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Yazan: Dr. Abdu's-Sabdr Şlilıin
Çeviren : Tayyar ALTlKULAÇ
III. ESKi ALİMLERİN «EL-AHRUFU'S-SEB'A» YI TEFSİRLERİ
A.

İbn

Kuteybe (öl. 276/889) :

Eski ve yeni birçok alimler «el-Ahrufu's-seb'a» dan maksactın ne olduğunu
izaba çalışmışlardır. Biz, bu hususta izhar edilmiş görüşlerin arzına Ebıl
Muhammed Abdullah b. Muslim b. Kuteybe'den başlayacağız
İbn Kuteybe, «el-Ahrufu's-seb'a» yı incelerken bazı görüşlt:ri ve bu konudaki tefsirleri zikretmekte ve şöyle demektedir:

«- Bazıları bu hadisin izahında yanıldılar ve yedi harften maksad: va'd,
tehdid, helal, haram, öğütler, örnekler ve delil getirmedir, dediler. Diğerleri,
kelimede yedi ayrı Iügat olduğunu söylediler. Bir başka gurup: helal, haram,
emir, nehl, geçimişten haber verme, gelecekten haber verme ve örnekler, diye izah ettiler. Bu görüş~erden hiçbiri bu hadisin izahı olamaz. Bir kimse:
Filan Ebu Amr'ın veya Asım'ın harfi ile okuyor, dediği zaman, bu görüşlerin ileri sürdüğü şeylerden hiçbirini kasdetmez. Ve -benim bildiğim kadariyle- Allahın kitabında yedi vecih üzere okunınası doğru olan hiçbir harf
te yoktur. Peygamber (s.a.v.) in: Kur'an yedi harf üzerine nazil olmuştur, sözünün manası, çeşitli lügatiardan Kur'an'da dağınık halde bulunan yedi
vecih (nevi) üzerine ... demektir. Bunun böyle olduğuna, Peygamber (s.,a.v.)
in: Dilediğiniz gibi okuyunuz, sözü de deialet etmektedir» (18)
-

İbn Kuteybe işaret ettiği görüşleri reddettikten sonra iddia ediyor ki:
«Yedi harf, muhtelif lugatlardan yedisidir. Kur'an'da dağınık halde bulunmaktadırlar». Yani «harf»ten maksat, <<lügat» tır. Ve bu lügatiarın
sayısı
yedi olup hepsi aynı kelimede birleşmezler. Kur'an'da kah o kelimede, kah
bu kelimede olmak üzere dağınık haldedirler.

Müellif daha sonra

görüşü

için tafsilat vermekte ve

şöyle

(18) İbn Kuteybe, Te'vi!u muşkili'l-Kuran, s. 26, Kahlre, 1373/1954.

deme

~
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«- Ben kıraetlerdeki ihtilftf veeilileri üzerine iyiden iyiye düşündüm.
Neticede onların yedi cins olduğunu gördüm (özet olarak şöyle) :
ı.

irabında

Kelimenin

veya harekesinde meydana geien ve fakat onun
meydana getirmeyen, manasını da değiştirmeyen ihtilfıf
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çeşidi: Cenab..ı Hakkın ~ ~~ ~
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gibi.

Fazlalık

ve eksiklik yönünden ihtilaf :

kavl-i keriminin
İbn

kıraetı de vardır.
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6. Takdirn-tehir
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ve
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da de-

gibi.

yazılışı

S. Kelimede,

manasını

gibi.

yazılış şeklini değiştirip manayı

4. Kelimede,

olarak ta

ile (üstün-

de harflerindeki ihtilaf nevidir ki

~_:,!...i~·

tesir etmez:
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,,....,

kavli gibi ki .•. ;;_

irabında değil

3. Kelimenin

olarak ta

ve harekelerinde meydana gelip
şeklini
bozmayan ihtilaf çeşidi :

yazılış
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;:,_rv ~ L\,:::')

~ J ~\

nın nasbı

okunmuştur.

2. Kelimenin
ğiştiren ve fakat
!""'

kavli gibi ki )

okunınası

gibi».

Kuteybe diğer bir noktaya temasla şöyle diyor (yine özet olarak) :
Bu harflerin

(okuyuşlann)

hepsi Allah Tealanm

Emhı indirmiştir

(s.a.v.): Onu Cibril-i

kelamıdır.

{19); o halde Huzeli olan

Rasftlüne
/
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okuyacak, bununla~--~ i murad edecektir. Çünkü o, bu kelimeyi böy·
.
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le telaffuz etmekte ve

kullanmaktadır.

Esed'li ise 0 ~
/

(19)
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işmamla
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Temim'li hemzeleri telaffuz eder;
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damme ile birlik-

derken de idgamla birlikte damıneye

okur. Bütün bunlar herkesin dilinin (kolayca)

dönmeyece~ şey

lerdir».
Müellif daha sonra

şu

sözleri ile bu

ruhsatın

gerekçesini izaha

çalışıyor

:

«- Şayet bu kabilelerio herbiri, kendi lehçesini ve çocukluğundan yetişkinliğine kadar alışageirliği şivesini terk ile emrolunsaydı bu ona zor gelir, büyük sıkıntıya maruz kalırdı. Uzun bir eğitime tabi olup dilini kırma·
dıkça ve alışkanlıklarından kendini sıyırmadıkça bu onun için mümkün de
olmazdı» (20).

İbn Kuteybe'nin bu tefsiri aslında hadisin rivayetleri arasında geçen,
yedi harf üzere okumanın mubah oluş sebeblerine ve aralarındaki ihtilaf
şekillerine dayanmaktadır. Bu meyanda o, kıraetlerdeki ihtilaf şekillerini en
yaygın olanlarından başlayıp tedricen meşhur kıraetlerden en çok uzaklaş
rnakta olanlara doğru olacak şekilde tasnif etmiştir.

Bunlardan ilk üçü, Hz. Osman'ın Mushafındaki -hakkında icma vaki olankelamullah ile tenakuz arzetmeyen ihtilaf nevileridir. Son döldü ise bu Mushaf'ın resmine (yazısına) muhaliftir. Çünkü bunlardan birincisindeki (4. madde) ihtilaf, bir kelimenin yerine, aynı manaya gelen bir başka kelimenin
getirilmesine munhasırdır. İkincisinde (5. madde) ise manayı değiştiren bir
ses (telaffuz) değişikliği vardır. Üçüncüsünde (6. madde) kelimelerin bilinen meşhur dizilişine aykırılık ve nihayet dördüncüsünde (7 madde) meş
hur olan ayet metnine göre fazlalık veya eksiklik meydana gelecektir.
Bütün bunlar, yedi harf mefhumu içinde dahildir. Ve İbn Kuteybe namühim olan iki harf (okuyuş) arasındaki ayrılığın, biribirine aykı
rı hükümlerin çıkarılabileceği sınıra ulaşmamasıdır. Aksi takdirde yedi har·
fin dışına çıkmış olur ve onu okumak ta haramdır. Ancak, fıyetin manası
nın kendisi ile ittihad edeceği, aykırılık arzetmeyeceği şekildeki ihtilaflar
caizdir (21).
zarında

B. İbn Cerrr et-Taberi (öl. 310/922):
Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir et-Taberi, «el-Ahrufu's-seb'a» nın, «sayıl
mayacak kadar çok olan Arap dillerinden yedi dil ve'Ya yedi tügat ... » olduğu
fikrindedir (22). Kur'anın nazil olduğu «el-Alırufu's-seb'a» (yed-i harf), manaları bir, lafızları ayrı olmak suretiyle her bir harf ve her bir kelimede yedi
(20) Te'vllu muşkili'l-Kur-an, s. 28.30.
(21) Aynı eser, s. 31
(22) b k. Taberl, Cfuni.u'Lbeyftn an te'vili §.yi'l-Kur'an, I, 46-47,
Muhammed Ş§.kir ve Mahmud Muhammed Şakir neşri).

Mısır.

tarihsiz (Ahmed
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lügat demektir. Bir

:J'

,ı$~

•.S#

şahsın (aynı

manaya gelen

ve benzeri misallerde görülece~ üzere, lafiziarı de~şik

söz çeşitleri ile konuşması gibi ki, bunlardan herhangi biri ile ifade-i mernm
halinde lisanlar arasında ayrılık meydana gelse de mana ayındır (23).
Taberi devamla fikrini
«----'

şöylece açıklığa kavuşturmuştur

Biz bu durumun günümüzde mevcut

olduğunu

:

iddia etmiyoruz. Biz

ancak Peygamber (s.a.v.) in: Kur'an yedi üzere nazil olmuştur, sözünün manasının, yukarıda zikri geçen rivayetlerde vürud ettiği üzere olduğunu söylüyoruz (24). Ve halen okuma işi, ümmetin tensibi ile -diğer altısından sarf-ı
nazarla- bir harf üzerinedir (25)».
Görülmektedir ki, Taberi'nin «yedi harf aynı kelimede yedi lügattır»
şeklindeki görüşüne, İbn Kuteybe'nin yukanda geçen fikirleri karşıdır.
Ve o, «yedi harf, Kur'anda dağınık halde bulunan yedi lügattır>ı, demektedir.
Yine görmekteyiz ki Taberl, halen okunmakta olan bütün kıraetierin
«yedi harf»ten biri içinde olduğunu, okuyucuya bütün harfleriyle Kur'an
okuması yasaklanmamasma rağmen sadece bir harfi okumak üzere vald olan
icma-ı ümmetle diğer altı harfin terk edildiğini kabul etmektedir (26). Halbuki İbn Kuteybe'ye göre «yedi harf» (bugün de). mevcuttur ve hudutlan
bellidir. Bunlardan üçü -yukarıda gördüğümüz gibi- Hz. Osman'ın Mushaf'ı
nm yazısı içinde dahildir.
Bu

görüşlerin

maksadın

her ikisi de «el-Ahruf» (harfler) ve «es-Seb'a» (yedi) den
kesinlikle sınırlandırılmasına kani olmuştur.

C. Mekki b. Ebi Talib ( öl. 437/1045) :

Mekki b. Ebi Talib Hammuş el-Kaysi'nin, İbn Kuteybe'nin görüşüne tabi
görülmektedir. Onun sözlerini, arada bazı basit ilave ve açıklamalar
da yaparak aynen nakletmiş ve bu gerçelte şu sözleri ile işaret etmiştir :
olduğu

«-

es-Seb'a'nın manaları hakkındaki

bu taksimata alimlerden bir gurup

meyletmiştir. Ve bu, İbn Kuteybe'nin ve İbn Şureyh'in görüşüdür. Fakat biz

burada

onların

sözlerini

açıklamış

olduk» (27).

Mekki, «el-İbane an meani'l-kıraat» adlı kitabında fikirlerini izah ederken Taberi'nin görüşüne karşı çıkmış ve onda tenakuz bulunduğunu ortaya
koymuştur. O görmüştür ki Taber!, Kurrfuıın kıraetler hakkindaki bugünkü
ihtilaflannm yedi harften birine aid bulunduğunu ve bu bir harfin de Hz.
Osman'ın Mushaf'ındaki harf olduğunu kabul ediyor; ümmetin icınih ile diğer harflerin terk edildiği fikrini ileri sürüyor (28). Nitekim biz Taberi'nin
bu görüşünü Tefsir'inden nakletmiştik. Fakat Mekki, Taberi'n:n «Kitabu'Lkı(23)
(24)

(25)
(26)
(27)
(28)
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eser, I, 57..58.
eser ve yer.
Aynı eser, I, 58-59.
Aynı eser, I, 59.
Mekki b. Ebi Talib, el-İbane an t::.eani'Lkıriiil.t, s. 20, Kahire, 1379/1960.
bk. Aynı eser, s. 10-11.
Aynı
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nlılt»ından

sözünü naklediyor : «Bizim nezdimizde sıhl!ati sabit olan
bizzat Peygamber (s.a.v.) ümmetille ö~retmiştir. Bun1ar,
-Allahın Peygambere ve ümmetille kendileıi ile okumaya izin verdiği- yedi
harf içindedir. Mushaf'ın yazısına uygun oldu~da bunlan okuyanlan hataya nisbet edemeyiz. Ama Mushaf'ın yazısına uymazsa onu okumayız.; orada durur, bu konuda söz söylememeyi tercih ederiz» (30).
bütün

şu

(29)

kıraetleri

göre Kurrarun ihtilaf etti~ bütün okuyuşları, Hz.
bir harf içinde kabul ediyor; ikincisinde ise
Kurranm ihtilaf ettiği sahih kıraetlerden hepsinin -Mushaf'ın hattına uyduğu
müddetce- yedi harfe dahil olduğunu, Mushaf'ın hattının her iki duruma da
musait olduğunu söylemiş oluyor. Zaten bir harfin içindeki muhtelif kıraetler
aslında yedi harfin de içinde demektir.
Taberi ilk

görüşüne

Osman'ın Mushaf'ımn yazıldığı

İşte Mekki, onun re'yinde tenakuz
oluyor (31).

bulunduğunu

bu yüzden ileri

sürmüş

Bize kalırsa buradaki tenakuz şeklidir. Çünkü -görüşümüze göre- kat'i
olarak bilinmektedir ki, bazı okuyuşlar Hz. Osman'ın Mus!llif'ına tamamen
aykırıdır. Taberi de re'yinde esasen bunu kasdetmektedir. Şu kadar var ki
o, ınetrılk olan bu okuyuşlann sayısını sınırlandırmada fazla ileri gitmiştir.
İşin doğrusu, «yedi harf» probleminin aslı tahdid edilmediğine göre, sözü
tahdi:d etmeden söylemektir. Sının belli bir şeyi, sınırı belli olmayana kı
yas etmek ma'kul bir iş değildir.
D.

İbnu'l-Cezeri (öL 833/1429):

İbnu'l-Cezeri'ye gelince, daha sonra yaşamış biri olarak o, eskilerin hepsinin görüşlerini toplamış, fakat bunlara «yedi»den maksadm gerçekten yedi sayısı olmadığı, bunun sınır mevzubahis olmaksızın çokluk ve mubalağa
ifade ettiği fikrini ilave etmiştir. İbnu'l-Cezeri bu fikıi güzel olmakla tavsif
etmiş, fakat «hadis buna mani olmasaydı ... » kaydını koymuştur. Çünkü hadisin bazı rivayetleri, bu sayının hakikatının murad edildiğine delalet etmektedir (32). Bizzat kendisinin ifade ettiği üzere onun bu konudaki otuz
küsur yıl devam eden çalışmaları ve bu mesele üzerindeki İsrarlı araştırma
ları kıraetierin sahihini, şazzını, zayıfını ve münkerini tetkiki ihtilafları yedi
sınıfa irca etmesini (ayırmasını) gerekli kılmıştır. Ve hiçbiri bu yedinin dı
şına çıkmamaktadır. Şöyleki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manada ve yazıda değişiklik olmaksızın harekelerdeki ihtilaflar.
Sadece manayı değiştiren hareke ihtilafları,
Yazıda değil de, manada değişiklik yapan harf ihtilafl.arı.
Manada değil de yazıda değişiklik yapan harf ihtilaflan.
Hem yazılışta hem de manada değişiklik yapan harf ihtilafları.
Takdim, te'hir ihtilafları.
Fazlalık ve noksanlık hususunda vaki ihtilaflar.

(29) Taberi'nin bu kitabının zamanımıza ulaşıp ulaşmadığı
yoktur (Mütercim).
(30) bk. el-İbane, s. 20.
(31) bk. Aynı eser ve yer.
(32) bk. İbnu'l-Cezeri, en-Neşr, I, 26, Kahire, tarihsiz.

hakkında

kesin bir bilgimiz
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Her ne kadar İbnu'l-Cezerl bu yedi gurubu sırf kendi gayret ve tetkikinden çıkardığını söylüyorsa da, bunlar, daha Önce İbn Kuteybe'nin yaptığı
tasnifin ta kendisidir İbnu'l-Cezeri, kelimeele manayı ve yazılı~ı de@şl:irecek
c

'

şekilde meydana gelen ihtilaflar için İbn Kuteybe'nin

bedel olan
misalin

~db'

misalini vermesini

kıtaetlerdeki İlıtilafla

harfi ile

yazılan

bir ilgisi yoktur.

ile

l;

harfli

hoş

'

--

.
/

~tr'

den

görmemi;;tir. Çünkü

Eğer

bunun yerine

btı

uO

i misal verseydi

doğru olurdu (33). Yine İbnu'l-Cezerl, idgam, iııhar, ihfa, i:malc, teflılın, beyne-beyne, med ve kasır... cinsinden birçok kıraet meselelerinin diğer illimlerde olduğu gibi İbn Kuteybe'de yerini bulmadığına dikkati çekiyor (34).
Bununla kasdı şudur ki gerek İbn Kuteybe ve gerekse diğe·Jeri, ihtilaf çeşitleri içinde bu meselelere işaret etmemişlerdir.

el-Hui, İbn .Kuteybe ve İbnu'l-Cezeri'nin takrirlerindeki «yedi harf>>iri
tahdidi hususuna, eskilerin de dikkatinden kaçan gayet mantıki
ve zekice bir mütalaa eklemiştir. Diyor ki :
sınırlarını

« - Kur'anın

birçok yerleri kurra arasında ittifak edilen yerlerdir. Buralarda ihtilaf edilmemiştir. İttifak edilen yerleri, ihtilaf Pdilenlere ilbe
edecek olursak bu takdirde yedi harf, sekize çıkmaktadır. Bunun da manası,
Kur'an sekiz harf üzerine nazil olmuştur» (35).
Bu durum, ihtilaf nevilerini tesbit ederken eskilerin dikkate
bir ihtimaldir.

almadığı

İbnu'l-Cezeri:,

Ebu'l-Fadl er-Razi'nin (öl. 454/1062) -kendi görüşüne yakın
bir görüşünü de zikrediyor (36). Kanaatİmiz şudur ki, ihtilaf çeşitlerini araş
tırma ve onları yedi olarak sınırlandırma fikri İbn Kuteybe'nin işidir. Ondan sonra gelenler ister bu fikri benimseyip onu nakletmiş olsunlar, isterse
metodunu taklid edip onun vardığı sonuca veya yakınına ulaşsınlar, durum
değişmez. Taberi hariç, ( diğerierinden hiçbiri) «yedi harf»ten maksadın ne
olduğunu. tefsir hususunda ayrı bir yol bulmuş değildir. likrettiğimiz zevattan hiçbiri de onun (Taberi'nin) fikrine tabi olmamışlardır.
E. es-Suyft:ti (öl. 911/1505):

Nihayet Suyft:t1 geliyor ve bu hadis için yapılan tefsirlerir. kırka ulaştığı
ediyor. Fakat bunlardan ancai;. otuzbeşini zikrediyor ki, bunların
çoğu biribiri ile tedahül etmektedir. Gerçekten manası anlaş·lmayan şeyler
de vardır. Yine çoğu Sah1hu'l-Buhar1'deki Ömer ve Hişam b. Hakim hadisi
ile bağdaşmamaktadır (37).
(Devamı gelecek sayıda)
na

işaret

(33) bk. Aynı eser, I, 28.
(34) bk. Aynı eser ve yer.
(35) Ebu'I-Kasim el..Hi'ıi. el-Beyan fi tefsiri'LKur'an, I, 131, Necef, 1957.
(36) bk. en-Neşr, I, 27.
(37) bk. es-Suyi'ıtt, el-İtkan fi ulıimi't-Kur'an, I, 50-51 Kahire, 1317 h.
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