KIRAAT
matuf olarak da fıkıh literatüründe "zelletü'l-kan" başlığı altında bazı ölçüler geliştirilmiş ve muhtemel okuma yanlışla
rının namaza etkisi üzerinde durulmuş
tur (bk. ZELLETÜ'I-KARI).
BİBLİYOGRAFYA :

Buhari, "Ezan", 51,95-105, "Tefsir", 17;
Müslim, "Şalat", 34-36, 42; Ebu Davüd. "Şalat",
135; Nesai. " iftital)", 32; Şafii. el-Üm , ı, 9395; Sahnün. el-Müdevvene, I, 65-68; Kasani.
Beda'i', I, 110-113; İbn Rüşd, Bidayetü'l-müctehid, I, 97-1 Ol; İbn Kudame, el-Mugni, Kahire
1388/1968, ı, 343-357; Nevevi. Ravzatü 't-ta libin (nşr. Adil Ahmed Abdülmevcüd -Ali M. Muawaz). Beyrut 1412/1992, I, 346-354; Karafi.
e?-~al].ire (nşr. Said A'rab), Beyrut 1994, ll , 176190; İbn Teymiyye, el-Fetava '1-kübra(nşr. Haseney n M. Mahlüf). Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife).l,
220; ll, 166-167; İbn Cüzey, ~avaninü 'l-af:tka
mi'ş-şer'iyye, Beyrut 1979, s. 74-76; İbnü'I
Murtaza. el-Baf:trü'z-zel].l]ar, San'a 1409/1988,
1, 243-253; Tecrid Tercemesi, VII , 313; IX, 27;
Xl , 229 vd.; Şemseddin er-Remli, Nihtıyetü'l
muf:ttac, Kahire 1386/1967, I, 472-496; Şevka
ni, Neylü'l-ev(ar; ll, 219-264; İbn Abidin. Reddü'l-mu/:ttar(Kahire). 1,446-447; M. Cevad Mağ·
niyye, Fı~hü '/-imam Ca'fer eş-Şadı~. Beyrut
1404/1984, I, 177-178; "K ıra'e ", Mv.F,XXX,
lll, 46-65.

li!

r

EBUBEKiR

SiFİL

KIRAAT
(ö~f_,.ö.ff )

Hadis alma (tahammül)
L

yollarından

biri.

~

Sözlükte "okumak" anlamına gelen kı
raat kelimesi terim olarak hadis öğrenim
ve öğretim yollarından biri olup "el-kırae
ale'ş-şeyh" şeklinde de geçmektedir. Bu
metotla hadis almak isteyen öğrenci
şeyhine onun rivayetlerini okumak suretiyle kontrol ettirip rivayet hakkını elde eder. Muhaddislerin çoğunluğu "bir
şeyi bir kimseye sunmak. göstermek"
manasındaki arz terimini kıraatle eş anlamlı olarak kullanmışlardır. Hakim en-NIsabCırl'ye göre arz. hadislerin okunmaksızın hocaya gösterilmesi ve hocanın da
bunları inceleyip onaylamasıdır (Ma'rifetü
'ulümi'l-/:ıadiş, s. 256-257). ibn Hacer gibi
bazı muhaddisler ise kıraat ile arzın farklı
olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre kı
raat arz dışında başka amaçlarla da olabilir.
Arap yazısının doğrudan kitaptan nakil
için yeterli olmadığı ilk dönemlerde önceden yazılan hadis metinlerindeki muhtemel hataları tashih etmek ve rivayet
yetkisi almak amacıyla geliştirilen metotlardan olan kıraat. talebenin hadisleri bizzat şeyhe okuması veya başka biri şeyh e
okurken dinlemesiyle gerçekleşir. Okumanın kitaptan yahut ezberden yapılma-

sı, hocanın

ve dinleyenlerin okunan hadisleri kitaptan veya ezberden takip etmeleri arasında fark yoktur. Ancak ezberden
takip eden dinleyicilerin hadisleri ezberlemiş olması şart görülmüştür. Ayrıca kitaptan takip etmesi durumunda hocaya
ait asıl nüsha bizzat hocanın elinde bulunabileceği gibi onun izniyle güvenilir bir
kişinin asıl nüshadan takip etmesi de yeterlidir. Ezberden veya kitaptan takip
edenlerin dikkatli olmaları gerekir. lraki,
dinleyicilerin içinde sika olan birinin ezber den takip etmesinin de yeterli olduğu
gö r üşündedir. Sehavl de dinieyenin dikkatli olması şartıyla bunu caiz görür. SüyCıtl ise dinleyiciler arasında sika olan bir
kiş i nin kitaptan veya ezberden takibi ar.asında fark bulunmadığını söyler.
Hadis naklinde kıraatin uygun bir metot sayıldığında birkaç alim dışında görüş
birliği bulunmakla birlikte sema veya
kıraat metotlarından hangisinin amaca
daha uygun olduğunda ihtilaf edilm iştir.
Başta EbCı Hanife ve imam Malik olmak
üzere Hicaz ve Kufe alimlerinin çoğunlu
ğu ile imam Buhar! sema ve kıraat arasın
da fark bulunmadığını belirtir. Ubeydullah b. Ömer. İbn Ebu Zi'b, Süfyan es-Sevri. Leys b. Sa'd, Abdurrahman b. Mehdi.
Ebu Hatim er-Razi gibi alimler ise kıraati
semaa tercih ederken muhaddislerin çoğu sernam hadis alma metotlarının en üstünü olduğu görüşünü benimsemiştir.
Sema ile kıraat arasında fark görmeyenler. her iki metodun hadisin aslına uygun şekilde naklini temin ettiğini düşün
mektedir. Kıraatin semaa tercih edilmesi
gerektiğini söyleyenler hadisin şeyhe arzedilirken daha dikkatli okunması. sema
esnasında şeyhin hata yapması halinde
talebenin bu hatayı düzeltme imkanının
olmaması, sema metodunda ihtilaflı bir
hususta şeyhin yanılması durumunda talebenin bunu şeyhin tercihi sanması gibi
hususları göz önünde bulundurmuşlar
dır. Muhaddislerin çoğu ise hadisin tashif
ve tahriften uzak olarak naklinde amaca
en uygun metodun sema olduğunu söylemiştir.
Kıraat metoduyla hadis alınırken şey
hin rivayetlerini ezbere bilmesi, nüshadan
takip edenin- güvenilir olması , okunan
metinlerin dinleyenler tarafından işitil
ınesi ve bu esnada hadis yazılmaması
uyulması gerekli prensiplerdir. Şeyh rivayetlerini ezbere bilmiyorsa bu tür kıraa
tin geçerliliği ihtilaflıdır. Kıraat esnasında
hadis yazan kimsenin bu durumu ifade
etmek üzere "hadartü" (hazır bulundum)
gibi bir slga ile bu hadisi nakledebileceği

veya hadis yazması okunan metni anlamasına engel olmuyarsa bunda bir sakıncası bulunmadığı şeklinde iki görüş
vardır. Kıraat metodu ile alınan hadisin
nakledilebilmesi için şeyhin dinlediklerini
inkar etmemesinin yeterli olup olmadığı.
ayrıca sözlü onayının gerekip gerekıne
diği hususu da ihtilaflıdır. Dinleyenlerin
bazı kısımları işitmemiş olmalarını düşü

nerek şeyhin tamamını rivayet için ayrı
ca izin verdiğini belirtmesinin uygun olacağı kabul edilmiştir.
Hadis alma metotlarının hadisin aslına
uygun olarak naklinde aynı değerde olmaması ve rivayetlerin değerlendirilme
sinde önemli ölçü kabul edilmesi. hadisin
hangi metotla alındığına delalet etmek
üzere rivayet lafızlarının kullanılmasını
gerekli kılmışsa da muhaddisler arasında
her bir metoda delalet etmek üzere kullanılacak lafızlarda birlik sağlanamamış
olup bu durum kıraat yoluyla alınan hadislerin rivayeti esnasında kullanılacak lafızlar için de geçerlidir. "Kara'tü ala fülan"
(bu hadisleri fa lana okudum); "kare'na ala fülan" (bu hadisleri falana okuduk); "kurie ala
fülan ve ene esmau" (bu hadisleri falana
okunurken işittim); "araztü" (bu hadisleri
şeyhe arzettim); "haddesenl" (bu hadisleri
bana haber verdi); "haddesena" (bu hadisleri bize haber verdi); "ahberenl" (bu hadisleri
bana haber verdi). "ahberena" (bu hadisleri
bize haber verdi) slgaları kıraat metoduna
delalet etmek üzere kullanılan rivayet lafızları ise de Hammad b. Zeyd, Abdullah
b. Mübarek. Yahya b. Main ve Ahmed b.
Salih et-Taberl, "haddesenl" ve "haddesena" lafızlarının kıraat metoduna delalet
etmek üzere kullanılmasını uygun bulmamıştır. Bazı alimler de "ahberenl" ve
"ahberena" slgalarının hem sema hem
kıraat metotları için kullanılabileceği görüşündedir (ayrıca bk. iHBAR). Tahavi bu
görüşü benimseyen alimierin listesini bir
cüzde toplamıştır.
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