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Bir evden veya evin bir bölümünden
L mesken olarak yararlanma hakkı. _j
Sözlükte "yerleşmek, oturmak; sükUnet,
huzur" gibi m.3nalara gelen sükfin kökünden türeyen sükna fıkıhta bir evden veya
onun bir bölümünden mesken olarak yararlanma hakkını ifade eder. Kelime yalın
halde veya "evin süknası" gibi bir eşyaya
izafe edilerek kullanıldığında ilgili kişinin
bir malın menfaatinden, içinde kalma şek
linde yararlanma yetkisini belirtirken "zevcenin süknası, iddet bekleyen kadının süknası" örneklerinde olduğu gibi aile hukuku ilişkilerinden doğan mali hak ve yükümlülükler bağlamında kullanıldığında bu
kişilerin uygun bir meskende barınmala
rının sağlanması hakkını anlatır. "Sükna
hakkı" şeklindeki kullanımlarda çoğunluk

la bu nitelikteki mali haklar söz konusu
edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de sükna kelimesi geçmemekle birlikte aynı kökten türeyen kelimeler birçok yerde sözlük anlamlarıyla (M. F. Abdülbaki , el-Mu'cem, "skn"
md .) ve kocanın , boşanma iddeti bekleyen karısını sahip olduğu imkanlar ölçüsünde kendi oturduğu yerde oturtmasını
emreden ayette terim anlamıyla (et-Talak
65/6) yer almaktadır. Hadislerde ise sükna hem sözlük hem terim anlamıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır (Wensinck,
el-Mu'cem, "skn" md.).
Sükna kavramı fıkıhta değişik bağlam
larda ele alındığından bununla ilgili hükümler fıkıh eserlerinin farklı yerlerine dağıl
mış durumdadır. "Belirli bir mal üzerinde
doğrudan kullanma yetkisi" manasındaki
sükna bu hakkın kurucu işlemleri niteliğİndeki icare, ariyet, vasiyet, vakıf, ikta ve
sulh gibi bölümlerde; "bu yetkinin borçlualacaklı ilişkisi çerçevesinde mali hak 1 yükümlülük olarak sabit olması" anlamında
ki sükna ise daha ziyade aile hukukuyla ilgili bölümlerde işlenmektedir. Her iki anlamıyla sükna mali haklardan olmakla birlikte ilkinde bu hak doğrudan mal (ayn)
üzerinde kurulmakta, ikincisinde kişinin
zimmetinde alacak hakkı (deyn) şeklinde
sabit olmaktadır.
Ayni Hak Olarak Sükna. Bir evde oturmak bir malın (ay n) kullanılmasıyla meydana gelen menfaati ifade ettiğinden sükna temelde menfaat üzerine kurulu bir
haktır. Mutlak sükna hakkı, sahibine bu
menfaatten hem bizzat yararlanma hem
de onu hukuki tasarruflara konu yapma
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yetkisi verir. Bu nitelikteki sükna bütün
mezheplere göre nakıs milk kapsamında
milkü'l-menfaa niteliğinde kabul edilir (b k.
MİLK; MÜLK). Sükna, bazı hallerde kullananın şahsına sıkı sıkıya bağlı ferdi faydalanma yetkisi şeklinde de kurulabilir. Bu
durumda süknanın konusu yine eşyanın
menfaati olmakla birlikte bunun, sahibi
tarafından hukuki işlemlere konu yapılma
sı mümkün değildir. Bu şekilde kurulan
süknanın milk mi yoksa ibaha karakterli
yararlanma yetkisi mi doğurduğu, milk ise
milkü'l-menfaa mı yoksa milkü'l-menfaanın
özel ve ondan farklılaşmış bir türü olan
milkü'l-intifa mı olduğu doktrinde tartış
malıdır (aş. bk.)

İslam hukukunda başkasına ait meskende sükna hakkı tek taraflı veya iki taraflı iradeye dayalı muhtelif hukuki işlem
lerle kurulabilmektedir. Sükna hakkı doğuran başlıca işlemler şunlardır: a) Kira.
Sükna hakkının en yaygın türü kira akdiyle kurulanıdır. Kiralanan eşyada akdin konusu aynın menfaati olup mesela konut
diye kiralanan evin temel menfaati süknadır. Bu sebeple akidde oturma kaydı zikredilmese de kira akdiyle doğan hak sükna hakkıdır. Kira ile elde edilen sükna bütün mezheplere göre milkü'l-menfaa türünde ve herkese karşı ileri sürülebilen ayni bir hak olarak değerlendirildiği için kiracı bu hakkını akdin ve mevcut örfün gerektirdiği ölçülerde bizzat kullanabildiği
gibi süresi içinde kullanılış tarzı değişme
rnek kaydıyla kira, ariyet vb. hukuki işlem
lerle başkasına da devredebilir. Aksi yönde
ileri sürülen şartların akdin gereğine ters
düştüğü ve fasid olduğu kabul edilmiştir.
Bu hükümde, sükna hakkının milk karakteri yanında klasik dönem fakihlerinin taşınmaz mallardan oturma şeklinde yararlanmalarda kişilerin şahsının önemli olmadığı yönündeki temel kabulleri etkili olmaktadır (bk iCARE)
b) İare . Kişi sahip olduğu evi oturması
için başkasına karşılıksız olarak verdiğin
de alan kişinin ev üzerinde sükna hakkı
doğmaktadır. Klasik İslam hukuku eserlerinde evin süknasının bedelsiz devri için
çeşitli ifade kalıplarının kullanıldığı görülmektedir. Bunlar arasında evin süreli, süresiz veya yaşadığı sürece kaydına bağlı
olarak sükna kılındığı yahut "menfaatinin
bedelsiz temlik edildiği" anlamındaki ariyet ifadelerinin yanında evin süknasının
veya menfaatinin hibe kelimesi kullanıla
rak temlik edildiği örneklere de rastlanır.
Menfaatin hibesi evin aynını değil kullanım hakkını devrettiği için yapılan işlemin
ariyet hükmünde olduğu kabul edilir. öte

yandan umra ve rukba işlemlerine bağlı
olarak teslim alınan ev üzerindeki kullanma hakkı da bazı fakihlerce ariyet niteliğinde sükna hakkı diye yorumlanmaktadır (bk. RUKBA) . İare akdiyle kazanılan sükna Malikller'e ve Kerhi dışındaki Hanefiler'e göre milkü'l-menfaa niteliğindedir.
Malikller'e göre iare bağlayıcı olduğu için
ariyet alan kişi sükna hakkını süresi içinde bedelli veya bedelsiz başkasına devredebilir. Hanefiler'e göre iare bağlayıcı bir
işlem olmadığından ariyet verenin açık izni olmadıkça ariyet alanın sükna hakkını
başkasına iare etmesi tartışmalı olsa da
tercih edilen görüş bu işlemin cevazı yönündedir. Fakat Hanefıler'ce kabul edilen,
"Kişi malik olduğundan fazlasını temlik
edemez" kuralına göre ariyet alanın bunu
kiraya vermesi caiz görülmemiştir. Şafii
ve Hanbeli mezhepleri ise iarenin hak sahibine menfaat üzerinde bizzat kullanmanın dışında hukuki tasarruflarda bulunma
yetkisi vermediğini dikkate alarak bunun
milkü'l-menfaa değil milkü'l-intifa ya da
ibaha karakterli bir yetki doğurduğu sonucuna varmıştır. Hanefiler'den Kerhi de
iarenin ibaha karakterli olduğu görüşün
dedir (bk. ARİYET).
c) Vasiyet. İbn Ebu Leyla, İbn Şübrüme,
Zahiriler ve Malikiler'den İbn Abdülber dı
şında İslam hukukçularına göre evin menfaati tek başına vasiyet edilebilir. Bu vasiyetin mutlak, süre belirtıneden veya süreyle sınırlı biçimde kurulması geçerlidir.
Evin süknası vasiyet edildiğinde bu işlem ,
lehine vasiyet yapılan için kural olarak mürisin malının üçte birinde geçerli olmak
üzere milkü'l-menfaa niteliğinde bir yetki doğurmaktadır. Bundan dolayı fakihlerin çoğunluğuna göre aksine kayıt bulunmadıkça bu menfaatin iaresi ve kiraya verilmesi caizdir. Hatta genelde menfaatin
vakfını caiz gören Malikller'e göre kira, vasiyet vb. yollarla elde edilen sükna hakkı
süresi içinde başka cihete vakfedilebilir.
Şa.fiiler ' e göre süre ile sınırlı veya kişinin
hayatı boyunca istifadesi üzerine yapılan
menfaat vasiyeti, ibaha karakterli kullanma yetkisi verip ev üzerinde iare ve kira
gibi tasarruflarda bulunmaya yetkili kıl
maz. Malikiler de vasiyetin bazı kayıtlarla
milkü'l-intifa veya ibaha ifade edecek şe
kilde yapılabileceği görüşündedir. Hanefiler'de ise bedelsiz malik olunan menfaatin
bedelli olarak temliki anlamı taşıdığı için
lehine sükna vasiyet edilen kişinin bunu
iare etmesi geçerli görülse de kiraya vermesi geçerli sayılmamıştır (bk. VASiYET) .
d) Vakıf. Gayri menkullerin belirli kişile
rin süknası gayesiyle vakfedilmesi vakfın
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en yaygın şekillerinden olup fıkıh eserlerinde vakıfla ilgili meselelerin birçoğu bu
nitelikteki vakıflar hakkındadır. Süknanın
vakfedilmesi işlemi vakfın çeşidine, vakfedenin şartlarına, lehtar kişilerin durumuna ve mezheplerin menfaat üzerindeki tasarruflara yönelik temel yaklaşımia
rına göre lehine sükna tesis edilen kişiler
açısından milkü'l-menfaa, milkü'l-intifa,
ibaha ve hakku'l-ihtisas niteliğinde yetkiler
doğurabilmektedir. Bu hakkın bedel karşılığında devredHip devredilemeyeceği de
bu yetkilerin mahiyetine göre değerlen
dirilmektedir (bk. VAKlF) Ayrıca Osmanlı
hukukunda bazı vakıf çeşitleriyle ilgili olarak ortaya çıkan gedik hakkı klasik doktrindeki sükna kavramıyla temellendirilmekte
ve bazan aynı adla ifade edilmektedir (bk.
GEDİK).

e) İkta. Yetkili mercilerin, devlete ait arazi veya emiakin bir kısmını kuru mülkiyeti
devlette kalmak üzere belirli kişilerin kullanma ve yararlanması için t ahsis etmesi
işlemi, fakihlerin çoğunluğuna göre içinde
sükna hakkını da barındıran milkü'l-menfaa niteliğinde bir yetki sağlar.

f) Sulh. Konusu mal olan anlaşmazlıkta
bedel olarak sükna hakkı ve konusu sükna olan davada bedel olarak mal verilip
sulh yapılması ca.izdir. Her iki durumda gerçekleştirilen işlem kira akdi, verilen mal da
süknanın ücreti kabul edilmektedir. Bununla birlikte Malikller, "deynin deyn ile
feshi" anlamına geleceği için zimmette
sabit alacak hakkına karşılık sükna hakkı 
nın bedel olmasını caiz görmezken aynı
cinsten iki menfaat karşılıklı bedel kılına
rak icare akdi yapı la mayacağını savunan
Hanefiler de sükna davasından başka bir
sükna karşılığında vazgeçilmesi yoluyla sulh
yapılmasını geçerli saymaz. Diğer taraftan
davaimm zilyedi olduğu evde bir süre oturması üzerine yapılan sulh akdini Hanefiler
caiz görürken Şafii ve Hanbelller caiz görmemiştir (bk SULH).
Alacak Hakkı Olarak Süknil.. Bu anlasükna aile hukuku ilişkileri çerçevesinde eş . çocuklar ve belirli akrabalara tanınan mesken hakkını ifade eder. Esas itibariyle nafaka yükümlülüğünün bir parçasını teşkil ettiği için bu konu fıkıh eserlerinde genellikle nafaka ile birlikte işlenir.
Nafaka ile aynı hukuki sebeplere bağlı olarak doğan mesken yükümlülüğü hem evlilik hem de hısımlık nafakası kapsamın
da söz konusu olmaktadır. Fakihler. nafaka hakkı kapsamında evli kadının mesken
ihtiyacını karşılama yükümlülüğünün kocaya ait olduğunda görüş birliği içindedir.
mıyla

Aile meskeninin erkek ve kadından hangisinin mali ve içtimai seviyesine göre belirleneceği hususu tartışılmakla birlikte örf
ve adet dikkate alınmak kaydıyla fıkıh ilkeleri çerçevesinde barınma yerinde aranan asgari vasıfların meskende bulunması şarttır. Meskenin kadının beşeri, dini ve
gündelik ihtiyaçlarına cevap verecek, onun
can ve mal güvenliğini sağlayacak, aile mahremiyetini ve sırlarını koruyacak nitelikte
olması bu özelliklerin başında gelmektedir. Evin makul ölçüler içinde döşenmesi
ve ev için gerekli eşyanın temin edilmesi
mesken yükümlülüğü kapsamında değer
lendirilmiştir. Mesken nafaka yükümlüsünün kendi mülkü olabileceği gibi kira, ariyet vb. yollarla temin ettiği yer de olabilir. Kadının prensip itibariyle tasarrufu kendine ait evde ikamet ettirilmesi gerekmekle birlikte bunun müstakil bina olması şart değildir. bir binanın m üstakli bölümü de olabilir. Evde karı ve koca ile birlikte onların hısımlarından hangilerinin barınabileceği konusunda fıkıh mezhepleri
arasında bazı görüş ayrılıkları vardır (bk.
MESKEN).

Yeni bir nikaha gerek olmaksızın evlilik
sürdürmenin mümkün olduğu boşama türünde (ric'! talak) boşanan kadı
nın iddet süresince sükna hakkının bulunduğu konusunda fakihler arasında ihtilaf
yoktur. "O kadınları imkanınıza göre kendi oturduğunuz yerde oturtun" (et-Talak
65/6) ve, "Onları evlerinden çıkarmayın,
kendileri de çıkmasınlar" (et-Talak 65/ 1ı
mealindeki ayetlerin öncelikle ric'l talakla
boşanan kadınlar hakkında olduğu kabul
edilmektedir. Öte yandan, "Eğer onlar hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın" ayeti gereğince (et-Tatak 65/6) kadın hamile ise yeni bir nikah
gerektiren (bain) talakla boşanmış olsa da
bütün fakihlere göre nafaka ve sükna hakkına sahiptir. Bununla birlikte nafaka ve
meskenin hamile kadın için mi yoksa karnındaki çocuk için mi olduğu konusunda
değişik yorumlar yapılmıştır. Hanbelller'in
çoğunluğuna ve Zahiriler'e göre hamile olmayıp bain talakla boşanan kadının iddeti süresince sükna hakkı yoktur. Bu görüşün temel dayanağı, Hz. Peygamber'in bain
talakla boşanan Fatıma bint Kays'a nafaka ve sükna hakkı tanımadığı ve onu iddetini geçirmek üzere Abdullah b. Ümmü
MektGm'un evine yerleştirdiği yönündeki rivayettir (Buhar!, "Tala~". 41; Müslim.
"Rac;l§.<", 103,109. lll, 113,114, 117). Bu
görüşte olan alimler hadisin bazı rivayetlerinde yer alan, "Nafaka ve sükna ko cası hayatını

nın kendisine dönme hakkı bulunan kadın
için sabit olur" şeklindeki ilaveyi de (Nesa!.
"Tala~", 7) dikkate alarakyukarıdaki ayetlerin sadece ric'l talakla boşanmış kadın
ları kapsadığını ileri sürer. Bu durumdaki
kadının sükna hakkının bulunduğu görüşünde olan Hanefiler ise bu ayetlerin ric'lbain ayırımı söz konusu olmaksızın boşa 
nan bütün kadınları içine aldığını savunmakta ve Hz. Ömer ile Aişe gibi sahabilerin Fatıma bint Kays'ın rivayetine yönelik
itirazlarını da (Buhar!, "Tala~", 41-42; Müslim, "Tala~". 40, 46, 54) göz önünde bulundurarak bu hadisle am el edilemeyeceğini
belirtmektedir. Maliki ve Şafıiler, söz konusu hadisin delil değerini kabul etmekle birlikte bu durumdaki kadının sükna hakkı
nın bulunduğunu, Fatıma bint Kays'ın ise
özel durumu sebebiyle bu haktan mahrum edildiğini ileri sürer.

Fakihlerin büyük çoğunluğu, evliliğin bosebeplerle sona ermesi
halinde kadının iddeti süresince sükna hakkına sahip olacağı kanaatindedir. Ölen kocanın mallarının mirasçılara intikal etmesi
sebebiyle Hanefiler'e göre hamile olsun veya olmasın ölüm iddeti bekleyen kadının
sükna hakkı bulunmaz. Bu durumdaki kadının bir yıl meskende oturması yönünde
vasiyet yapılmasını öngören ayet (el-Sakara 2/240) kadına miras hakkı tanıyan
ayetle (en-Nisa 4112) neshedilmiştir (ilgili rivayet ler için b k. Buhar!, "Tefsir", 2/41,
"Tala~", 50; Ebu oavGd. "Tala~". 42. 45;
Nesa!. " Tala~", 60) Şafii mezhebinde tercih edilen görüşe ve bazı şartlarla Malikiler'e göre ölüm iddeti bekleyen kadının
sükna hakkı mevcuttur. Bu görüş sahipleri, kocası ölen kadının dört ay on gün iddet beklernesi gerektiğini bildiren ayeti (elBakara 2/234) ve Hz. Peygamber'in kocası öldürülen Fürey'a bint Malik'le ilgili uygulamasını (el-Muuatta', " Tala~", 87; EbO.
DavGd, "Talal5", 42) delil gösterirler. Hanbelller'e göre, kocası ölen kadının hamile
ise sükna hakkı bulunmakla birlikte hamile değilse bu hakkının bulunup bulunmadığı tartışmalıdır. Nafaka ve sükna hakları geçerli evlilikler için söz konusudur. Fasi d akldie evli olan veya hukuken muteber bir şüpheyle cinsel ilişkiye girilen kadının nafaka ve sükna hakkı yoktur; fakat
bu durumdaki kadın hamile olup karnın
daki çocuğun nesebinin sübGtuna karar
verilirse nafaka ve mesken hakkı doğar.
şan ma dışındaki
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Hasan Güleç, İslam Hukukunda Nafaka, izmir
1996, s. 52-56, 71-76; Hasan Hacak, islam Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavramı
nın Analizi (doktora tezi. 2000), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, tür.yer.; Abdülkerim Zeydan, el-Mufaşşal fi af:ıkami'l-mere ve'l-beyti'l-müslim fl'ş
şerfati'l·lslamiyye, Beyrut 1420/2000, VII, 196199; IX, 236-254; M. Muhyiddin Abdülhamid, el-

Af:ıvalü'ş-şal]şiyye fl'ş-şerfati'l-İslamiyye, Beyrut 2003, s. 210-211; Abdüssamet Bakkaloğlu.
Suriye'de Aile Hukuku Alanındaki Gelişmeler
ve Bunlar Üzerinde Osmanlı Tesirleri (doktora
tezi, 2005). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 114117; M. V. Izzi Dien, "Sukna", EJ2 (ing .). IX, 805806; "İskan", Mv.Fİ, IX, 5-162; "Sükna", Mv.F,
XXV, 106-130; M. Rewas Kal'aci, el-Mevsü'atü'lfıkhiyyetü'l-müyessere, Beyrut 1421/2000, Il,

1094-1097.
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Cismin mekandaki durağan hali
veya hareketsizliği anlamında
felsefe ve ketarn terimi.

_j

Sözlükte "durmak, hareket etmemek,
sükün kelimesi felsefede "hareket etme özelliği bulunan nesnenin hareket etmemesi" şeklin
de tanımlanmıştır (İbn Sina, en-Necat, s.
ı 52). Diğer bir ifadeyle sükün bir nesnenin iki zaman arasında nicelik, nitelik, mekan ve konumunun değişmemesi durumudur (Abdülemlr el-A'sem, s. 255). Sükünun "cisimde hareket ve değişimin olmaması" şeklinde tarif edilmesi hareket ve
sükQnun karşıt terimler olduğunu göstermektedir. Buna göre hareket bir eylemi
ve bir oluşu belirtirken sükün bundan yoksun olmayı ifade eder, yani birincisi aktif,
ikincisi pasif kabul edilmektedir. Sükün ile
hareket kavramları arasındaki karşıtlık harekette n sonra sükün hali gerçekleştiği
takdirde düşünülebilir; eğer sükQndan sonra hareket gerçekleşmişse burada karşıt
lıktan söz edilemez. Çünkü bir mekandan
hareket, o mekanda bulunma halinin bitip
başka bir mekanda meydana gelmesidir.
Filozof İbn Bacce'ye göre sükün ile sükün
haline yönelik hareket arasındaki karşıtlık
zıt hareketler arasındaki karşıtlık derecesinde tam karşıtlık sayılmaz (DügaymCihaml, s. 1440). Meşşalfelsefede hareket ve sükün zamanı ölçen ve belirleyen
kavramlar olarak kabul edilir; zamanın varlığı bu iki kavramın varlığıyla anlaşılır. Ancak bir eylem ve bir değişim sürecinin belirlenmesinde süküna nisbetle hareket aktif ve dikkat çekici olduğundan zamanın
ölçümünde daha uygun bir araç durumundadır. Bu sebeple hareket birinci derecede, sükQn ise ikinci derecede bir ölçü aracı ve bir belirleyici sayılmaktadır.
değişmemek" anlamındaki

Sükün ve hareket kelamın temel meseleleri arasında yer almamakla birlikte alternatif bir tabiat felsefesi geliştirme düşüncesiyle kelam alimleri bu iki kavramı
birçok açıdan irdelemişlerdir. Onlara göre
cismin sükün, hareket, toplanma (içtima)
ve ayrılma (iftirak) olmak üzere dört hali
vardır. Sükün terimini daha genel bir kavram sayılan oluşla (kevn) özdeş sayan keJamcılar, oluşu "cevherin işgal ettiği mekanda bulunması" şeklinde tanımlar. İki
kavramdan hareketi "bir yerdeki nesnenin bir başka yerde bulunması ", sükünu
ise "bir nesnenin iki ayrı zamanda aynı yer-

de bulunması" diye tarif etmişlerdir (Semlh Dügaym , Mevsu'atü muştala/:ıfiti 'l
imam Fal]ridd!n er-Razı, s. 373). Bu durumda sükünun harekete önceliği vurgulanmış olmaktadır. Ancak oluş ve yaratı
lış hadisesinde önceliğin süküna mı yoksa harekete mi ait olduğu hususu tartış
ma konusu edilmişse de bunun üzerinde
fazla durutmamıştır (bk. HAREKET). Konuyla ilgili diğer bir husus, kelamcılar filozofların, "SükQn hareketin olmayışıdır" şek
lindeki tanımlarına karşı çıkarak sükünu
olumsuzlukla nitelemenin yanlış olduğunu
ileri sürmeleridir. Onlara göre mahiyetçe
bu iki kavram eşit düzeydedir; çünkü ikisi
de bir nesnenin oluş ve konumunu ifade
etmektedir; ancak hareketi öneeleyen bir
oluş gerekli iken sükün için bu söz konusu değildir (a.g.e., s. 374).
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152; Abdülemir e!-A'sem, el-Muştalaf:ıu'l-felsefi
'inde'l-'Arab, Beyrut 1997, s. 255; Semih Dügayrn,
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L Arap dilinde ve tecvidde bir terim.

_j

Sözlükte "dinmek, durmak; kımıldama
mak; ruhi rahatlık, huzur, sakinlik" gibi
anlamlara gelen sükün Arap gramerinde
ve tecvid ilminde bir harfin harekesizlik halini ifade eder; sükQn halindeki harfe sakin denir. Sakin harfin üzerine okumada
kolaylık sağlamak için cezm denilen küçük
yuvarlak bir işaret ( • ) konur. İbnü'J-Cezerl
sakini " lazım" ve "arız" şeklinde ikiye ayır
mış, bunları da "müdgam" ve "gayr-i müdgam" olarak iki kısımda incelemiştir (enNeşr,

1, 314).

Tecvid ilminde sakinle ilgili bazı esaslar şöyle belirlenmiştir: 1. a) Vakıf halinde iki veya üç sakin yanyana bulunabilir:
"~~- y-ıı,- ~~"gibi. Birbirine vaslediJecek iki kelimeden birincisinin sonu ile diğerinin okunan ilk harfi sakin ise birinci kelimenin sonundaki sakin harfe kesre konur:
",.Wl~- l,ıü;f ~1". Ancak on kıraat imamından Nafı' b. Abdurrahman, Ebü Ma'bed
İbn Keslr, İbn Amir, Ali b. Hamza el-Kisa!,
Ebu Ca'fer el-Karl ve Halef b. Hişam sakin-

