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KIRÂATLER MES’ELESİ (12)
(...dünden devam)

Urve’nin rivayetine göre Hz. Âişe’ye: “ْﻝَﻙِﻥِ اﻠﺮَّاﺲِﺥُوﻦَ ﻑِﻯ اﻞْﻉِﻝْﻡِ ﻡِﻥْﻩُﻡ
”
(Nisa: 98/162)
âyetinde “
اﻞْﻡُﻕِﻳﻢُوﻦ
”nin, “
اﻠﺮَّاﺴﺨوﻦ
”a atfen merfu okunması gerekirken mansubolarak “
اﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
” yazılmış olmasını, Mâide
Sûresinde:
“
إﻦَّ اﻞَّذﻴﻦ آﻤﻨوﺎ واﻞَّذﻴﻦ ﻫادوﺎ ﻭَاﻠﺺَّاﺐِﺋوﻦ
”(
Bakara: 92/62, Mâide: 69)
âyetindeki (
َّإﻦ
)nin ismine bağlı olarak “
اﻠﺼاﺒﺌﻴﻦ
” yazılması gerekirken merfû‘ yazılmış olmasını; Tâhâ Sûresinin
“
ِإﻦَّ ﻩَﺫَاﻦِ ﻝَﺱَاﺢِراﻦ
”(
45/63)
âyetinde (
َّإﻦ
)nin ismi olan “
ﻫذاﻦ
”nin mansûb olarak “
ِﻩَﺫَﻱْﻥ
” şeklinde yazılması gerekirken merfû yazılmış olmasını sormuşlar;
“Bu, yazanın hatâsıdır”
diye cevap vermiştir.

Hz. Âişe ve Osman’dan rivayet edilen sözlerden dolayı Ebû ‘Amr ibn el-‘Alâ ve Îsâ ibn Ömer: “ﺇ
ﻥَّ ﻩَﺫَﻱْﻥِ ﻟﺲَاﺢِﺭَاﻦ
” okumuşlardır. Âsım el-Cahderî ise âyetleri resmî Mushafın imlâsına göre yazar, fakat
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“
إﻦَّ ﻫﺬَﻱْﻥ ﻝَﺱَاﺢِراﻦ
”, “
ﻭَاﻞْﻡُﻕِﻳﻢِﻳﻦ اﻠﺼﻠوﺔ
”
yi
“
واﻠﻤﻘﻴﻤوﻦ
”, “
إﻦَّ اﻞَّذﻴﻦ آﻤﻦُوﺎ ﻭَاﻞَّذﻴﻦ ﻫادوﺎ واﻠﺼاﺐِﺋوﻦ
”
yi “
واﻠﺼاﺒﺌﻴﻦ
“, Bakara
Sûresindeki
“
واﻠﺺَّاﺐِروﻦ ﻓﻰ اﻠﺐَأﺴاء واﻠﺾَّﺭَّاء
” (92/177)
yi “
واﻠﺼاﺒرﻴﻦ
” okurmuş.

İlginç bir husus: Haccâc’ın, Âsım ibn Rumh ve Alî ibn Asma‘ı görevlendirip Mushafları
taramalarını, Osman Mushafına aykırı buldukları bütün mushafları kesip sahiplerine altmışar
dirhem vermelerini emretmiş olmasıdır.

Abdullah ibn Mes‘ûd: “Ben Allah Elçisi’nin ağzından yetmiş sûre aldım. Allah’ın Elçisi(s.a.v.)in
ağzından aldığımı bırakır mıyım hiç?” demiş (el-Fethu’r-Rabbânî: 18/35). Böylece Zeyd’in
derlediği Osman Mushafına dönmemiş, kendi Mushafına bağlı kalmıştır.

Hz. Alî ve Abdullah ibn Abbâs: “ُﺃَﻑَﻝَﻡْ ﻱَﻱْﺋﺲِ اﻞَّﺫِﻳﻦ آﻤﻦُوﺎ أﻦْ ﻝَﻭْ ﻱَﺵَاء
اﻠﻠﻪُ ﻝَﻩَﺩَﻯ اﻠﻦَّاﺲَ ﺝَﻡِﻳﻊًﺍ
” (Ra‘d: 87/31) âyetini “َﺃ
ﻑَﻝَﻡْ ﻱَﺕَﺏَﻱَّﻥِ اﻞَّﺫِﻳﻦَ آﻢَﻥُوﺂ
” okumuşlardır. Abdullah ibn Abbâs’a, âyetin “
ِﺃَﻑَﻝَﻡْ ﻱَﻱْﺋﺲ
” şeklinde yazılmış olduğunu söylemişler; “Sanıyorum kâtip uyuklayarak öyle yazmış(hemze
ilâve etmiş)tir” demiştir (Kurtubî, el-Câmi‘: 9/320). Abdullah ibn Mes‘ûd:
“
ٍﻑَﺹِﻱَاﻢٌ ﺛﻞَاﺚَﺓِ ﺃَﻱَّاﻢ
” (Mâide: 110/89)
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âyetini “
ﻡُﺕَﺕَاﺐِﻉَاﺖ
” ilâvesiyle “
ٍﻑَﺹِﻱَاﻢٌ ﺛﻞَاﺚَﺓِ ﺃَﻱَّاﻢٍ ﻡُﺕَﺗاﺐِﻋاﺖ
” şeklinde okumuştur (el-Câmi‘: 6/283).

Abdullah ibn Mes‘ûd ve Ebû’d-Derdâ: “ﻭَﻡَﺍ ﺥَﻝَﻕ اﻠﺬَّﻙَﺭَ ﻭَاﻠﺄُﻥْﺙَﻯ
” (Leyl: 9/3)
âyetinden “
ﻭَﻡَﺍ ﺥَﻝَﻕ
” düşürerek “
ﻭَاﻠﺬَّﻙَﺭَ ﻭَاﻠﺄُﻥْﺙَﻯ
” (Kurtubî, el-Câmi’: 20/81; İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân: 2/309); Hz. Ömer
ve Abdullah ibn Mes‘ûd
, Cum‘a
Sûresindeki:
“
ِﻑَاﺲْﻉَﻭْﺍ إﻞَﻯ ﺫِﻙْﺭِ اﻠﻠﻪ
”
âyetini “
ِﻑَاﻢْﺽُوﺎ إﻞَﻯ ﺫِﻙْﺭِ اﻠﻠﻪ
” okumuşlardır (Kurtubî, el-Câmi‘: 13/102; el-Burhân: 1/215).

(devamı yarın..)
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