
iPSiR MUSTAFA PASA 

ipşi r Mustafa Paşa sadaret mührünü 
aldıktan sonra etrafına karşı daha da sert
leşti : veziriazamlığın kendisine verilme
sini yakalanması için bir tuzak zannede
rek Halep, Şam ve Anadolu'daki karışık
lıkları düzeltme bahanesiyle istanbul'a 
gitmeyeceğini bildirdi. Onun tutumu, 
merkezde kendisinin bu makama getiril
mesinde ön ayak olanları endişeye sürük
lüyor, onlardan devamlı davet mektupları 
geliyordu. Nihayet Türkmen Ağası Abaza 
Hasan ile birlikte 1654 Aralık başlarında 
Halep'ten ayrıldı. Yol boyunca Anadolu 
vilayetlerinin defterdarlarına haberler 
göndererek daha önce satılmış olmasına 

rağmen bütün Anadolu mukataalarının 
tekrar kendi adamlarına satıld ığ ını bildir
di. Antalya, Adana, Karaman ve Konya 
güzergahını takip eden ipşir Paşa , bura
larda hakkında şikayet bulunan vezirleri 
cezalandırdı. halkın beğenmediği kadı

ları ise yanında bulunan mazul kadılarla 
değiştirdi. istanbul'a yaklaştıkça ondan 
çekinenler ve menfaatlerine zarar gele
ceğini düşünenler sactaretten azli yolun
da çaba sarfettilerse de Kaptanıderya Ka
ra Murad Paşa'nın müdahalesiyle yerinde 
bırakıldı. 

istanbul'da kendisine taraftar olanlar
la muhalifleri arasında şiddetli mücade
leler olduğunu bilen ipşir Paşa daha ileri 
gitmeyerek İzmit'te kaldı. Sonunda gü
vendiği kişilerden Heyhan Ağa'nın kendi
sini ikna etmesi üzerine hayatı hususun
da garanti aldı ve Üsküdar'a gelerek ni
kahlısı Ayşe Sultan'ın buradaki sarayına 
yerleşti (ı 8 Reblülahir ı 065125 Şubat 

ı 655) . Ardından ist anbul'a geçip resmen 
görevine başlayan Mustafa Paşa önce 
azil, nasp ve müsadere işleriyle meşgul 

oldu. Zamanla sertleşen ipşir Paşa , mu
haliflerini katı veya sürgün yoluyla ber
taraf etmeye başladı . Bu arada istan
bul'a beraberinde getirdiği sarıca ve 
sekban zümresinden ve taşrada bazı 

yerlere tayin ettiği adamlarından sürek-
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li şikayet ediliyordu. Nihayet ipş i r Mus
tafa Paşa'nın , önceleri kendisine taraf
tar iken sadrazamlığından sonra um
dukların ı bulamayan sipahilerle arası 
açıldı. Sipahiler ipşir Paşa 'yı padişaha 
ve şeyhülislama şikayet ettilerse de bir 
sonuç elde edemediler. Bunun üzerine 
yeniçerilerle birleşmeye karar verdiler. 
Diğer taraftan ipşir Paşa'nın, kendisine 
rakip gördüğü tek seveni Kaptanıderya 
Kara Murad Paşa'ya cephe alması onun
la da arasının açılmasına sebep oldu. ic
raatında çok sert ve kırıcı oluşu yüzün
den Abaza Hasan ve Kürt Mehmed gibi 
yakınlarının da kendisinden yüz çevirmesi 
üzerine yalnız kaldı. Sonunda Kürt Meh
med Ağa , sipahi zümresiyle anlaşarak 
Murad Paşa'yı sadarete getirmeye karar 
verdi. Yeniçeri ve sipahi ileri gelenleri bir
leştiler. B Mayıs 16SS'te Murad Paşa ve 
Kürt Mehmed'in tahrikiyle harekete ge
çen asiler, IV. Mehmed'e haber göndere
rek İpşir Paşa ile kethüdasının ve şeyhü
lislamın kendilerine teslimini istediler. 
Ardından sadaret sarayına yürüdüler. ip
şir Paşa Topkapı Sarayı'na sığındı. Bu ara
da kendi sarayındaki bütün eşyası yağ
malandı. Aynı şekilde ertesi gün Ebusaid 
Mehmed Efendi'nin konağı talan edildi. 
Sarayda yapılan toplantıda devlet ricalin
den hiç kimsenin veziriazam lehinde bir 
şey söylememesi üzerine Mustafa Paşa 
mührü çıkarıp padişaha teslim etti. Yeri
ne Murad Paşa getirildi. Bir süre mahpus 
tutulan İ pşir Mustafa Paşa asilerin da
ğılmaması üzerine idam edildi (5 Receb 
I 0651 I I Mayıs I 655) . Cesedi Çarşıkapı'
daki Kemankeş Kara Mustafa Paşa Tür
besi dışında defnedildi. Günümüzde bu
rası istimlak edilerek yol yapılmıştır. 

Devrin kaynaklarında saf, ümmi. Ie
ventmeşrep, az konuşan, tasawufa me
yilli , cimri, zalim, cirit ve mızrak kullan
ınada usta bir kişi olarak belirtilen, vezi
riazam olduktan dört ay sonra istanbul'a 
gelen ve burada ancak iki ay on altı gün 

görev yapabilen İpşir Mustafa Paşa 'nın 
Halep'te Zimmiler mahallesinde camisi, 
hanı ve dükkaniarı bulunmaktadır. 
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İ'RABÜ'I-KUR' AN 
( w'f;AJI y f_r!) 

Kur'an ayetlerini 
cümle yapısı yönünden 

inceleyen ilim dalı 
ve bu alanda yazılan eserlerin 

ortak adı. 
_j 

Sözlükte "bir şeyin aslını ve hakikatini 
ortaya çıkarmak, açıklamak" anlamına 

gelen i'rab kelimesi teri m olarak "Arap 
dilinin söz dizimini (nahiv 1 sentaks) ince
lemek" demektir. Kur'an ilimleri arasın 

da yer alan i'rabü'l-Kur'an'da da ayetler 
cümle ve terkip yapısı açısından ele alınır. 

Hz. Peygamber'in, " Kur'an ' ı i'rab ediniz, 
onun garib lafızlarını araştı rınız" (Hakim, 
ll. 439) mealindeki hadisiyle Hz. Ebu Be
kir, ömer ve Abdullah b. ömer gibi saha
bilerin Kur'an'ın i'rab edilerek okunması
nın daha sevap olduğunu belirten ifade
lerinde (İbn Atıyye el-Endelüsi. I, 40: Kur
tubi. ı . 23) geçen i'rab kelimesi sözlük 
anlamındadır ve "Kur'an'ı kelime kelime 
açıklayıp anlayarak, bilinmeyen kelimele
rin manasını araştırıp öğrenerek okumak" 
demektir (Süyutl. ll. ı 194). İ 'rab kelime-



sine dil alimleri tarafından verilen terim 
anlamı ise çok sonra ortaya çıkmıştır. 

Resul-i Ekrem'in vefatının ardından 
gerçekleşen İslam fetihleriyle Arap olma
yan unsurların Araplar'la karışması neti
cesinde Kur'an'da yanlış okumaların gö
rülmeye başlanması üzerine Hz. Ebu Be
kir'in emriyle Kur'an ayetleri bir araya ge
tirilmiş. Hz. Osman döneminde mushaf 
nüshaları çoğaltılıp çeşitli merkeziere 
gönderilmiş. daha sonra bu hatalı oku
maları büyük ölçüde önleyen noktalama 
ve harekeleme işlemleri gerçekleştiril
miştir. ll. (VIII.) yüzyılın ortalarından iti
baren Kur'an'a dayalı nahiv ilminin orta
ya çıkması ve ll. yüzyılın sonlarıyla lll. yüz
yılın başlarından itibaren i'rabü'I-Kur'an'a 
dair çalışmaların başlaması da bu hatalı 
okuyuşları önlemek içindir. Ebü'I-Esved 
ed-Düeli. yanlış okumalar üzerine yap
maya karar verdiği noktalama ve hareke
leme işlemi için "Kur'an'ı i'rab etmek" ta
birini kullanmıştır (Ebu Amr ed-Danl, el
Muf:ıkem, s. 4). Arap gramerinin en eski 
yazılı metni kabul edilen Sibeveyhi'nin el
Kitdb'ında Kur'an'ın Arap dili için bir kay
nak olarak alındığı ve tesbit edilen gra
mer kurallarının onu tahlil etmek için 
kullanıldığı görülür. İ'rabü'I-Kur'an ilmi
nin meydana gelmesinde etkin olan bir 
başka husus. Kur'an'ın çoğaltılması es
nasında ortaya çıktığı iddia edilen "lahn" 
(i'rab 1 dil hatası) meselesidir. Mushafta 
lah n bulunduğu hususu ilk dönemlerden 
itibaren tartışılmış olup konuyla ilgili ba
zı rivayetler mevcuttur. Yahya b. Ya'mer 
ve İkrime b. EbQ Cehil'in Hz. Osman'dan 
rivayetine göre bu iş için görevlendirilen 
heyet Kur'an'ı çoğaltınca nüshalar Hz. Os
man'a arzedilmiş ve o da şöyle demiştir: 
"Güzel yapmışsınız: fakat mushafta bir
takım hatalar (lahn) görüyorum: ancak 
bunları olduğu gibi bırakınız. Çünkü Arap
lar bunları telaffuzlarıyla düzeltecekler
dir (i'rab edeceklerdir) Eğer katip Saki f 
kabilesinden, yazdıran da Hüzeyl'den ol
saydı bu hatalar yapılmamış olacaktı" 
(İbn Ebu DavQd, 1, 232-235; EbQ Amr ed
Da ni, el-Mukni', s. 115) Diğer bir rivayete 
göre de Hz. Aişe. bazı ayetlerde(en-Nisa 
4/162; ei-Maide 5/69; Taha 20/63) hata bu
lunduğu iddiasına karşı bunların katipie
rin hatası olduğunu söylemiştir (ibn Ku
teybe, Te'vflü müşkili'l-Kur'fm, s. 25-26, 
50) Bu tür rivayetler değerlendirildikten 
sonra Hz. Osman'dan böyle sözlerinsadır 
olmayacağı. olsa bile bunun Kur'an'ın an
lamını değiştirmeyen elif, vav ve ya gibi 
harflerin yazılışıyla ilgili olabileceği belir
tilmiştir. Hz. Aişe'nin sözü de çeşitli şekil-

lerde yorumlanmıştır (Ebu Amr ed-Da
ni. el-Mukni', s. 115-119; SüyQtl. I, 584-
592). 

Lahn tartışmalarında ana soru, Kur
' an'ın kendisinde i'rab hatasının bulunup 
bulunmadığı değil çoğaltılan Kur'an nüs
halarında imla hatalarının olup olmadığı
dır. Bu ikincisi teorik olarak mümkün gö
rünse de gerçekte ancak çok kuwetli de
lillerin varlığıyla ileri sürülebilir. Kur'an 
mevcut şekliyle tevatüren zamanımıza 
ulaştığına göre onda hata bulunduğunu 
gösteren bilginin de aynı kuwet derece
sinde olması gerekir. Birçok şarkiyatçı. 
kaynaklardaki zayıf ve uydurma rivayet
leri delil olarak alıp konu üzerinde fikir 
üretmiş ve aslında birkaç adet olabilece
ği ileri sürülen yazım hatalarının sayısını 
arttırarak bunu Kur'an'ın korunmuşluğu 
anlayışını zedeler boyuta ulaştırmıştır. 
Günümüzde de konu şarkiyatçılar arasın
da güncelliğini korumaktadır (mesela bk. 
John Burton, The Calleetion of the Qur'an, 
Cambridge 1977; John Gilchrist. Jam' Al
Qur'an· The Codification of the Qur'an 
Text-A Comprehensive Study of the Ori
ginal Calleetion of the Qur'an Text and 
the Early Surviving Qur'an Manuscripts, 
Mondeor !Güney Afrika) 1989). 

İbn Atıyye, şeriatın bizzat kendisi olan 
Kur'an'ın anlam ve yorumunun onun i'rab 
şekillerine dayanmasından dolayı Kur'an 
i'rabını İslam şeriatındaki asıllardan biri 
kabul eder. Kur'an'ın daha kolay anlaşıl
ması ve metninin hatasız olduğunun is
pat edilmesi için müslümanlar i'rabü'I
Kur'an konusuna önem vermişler ve bu 
alanda çok geniş bir literatürün oluşma
sını sağlamışlardır. Arapça dil bilgisi ku
rallarının oluşmaya başladığı dönemlerde 
yazılan gramer kitaplarının hemen hep
sinde Kur'an ayetleri gramer açısından da 
ele alınmış ve Kur'an hem dilin kaynağı 
kabul edilmiş hem de oluşan kurallara da
yanak teşkil eden en sağlam örneklerin 
(şevahid) · yer aldığı metin olarak kullanıl
mıştır. Bu bakımdan Sibeveyhi'nin el-Ki
tdb'ını i'rabü'I-Kur'an literatürünün ilk 
kaynağı saymak mümkündür. Kisal'nin 
Ma]ftu'u'l-Kur'an ve mevşCılüh adlı 
eseriyle Yahya b. Ziyad ei-Ferra'nın el
Meşddir fi'l-Kur'an ve el-Cem' ve't
teşniye fi'l-Kur'dn'ı da bu literatür için
de sayılabilecek ilk eserlerden dir. Kaynak
ların ittifak ettiği ve adı İ'rabü'l-Kur'dn 
olan ilk kitap ise Kutrub'a ( ö. 206/821) 
aittir (ibnü'n-Nedlm, s. 58; DavGdl, ll. 255). 
Ancak bu eserin meani'I-Kur'an türü bir 
çalışma mı, yoksa sonradan müstakil bir 
ilim dalı haline gelen i'rabü'I-Kur'an'a dair 
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bir kitap mı olduğu belli değildir. Çünkü 
ilk dönemlerde bu isimler birbirinin yeri
ne kullanılabilmekteydi. Nitekim Ferra'
nın lugavl tefsir ağırlıklı Me'ani'l-Kur 
'dn 'ının asıl adının Tefsiru müşkili i'ra
bi'l-Kur'dn ve'l-me'ani olduğu belirti
lir. lll. (IX.) yüzyılda kaleme alınan ve tü
rün ilk örnekleri kabul edilen Ma'mer b. 
Müsenna, İbn Hablb es-Süleml, Ebu Ha
tim es-Sicistanl. İbn Kuteybe ve Müber
red'e ait i'rabü'I-Kur'an'lar da günümü
ze ulaşmamıştır. 

IV. (X.) yüzyılda doğrudan i'rabü'I-Kur
'an'ı konu alan pek çok eser yazılmıştır. 
Bunların başında Zeccac'a nisbetle ya
yımlanan Me'ani'l-Kur'dn ve i'rdbühCı 
adlı eser gelir (l-ll, Kah i re 1960; nşr. İbra
him el-Ebyarl, i-lll. Kahire 1963). Naşir İb
rahim ei-Ebyarl, bu eserin Mekki b. Ebu 
Talib'e ait olduğunu ileri sürmüş, Dur
muş Ali Kayapınar ise Ebü'I-Hasan Ali b. 
Hüseyin el-BakQII'ye aidiyetini ispat et
miş. gerçek adının Keşfü '1-mu'çlıldt ii 
nüketi'l-me'dni ve '1-i'rdb ve 'ileli'l-]fı
rd'dti'l-merviyye 'ani'l-e'immeti's-seb'a 
olduğunu söylemiştir. Nehhas'ın İ'rabü '1-
Kur'dn'ı (Kahire 1974; nşr. Züheyr Gazi 
Za hid.ı-ıı. Bağdad 1979). İbn Haleveyh'in 
İ'rdbü şeldşine sCıre mine'l-Kur'dni 'l
Kerim'i ile (nşr. Abdürrahlm Mahmud, Ka
hire 1360/ 1941) İ'rabü'l-Kırd'dti's-seb' 
ve 'ilelühd'sı (nşr. Abdurrahman b. Süley
ma Useymln, l-ll, Kahire 1992), Ahfeş ei
Asgar'ın el-Kitdbü'l-Ferid ii i'rabi'l
Kur'dni'l-Mecid'i (Süleymaniye K tp .. La
leli, nr. 79; RagıbPaşa Ktp., nr. 26/29), İbn 
Eşte'nin Riyazatü '1-elsine ii i'rdbi'l
Kur'dn ve me'dnihi'si (İbnü'n-Nedlm, 
s. 37), Ebu Ali ei-Farisl'nin İ'rdbü'l-Kur
'an'ı da (Muhammed Hasan Bi kal, ll, 471) 
bu asırda kaleme alınan diğer eserlerden
dir. 

V. (Xl.) yüzyılda bu alanda yazılan eser
lerin başlıcaları şunlardır: Mekkl b. Ebu 
Talib. Müşkilü i'rdbi'l-Kur'dn (nşr. Ha
tim Salih Damin, HI, Beyrut 1407/1987, 
3. bs.); İsmail b. Halef es-Sarakustl, İ'ra
bü'l-Kur'dni'l-müsta{ırec min Kitd
bi'l-Burhdn (fi tefsTri'l-Kur'an li'l-Havfi) 
(Brockelmann, GAL Suppl., 1, 721; Manisa 
il HalkKtp., nr. 158); İbn Furek,Müşkilü 
i'rdbi'l-Kur'dn (İbn Hayr, s. 69); Ahmed 
b. Muhammed ei-Meatirl. el-Beyan ii 
i'rdbi'l-Kur'dn; Ebü'I-Hasan Ali b. İbra
him ei - Havfı. İ'rdbü'l-Kur'an (Darü Am
mar tarafından yayım landığı söylenen 
!Muhammed Hasan Bikal, ll, 475] eser 
müellifin el-Burhan adlı tefsiri olmalıdır; 
İbrahim Abdullah Rufeyde, I, 643-645). 
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VI. (XII.) yüzyılda i'rabü'I-Kur'an'a dair 
kaleme alınmış eserlerin başında Kema
leddin ei-Enbarl'nin el-Beyan ii garibi 
i'rabi'l-Kur'an 'ı gelir (l-ll, nşr. Taha Ab
dülhamld Taha, Kahire 1389/1969). Ze
mahşerl'nin Nüketü '1-i'rab'ı ( Leknev 
1872), ömer b. Osman ei-Cenzl'nin İ'ra
bü FatiJ:ıati'l-kitab'ı (Süleymaniye Ktp., 
Ulleli, nr. 3432/l) ve Muhammed b. Ebü's
Safıye'nin İsti'abü 'I-beyan fi ma'rifeti 
müşkilii'rabi'l-Kur'an'ı da (İbn Hayr, s. 
69) bu arada kaydedilebilir. 

Ukberl'nin İmla'ü md menne bihi'r
raJ:ıman adlı eseriyle (Kahire 1303) et
Tibyan fi i'rabi'l-Kur'dn'ı (l-ll, Leknev 
1289; nşr. Ali Muhammed el-Bicavl, Bey
rut 1407/1987) ve Müntecebüddin ei-He
medanl'nin el-Ferid fi i'rabi'l-Kur 'a
ni'l-mecid'i (nşr. Fe h ml Hasan en-Nemlr 
v dğr., 1-IV, Do ha- Katar 1991) VII. (XIII.) 
yüzyılda yazılmış eserlerin önemlilerin
dendiL 

i'rabü'l-Kur'an'a dair VIII. (XN.) yüzyıl
da telif edilen eserlerin başında gelen İb
rahim es-Sefakusl'nin el-Mücid ti i'ra
bi'l-Kur'ani'l-mecid'i ile (nşr. Musa M. 
Zenln, Trablus 1992) Ahmed b. Yusuf es
Semlr'in ed-Dürrü '1-maşun fi 'ilmi'l-ki
tabi'l-mübin'i (Beyrut l402/l982) bunla-

rın hocası olan Ebu Hayyan el-Endelüsl'
nin tefsirine dayanır. İbn Hişain en-Nah
vl'nin İ'rabü FatiJ:ıati'l-kitdb ve'l-Ba]fa
ra (nşr. M. Saffet el-Mürs!, Kahire 1407/ 
!987), İ'rabü meva:d mine'I-Kur'an 
( nşr. A. Hüseyin el-Bevvab, Riyad 1403/ 
1982) ve İ'rabü şeldşine sure mine'l
mufaşşal (Atıf Efendi Ktp., nr. 2818/2; Ha
cı Selim Ağa Ktp., Aziz Mahmud Hüdayl, nr. 
76/l) adlı eserleri saha ile doğrudan ilgili 
olduğu gibi onun dile dair el-İ'rab 'an ]fa
va'idi'l-i'rab adlı eseriyle (İstanbul 1283) 
Muhyiddin el-Kafiyeci (nşr. Fahreddin Ka
ba ve , Dımaşk 1993) ve Muhyiddin Meh
med Şeyhzade (nşr. İsmail Merve, Beyrut
Dımaşk 1416/1995) gibi alimlertarafın
dan bu eser üzerine yazılan şerhlerde de 
i'rabü'I-Kur'an'a dair geniş açıklamalar 
yer alır. Ayrıca İshak b. Mahmud b. Ham
za'nın et-Tenbih fi i'rabi'l-cüz'i'l-aJJir 
min şelaşine cüz'en mine'l-Kur'dn'ı 
(Süleymaniye Ktp., Yusuf Ağa, nr. 38; Ka
dızade Mehmed Efendi, nr. 16) bu devre
de yazılmıştır. 

IX (XV) ve Xl. (XVI.) yüzyıllar arasında 
konuyla ilgili olarak kaleme alınmış eser
ler arasında Hacı Baba İbrahim et-Tos
yavl'nin Leta'ifü i'rabi'l-Kur'an'ı (Sü
leymaniye Ktp ., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 

Hatib et·Tebrizi'nin el-fv/ülal]l]aş (1 i'rabi 'L·F<.ur'an adlı eserinin ilk iki sayfas ı (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 59) 
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1464/ ı), Ebu Zeyd es-Sealibl'nin TuJ:ıfe
tü 'l-iJJvdn ii i'rabi ba'zı ayi'l-Kur'an'ı, 

Zekeriyya ei-Ensarl'nin İ'rabü'l-Kur
'an 'ı, EbüssuQd Efendi'nin İ'rabü sure
ti'l-FatiJ:ıa'sı ve Hatlb et-Tebrlzl'nin el
MülaJJJJaş fi i'rabi'l-Kur'an'ı (Süleyma
niye Ktp., Hamidiye, nr. 59) yer alır. Bun
dan sonra yazılan eserler bazı süre ve 
ayetlerin i'rabına dair çalışmalardan iba
rettir (i'rabü'l-Kur'an literatürü için bk. 
Taşköprizade, ll, 418-423; Keşfü '?-?Unun, 
1, 122-123; Ali Şewah İshak, ı, 173-195; İb
rahim Abdullah Rufeyde, l, 130-140; Soy
lu , s. 49-95; Güler, s. 26-34; Muhammed 
Hayr Ramazan Yusuf, s. 196-201; Muham
med Hasan Bikal, ll, 455-488; Şeyh Ferka
nl,sy.l [l4lll.s.l7l-l79). 

XIX. yüzyılın sonlarından itibaren gerek 
islam dünyasında gerekse Batı 'da bu ala
na yeniden ilgi duyulmuş ve doğrudan 
Kur'an'ın i 'rabıyla ilgili eserlerin yanında 
konuyu teorik olarak ele alan çalışmalar 
da yapılmıştır. Bu dönemde Kur'an'ın i'ra
bına dair eserlerin başlıcaları şunlardır: 
Mahmud Safi, el-Cedvel fi i'rabi'l-Kur 
'an ve şarfih ve beyanih ma'a feva'id 
naJ:ıviyye hamme (I-XXXI, Dımaşk- Bey
rut !4!1 / 1990); Muhammed Ali Taha ed
Dürre, Tefsirü'l-Kur'ani'l-Kerim ve i'ra
bühu ve beyanüh (1-XVI,Dımaşk-Beyrut 
1982-1991 ); Muhyiddin DerVış. İ'rabü 'I
Kur' ani'I-Kerim (I-X, Humus 1400-1408/ 
1980-1988); Behcet Abdülvahid Salih, el
İ'rabü '1-mutaşşal li-Kitabi'llahi '1-m ü
rettel (1-Xll, Arnman 1993); Abdülcevad 
Tayyib, el-İ'rabü'l-kdmilli-ayati'l-Kur
'ani'l-Kerim (Kah i re 1979-1992 [ 1-4 ve 30. 
cüzlerin i'rabı]); Ali Haydar, İ'rabü sure
tiAli İmran ( Dımaşk 1392/ 1973); Muham
med Ca'fer İbrahim ei-Kerbasl, Müll:ıa
tü'l-i'rab ii nuJJbe min süveri'l-kitab 
{1-, Necef 1988-); Mahmud Ahmed Nah
le, Fii'rabi'l-Kur'an (Beyrut 1408/!988); 
Muhammed Fehlm EbQ Ubeyye, Mu'ce
mü i'rabi elfa~i'l-Kur'ani'l-Kerim (Bey
ru t 1990); Muhammed Seyyid Tan tavi, 
Mu'cemü i'rabi elfa~i'l-Kur'ani'l-Ke
rim (Beyrut 1996). 

Konuyu teorik olarak inceleyen başlıca 
eserler de şöyle sıralanabilir: Ali Haydar, 
Meşru' fi i'rabi'l-Kur'an (Ali Şevvah is
hak, 1, 173); Ahmed Süleyman Yaküt, Z:a
hiretü '1-i'rab fi'n-naJ:ıvi'l- 'Ara bi ve tat
bi]fuhd fi'l-Kur'ani'l-Kerim (Riyad 1401/ 
1981 ); Semih Atıf ez-Zeyn, el-İ'rab fi'l
Kur'ani'l-Kerim (Beyrut 1405/1985); Ab
dülfettah Ahmed ei-HamQz, et-Te'vilü'n
naJ:ıvi f i 'l-Kur'ani'l-Kerim (HI, Riyad 
1404/1984); Ahmed Muhammed Abdul
lah, Mesa'ilü'l-JJildt beyne nuJ:ıdti'l-



Başra ve'l-KO.fe fi kütübi e'fıribi'l
Kur'fıni'l-Kerim (Kah i re I 983); M. Ab
dülkadir Henadl, ~fıhiretü't-te'vil fi i'rfı
bi'l-Kur'fıni'l-Kerim: Dirfıse ta]Jliliy
ye li-mev~ıfi'n-nü]Jfıt mine'l-~ırfı'fıti'l
Kur'fıniyye (Mekke 1408/1 988); Ahmed 
Muhammed el-Harrat. Menhecü'l-Ah
feş fi i'rabi'l-Kur'fın ( Dımaşk I 987); Ma
Iz b. Müsaid el-Avfi, Kac;taya'l-cümle
ti'H;aberiyye fi kütübi i'rabi'l-Kur'an 
ve me'fınihi hatta nihayeti'l-~arni'r-ra
bi'i'l-hicri (1-11, Kah i re 1983); Cemll Ah
med Zafer. en-NaJ:ı_vü'l-Kur'fıni: Ka
va'id ve şevfıhid (Mekke 1408); Ahmed 
Mekl<i el-Ensarl. Nm;.ariyyetü'n-na]Jvi'l
Kur'ani: Neş'etühfı ve tetavvürüha 
ve mu~avvimfıtüha'l-esfısiyye (Cidde 
1405); Hatice Ahmed Müftl, Na]Jvü'l
~urrfı'i'l-KUtiyyin (Mekke I 406/1985). 

İ'rabü'l-Kur'an meselesi ve i'rabü'l-Kur
'an müellifleriyle ilgili olarak üniversiteler
de de çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yah
ya Beşir Maarrl'nin Dirfıse na]Jviyye li
kitabi müşkili i'rfıbi'l-Kur 'an li-mü'el
lifihi Mekki b. Ebi Tfılib (yüksek lisans 
tezi. 1402. Camiatü'l-imam Muhammed b. 
Suud el-İslamiyye). Abdülazlz b. N asır es
Sebr'in İ'rabü'l-Kur'an beyne'n-Ne]J
]Jfıs ve Mekki ve'bni'l-Enbfıri (yüksek 
lisans tezi, 1402, Camiatü'l-İmam Muham
med b. Suud el-İslamiyye). İsmail Soylu'
nun İ'rfıbü'l-Kur'fın ve Müelliflerinin 
İstanbul Kütüphanelerindeki Yazma
larının Tanıtılması ve Tavsifi (yüksek 
lisans tezi, 1984, MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü). Münlre Süleyman Ali el-AIGla'nın 
el-İ'rfıb ve e§eruhu fi zabti'l-ma'na: 
Dirase na]Jviyye Kur'fıniyye (doktora 
tezi, 1406, er-Riasetü'l-amme li-ta 'llmi'l
benat et-terbiye li'l-benat bi'r-Riyad). Ha
lil Altuntaş'ın Ahmed b. Ali el-Bağa
ni'ye Ait Kitfıbü Vücuhi İ'rabi'l-Kur'fın 
(yüksek lisans tezi, 1989, AÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü), İsmail Güler'in Kur'an'ın 
İ'rabı ve İbn Haleveyh'in Bu Sahaya 
Katkıları (yüksek lisans tezi, I 991. UÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Abdurrah
man B. Körükçü'nün Ebu Ca'feren-Nah
hfıs ve İ'rabü'l-Kur'an (yüksek lisans 
tezi, 1992, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) 
adlı eserleri bu tür çalışmalardan bazı ör
neklerdir. 

Tefsir kitaplarında da Kur'an ayetleri 
bir bütünlük içerisinde i'rab edilmiştir. 

Taberi'nin Cfımi'u '1-beyfın'ında yer yer 
i'rab izahları görülür. Zemahşerl'nin el
Keşşfıf'ı ile onun bir özeti niteliğindeki 
Kadi Beyzavl'nin Envarü 't -tenzil'i, İbn 
Atıyye'nin el-Mu]Jarrerü'l-veciz'i ve Fah-

reddin er-Razl'nin Mefôti]Ju '1-gayb ' ı 

i'rab konusuna ağırlık veren tefsirlerdir. 
Bu hususta en kapsamlı açıklamaları ih
tiva ettiği, SO, 70, 99 veya 1 00 cilt oldu
ğuna dair farklı rivayetlerin bulunduğu 
İbnü'n-Nakib el-Makdisl'nin et-Ta]Jrir 
ve 't-ta]Jbir adlı tefsirinde geçen i'rab ba
hislerinin özeti talebesi EbG Hayyan el
Endelüsl'nin tefsiri , ayrıca Ebu Hayyan'ın 
öğrencileri olan Sefakusi ve Sernin'in yu
karıda zikredilen eserleriyle zamanımıza 
kısmen intikal etmiştir. 

Çağdaş yazarlardan Sabri İbrahim es
Seyyid, İ'rfıbü'l-Kur'an fi tefsiri Ebi 
lfayyan (1-11, İskenderiye 1409/1989) adıy
la el-Ba]Jrü'l-mu]Ji(e dayalı bir çalışma 
ortaya koymuştur. Kurtubl, el-Cami' li
a]Jkami'l-Kur'fın'ın mukaddimesinde 
(1, 23-26) i'rabü'l-Kur'an konusuyla ilgili 
önemli bilgiler vermekle kalmamış. bunu 
ayetleri tefsir ederken de uygulamıştır 
(geniş tanıtım için bk. İbrahimAbdullah 
Rufeyde, Il, 846-857). Aıusi RO.]Ju'l-me'fı
ni ve Muhammed Tahir İbn Aş Gr Tefsi
rü't-ta]Jrir ve't-tenvir adlı eserlerinde 
Kur'an'ın i'rabına geniş yer veren alimler
dendir. Elmalılı Muhammed Hamdi'nin, 
Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde yer 
yer cümle tahlillerine girdiği ve ayetleri 
i'rab ettiği görülür (DİA, XV, 155). 
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lt.! ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

ı 
IRAD-ı MESEL 

(bk. İRSAI.-i MESEL). 
L _j 

ı 
İRADE 
( ö~IJf'l ) 

Allah'a atfedilen 
sübuti sıfatiardan biri. 

L _j 

Sözlükte "istemek" anlamındaki revd 
kökünden türeyen irade "Allah'ın emir
leri, hükümleri ve fiilierinde h ür olduğu
nu bildiren sıfat" diye tanımlanır. Meşl
et. kasd. ihtiyar, rıza, mahabbet. gazab, 
saht ve rahmet kelimeleri irade sıfatıyla 
münasebeti bulunan kavramlardandır: 
bunların içinden meşiet genellikle irade 
ile eş anlamlı olarak kullanılır. 

Allah Kur'an'da dilediğini kesinlikle ya
pan bir varlık olarak tanıtılır. O'nun bu ni
teliği irade ve meşiet kökünden türeyen 
fiillerle anlatılır. Ayetlerde belirtildiğine 
göre Allah bir şeyi dilediğinde ona "ol!" 
diyerek iradesini gerçekleştirir. Dilerse 
kullarını hidayete erdirir, dilerse saptırır. 
Kullarına zulmetmeyi ve zorluk çıkar
mayı değil kolaylığı ister (irade). Allah di
lemedikçe insanlar dileyemez. O kulların
dan dilediğine azap eder. dilediğini ba-
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