-Câsiye 45/24] dir.

Sûre-i Ḳaṣaṣ’da [ َ ۪رٰٓب اَعلَم ِِبَن َٰٓج َاء َِبَل ٰدىel-Kasas 28/37] dır. Ammā yine bû sûreniñ
āḥirinde [ َ ۪رٰٓب اَعلَم َمن َٰٓج َاء َِبَل ٰدىel-Kasas 28/85] dır,  َمنde  َبyoḳdur.
Sûre-i Furḳān’da [ ٰه َذا َعذب ف َرات َوٰه َذا ِملح ا َجاجel-Furkān 25/53] dır. Ammā Sûre-i
Fāṭır’da [ ٰه َذا َعذب ف َرات َٰٓسائِغ َشَرابه َوٰه َذا ِملح ا َجاجFâtır 35/12] dır,  َٰٓسائِغ َشَرابهziyādedîr. [17a]
Sûre-i Kehf’de [ اَب ِصر بِ ۪ه َواَ ِْسعel-Kehf 18/26] dir. Ammā Sûre-i Meryem’de اَ ِْسع ِبِِم َواَب ِصر
[Meryem 19/38] dir.
Sûre-i Ḥac’da [ كلَّ َٰٓما اََر ٰٓادوا اَن ََيرجوا ِمن َها ِمن َغم ا ۪عيدوا ف۪ َيهاel-Hac 22/22] dir. Ammā Sûre-i
Secde’de [ كلَّ َٰٓما اََر ٰٓادوا اَن ََيرجوا ِمن َٰٓها ا ۪عيدوا ف۪ َيهاes-Secde 32/20] dir,  ِمن َغمyoḳdur.
Sûre-i Ḥicr’de, Sûre-i Ṣād’da [ قَ َال َر ِب فَاَن ِظرٰ۪ٓن اِ ٰل يَوِم ي ب َعثو َنel-Hicr 15/36], [Sâd 38/79]
dur. Ammā Sûre-i Aʿrāf’da [ قَ َال اَن ِظرٰ۪ٓن اِ ٰل يَوِم ي ب َعثو َنel-A‘râf 7/14] dır, (3  ) َر ِبkelimesî yoḳdur.

َ  فَ َما اسşeklinde verilmektedir. Doğrusu طاعوا
َ َ  َو َما استşeklinde olmalıdır.
ٰٓ ط
Eserde اعوا
Eserde sûre ismi el-Enʿâm şeklinde verilmektedir. Oysa el-Enʿām’da geçen āyet ب َو َٰٓل اَقول ا ِ۪ني
َ َو َٰٓل اَعلَم الغَي
[ َملَكel-En‘âm 6/50] şeklindedir.
3
Eserde bu kelime geçmemektedir. Metnin akışına göre ekledik.
1
2
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Sûre-i Tevbe’de [ فَ ََل ت ع ِجب َك اَم َواَلم َوَِٰٓل اَوَِلدهم اََِّّنَا ي ۪ريد ٰالل لِي َع ِذ َِبم ِِبَا ِف اْلَٰي ِوة الدُّن َياet-Tevbe 9/55] dır.
Ammā yine bû sûrede [ َوَِل ت ع ِجب َك اَم َواَلم َواَوَِلدهم اََِّّنَا ي ۪ريد ٰالل اَن ي َع ِذ َِبم ِِبَا ِف الدُّن َياet-Tevbe 9/85] dır, اْلَٰي ِوة
yoḳdur.
 ََت ۪ري ِمن ََتتِ َها اِلَُنَارbû āyet-i kerîme çoḳ yerde vāḳiʿ, cümlesinde  ِمنvārdır. Ammā

Sûre-i Tevbe’de cüzden aşāġa [ ََت ۪ري ََتَت َها اِلَُنَارet-Tevbe 9/100] dır,  ِمنyoḳdur.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
Sûre-i Enʿām’da ين
َ [ لَئن اََنٰينَا من ٰهذ ۪ه لَنَكونَ َّن م َن الشَّاك ۪رel-En‘âm 6/63] dir. Ammā Yûnus’da
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ [ لَئن اَ ََني َت َنا من ٰهذ ۪ه لََنكونَ َّن م َن الشَّاك ۪رYûnus 10/22] dir.

Sûre-i Enʿām’da ve Sûre-i Muḥammed’de [ َوِمن هم َمن يَسَت ِمع اِلَي َكel-En‘âm 6/25],
[Muhammed 47/16] dir. Ammā Sûre-i Yûnus’da [ َوِمن هم َمن يَسَت ِمعو َن اِلَي َكYûnus 10/42] dir.
ِ
Sûre-i Naḥl’de َّاس بِظل ِم ِهم َما تَ َرَك َعلَي َها ِمن َٰٓدابَّة
َ [ َولَو ي َؤاخذ ٰالل النen-Nahl 16/61] dir. Ammā Sûre-i
ِ
Fāṭır’da َّاس ِِبَا َك َسبوا َما تَ َرَك َعٰلى ظَه ِرَها ِمن َٰٓدابَّة
َ [ َولَو ي َؤاخذ ٰالل النFâtır 35/45] dir.

Ammā Sûre-i Şuʿarā’da [ فَأتَِيا فِرَعو َن فَ ق َٰٓوِل اِ َّّن َرسول َر ِب ال َعالَ ۪م َنيeş-Şuarâ 26/16] dir. Ammā
Sûre-i Ṭāhā’da  َربِ َك1[ فَأتَِياه فَ ق َٰٓوِل اِ َّّن َرس َوِلTâhâ 20/47] dir.
Sûre-i Fāṭır’da [ َوِم َن اْلَِب ِال ج َدد ۪بيضFâtır 35/27] dur. Bā’nıñ kesriyle. Ammā Sûre-i
Ṣaffāt’da [ َكاَ َُّن َّن بَيض َمكنونes-Sâffât 37/49] dur. Bā’nın fetḥiyle.
ِٰ [ قَالَت رسلهم اَِفİbrâhîm 14/10] dur. [17b] Bûndan
Sûre-i İbrāhim2 bir yerde الل َشك

aşāġa bir yerde daḫî [ قَالَت ََلم رسلهمİbrâhîm 14/11] dur,  ََلمziyādedîr.
Sûre-i Aʿrāf’da [ اَن َي ِر َجكم ِمن اَر ِضكم فَ َما َذا ََتمرو َنel-A‘râf 7/110] dur. Sûre-i Şuʿarā’da اَن

[ َي ِر َجكم ِمن اَر ِضكم بِ ِسح ِ ۪ره فَ َماذَا ََتمرو َنeş-Şuarâ 26/35] dir. Sûre-i Ṭāhā’da ي ۪ر َيد ِان اَن َي ِر َجاكم ِمن اَر ِضكم بِ ِسح ِرُِهَا

[Tâhâ 20/63] dir. Bûnda tes̱ niyedîr.

1
2

Eserde ‘‘ َ ’’ َرسولşeklinde verilmektedir.
Eserde sûre ismi er- Raʿd şeklinde verilmektedir.
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Sûre-i Loḳmān’da [ َواِن َج َاه َد َاك َعٰلٰٓى اَن تش ِرَك ۪بLokmân 31/15] dir. Ammā Sûre-i
ʿAnkebût’da [ َواِن َج َاه َد َاك لِتش ِرَك ۪بel-Ankebût 29/8] dir. ʿAlā en yüḳadder lām îledir.1
ِ [ ِمن دونِ ۪ه هو البel-Hac 22/62] dur. Ammā Loḳmān’da اطل
ِ ِمن دونِِه الب
Sûre-i Ḥac’da اطل
َ َ
َ

[Lokmân 31/30] dur,  ه َوyoḳdur.
Sûre-i Şuʿarā’da [ اِذ قَ َال ِِلَ ۪ب ِيه َوقَ وِم ۪ه َما تَعبدو َنeş-Şuarâ 26/70] dir. Ammā Ṣaffāt’da اِذ قَ َال
[ ِِلَ ۪ب ِيه َوقَ وِم ۪ه َماذَا تَعبدو َنes-Sâffât 37/85] dir. Añā  ذَاziyādedîr.

Sûre-i Şuʿarā’da bir yerde ت اَِِّل بَ َشر ِمث لَنا
َ [ َٰٓما اَنeş-Şuarâ 26/154] dir ve bir yerde daḫî
ت اَِِّل بَ َشر ِمث لَنا
َ [ َوَٰٓما اَنeş-Şuarâ 26/186] dir. Bûnda vāv ziyādedîr.
ِ
Sûre-i He’l etā’da صي ِطر
َ [ لَسel-İnsân 76/22] dir. Ammā Sûre-i  َوالطُّورda اَم هم
َ ت َعَلي ِهم ِب
2

ِ
صي ِطرو َن
َ [ المet-Tûr 52/37] da cāʾiz, sîn de cāʾiz [ م َسيطرو َنet-Tûr 52/37]
ِ
ِ
Sûre-i Ḥucurāt’da س ِاِلسم الفسوق
َ [ بئel-Hucurât 49/11] ,  اسمkelimesî sîn’dir, َث

yāzmiyalar.

ِ صل َِِفَالتَّج ِو
َيد
ْ َ( فTecvîd Bölümü)
ْ

Ḥafṣ ḳırāʾatı ûzere birāz ʿilm-i tecvîdden daḫî beyān îdelûm.
Beyān-ı İmāle.
İmāle oldurki elifî yā’ya meyil îtdire yāḫûd fetḥayî kesreye meyil îtdire.
ِٰ بِس ِم
Muṣḥaf-ı Şerîf’de Ḥażret-i Ḥafṣ’ın bir yerde imālesî vārdır. Sûre-i Hûd’da الل ََمٰر َيها

[Hûd 11/41] bû yā ḥarfi imāle olûr. Ne yā ola ve ne elif ola. Keyfiyyetî Ḳurrā
Efendîlerde fehm olunûr.

1
2

Lâm ile yazılmaktadır.
Eserde bu kelime el-takısız verilmektedir.
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Beyān-ı İşmām.
ِ [ اَ ِِلْشام اِن18a] Yāni işmām oldurki nûn’u dîdikde ṭûdaḳlarîn nice
ِ السك
ِ ََّفت
ون
ُّ ني بَع َدا
َ ض َمام الش
َ

ḥalḳada olûrsa hîne işmām’da ṭûdaḳlarîn gele nûn’a żamme işāretini gösterirsin. Ammā
ṣavtıñ çîḳārmayasın. Ḳurrā Sebʿa Efendîler raḥimehumüllāh Muṣḥaf’ı Şerîf’de bir
ِ َِل ََتم َّۭنَّا عٰلى يوسف واِ َّّن لَه َلَن
yerde işmām olunûr deyû ittifāḳ îtmişlerdir. Sûre-i Yûsuf’da اصحو َن
َ َ
َ َ

[Yûsuf 12/11]  ََت َم َّۭنَّاkelimesinîñ nûnî işmām olunûr. Gerçi bû nûn müşedded yāzîlûr
ammā ḳıraʾātında lafıẓda îkî nûn gibî icrā gerek  ََت َمن نَاAmmā nûn-u evveliñ żammesî
bilā ṣavt ṭûdaḳlar gele icrā îdûb baʿdehu nûn-u s̱ ānîyî med îdersin. Bûnda daḫî
keyfiyyetî Ḳurrā Efendîlerde maʿlûm olûr.
Beyān-ı Ṣıla
Ṣıla oldur ki ḥarekeniñ cümlesinî ḥarfe vîre. Ḥażreti Ḥafṣ Muṣḥaf-ı Şerîf’de bir
yerde ṣıla îder. İbn-i Kes̱ îr’e muvāfaḳāt etmişdir. Sûre-i Furḳān’da [ َوََيلد ف۪ ۪يه م َه ًاّنel-Furkān
25/69]  ف۪ ۪يهkelimesinîñ żamîri ṣıla olûr. Gerçi  ف۪ ۪يهde  َهاyālñız kitābet olunûr. Ammā
ḳıraʾātında lafıẓda bir yā hāṣıl îdûb  فِي ِهىgibî icrā îtmek gerek. Bû  ف۪ ۪يهden mā ʿadā bāḳî
sākin olan hā’lar

 َعَلي ِه, اِلَي ِه

ve bûnlara mes̱ ābe kelimāt-ı ṭayyibelerde hā-i iḫtilās ûzere

oḳunûr. İḫtilās oldurki ḥarekeniñ s̱ ülüs̱ ünî ḥarfe vîre.
Beyān-ı Revm
Revm oldûr ki bir ḥarfi müşeddedde vaḳıf îttikde ḥarekeniñ bir s̱ ülüs̱ ünî ol ḥarfe
vîre. Mis̱ āl  َعَل َّي,  اِ َ َِّلve ت
َ  تََبgibî ve sāʾir. Bûnlara mes̱ ābe kelimātlar gibî bûnuñ daḫî
keyfiyyetî Ḳurrā Efendîlerde bûlunûr.
Beyān-ı Sekte
ِ الصو
ِ ت دو َن النَّ َف
س
َّ  قَطعyāni sekte oldurki sekte ḥarfinde tevaḳḳuf îde ammā bilā

teneffüs āḫir kelimeyi bir ibtidā îde. Sâhî olanlar vakıf îtdi deyû ẓan îderler. Ḥażreti
Ḥafṣ ḳıraʾātında Muṣḥaf-ı Şerîf’de dört [18b] yerde sekte vārdır. Sûre-i Kehf’de

ِع َو ًجا

[ قَ يِ ًماel-Kehf 18/1] sekte  َجاde dir.  ِع َو َجاdeyûb vakıf îde nefes almādan  قَ يِ ًماdiye. Sûre-i

Yāsîn’de [ ِمن َمرقَ ِد َّن ۔ ٰه َذا َما َو َع َد َّالرْحٰن َو َص َد َق المر َسلو َنYâsîn 36/52]. Sûre-i Ḳıyāme’de يل َمن۔ َراق
َ ۪[ َوقel137

Kıyâmet 75/27] ḳıf1[ َوظَ َّن اَنَّه ال ِفَراقel-Kıyâmet 75/28]. Sûre-i Muṭaffifîn’de  َك ََّل بَلḳıf َرا َن َعٰلى
[ ق لوِبِِمel-Mutaffifîn 85/14]

ِْ صل
ََاْل ْد َغ ِام
ُ ْ َ( فİdğām Bölümü)

Ḥażreti Ḥafṣ bir yerde bā-i sākini mîm’e ḳalb îdûb mîmî mîme idġām îder.
Sûre-i Hûd’da [ َي ب َََّن ارَك َّۭب َم َعنَاHûd 11/42]  ارَك َّۭبbā’sını mîm gibî icrā îdûb gerçi yāzîlûr
ammā ḳıraʾātında, lafıẓda mîm icrā oluna. Mes̱ elā  َي ب َََّن ارَكم َم َعَناgibî telaffuẓ oluna.
Müttefaḳun ʿaleyh olān idġāmdan bir lām-ı sākin rā’yā uġrasa lāmı rā’yā ḳalb îdûb
rā’yı rā’da idġām îderler, قل َّر ِب, بَل َّر ِب

ve bûnlara mes̱ ābe kelimātlar gibî, gerçi lām

yāzîlûr ammā ḳıraʾātında lafıẓda rā icrā oluna. Mes̱ elā ق ر َر ِب,  بَر َر ِبtelaffuẓ oluna.
Müttefaḳun ʿaleyh olān idġāmdan birî cenblerî muğāyir ammā maḫreclerî muvāfıḳ olān
ḥurûfāt îkî ḳısımdır. Bir  ت – د – طbû ûç ḥarfiñ birî sākin olûb öbürîne uġrasa idġām
olûr. Mis̱ āllerî [ فَ َّرطتYûsuf 12/80], [ez-Zümer 56] bir daḫî

ني
َ َّ [ قَدتََبBakara 2/256],

[Ankebût 29/38] bir daḫî للا
َ [ اَث َقَلت َد َع َواArâf 7/189] bûnlar ve bûnlara mes̱ ābe kelimātlar
gibî. Ve bir ḳısım ث, َذ,  ظbû ûç ḥurûfuñ birî sākin olûb öbürine ûġrāsa idġām olûr.
Mis̱ āllerî [ اِذ ظَلَ ٰٓمواen-Nisâ 4/64], [ يَل َهث ٰذلِ َكArâf 7/176] bûnlar ve bûnlara mes̱ ābe kelimātlar
gibî.
Beyān-ı Ḳalḳale
Ḥarfî îkîdir. Birî dāl ve birî ṭā. ͑Bû îkî ḥarfiñ birî sākin olûb her ḳanġî ḥarfe
uġrasa ḳalḳale olûr. Ḳalḳale depretmege2 ve aġızdan celcele3 îtmege dîrler. Mis̱ ālî لِتَط َمئِ َّن
[el-Enfâl 8/10], [ قَد اَف لَ َحel-Müminûn 23/1] ve bûnlara mes̱ ābe kelimātlar gibî.  َتḥarfi
ḳalḳale degildir, Ḳalḳale [19a] ḥarfîdîr dîyen ḳavil żaʿifdir. Bil ki hîç yoḳdur.

Eserde bu kelime iki âyet arasında gösterilmektedir. Oysa  َوق۪ يلَ َمنdenildikten sonra yazılması
gerekmektedir.
2
Şiddetle sarsma, titretmek.
3
Gök gürültüsü, depretmek.
1
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Aḥvāl-i Rā.
Rā’da ḳāʿide külliye vār, ittifāḳîdîr. Rā meksûr olûb mâkablî sākin olsa rānıñ
ِ [ َغ ِي المغضel-Fâtiha 1/7]
ḥarekesî aṣlî olsa ol yerde rā terḳîḳ oḳunûr. Yāni ince oḳunûr وب
َ

gibî. [ اَل َقا ِرَعة َما ال َقا ِرَعةKâriʿa 101/1,2] ve bûnlara mes̱ ābe kelimātlar gibi. Ve bir daḫî rā
sākin olûb mâkablî meksûr olsa rā terḳîḳ oḳunûr [ ِشرِذ َمةŞuâra 26/54] (***). Rā’nıñ mā
baʿdinde ḥurûfu istiʿlā’dan bir ḥarf olûrsa ol zamān rā tefḫîm oḳunûr yāʿnî ḳālıñ
ِ
ِ
oḳunûr. Ḥurûfu istiʿlā yedî ḥarfdir. ص َضغط قِظ
َّ  خ, ص ِاد
َ [ لَبِالمرeş-Şuarâ 89/14] ve [ فرقَةet-Tevbe

9/122] ve [ قِرطَاسel-Enʿâm 6/7] ve bûnlara mes̱ ābe kelimātlar gibî. Yāḫûd rā sākin olsa
māḳabliniñ ḥarekesî daḫî ʿārıż olsa rā yine tefḫîm oḳunûr. [ اِرِجعِىel-Fecr 89/28], لِ َم ِن ارتَ َضى
[el-Enbiyâ 21/28], [ اِرََتبواNûr 24/50], [ اِ ِن ارتَب تمet-Talâk 65/4] ve bûnlara mes̱ ābe kelimātlar
gibî. Ammā rā ḥālet-i vaḳfında sākin māḳablinde sākin olsa māḳabliniñ māḳabline rācî
olunûr. Fetḥa-żamme ise tefḫîm oḳunûr, لصّب
َّ [ َِبel-Asr 103/3], [ فَجرel-Fecr 89/1], [ نشورelMülk 67/15] ve bûnlara mes̱ ābe kelimātlar gibî. Ammā rā’nın māḳablindeki ḥarf, ḥarf-i
lîn’den olûrsa ol zamān terḳîḳ oḳunûr,  َخي – َسيgibî. Ammā rā sākin māḳablindeki ḥarf,
ḥarf-i istiʿlā’dan olûb ol daḫî sākin olsa māḳabliniñ ḥarekesî meksûr olsa rā yine tefḫîm
okunûr. Mis̱ ālî [ ِمصرez-Zuhruf 43/51] Sûre-i Sebeʾde [ َع َني ال ِقطرSebe’ 34/12] gibî ve
bûnlara mes̱ ābe kelimātlar gibî. م م م
Ketebehu’l-faḳîru’d-dāʿî Çorûmî Seyyid el-Ḥācî ʿUmer bin Aḥmed bin
Muḥammed bin Muṣṭafā. Bûnî yāzdım yādigār olmaḳ îçûn oḳûyan yāzana bir duʿā
ḳılmaḳ îçûn. Sene 1166 Cemāzîye’l-ûlā yevmi’l-erbeʿati temme. [19b]
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SONUÇ
Kefe şehri müderrislerinden olan Ömer bin Mustafa, on yedinci yüzyılda
yaşamış bir âlimdir. Eserde her ne kadar beyân edilmese de özellikle hattâtlara yaptığı

tavsiyeler sebebiyle kendisinin de bir hattât olduğu düşünülmektedir. Doğum yeri, Kefe
şehrine bağlı Temrük kasabası olarak kaydedilen müellifin doğum tarihine ilişkin
herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. İstanbul’da Sultan Süleyman’ın dâr-ı kurrâsında
Ahmed el-Müseyri’nin öğrencilerinden olan Muhammed Babâî’den kıraat eğitimi
aldıktan sonra dönemin müftüsü Musa Efendi tarafından Müftü Camii’ne tayin

edilmiştir. Eserlerinden yola çıkılarak kıraat ilmine ve Resm-i Osmânî’ye ilgi duyduğu
ve bu bağlamda oldukça hassas bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Ailesi ve nesebi
hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Ömer b Mustafa’nın yaşadığı
dönem coğrafyasındaki Müslüman Çerkes halkınının yoğunluğu, müellifin de Çerkes
olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca müellifin vefat tarihine dair bir bulguya
da rastlanılamamıştır.
Temrük’lü Ömer bin Mustafa’nın günümüze ulaşan üç eseri bulunmaktadır.
Bunlardan ikisi Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân
ve Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı eserlerdir. Üçüncü eser ise Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’nın bir nüshası
olma niteliği taşıyan Tecvîd adlı risâledir. Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân ve Risâle

fi’l-Ḳırâʾa aynı eser olmasa da içerikleri itibariyle birçok ortak özelliğe sahiptir. Ancak
Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân’ın daha az konu ihtiva etmesi, verilen örneklerde
bazı kısıtlamalara gidilmesi yönüyle Risâle fi’l-Ḳırâʾa /Tecvîd risâlelerinin bir özeti
olma ihtimalini düşündürmektedir. Bir başka husus da müellifin ilk olarak Risâle fî

Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân adlı eseri yazdığı/yazdırdığı, sonrasında ise daha sistematik
bir şekilde ve içerisinde kıraat farklılıklarını da barındıran Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı eseri

yazdığı/yazdırdığı ihtimalidir. Yahut müellif tarafından öncelikle Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı
eser yazılmış, sonrasında risâlenin sadece belli başlı kısımları özet haline getirilerek

Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân adlı eser oluşturulmuştur. Diğer bir ihtimal ise
Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’da yer alan kapsamlı bilgilerin, müstensih Çorumlu Hacı Ömer b.
Ahmed b. Muhammed b. Mustafa tarafından kısaltılarak Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-

Ḳurʾân adlı ayrı bir risâleye dönüştürülmüş olmasıdır. Kanaatimizce üç ihtimalde
mümkündür. Tüm bunlarla birlikte Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân adlı risâlenin
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müderris olan Ömer b. Mustafa’nın ders notlarının bir yansıması olması da
muhtemeldir.
Müellifin, eserini dönemin âlimlerinden olan Abdullah el-Afîfî’nin teklifi üzere
yazdığı anlaşılmıştır. Eserde Resm-i Osmânî bağlamında yapılması muhtemel imlâ
hatalarına dikkat çekilmekte; literatürde yer alan hazf, mevsûl, maktuʿ, ziyâde, bedel
gibi kavramların her ne kadar başlıklar halinde sunulmamış olsa da yer yer satır
aralarına serpiştirildiği görülmüştür. Müellifin eserin büyük bölümünde sunduğu tezler
için kaynak göstermediği, sadece birkaç yerde hocasına atıfta bulunduğu dikkat

çekmektedir. Risâlede geçen terimlerin genellikle kısa tarifleri yapılarak açıklanması,
imlâsı konu edilen bazı kelimelerin Resm-i Osmânî’de nasıl resmedilmesi gerektiğinin
vurgulanması, verilen bilgilerin örnekler halinde sunularak okuyucunun zihin
dünyasında daha etkili yer etmesi amaçlanmış olabilir. Ayrıca eserde işlenen konular
etraflıca değil oldukça yüzeysel ve yalın bir biçimde sunulmuştur. Bununla birlikte eser

metninin bazı yerlerinde yazım karmaşası olsa da kullanılan dilin ağdasız bir uslup
taşıdığı görülmüştür.
Müellif, eserinde verdiği örnekler için her ne kadar kesin bir ifade kullanmak
suretiyle ‘‘Resm-i Osmânî’’ye aidiyetine atıfta bulunsa da şimdiye kadar yapılan
çalışmalarda Resm-i Osmânî mushaflarının varlığının tam olarak tespit edilememiş

olması, müellifin iddiasının geçerli bir iddia olmadığını gözler önüne sermiştir.
Dolayısıyla müellifin bu iddiasının, ancak Resm-i Osmânî’den intinsah edilen herhangi
bir mushafa atıfta bulunulduğu şeklinde düşünebiliriz.
Eser ele aldığı konular itibariyle ‘‘Hemzeler’’, ‘‘Resm-i Osmânî İmlâsı’’,
‘‘Beyân-ı el-Harekât-ı Kelimât-ı Müsannâ’’, ‘‘Müşâbih Âyetler’’ ve ‘‘Bazı Tecvid

Konuları’’ şeklinde beş bölümden oluşmaktadır. Bu konulara ilişkin çokça
örneklendirme yapıldığı görülmüştür. Verilen örneklerde nâdir de olsa sûre isimlerinin,
bazı kelime, harf ve harekelerin yazımında hatalar tespit edilmiştir. Yapılan bu
hataların bazıları Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân ve Risâle fi’l-Ḳırâʾa ’da aynı
şekilde yer almışken bazı hatalar ise bu iki eser karşılaştırıldığında yanlızca birinde yer
aldığı görülmüştür.
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Müellif tarafından Arap literâtüründe sıkça rastlanılamayan hemze-i maksûre,
hemze-i memdûde, hemze-i meftûha gibi bazı kavramlara yer vermektedir. Aynı
zamanda eserde müşâbih âyetler konusunda Kurʾânda lafız yönüyle birbirine benzeyen

tüm âyetlerin örnek gösterilmediği görülmüştür. Eserde işlenen tecvid konuları; İşmâm,
imâle, revm, sekte, idğam, kalkale ve râ harfinin hükümleri ile sınırlı tutulmuştur.
Bununla birlikte tecvid konuları bir iki cümle ile anlatılırken, diğer konularda olduğu
gibi kullanılan kaynaklar yine belirtilmemiştir.
On yedinci yüzyıl Osmanlısında Resm-i Osmânî imlâsı doğrultusunda imlâ ve

tilâvet hatalarına dikkat çekmek amacıyla kaleme alınan bu eser, diğer muteber
kaynaklarla kıyaslandığında bazı eksikleri olsa da değerli bir eser olduğu için
tarafımızca gün ışığına çıkarılmasına gayret edilmiştir. Ayrıca Resm-i Osmânî özelinde
özellikle Osmanlı döneminde kaleme alınan eserlerin de çok az bir kısmının çalışıldığı
görülmüştür. Buradan hareketle alana ilgi duyan araştırmacıların dönemin imlâ tarzına

daha fazla ışık tutacak eserleri incelemeleri önemlidir. Bununla birlikte çalışmamıza
konu olan eserin incelenmesi yapılırken mukayesede bulunduğumuz ve içerdiği konular
itibariyle daha kapsamlı olduğunu gördüğümüz Risâle fi’l-Ḳırâʾa adlı eserin de
araştırmacılar tarafından incelemesi yapılarak alana katkı sağlanabilir.
Sonuç itibariyle olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgililerin istifadesine sunulan bu

risâlenin, dönemin Resm-i Osmânî imlâsı, Kurʾân’ın kitâbet ve tilâvetinde yapılması
muhtemel hatalara dikkat çekmesi ve lafzı müşâbih âyetlerde yer alan farklılıkların
ortaya konması açısından önem arz ettiği söylenebilir.
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EKLER
Ek-1: Risâle fî Ḳavâʿid Ḳıraʾâti’l-Ḳurʾân Eserinden Seçme Sayfalar
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