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KUR'AN'DA "SEB'-İ MESANI" KA VRAMI 

Mustafa ÖZTÜRK* 

Bu çalışma, Kur'an-ı Kerim'in klasik Arap dilindeki sıradan kelimelere dini 
içerikli bir anlam boyutu katmak suretiyle oluşturduğu kendine özgü terminolojinin 
bir parçası olan seb'-i mesfuı! kavramının muhtemel anlamlarını irdelemeyi ve bu 
konuda ileri sürülen görUşler arasında bir tercih imkanı sunmayı hedeflemektedir. 

I. "SEB"' ve ''MESANİ" 
A. Etimolojik Köken • 

İslam tefsir geleneğinde adeta Fatiha suresiyle özdeşleşmiş olan bu kavram, 
Kur'an'ın Mekk! surelennden biri olan Hicr suresi ı 87. ayette seb'an mine'I-mesam 
şeklinde geçmektedir. Ayetteki bu tabirin meal ve tefsirlerde ne şekilde tercüme 
edrlip yorumlandığına geçmeden önce seb' ve mesani kelimelerinin klasik 
lügatlardaki anlamlarını aktarmakta fayda görüyoruz. 

Rağıb el İsfehan! (ö. 503/1109) "seb' kelimesinin aslı sayıdır"2 demekte ve 
tabiatıyla bu da Arapça' daki "yedi" rakamına tekabül etmektedir. "S-b-a" kökünden 
türetilmiş olan sebea, esbea ve sebbea gibi muhtelif fiil kalıpları ise, yırtıcı 

hayvaqlarla irtibatlı birtakım yan anlamlar içermekle birlikte, esas itibariyle, "bir 
topluluğun yedinci kişisi olmak, ipi yedi kat yapmak, bir işi yedi kez tekrar etmek"3 

gibi marralara gelmektedir. · 
Diğer taraftan, seb' ve seb'finlseb'in kelimeleriyle ifade edilen yedi ve yetmiş 

sayılarının l::adim Araplar nezdinde farklı bir kullanımı daha vardır. İbnü'l-Estr (ö. 
63011232) bu kullanım tarzına ilişkin şu bilgiyi sunmaktadır: "Araplar yedi, yetmiş 
ve yedi yüz sayısını 'çokluk ve aıtış' anlamında kul.lanırlar. Nitekim bu kelime, 
"Allah yolund2 harcamada bulunanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve 
her başakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer' ( Bakara 2/196) ve ayetlerle 
'iyilikler (in karşılığı) on katıı1dan yedi yüz katına kadar artırılır'4 şeklindeki hadiste 
kesret (çokluk) manasında kullam!mıştır. Keza Arap, kendisine bir dirhem veren 
kişiye, çokluk ifade etmek maksadıyla sebbea'llahu Ieke'I-ecr: Allah ecrini yedi 

* Ondoh.-uz Mayıs Üniversiiesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
1 Mevcut Kur'an tertibinde 15. sırada, nüzul açısuıdan ise Hz. Osman ınushafında 54., İbn Abbas 

mushafında 51., Ca'fer-i Sildık'ın ınushafında da 53. sırada yer alan Hicr suresi (Bkz. 
Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, Ankara, 1983, s. 86) Mekke döneminde Hz. Peygamber' e ve 
Müslümanlara yönelik haskılann şiddetlendiği yıllarda muhtemelen İbrahim suresinin ardından 
niizil olmuştur. Surenin tanıtımı ve içeriği hakkında geniş bilgi için bkz. Işık, Emin, "Hicr 
Suresi", DİA, İst., 1998, XVII, 456-7. 

2 Riiğıb el-İsfehiini, Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredat fi Garibi'l-Kur'an, İst.,· 1986, s. 325. 
3 İbn Manzfir, Cemalüddin Mükerrem, Lisanü'l-Arab, Kahire, trs., III, 1924-25; Firuziibiidi, 

Mecdüddin Muhammed b. Ya'kub, el-Kamfisu'l-Mı:hit, Beyrut, 1987, s.938-9. 
4 Hadis için bkz. Buhiiri, "İman" 31; !vfuvatta', "Sıyaın" 58; Nesil!, ·'iman" 10; İbn Miice, "Sıyam" 

l, ·'Edeb" 58. 
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kat [yani kat kat] artırsın' diye dua eder."5 

Mesam kelimesine gelince; merhum Elmalılı M. Harndi Yazır bu kelimenin 
oldukça manidar ve geniş bir anlam içeriğine sahip olduğunu söylemekte; ardından 
mesma ya da mesnat kelimesinin çoğulu olan mesamnin, "tesniye" ve "istisna" 
anlamındaki seny veya Senadan türetilmiş olabileceği üzerinde durmaktadır. 6 

Arapça'da, kıvnlmak, bükülmek, katlanmak veya tekrar edilmek suretiyle ikilenen 
yahut başka .bir. şeyin eklenmesiyle desteklenen herhangi bir şeye mesna 
denilmektedir. Dolayısıyla kelime, ikişer, .ikili, mükerrer, bükülü, müekked, 
muhkem, Çifteli, biikliim, bi.ikliimlü, biiklüm yeri katlı, kıvrım, kıvrımlı gibi 
manalara gelmektedir.7 Bu suretle herhangi birşeyin kat ve kıvrımlarına mesam 
dendiği gibi, hayvanın dizlerine ve dirsekierine mesani'd-dabbe; vadinin kıvrım ve 
dönemeçlerine de mesani'l-vadi denir.8 Ayrıca, biikülmUŞ ipe ya da ipliğe mesnat 
veya misnat adı verilmiştir.9 Yim: aynı kökten türeyen sina kelimesi, 'iki kez 
yapılmak suretiyle tekrarlanan iş' ınanasmda olup, es~Sina fi's-sadaka ifadesi de 
sadakanın (zekatın) yılda iki kez alınması aniariuna gelmektedir. Nitekim bir hadiste 
La sina fi's-sadaka: Sudakada sina yoktur, yani sadakanın yılda iki kez alınması 
söz konusu değildir" buyurulmuşrur. 10 

· 

Kelimenin bir diğer tUrevi olan seny ise, bir şeyi başka bir şeye 

katmakikatlamak anlamına gelir. Sözgelimi senyü's-sevb tabiri elbiseyi 
diirmeyi/katlamayı ifade eder. 11 

. Sena ise, bir insanın iyi ya da kötü vasıflarla 
anılmasıdır ki 12 bazıları bunun yalnızca güzel vasıflara mahsus olduğunu 
söylemişlerdirP Ancak Zemahşeri (ö. 538/I 143), mesam kelimesinin tesniye 
köklinden tiiremiş olduğu görüşiinii tercih etmekte ve Fatiha suresinin namazda 
tekrar edilmesinden hareketle bu kelimenin "tekrar etme" anlamına geldiğini 
belirtmektedir. 14 

· · 

islamı kaynaklardaki bu izahların dışında miisteşrikler mesani kelimesinin 
köken ve anlam içeriğine ilişkin daha farklı göriişler ileri siirmüşlerdir. A. Jeffrey'in 
kaydettiğine göre Geiger kelimenin kökünün Tora ile ilgili bir şifahi yorumlar 
derlemesi olan İbranca Mişna kelimesine dayandığını ileri sürmüş;_ Nöldeke ise, 

5 İbnü'l-Esir, Mecdüddin el-Mübfirek b. Esirüddiıı, en-Nihiiye tl G:ıribi'l-Hadis ve'I-Eser, talık, 
Tftlıir Alımed ez-Zfı.vi-Ma!ımud !,:!ulı!!ınıned ct-.T:ın::ıhi, Beynıt, trs., ri, 335. 

6 Yazır, Elmalılı M: Hamdi, Hak Dini Kur'an DiE, İst., 1979, V, 3074-75. 
7 Y azır, Hak Dini, V, 3074-:5. 
8 Cevheri, İsmail b. Hammad, es-Sıhalı: Tucu'i-Luğa, tahk. Alıım:d Abdülğafilr Attar, Beyrut, 

I 979, VI, 2294. Ayma bkz. Ebu Abdiilah FrJırcddln er-Razi, l\leffitüıu'!-Gayb, Beyrut, ırs., 

XIX, 207. 
~ Cevheri, Sıhiih, VI, 2293; lbıı Maıızftr, Lisanü'l-Arab, I, 511; Yazır, Hak Dini, V, 3074-5. 
10 Cevheri, Sıhah, VI, 2294; İbn Manzftr, Lisanü'I-Arab, I, 514. 
;ı İbn I\·1anzftr, Lisanü'l-Arab, I, 5i3. 
12 Cevheri, Sılıalı, Vl, 2296. 
13 İbn Manzfir, Lisanü'l-Arab, I, 517. 
14 Zemahşeri, Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf an Halciiki't-Tenzil, Beyrut, 1977. II, 397. 
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bunun Ararnca kökenli olduğunu iddia etini ştir. 15 Mişna kelimesinin aynı zamanda 
söz konusu derlemenin bir parçası için kullanılan 'tekrarlama}<:', 'tekrarlamak 
suretiyle öğrenmek' manasma geldiği göz önüne alınacak olursa, mesan1nin 
etimolojik köken olarak ihranca'ya dayandığı ihtimali makul karşılanabilir. Ancak 
kelime, ihranca kökenli bile olsa sonuçta Kur'an bunu bize Arapça formunda 
vekendine özgü bir kavramsal çerçeve içerisinde sunmaktadır. Dolayısıyla bizim 
için önemli olan husus, öncelikle bu kelimenin Kur'an'ın dil sistemi içedsindeki 
medlulünün belirlenmesidir. Ancak bundan önce, "seb'-i mesan!" tabirindeki seb' 
(yedi) ve seb'un-seb'~n (yetmiş) sayısının Kur'an ve Hadis nasslarındaki genel 
kullanımlarını irdelemek istiyoruz. 

B. Seb ' (Yedi) ve Seb'un-Seb'in (Yetmiş) Sayısının Kur'an ve Hadisteki 
Kullanımları 

Seb' (yedi) sayısı ilk bakışta herhangi bir sayı gibi gözükse de Kur'an ve 
Hadislerdeki kullanımları incelendiğinde, zihinde bunun diğer sayılardan farklı bir 
özellik taşıdığı şeklinde bir tasavvur oluşmaktadır. Zira bu sayı Kur'an'da Hicr 
suresi 15/87. ayet dışında tam 21 kez geçmekte; yetmiş sayısı ise, üç ayette 
zikredilmektedir. 16 

Kur'an'ın beyanına göre Allah gökleri yedi kat olarak düzenlemiş; 17 hacda 
kurban kesmeye gücü yetmeyenlerin, hac sırasında üç, döndükten sonra da yedi 
olmak üzere toplam on gün oruç tutması gerektiği ifade edilmiş; 18 Allah yolunda 
infak edenlerin durumu kendisinden yedi başak çıkan ... bir buğday tohumuna 
benzetilmiş; 19 cehennemin yedi kapısı olduğu bildirilmiş;20 Yusuf suresinde bahsi . 
geçen melik rüyasında yedi çelimsiz ineği yiyen yedi semiz inek ile, kurumuş 
başakların yanı sıra yedi yeşil başak görmüş;21 bu rüya Hz. Yusuftarafından yedi 
bolluk ve yedi kıtlık yılı olarak tabir edilmiş;22 Aslıab-ı Kehfin kaç kişi olduklarına 
ilişkin sayısal spekülasyonlar arasında yediden söz edilmiş;23 yedi kat gökyüzünün 
Allah'ı tesbih ettiği belirtilmiş;24 yedi [semiM] yol [kozmik sistem] yaratılmış;25 

Allah, zatını yedi kat gökyüzünün Rabbi . olarak takdim etmiş;26 kelimelerinin 
' 

15 Bkz. Jeffrey, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur'fuı, Cairo, 1937, s. 257. İ~lfun 
Ansiklopedisi'ndeki "Mesani" maddesini yazan A. J. Wensinck ise, manası şüpheli bir tabir 
şeklinde nitelediği mesani hakkında Müslüman müfessirler ile müsteşriklerin yukandaki 
görüşlerini özet olarak sunmanın dışında herhangi bir kanaat belirtmemiş; ancak Nöldeke ve 
Horovitz'in kitaplarına atfen bu tabirin Kur'an dışında Ebü'I-Esved ed-Düeli'nin bir şiirinde de 
rastlandığını ifade etmiştir. Bkz. Wensinck, A. J., "Mesilni", İA, MEB yay., İst., 1993, VII, 792-3. 

16 Bkz. M. Fuad Abdülbfiki, Mu'cemü'1-Müfehres li Elfiizi'l-Kur'iin, İst., 1990, "s-b-a" md. 
17 B ak ara, 2/29. 
18 Bakara, 21196. 
19 Bakara, 2/261. 
20 Hicr, 15/44. 
21 Yusuf, 12/43. 
22 Yusuf, 12/47-48. 
23 Kehf, 1 8/22. 
24 İsrii, 17 i44. 
25 Mü'ıninGn, 23/17 
26 Mü' minGn, 23/86 
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sonsuzluğun ifade sadedinde yedi deniz tabirini kullanmış;27 yine O, yedi kat 
gökyüzünü iki günde [evre] yaratmış28 ve kendisini de yedi kat gökyüzünün 
yaratıcısı olarak tavsif etmiş;29 keza, Ad kavmini yok etmek üzere kasırgayı yedi 
gün estirmiş;30 yedi kat gök'}'üzünü nasıl yarattığına dikkat çekrniş31 ve nihayet 
insanoğlunun üzerine yedi sağlam [gök] inşa ettiğini beyan etmiştir.32 Öte yandan, 
Hz. Musa'nın, Allah'tan bağışlanmalarını isternek üzere kavminden yetmiş kişiyi 
seçtiği belirtilmiş;33 rnünafıklara gönderme yaparak Hz. Peygamber'e "istersem 
yetmiş kez onların bağışlanmasını dile; yine de Allah onları bağışlarnayacaktır"34 

buyurulrnuş; keza, Hakka suresinde de sicili· sol eline tutuşturulan [cehennemlik 
olan] kişinin acıklı sonunu tasvir rneyanında "Onu uzunluğu yetmiş arşın olan 
zincire vurun"35 ifadesine yer verilmiştir. 

Yedi ve yetmiş sayısının Kur' an' da zikredildikleri bağlamlar incelendiğinde, 
bunların bir kısmında bizzat yedi sayısının kastedildiği, bir kısmında da kelimenin 
"kesretten kinaye" olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Sözgelimi, hacda kurban 
kesmeye gücü yetmeyenierin kaç gün oruç tutmaları gerektiğini beyan sadedinde 
zikredilen yedi sayısı, reel bir sayısal değer ifade etmektedir.36 Hz. Musa'nın 
Allah 'tan af dilemek maksadıyla kavminden seçmiş olduğu insanların sayısını 
Bildirmek için kullanılan yetmiş sayısı da aynı şeklidedir.37 Buna karşın, Allah 
yolunda harcamada bulunanların durumunun kendisinde yedi başak bulunan bir 
buğday tohumuna benzetildiği ayetteki sayı, kesret/çokluk ifade etmektedir.38 Keza, 
Tevbe suresi 9/80. ayette münafıkların asla bağışlanmayacaklarına yönelik bir vurgu 
bağlamında kullanılan yetmiş sayısı da yine aynı anlam içeriğine sahiptir. 
Bazılarının bu sayıda keramet aradıkianna işaret eden Şevkani (ö. 1250/1834)'nin 
Tevbe suresi 9/80. ayete yönelik izahı şöyledir: "Burada, Hz. Peygamber'in 
yetmişten fazla istiğfar etmesi halinde Allah'ın onları bağışiayacağı şeklinde bir 
anlam kastedilmernektedir. Bu sayıyı kullanmaktaki maksat, Allah'ın onları 

kesinlikle bağışlamayacağına yönelik aşırı bir vurgu yapmaktır. Zira Araplar, bir 
şeyi çoğaltmak/abartmak istediklerinde, temsil sadedinde bu sayıyı kullanırlardL39 

Bu bağlarnda İbnü'l-Cevzi (ö. 597/1200) de "Bu sayının yetmişle sınırlandırıl-

27 Lokrnan, 3 I /22. 
28 Fussilet, 41/12. 
29 Talak, 65112; Mülk, 67/12. 
30 Hakka, 6917. 
Jı Nuh, 71115. 
32 Nebe', 78/12 
33 Arar, 7/155. 
34 Tevbe, 9/80. 
35 Hakka, 69/32. 
36 Bakara, 2/196. 
37 A'nif, 7/115. Bu h."Ullanımla ilgili diğer örnekler için ayrıca bkz. Yusuf, 12/43, 47, 48; Kehf, 

18/22. 
38 Nitekim Zemahşer1, bu temsm ifadenin artış ve çoğalmaya ilişkin bir betimleme olduğunu 

söylemektedir. Zemahşeri, el-Keşşiif, I, 393. 
39 Şevkıini, Muhammed b. Ali, Fethu'l-Kadir, Beyrut, trs., II, 387. Aynı paralelde izahlar için ayrıca 

bkz. Beğavi, Ebü Muhammed el-Hüseyn b. Mes'ild, Meiilirnü't-Tenzil, tahk. Hiilid Abdurrahman el
Akk-Mervan Suvıir, Beyrut, 1995, Il, 315; Nesefi, Ebü'l-Berekat Abdullah b. Ahmed, Tefsiru'n
Nesefi, Beyrut, 1988, Il, 138. 



masının anlamı nedir?" tarzındaki bir soruyu "Araplar, tekli sayılarda yediyi, onlu 
sayılarda da yetmişi çokluk anlamında kullanmakta idiler''40 şeklinde cevaplamıştır. 
Diğer taraftan, Zemahşeri, bu sayının Araplar nezdinde çoklukla ilgili sembolik bir 
anlam taşıdığını ifade etmiştir.4 ı Kurtubl (ö. 671/1273)de 'yetmiş' kelimesinin 

, Araplar arasında yaygın bir kullanıma sahip olduğunun ve bir Arab'ın "Onunla 
yetmiş sene konuşmayacağım" şeklindeki sözünün, Araplar tarafından "asla 
konuşmayacağım" şeklinde anlaşıldığını belirtmiş ve bu kullanımı Hakka 
suresindeki "Onu uzunluğu yetmiş arşın uzunluğundaki zincire vurun" mealindeki 
ayet ile, Hz. Peygamber'in "Kim Allah için bir gün oruç tutarsa Allah onu yetmiş yıl 
cehennemden uzak tutar" şeklindeki hadisle ömeklendirmiştir.42 Kanaatimizce, 
"Onu, uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun" mealindeki Hakka sriresi 69/32. 
ayette geçen 'yetmiş' kelimesi de sayısal değerden çok, bir mübalağa ifade 
etmektedir. Nitekim Zemahşerl bunu, "zincirin yetmiş arşın olarak ifade edilmesi, 
onun çok uzun bir zincir olarak nitelenrnek istenmesidir"43 şeklinde yorumlamıştır. 

Mamafih, bu ifade genellikle literalllafzl olarak algılanmış ve özellikle ilk 
dönem müfessirlerine atfedilen görüşlerin pek çoğunda, bilinen arşının 
yerine mitolojik tasavvurların ürünü olan ilginç arşınlar icat edilmiştir. Nitekim 
bir rivayete göre İbn Abbas, yetmiş arşının uzunluğunu tayinde meleklerin 
arşınını (!) esas almış;44 Nevf el-J3ilk1Uf5 ise bu zincirin yetmiş zira' olduğunu, her 
zirarn yetmiş ba' (kulaç), her ba'ın arasındaki mesafenin ise, o an karşısında duran 
kişinin Mekke'ye olan uzaklığına tekabÜl ettiğini belirtmiştir.46 Halbuki, aynı ayetin 
tefsiri münasebetiyle Hz. Peygamber'e nisbet edilen bir rivayetten, bu sayının 
aslında bir mübalağanın ifadesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu rivayete göre Hz. 
Peygamber kafatasına benzer bir nesneye işaret ederek, "Şayet şöyle bir parça 
gökyüzünden aşağı bırakılsa beş· yüz yıllık bir zamana tekabül eden bu mesafeyi kat 
edip gün kararmadan önce yeryüzüne düşer. Ancak o, bu zincirin ilk halkasından 
aşağıya doğru sarkıtılsa, onun son halkasına ulaşıncaya değin üzerinden geeeli 
gündüzlü tam kırk yıl geçer"47 demiştir. · 

Binaenaleyh, yedi sayısının "O cehennemin yedi kapısı vardır" Hicr suresi 
1 • 

40 İbnü'I-Cevzl, Ebü'l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali, Zadü'l-Mesk fi İlmi't-Tefsir, 
Beyrut, 1987. II, 478. 

41 Zemahşeri, el-Keşşiif, II, 205; ayrıca bkz. İbn Cüzey, Muhammed b. Ahmed, et-Teshil li 
Ulfuni't"Tenz"ıl, Beyrut, trs., II, 8 ı. 

42 Kurtubi, Ebil Abdiilah Muhammed b. Ahmed, el-Caıni'li Ahkaıni'l-Kur'an, Beyrut, 1988, VII, 
140. . 

43 Zemahşeri, el-Keşşaf, IV, 153. 
44 Beğavi, Mealim, IV, 389. 
45 Bu zat, Hz. Musa ve Bilge kul (Hızır) kıssasında {Kehf, 18/60-82) zikri geçen Musa'nın, 

İsrailoğulları 'na gönderilen Musa olmadığı şeklindeki iddiasından dolayı İbn Abbas tarafından 
yalanianmış ve "Ailah'ın düşmanı" şeklinde nitelenmiştir. Bkz. İbn Kesir, Ebü'l-Fida İsmail, 
Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, Beyrut, 1983, ID, 92. Bu konuyla ilgili hadis için ayrıca bkz. Buhan, 
"İlim" 44, "Enbiya" 27, "Tefsir'' 18/3; Müslim, "Fezail" 170; Tirmizi, "Tefsir'' 191; İbn Hanbel, 
el-Müsned, V, I 17. 

46 Hasen el-Basri, bu konuda görüş belirtmekten kaçınmış ve "onun uzunluğunu ancak Allah bilir" 
demekle yetinmiştir. Beğavi, Mea!im, IV, 389: 

47 Beğavi, Meaıim, IV, 389; İbn Keslr, Tefslr, IV, 416. 
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15/44. mealindeki ayette de çokluk ve çeşitlilik anlamında kullanıldığını söylemek 
mümkündür. Daha açık bir ifadeyle, cehennemin yedi kapısından maksadın, 

dünyada yapılan arnellerle ilgili olarak cehenneme götüren yolların çeşitlilik. ve 
çokluğuna işaret olduğu söylenebilir.48 Keza, Allah'ın gökleri yedi kat olarak 
yarattığını ifade eden ayetlerdeki 'yedi' kelimesi de bu çerçeve içerisinde mütalaa_ 
edilebilir.49 Ne var ki, kelimenin bu son iki ayetteki kullanımı, müfessirler tarafından' 
yine literal olarak anlaşılmış ve doğrudan gayb alemiyle ilgili ilk ayetteki yedi 
kapıya ilişkin tasvir ve yorumlar büyük ölçüde 'yetmiş' sayısı üzerine kurgulanmış 
ve hatta bu kapılardan kimlerin gireceği dahi belirlenmiştir. Nitekim, Hz. Ali'den 
nakledilen bir rivayette bu kapıların bizim kapıların aksine Üst üste oldukları 
belirtilmiştir. Sa'lebi de bu ifadeye, her kapının diğerinden yetmiş kat daha sıcak 
olduğu ayrıntısını eklemiştir. Dalıhak ise, cehennemin ilk tabakasında (günahkar) 
Müslümanların, ikinci tabakasında Hıristiyanların, üçüncüsünde Yahudilerin, 
dördüncüsünde Sabiilerin, beşincisinde Mecusilerin, altıncısında Arap müşriklerin, 
yedinci tabakasında da münafıkların yanı sıra Firavun yaranı ve Maide ehlinden olan 
inkarcıların azap göreceğini belirtmiştir. Bu görüşlerden farklı olarak Übeyyi b. 
Ka'b, bu kapılardan birinin Harfirller'e (Hariciler) ait olduğunu (!) belirtmiştir. 
Vehb b. Münebbih ise, her iki kapı arasında yetmiş yıllık bir mesafe olduğunu ve 
yine her kapının, bir üstündeki kapıdan yetıniş kat daha sıcak olduğunu ifade 
etmiştir.50 

Yedi ve yedinin katiarına ilişkin bu kullanırnlara tefsir rivayetlerinin yanı sıra 
hadislerde de oldukça sık rastlanılmaktadır. Söz konusu sayıların -özellikle yedi ve 
yetmiş bin- zikredildikleri hadisler incelendiğinde, bunların önemli bir kısmının 
fiten, diğer bir deyişle apokaliptik türden oldukları dikkati çekmektedir. Bu sayıların 
apokalipslerde çok önemli bir işgal ettiği ve yalnızca İslami literatürde değil, eski 
Ahit ve Babil ve Pers kaynaklarında da yer aldıkları51 hatırianacak olursa, üzerinde 
araştırma yapılması durumunda söz konusu sayıların niçin fiten türü hadislerde 
kullanıldıklarına ve dolayısıyla bu hadislerin siibut ve delaletlerine dair ilginç 
sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir. Başlı başına bir Hadis araştırma konusu olarak 
düşündüğümüz bu hususu örneklendirrnek maksadıyla ilgili rivayetlerden yalnızca 
birkaçını burada aktarmakta fayda görüyoruz. 

48 Bu yöndeki açıklamalar için bkz. Esed, Muhammed, Kur'an Mesajı: meal-tefsir, çev. Cahit 
Koytak-Ahmet Ertürk, İst., 1996, rı, 520 (33 nolu dipnot). 

49 Esed, Bakara suresi 29. ayette geçen "yedi gök" ifadesi hakkında şunları söylemektedir:-'~ ... 
'Yedi Gök' ibaresine gelince, Arapça kullanımında -diğer semitik dillerde de olduğu gibi
'yedi'nin çoğu kez 'birkaç-birçok' kelimesiyle eşanlamlı olduğu unutulmamalıdır. (bkz. 
Lisanu'l-Arab). Tıpkı, 'yetmiş' veya 'yedi yüz'ün de, genellikle, 'çok' yahut 'pek çok' anlamına 
geldiği gibi (Tacu'l-Arils). 'Her sema, kendi altında bulunana nisbetle bir semadır' (Rilgıb) 
şeklindeki dilbilimsel tanım ile birlikte ele alındığında, 'yedi gök' ifadesinin, kozmik sistemlerin 
çokluğunun bir işareti olduğu daha iyi anlaşılır." Esed, Kur'an Mesajı, I, 10 (20 nolu dipnot). 

5° Kurtubi, el-Cami', X, 2 I. Benzer ifadeler ayrıca için bkz. Beğavi, Meiilim, III, 5 ı; İbn K esir, 
Tefsir, II, 552. 

51 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Paçacı, Mehmet, "Hadis'te Apokaliptisizm veya Fiten 
Edebiyatı", İslamiyilt, Cilt: ı, Sayı: I, Ankara, 1998,35-53. 



Mehdi... zulüm ve baskının kol gezdiği yeryüzünü adaletle dolduracak ve 
[orada] yedi yıl hüküm sürecektir.52 

Müslümanlar, Ye'cüc ve Me'cüc'ün yay, ok ve kalkanlarından yedi yıl ateş 
yakacaklardır.53 

Cehennemin yedi kapısı vardır. Bu kapılardan her birinin diğerine uzaklığı, 
binitli bir kişinin yetmiş yılda kat edebileceği bir mesafeye denk düşer.54 

Hz. İsa'nın vurduğu kapının ardından Deccal ve beraberinde yetmiş bin Yahudi 
çıkacaktır. 55 

. Ümmetimin içinde mehdi olacaktır. [Şayet onun dünyada kalış süresi] kısa 
tutulursa. aranızda yedi [yıl] kalacak; eğer [uzun tutulursa] dokuz yıl 
kalacaktır. 56 

Deccal, Mesilı korkusundan dolayı Medine'ye giremeyecek ve o gün 
Medine'nin yedi kapısı olacak ve her kapısında da iki melek bulunacaktır.57 

Hem sübut hem delalet açısından oldukça problemli olduklarını düşündüğümüz 
bu fiten türü hadislerin yanı sıra diğer bazı hadislerde de Kur'an'ın yedi harf üzere 
indirildiği;58 çocuklara yedi yaşında namazın öğretilmesi gerektiği;59 Allah'ın 
kıyamet günü yedi sınıf insanı gölgelendireceği;60 yeryüzünde zulümle herhangi bir 
değere sahip olan kişiyi Allah'ın yedi kat yerin dibine geçireceği;61 yedi helak edici 
şeyden sakınılması gerektiği;62 Hz. Peygamber'in kabrine her gün yetmiş bin melek 
indiği ve kanatlarını çırparak ona salat-ı selam getirdikleri;63 güzelce abdest alıp 
Allah rızası için hasta kardeşini ziyaret eden kişinin cehennemden yetmiş yıllık bir 
mesafe kadar uzaklaştırılacağı;64 akşam vakti hasta ziyaretinde bulunana yetmiş bin 
meleğin refakat edeceği belirtilmektedir. 65 

Kur'an'da olduğu gibi, bu hadislerde geçen 'yedi' ve 'yetmiş bin' sayılarının 
da bir kısmının reel ve rakamsal anlamda, bir kısmının ise kesretten kinaye 
bağlamında kullanıldığı açıktır. Nitekim, Kur'an'ın yedi harf üzere indiğini dile 
getiren meşhur hadisteki66 "yedi harf'in ne olduğu. konusunda ileri sürülen 
görüşlerden birinde, 

52 Ebı1 Davud, "Mehdi" ı. 
53 İbn Mace, "Fiten" 33. 
:

4 İbn Hanbel, el-Müsned. IV, 14. 
oS İbn Miice, ''Fiten" 33. 
56

. İbn Mace, "Fiten" 34. 
57 Buhiiri, "Fiten" 26; İbn Hanbel, el-Müsned, V, 43, 47. 
58 Müslim, "İftitah" 37; İbn Hanbel, el-Müsned, V, 51, 114, 122, 124, 125, 128.-
59 Tirmizi, "Mevakit" 182. · 
60 Buhiiri, "Ezan" 36, "Rikiik" 24, "Zekat" 16, "Hudild" 19; Tirmizi, "Zühd" 53. 
61 İbn Hanbel, el-Müsned, II, 99. 
62 Buhiiri, "Vasaya"'23, "Hudı1d" 44; Müslim, "İman" 144. 
63 Diirımi, "Mukaddime" 15. 
64 Ebii Daviid, "Cenaiz" 3. 
65 Ebu Da vii d, "Cenaiz" 49. 
66 Rivayetin değişik versiyonlan için bkz. Ebı1 Şame, Şihiibuddin Abdurrahman b. İsmail, el

Mürşidô'l-Veciz il1i Ulfunin tetealleku bi'l-Kitiibi'l-Aziz, tahk. Tayyar Altıkulaç, Ankara, 
1986, s. 77 vd. 



bunun rakamsal değerden öte kesret (çokluk) ifade ettiği belirtilmiş;67 keza, 
ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını bildiren hadiste ·geçen rakam da -her ne 
kadar geçmiş dönemlerde rivayetin mantükundan hareketle fırkaları alt alta sıralama 
gayretinde bulunanlar çıkmış olsa da- günümüzdeki bazı araştırmacılar tarafından 
yine bu doğrultııda izah edilmiştir.68 · 

Öte yandan, yedi ve yetmiş sayısı ÜZerine kurgulanan biitml ve hurfifi teviller, 
İslam kUltüründe özellikle Batıniyye-İsmailiyye (Seb'iyye), Hurfifilik ve Batıni
Hurfifi karakterli sufi gelenekte de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle, yedi imam 
ve yedi imarnet devri telakkisinden ötürü '0seb'iyye" (yedi imamcılar) lakabıyla 
da anılan İsmailller,69 yedi sayısı ekseninde Kur'an'da ortaya konan yedikat gök 
şeklindeki kozmik sistemle Batıni teşkilatın hiyerarşik yapısı arasında irtibat 
kurmuşlardır. Keza aynı irtibat, insanın fizyolojik yapısıyla da kurulmuştur.70 Yine 
bu telakkide, imamların hakimiyet devirlerinin haftanın (yedi) günü, yedi gök ve 
yedi yıldız gibi, yedili sistem dahilinde deveran ettiği kabul edilmiştir?' 

Hurfıfilikte ise, insanın ymünde "hutfıt-ı ümmiyye" denilen ve iki kaş, dört 
kirpik ve saçtan oluşan yedi siyah hat olduğu kabul edilmiştir. Yine aynı gelenekte 
adına "hutfıt-ı sebiyye" denilen ve erkeklerin ergenlik çağına özgü yedi hattının daha 
olduğu ileri sürülmüş ve bu yedili hatların, Fatiha'nın yedi ayetine ve yedi ismine 
tekabül ettiği savunulmuştur.72 Bu noktada, tasavvufi muhayyiledeki "yediler" 
telakkİsine de atıfta bulunmak mümkündür. Anılan muhayyiledeki "abdal" inancıyla 
irtibatlı bu telakkide -Seyyid Şerif ve İbn Arabl'ye göre- yedi büyük veli (rical-i Ula 
ya da rical-i me~iric-i fila)73 olduğu kabul edilmiştir.74 Nitekim Bayezid'e "Sen yedi 
abdaldan birisin" diyenlere, "Hayır, yedisi de benim diye cevap vermiştir."75 

Esasen, yedi ve katiarına ilişkin kabalistik ve gnostik karakterli bu tarz 
kullanımlar, sadece İslam kültürüyle sınırlı değildir. Zira bu sayıya İslam öncesi 
semavi diniere ve sair kültürel geleneldere ait metinlerde de sıklıkla rastlamak 
mümkündür. Sözgelimi, yeni Ahit'.teki Yuhanııanın vahyi kitabında yer alan 

67 Bkz. Zerkeşi, Bedrüddin Muhammed b. Abdullah, el-Burhan fi Ulfuni'I-Kur'iin, tahk. 
Muhammed Ebü'l-Fadl İbrahim, Beyrut, trs., I, 212. 

68 Bu konuda bkz. Özler, Mevlüt, İslam Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı, İst., 1996, s. 21-29; 
Bağdadi, Ebu Mansur Abdülkiihir, Mezhepleı· Arasındaki Farklar, önsöz ve not1arla çev. 
Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara, 1991, (çevirenin önsözü). 

69 Bkz. Deylemi, Muhammed b. Hüseyin, Beyann Mezhebi'l-Batıniyye, nşr. R. Strothmann, İst., 
1938, s. 22. 

70 Bkz. Şihabüddin Ebu Firas, Risaletü Metali'i'ş-Şumfis fi Ma'rifeti'n-Nüffis, s. 32-33 (Erbau 
Resiilli'1-İsmailiyye, tahk. Arif Tamir, Selemi ye-Suriye, 1952 içinde). 

71 Bkz. Şehristfuıi, Bebü'l-Feth Muhammed b. Abdülkerim, e1-Milel ve'n-Nihal, tash. M. Fehmi 
Muhammed, Beyrut, trs. s. 200. 

72 Göl pınarlı, Abdülbiiki, Hurfıfilik Metinleri Kataloğu, Ankara,. 1989, s. 18. 
73 Uludağ, Süleyman, TasavvufTerimleri Sözlüğü, İst., 1995, s. 579. 
74 Tasavvuf ve Edebiyattaki Abdal telakkisi hakkında geniş bilgi için bkz. Uludağ, Süleyman -

Köprülü, Orhan F., "Abdal'', DİA, İst., 1998, I, 59-62. 
75 İbnü'I-Cevzi, Abbdurrahman b. Ali, Telbisü İblis, Beyrut, trs., s. 345. 
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KUR'AN'DA "SEB'-İ MESANİ" KA VRAMI 

Asya'daki yedi kilise;76 yedi yıldız ve yedi altın şamdan;77 Allah'ın yedi ruhu;78 yedi 
mühür;79 yedi melek ve yedi borazan;80 yedi başlı, yedi taçlı ejder ve81 yedi tas82 gibi 
tüm apokaliptik vizyonlar tamamen yedi sayısı üzerine inşa edilmiştir.83 

Kuşkusuz, bu örnekleri çoğaltınak mümkündür. Ancak konumuz yedi sayısının 
İslam ve diğer kültürlerde ne şekilde kullanıldığını irdelemekten çok, Kur' an' da 2 ı 
kez geçen bu sayının Hicr suresi 15/87. ayetinde yer alan "seb'an nıine'l-nıesani" 
ifadesi içerisindeki medlulüne yönelik bir kanaat oluştıırma amacına matııftur. Bu 
noktada önc~likle şu soruya cevap aranması gerekmektedir: Bu sayı Kur'an'da 
bazen rakamsal değer, bazen de kesretten kinaye olarak kullanıldığına göre bahse 
konu olan ifadedeki "seb'an" (yedi) sayısı hangi kategoriye girmektedir? Bu soruya 
cevap aramadan önce mesanl kelimesinin Hi cr suresi ı 5/87. ayet dışında zikredildiği 
tek yer olan zümer suresi 39/23. ayetteki kullanımını irdelemekte fayda görüyoruz. 

C. "Mesiini" Kelimesinin Zümer Suresi 39/23. Ayetteki Kullamını 
Mesam kelimesi bu ayette Kur'an'ı niteıemektedir. Ayette "seb'an" 

l}elimesinden bağımsız olarak kullanılan kelime84 mealierde ·şu şekilde 
Türkçeleştirilmiştir: 

1. "Allah, kelamın en güzelini indirdi; ikizli, ahenkli bir kitap ... " (Elmalılı 
M. Harndi Yazır)85 

2. "Allah, kelamın en güzelini -(ayetleri birbiriyle) ahenkdar, katmerli 
(tıklım büklüm hakikatlerle dolu) bir kitiib halinde- indirmiştir." (H. 
Basri Çantay)86 

3. "Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar 
tekrar okunan bir kitap olarak indirdi." (TDV Meali)87 

4. "Allah, sözün en güzelini, (Kur'an'ın ayetlerini güzellikte) birbirine 
benzer, ikişerH birkitab halinde indirdi." (S. Ateş)88 

5. "Allah sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yolu ile 

76 Kitab-ı Mukaddes, Yeni Ahit, Yuhannanın Vahyi, Y.. 
77 Yuhannanın vahyi, 1/20. 
78 Yuhannanın vahyi, 3/1. 
79 Yuhannanın vahyi, 5/1. 
80 Yuhannanın vahyi, 8/2. 
sı Yuhannanın vahyi, 12/3. 
82 Yuhannanın vahyi, 15/7. 
83 Yedi ve yetmiş sayısının isHim öncesi muhtelif din ve kültürlerdeki kullanımlarına dair ilginç 

bilgiler için bkz. Annemarie Schimmel, Sayıların Gizemi, İst., 2000, s. 140169; 283-289. 
84 Bu kelimeyle aynı kökten türetilmiş olan "mesna" kelimesi de "ikişerli" anlamında Nisa, 4/3; 

Sebe', 34/46 ve Fatır, 35/1. ayette geçmektedir. 
85 Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Kur'an-ı Kerim ve Meali, Hazırlayan ve notlandıran: Dücane 

Cündioğlu, İst., 1993. . 
86 Çantay, Hasan Basri, Kur'an-ı Haki'!~ ve J\:leal-i Kerim, Istanbul, 1984. 
87 Komisyon: Hayrettİn Karaman, Ali Ozek, I. Kafi Dönmez, Mustafa Çağrıcı, Sadrettin Gümüş, 

Ali Turgut, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Ankaı:a, 1997. · 
88 Ateş, Süleyman, Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, Istanbul, trs. Ateş, Mealinin sonraki 

baskılarında bu kelimenin muhtemel anlamlarına ilişkin ek bilgi vermiştir. 



gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri, farklı 

üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitap tır." (S. Y ıldırım)89 

5. "Allah müteşabih (benzeşmeli) ve ikişerH bir kitap olarak sözün en 
güzelini indirdi." (A. Bulaç)90 

6. "Allah, sözün en güzeli olan Kur'an'ı, benzeşen ve tekrarlanan ayetler 
halinde indirmiştir." (M. Hizmetli)9 ı 

Görüldüğü gibi, bu meallerde kelimenin özellikle "ikişerli" ve "tekrar" manası 
ağırlık kazanmıştır. Bunun yanında bazı me'allerde, çeviriyi anlaşılabilir kılmak için 
zorunlu olarak ayet metninde bulunmayan birtakım ilave açıklamalara da yer 
verilmiştir. Zira, ayette Kur'an'ın bir özelliğini beyan sadedinde zikredilen mesan! 
kelimesi, sözlükteki yalın anlamıyla birebir çevrildiğinde oldukça mücmel bir 
anlamla karşılaşılmaktadır. Nitekim, bu durum, ifadenin çevirisinde ilave açıklamaya 
yer verilmeyen mealierde çok belirgin bir şekilde fark edilmektedir. 

Bu bağlamda, müfessir İbnü'I-Cevzl söz konusu mücmelliği giderme gayeti 
içerisinde, "Mesanl nedir?" sorusuna şöyle bir cevap vermektedir: "Kur' an' da 
kıssalar, şer'] yükümlülükler (farzlar), hadler, sevap ve cezaya ilişkin ifadeler 
tekrarlanır. Bir kez zikredilmesi pekala yeterli iken kıssaların tekrar edilmesinin 
hikmeti nedir? Diye sorulursa, bunun cevabı da şudur: Hz. Peygamber'e Arap 
heyetleri gelir; Müslümanlar onlara Kur'an'dan ayetler okur ve bu ayetler onlar için 
yeterli olurdu. Ancak ·Hz. Peygamber' in, muhtelif kabilelere tek tek sureler 
gönderdiği de olurdu. Eğer kıssalar tekrar edilmemiş olsaydı, bu durumda bir kabile 
yalnızca Musa kıssasından, diğer kabile İsa kıssasından, bir diğeri de Nuh 
kıssasından haberdar olacaktı. Ancak Allah bu kıssaları yeryüzünün tüm bölgelerine 
yaymak ve tüm insanlara ulaştırmak istedi [ve bu yüzden onları tekrar zikretti].92 

Kutubl, bu yoruma, "Mesan! Kur'an'ın bıkılmaksızın sürekli okunabilir bir 
kitap olduğu anlamına gelir" şeklinde bir izah daha eklenıekte;93 Zemahşeri ise, 
konuya daha farklı bir açıdan yaklaşarak oldukça manidar bir tespitte 
bulunmaktadır: "Bir şeyi tekrar zikretmenin faydası nedir? diye soracak olursan, ben 
de buna şu şeklide cevap veririm: İnsan nefsinin, kulak verip dinlemekten en fazla 
kaçındığı [yani insanın bir kulağmdan girip öbüründen çıkan] sözler, vaaz ve 
nasihat türünden olan sözlerdir. İşte bunlar, sil baştan tekrar edilmezse, insanların 
netisierine yerleşmez ve [tabiatıyla] bunların gereklerini yerine getirmezler. İşte bu 
yüzden Hz. Peygamber, muhataplarına yönelik öğüt ve nasihatlerini, onların 

kalplerinde yerleşip yeşermesi için, daima üç ve (hatta) yedi kez tekrar ederdi.<J.I 

89 Yıldırım, Suat, Kur'an-ı Hakim ve Açıldamalı Meali, İst., ı 998. 
90 Bulaç, Ali, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Anlamı, İstanbul, trs. 
91 Hizmetli, Mustafa, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Anlamı, Istanbul, ı997. 
89 Yıldınm, Suat, Kur'an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali, İst., ı 998. 
90 Buıaç, Ali, Kur'an-ı Kerim'in Türlwe Anlamı, İstanbul, trs. 
91 Hizmetli, Mustafa, Kur'an-ı Kei"im'in Türkçe Anlamı, Istanbul, 1997. 



KUR'AN'DA "SEB'-İ MESANİ" KAVRAMI 

Fahreddin er-RaZı (ö. 606/1209), kelimenin delil.letine ilişkin daha değişik bir 
göri.iş sunmuş ve bu meyanda şunları dile getirmiştir: "Kur'an'da geçen ifade 
birimlerinin çoğu, emir-nehiy, amın-has, mi.icmel-mufassal, göklere ve yere ait 
konular, cennet-cehennem, aydınlık-karanlık, Jevh-kalem, melek-şeytan, arş~ki.irsf, 

va' d-va' id ve korku-ümit örneğinde olduğu gibi, çiftler halinde zikredilmek suretiyle 
tekrar edilmiştir. Bundan maksat, Allah'ın dışındaki her şeyin çift ve yalnızca O'nun 
tek ve biricik olduğunu beyan etmektir."95 

Hasılı, büti.in bu görüşler çerçevesinde, bahse konu olan ayette Kur'an'ı 

niteleyen mesani kelimesinin; "AIIah'ın dışında her şeyin çift; yalnızca O'nun tek 
olduğunu ifade eden tevhidin ve sair ilahi mesajların, mü'minler tarafından tam 
anlamıyla içselleştirilmesi maksadıyla muhtelif konuları ikili bir üslup sistemi 
dahilinde tekrar edilen ve aynı zamanda bıkılmaksızın sürekli okunan" şeklinde bir 
anlam örgüsüne sahip olduğunu söylemek mümkündür.96 

II. HİCR SURESi 87. AYET ve "SEB'İ-MESANİ" 
Daha önce de işaret edildiği gibi, Hicr suresi büti.inüyle Mekke'de inmiş ve 

müfessirlerin hemen hepsi surenin tüm ayetlerinin Mekke'de indiği görüşünde 

birleşmişlerdir. Ancak bazı kaynaklarda bu ayetin Medine'de indiğine dair bilgiler 
yer almak-ta; bazı önemli tefsirlerde bulunmamakla birlikte, Vahidi (ö. 468/1 071), 
Fahreddin er-Razi, İbnü'l-Cevzf ve Bedrüddin Ayni (ö. 85511451)'nin Ünıdetii'l
Karf'sinde rastladığımız bir kayda göre Hüseyin b. Fadl97 ayetin şu olay üzerine 
indiğini söylemiştir: "Aynı gün içinde Beni Kurayza ve Beni Nadr Yahudilerine 
Busra ve Ezriat'tan yedi kervan gelmişti. Bu kervanlarda çeşitli elbiseler, güzel 
kokular, mücevherler ve deniz mahsulleri vardı. [Bunu gören] Müslümanlar; "Bu 
mallar bizim olsaydı, hem güçlenir hem de onları Allah yolunda infak ederdik" 
dediler ve ardından [bu] ayet indi ve bir bakıma Allah bu ayette 'Size, bu yedi 
kervandan daha hayırlı yedi ayet verdim' buyurdu. Nitekim, bu ay etin hemen 
ardından gelen "Onlara verdiğimiz dünyevl zenginliklerden yana gözünü çevirme" 
(Hicr 15/88) mealindeki ayet de bu görüşün doğrul~ğunu teyit etmektedir."98 

Müslümanların Mekke'de Beni ~urayza ve Beni Nadr Yahudileriyle aynı 

ortamı paylaşmaları sözkonusu olmadığına göre bu rivayet ayetin Medine'de 
indiğine işaret etmektedir. Ne var ki bu, rivayet, Aifisi'nin de belirttiği gibi, zayıftır. 
Çünkü sure Mekkl'dir; oysa Beni Kurayza ve Beni Nadir Yahudileri Medine'de 
ikamet etmektedirler.99 Kaldı ki bir sonraki ayetin, Hz. Peygamber'in, misafirini 
ağıdayacak bir şeyi bulunmaması üzerine Ebil Raafi'yi bir Yahudi'ye gönderip 

95 Razi, Meffiôhu'I-Gayb. 
96 Bazı müsteşrikler "müsani" kelimesine daha farklı bir anianı yüklemişlerdir. Mesela bkz. Watt, 

W. Montgomery, Kur'an'a Giriş, çev. Süleyman Kalkan, Ankara, 1998, s. 157-8. 
97 Bu isim, Ayni'de Hüseyin b. Mufaddal şeklinde kaydedilmiştir. Bkz. Ayni, Ebü's-Senii 

Bedrüddin Muhammed Mahmud b. Ahmed, Umdetü'l-Kari fi Şerh i Sahihi'l-Buhari, Beyrut, 
trs., XIX, 1 I. . 

98 Viihidf, Ebü'l-Hasen Ali b. Ahmed, Esbabü'n-Nüzill, Beyrut, 1991, s. 159. İbnü'l-Cevzf, 
Zadü'l-Mesir, IV, 413. 

99 Alfısi, Şihiibuddin Mahmud, Rillıu'l-Meani, Beyrut, ı 985, XIV, 80. 
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Receb ayının başında geri verilmek kaydıyla ödünç olarak bir miktar un 
istettiği, ancak Yahudi'nin bu isteği geri çevirdiği şeklindeki oldukça garip100 bir 
hadisenin ardından indiği nakledilmektedir. 101 Ayrıca Hi cr suresinin tümünün 
Mekke'de indiğini ve bilebildiği kadarıyla bu konuda bir ihtilaf bulunmadığını 
söyleyen İbnü'l-Cevzl'nin, bu rivayeti sebeb-i nüzul olarak tefsirine dereetmesi 
de bir çelişki gibi gözükmektedir. 102 Bir diğer çelişki de, bu ri vayeti Hüseyin b. 
Fadl'dan aktaran Vil.hidl'nin, Fatiha suresinin kesinlikle Mekke'de indiği görüşünü 
savunan kişiniİı Hüseyin b. Fadl olduğunun ,ve onun, mücahid'in aksi yöndeki 
görüşünü çürütme sadedinde Hicr suresi 15/87. ayeti delil getirdiğini 

kaydetmesidir. 103 

Bu bağlamda, ayetteki tabirde yer alan 'min' harf-i ceiTinin konumuna da kısaca 
değinmek istiyoruz. Zira bu harfin, içinde bulunduğu cümlede hangi anlamı 
desteklediği konusu tartışılmıştır. Zecdic (ô. 311/923), bu konuda iki görüş 
bulunduğunu söyler: bunlardan ilkine göre 'min' harf-i ceiTi 'teb'iz' (kısmiyet) ifade 
etmekte ve bu durumda ayetin anlamı şöyle takdir edilmektedir: "Andolsun ki biz 
sana, kendisiyle Allah' a övgü ve senada bulunulan ayetler türünden olan yedi ayeti 
ve yine sana yüce Kur'an'ı verdik". Bu edatın zaip olması da mümkündür. Buna 
göre·anlam, "sana, mesani olan yediyi verdik" şeklinde olur. Bu tıpkı "O halde pis 
olan putlardan kaçının: fectenibii'r-ricse mine'l-evsfin" (Hacc 22130) ayeti gibidir. 
Nitekim bu ayetin anlamı, "putlardan sakınınız" şeklinde olup, "onlardan sadece bir 
kısmı pistir" manasma gelmez. 104 

Bütün bu mülahazalardan sonra ayette seb'an mine'l-mesfinf; hadislerde ise es
seb 'u' l-mesfinf şeklinde geçen bu tabirdeki seb' (yedi) kelimesinin medlulünü 
belirlemek için evvelemirde bunun Türkçe mealierde ~e şekilde çevrildiğine atf-ı 
nazar etmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. 

A. "Seb'i-Mesani" Kavramının Meallerdeki Karşılıkları 

Bu kavramın meallerdeki Türkçe karşılıklarına bak1:ığımızda, karşımıza oldukça 
muğlak bir anlam kümesi çıkmaktadır. Kuşkusuz bu muğlaklık, büyük ölçüde 
ifadedeki mesfinf kelimesinin sözlükteki yalın anlamının esas alınmasından ve 
bunun yaruna yine yalın bir "yedi" sözcüğünün eklenmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte, bazı mealierde kavramın Arapça formuyla aynen aktanldığı ve 
böylece -zımnen de olsa- tefsirlere gönderme yapıldığı; bazılarında ise tefsirlerdeki 
yorumların parantez arasında verildiği görülmektedir. 

ı. "Celalim hakkı için sana seb'a mesaniyi ve Kur'an-ı Azlmi verdik." 
(Elmalılı M. Harndi Yazır) 

100 Bu rivayetin eleştirisi için bkz. Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İst., 
1990, V, 79. 

101 Bkz. İbn Kes!r, Tefslr, II; 557-8. 
102 İbnü'I-Cevzl, Ziidü'l-Meslr, IV, 379. 
103 Bkz. Vahidl, Esblibü'n-Nüzill, s. ll. 
104 Zecdic, Ebu İshak İbrahim b. Seriyy, Meiini'l-Kur'iin ve İ'riibuh, tahk. Abdülcelll 

Abduh Şeleb!, Beyrut, trs., II, 185-6; ayrıca bkz. Razi, Mefiitihu'l-Gayb, XIX, 210. 
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2. "Andolsun ki biz sana (namazın her rek'atinde) tekrarlanan 
yedilayet-i kerime) yi ve şu büyük Kur'anı verdik." (Hasan Basri 
Çantay) _ 

3. "Zatı akdesine kasem olsun ki, sana tekrarlanan yediyi ....: Fatiha 
suresini-büyük Kur'an'ı verdik." (Ömer Nasuhi Bilmeni05 

4. "Biz sana daima tekrar olunan yedi (ayeti) ve Kur'an-ı Azim'i verdik." 
(Ömer Rıza Doğruli06 

· 5. "Andolsun ki, biz sana (her namazda o konup tekrarlanan) ~edi ayeti 
(Fatiha'yı) ve şu büyük Kur'an'ı verdik." (Ahmed Davudoğlu) 07 

· . 

6. "Andolsun sana ikililerden yedi ve bu büyük Kur'anı verdik." 
(Süleyman Ateş) 

7. "Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik." 
(TDV Meali, Haz: .Komisyon) 

8. "Şu kesin ki biz sana seb-i mesani ile şu Yüce Kur'an'ı verdik." (Suat 
Yıldırım) 

9. "Andolsun sana çiftlerden yediyi ve büyük Kur'an'ı verdik." (Ali 
Bulaç) 

10. ·"Andolsun! Biz sana yedi ikili ile büyük Kur'an'ı verdik." (Bahaeddin 
Sağlam)ıos . . 

1 l. "Andolsun ki sana tekrarlanan yediyi ve Yüce Kur'anı ;verdik." 
(Mustafa Hizmetli) 

12. "Andolsun ki biz sana ikişerlerden 1 ikililerden 1 iç içe kıvrımlar 
halindeki çift manahiardan yedi taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik." 
(Yaşar Nuri Öztürk)109 

13. '!Andolsun ki biz, sana (namazın her rek'atinde tekrarl~nan) ~edi 
ayet (Fatiha) ile (şu) büylik Kur'an-ı verdik." (Abdlilvehhab Oztürk) 10 

14. "Andolsun ki Biz sana tekrarlanan yediyi ve şu Kur'an-"Ve gerçek şu 
ki, Biz sana sık sık tekrarlanan [ayetlerden oluşan] yedili [bir sure] 
bahşetttik ve [böylece ı Azim'i verdik." (M. Beşir Eryarsoy-Ahmed 
Ağırakça)111 

15. [Senin önüne] yüce Kur'an'ı [açıp serdik.]" (Muhammed Esed)112 

16. "Biz sana sık sık tekrarlanan yedi (ayeti) ve büyük/yüce Kur'an'ı 
verdik: We have given thee seveiı of the oft-repeated (verses) and the 
great Qur'an." (Marmaduke Picktha11)113 

17. ''Biz sana sık sık tekrarlanan yedi (ayeti) ve Yüce Kur'an'ı verdik: And 
we have bestowed upon thee the seven oft-repeated (verses) and the 
Grand Qur'iln." (Abdullah Yusuf Ali)114 

. 

105 Bilmem, Ömer Nasuhi, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Allsi, İst., ts. 
106 Doğru!, Ömer Rıza, Kur'an-ı Keriın'in Tercüme vı: Tefsiri, İst., trs. 
107 Davudoğlu, Ahmed, Kur'an-ı Kerim "e Türkçe Meali, İst., ts. 
108 Şağlam, Bahaeddin, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Me!lli, İst., trs. 
109 Öztürk, Yaşar Nuri, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, Ist., 1998. 
110 Öztürk, Abdülvehhab, Kur'an-ı Kerim ve Meali, Ankara, trs. 
111 Eryarsoy, M.Beşir- Ağırakça, Ahmed, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İst., 1997. 
112 Esed, Kur'an Mesajı, Ist., 1996. · 
113 Pickthall, Marmaduke, The Glorious Qur'an. y.y., trs. 
114 Yusuf Ali, Abdullah, The Meaning of the Holy Qur'an, U.S.A., trs. 
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Türkçe okuyup yazan ve Türk Dili'nin mantığıyla düşünen biri için, yukarıdaki 
mealierde yer alan "ikililerden yedi"; "çiftlerden yedi"; "yedi ikili"; 
"tekrarlanan yedi" ve "ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar halindeki çift 
man~llılardan yedi tane" şeklindeki kelime grupfarının çok fazla bir anlam ifade 
ettiğini söylemek oldukça zordur. · 

Bu durumda ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Salt sözlük anlamından 
hareketle Kur'an'daki her lafzın medlutünü belirlemek imkansızdır. Aksi halde 
"Se b 'an mine'l-mesanf'' tabirinin, · ''ikişerlerden/ikililerden/iç içe kıvrımlar 

halindeki çift maniliıla rdan yedi tane" şeklinde çevrilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
Şu halde, yapılması gereken iş, klasik tefsir kaynaklarına müracaat etmek ve bu 
kaynaklardaki bilgiler ışığında bir sonuca ulaşmak olacaktır. İşte biz de bu yolu 
izleyerek, bahse konu olan tabirin tefsirlerden ne şekilde anlaşıldığını irdelemek 
istiyoruz. 

B. Klasik Tefsirlerdeki Görüş ve Yorumlar . 
Bütün müfessirlerin mücmel kabul ettikleri "s eb' an mine' l-mesanf" tabirinin 

medlulü konusunda ittifak sağlanamamış ve bu çerçevede muhtelif görüşler ileri 
sürülmüştür. Bu görüşlerden kayda değer nitelikte olanları şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 

1. Fatiha Suresi: Bu görüş, Ali b. Ebi Talib, Ebu Hureyre, Rebii b. Enes, 
Ebü'l-Aliye, Hasan el-Basri ve diğer bazı selef alimlerine atfedilmiştir. 115 Taberi', bu 
görüşü savunanlar arasında ayrıca şu isimleri saymaktadır: Übeyy b. Ka'b, İbn 
Abbas, İbn Mes'ud, Ebil Fillıite, Süddi, Said b. Cübeyr, İbrahim en-Nehai, Abdullah 
b. Ubeyd b. Umeyr, Ebu Müleyke, Şehr b. Havşeb, Ubeyd b. Umyr el-Leysi, 
Miicahid, Katade, Atıl, Merv Kadısı Halid el-Hanefi. 116 Bu görüş ayrıca Hz. Ömer 
tarafından da savunulmuş ve sure'nin bu şekilde isimlendirilmesi yedi ayetten 
müteşekkil o Imasıy la izah-edilmiştir. 117 

Kanaatimizce, Hz. Peygamber'den nakledilen hadisler, bu görüşün doğruluk 
ihtimalini güçlendirınektedir. Ebu Hureyre, Ebu Said b. El-MualHl. ve Übeyy b. Ka'b 
tarafından nakledilen ve tefsirlerin118 yam sıra sahih hadis mecmualarının da pek 
çoğunda muhtelifvaryantlarıyla yer alan bu hadislerden bazıları şöyledir: "Ebil Said 
b. El-Mualla'nın şöyle dediği nakledilmiştir: Mescitte namaz kıhyordum O sırada 
Rasulullah beni çağırdı. Ancak ona cevap verınedim; [Namazı bitirince] 'Ey 
Allah'ın Rası1Iü! Namaz kıhyordum' dedim. O da bana, 'Allah, 'Ey iman edenler! 
Sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Rasillüne icabet edin' (Enfal 
8/24) buyurınadı mı? Diye karşılık verdi. Ardından 'Mescitten çıkmadan önce sana 
Kur'an'daki en yüce sureyi öğreteyim mi?' dedi ve elimi tuttu. Hz. Peygamber 

115 Kurtubi, el-Cami', X, 36. 
116 Taberi, Muhammed b. Cerir, Caıniu'l-Beyfuı an Te'vili Ayi'l-Kur'fuı, Beyrut, 1988, XIV, 54-

57. 
117 İbnü'l-Cevzi, Zadu'l-Mesir, IV, 413. 
118 Bu konuda nakledilen hadislerin büyük bir kısmı, Ebu Hureyre kanalıyla gelmektedir. Bkz. 

Taberi, Caıniu'l-Beyan, XIV, 58-9; İbn Kesir, Tefsir, I, 9-10. 
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mescitten çıkmak üzereyken bunu kendisine hatırlattım. Bunun üzerine o da şöyle 
buyurdu: Hamd alemierin Rabbi Allah'a mahsustur. O [Fatiha suresi], seb'i-mesô.nf 
ve bana verilmiş olan yüce Kur'andır". 119 

. . ..... . 

Übeyy b. Ka'b'dan nakledildiğine göre Rasıilüllah şöyle buyurmuştur: "Allah 
Tevrat'ta ve İncil'de Ümmü'l-Kur'an gibi bir sure indirmemiştir. O, seb'i 

· mesô.nfdir. "ııo . 
Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette de şöyle kaydedilmiştir: "Rasıilüllah 

Übeyy'e uğradı ve 'Übeyy!' diye seslendi. Ancak Übeyy o sıradanamaz !aldığı için 
bu çağrıya cevap vermedi. Namazını bitirince Hz. Peygamber'in yanına gitti ve 
"Allah 'ın selamı üzerine olsun 'Evet! Ey Allah'ın rasillü!' dedi. Buna, . 'Ve 
aleyke's-selam' diye karşılık veren Rasıilullah sordu: 'Ben çağırdığım zaman seni 
bana cevap vermekten alıkoyan neydi?' Übeyy, 'Namaz kılıyordum' diye karşılık 
verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 'Allah, 'Ey iman edenler! Sizi hayat verecek 
şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve rasulüne icabet edin' (Enfal 8/24) buyurmadı 

mı?' dedi. Übeyy, 'Evet! İnşallah bir daha rekrarlamayacağım' diye cevap verdi. 
Ardından Hz. Peygamber, 'Sana Tevrat'ta, İİ:ıcil'de, Zebıır'da ve hatta Kur'an'da bir 
benzeri daha bulunmayan bir sure öğretrn~ıhi ister misin?' dedi. Übeyy, 'Evet' 
deyince Rasiilullah; 'Namazda ne okuyorsun?' diye sordu; Übeyy de 'Ümmü'l
Kitab'ı [Fatiha] okuyorum' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rasulullah: 'Nefsim 
kudretinde olan Allah'a andolsun ki, Tevrat'ta İncil;de, Zebıır'da ve Kur'an'da 
bunun benzeri bir sure inmemiştir. O, seb'i-liıesfmf ve bana verilen Yüce Kıır'an'dır 
buyıırdu. "121 

·Hz. Peygamber'in kendisine çağırdıği kişinin hadisin bazı varyantiarında Übeyy 
b. Ka'b, bazılarında da Ebil Said b. El-Mualla şeklinde kaydedilmesinin dışında 
mezkur rivayetler arasında içerik açısından kayd_a değer bir fark bulunmadığı dikkati 
çekmektedir. Ayrıca bu hadislerde, seb'i-nıesti.nf tabirinin Fatiha suresini nitelediği 
ve dolayısıyla buradaki yedi sayısının da Fatiha'nın ayetlerine işaret ettiği kesin gibi 
gözükmektedir. 

2. Seb'i-Tıval (Yedi Uzun Sure): Taberi bu görüşü savunanlar arasırıda şu 
isimleri saymaktadır: İbn Mes'ild, İbn Ömer, İbn Abbas, Said b. Cübeyr, Mücahid. 
Ancak bu konuda nakledilen rivayetlerin hemen hepsi İbn Abbas, Said b. Cübeyr ve 
Mücahid'e dayanmaktadır. 122 

İbn Abbas, bu ifadenin medlulünün yedi uzun sureye yani Bakara, Al-iİmran, 

119 Buhfui, "Tefsir" I. Bu hadisin rivayet zincirinde Müsedded, Yahya b. Said, Şu'be, Hubeyb b. 
Abdurrahman, Hafs b. Asım ve Ebu Said b. Muallii yer almak-tadır. Ayrıca bkz. İbn Hanbel, el
Müsned, IV, 211. 

120 İbn Hanbel, el-Müsned, V, 1 14. Bu hadisin rivayet zincirinde, Abdullah, Ebu Ma'rner, Ebii 
Üsfime, Abdülhumeyd b. Ca'fer, el-A'lfi Abdurrahman, el-A'lii'nın babası, Ebii Hureyre ve Uby 
b. Ka'b yer almaktadır. 

121 Tirmizi, "Fezfiilü'l-Kur'fin" I. Bu hadisin rivayet zincirinde ise Kuteybe, Alıdülaziz b. 
Muhammed, el-A'lfi b. Abdurrahman, el-A'lii'ın babası veEbii Hureyre yer almaktadır. Hadisin 
diğer sahih hadis mecmualarındaki varyantiarı için bkz. Buhiiri, "Feziiilü'l-Kur'fin" 9; Mfilik b. 
Enes, Muvatta', "Salfit" 8; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 114. 

122 Taberi, Cfuniul'l-Beylin, XIV, 53 55. 



Nisii, Maide, En'am, A'riif ve aralarında besınele olmamasından ötürü Enfal ile 
Tevbe suresine tekabül ettiğini söylemiştir. 123 Said b. Cübeyr kanalıyla nakledilen 
bir rivayette İbn Abbas'ın şöyle dediği kaydedilmiştir: "Seb'i-mesfinf, yedi uzun 
Übeyy b. Ka'b'dan nakledildiğine göre rasfılüllah şöyle buyurmuştur "Allah 
Tevrat'ta ve İncil'de Ümmü'l-Kur'an gibi bir sure indirmemiştir. O, · seb'i
nıesanfdir."120 surenin adıdır. Bunlara anılan ismin verilmesi, bu surelerde ögüt ve 
ibretler, alıkarn ve hadlerle ilgili ayetlerin iki kez zikredilmiş olmasıdır."124 Ancak 
bazıları -Razi'nin kaydına göre Rebi\'}25 haklı olarak bu görüşü eleştirmiş ve bu 
bağlamda ayetin Mekke'de indiğini; dolayısıyla o· dönemde bu yedi uzun surenin 
henüz nazil olmadığım belirtmişlerdir. Ancak bu itiraza, "Allah Kur'an'ı dünya 
semasına [bir bütün halinde] indirdi; daha sonra da parça parça yeryüzüne inzal etti. 
Dünya semasına indirilmiş olan Kur'an, henüz yeryüzüne inmemiş olsa bile yine de 
Hz. Peygamber'e verilmiş hükmündedir"ı26 şeklinde tamamen varsayıma dayanan 
bir argümanla karışlık verilmiştir. 

Bu konuda İbn Abbas'tan nakledilen şu rivayet de oldukça ilginçtir: "Hz. 
Peygamber'e tekrarlanan yedi (uzun) sure verildi. Hz. Musa'ya ise altı sure 
verilmişti. O, üzerinde Tevrat ayetleri yazılı levhaları attığında bunların ikisi ortadan 
kaldırıldı; dördü kaldı."127 

. . . . . . _ 

Bu noktada, İbn Abbas'ın İsrailiyyiita yönelik ilgi ve merakı göz önü~e 
alındığında, bu görüşün anılan kaynaktan aktarıldığını söylemek mümkündür. 

3. Orta Uzunluktaki Sureler: Bu görüşü savunanlar nazarında söz konusu 
tabirden maksat, seb- 'i tıvıil ile, ayet sayısı yüz civarında olan '(mifın) surelere göre 
ayet sayısı daha az; mufassal surelere (Kiif suresinden Kur'an'ın sonuna kadar yer 
alan sureler) göre daha fazlçı olan surelerdir: Bu görüş bazı alimler tarafından 
savunulmuş ve bu konuda Sevhan'in · naklettiği şu hadis delili getirilmiştir: "Allah 
bana, Tevrat'a karşılık yedi uZuıı sureyi (seb'i-tıviil), İncil'e karşılık yüz civarında 
ayet sayısına sahip olan sureleri (mifın), Zebur'a karşılık mesanfyi verdi. Rabbim 
bana mufassal sureleri vermek suretiyle de [onlardan] üstün kıldı."128 

Bu görüşün kime ait olduğunu belirtmeyen Riiz!, hadisin Hz. Peygamber'e 
aidiyeti kesin olması halinde söylenecek bir şey olmadığını; aksi takdirde hadisteki 
muhtevanın problem arzettiğini belirtmektedir. Çünkü -ona göre- mesanfnin diğer 
surelerden daha faziletli olması gerekmektedir. "Halbuki bu görüş sahiplerinin 
nıesanf olarak kabul ettikleri orta uzunluktaki surelerin başka surelerden daha 
faziletli olmadığı hususunda ittifak vardır."129 

_ . 

i 
123 Kurtubi, el-Cfuni', X, 36. İbnü'l-Cevzi, yedinci surenin hangisl olduğu konusunda Uç ayır görüş 

nakletmekte ve Said b. CUbeyr'e göre bu ·sure "Yı1unus", Ebu Malik' e göre "Tevbe", bir grup 
?lime göre ise yukarıda da ifade edildiği gibi, hem "Tevbe" ve hem de "Enfal" suresidir. Bkz. 
Ibnü'l-Cevzl, Zildü'l-Meslr, IV, 414. 

124 Kurtubi, el-Cfuni', X, 37. 
125 Razi, Mefiitihu'I-Gayb, XIX, 208. 
126 K b' I c· ., X 37 urtu ı, e • arnı , , . 
127 İbn Kesir, Tefsir, II, 557. 
128 Fahreddin er-Razi, Mefiitihu'l-Gayb, XIX, 209. 
129 Razi, Mefiitı1ıu'l-Gayb, XIX, 209. 



4. Kur'an'ın Tümü: İbn Abbas, Dahhak, Ta.vus, Ebu Malik'e nisbet edilen bu 
görüşe göre seb'i-nıes{mf, Kur'an'ın tümüdür. Kur'an'a mesô.nf denilmiştir; çünkü 
geçmiş milietiere ve peygamberlere ait haberler, kıssalar Kur'an'da tekrar 
edilmiştir. 130 İbn Abbas'ın bu konuda Zümer suresi 39/23. ayetle istişhad ettiği 
nakledilmektedir. 131 Ancak M. Harndi Yazır, Hicr 15/87. ayetteki "seb'an 
mine' l-mesô.nr' ifadesinin hemen ardından gelen atfın, tagayyürü (başkalık) 

gerektirmesinden ötürü, ibarenin zahirine göre s eb 'i-nıe~ô.nfnin Kur'an'dan ayrı bir 
şey olarak düşünülınesi .lazım gelecek gibi gözükmektedir" dernek suretiyle bu 
görüşün pek makul olınadığına işaret etmiştir. 132 Aynı şekilde Razi de bu görüşii pek 
makul karşılarnamış; bunun gerekçesini de şöyle izah etmiştir: "Şayet bu ifadeyle 
Kur'an'ın tümü kastedilıniş olsaydı, o zaman Allah'ın aynı ayetteki 'Ve şu yüce 
Kur'an'ı verdik' buyruğunun, aynı şeye .,-,yani Kur'an'ın kendisine- atfedilıniş 
olması gerekirdi ki, bu caiz değildir."ı33 

Ebfi Bekir el-Esamm'ın İbn Mes'iid'a atfen "Kur'an'dan değildir düşüncesinden 
hareketle Fatiha'yı özel mushafına yazrnamıştır" şeklinde aktardığı görüş de 
muhtemelen bu anlayış çerçevesinde dile getirilmiştir. Nitekim Razi'nin şu ifadeleri 
de bu kanaatİ teyit etmektedir: "Bana göre,· İbn Mes'ud'un bu konudaki delili 
muhtemelen şu idi: "Seb'i-nıesô.nf ifadesinden kastedilen şeyin Fatiha suresi olduğu 
kesindir. Allah ayette bu tabiri "Kur'an-ı Azim" terkibi üzerine atfettiğine ve 
dolayısıyla matuf ile matufun aleyh birbirinden farklı şeyler olduğuna göre, bu 
durumda seb'i-mesô.ninin Kur'an'dan ayrı bir şey olması gerekir."134 

İbn Mes'ud'un "kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ederim 
ki, Kur'an'da hiçbir ayet yoktur ki, ben onırn ne zaman nerede ve kim için inmiş 
olduğunu bilmeyeyim135 şeklindeki söziinün yanı sıra Hz. Peygamber'in "Kur'an'ı 
şu dört kişiden öğreniniz"ı36 diye işaret ettiği kişilerin başında yer aldığı ve yine 
Kur'an ve tefsir konusundaki üstün vasıfları hatırlandığı takdirde, onun, bu görüşü 
yukarıda zikredilen sebeple mi yoksa daha farklı bir gerekçeyle mi ileri sürdüğü 
hususu gerçekten düşiindiirücüdür. 

Bu bağlamda, seb'i-mUsanfden Kur'an'ın tümünün kastedildiğini savunanların 
gerekçelerini de zikretmek gerekir. Bu. gerekçeleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

I. Kur'an'da Allah'a yönelik övgü ve sena sık sık tekrar edilir. 
ll. Kur'an'da sık sık cennet-cehennem ve sevap-ceza zikredilir. 
nı. Kur'an'da ayetler birbirini izler ve diinya ile ahiret ayrılmaz bir ikili olarak 

zikredilir. Bu görüşEbii Ubeyde'ye atfedilmiştir. 

ı30 Taberi, Climiu'l-Beyan, XIV, 57-8; Kurtubl, el-Cami', X, 37. 
ı 3 ı Taberi, Camiu'l-Beyan, XIV, 57 .. 
132 Yazır, sözlerine devamla. "Haddi zatında bunun Kur'andan maada olarak basaısı Celilei 

Muhammediyyeden olan yedi mu'cizeye işaret olması ihtimali yok değildir" demek suretiyle bu 
konuda oldukça farklı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Yazır, Hak Dini, V, 3075. 

ı 33 Razi, Memtihu'l-Gayb, XIX, 209. 
ı 34 Razi, Memtihu'l-Gayb, XIX, 207-8. 
ı 35 Zeheb'i, Muhammed Hüseyin, et-Tefsir ve'l-Müfessirfuı, Beyrut, trs., I, 58. 
ı 36 Buhiiri, "Fezailü'l-Kur'an" 8. 



IV. Kur'an'da kıssalar, geçmiş toplurnlara ait haberler, öğütler daima 
tekrarlanmıştır. Bu son üç görüş İbnü'l-Enbfirl'ye aittir. 137 

V. Kur'an yedi çeşit 

nübüvvet, mead, 
yükümlülüklerdir. 

ilmi (ana konuyu) ihtiva etmektedir. Bunlar, tevhid, 
kaza-kader, alemin ahvali, kıssalar ve şer'! 

VI. Kur'an yedi bölümdür. 

VII. Kur'an emir, yasak, geçmiş milletierin durumlarından haber verme, İstihbar 
(haber sorma), nida, yemin ve meseller gibi konuları kapsamamaktadır. 
Kur'an'ın tümünün mesan! diye anılmasına gelince; bunun nedeni 
Kur' an' da tevhid, nübüvvet ve mükellefiyete ait delillerin tekrarlanmış 
olmasıdır."138 

5. Kur'an'ın içerdiği Konular:·ziyad b. Eb! Meryem'e nisbet edilen bu 
görüşe göre ise, söz konusu tabirden maksat, Kur'an'daki emir, nehiy, müjde, uyarı, 
darb-ı mesel, nimetierin sayı'Iması, geÇmiş milletierin haberleri gibi konulardır. 139 

. - ' 
Kanaatimizce, bu görüşler arasında en doğru olanı ilki, yani seb'i-mesan!nin 

Fatiha suresine karşılık geldiğini ifade eden görüştür. Nitekim, gerek tefsirlerde ve 
gerekse mealierin büyük bir kısmında da bu görüş ağırlık kazanmıştır. Bunun nederii 
de Kurtub!'nin ifadesiyle, ilk görüşün sünnet'e dayanıyor olmasıdır. 140 Nitekim 
Ebü'I-Aliye de "Übeyy b. Ka'b ve Şbfi Hureyre'nin hadislerinde bunun Fatiha 
suresine karşılık geldiği ifade edildiğine göre, artık bu konuda başka görüş beyan 
etmek ı::aiz değildir"ı41 demek suretiyle aynı noktaya işaret etmektedir. Bu itibarla, 
Ebu Hayyan (ö. 745/1344)'ın da belirttiği gibi, 142 medlulü sahih sünnetle sabit olan 
bir ifade üzerinde yorum üretmek doğru bir yaklaşım olmasa gerektir. 

Nitekim Taberi de anılan görüşler arasında ilkinin daha doğru olduğunu 

savunmuş ve bunun gerekçesini de yine aynı şekilde izah etmiştir. 143 Bununla 
birlikte, tabirio "Kur'an'ın tümü" anlamına gelebileceği ihtimaline atıfta bulunmayı 
da ihmal etmemiştir. 144 Aynı şekilde, İbn Kesir (ö. 774/1372) de söz konusu 
hadislerden dolayı bahse konu olan ifadenin Fatiha suresine tekabül ettiğinin kesin 

137 İlk dört görüş için bkz. İbnü'l-Cevzi, Zadü'l-Mesir, IV, 415. 
138 Razi, Mefatihu'l·Gayb, XIX, 209. 
139 Taberi, Camiu'l-Beyan, XIV, 57; Kurtubi, el-Cami', X, 37; İbnü'l-Cevzt, Zadü'l-Mesir, IV, 

414. 
14° Kurtubi, el-Cami', X, 37. 
141 Ebu Hayyan el-Endelüsl, el-Bahru'l-Muhit, Riyad, trs., V, 465. 
142 K b" I C" ., X 37 urtu ı, e- arnı, , . 
143 Taberi, Camiu'l-Beyan, XIV, 57-8. 
144 Taberi, Camiu'I-Beyan, XIV, 59. 



olduğunu; ancak bunun Kur'an'ın da mesani olarak tavsif edilmesine bir engel teşkil 
etmediğini belirtmiştir. Bu yaklaşımıyla iki görüşü uzlaştırma yolunu tercih eden İbn 
Kes ir, ikinci ihtimale de Zümer suresi 39/23. ayeti delil getirmiştir. 145 

. 

Adı geçen üç müfessirin de açıkça belirttikleri gibi, bu konuda sahih sünnetle 
sabit olan anlam bir tarafta dururken, özellikle sahabe ve tabiln alimlerinin -Hz. 
Peygamber'in beyanına rağmen- birtakım farklı görüşler ileri sürmüş olmalan 
düşündürücüdür. 

C. Fatiha'nın "Seb'i-Mesilnf'' Şeklinde Nitelenmesine İlişkin Yorumlar 

Daha önce naklettiğimiz hadislerde s eb 'i-nıesô.nfnin Fatiha suresini nitelediği 
beyan edilmiş olmakla birlikte, bizzat bu tabirin ne anlama geldiği ya da Fatiha'ya 
niçin bu ismin verildiği hususuna açıklık getirilmemiştir. Konunun bu yönünün Hz. 
Peygamber tarafından aydınlatılmaması, herkesin üzerinde ittifak ettiği bir sonuca 
ulaşma imkanını ortadan kaldırmıştır. Nitekim, konuyla· ilgili olarak sahabe ve 
tabiinden çok sayıdagörüş nakledilmiş ve bu.görüşler büyük ölçüde akli çıkarırnlara 
ve varsayımiara dayandırılmıştır. Söz konusu görüşlerde Fatiha'nın s eb 'i-mesanf 
şeklinde nitelenmesinin gerekçeleri şöyle izah edilmiştir: 

.. I. Darekumi'nin Hz. Ali'den naklettiğine göre, Fatiha suresinin yedi ayetten 
müteşekkil olması. 146 

• 

2. Mesan1 kelimesinin sena kökünden türetilmiş olması ihtimalinden hareketle 
bu surede Allah'a övgüde bulunulması. Çünkü surede Allah'a hamd, O'nun 
birlerrmesi ve hükümranlığının zikri yer almaktadır. Bu görüş Zeccac'a nisbet 
edilmiştir. 147 

3. Her rekatta bu sureyle senada bulunulması. İbn Cerir'in Hz. Ömer'den 
yaptığı şu rivayet buna delil gösterilmiştir: "Seb'i-mesô.nf, Fatiha'dır. Zira her 
rekatta onunla sena edilir. 148 

· 

4. Fatiha suresinin iki defa nazil olması. 149 Bu görüş, Hüseyin b. Fadl'a nisbet 
edilmektedir. 150 Halbuki Vahidl, bu zatın, Fatiha smesinin kesin olarak Mekke'de 
indiği görüşünü savunduğunu ve mücahid'in, "Fatiha suresi Medine'de inmiştir" 
şeklindeki iddiasını tenkit sadedinde şunları söylediğini kaydetmektedir: "Her alimin 
bir sürçmesi vardır. Bu, Mücahid'in kendi kanaatidir. Zira o, alimierin 
çoğunluğunun aksi yönde bir kanaat belirtmiş olmasından dolayı bu görüşünde 

145 İbn Kesir, Tefsir, II, 557. 
146 SuyCiti, CeHileddin Abdurrahman, el-İtkan fi UICimi'l-Kur'an, Beyrut, trs., I, 71. 
147 İbnü'I-Cevzi, Zadü'l-Mesir, IV, 413. 
148 Razi, Mefiitihu'l-Gayb, XIX, 207. 
149 Razi, Mefiitihu'l-Gayb, XIX, 2207. Beğavi'de yer alan kayda göre ise, bu sure hem Mekke'de 

ve hem de Medine'de yetmiş bin melek eşliğinde inmiştir. Bkz. Beğavi, Mealim, III, 57. 
150 İbnü'l-Cevzi, Zadü'I-Mesir, IV, 414. Alusi bu görüşün Hasen-i Basri'ye atfedildiğini 

kaydetmektedir. Aıusi, Rfihu'l-Mearn, XIV, 79. 
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yalnız kalmıştır."151 Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, nüzulün tekerrür ettiği 
teorisinin bir an için doğru olduğu kabul edilse dahi, bu durumda iki kez indiği ileri 
sürülen diğer ayet ve surelerin deseb-i nıesanf şeklinde nitelenmesi gerekir ki, böyle 
bir kayıt hiçbir kaynakta yer almamaktadır. 

5. Nazmındaki fesahat ile manasındaki belagatın bir arada bulunması. 152 

6. Kul Fatiha'dan bir ayet okuduğunda Allah'ın onu övmesi. 153 

7. Surede (Peltek) se, cim, (noktalı) ha, ze, şın, zı, ve harfi olmak üzere yedi 
harfın bulunmaması. Ancak Mürsl (ö. 655/1257) bu görüşü zayıf addetmiş ve bu 
çerçevede, "bir şey, kendisinde bulunan bir şeyle isimlendirilir; bulunmayan bir 
şeyle değil" şeklinde oldukça ilginç birargüman ileri sürmüştür. 154 

-

8. Allah'ın, bu sureyi daha önce hiçbir ümmete indirmeyip yalnızca Muhammed 
(s.a.v.)'in ümmetine inzal el:!lle lütfunda bulunmuş olması. Said b. Cübeyr bu görllşü 
İbn Abbas 'tan nakl etmiştir. bS 

9. Her ayette bir edep olmak üzere surenin bütününde yedi edep bulunması. 
Suyı1tl (ö. 911 /1505) bu görüşü pek makul karşılamamıştır. 156 

· 

151 Viihidl, Esbabü'n-Nüzôl, s. 1 1. Bu bağlamda, nüzulü tekerrür ettiği söylenen Fatiha suresi 
hakkında serdedilen rivayetlere de kısaca'değinmekte fayda görüyoruz. Zira, bu surenin biri 
Mekke'de diğeri de Medine döneminde, yahut önce Mekke'de namazın farz kılındığı esnada, 
sonra da Medine'de kıblenin tahvili sırasında olmak üzere iki defa nazil olduğuna ilişkin görüş 
pek makul gözükmemektedİr. Zaten müfessirlerin ekseriyeti de bu görüşe itibar etmemiştir. Bu 
görüşün, hemen bütün tefsirlerde "klle=denildi" ifadesiyle aharılmış olması, bunun en somut 
göstergesidir. (Mesela bkz. Beğavi, Meiilim, I, 37; Zemahşerl, el-Keşşiif, I, 23; Şevkanl, 
Fethu'l-Kadir, I, 15). Bunun daha somut bir başka göstergesi de beş vakit namazın Mekke 
döneminde farz kılınmış olmasıdır. Hz. Peygamber'in, "Fatiha suresi (Fatihatü'l-Kitab) 
okunmadıkça hiçbir namaz sahih olmaz" rpealindeki hadisinin gereği olarak, farz kılındığı 
günden itibaren namazlarda Fatiha suresiph."Unma1.'1adır. (Bkz. Kurtubi, el-Cami', I, 82; Yazır, 
Hak Dini, I, 7) Aksi düşünüldüğü takdirde, Vahidl'nin de belirttiği gibi, Hz. Peygamber'in 
Mekke'de ikamet ettiği on h.iisur yıllık zaman zarfında namazlarını Fatih'sız kıldığı şeklinde bir 
sonuca vanlmaktadır ki, bu da aklın kabul edebileceği bir şey değildir. (Bkz. Viihidl, Esbiibü'n
Nüzôl, s. 10) Ayrıca kaynaklarda Hz. Ali'nin, "Fatihatü'l-Kitab arşın altındaki bir hazineden 
Mekke'de nazil oldu" şeklinde nakledilen sözü de Fatiha'nın Mekke'de indiğini gösterınektedir. 
(Bkz. Viihidl, a.g.e., s. 10) Bütün bu göstergeler, Fatiha'nın Medine'de indiğini ifade eden 
rivayetlerin pek sağlıklı olmadığına işaret etmekte, dolayısıyla bazı aliİnieri nilzulün tekrar 
ettiğini söylemeye sevk eden rivayetler arasındaki çelişki de böylece ortadan kalkmış olmaktadır. 
Öte yandan, İbn Kesir, surenin ilk kısmının Mekke'de indiğini, son kısmının da Medine'de 
indiğini söyleyen Ebü'I-Leys Semerkandi'nin bu görüşünü son derece tuhaf olarak 
nitelemektedir. Bkz. İbn Kes!r, Tefsir, I, 8; ayrıca bkz. Alfısl, Rôlıu'l-Meiini, I, 33. Aynı 
şeklide Reşid Rıza da Fatiha suresinin iki kere indiğini savunan görüşün hiçbir değer 

taşımadığını (leyse bi şey') ifade etmektedir. Bkz. Reşid Rıza, Muhammed, Tefsiru'l-Meniir; 
Kahire, 1990, I, 29. 

152 Suyfıtl, el-İtkiin, I, 71. 
ı 53 Suyiit!, el-İtkiin, I, 71. 
ı54 Suyiitl, el-İtkiin, I, 71. 
ı55 İbnü'l-Cevzl, Ziidü'l-Mesir, IV, 413. 
156 Suyilti, el-İtkiin, I, 71. 



10. Her rekatta tekrarlanması. Ebu SiHih bu görüşü İbn Abbas'a nisbet etmiştir. 
İbnü'l-Enbiir! de bu görüş çerçevesinde şöyle bir yorum yapmıştır: "Bu ayetin 
anlamı; 'Biz sana her rekatta tekrarlanan yedi ayet verdik' demektir. Ayetteki 'min' 
harfi cerri tıpkı Muhammed Suresi 47115. ayette yer alan "velehüm fiha min külli's
semerat" ifadesinde olduğu gibi te'kit içindir". 

ll. Surenin Allah ile kul arasında ikiye· bölünmüş olması. Çünkü surenin yarısı 
övgü diğer yarısı da duadır. 157 Ebu Hureyre'nin naklettiği "ben namazı kendirııle 
kulum arasında ikiye ayırdım" hadisi de buna işaret etrnektedir.158 

12. Besmeleyi Fatiha'dan bir ayet sayaniara göre surede "Rahman ve Rah!m" 
ifadesinin iki kez geçmesi. Bu görüşü Ebu Süleyman ed-Dımeşk! bazı dilcilerden 
nakl etmiştir. 159 

. ·· • 

13. Kelimelerin ikişer defa zikredilmiş olması. Sözgelimi, surede 'iy)iake', 
'sırat', 'aleyhim' ve -Hz. Ömer'in kıraatine göre- 'ğayri' kelimeleri ikişer defa 
geçmektedir. 160 

... , 

Kanaatimizce, bu görüşler arasında özellikle Hurfifiliğe özgü telakkİleri 
anımsatan harf formülasyonlarına dayalı yorumlar ile, surenin iki kez indiğini ileri 
süren görüş çok fazla bir değer taşımamaktadır. Bunların dışındaki tüm görülerin 
doğru olma ihtimali bulunmakla, birlikte, Fatina'nın, namazların her rekatında tekrar 

edilmesinden ve kendisiyle Allah'a övgüde bulunulmasından dolayı bu vasıfla 
aruldığını dile getiren görüşler daha mak'Ul gözükmektedir. Zira, mü'min kıldığı 
namazının her rekatında Fatiha Suresini tekrar etmekte ve böylece hem Rabbine 
sena ve övgüde bulunmakta, hem de dua etmiş olmaktadır. 

'Merhum1Elrnalılı'nın manidar ifadeleriyle özetlemek gerekirse; 

Her nama.Zın her rek'atinde okunan, zamm-ı s fire ile de tekrar edilen, 'nun', 
'mim' fiisılalarıyla iki nağme üzerine cereyan eden, her ayeti çifte bir mazrnu~u 
ihtiva eyleyen ve hey'eti umumiyyesi.dareynde ibiidın a'zamı makasıdına hidayetle 
Allah teaiii'ya hamd-ı sena hakikatinde toplanan ümmülkur'an, hakikaten her senaye 
layık öyle mesnii ve müstesnii. bir ni'meti uzmiidır ki ancak hakikati 
Muhammediyyenin mazhariyyeti mümtazesindendir. Görülüyor ki 'sana seb'i 
mesiin!yi ve Kur'iin'ı az!mi inzal ettik' buyurulmayıp 'verdik' buyurmuştur. Zira 
murad, yalnız nazrn-ı celllirr değil, ondaki hakayık ve metiilibin de bilfiil 
bahşedilmiş olduğunu beyandır. Düşünmeli ki o ne büyük nimet ne büyük 
saadettir. 161 

157 Suyfit!, el-İtkan, I, 71. 
158 Beğavi, Mealim, III, 57; İbnü'l-.Cev-L!, Zadü'l-Mesir, IV, 413. 
159 İbnü'l-Cevz!, Zadü'l-Mesir, IV; 413. 
wı İbnü'l-Cevz!, Zadü'l-Mesir, IV, 414; Alfisl, Ril.bu'l-Meani, XIV, 79. 
161 Yazır, Hak Dini, V, 3067. 
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