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KIRAAT iLMiNDE TARıK-SENETBOYUTU VE KONU İLE İLGiLi

TE'LiF EDİLEN ESERLER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AD/GÜZEL·

Keliimm veya ifadenin doğruıugunu, güvenirliliğini sağlamak için,

sözün asıl sahibine götürölmesi, dayandırılması ve ondan nakledilmesi

bakımından, o kelamı işiten kimselerin, sırayla zjkredilmesi önemlidir. Bu

husus kıraatte daha da fazla önem arzetmektedir. Çünkü okuyageldiğimiz

Allah keHiml, hiçbir ştipheye mahal bırakmaksızın haktır ve doğrudur. Yeter

ki, kıraat imamlarının okuduğu, meşhur ve miltevatir diye bilinen kıraetlerin,

sağlam yollardan bize ulaştığı senet ve tarıklerini lesbit edebileiim. İşte biz

de? bu amaçla makalemizde tarık-senet terimlerinin ne anlama geldiğini ve

bunların önemini izaha çalışaca~ız.

Daha önce şu hususu beUrtelim ki, senetleri ile birlikte ktraetlerin

tesbiti çalışmaları, tabi 'ın devrinin son dönem lerine rastlamakktad ır. Nitekim

Mustafa Sadık er-Rafı'i'nin bildirdigine göre, ilk olarak kıraat vecihlerini

derinliğine inceleyen, sahih i le şazzı birbirinden ayıran ve senelierini

araştıran Harun b. Musa (ö:170/787) dır. Yine er-Rafi'ı, meşhur Yedi ile

birlikte yirmibeş imarnın kıraalını araştınp, bir kitapta toplayan ilk şahsın

ise, Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam (ö: 224/859) olduğunu belirtmektedir l
.

• Atatürk Üniveıı;üesi lIahiyaı Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı O~e1jm Üyesi.
1 Bkz., J'cazu'I-Kur'an ve 'I-Belaga/ü 'n-Nebeviyye, Daru'I-Ftkri'I-Arabl, Kahire 134611927.

s.53.
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Tarik: Lügatte, yol demektir ve çoğulu turuk gelir'. Istılahta ise,

kıraat imamlarının ravilerinden gelen rivayetlerdirJ
• Eğer rivayet; on imarna,

yahut onlar gibi kıraat imam) kabul edilenlere ait olur.sa kırast, onların

ravilerinden birine ait olursa rivayet denir l
. Eğer rivayet, ravilerden sonra

gelen ve aşa~ıya doğru devam edip gidenlere ait olursa, buna tsrik denir~.

Rivayetler, ister kitap yazan müelliflerden, ister başkalarından gelsin

de~işmez. Yani onlardan gelene de tarık denir·. Mesela ed-Danı, eş-Şatibi,

Ebu'I-İzz, el-Kind! ve benzerlerinin tarıkleri gibi.

Ayrıca tarikın, hillif (illtilM etmek) anlamına geldiği görüşü de

mevcuttur. Nitekim bununla ilgili yapılan izah şöYledir: "Eğer ihtilaf; yedi,

on veya diğer kıraat imamlarından birine ait olur, rivayet ve tarikler bunun

üzerinde birleşirlerse, buna kırast denir. Eğer ihtiliif, bir imljlmdan rivayet

eden raviye göre ise bu, rivayet'dir. Eğer ihtilaf bu raviden sonra gelenlere

ait ise bu, tarık'dir. Bunlardan hiçbiri bulunmayıp kıraat, tamamen kari'in

ihtiyarına kalmışsa bu da vecih'dir'" denmektedir.

Pratik olarak konuya daha bir açıklık kazandıran ed-Dimyat\

(ö: i 118/1706) ise, "on kıraat imarnınLO her bir ravisi için iki tarık vardır.

Ayrıca bu tarık sahiplerinin de aşağıya doğru ikişer tarıkı vardır. Böylece her

2 Asım Efendi. Kamus Tercemesi, Matbaayı Osmaniyye, Islanbııl-1J051l892,nı,l i
.ı ıbn Ce7-cri, Şerhu Tayyıbeıi'n-Neşr fi'I-Kıraall'I-Aşr. şrh. Ahmed b. Muhammed b. Ali b.

e1-Cezcri (Il: 85911455 ), Mııstafe'I·Babi'I-Halebi, Mısır, 13 6911950, s. ı 3.
~ ıbn Cezerl, a.g.l!., s.}'.
'ıbn Cezeri, o.g.e., s.y.
co Bkz. ibn Cezerl. a.g.e., s.y.
, es·Sııyüti, Cclaıaddin Abdurrahman, el·/I/tarT fi V/um; 'I-Kur 'an, MektebetlJ 's-Sekafiyye,

Beyrut-1973., [,74.
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bir raviden gelen tarık sayısı dörde, yirmi raviden gelen tarık sayısı ise,

seksene ulaşır"· demektedir.

ıbn Cezerı (ö: 833/ ı 430) de, "Ben, eD-Neşr adıyla kaleme aldığım bu

eserimde, her imamdan -ki bunların birçok turuk ve şubesi olmasına rağmen,

kısaltarak- iki ravi9 ve her raviden iki tarık aldım. Her tarıkten de, -bu

tarıkterin İttisalı dobyısıyla- mağrib-meşrık ve Mısır-Irak olmak Uzere iki

tarık daha aldım"u, diyerek, meşhur yedi veya on imamın, her bir ravİsjnden

gelen tarik sayısITIm dörde ulaştığını belirtmekte ve kitabında, 'bunların

isimlerini tek tek zikretmektedir",

Kısaca bu ve benzer ifadelerden anlaşılan şu ki; yedi veya on imam'ın

kıraat ve kıraat ihtilaflarını, sonraki lere nakleden ravilerinin ravi lerinden

gelen (ve aşağıya doğru devam eden) rivayet ve veejhlerin tümüne tarik

denmektedir. MeseHi buna bir örnek olmak üzere, Ebu Amr ed-Danı

(ö:444/1052) ile ibn Cezen'nin Imam Niifi (ö: 169/786)'e ulaşan kıraat

tarıklerinİıı şematik olarak şu şekilde göstermek mümkündür;

• ed-Oimyar'l, Ahmed b. Muhammed b. Abdilgani. Ithafu Fuda/a/'/-Beşer fi'/-Kıraati'l.
Arbaali A*ere, Matbaay! Amire, Istanbul 128511865, s.7.

• Meselii Ebu Ali, Imam Nati'nin dört ravisi oldu~undan bahsermektedir ki bu!}lar; Kaltın.
Verş, ısmail b. Ca'fer ve ıshak b. Muhammed el-Mllseyyebi'dir (Bkz. Kilabu'r-Ravda
(yazma), Nuruosmaniye. 39/65. vr. ıa.)

LO Bkz. en-Neşr fi'I-K/Taa/i'/-Aşr, nşr. Ali Muhammed ed-Dabba'. Daru'l-fikr, Isz., 1,54.;
ayrıca benzer ifadeler için bkz. Şerhu Tayyibeii'n-Neşrfi'/-Kıraaıi'I-Aşr, s. i 3.

il Bahsedilen tarıkler, makalenin sonunda tablolar halinde verileeeklir.
ıı Bkz. ed-Dan!, eı-reysfr ii 'i·K/raatl ·s-Seb·. nşr. Ono Pret:ıl, Mabaaıü'(-Devle. istanbul.

1930 s.1 O vd.; ıbn Ce'leri. rahbırii. 't-reysir fi K/raat; "·Eimmeıı'!-Aşere. nşr. Muhammed
Sadık Kumhav1 ve Abdülfetrah KadL i. bs., Daru'!- Ve'yi Haleb, 1394/1972, 5.22 ydd.
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N/ifi' r.a.

ı-.:uhin

ed-Dani

İlınü Mihraı doE'eredi

Abdullah b. I"sa el-\<kdenı,
Muhammed b. Ahmed b, Münir,

Ahmed b. Ömer b. Muhammed el-Cizi,eI-.'as

İbıni Oyan

Ebu Neşit,

bumlaııjkUdUğunu söylüyor) 13

İbnü'l~ezeri

Alımed b. Hilal (Cezeri, Şam Camisi'nd<:

ibnO Ye~ cl-J'ıri

EM'ı-Hasan AlL Said,
Ebü·I·Hasan Ali b, Ömer el-Harı?,
Mubam'd İbrahim b. Ahmed

Ahmed ~el-Fadı İbrahim b-..imer eJ-\lukri

ibnO Ahmed el-Haddad Abdulbaki b. cı-Hasan e{-:-.iuk.ri, ,
ibnil ,<\h..ed el-Hafız Ebü 'I-Fet~aris b, Alımed cd-Dan;

İbnı:ı Ali es-SUfi ed·Danj Ali b. Muhamı.l!ed Cı-Hawad.. .... .~

tbnO Ali eI-Vasllj Hibetullah b. Ahmed el-Hariri, ,
Ehü'l-Yeınen,

Abdı:ılvahi.,eı.MakdiSi

İbnü d-Hasan el-Benna

«('czeri kır.ım buna da okudu) 14

Cı-Hasan h. Zeyd el-Kindı,
Ibnü Faris el-Temimi,

:\lıdülhallk es-Savıg el-ı\llsri,-
Ibnü Ahme.el.Bagdadi

ibnU' I-Cezeri i S Ve~

13 İbıı Ce7.eri, Tahbırü 'ı-Teysir. ,>,22

14 ibn Cezeri, a.R.e s.23.

15 İbn Cezed: "Bugün bundan daha yilksek derecede. kıraatın kaynağına ulaşmadaki s.hhatını
gösteren bir senet zincirin{ bulmak mümkün değildLT. Bu: eş-Şeyh Ebu'ı·ı-.:asım q-Şalibi

(ö:590ilI94j'nilı gösterrni~ olduğıı yiibd .eviyedd:.i seneılerınde" birine mOsavı bir
senddir-' demektedır (Bkz. Tahhirü ·I-Teyslr. a.y.).
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ed·Dani

Ahdus,a med h. Ahdırrahman

Ebu Talib b. ~ '11\" "s-Sahhi...
cl-Fakıh Ahmed lı ;"il1lıanımed h. el-flıdır d-Hanefi...

İhnü'l-Cezeri

ibnil Faris h. Ahmed e1·Mukr[...
Ebu Bekr b. Halefcs·Sakall...
ibnO Halefullah d·Kureşi...
Ali h. Yahya d-Hcmedani Ebu Ue"r Ahmed b. d·Mukarrab el·Kerhi

.... ...
Ali b. Havvall en-Nalıvı ibııü \o[uhanımed el hubeyti

-"t ı . .
Ali b. cl· Hasan d·Mukr; ed·Dimeş"i...

ihnü 'I-Cez<lri 16

el·Ezıa"

~~-fct'TÜCibi
",t·Nehhas ı Ebu"·Ezher ..ı.bduss.med d.l:ıeld

ı Ehu A'dı Abdıılaz,z h Ali el-~lısrl ı Ebu Muhammed Bdu b. Sehl

tbnü Lsamc eı-Tilcihi ı ihııü Ya'kuh el-Hamzavi •

ı lbnü Ahdirralıman ez-Zdınivi ı J Ahmed b. İbrahim b. Cami'

ibnü Hakan .. Ebu Tahir MuhallUu"d b. Ca 'fer el-i\" nar ı
ı ihnü Ahnıcdez-7.ehrav; ı Ehu Abdillııh <Vuned h el Kadi

ed-Danı" Ehu Hals Ömer h. I'rak ' ı .-
ı

ilm(1 Abdilmdik d-Osmani

ı

16 h"za İbn Cezeri : "Bugün diinyada bu yübck derecedek; k ıraaı seııerini bulmak mümküu
deilildir" demektedir. (Db. a.g.e.. s.24.)

237



İmam Nafı' kıraaıınıTI, Hz. Peygamber (s.a.v)'e ulaşan senetini ise17.

şemalik olarak şu şekilde göstermek mümkündür:

Hz Peyııamber (S.Il.V)

Zeyd b Sabıt (r a),.
İhn Ahtıa~ (r.a)

~
Said b. el-Müseyych

...

Hz. Ömer h. d-Hanab

+
Şeybe b. Nisah

(Sema' yolu ile alıp JııfzeUi.)..
ez-Znhri

Ütley b. Kin (r.a.)
...

İbni Abbas Abdullah ~Ayyaş (r.a)

...

Nari ,

Yezid b. Rilman...
Niiti'

Abdurrahman b. HOrmüz
e1-;\'rec

Narı

ez-lührl..
Sai'd b. CfMllSeyyeb ..

... Ebu Ca'fer..
NatL'

Abdurrahman
b.Hürmüz cJ,A 'rec

...

Ebu Hureyre (r.a)... .-
ez-Zühri...

Nıifı'

• sai'db.e!MüSeyyeb '+ salihı!Hawaı
... Abdurrahman h. Hürınüz'" Ebu Ca'fer

el-/l.'rcc "'Ifı'
... Nati' t

Niill' . aı

...
NıUi

Ebu eYf'er

17 ihn \-ltieahid, Kırabil ·.<-Seb·Cl ii 'l-Kıraa!. nşr. Dr. Şcvki Da.yfi. Darı.'I-Me'arif, lll. bs.,

Kahıre 1400-'1981. s.54 ,dd.: ed-Dan .. I':ııa!>ü 'ı· Teysir fl'I-Kıraat; 's-Se!> ',. s.8.: Mehmet

Adtgüzel. İmam Nd.fi' ve KırClClU 'ntrf Özellıklen (Basılınamış Ynksek Li~ans Tezi), s,49

vd,
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Senet ise; ravilerin tarihi sırayla zikredildikleri kısım, isim zinciri

demektir. Diğer bir ifadeyle, ravilerin sırayla zikredilmesi suretiyle sözün, ilk

sahibine nisbet edilmesi, ulaştırılması veya sözün asıl sahibine isnadı

anlamına ge1ir'~. çoğu kez senetle tarıkın birbirinin yerine ku1Janıldığl ve

birbirine yakın manillar ifade ettiği görülmektedir. Mesela isnad için; ravi

veya ravileri sua ile zikrederek metni, ilk sahibine nisbet etme, ulaştırmadırl.

denirken tarık için; metni sonrakilere ulaştıran ravilerin isimlerinin sıra ile

zİkredildj~i kısım, metne ulaştıran yoldur. Diger bir ifade ile ana senetin tali

bir kolunu, dağılışını ifade eden bölümdürııı denmektedir. O nedenle, bir

hadisi rivayet için, uygulana gelen bu tanım ve usUl, kıraetler için de

geçerlidir.

Kıraetler; aslını muhafazaya yönelik belli bir disiplin ve düzen

içerisinde, tıpkı hadis ilminde oldu~u gibi, tarık ve senet zinciri ile birlikte

nakledilegelmiştir. Mesela kıraat okuyan herhangi bir ö~renciye verilen

icazetnamede, hocası ile birlikte, hocasının hocası, onun da hocası... ta

Peygamber (s.a.v)'e ulaşıncaya kadar İsim isim kaydedilmektedirı. Böylece

nakledilen kıraatın sıhhati; senetinin sağlamlığı ile eşde~er 'Olmasına dikkat

çekilmiştir. Bu da ancak adaletli ve güvenilir bir zatın, ta Peygamber (s.a. v)'e

varıncaya kadar kendisi gibi bir zattan, rivayet etmesiyleU mümkündür. Sahih

kıraetlerde aranması gereken esas şart budur. Di~er ikisi ise, aranabilir veya

bunu te'yid ve takviye edici şartlardır!'... Nitekim Ebu Arnr ed-Danı de,

"Kıraat imamları, Kur'an'ın kıraatı hususunda, IUgatın yaygınııgına ve salt

lt Abduııah Aydınlı, Hadis Istılahları SiJz/ıiğii, Timaş Yay., Istanbul 1987, s. 77, JJ 7.
•9 Bkz. Abdullah Aydınlı, (l.g.e. s.77.
lO Bh. AbduHab Aydınlı, a.g.e., s. ı 50.
21 Abdurrahman Çetin, Kıraetlerİn Tefsıre EıklSl, Bursa 1996, s.73
2z ıbn Cezerl, Müncldu'f-Mııkrlinııe Miirşıdi'ı-Tafibin,nşr. Dr. Abdulhayyel- fermavı, ı. bs.,

Daru'I-MatbaatO'd-Dcvliyye, Kahire ı 3971 ı 977. s.94.
"Muhaysin, Muhammed Salim. li Rihabi"-Kur'anl'I-Kerim, MektebetO'I-KOlliyet;'I

Eı;heriyye, ı. bs., Kahire 1400/1980.1,4 t8.
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Arapça'ya uygunluğuna değil, ancak hadisle sabit olmasına, nakil ve rivayette

sağlam olmasına itibar etmişlerdir. Eğer kıraat, sahabeden, sağlam haber ve

rivayetlerle gelmişse, artık Arapça kaideler ve rUgatın yaygın oluşu, onu

reddedemez. Zira bu anlamda kıraat, tabi olunması ve kabul edilmesi gereken

bir sUnnettir"" demektedir.

Görüldüğü gibi, sağlam ve güvenilir haberlerle gelen naklin önemine

daima vurgu yapılmıştır. Nakle önem kazandıran ise, hiç şUphesiz Peygamber

(s.a.v)'e ulaşan inkıtasız senet zinciri ve o zincir içerisinde yer alan

şahısların, adaletli ve güvenilir olmalarıdır'!.

Buna bir örnek olmak üzere "Kitabu'r-Ravda" sahibi Ebu Ali el-Hasan b.

Muhammed b. İbrahim (ö: 438/1047)'in Peygamber'e ulaşan kıraat tarik-seneti

şöylediıJ6 : Lı i ..>-u ı i....f:> ,;:ı i >-9 ~ l-9 ti-ı> Lı i~ r.J.--! i ~ i .9.J Lo i .9

~..>-..i.J i ~ 1 ~ i~ Ü i .9...>-f-i-.J Li b Y ı J i .L.J.9 i u--o
.ı......j i ~P 1.9 2' es J-L-I. i -ili I..L.+S- u-! Lı i~ r.J.--! d-L1 1 ..l.+S- .

<L.L...Ji ~ ~ r.J.--! .:iıı~i>-9.9 ..;-.lı-?- r.J.--! -ili1~~ul>-9

~i ~ ül~ r.J.--!1 i~3 LıI~ r.J.--!!~ b..H 1 1>-93

.3.L11 ~ ~\ r.J.--! ı.J.i".;-Jl..l.+S- r.J.--! ~Lj ..,...lı ~i \>-9.9

1>-9.9 .,.J..h.l1..l.+S- r.J.--! öy~ '-:-'~ r.J.--! .L..;,.9--'L-?'J~ es.J u..J'

r.J.--! <dı i~ J.3-" tl...LLl..Ji r.J.--! ~)....: ~ 4 1 ~ ~Lj

ı.J.i".;-J i ..L.+S- J C L.:W r.J.--! ~ .9 u-" .9 j..;U i ~.J 4 i l>-:-! ıPı ~

r.J.--! ~.J Lı i r.J.--! ~.J r.J.--! ..\...A3. J.~ t.~ '-i i )-oy u-!

f'-"~.9 Lı LoJ.J r.J.--! ~)....:.9 J.i..,i i '-:-'~ u-! ~.9 .,.J..h.ll~

ı. Bkz. ed-Dani CamjIJ·I-Beyan. nşr. M. Kemal Atik (ik i cilt halinde basılmamış doktora
tezi), Erzurum-1982. 11.380.

15 Bkz. ıbn Cezerı, Mürrcidu'l-Muk.rıfn ve Murşıdı'ı-Tahbin, s.94; ayrıca bkz. Abdurrahman
çetin, a.g.e.,a.y.

,. Bkz. Kııabu 'r-Ravda. vr. 4.
l7 Eba'I-Ferec Abdulmelik h. Bekran, hakkında bilgi içjn bkz. tJayetu'n-Nihaye fi

Tabakatl'I.Kurra. nşT. C. Bergstraesser MektebetU'I-Hanci, 1. bs., MIstr 135111932, I,
467 vd.
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()'l~ l>-! .w i~ ~ ~ J--! 1 i rJ.9 ~ U.J i LJ.--A ~~.9

~.J4 i ~ ~~ u-! .wı ~ 0').9-" ~.9 ~L~ u-!

~ ~ ...----! i ~ P.jJ • \ rJ ~ ii .J--:!.>-" ...----! i ~ ..9 ~..9 j:i.J. i

~..9 ~ -ili i ~.wı JJ-"'.J ~ G.'..r-:i ~.

Tarik ve Senetlerin Tesbit Edildi!ini Gösteren İlk Eserler Ş~yledir:

Üçüncü asra gelinceye kadar,' gerek rivayetler ve gerekse bunlardan

oluşan tarıkleri, tesbit edip ve bunları birarada' zikreden eserlere pek

rastlıyamıyoruz. Fakat üçüncü asırdan itibaren alimlerın, sistemli bir şekilde,

kıraetten rivayetlerin zaptına ve tarıklerine yöneldiklerini görüyoruz, Ancak

bu tesbitin, 1bn Cezeri'ye gelınceye kadar, bilhassa tarıkler bakımından

mtlkemmele ulaşmasa da, "Kitabtl's-Seb'a" sahibi ibn Mücahid'le üçüncü

asırda başıadl~Jı8 bilinmektedir.

Artık bu asırdan sonra kıraat alimleri, kıraetleri rivayet etmeye ve

kıraetlerin senetlerini tesbite yöneldiler, Dördüncü asırda yaşamış ve önde

gelen kıraat alimlerinden olan ed-Dan!, ıbn Cezeri'nin de işaret ettigi gibi",

yazdığı "Camiü'l-Beyan" adlı eserini inceledi~imizde, yedi imamdan gelen

K~raat-ı Seb'a konusunda, beşyüzden fazla rivayet ve tarlkı tesbit etti~ini

görmekteyizJu •

Nitekim ıbn Haldun (ö:80811406), ed-Dan! jle ilgili olarak

" ...(Oördüncü asırda) ortaya çıkan ed-Oani'nin kıraat ~onusunda uzman

olduğunu ve bu ilirnde zirveye ulaştıgmı, böyle,ce bu dalda birçok eser te'lif

ettiğini, bu ilirnde digerlerinden üstün oldugu için, kıraat ilmi, senet ve

LO ez-Zerkeşi, BedrUddin Muhammed b. Abdullah, el-Burhan ii Ulumi'I-Kur'an, 'İsa'l
Babi'I-Halebi, II. Bs. Mısır-I972,1.330.

19 Bkı. en-Neşr, ı, 61.
LO Bkz. Camlu'l-Beyoıı. nşr. Kemal Aıik. ıı, 36ı \ldd.
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isnatlarla ondan rivayet edildiğini, bilginlerin rivayet ve isnatlarınm ona

ulaştığını, binaenaleyh insanların o güne kadar yazılmış kıraat kitaplarını

bırakıp onun eserlerine yöneldigirıi söylemiştir. Bunlar arasında ise,

insanların en çok gUvenip beğendigi, yedi imam ve kıraatını içine alan

Kitabü't-Teysir adlı eserinin oldugunu'''' belirtmektedir. İbn Haldun sözüne

devamla, "Bundan sonra onun çağına yakın olan yüzyıllar içinde

(Endülüs'teki) Şatibe halkından Ebu Kasım b. Fire yetişti. Bu kıraat alimi,

EbU Amr ed-Oanl'nin te'lifterini güzel bir şekilde kısaltıp özetledi. 0,

ezberlemeyi kolaylaştırmak maksadıyla eserini manzum olarak yazdı.

Eserinde kıraat üstadlarının adlarına (keza ezberlenmelerini kolaylaştırmak

maksadıyla) Ebced harfleriyle işaret etti. Yine 0, kıraat ilminin bütUn

kaidelerini bu manzumesinde topladı. Halk onun bu kaidesini kendileri

ezberledikleri gibi, çocuklarına okutmaya da önem verdiler. İşte gerek Batı

Afrika'da ve gerekse Endülüs'te onun bu eseri önem kazandı"'1 demektedir.

Daha sonra ibn Cezeri, "Hirzü'I-Emanl" nin metnini içine alıp ve

aşere imamlarından EbU Ca'fer, Ya'kub ve Halefi de dahi i ederek birçok tarik

ve rivayetlerİ ihtiva eden, lafzı kısa, ama çok mana ifade eden, manzum ve

muhtasar eseri "Tayyibetü'n-Neşr" i te'lif etmiş ve bu kitabını, kıraat tedrİs

edenler için, sonsuz faydalar meydana getireceği mulahazasıyla övml1ştOrJ).

Üçilncü asırdan itibaren kıraat alimlerinin, kıraetleri tesbitte, tarık

veya bunların senederine ne kadar ehemmiyet verdikleri, yukarıdaki

örneklerden açıkça görUlmektedir. Şimdi de günümüze kadar oluşan

"tarik"ler ele alınacaktır.

.'1 lbn Haldun, Abdurrahman, Mukaddime. nşr. Or. Ali Abdülvahid Van, Mısır, tsz., S.112.
12 ıbn Haldun, a.g.e., s.403.: ayrıca işaret edilen eserle ilgilı bilgi için bkz. Ebu Kasım b.

Fire, HirzıJ'{-Emanrve Vechü'd- Tehartı. şrh. ibnil'l-Kasih, Mısır, i 32 ı ii 902, 5.3 ydd.
)J ibn Cezeri, Tahbrrü'ı-Teysir. s. 11.
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a. Seb'a Tarık. :

Seb'a tarikı; yedi imam'ın ravilerinden sonra g~lenlerin ihtilaflarma

veya farklı rivayet ve vecihlerine denir. Keza İmam EbG Amr ed-Dani'nin

"et-Teysır"i ile Imam Ş~tibı'nin "Hirzü'l-Emauı" sinin ihtiva etti~i kıraat

vecihlerine de Seb'a tarıkı denmektedir" ki bu eserler, İbn Mücahid

(ö:324/936)'in beş şehirden yani Medine, Mekke, Kufe, Basra ve Şam

şehirlerinden tesbit etti~iıı yedi imamın kıraatını konu alan ve bu amaçla

yazılmış, bu gUn oldugu gibi o gUn de, beğeni ile okunan ve tutulan kıymetli

kitaplardır.

ibn Cezer'i'nin, bahse konu kitaplarla ve kendisinin yazdığı "en-Neşr"

ile ilgili mukayesesi ve değerlendirmesi şöyledir: "(Yazdığım) bu kitaptan bir

bölOm; et-Teysir ve eş-Şatibiyye'deki bütün kıraetleri içine alır. ÇtinkU o

ikisinde, yedi kıraetten ondört tarik, bizim bu kitabımızda ise gördüğün gibi,

tahkik edilmiş seksen tarık vardır. Bunun dışında bu kitapta sayılmayacak ve

hasredilemeyecek (binlerce) faydalar daha vardır... "'·

Seb'a tarıkı ile ilgili olarak ilk te'lif edilen eser hiç şUphesiz İbn

Mücahid'in "KitabU's-Seb'a"sldır".Daha sonra ed-Danı 'nin yazdığı "Kitabu

Camii'l-Beyan"ıdırki, yine yedi imamdan gelen ve beşyUzden fazla rivayet ve

tarıkı ihtiva eden, benzerinin te'lif edilmedigi çok kıymetli bir eserdirı',

Yine yedi meşhur kıraatı içine alan ve Seb'a tarıkı ile yazılmış

eser lerden bazıları şunlardır: Ebu Ca'fer Halef b, el-Bazİş el-Ensari

H Muhammed Emin Abdullah Efendi Zade. Omdeıü'I-Hu/lofllı idahı Zıi.bdeı/'I-lrfan, Sahaf
Es'ad Matbaası, İstanbul-J287, s.4.; İsmail Karaçam. Kur'an-ı Kerrm 'In Nuzlllü ve
Kıraatı, Ahmet Sait Matbaası. Istaubul-1974, 5.248 Yd.

'.1 Bkz. ıbn MOcabid, Kllabıı's-Seb'aji'r-K/roat, • 5.20.
'6 Bkz. en-Neşr. 1,57.
" ıbn Mücahid. Kitaba 's- Seb 'a, s.88 ydd.
'"ıbn Ceı:cr1. en-Neşr, f, 61.
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(ö:540/ll46)'nin "Kitabu'l-ikna fi'I-Kıraati's-Seb'a"si,Ş'ule lakabıyla meşhur

Ebu Abdillah (ö:6561l258)'m "Kitabü'ş-Şüfa fi'l-Kıraati's-Seb'a"si, Ebu

Hayyan Muhammed b. Yusuf (ö:754/l353)'un "Kitabu 'lkdj'l-LeaH fi']

Kıraati's-Seb'i'l-'Avall"sİve Şerafeddin Hibetullahel-Barizı (ö:738/1338)'nin

yazdıgı ve bilhassa yedi kıraatın usul konusuna ağırlık verdigi "Kitabü'ş-Şir'a

fi '1-Kıraati' s-Seb'a"sıdı r' ·'.

b. Aşere Tarık. :

Aşere tarıkı; on imam'ın ravi/erinden sonra gelenlerin ihtilafına veya

farklı rivayet ve vecihlerine denir. Yine ibn Cezeri'nin "et-Tah bır"i ile "ed

DUrre" isim ii eserlerinin mUnderecatma da "aşere" tarıkı denmektedir",

Nitekim İbn Cezeri, ed-Danl'nin yazdıgı ve yedi meşhur imarnın kıraatini

ihtiva eden "et-Teysir" adlı kitaba, üç imam ve kıraetlerini dahil etmiştir ki

O, bu dahil edişini şöyle anlatır: "ed-Dani'nin yazdığı Teysır adlı kitabının

lafzını degiştirmeden, ne yanlış ve ne de doğru, başkasını onun yazdı~ı

kelimelerin yerine getirmeden -yani ibaresi aynı olmak kaydıyla- sadece :..Li

"Ben derim ki" ifadesini kullanarak et-Teysir'in kelimelerini dogrulayan,

güzelleştiren ve açıklayan ifadelerin ilavesiyle yazdım. -Ki bu ilaveleri

kırmızı mürekkeple yazdım- böylece Uç imam ve kıraetlerini, meşhur yedi

imama dahil ederek, on imam ve kıraatını muhtev'i, yediyi on imama

tamamlayan "Tahbirü't-Teysir" adlı kitabımı te'lif ettim"" demektedir.

Binaenaleyh, az önce de belirtildiği gibi, ibn Cezerl'nin "Tahbirü't-Teysir"i

ve "ed-DUrre" adlı eserlerinin münderecatına Aşere Tarik. denmektedir· l
•

w Bkz. t;n-Neşr, 1,88 ydd.
'" ısmail Karaçam, Kur'dn-ıKerı'm'lnFazi/t;lIerr ve Okunma Kaideleri, 5.59.
H Bkz. Tahbirü'ı-Teysı'r.s.1 ı.

4l Muhammed Emin, Umdeıü·'-Huflan. s.4.; ismaı! Karaçam, Nüzf,lü'I-Kzır'an, s.249.
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Bagavi (ö:516/1122)'nin tefsirinde imamlarıni zikrettigi Klralt-ı

Aşere hak:kındad , te'lif edilen ve bu kıraetlere kaynak teşkil eden eserler;

O'nun da hocası olan EbU Bekr Ahmed b. HOseyn b. Mihran (ö:381/991)'ın

yazdıAı "Kitabn'ş-Şamil ve KitBbn'I-Ösye ti'l Kırde" adlı iki eseridir, Her

ikisi de Kıraat-ı Aşere konusunda ilk te'lif edilen eserlerdendir", Nitekim ez

Zerkeşi, Kıraat·ı Aşere ve imamlarıyla ilgili olarak, "Muhakkık alimlerden

Bagavi tefsirine, meşhur yedi imam ın kıraatı ile birlikte, şu üç imamın

kıraatını da katmıştır ki bunlar; Ya'kub el-Hadramı's, Halef ve NAfl'nin

hocası Ebii Ca'fer b. Ka'ka el-Medenj.... dir. Çünkü bu imamlarm kıraetleri,

"Yedi İmam Mushaf'ın hattına muhalif degildir"" demektedir.

BilindiAi gibi, ıbn MOcahid, Eimme-i Aşere'den üç imamı "KitabU's

Seb'a"sinde zikretmemesine rağmen, kendisinden önce ve sonra gele~ bazı

kırast alimleri, yazdıkları kitaplarına, meşhur yedi imam ve kıreederinı

aldıkları gibi, bu üç imamı da kitaplarınadahil etmişlerdir", Binaenaleyh 1bn

Cezeri'ye gelinceye kadar, başta EbU Ubeyd Kasım b. SeHlim (ö: 224/83~)

olmak Ozere" birçok kıraet alimi, pekçok imam ve kıraetleriyle birlikte,

meşhur on imam ve kıraat vecihlerini de ihtiva eden eserler te'lifetmişlerdir.

H Bkz. Te/:ıirf.t'{.Bagovi (Me'alimll',.Tenzfl), Dıru'I-M'arifc, ILbs. Beyrut-J987 .• 1130.
Konu ile ilgili bilgi için bkz, Mehmet Adıgüzel, Kıraaıler Açısmdan Fonrııddin Razi ve
Te/sir-; Kebir'i, (basılmamışdoktora tezi), Erzurum-1998 s.27 vd.

"'Ibn Cezeri, Oayetü'n-N;noye, 1,49.
OJ ıbn C(lbe}'r el-Mukr!, KitabU 's·Seb'.'dan Once kıraeller hususunda yazdı!!! ve "KitQbiJ's

Semaniye" adını verdi~i kitabLna yedi imıma il4veten Y.'kub'u da, dahil eımiştir. (Bkz.
Imam Mekki. ef-lbone, s.90}.

16 Yine ed-Dıeunl tO: 324/936)'nın, kırutler konusunda yazd i!! ı kitabına, di~er imarnlarıı
bi.rlikte. on kıraat imammden EMI Ca'fer'j de dahil etti!i biJinmekt~diL (Bkz. Jbn Cezer1.
OoyeHI'n-Ninaye, H, 77) .

.ı ez-Zerkeşf, 1,330.; Bagavi, Me'alfmri'ı-Tefl:;ii,1,30.
"M. Sadık er-Rafii', f'CQzü'ı.Kıır'QfI.~.53 .
•• Ebu Ubeyd, insanların kıraaUe, kendilerine uyup imam kabul eııikleri beşşehirden

yirmibeş nUn ismIni, kıraatlarıyla birlikte "K,lablı'I-/(lraal"edlı eserine almıştır. Bunlar
arasında Rimme-i Aşere'den Ebu Ca'fer ve Imam Ya'kub'un dedesi Abdullah b. Ebi ıshak

(O: 1291747)'1 de zikretırn::ktedir. Bkz. Ebu Şarne, Kılablı'i-Marşidi'I-VeCız, nşr. Tayyar
Alııkulaç,Ouu Sadır,Beyrut, 139511975, s.163 vdd
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Hiç şüphesiz bu eserlerin başında Ebu Ali el-Bağdadı el-Malik!

(ö:438/l048)'nin yazdığı Kitabu'r-Ravda'sı gelir. O, bu eserinde Eimme-i

Aşere (on imam)den ve A'meş'den gelen rivayetleri nakletmekle kalmayıp,

aynı zamanda onlardan gelen rivayetlerin tarıklerini de zikretmektedir50
•

Belki o, eserinde, bulunduğu asrı itibariyle onlardan gelen kıraetleri

zikretmesi yanında, kıraat okuduğu hocalarının senetinden de bahsetmesi,

eserinin orjinalitesini bir kat daha artırm1ştır. Binaenaleyh Kitabu'r

Ravda'da takip edilen bu metod, ed-Danı'nin Camiu'J-Beyan'ında da sıkça

rastlanılmaktadırsı . Dolayısıyla tarık ve rivayetler açısından önem arzeden bu

eser, ihtiva ettiği özellik ve metoduyla Kur'an-ı Kerim, Mısır'da uzun zaman

okunup okutulmuştur~2.

Nitekim İbn Cezer1'nin bildirdiğine göre İbnu'I-Fehham, Kitabu'r

Ravda'da zikri geçen rivayet ve tarıkleriyle birlikte kıraat vecihlerini, Ebu

Ali'nin Kur'an'dan bir cüz veya tamamını, hocalarının isimlerini sırayla

zikrederek okuduğu gibi, o da Kur'an'. baştan sona Ebu Ali'nin hocalarına

okumak suretiyle hatmetmiştir~'.

Ebu Ali bu eserinde, yukarıda verdiğimiz örnekten de görüldüğü gibi

imamların ravilerini ve bu ravilerden gelen tarık ve rivayetlerinin kaça

ulaştığından da söz eder. Mesela İmam Nafı'in kıraatl, onbeş rivayet ve

tarikten>-ı, ibn Kesır'in kıraatı, sekiz rivayet ve tarıkten, İbn Amir'in kıraatı,

altı rivayet ve tarıkten, Asım'ın kıraatı, onbeş rivayet ve tarikten, Ebu Amr'ın

5<> Bkz. Kllobu'r-Raııda, vr. I-H.
ıı Bkz. Comi'u 'I-Beyan, rı, 361 vdd
" Bkz.. e'ı-Ne~r, I, 75.
" Bkz. a.g.e., a.y.
J' Mesela Ebu Ne~it'in Katlin'dan rivayeli otuzdört tarıka, Ho.lvani'njn rivaycti ise kırkdokuz

ıarıka, böylece Kalün'a u'a~an toplam tarık sayısı seksenüçe ulaşmaktadır. (Bkz. en-Neşr,

I, 102 vdd. l. Verş'den gelen rivayet, otuzbeş ıarikla Ezrak'a, yinni altı tar1kla lsbahani'ye.
[oplam Verş'c ulaşan (arık altmışbirdir. Binaenaleyh NUi'den gclen rivayetler, Kaliln lIC

Verş vaSHası ile yoz kırkdOrt tarıh baIi~ olur. (Bkz. en-Nev. ı. 99 vdd.)
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kıraatı, izhar ve idgamları ile birlikte, yirmiiki rivayet ve tarikten

oluşmaktadır. Yakub'dan gelen rivayetin ise üçe ulaştıgmdan bahseder.

Ayrıca Hamza'nın kıraatı, ondokuz rivayet .ve tarıkten ve nihayet Kisal'nin

kıraatı, ondokuz rivayet ve tarikten oluştuğunu söyler·\~.

Ebu Ali'nin mezk.ur kitabı, Uç bölümden oluşmaktadır:

i) İmamlarm rivayet ve tarıkleri, 14 varak.

2) Usül bahsi, 56 varak.

3) ferşü'I-Hurufbahsi, 72 varak.

Ebu Ali gibi, Eimme-i Aşere ile birlikte, A'meş'i de kitabına dahil

eden diger bir müellif, "Kitabu'I-Cami'" sahibi Ebu Hasan el-Hayyat el

Ba..gdadı (ö:450/l 058)'dir'· .

Ayrıca Kıraat-ı Aşere hakkında te'lif edilen Ebu'l-feth Abdulvahid b.

Hilseyn (ö:445/l054)'in "Kitabu't-Tizkar"ı, Ebu Nasr Ahmed b. Mesrur

(ö:442/1051)'un "Kitabu'I-Müfid"i, Ebu'I-İzz Muhammed b. Hüseyn

(ö:5211l 127)'in "Kitabu'I-İrşad"ı, Ebu'l-Kerem Mübarek b. Hasen

(ö:5501l155)'nin "Kitabu']-Misbah"ı, Ebu'l-Kasım Yusuf b. Alİ

(ö:465/l073)'nin "Kitabu'l- Kamil"i, Ebu Fadl Muhammed b. Ca'fer el-Hüzaı

(ö:408IIOI8)'nin "Kitabu'I-MOnteha"sı ve Ebu Muhammed Abdullah b.

AbdiImü'min (ö:7401I340)'in "Kitabu'l-Kenz"i gibi eserler de bunlar arasında

sayılabilir57 •

Aşera tarıkıyle yazılmış bir başka eser de, Ebu A'la Hüseyn b. Ahmed

el-Attar el-Hemedanı (ö:569II i 74)'nin "'Gayetü·I.İhtisar fi'I-Kıraati'I-Aşer ii

Eimmeti'l-Emsar" adlı kitabıdır. Müellif, kitabında "Ahrufu's-Seb'a"

~, Bkz. Kııabu'r-RaYda,vr. i vdd.
50 Şevki Dayfl, Kilabu's-Seb 'a, s.2l.
~7 Bkz. ıbn (ezeri, en-Neşr, 1,84 ydd
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şartlarını taşıyıpta rivayet ve tariklerden gelen meşhur Kıraat-ı Aşere'yi

özetle anlatmış ve bu kıraetleri şazz kıraetlerden mutlak olarak ayırmıştır.

Ayrıca bu kitabını, Eimme-i Aşere'den biri olan Ebô Ca'fer'i, biltOn

imamlara, Basra imamlarından Ya'kub el-Hadraml'yi ise, Kfıfe imamlarına

takdim ederek yazmıştır~' .

Yine İbn Cezeri'nin Aşere Tarik'inde takip edilen di~er önemli bir

eseri de "en-Neşr fi'I-Kıraati'l-Aşr"adındaki iki ciltlik kitabıdır. İbn Cezeri

bu eseri yazmaya RabJUI Evvel ayının başında ve 799/1396 senesi (Yıldırım

Beyazıd, 805/ ı 402) zamanında Bursa/da başlayıp, yine· aynı sene haram

aylarından Zilhicce ayı içerisinde Bursaıda tamamlamıştır59,

İbn Cezerı, bu eserini yazmaya niçin ihtiyaç duyduğunu ve önemini

şöyle anlatıyor: "Bu konuda gayretlerin azaldı~ını, yüce ilmi öğrenenlerin

siIinmekte olduğunu ve köşe bucağın o büyük ve hüccet imamlardan

boşaldığını gördüm.. , Meşhur kıraetlerin terkedildiğini, sahih rivayetlerin

ekserisinin unutulduğunu ve neredeyse insanlar, içerisinde çok az kıraat

bulunan Şatibi ve TeysIr'in münderecatından başka kıraat bilmediklerini

(tanımadıklarını) farkettim. Binaenaleyh, (vakıf olduğum) sahih kıraetleri

bildirerek, ortaya çıkarmak ve rivayet edilen meşhur nakillerden makbul

olanı bilmek de gerekli olunca, istedim ki, meşhur imam ların kıraatından

bana ulaşanı tesbit edeyim. Böylece (Merkezi) şehirlerin kurrasından on

İmamın ve geçm iş asırlarda kendilerine uyulan kimselerin rivayetlerinden

bana göre en sahih olanı tevsık edeyim""'.

ıbn Cezerı sözüne devamla "... İşte bu amaçla, bu kıraetleri kendisine

milracaat edilen (ve kaynak olan) bir kitapta ve kendisine güvenilen

50 Katip Çelebi, Hacı Halife. Keş,fu'z-Zürıürı. M E. Basımevi, [st. IJ62fl943., Il,ı 189.
~9 ıbn CezerI. a.g.e .. II, 469.
6" ıbn Cezer!, en-Neşr, 1154.
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bölümlerde topladım. Tesbit edilen saglam kıraetlerden bir harf dahi

bırakmaksızın hepsini zikrettim. Arkada hiç birşey bırakmadım.

Açıklamadıgım bir mUşkiliit, yakınlaştırmadığım bir uzaklık, birleştirip tertip

etmedigim bir dagınıkhk yoktur. Onda, şazz ve fez (senette tek, münferid)

olanlarına işaret ve dikkat çektim ... Kıraetlerin her birine şarkta ve garpta

bilinen herbir tarıkıne gerçek bir yönelişle yönelerek kapahlıgı kaldırdım...

Tek başına bu kitap, sağlamlıkta ve tahrir de yeterlidir"'oI demektedir.

c. Takrib Tarikı

Seb'a ve aşere tarıklerinden b~ka, bir de "Takr'ib Tarik"j vardır ki o

da, Kıraat-ı Aşere imamlarının ravileri ile, o ravilerin ravileri arasında

mevcut olan farklı vecihjeri öğrenmeye ve okumaya denir2• işte bunları

bildirme ve tarıkleri cem' etme amacıyla ıbn Cezeri, "Tayyibe" yi kaleme

almış ve bin beyitten oluşan bu manzum eserini yazmıştır ki bu eser, dörtyüz

otuziki beyti usul kısmını, bakiyesi de FerşU'I-Hurufkısmınl oluşturmaktadır.

İbn Cezerı'nin 799/1396 tarihinde yazıp bitirdigi bu eser; birçok tarıkten

gelen "Kıraat-ı Aşere"yi, harflerin mahrec ve sıfatlarını, kıraat· şekillerini,

vakf ve ibtidayı ve daha pek çok önemli konuyu en ince noktalarına kadar

ihtiva etmektedir61
. Nitekim o, bir beytinde :

oj.-:~ U.}-k y--:---9 CJ...JU1; "Bunlar, recez bahrinde yazılmış özlü ifadelerdir.

Bunda(Tayyibe'de),kadri yüce, işareti geniş ve de çok az rastlanan görUş ve

rivayetleri bir araya getirdim"64 demektedir

61 ıbn Cezeri. a.g.e., 1/56-57.
62 Bkz. ismail Karaçam, Nüzü/u 'I-Kur 'Cin, 5.249 .
., Bkz. Ali OsmanYUkseL ıbn Cezer; ve TayyibeT!ı'n-Neşr. (Doktora Tezi). lSTanbul-1996,

s.24 J ve 250.
6< tbn Cezert, Şerh14 Tayyibell'n-l'/eşrji'I-Kıraa/i'I-Aşr. nşr. Ali Muhammed ed-Debbı\',

Mustafe'J-Babi'I-Halebl. L bs. Mısır. 1369/1950., s.25.
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Yine kıraat alimleri arasında, daha önce izah ettiğimiz gibi, Seb'a,

Aşere ve Takr'ib tar'iklerine ilaveten, gerek Kıraat-ı Seb'a ve Aşere de ve

gerekse Takrib Tarıkınde, kıraat vecihlerinin toplanması ve tertibi itibariyle

hazık Kurra arasında iki tarık daha kabul edilmiştir ki bunlar:

d. Teysir Tarıkı:

Buna İstanbul tarıkı de denir ki, mütekaddimün (eski okuyucular)

arasında "Teysir Tarık"i diye şöhret bulmuştur. Bu tarlkte kıraata, istiaze ve

besmele ile başlamada, Mısır tarıkınin aksine; vaslü'l-kül vechi, kat'ül-kül

vechine tekaddüm eder. İki süre arasında besmele okumada ise vasl vechi,

kat' veehine tekaddüm eder, Keza iki sure arasında besmeleyi okumada üç

veche ilaveten, yine iki sure arasında icra edilen Vasl biji Besmele (besmele

okumadan iki sOre arasını birleştirme) vechi, Sekt biıa B~smele (besınele

okumadan ve nefes almadan diğer sureye geçme) vechine tekaddüm eder·~.

Ayrıca meratib-i arbaa'ya göre, Kalun ve Durl meddi munfasıh önee bir,

sonra iki elif uzatarak okumaları da bu tarıkın özelliklerindendir'·, Teysır

tarıkı, "el-f'tilaf' sahibi Yusuf Efendi Zade (6:] 167/1753) ve Şeyh Ahmed es

Sufi (ö: 1172/ i 758)'nin mesleki olarak kabul edilmişti-r".

Teysir tarıkı; ed-Dani'nin "et-Teysır"i ile, İbn Cezerl'nin, bu kitaba

bazı ihivelerle yazdığı, "Tahbir"ini esas ittihaz edip, bu ikisine "eş

Şatibiyye"nin, ve yine İbn Cezer'i'nin, yedi kıraatı, on kıraata tamamlamak

maksadıyla, sadece üç imarnın kıraatmı ihtiva eden ve "ed-Dürretü'I-Mudiyye

fi'I-Kıraati's-Seliisi'I-Merdiyye" adıyla yazdığı ve ikiyüz kırkyedi beyitten

--------------
(,~ Paluvı, Zıibdeıu'I-lrfan, Hilill Ya}ınları, Arır dendı Matbaası. istanbul 13 J2/1893, 5.6

vd.; Mııhammed Emin, a.g.e., 5.4 .
•• Palııvi, tI.g.e., 5.8 .
•' Muhammed Emin, a.g e.. s.7.
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müteşekkil bu manzum eserin6
& ilavesiyle bu tarık oluşmuştur. Daha sonra bu

tarik, hierı bin yılından sonra "İstanbul Tarlk"j adıyla şöhret bulmuştur'·,

e. Şatibi Tarikı:

Buna Mısır tarıkı de denir ki, derin vukuf sahibi alimleri arasında

"Şatibi Tarik"i diye şöhret bu Im uştur'''. Bu tarlkte kıraata, istiaze 've besmele

ile başlamada kat'ü'l-küI vechi, vaslil'l-kül veehine tekaddüm eder, tki sÜre

arasında besrneleyi okumada ise kat' vechinin vasl veehine tekaddüm etmesi

de bu tarıkın özelliklerindendir'I, Mertebeteyn (Mısır tarıkm)'e göre Verş ve

Hamza, medd-i muttasılı, aslı medle birlikte beş, di~er imamlar, medd-i

lazım gibi dört elif uzatarak okur/ar 72
. KalUn ve Dur'i, meddi munfasılı aslı

med üzere önee bir, sonra 'üç etif uzatarak okurlar. Üç elif uzatmada İbn

Amir, Asım, Kisaı ve Halef de, bunlara muvafakat eder". Bu tarık, "Kitabu'l

Mutkin" sahibi Kettanl Zade (?) ve Şeyh Ataullah en-Nedb (ö: 120911 794)'in

mesleki olarak kabul edilir".

Bu tarık de, "Şatibiyye" ve "ed-Dürre" esas olarak alınmış, daha sonra

ReisO'I-Kurra'nm usulüne uygun olarak "et-Teysır" ile "Tahbır" bunlara ilave

edilmiştir", Sonraları bu tarık, Mısırlılar ve mağripliler (Endülüsteki Emevi

'uleması) arasında çok okunup yaygın hale geldiğinden "Mısır Tarık." adıyla

şöhret bulmuştur'·,

6' Ebu C'afer, Y'al<ub ye Halef'in kıraellerini içine alan bu manzum eserin, birçok şerhi
olmakla beraber en meşhur şerh. Muhammed b. Hasan es-Sernnudl (ö: 119911785)' nindir.
(Bkz. Şerhu 's-Semrtudi aıa Me/m 'd-Durretl 'I-Mütemmimetl lı 'I.Kıraati'I-Aşera, Mısır

1342/1923, 5.2 \'dd.)
6~ Muhammed Emin, Umdelü'f-Huffan, s.5.: Mehmet Adıgüzel, Imam Naiı' ~e Kıraalmm

O,"elllkferi (BasılmamışYüksek L isatls Tezi), Erzurum-! 993. 5.99. Dipnot.
TO Muhammed Emin. a.g,e., 5.5.

" Pa!u\'i, a.g.e., 5.6-7.
n Saçııklızııde, Cılhdü Muk/II, Vilıiyet Maılıaası, Konya-18n. 5.87.
11 Paluvl. a.g.e., 5.8.
,. Muhammed Emin. a.g.e., s.7.
15 Muhammed Emin, Umde((J'I-Hu/fan, s.5.; ismail Karaçam, Nazüfıi'I-Kur'an,5.249.
16 Geniş bilgi için bkz. Mehmeı AdıgUzei, a.g e., a.y.
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Daha önce izahına çalıştıgımız ve kıraat kitaplarında zikredilegelen,

ayrıca İbn Cezer'i'nin de "en-Neşr fı'I-Kıraati'I-Aşr" adlı kitabında, detaylı

olarak yer verdiği on imamm yirmi ravisinden bize ulaş:an toplam seksen

tarikın, müstakil olarak birarada görmek amacıyla bunları, aşagıda tablolar

halinde verecegiz:

TABLO i

IMAM ADI RAVl ADI TARiKI TARiK II
1- Nılfi' ( \ H169) 1- KaHin (....,)(220) 1- Ebu Nesit (258) 1- ibn Buvl1n (344)

2- el-Kazzaz ( 340 )
2- el-Hülyan! (250) i· ıbn Ebi Mihran (289)

2- Calfer b. Muhammed (290)
2- Vets (r )(197) l- e1-E.zrak (240) I-ısmail en-Nehhas (280)

2- İbn Sevf(307)
2- el-İsbehani (296) 1- HibetuUafı (50)

2- el-Mütavveı (71)'8

TABLO II

2· ıbn Kesjr (J) (120) 1- Bem (o) (250) i· Ebu Rabi'a (294) J- en-Nakkaş (35 J)

2- ibn 8elJnl1n (374)

2· ıbn el-Hobbab (301) l- iblJ Salih (50)
2- AlxlalyahJd b. Ömer
(349)

2- KunMI (j}(29l) 1- İbn Mocahid (324) ı-Ebu Ahmed es-
Samiriyy (386)
2- Salih... (380)

2- İbn Şenebuz (328) 1- el-Kadı Ebu Ferec
(390)
2- es-SaM... (388)

77lblJ Cezeri. a.g.e., r, 54 Ydd.
,. Bkz. en-Neşr, l, 113 yd.; Takribu'n-Neşr/I'F-Kıraall'I-Aşr,s,2 ; ed-Oimyati, I/ha/, 5.7.
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TABLO m
3- EbU Aınr(ı:) (154) 1- Ouri (.lı.) (240) ı -Ebü'z-Z'eri (2SO) 1- ibn Mücahid (324)'9

2- el-Mua'ddel (330)11l

2- tbn Ferh (303)31 1- ıbn Ebi BiI811358)

2- Mutavveı (3?\)

2- Susı (eÇ) (261) ı -ibn Cerir (316 )S! 1- Abdullah b. Hüseyn (386)

2- İbn Habeş (373)

2- ibn Cumhur (300)83 1- es-Sezal (370)

2· eş-$eııebilzi(388)

TABLO LV
4· ibn Amir (I.!!) (1 18) i· Hisa.m (J) (245) ı - el-Hulvılıı\ (250) i - İbn Abdan (300)

2· el-Cemal (300)

2- cd-DileQnl (324) 1- Zevd b. Ali (3581

2- es-Sezai (370)

2-lbn Zekvan (r) (242) 1- Ahfes (292) i· en-Nakkas 05 J\

2- ibııü1-Ehrum 041 )
2· es-SQr1 (07)" 1- er-Rem1! (324}"S

2- Mutavvel (37 ı)

TABLO V
5- Asım (.:ı) (127) 1- Ebu Bekr (L.>"') 1- Yahya b. Adem(20J} I-Şuayb(261)

( 193)

2- Ebil Hemdıln (240)8Q

2- lI1eymi (243)97 1- ıbn Hulev' (356)

2- er-Rı=.3.z(60)8'

2- Hats (t )(l80) ı- Ubeyd b. Sebbah (235) I-Ebfı Hasan eI-H8Şiml

(368)

2-Ebu Tahir (349r
ı-Amrb.es-Sebbah(22i r 1- el-rıl (289)

2- ez-Zer'An (290)

79 Ebu'-Z'era'dan arzan klcBal rivayeı etmiştir. (Bkz. İbn Cezcri, Goyeıu'n-Nıhoye,I/J74).
iiLi ıbn Cc:zcri, GayeJu'n.Nıhaye, ıı, 282
Si ibn Cezerı, Goyeıü'n-A'ihaye, I, 95 vd.
&1 ed-Dimyall, a.g.e., s.7.: en-Neşr, 1,135.
83 ed-Dimyali, o.g.e., a.y.; en-Neşr. a,y .
•• Bkz. en-Neşr, I, 146.
g~ ıbn Cezcrl, (JayeliJ'n-Nıhaye, i I, 77.
il<l Bkz. en-Neşr, I, 156.
&1 Bkz. en-Neşr, a.Y.
LLS Bkz. en-Nqr, 1,157.
89 ıbn Cezer!, Gayeıü'n-Nihaye, ı. 475 vdd.
90 cd-Oimyat1. a.g.e. s.7.
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TABLO VI

6- Hamza (U)(156) 1- Halef(u-'» (229) 1- İdris (299) 1- İbn Osman(334)

2- ibn Mıksern(354)

3- ibn Salih (340)

4- Mutavvel (371)

2- Hallad (J) (220)9' i· İbn Şazzan (286)

2- İbn Heyscm (249)

3- el-Vezzin (250)

4- Talha (252)

TABLO vıı

7· Kisa! (..ı) (189) I·Ebu Haris (0") ı -Muh. b. Yahya (288) \- el·Betti (300)

(240)

2· el-Kanlari (3 LO)

2- Seleme b. Asım (270) 1- Sa'leb (291 )

2· İbn el-ferec (300)

2-Hafs Duri (ü) [-Ca'fer en-Nusaybi (307) I-ıbn el-Celend8. (340)

(246)

2- ıbn Oeyzfiye (330)

2- Ebu Os. ed-Oarir (3 ı O) I-İbn Ebi Haşim (349/2

2- eş-Şeziii (370)

TABLO VIII

8-Ebü Ca'fur 1- isa b. Verelan (t) (160) 1· fOOl b. ŞiizAn (290) 1- ıbn Şebib (312)

(~)93, (130)

2· ibn Hariln (330)

2-HibetuJlah b. Ca'fer (350) 1- el·Hanbeli (390)

2-eI-Hammı1mi (417)

2·İbnCemrnaz(~) ( ı 70) I-E. Eyyilb el-Haşim1(2 ı 6) 1- tbn Rezın (253)

2-Ezrak Cemal (240)

2- Duri (246 )94 I-İbn en-Neffiih(314)

2- İbn Nebşel (294)

., Bkz. en-Neşr, ı, ı 66 vd.
02 Bkz. en-Neşr, 1.172 vd.: ed-Oimyaıi. a.g.e .. 5.7·8.
QJ Şatibi'nin rumuzatına göre. HırziJ 'f-Emanf, s. J 4 .
•• Bkz. en-Ne.şr, ı, 180.; ed-Oimyati. a.g.e .. s 8.
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TABLO IX
9- Ya'kub (.1»"5 (205) 1- Rüveys (h (238) 1- eı-Terrmıar (3 10)% \- eıı-Nehhas(368)

2- Ebu Tayyib (350)

3- ibn Miksem (308)

4- eı..cevherl (340)

2- Ravh (~) (234) 1- (bo Vehb (270) 1- el-Muilddel (320)

2- Ha!ll7.a b. Ali

(320)

2- ez-Zübeyr! (300) I-Galam b. Şenebuz

(328)

2- ıbn Habş3n (340)"7

TABLO X

10- Halef(J5.) (229) (- el-VetT1lk (c-'"') (286) J- İbn Ebi Ömer (352) i ~SUSenCeı-dL

(402)

2-Bekr b. Şazan

(405)

l-el-VetT1lk (C"'"') (286) I-Muh. b. islıak

e1-Verrak (290)

2-el-Birsatl (360)

2-ldris el-Haddad (~) (299) l-eş-Şatt'i (370)

2·Mutavvei (371)

3- ibn B&yan

(344)

4-eI-Kulay'i

(368)"~

Değerlendirme

Kur'an-ı Kerim'in, ml.lsıümanlara kolaylık sağlamak amacıyla Yedi

Harf üzerine nazil olmasl99
, Hz. Ömer ile Hişa.ın b. Hakim örneğinde 'oldugu

gibi, sahabenin, peygamberden kıraetlerini değişik biçimlerde almış olmaları,

., Şatibrnin rumuzaıına göre, a g.e., B.y
""İbn Cezerl, r";ayelri'n-,vihaye, ll, 271 vd
., Bkz. en-Neşr, J, 187 vd.; ed-Dimyati, a.g.e., s.8.
9~ Bb:. a.g.e., I, 191 Yd.; ed-Oimyati, a.g.e., s.8. Ayrıca bu ttlklerle ilgili benzer tablolar

için bkz. Ali Osman Yüksel. a.g.e., s.273 Ydd.
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ayrıca ashabın ellerindeki nushalara, tefsiri mahiyetteki jUivelerin ginniş

olması, dogal olarak sahabe arasında bazı kıraat farklılıklarına neden

olmuştur. Mevcut kargaşaya son vermek amacıyla Halife Hz. Osman'ın,

Kureyş lehçesine göre"", istinsah ettirdiği Mushaflarda nokta ve harekenin

bulunmayışı, böylece H ..... (Fatiha, 4), -L....L.! (Sebe, 19) ve u~ (A'raf,

149) misalierinde oldu~u gibi, iki ya da daha fazla vecihleri ihtiva eden

kelimelerin Mushaflarda tek tip yazı ile yazılmış olması sebebiyle, bu ve

benzer ihtiliHları istismara kalkan bazı kimseler, Mushatların hattına

uygundur diye, senedi sahih olmayan kıraetler icad etmeye başladılar, İşte

bUtUn bunlar dikkate alındı~ında, sahih kıraetleri tesbitte, tarik ve senedin

önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Nitekim bu durumu gören islam alimleri, gayrete geldiler ve daha

önce verdiğimiz şema ve tablolardan da anlaşılacağı gibi, sahih kıraetleri,

senet ve tarikleriyle birlikte tesbite çalıştı tar. Neticede "Yedi Harf'e istinaden

farklılık arzeden kıraetlerin sahih lerini yani, mütevatir ve meşhur olanlarını

şazz kıraetlerden ayıklamaya muvaffak oldular.

Başlangıçta kıraat imamları, şeyhıerinden şifahen öğrendikleri

kıraetlerini, "Ojinal Tarihi Ses Tescili"'oı diyebileceğimiz metodla bi~ harfini dahi

degişikliğe uğratınadan ve aynı şekilde talebelerine aktamnşlardır. Elbetteki

onların esas gayesi, Kur'lin vahyinin asıl muhatabı olan Hz, Muhammed'in,

Kur'lin kelimelerini nasıl telliffuz etmişse, aynen o vecihleri gelecek nesillere

aktarmak, böylece orjinal telliffuzu muhafaza etmektir, Şüphesiz ki şifahi metodla

okunagelen Kur'an, asırlar önceki teWiffuz ve edi ediliş biçimini ve özeııi~inj

koruyan tek kitap olmuştur. Bu ise, kıraat ilmi ve tesbite çalışılan onun isnlidı

9'1 Buhar!, Sahih, Matbaa'j Amire, ı 3 ı ~/I897, Kiıabu'I-Fedai'l, ~(Vi, 100).
100 KurtubL. el-Cami' /1 Ahkdmi'I-Kur'an, Daru Ihyai'I-Tllrasi'I-Arabi, I, 54,
LO' Bkz, Necati Tetik, K/raat itminin Ta 'Ilm i, işarel Yayınları. lstanbul-1990. s, 16,
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sayesinde olmuştur. Daha önce de zikrettiğimiz gibi, kıraat okuyan öğrenciye

verilen icazetnamede, kendisini, hocası vasıtasıyla Hz. Peygamber'e ulaştıran

inkıtasız senet zinciri mevcuttur. Bunun bir örneğini, makalemizin başında

zikrettiğimiz meşhur "Kitabu'r- Ravda" sahibi Ebu Ali el-Hasan b. Muhammed b.

lbrahim'in kıraat senedinde gönnüşttik.

Netice olarak Yedi Harfe binaen ashabın, kitabet, miişafehe ve hıfz

gibi metodlarla, diğer bir ifadeyle sema ve arz ile Peygamberden kıraat alış

şekil ve derecelerinin farklılık arzetmesi, dolayısıyla onlardan kıraat alan

tabi'in de, kendilerinden sonrakilere kıraetleri nakletmeleri doğalolarak

farklı olmuştuL Binaenaleyh, kıraetler arasında bazı zıtlıkların olduğunu

zannederek, birini diğerine tercih etmek veya birinden ötürü diğerini kabul

etmeyip reddetmek sahih olmaz. Zira Resuıallah'dan sağlam bir senetle gelen

her kıraatın kabulü vaciptiL Ümmetten hiç bir kimseye onu reddetmek caiz

de~iıdir. Hepsi Allah tarafından indirilmiştir ve ona inanılması gerekir.

Çünkü kıraetlerden herbirinin diğerine karşı durumu, bir ayetin diğer ayete

olan durumu gibidir. Dolayısıyla hepsine iman etmek ve ihtiva ettikleri

manalara ilmen ve amelen ittiba etmek gerekir. Nitekim İbn Cezed'nin

nakline göre İbn Mes'ud (La.), "Kur'an hakkında ihtilafa ve münakaşaya

düşmeyin. Çünkü onda birbirine zıt!ık ve eksiklik yoktur. .. Binaenaleyh, iki

kıraat da mana açısından birbiriyle çelişmez. Kim bir kıraatı okursa,

sonradan ondan yüz çevirerek onu terketmesin. Zira kim Kur'an'dan (sahih

olan) bir kıraatı inkar ederse, (sahih olan kıraetlerin) tümünü inkar etmiş

olur" demiştirWl.

ıoı Bkz. e".Ne$r ji'I-Klraaıi'I.A$r,I, 5 ı.
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