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Ebu Ca'fer Yezld b. el-Ka'ka '
ei-Mahzuml el-Medeni
(ö. 130 / 747 -48)

On
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kıraat imarnından

biri, tabii.
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Adının

Firüz veya Cündeb olduğu ileri
de doğrusu Yezid'dir. Abdullah b. Ayyaş ' ın az atlısı olup Hz. Peygamber'in hanımlarından Ümmü Selerne'nin
azatlısı olarak da zikredilmiştir. Bizzat
kendisinden na kledildiğine göre küçük
bir çocukken bir gün Ümmü Selerne'ye
götürülmüş , o da başını okşayarak kendisi için dua etmiştir (İbn Hallikan, V. 3 ı 8 sürülmüşse

3 ı 9)

Kıraat tahsilini Abdullah b. Ayyaş , Abdullah b. Abbas ve Ebü Hüreyre'den yapan Ebü Ca'fer. hadis alanında Abdullah b. Abbas, EbQ Hüreyre, Abdullah b.
ömer b. Hattab ve Mervan b. Hakem'den faydalandı, onlardan rivayette bulundu. EbQ Ca'fer'in Kur'an hocaları arasında Zeyd b. Sabit'in adı zikredilmişse
de Zehebi bunun doğru olmadığına işa
ret etmiştir (Ma ' ri{e tü 'l-k urra ' , 1, 72) Kendisinden de kıraatinin meşhur iki ravisi
İbn Cemmaz ve İbn Verdan, yedi kıraat
imarnından Nafi' b. Abdurrahman, Ebu
Amr b. Ala ve Abdurrahman b. Zeyd b.
Eslem gibi şahsiyetler kıraat öğrenirken
el- M uvatta ' adlı eserinde hadislerine
yer vermemekle birlikte Malik b. Enes.
ayrıca Abdülaziz ed-Deraverdi ve Abdülazfz b. Ebu Hazim ondan hadis rivayet ettiler. EbQ Davüd es -Sünen 'inde onun
rivayetine yer vermiştir.

Sahih ve mütevatir kıraatler için öngörülen ve meşhur yedi imarnın kıraatin
de mevcut olduğu kabul edilen şartları
taşıdığı görüşünden hareketle, diğer iki
imam Ya'kub ei-Hadramf ve Halef b. Hi-

Abd ullah b. Abbas
(Ö 68/687 -88)

şam ' ın kıraatleriyle birlikte. İbn Mücahid 'in (ö. 324 /936 ) Kitdbü's -Seb 'a ' sın
dan sonra da okunınaya devam edilen
EbQ Ca'fer'in kıraati , IV. (X.) yü zyılda
on kıraat (bk. KIRAAT) konusunda tedvfn edilen eserlerde yer almış, İbn Mihran en-Nfsabüri (ö. 38 ı / 99 ı) el-Ga ye
fi'l-~mı' ati'l- 'aşr ve Ebü'I-Aia ei-Hemedani (ö . 5691 ı ı 73) Ga yetü ·ı- il]tişar
fi'l- ~ıra ' ati'l- 'aşr adlı eserlerinde on
imam içinde ilk sırayı Ebü Ca'fer'e vermişlerdir.

Hz. Peygamber'in vefatından elli üç
sonra Medine'de Mescid-i Nebevf'de
Kur 'an dersleri vermeye başlayan ve ölümüne kadar bu hizmeti sürdürdüğü için
"Medine kıraat imamı" diye anılan Ebü
Ca 'fer. ramazan aylarında namazları
nı kıraat mütehassısı imamların hemen
arkasında kılarak cehrf okuyuşlarında
meydana gelebilecek hataları düzeltmekle de gör evli olmuş, Kabe'de imamlık yaptığında arkasında Abdullah b.
Ömer b. Hattab 'ın namaz kıldığı rivayet
yıl

edilmiştir.

Ebü Ca 'fer'in kı raatinin değerlendiril
mesi konusunda farklı görüşler vardır.
Bazı alimler bu kıraati şaz* olarak nitelendirirken bazıları mütevatir olduğunu
ileri sürmüşlerdi r. Zehebf bu iki görüşü
zikrettikten sonra ikisinin de doğru olmadığını söylemiş : EbO Ca'fer'in kıraati
nin adil ve sika kimseler tarafından nakledilmiş olması, mushaf hattına ve Arap
diline uyması sebebiyle kabul gördüğü 
nü zikretmiştir. Zehebf ayrıca sahabe
ve tabifn ileri gelenlerinin hayatta olduğu bir dönemde Hz. Peygamber'in meseldinde Kur'an dersleri veren. okuyuşu
na kimsenin karşı çıkmadığı bir alim olarak onun kıraati için şaz terimini kullanmasının doğru olmayacağına dikkat çekmiştir (Ma' ri{etü 'l-~urra ', Millet Ktp. , Ali
Emiri. nr. 2500, vr. ı5 • ).

EbO Hürevre
(Ö 59/679)

EbQ Ca'fer

kıraatin i n bazı

özellikleri

şunlardır: 1. Hurı1f- ı mukattaa*yı hafif

sekte ile okur. 2. Harekeli bir harften
önce bulunduklarında cemi zamirierindeki "mim "leri sıla ile ( vası l halinde kendilerinden sonra "vav" takdir ederek) okur :
;.G - ~ '~ - ~ gibi. 3. ; ve
~ , zamirl~rini. kendilerinden önce fethalı "vav", "fa " ve "lam " bulunduğunda
" ha " nın iskanıyla okur : .;i,~,;_; gibi. 4. Ba zı istisnaları olmakla birlikte sakin hemzeleri. bir önceki harfin harekesine uygun bir med harfine ibdal eder :
- _;:.,c' 0.VY. - 0~1; • 0>::;. - 0>::.i:i
~ gibi. s. Tenvinden veya sakin "nun"dan sonra ızhar harflerinden "ha " ( >)
veya "gayn" bulunduğunda bazı istisnaları olsa da ihfa yaparak okur : :.;.,:: :; •
.,;}f, .): ':i) gibi. 6 . .){fs'.J kelimesi~i :;_ıs;
şeklinde okur.
Fazla hadis rivayet etmeyen EbQ Ca'fer 'i İbn Sa'd, Yahya b. Main ve Nesaf
sika* olarak değerlendirmiş, İbn Hibban
onun biyografısine eş- Şikiit'ında yer vermiştir. Malik b. Enes de ondan "salih kişi " diye söz etmiş , Ebu Hatim er-Razi
ise kendisinden rivayet ettiği hadislerin
delil olarak kullanılabileceği (salihu 'l -hadis) görüşünü belirtmişti r.
İbadete düşkünlüğü, hayır severliği

ve güzel Kur'an okuması ile bilinen EbQ
Ca'fer. doksan yaşının üstünde iken İb
nü' 1- Cezerf' nin doğru olduğunu söylediği bir rivayete göre 130 (747 -48) yı
lında Medine'de vefat etti. Bu tarih 127,
128, 129, 131 ve 132 olarak da zikredilmiştir.
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