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I• slam toplumunda "Kur'an 'a abdestsiz dokunulmaz" hükmü meşhurdur 
ve uygulama da bu hülane göre yapılmaktadır. Bu konuda Kur'an'dan 

Villcıa 56/79 ayeti ile sünnetten/hadisten bazı rivayetlerin delil olduğu ileri 
sürülrnüştür. Diğer görüş ise, sözkonusu ayetten ve delil olarak ileri sürülen 
rivayetlerden böyle bir hüküm çıkmadıgı şeklindedir. Bu son görüşü 
benimseyenler, ayetin gerçekte abdestli kimselerle ilgili olmadığ~, öte yandan 
konuyla ilgili hadislerin ise delil alınan1ayacak derecede za!f olması sebebiyle 
Kur'an'a abctestsiz dokunmanın caiz olduğunu söylerler. 

Tabi1n ile Tebe-i tab1ın dönemi rnüctehid ve imarnları, bu konudaki 
hadisiere dayanarak, Kur'an'a abctestsiz dokunmanın caiz olmadığı hususunda 
icma etmişlerdir. Dört mezhep imamları başta olmak üzere fakihler, Kur'an'ı 
ezberden okumada abdest şartı olmadığını, ama abctestsiz Kur'an'a 
dokunmamn haram olduğunu söylemişlerdir. Bundan başka cünüp olanın 
Kur'an okumasının ve Kur'an'a el sürmesinin caiz olmadığını ifade etmişlerdir. 
Konuyla ilgili deliller üzerinde bazı tartışmalar vardır. Biz de bu makalemizde 
rivayet ilimleri yönünden ilgili ayet "~/e hadisleri tahlil ederek, bunların konu 
hakkında delil teşkil edip edemeyeceği hususuna açıklık getirmeye çalışacağız. 



332 Kadir PAKSOY 

1. KUR'AN'A ABDESTLİ DOKUNMANIN GEREKLİ OLDUGU 
HUSUSUNDA KİT AP VE SÜNNETTEKi DELİLLERiN TAHLILi 

A. KiTAPTAN DELiL OLDUGU ÖNE SÜRÜLEN "LA YEMESSUHO 
İLLE'L-MUTAHHERON (V AKlA 56179) AYETiNiN TAHLiLi 

Kur'an'a abdestli dokunmak gerektiği görüşünde olan bazı alimler, 
"Ona tertemiz olanlardan (el-nıutahheriin) başkası dokunamaz (16 
yemessuhii)." (Vakıa 56/79) ayetinin de delil olduğunu ifade ederek, bu ayet 
muktezasınca abctestsiz Kur'an'a dokunı.ilaii1ayacağını ileri sürmüşlerdir. Bu 
zevat, ayetteki zanlirden "Kur 'an "ın; ';mutahharün" ibaresinden de "abdestli 
olanlar"ın anlaşıldığını söyleyerek, ayetin manasını "Kur 'an 'a abdestli 
olanlardan başkası dokunamaz" şeklinde yorumlamışlardır. Ayrıca kimi 
alimler buradaki olumsuzluk bildiren "Id yemessuhıl (dokunamaz)" ibaresini 
bir haber cümlesi olarak değerlendirmiş, kimisi de bunun nehiy (olumsuz emir) 
olduğunu ifade ederek bu ibareye "Kur 'an 'a abdestli olc;nlardan başkası 

dokunmasın" manasını vemlişlerdir. 

Ancak kanaatimizce, sözkonusu ayetin Kur'an'a abdestli dokunmanın 
gerekliliğine delil teşkil etmediği Ye yukarıdaki tefsirlerin tutarlı olmadığı 

konusunda öne sürülen görüşler daha isabetlidir. Zira ayetin zahirinden 
anlaşılan mana, Kur 'an 'a aneÇik tertemiz meleklerin ulaşıp dokunabilecekleri 
hususudur. Yani, ayetin siyak ve sibdf...ı "Mushafa abdestli olanlardan 
başkası dokunamaz" manasını çıkarmaya müsait değildir. Nitekim öncesiyle 
birlikte ayetlerin toplu manaları mütalaa edildiğinde, buradan Mushafa 
abdestli dokunmaya dair hüküm istinbat etmenin doğru olmadığı anlaşılacaktır. 
Ayetin öncesi ve sonrasıyla beraber toplu manası şöyledir: 

"Hay1r! Yildizlarm yerlerine (vakit vakit inen Kur'an'a/ yemin ederim ki, eğer 
anlarsamz bu gerçekten büyük bir yemindir. Bu kitap, pek değerli, şerefli bir 
Kur'an'd1r. O, iyi korunmuş bir Kitap'tadJr. Ona tertemiz olanlardan başkasi 
dokunamaz. O, alemierin Rabbi taratmdan indirilmiştir." (Vakıa 56/75-80) 

Enes b. Malik, İbn Abbas, İkrime, Mücahid, Dahhak, Safd b. Cubeyr, 
Siiddf ve Ebu 'I-Aliye gibi selef müfessirleri de, bu pasajda yer alan ve 
yorumları üzerinde tahlil yapmakta olduğumuz ayetle yakından ilgili bulunan 
"iyi korunmuş bir kitap (kitiib meknün)" ibaresini "semadaki kitap (Levh-i 
Mahfilz)" anlamında; "tertemiz olanlar (mutahherün)" lafzını ise "melekler" 
manasında yorumlamışlardır. Aynı görüşü paylaşan Katiide de, bu ayetten 
elimizdeki Mushafa dokunmanın kastedildiğini söylemenin doğru olmadığını; 
zira Mushaj'a gerek müşrik, gerek MediSı ve gerekse münafık olsun herkesin 

I) İbn Abbas' dannakledilen bir tefsire göre, buradaki "nucfım"dan maksat, Kur'an ayetleri 
ve Kur'an'ın parça parça inmesi (tenclın) demektir. Bkz. İbn Cerir et-Taberi, Cami 'u 'i
Beyan, XXVJI, 203-204; İbn Kesir, Tejsfrıı'l-Kur'ani'l-Azfnı, VIIT, 21. 
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dokunabildiğiıii, ama Levh-i Mahfi'iz 'a insan ya da cinlerin dokunmasının 
mümkün olmadığını söylemiştir. 2 Bu rivayetlere yer veren İmam Suvütf'nin de 
ayet hakkında aynı yorumu paylaştığı görülmektedir.3 Lisanu'l-Ar~b müellifı 
İbn Manzür ise, "mutahherün" ifadesiyle meleklerin kastedildiğini 
söylemidikten sonra, ayete "Levh-i Mahfuz 'a ancak melekler dokıınabilir" 
manasını venniştir. 4 

Abdurrahman b. Zeyd b. Eslem (182/798), bu ayet hakkında şu yoruma 
yer venniştir: ;Kureyş k6fırleri, Kur 'an 'z şeytanlarm/cinlerin indirdiğini 

iddia etmekteydi. Allah bu ayet/e haber verdi ki, ona tertemiz olanlardan 
başkası ·dokunamaz. Nitekim Allah, başka bir ayette şöyle buyurmaktadır: 
"Kur 'an'ı asla şeytanlar i ndirmiş değildir. Bu, onların yapacağı iş değildir. 
Hem isteseler de buna güçleri yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle 
menedilmişlerdir." (Şuara 26/210-212).5 

O halde Vakıa 56/79 ayeti, Kur'an'a abdestli dokunmayı gerektiren bir 
hükiim ihtiva etmem ektedir. Nitekim ayeti "Levh-i Mahfuz 'a ancak tertemiz 
olan melekler muttali olabilirler" şeklinde yorumlayan İmam Malik de "Bu 
konuda işittiğim en güzel ifade, bu ayetin "O ayetler, şerefli, yüce ve tertemiz 
sahifelerde, iyilik timsali çok değerli katipierin (meleklerin) elleriyle 
yazılıdır." (Abese 80/13-16) ayetleri gibi telakki edilmesidir" diyerek Kur'an'ı 
Kur'an'la tefsir eder.6 

Bu büyük imamın mezkur yorumuyla ilgili olarak Muvatta ' ş ari hi 
Ebu'I-Velid el-Bacf (494/1101) de şu değerlendirmeye yer vermiştir: "Müellif, 
kimi alimlerin, Kur'an'a abdestli dokunma konusunda Vakıa 56/79 ayetini delil 
kabul ettiklerini zikretmekle birlikte, akabinden getirdiği yorumla ayetin bu 
mevzuda delil olamayacağı görüşünün daha isabetli olduğuna işaret etmiştir. 
Esasen Malik'in bu yorumu, taassup ve tekellüften uzak, mürüvvet ve insaf 
ehline yaraşan güzel bir yaklaşımı ifade etmektedir. Öte yandan müellifın ayeti 
bu şekilde yorumlamasından şu inceliği anlamak da mümkündür: Allah, 
Kur'an'a değer vermekte ve onu yüce sıfatiada vasfetmektedir. Bu itibarla 
insanların da Kur'an'a gereken ta'zl:m. ve hürmeti göstermeleri gerekir."7 

Vakıa 56/79 ayetinden insanlar için Kur'an'a abdestli dokunmasına 
ilişkin bir hüküm çıkarmanın doğru olmadığını söyleyen diğer bir Muvatta ' 
şarihi de İbn Abdiiber 'dir (463/1070). O, bu hükmün ayetten değil, 

2) Taberi, Cami'u'I-Beyan, X:XVTI, 204. 
3) Suyfıti, ed-Diim·i '1-Mensftr, VID, 26-27. 
4) İbn Manzfu, Lisamı'I-Arab, (Daru'l-fıkr, Beynıt 1990~, IV, 506. 
5) İbn Kesir, Tejsfru 'i-Kur 'ani '1-Azfnı, VID, 21-22. Ibn Kesfr, bu yorumun fevkaliide 

olduğunu ve diğer nıüfessirlerin ifadelerine de zıt düşmediğini söylemiştir. 
6) İmam Malik, Muvatta ', Kur'an ı. 
7) Ebu'l-Velid el-Biici, el-Mımteka şerlıu'l-Muvatta ',I, 344. 
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sünnetten/hadisten istinbat edildiğini belirterek, bu konuda Hz. Peygamber'in 
(s.a.v.) "Kur 'an 'a ancak tahir olan dokunur" 8 hadisinin delil alındığını 
kaydetmiştir. 9 

Zahiri fakilli İbn Hazm (456/1064) da bu ayetin, mezkfir hüküm için 
delil olmadığı görüşündedir. İbn Hazm, ayetin haber kipinde geldiğini ve 
semadaki kitap ile meleklere delalet ettiğini, öte. yandan Saf d b. Cübeyr gibi 
selef müfessirlerinin ekseriyetinin görüşünün de bu doğrultuda olduğunu 

söylemiştir. 10 

Genel kanaate göre, yine bu pasajdaki "kitdb .nıe/mün (iyi konmmuş 
kitap)" ibaresiyle Levh-i Mahfilz 'un gizli ve korunan bir mevki de 
bulunduğuna temas edilmektedir. Eğer ayetteki "Kitap "la elimizdeki 
"Mushaf' kastedilmiş olsaydı, "meknı?n (iyi korunmuş)" . sıfatıyla 
vasıflandırılınası mümkün olmayacaktı. 

Meseleyi ayetin nüzul vakti yönünden ele almak gerekirse; Vılkıa 

suresinin tamamının Mekke 'de . nazil olduğu bilinmektedir.. Kur'an'ın ilk 
muhatapları olan sabaheye ahkam ayetleri genellikle Mekke döneminde değil, 
Medine döneminde inrniştir. Özellikle de abdest, gusül, teyemmüm gibi 
taharetle ilgili ayetlerin Medine döneminde nazil olduğu bilinen bir husustur. 
Dolayısıyla, Vılkıa suresininMekkf oluşudanazar-ı itibara alındığında, mezkfir 
ayetten "Mushaf'a abdestli olanlardan başkası dokunamaz" manasını ve 
hükmünü çıkarmanın tefsir ilmi açısından da doğru olmayacağı bir gerçektir. 

Kanaatimizce; netice olarak Vakıa 56179 ayetinden Kur'an'a abdestli 
dokunmanın gereğine dair bağlayıcı bir hüküm çıkarmak mümkün 
gözükmemektedir. Bu ayete dayanarak Kur'an'ın abdestli ele alınması 
gerektiğini ifade etmek, deliileti kat'f olmayan bir nasdan tekellüf ve 
taassup ile hüküm çıkarmak olur. Bu ise İslam'ın ruhuna ve metodolojisine 
uygun değildir. Ancak bu ayetten -bazı alimierin de temas ettikleri gibi
Kur'an'ın şerefli ve yüce bir makamda bulunduğunu ve Allah'ın Kur'an'a 
değer verdiğini; dolayısıyla insanların da ellerindeki Kur'an 'a gereken 
hürmet ve saygıyı göstermeleri konusunda adablistihbiib ifade eden bazı 
işarf manatar çıkarmak mümkündür. 

8) İmanı Malik, EbU Davud, Darinıf, İbn Ebf Davud, Diirekutnf, Hakim ve Beyhaki gibi 
muhaddislerin tabrlç ettiği bu hadis üzerinde müteakip sayfalarda genişçe duracağız. 

9) İbnAbdilber, et-Tenıhfd, (Mısır 1986), XVII, 397-398. 
10) İbn Hazm, el-Mulıallii, (Thk. ve tlk.: A. M. Şiikir, Daru'l-fikr, Beyrut tsz.), I, 81. 
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B. SÜNNETTEN/HADiSTEN "KU~'AN'A f.~CAK TEMiZ OLAN (TAHiR) 
ogK~NUR/DOKU~S.UN" RIVAYETININ SENED VE METiN 
YONUNDEN TAHLILI 

"Tahir" lügatte "temiz olanitemiz kimse" demektir. Bu kelimenin 
ıstılahi bir kaç manası \'ardır. Abdesti olanlabdestli kimse, bu mana.lardan 
birisidir. Ama bunun yanı sıra ''tahir", ciiniip olmayan kimse, mii 'min kimse 
ve iizerinde pislik bulunmayan (temiz) hmse gibi manalarada gelmektedir. 

Bu konuda Muaz b. Cebel, Sevbdn, Hakim b. Hiztim, Osman b. Ebi 'l
As, Abdullah b. Ömer ve Am l-o. Hazm gibi ~ahabilere nisbet. edile~-rivayetler 
bulunmaktadır. Bunlardan en makbul/muteber olduğu ifade edilen Ye faldhlerin 
delil aldıkları kaydedilen delil ise, Amr b. Hazm 'a nisbet edilen rivayettir. Bu 
itibarla önce diğer rivayetlerin cerh ve ta' dll durumlarına temas edecek, 
ardından Amr b. Hazrn'a nisbet edilen rivayetin sened ve metin tenkidine geniş 
yer vererek, konuya_ ilişldn delil olup olmadığı hususunu tahlile çalışacağız. Bu 
arada metindeld "tahir" ibaresinin delalet ettiği mana hakkında da bilgi 
vereceğiz. 

1. Muaz b. Cebel'e Nisbet Edilen Rivayet 

Hatfb el-Bağdadf (463/1071), Muaz b. Cebel'e (18/639) ulaşan isnadla 
şu haberi nakletmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.v.), beni Yemen'e gör:ı,dermekte 
iken şöyle buyurmuştur: " ... Kur 'an 'a tahir olmadıkça dokunma! ... "11 

Bu hadisin sened zinciri ise şu şeldldedir: 
Muiiz b. Cebel 

.ı. 
Mekhül eş-Sami 

.ı. 
Rukn b. Abdiilah 

.ı. 
Şebabe ei-Fezari 

.ı. 
Ahmed b. Ubeyd 

.ı. 
Muhammed b. Ca'fer el-Ademi 

.ı. 
Ebü Naşr Ahmed b. Muhammed 

.ı 
Hatib ei-Bağdacfi 

Bu rivayet bir kaç yönden illetlidir. Şöyle ld; Mekhül eş-Şamf (1161734) 
ile Muaz b. Cebel (18/639) arasında kopukluk {inkıta) vardır. 12 Ahmed b. 
Ubeyd ise "leyyinu 'l-hadfs "tir. 13 İsnaddald kopukluk (inkıtti) ve mecn1h bir 
ravinin bulunması, bu hadisin delil olmasına marudir. 

ll) Hatib el-Bağdiid1, Tarflm Bağdtid, (Daru'l-kütüb el-Anib1, Beynıt tsz.), Vill, 435~ 
12) İbn Hacer, Takrfbıı't-Telızfb, (Thk. M. Avviime, Daru'r-Raş1d, Haleb 1992), s. 54:>. 
13) İbn Hacer, Takrfb; s. 82. · 
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2. Hakim b. Hizam'a Nisbet Edilen Rivayet 

Taberanf (360/970), Darekutnf (385/995) ve Hakim en-Neysabftrf 
(405/1014), Hakfm b. Nizanı'dan (54/674) şu haberi nakletmişlerdir: "Hz. 
Peygamber (s.a. v.) beni nıuallim olarak Yemen 'e gönderirken şöyle 

buyurmuştur: " ... Kur 'an 'a tahir olmadıkça dukımnıa! ... " 14 

Hadisin sened şeması şöyledir: 
Hakim b. Hizam 

.ı. 
Hassan .b...Bilfıl 

.ı. 
Matar ei-Varrak 

.ı. 
Süveyd Ebü Halim 

.ı. 
lbrahim ei-Kerabisi 

.ı. 
!smail b. lbrahim ei-Kerabisi 

.ı. .ı. 
Bekr b. Mukbil Ca'fer b. Ebi Osman 

.ı .ı .ı 
Taberiini Muhammed b. Mahled Ahmed b. Süleyman 

.ı .ı 
Darekutni Hakim 

Hakim en-Neysdbfirf, bu rivayeti naklettikten sonra "Bu, Sahfhan 
tarafindan tahriç edilmeyen sahfh bir hadistir" demiş, İmanı Zehebf 
(748/1348) de onun bu değerlendirmesine muvafakat etmiştir. 15 

Fakat pekçok hadis kritikçisi, bu rivayetin illet/i olduğuna dikkat 
çekerek, ravilerden Süveyd Ebu Hatim (Süveyd b. İbrahim) sebebiyle isnadın 
nıuteber olmadığını söylemişlerdir. Mesela Süveyd'in nıecrflh ve metrflk ravi 
olduğunu belirten Zeylaf (762/1361), bu gerekçeyle hadisin .zaif olduğuna 
hükmetmiştir. 16 İbn Hazm (45611064) da bu hadisin isnad yönünden zaif 
olduğunu ifade ederek, delil olamayacağını söylemiştir. 17 

Süveyd'i zafj raviler içinde inceleyen İbn Hibban (354/965), aynı 
zamanda onun sika/sebt ravilere tutarsız ve mevzü şeyleri nisbet eden mecrflh 
bir ravi olduğunu söylemiş ve hakkında ağır cerh ifadeleri kullanmıştır. 18 

Heysemf (807 /1404), hadisin illetine sebep olarak Süveyd'le ilgili şu bilgi 
ve değerlendirmeyi kaydetmiştir: "İbn Main (233/848) onun rivayetlerini 
nakletmede beis görmemiştir. Ebü Zür 'a, her ne kadar onun hadisleri kavf 

14) Taberfull, e1-Mu'cenıu'1-Kebfr, m, 205 (nr. 3135); Darekut.rıl, Sünen, I, 122; Hıl.kim, 
Miistedrek, m, 485. 

15) Bkz. Zehebi, Te11ıfsu '1-Miistedrek (Müstedrek'Ie birlikte), m, 485 
16) Zeylal., N as bu 'r-Riiye, I, 198. 
17) İbn Hazın, e1-Mulıallii, I, 82. 
18) İbn Hibban, Kitiibu '1-Mecnllıfn mine '1-Mu/ıaddisfn ve 'd-Du'afa ve '1-Metrnkfn, Darn'l-

Va'y, Ha1eb 1396), I, 350. · 
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olmas~ bi~~' . bü~?nüyl_e . de terk _ e~ilmediğini, nitekim bazı rivayetlerinin 
alınabılecegını soylemıştır. Nesaz ıse onun mecriih bir ravi olduğuna 
hükmetmiştir. "19 

Süveyd 'in naklettiği birçok ri vayeti misal olarak kaydeden İbn Adiv 
(365/976) ise, onun rivayetlerinin pekçağuna nmtabaat edilmediğini, b~ 
nedenle onun mecrılh ve metrılk raviler içinde değerlendirilmesinin daha 
isabetli bir görüş olduğunu belirtmiştir. 20 

Bu rivayetin isnadında cerh edilen ikinci bir şahıs ise, İsmail b. İbrahim 
el-Kerabfsf 'dir (194/81 O). Mohaddisrer onun hadis rivayetinde gevşek 

(leyyinu 'l-hadfs) bir ravi olduğunu söylemişlerdir. 21 

Netice itibariyle; muhaddislere göre bu rivayetin isnadında cerh edilen 
zaif raviler buluru11ah.1:adır. Bu itibar la böyle bir hadis, hüküm istinbat etmeye 
elverişli görülmemektedir. 

3. Osman b. Ebi'I-As'a Nisbet Edilen Rivayet 

İbn Ebf Davud (316/929) ve Taberdnf'nin (360/970), Osman b. Ebi'!
As' dan (51/671) naklettikleri bir haber şöyledir: "Biz, heyet halinde Hz. 
Peygamber'in huzuruna gelmiştik. Aynlacağımız esnada Hz. Peygamber'in 
bana hitaben söylediği şeylerden birisi de şu olmuştur: "Kur 'an 'a tahir 
olmadıkça dokunma!" 22 

Bu hadisin ravileri, aşağıdaki şemada görüldüğü gibidir. 

Osman b. Ebi'I-As -t Muğira b. Su' be 
.ı. .ı. 

Kasım b. Ebi Bezze Muhammed b. Said 
.ı .ı 

lsmail ei-Mekki lsmail b. Rafi' 
.ı. .ı. 

Muhammed b. Rasid Hisarn b. SOieyman 
.ı. .ı. 

Hakem b. Mubarek Ya'kub b. Humeyd 
.ı .ı 

Ahmed b. Ha b bab Ahmed b.· Ömer ei-Hallal 
.ı. .ı. 

İbn Ebi Davud Taberani 

İbn Ebf Davud'un isnadında inkzta (kopukluk) olduğuna dikkat çeken 
Şevkiinf (1250/1834),23 Taberdnf'nin sened.iİıde ise bilinmeyen (mechül) bir 

19) Nfınıddin Ebu'I-Hasen 'Ali b. Ebi Bekr el-Heysemi, Mecnıa 'ıı'z-Zeviiid ve Menbeıı'l-
Fevaid, (Daru'l-Kütüb el-İimiyye, Beyrut tsz.), I, 276-277. 

20) İbn Adiy, el-Kanıilfi Dıı'afai 'r-Rical, (Danı'l-Fikr, Beyrut 1988), ID, 421. 
21) İbn Hacer, Takrfb, s. 105. 
22) İbn Ebi Davud, Kitabu'l-Mesalıif, (Me1.1:ebetu'r-Ralımihı.iyye, Mısır 1936), s. 185; 

Taberiini, el-Mıı'cenm '1-Kebfr, IX, 44 (nr. 8336). 
23) Şevkiini'nin iııkıta olduğuna dair işaret ettiği husus, muhtemeİen Osman b. Ebi'I-As 
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ravi bulunması sebebiyle24 her iki isnadın zaif olduğunu söylemiştir.25 Hafız 
İbn Kesfr (774/1373) de Osman b. Ebi '!-As hadisininin sened yönünden 
muteber olmadığını ifade etmiştir. 26 

· 

Bundan başka Tabertinf'nin isnadındaki Hiştim b. Süleyman21 ve şeyhi 
İsmail b. Rtifi · b. Uveymir28 de bazı ınuhaddislerin cerh ettiği rm·ilerdendir. 
Nitekim Heysemi'ye (807/1404) göre hadisin illeti, bu iki raviden 
kaynaklanmaktadır. Yahya b. Main (233/848) veNesaf'nin (303/915) İsmail b. 
Rtifi 'i hadistezaif gördüklerine dair değerlendirmeye temas eden Heysemf, öte 
yı:-u-ıdarı Bunarrtiiri ·omirt haaisletlıüri fena· olmadığma dair görüşüne yer vermiş 
ama bu görüşün pek tutarlı olmadığını, çünkü pekçok hadis nakkadının mezkı1r 
raviyi cerh ettiklerini, dolayısıyla onun hadiste zaif bir ravi olduğunu 

belirtmiştir. 29 

Hadis tenkitçilerİnİn değerlendirmesinden çıkan neticeye göre, bu hadisin 
her iki isnadı da illet ve za 'jiyetten hali değildir. Elbette böyle bir hadisin 
alıkam konusunda delil olarak kullanılması uygun görülmemektedir. 

(51/671) ile Kasım b. Eb! Bezze (II5m3) arasında caridir. Buna göre rivayet 
mürselhnunkatı olur. Kasım, Kütüb-i Sitte ravilerinden güvenilir kişidir. Ama bu 
rivayetinde irsal yapmıştır. 

24) Şevkaru'nin işaret ettiği mechfıl ravi, muhtemelen Muhammed b. Sa!d'dir. Ravi 
hakkında bkz. İbn Hacer, Takrfb, s. 480. 

25) Şevkaru, Ney/u '1-Evttir, I, 207. 
26) İbn Kes!r, Tefsfnı'l-Kur'ani'l-Azfm, VIII, 22. 
27) Hişam b. Süleyman b. İkrime el-Mahzı1m1 el-Mekkl (ö. ?), kimi muhaddislere göre 

makbul, kimisine göre ise mecrillı ravidir. Her ne kadar Salılhan'da hadisleri olduğu 
ifade edilmekte ise de, Buha:ô onun rivayetlerini kendi şartlarına uygun bulmadığı 
içindir ki, ta'llkan yer vermiştir. Ebfı Hatim, Hişam'ın sıdk sahibi olduğunu ve 
hadislerinde beis görmediğini ifade etmiştir. Ukayll ise onun İbn Cureyc dışındaki 
ravilerden naklettiği hadislerinde vehim yaptığını söylemiştir. Nitekim onun naklettiği 
muteber olmayaıı rivayetlerden birisi de yukarıdaki hadistir. Geniş bilgi için bkz. 
Zeheb!, el-Miztin, N, 299; İbn Hacer, Telızibu 't-Telızib, XI, 372. 

28) İsmail b. Rafi' b. Uveymir (-144n61), Tirmizi ve İbn Mace'nin ricalindendir. Kendisi 
.salih bir kimse olarak vasıflandınlmak:Ia birlikte, hadisleri maklfıb yapması gibi 
sebeplerle rivayetlerine münker hükmü verilmektedir. Yahya b. Malıı, İbn Mehdi, İmaın 
Alırned, Dareh."Utni ve İbn Hibban gibi muhaddisler başta olmak ÜZere, pek çok hadis 
kritikçisi onun metrfık olduğunda ittifak etmişlerdir. Bkz. Alımed b. Hanbel, 'İiel, I, 
349; İbn Hibbaıı, Kittibu '1-Mecrulıfn, I, 124; Zelıeb1, el-Mfztin, I, 227; İbn Hacer, 
Telızfbu 't-Telızfb, I, 258. 

29) Heyseınl, Mecnıa 'u 'z-Zevaid, I, 277, III, 74. 
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4. Sevban'a Nisbet Edilen Rivayet 

"Kur 'an ·a ancak temiz olan (tôhir) dokunur" hadisini Ali b. 
Abdilazfz'in (286/899) lvfiisned'inde30 Hz. Peygamber'in ôzatlısz Sevbôn'dan 
(54/674) tahriç ettiğini söyleyen Sevkônf (1250/1834), ravilerden Hasfb b. 
Cahdar 'ın metriik bir şahıs olması sebebiyle bu rivavetin isnad yönünden 
muteber olmadığını ifade etmiştir. 31 

• • 

İmam Zehebf, Has/b b. Cahdar'ın İmam Su 'be, Safd el-Kattôn, İbn 
Main ve Buhar/ gibi hadi.~ Je.nkitçileri -tarafından kezzôb bi-r -ravi .. olarak 
nitelendirildiğini Sö)'leı11i.Ş,". onun naklettiği mevzıl rivayetlerden birisinin de 
S~vbtin (r.a.) vasıtasıyla Hz. Peygamber 'e nisbet ettiği şu söz olduğunu 
kaydetmiştir: "Kur 'an 'a ancak temiz olan (tôhiJ) dokunur. Bir um re, diinva 
ve içindeki şeylerden daha hayırlzdzr. Umre, hacc-ı asgardzr. ''32 ~ 

Zehebf'nin kaydettiği bilgilere göre hadisin isnadını şöyle göstennemiz 
mümkündür: 

Sevbii n 
-.ı.-

Esma er-Rahabi 
.ı. 

Nadr b. Sufey 
.ı. 

Hasib b. Cahdar 
.ı. 

Ali b. Abdi/aziz 

İbn Hibban ve İbn Adiy de Basra lı Hasfb b. Cahdar 'ın Sam 
bölgesindeki muteber ravilere mevzıl hadisleri nisbet eden kezzôb bir kimse 
olduğuna dikkat çekmişler ve onun sadece on iki hadis işitmiş olduğu halde 
sayısız hadis uydurduğunu söylemişlerdir.33 

Görüldüğü üzere; Sevbtin vasıtasıyla Hz. Peygamber 'e nisbet edilen bu 
rivayet, Hasfb b. Cahdar tarafindan uydurıtlan mevzfı rivayetlerden birisidir. 
Böyle bir hadis, ne alıkarn konusunda, ne de diğer konularda delil olamaz. 

30) Ali b. Abdilazlz el-Beğavl'nin kendi isnadıyla derlediği rivayetlerden meydana getirdiği 
bir Miisned'i vardır. Fakat bu eser günümüze ulaşmamıştır. Geniş bilgi için bkz. Zeheb'i, 
Tezkiratu'l-Hıiflaz, II, 187; Zirikll, ef-A 'lanı, N, 300. 

31) Şevkam, Neylu'l-Evtar, I, 206. Ancak Şevkan'i, bu hadisin serred zincirini 
zikretmenıiştir. 

32) Zeheb'i, Hasib b. Cahdar'ın bu hadisi aldığı Nadr b. Şufey hakkında da onun kim olduğu 
biliruneyen mechı11 ravilerden olduğunu söylemiştir. Bkz. Zeheb!, el-Mfziin, I, 653. 
Ayrıca karş. Abdulhay el-Leknev'i, er-Raf' ve 't-Tekmfl fi '1-Cerh ve 'ı-Ta 'dil, (Ilk. A. 
Ebfı Gudde, Beyrut 1987), s. 171. 

33) İbn Hibban, Kitabu '1-Mecriilıfn, I, 287; İbn Adiy, el-Kônıil, ill, 68. 
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5. Abdullah b. Ömer'e Nisbet Edilen Rivayet 

Tabertinf (360/970), Darekutnf (385/995) ve Beyhakf (458/1066), 
Abdullah b. Ömer 'den (73/693) Hz. Peygamber 'in şöyle buyurduğurıu 
nakletmişlerdir: "Kur 'afl'a ancak temiz olan (tahir) dokunur." 34 

Bu hadisin sened şeması ise şöyledir: 

.ı. 

Abdullah b. Ömer 
.ı. 

Salim b. Abdiilah b. ömer 
.ı 

Süleyman b. M~ sa · · · 
.ı. 

lbn Cureyc 
.ı. 

Ebü Asım 
.ı. 

Said b. Muhammed el-Had ra mi 
.ı. 

Yahya b. Abdiilah ed-Dineveri 
.ı. 

Huseyn b. !smail 
.ı 

Taberiini Ebü Bekr b. Haris +- Darekutni 
.ı 

Beyhaki 

Taber6nf, Safd el-Hadramf'den itibaren İbn Ömer 'e kadar ravilerin 
teferrüd ettiğini söylemiştir. 35 Heysemf (807 /1404), Tabertinf'nin ravilerinin 
güvenilir kimseler olduğunu . belirtmiştir. 36 İbn Hacer (852/1448) de bu 
ri vayetin isnadında beis olmadığım söylemiştir. 37 

Ancak bu rivayeti illetti gören İbn Kesfr (774/1373), isnadzn szhhatinin 
ştiibeli olduğuna dikkat çekmiştir. 38 Nitekim bu rivayetin za'fiyetine sebep 
olarak Süleyman b. Musa el-Eşdak (1 15/733) adlı raviden söz eden Zeylaf 
(762/1361), bu raviyi muteber gören mubaddislerin yanı sıra, cerh edenlerin 
daha çok olduğunu, ayrıca mezkür ravinin bu isnadda tejerrüd etmesi 
gerekçesiyle hadisin i lletli olduğunu söylemiştir. 39 

Süleyman b. Musa el-Eşdak, Sünen-i Erbaa ravilerindendir. Sadece İbn 
Mafn onun güvenilir bir ravi olduğunu söylemiş, ama pekçok mulıaddis onun 
mecruh olduğunda ittifak etmiştir. Ebii. Htitim, "Her ne kadar Süleyman, saduk 
(doğnı sözlü) bir kimse olsa da, hadislerinde karışıklık (ızdzrtib) 

34) Taberiinl, el-Mu 'cemu '1-Kebfr, XII, 242 (m. 13217) ve el-Mu 'cemu's-Sağfr, II, 408 (m. 
1133); Diirekutn1, Siinen, I, 121; Beyhakl, Siinen, I, 88. 

35) Taberiin1, el-Mu'cemu's-Sağir, II, 408 (m. 1133) 
36) Heyseınl, Mecnıa 'u 'z-Zeviiid, L 276. 
37) İbn Hacer, Buluğu '1-Meriim (Eınlr es-San'iinl'nin 1182/1766 Sübiilii 's-Selam şerhiyle 

birli1.1:e), I, 145. 
38) İbn Kesir, Tejsfru'l-Kur'iini'l-Azfm, VIII, 22. 
39) Zeylai, Nasbu 'r-Riiye, I, 198; Mubiirekffıri, Tulıfetu '1-Aiıvezf bi şerizi Cami 'i 't-Timıizf, 

(Daru'l-Fikr, Beyrut tsz.), I, 455. 
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bulunmaktadır" demiştir. Buharf ise onun pek çok miinker rivayet nakleden 
za[f bir ravi olduğunu söylemiştir. Nesaf, el-Eşdak'ın hadiste kavf olmadığını 
belirtmiştir. el-Eşdak 'ın şahsen sadilk (doğru sözlü) olmakla birlikte, hadis 
rivayetinde gevşek (leyyinu '1-hadfs) bir ra vi olduğunu kaydeden İbn Adiy, onun 
yaşlanınca hıfzının bozulduğunu ve teferrüd ettiği rivayetlerin muteber 
olmadığını belirtmiştir. İmam Zehebf de her ne kadar onun İmam Evzaf'den 
önce Şam fakihlerinin önde gelenlerinden olsa da, pekçok garfb rivayeti 
nakletmiş olmasından ve bir de hıfzında karışıklık {ihtilat) bulunmasından 

dolayı cerh edildiğini kaydetıniştir. 40 

Bu değerlendinnelerden çıkan neticeye göre; Süleyman b. Musa el
Eşdak, adalet yönünden ınuteber olan, fakat zabt/hıfz cihetinden tenkit edilen 
ve özellikle teferrüd ettiği rivayetleri terk edilen bir ravidir. Nitekim yukandaki 
rivayetinde de teferrüd ettiği gözlenmektedir. Bu nedenle İbn Ömer'e nisbet 
edilen bu rivayetin :illetli olduğu ifade edilmektedir. 

6. Amr b. Hazm'a Nisbet Edilen Rivayet 

Pekçok ınuhaddis ve fakili tarafından sahfh olduğu ifade edilen ve 
konuyla ilgili delil olarak kullanıldığı söylenen bu rivayet, Amr b. Hazm'a 
ulaşan muttaszl isnadla nakledilmiş ve aynca tarunu Ebu Bekr'den. mürsel 
olarak kaydedilmiştir. Biz de önce muttaszl, akab:inden mürsel olarak 
nakledilen vec:ihlerin cerh ve ta' dll yönünü inceleyelim. 

a) Amr b. Hazm Rivayetinin Muttasıl Vecihleri 

Darimf (255/869), Nesaf (303/915), İbn Hibban (354/965), Darekutnf 
(385/995), Hakim (405/1014) ve Beyhakf (458/1066) tarafindan tahriç edilen 
rivayette, Hz. Peygamber (s.a. v.) Ensardan Amr b. Hazm 'ı (-50/670) 
Necran41 halkına nıuallim ve zekat memuru olarak göndermiş ve ona zekat, 
diyet ve diğer bazı hükümleri ihtiva eden bir de mektup vermişti. Bu 
mektuptaki hükümlerden birisi de şuydu: "Kur 'an 'a ancak temiz olan (tahir) 
dokunur. "42 

40) Bkz. İbn Ebi Hatim, Kitabu 'l-Cerh ve 't-Ta 'dfl, IV, lll; İbn Adiy, el-Kamil, m, 263-
264; Zehebi, el-Mfzan, II, 225-226; İbn Hacer, Telızfbu 't-Tehzfb, IV, 226-227. 

41) Necriin, Arabistan yarımadasında Yemen ile Hicr arasındaki bir beldedir. Bkz. Yiilcüt 
el-Hamev'i, Mu 'cenıu 'i-Buldan, V, 265-267. 

42) Dfuinu, Siinen, Talak 3 (nr. 2183); Nesai, Siinen, Kasame 46, 47 (nr. 4868, 4869); İbn 
Hibban, Salıflı, (İht. Nnrudd!u el-Heysem!), s. 202-203 (nr. 793); Darekutn'i, Sılnen, I, 
121-122; Hilkim, Müstedrek, I, 395-397; Beylıaki, Siinen, I, 88, IV, 89. 
Nesa'i, Amr b. Hazm mektubUllllll diyet ve zekata ait kısmılarını tahriç etmekle birlikte, 
"Kur'an'a tahir olan dokunur" kısmına yer verıuemiştir. Fakat biz, bu rivayetiıı sened ve 
metiıı tenkidiui yaparken, Nesal'uirı tahriç ettiği iki farklı veeiliten önemli ölçüde 
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. v 

Rivayetin sened şeması ise şöyledir: 
Amr b. Hazm 

.ı. 
Muhammed b. Amr b. Hazm 

.ı. 

Kadir PAKSOY 

Ebü Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm 
.ı. 

.ı. 
Süleyman b. Davud 

.ı. 
Yahya b. Hamza 

lbn Sihab ez-Zuhri 
V 

Süleyman b. Erkarn 

Yahya b. Hamza 
.ı. V 

Hakem b. Musa Muhammed b. Bakkar 
.,!. .,!. .,!. .,!. .ı. . v 

Darimi Hasen b. Süfyan Ebü Ya'la Salih b. Muh. lbn Hani' Mu. el-Abdi Amr b. Mansür Heysam 
.ı. --.,~.-.ı.-.ı.-.ı .ı.!-

ibn Hibban Ahmed b. Sehl Huseyn ei-Anberi Nesai 
.ı .ı -.,~.-

Beyhaki ...... Ebü Abdiilah Darekutni Hakim 

İbn Hibban, Dtirekutnf, Hakim gibi birçok muhaddis, bu hadisin sahfh 
olduğunu ve fakihlerin bu rivayetle amel ettiklerini söylemişlerdir. 

Fakat Kütilb-i Sitte imamlanndan Ebii Davud (275/888), bu rivayeti 
. mürsel olarak üç veeiliten naklettil.'ten sonra şu değerlendirmeyi kaydetmiştir: 
"Her ne kadar bu hadis muttaszl olarak rivayet edilmiş ise de, onlann hiçbirisi 
sahfh değildir. "43 

Doğrusu Ebü. Davud 'un da temas ettiği gibi, muttasıl isnadlann sılılıatİ 
şaibelidir. Çünkü ravilerin tamamı güvenilir kimseler olduğu ifade edilmekte ise 
de, Zuhrf'den bu hadisi nakleden Süleyman 'ın şalısı hakkında bazı çelişkili 

haberler bulunmaktadır. Zira kimi muhaddisler bu rivayetin Süleyman b. 
Davud el-Havlanf adındaki güvenilir ravi kanalıyla gelen sahfh bir hadis 
olduğunu savunmuş;44 kirnileri de Süleyman b. Erkanı 'dan nakledilmesi 
sebebiyle bu ri vayetin za1f ve illetli olduğuna dikkat çekmişlerdir. Kimi alimler 
ise bu rivayetin her iki ravi kanalıyla gelmesinin mümkün olduğunu; bu itibarla 
vecihlerinden birisinin sahfh, diğerinin illet/i olduğunu belirtınişlerdir.45 Öte 
yandan bu ravinin adıyla ilgili üçüncü bir isim tartışmasını gündeme getiren İbn 
Hazm (456/1064), bu kişinin Süleyman b. Davud el-Yemtimf (ya da el
Yemtinf) adındaki metn?k bir ravi olduğunu ve bu sebeple hadisin delil olarak 
kullanılamayacağını ileri süımüştür. Ama bu iddia, İbn Hacer ve başklalan 

istifade edeceğimizden dolayı ona da yer verdik. 
43) Ebfı Davud, Merasfl, s. 122 (nr. 94). 
44) Darinıf, Nesaf, İbn Hibban ve Beylıakf bu rivayetin al<abinden yaptıkları 

değerlendirmede, sözkonusu şahsın güvenilir ravilerden Süleyman b. Davud el-Havlanf 
olduğunu söylemişlerdir. İbn Hacer'in de bu görüşü beninısediği anlaşılmaliadır. İbn 
Hacer, Buliiğu '1-Meranı, I, 145. 

45) Nitelilin Nesaf'nin bu rivayeti hem Süleyman b. Davud, hem de Süleyman b. Erkfım 
tarikıyla ayrı ayrı talıriç etmiş bulunduğunu yukarıdaki şemada da görme1.1:eyi.z. 
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tarafından isabetli bulunmamıştır. Çünkü tartışılan isim, Süleyman b. Davud 
el-Havldnf yahut Süleyman b. Erkanı olduğu yolundadır. 46 Şimdi bu rm~ 
hakkındaki ihtilafın durumunu ve hadisin sıhhatine yansıyan yönünü 
inceleyelim. 

Tartışılan ravi (Süleyman) hakkında geniş tetkik ve tahliliere yer veren 
Hq(ız Zehebf (748/1348), bazı kaynakların Amr b. Hazm'a nisbet ~dilen bu 
muttasıl rivayetin isnadında yer alan şahsın Süleyman b. Davud el-Havldnf 
olduğunu söylemelerine karşı çıkarak -hatta onun Ömer b. Abdi/aziz 'in 
(I O I /720) hacipliğini yapan kimse olduğunu ifade edenlerin görüşlerine de 
katılmayarak- bu rivayetteki Süleyman 'ın kimliği konusunda şu · tespitleri 
kaydetmiştir: "Muhaddislerden Abdurrahman ed-Duhaym (245/859) ve Hafiz 
İbn Jı;Jende (395/1005), bu hadisin ra\~lerinden olan Yahya b. Hamza'nın 
orijinal hadis nüshasında görülen isınin Süleyman b. Erkanı olduğunu ifade 
ederek, "Doğru olan da budur" deınişlerdir. Aynı şekilde Eb ıl Ziir 'a er-Rdzf 
(264/878) de asıl rm~nin Süleyman b. Erkanı olduğunu söylemiştir. Hafzz el
Heravf (3 1 1/923) ise, yaptığı tahkikat sonucunda şu neticeye ulaşmıştır: 
"Yahya b. Hamza 'nın bu hadisi aldığı asıl kişi, Süleyman b. Erkanı 'dır. Ne var 
ki Hakem b. Musa vehiınde bulunarak bu rm~nin Süleyman b. Davud olduğunu 
söylemiştir." Zehebf sözünü şöyle taman1lar: "Bu nakillerden de anlaşılan o ki, 
Hakem b. Musa 'nın veluni sebebiyle bu hadis, yanlışlıkla Süleyman b. Davud 
el-Havldnf'ye nisbet edilerek nakledilmiştir. Halbuki asıl ravi, metrük ve 
mecnlh bir kimse olan Süleyman b. Erkanı 'dır. O halde; Amr b. Hazm 
hadisinin muttasıl vecihleri, sened yönünden zaif ve illetlidir. "41 

Yukanda kaydettiğimiz Eb ıl Davud 'un değerlendirmesinden ve özellilde 
Zehebf'nin tartışılan ravinin Süleyman b. Erkanı adındaki metrU.k ve mecrU.h 
ra\~ olduğunu beyan etmesinden sonra Amr b. Hazm 'a nisbet edilen muttasıl 
rivayetin muteber olmadığı kesirılik kazanmaktadır. O halde her ne kadar İbn 
Hibban, Hakim, Ddrekutnf, Beyhakf vs. gibi muhaddisler, Amr b. Hazm 
hadisinin muttasıl ve sahih isnadla geldiğini söyleseler de, rivayetin muttasıl 
ve sahfh olmadığı bir gerçektir. Zira sahfh ve güvenilir görülen bu rivayetin 
Süleyman b. Davud'dan değil, aslen Süleyman b. Erkanı'dan gelmesine rağmen 
bir sonraki rm~ (Hakem b. Musa) tedlfsi ya da vehmi/ihtildtz sebebiyle 
ınuteber raviye nisbet edildiği -hatta muttasıl isnadın bu şekilde yaygın hale 
geldiği- anlaşılmaktadır. 

46) Bkz. İbn Hacer, Bulrığu '1-Meram, I, 145; karş. a.ınlf, Lisanu'l-Mfziin, ID, 83-84. 
47) Zelıebi, el-Mfziin, II, 201-202. 
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b) Amr b. Hazm Rivayetinin Mürsel Vecihleri 

Aynı rivayeti Amr b. Ha.zm'ın torunu Ebu Bekr b. Muhammed b. Amr 
b. Ha.zm'dan miirsel olarak şu muhaddisler tahriç etmişlerdir: İmam Malik 
(179/796), Abdurrezzak es-San 'anf (211/826), Jshak b. Rtihiiye* (238/8)3), 
Ebii Davud (275/888), İbn Ebf Davud (316/929), Tabertinf (360/970), 
Darekutnf (385/995) ve Beyhakf (458/1066).48 

ilivayetin sened zinciri ise şöyledir: 

Ebü Bekrb. Muhammed b. Amr.b. Hazin · · 

ı Zuhri Muhammed b. U mara Abdullah b. Ebi Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm 
.ı. --.ı.- .ı .ı .1 

ishiik b. Suavb Abdullah b. ldris imam Malik Ma'mer 
Riihüye .ı .ı .ı. .ı. -.ı.-

Ebu'I-Yeman Muhammed b. Ala Ka'nebi lbn Vehb Abdurrezziik 
ı ı -V-,- --.ı.- ı .ı 

Muhammed b. Yahya ~ Ebü Diivud Ebu't-Tahir lbn Zencüye lbn Ebi Rabi 
.ı .ı .ı 

ibn Ebi Davud Muham. b. Mahled 
.ı. 

Haris ve Sülemi +- Diirekutni 
.ı. .ı 

Beyhaki 

Nesaf (303/915), Amr b. Hazm mektubunun diyet ve zekatla ilgili 
kısımlarını tahriç etmelde birlikte, "Kur 'an 'a ancak temiz olan (tahir) 
dokunur" ibaresine yer verınemiştir. 49 S!re müelliflerinden İbn İshtik (150/767) 
ise bu ibareye yer vermelde birlikte, rivayeti senedsiz olarak naldetmiştir. 50 

Aralarında İbn Hazm 'ın da bulunduğu kimi a.J.iınler, rivayet zincirindeki 
kopukluk sebebiyle bu ri vayetin delil kabul edilemeyeceğini söylemişlerdir. 51 

Fakat pekçok ilim erbabı ise bu hadisin/mektubun gerek muhaddisler, gerek 
siyer/mega.zl müellifleri ve gerekse fukaha arasında şöhret bulduğunu, ayrıca 
ümmet içinde hüsn-i kabul (telakki-i bi '!-kabul) gördüğünü, öte yandan İmam 
Zuhrf'nin bu mektubu Amr b. Hazın'ın torunundan victide yoluyla aldığını 
gerekçe göstererek, isnadın ve metnin muteber olduğunu savunmuşlardır. Hatta 

*) İshilk b. Rahuye'nin Müsned'inde naklettiği bu rivayeti, İbn Hacer' e ait el-Metiilibu 'i
Aliye bi Zeviiidi '1-Mesiinfdi 's-Semiiniyye, (thk. Hab!burrahman el-A 'zaı:nl, Beyrut 
1407/1987), I, 28 (m. 91)'de bulabiidik Ama İbn Hacer isnadı muhtasar verdiği için 
yukarıdaki tabloda İslıilk b. Rahuye'nin ra viierini ayrıntılı gösterme imkanı bulamadık. 

48) İmam Malik, Muvatta ', Kur'an 1; Abdurrezziik b. Hemmfun es-San'fu:ıi, Musannef, I, 
341, Ebfı Davud, Meriisfl, s. 121-122 (nr. 92-94); İbn Eb! Davud, Mesiilıif, s. 185-186; 
Taberiinl, el-Mu'cemıı '1-Kebfr, XII, 312; Diirekutıll, Siinen, I, 121-122, ll, 285; Beylıakl, 
Siinen, I, 87, 309, IV, 89. 

49) Nesa!, Siinen, Kasitme 46 (m. 4868). 
50) İbn Hişfun, es-Sfratu 'n-Neoeviyye, IV, 183-184 (İbn İshak'dan naklen). 
51) Zalıi.ıi fakilli İbn Hazın, mürsel olduğu gerekçesiyle bu hadisi reddetıniştir. Bkz. el-

Mulıalla, I, 82. · · 
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bütün bu gerekçelere binaen bu rivayetin sıhhatini tartışmaya mahal 
kalınadığını, d<?layısıyla isnaddaki irsallinkzta gibi kusurun önemsiz olduğunu 
belirtmişlerdir. ' 2 Bu bağlamda Ya 'kiib el-Fesevi'nin (277 /890) şöyle dediği 
nakledilmiştir: "Hz. Peygamber'den menkul mektuplar arasında Amr b. Hazın 
mektubundan daha sahih olamm bilmiyorum. Zira sahabeden sorıra ümmet, bu 
mektuba müracaat ederek görüşlerini ona bina etmişlerdir. "53 

Medine, Irak ve Şfun bölgesindeki fakibierin görüşlerinin bu mektuba ait 
hükümlerle örtüştüğüne dikkat çeken İbn Abdiiber ise, konuya ilişkin ümmetin 
icma ettiği hükümlerden birisinin de "Kur 'an'a ancak abdest üzere tahir 
olanlar dokunur" görüşü olduğunu dile getinniştir. Bu cümleden olarak İshak 
b. Rahü.ye 'nin şu sözünü de kaydetmiştir: "Hiç kimse, mushafz abdestli 
(nmtavaddı ') olmadıkça eline alıp okumasın. " Öte yandan Süfyan es-Sevrf, 
Evzdf, Ebü. Hanife, Malik, Şa.fi~ İbn Hanbel, Ebü Sevr ve Ebii Ubeyd gibi 
imaıniann da bu görüşte olduğunu söyleyen İbn Abdilber, bundan başka Sa 'd 

· b. Ebf Vakkas, İbn Ömer, Tfrviis, Hasen el-Basr~ Şa 'b~ Kasım b. Muhammed, 
Ata b. Ebf Rabtih gibi sahabe ve tabi1n alimlerinden aym görüşü destekleyen 
haberler nakledildiğini belirtmiştir. 54 

Her ne kadar bu rivayetin/mektubun Ömer b. Abdilaziz (101/720) ve 
Zuhrf (124/742) tarafından gündeme getirildiği, tabi1n döneminden sonra şöhret 
bulduğu ve bazı fakihlerin buna itiınat ederek amel ettikleri konusunda nakiller 
bulunsa da, bütün bunlara dayanarak rivayetin sıhhatine hükmetmek doğru 
olmasa gerektir. Kanaatimizce yukandaki gerekçelerin tahlili ve özellikle 
hadisin isnad ve metin yönünden tetkik ve tenkidinin yapılınasına ihtiyaç vardır. 

Daha önce bu hadisin muttasıl olarak rivayet edilen vecilılerinin -
Süleyman b. Erkanı 'm nıecrü.h ravi olması ve tefemldü sebebiyle- sahili 
olmadığını ve bu mektubun her hallikarda Amr b. Hazm 'ın to runu Ebu Bekr b. 
Muhammed tarafından mürsel olarale rivayet edildiğini ifade etrniştik. Ebu 
Bekr'den sonra ise ravilerin sayısında çoğalma (şöhret) görülmektedir. Hem bu 
ravilerin pek çoğu, Sahfhtin 'da hadisleri bulunan güvenilir kimseler olduğu 
için, ayrıca burada cerh ve ta 'dfl durumlarını tartışmayacağız.· Burada Ebu 
Bekr'in bu rivayeti mürsel olarak nakletmesine ve mektubu vicade yoluyla alıp 
alınadığı hususuna temas edeceğiz. Her iki ilietin durumunu ve rivayete 
yansıyan yönünü tavzih edebilmek iÇin meh.'tubun tarİhçesine ve Amr b. 

52) Bkz. İbn Hibban, Salıflı, s. 74 (nr. 192-193); Hiikim, Miistedrek, I, 397, ill, 485; 
Beyhald, Siinen, IV, 90; ·İbn Keslr, Tefsfm'l-Kw:'iini'l-Azfnı, VIII, 22; İbn Hacer, 
Bulftğıı'l-Meriinı, I, 145; Mubiirekffıri, Tuhfetu'l-Alıvezf, I, 455. 

53) Zehebi, el-Mfziin, IT, 20;2.; İbn Hacer, Bulı1ğu'l-lvferiinı, I, 145; Mubiirekffıri, Tulıfetu'l
Aiıvezf, I, 455. 

54) İbn Abdilber, et-Tenılıfd, XVII, 397-400. Fakat İbn Abdilber'in zikrettiği şahısların 
bazılannın bu görüşte olmadıklaİıru tesbit etmeh.i:eyiz. ·Bu hususa aşağıda temas 
edeceğiz. 
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Hazm 'dan torununa ulaşan ri vayetin zincirine bir göz atalım. 

Amr b. Hazm, Hz. Peygan1ber'in Medine'ye hicretinde henüz küçük 
yaşta bir sahab'i idi. Onun Hendek harbinden itibaren savaşlara katılmasına izin 
verildiği ve onsekiz yaşlarında iken Necran halkına muallin1 ve zekat memuru 
olarak gönderildiği nakledilir. İbn İshak, Necranlılar'ın müslüman oluşunun ve 
ardından Amr b. Hazm 'ın gönderilişinin Hz. Peygamber'in vefat edeceği senede 
yani 10/632'de vuku bulduğunu haber vermektedir. İbn Sa'd da Amr b. 
Hazm'a verilen mektubun katipliğini Übey b. Ka'b'ın yaptığını söylemiştir. 
Bazı kaynaklar, Amr b.· Hazm 'ın Hz. Ömer'in hilafeti d6neminde vefat ettiğini 
haber vermekte ise de, diğerleri bunun tutarsız olduğunu, zira onun Muaviye 
dönemini idrak ettiğini ve takriben 50/670 senesinde vefat ettiğini 
bildimüşlerdir. 55 

Arnr b. Hazm'ın oğlu Muhmed (63/683) ise tabifdir. Her ne kadar 
Ebı1 Nu'ayrn ve İbrahim b. Münzir gibi müellifler onun Hz. Peygamber'i gören 
küçük sahabilerden birisi olduğunu ifade etmişseler de, bu · görüşe itibar 
edilmemiştir. 56 Zira onun Necran'da doğduğu haberi daha tutarlı 
bulum11akt:adır. İbn Sa 'd onun az hadis nakleden güvenilir ra viierden olduğunu 
söylemiştir. İbn Hibban· da onu sika raviler arasında tanıtmıştır.57 Onun Kütüb
i Sitte'de sadece Nesal'de biricik hadisi bulurunaktadır ki, bu da konumuzia 
ilgili rivayettir. 

Amr b. Hazm'ın tarunu Ebı1 Bekr (120/738), tabifnden olup Kütüb-i 
Sitte'de hadisleri bulunan bir ravidir. Ayın zan1anda dönemin meşhur 
fakihlerinden sayılan Ebu Bekr, Medine'de doğmuş ve yine o.rada vefat 
etmiştir. Halife Ömer b. Abdilaziz tarafından Medine kadısı ve idarecisi (vali) 
olarak görevlendirilmiş ve uzun süre bu vazifeyi ifa etmiştir. Bu arada halife 
Ömer b. Abdilaziz 'in ondan sahabe ya da tabirnden duyduğu hadis ya da 
hükümleri yiızı.ya dökmesini istediği nakledilir.58 İşte Arnr b. Hazm 

55) Bkz. İbn Hişfun, es-Sfra, IV, 184 (İbn İshak'tan naklen); İbn Sa'd, et-Tabakfıtu '1-Kubrti, 
I, 267; İbnu'l-Es'ir, Üsdül'l-Gtibe, (Daru İhyiii't-türiis, Beyıut tsz.), IV, 98-99; Yilkfıt el
Haınev1, Mu'cenıu'l-Buldtin, V, 265-270; İbn Hacer, el-İstibe, m, 293. 

56) Mezh.'fu ınüellifler, onun Hz. Peygamber'in vefatından iki sene önce doğduğuna dair 
haberlere de yer vermişlerdir. Bkz. İbmı'l-Esir, Üsdül'l-Gtibe, V, 327; İbn Hacer, el
İsabe, m, 444; a. mlf., Telızfbu 't-Telızfb, IX, 370. 

57) İbn Sa'd, Tabakfıt, I, 269, V, 69-70; İbn Abdilber, el-İstftib, m, 1374~1375; İbnu'l-Esir, 
Üsdiil '1-Giibe, V, 327; İbn Hacer, Telızfbu 't-Telızfb, IX, 370; Zirikli, ef-A 'Itim, V, 76. 

58) İbn Sa'd, Ömer b. Abdilaziz'in Ebfı Bekr b. Muhammed b. Aınr b. Hazm'a şöyle 
yazdığım kaydeder: "Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hadislerinden bulabildiğİn kadarını 
tesbit et. Ayrıca Aınra bint Abdirrahınan'dan da işittiğin hadisleri bana yaz. Çünkü ben, 
ilmin ve ilim elliinin ortadan kaybolmasından endişe ediyorum." Burada lbn Sa'd, Ebı1 
Bekr b. Muhammed'in· Amra bint Abdirrahınan'dan nakİettiği hadislerden de bir kaç 
tanesini nüınune olarak vermektedir. Bkz.lbn Sa'd, Tabakfıt,.IT, 387, V, 342-346, 357, 
vm, 480-481. 
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mektubunun gündeme gelmesi de bu tarihlere tekabül etmektedir. Nitekim 
Ömer b. Abdilaziz'in teşviki üzerine İmam Zuhri Medine'ye gelerek Ebu 
Bekr'den dedesine ait olan bu mektubu kendisine nakletmesini ister. Ebu Bekr 
de ona bu mektubu ve Amra bint Abdirrahman59

, Kasım b. Muhammed60 gibi 
ravilerden işittiği hadisleri aktanr.61 Bu faaliyetler, a)Tiı zamanda resmi tedv1n 
döneminin ilk örneklerindendir. 

Amr b. Hazm, takriben 50/670 senesinde vefat etmiştir. Oğlu 

Muhammed ise 63/683'te -elli üç yaşında- vefat etmiştir. Vefat tarihi 120/738 
olan Ebu Bekr ise dedesi Amr'la görüşmemiştir. Hatta babası Muhammed'in 
vefatı esnasında Ebı1 Bekr'in on yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Mektubun rivayet sahasına çıkarıldığı tarih ise, Ömer b. Abdilaziz'in (1011720) 
Ililafeti dönemine tekabül etmektedir. Buna göre, Ebu Bekr b. Muhammed'in 
mektubun aslını tamamen şi:ffih1 olarak alması ve nakletmesi, tarihi yönden 
oldukça uzak bir il?timaldir. Onun mektubu daha sonralan kayda geçmeye 
çalıştığı düşünülürse, arada büyük bir zaman aşımının bulunması sebebiyle, 
dedesi vasıtasıyla Hz. Peygamber'e nisbet ettiği metninlerde şilibeli hususlarm 
vukuu kuvvetle muhtemeldir. Bu ise, mektuptaki ifadelerin büyük eleseriyetinin 
Ebu Bekr'in kompoze ettiği bir metinden ibaret olabileceğini hatıra 
getirmektedir. Nitekim yaptığınuz tetkikler neticesinde şu ince ayrıntıya muttali 
olduk: Ebı1 Bekr'in yanında olduğu iddia edilen ve Zulırl'nin vicdde yoluyla 
naklettiği söylenen bu mektup, orijinal nüsha değildir. Hatta Ebı1 Bekr'in 
elinde olduğu söylenen nüsha, mektubun aslından istinsah edilen metin de 
değildir. Çünkü mektubun aslı hakkında Ebı1 Bekr'in oğlu Abdullah'a 
(135/753)62 sorulduğunda, bunun çok önceleri zayi olduğunu söylemiştir.63 

Buradan Ebı1 Bekr'in dedesine ait bu mektubu orijinal nüshadan nakletmediği 
ve Zuhri'nin bunu vicdde yoluyla almadığı hususu netlik kazanmaktadır. 
Nitekim daha soma temas edeceğimiz mektup metinlerinin muhtevasına ilişkin 
bazı ihtilaflardan da vicdde yoluyla nakledilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Geriye şu ihtimal kalmaktadır ki; Ebı1 Bekr, babası Muhammed'den, o 

59) Amra bint Abdirralımfuı b. Sa'd b. Zürare (-100n19),.Hz. Aişe'nin hadislerini en iyi 
bilen ve nakleden tabiidir. Kütüb-i Sitte'de rivayetleri vardır. Bkz. İbn Sa'd, Tabaktit, 
VJJI, 480; İbn Hacer, Takrfb, s. 750. 

60) Kasım b. Muhaımned b. Eb! Bekr es-Sıddlk (l06n25), Tabirn döneminde Medine'de 
yetişen en meşhur fakihlerindendir. Kütüb-i Sitte'de hadislerin bulunan Kasım, sika 
ravilerdendir. Bkz. İbn Hacer, Takrfb, s. 451. 

61) Bkz. İbn Sa'd, Tabakat, ll, 387, V, 342-346,357, Vlli, 480-481; İbn Hacer, Telızfbu't
Telızfb, XIT, 38-39. 

62) Abdullah b. Eb! Bekr b. Muhanuned b. Anır b. Hazm (135n53), Kütüb-i Sitte'de 
hadisleri bulunan güvenilir ravilerdendir. Ayrıca o, İmam Malik'in hadis aldığı 
hocalarından birisi olup babası kanalıyla sözkonusu mektubu nakleden şalustır. Bkz. İbn 
Hacer, Takrfb, s. 297. 

63) Bkz. İbn Hacer, Telızfbu't-Telızfb, XIT, 39. 
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da babası Arnr b. Hazm'dan mektuba ait bilgileri pek ala şifalll olarak almış 
olabilir. Fakat bu görüşe katılabilmek için geçerli bir gerekçe yoktur. Çünkü 
isnad ve metin yönünden bu hükmü iskat eden gerekçeler ağır basmaktadır. 
Özellikle mektubun metninde birçok yönden göze çarpan tutarsızlıklar ve 
şaibeli durumlar vardır. Bütün bunları rivayet ve dirayet yönünden izah etmek 
ise mümkün olmadığı gibi, izale etmek de imkansızdır. Bu husustaki illetlerden 
bazılarını irdeleyelim. 

Bu mektuba ait metinlerin, özellikle zekata tabi malların nisap miktarları 
başta olmak üzere, diyet balıisierini · ve muhtelif hükümleri ihtiva ettiği 

gözlemnek'tedir. Ancak metindeki ibareler dikkatli incelendiğinde, sanki 
bunların Hz. Peygan1ber'in sözleri olmaktan daha çok, fakihlerin ibarelerine 
benzediği ve özellikle alıkarn yönünden fıklli tabirlerle örtüştüğü görülmektedir. 
Her ne kadar içlerinde Hz. Peygan1ber'in sözü olabilecek mahiyette cüz'! bazı 
ibareler bulunsa bile, ekseriyet itibariyle bunu fukahanın fıkl11 hükümlerini 
yansıtan ibarelerine benzetmekteyiz. 

Metin yönünden dikkatinlizi çeken hususlardan bir diğeri şudur: 

Mektubun bütünü göz önüne alındığında, nom1al kitap ebadıyla üç ya da dört 
sahife miktarında uzun bir metin karşımıza çıkmaktadır. Böylesi uzun bir 
mektubun Hz. Peygan1ber tarafından yazdırılmış olması şaibeli bir husustur. 
Öte yandan müslümanlığı yeni kabul eden ve dlnin temel prensiplerinden 
habersiz olan ve üstelik Kur'an adına bir çok şeyle alakaları bulunmayan bir 
topluluğa gönderilen mektupta "Kur 'an 'a ancak temiz olan (tahir) dokunur" 
şeklinde bir hükmün bulunmasını Hz. Peygamber'in davet metodu ve İslam'ın 
tediic- prensibiyle te'lif etmek de mümkün olmamaktadır. Nitekim Necran 
halkının müslümanlığı kabulü ve Amr b. Hazm 'ın onlara gönderilişinin Hz. 
Peygamber'in vefat edeceği seneye tekabül ettiğine dikkat çekmiştik. Bundan 
başka Hz. Peygamber'in sağlığında Kur'an'ın mushaf haline getirilmediği ve 
yeni müslüman olan bir toplulukta Kur'an nüshalarıİıın henüz yaygın olmadığı 
düşünüldüğünde, böyle bir mektupta Kur'an'a abctestsiz dokunınayı yasaklayan 
Peygamberi bir emrin bulunabileceğille ihtimal vermek zordur. 

Hem Kur'an'a tahir olmayan kimselerin dokunmasını yasaklayan bu 
ibare, mektubun diğer hükümleri arasında öncesiyle ve sonrasıyla tamamen 
alakasız bir cümle olarak dikkatimizi çekmekte; sanki askıda kalmış bir ifade 
olarak karşınuza çıkmaktadır. Bu ise kanaatimizce mektuptaki birçok ibarenin 
araya sakuşturolmuş olduğunun bir göstergesidir. 

Öte taraftan Arnr b .. Hazm mektubunu nakleden müelliflerin metinlerinde 
ciddi bir mutabakat yoktur. Mesela İbn İshak gibi mega.zl müelliflerinin 
naklettiği metinlerde, diyet gibi alıkarn konulan bulunmamaktadır. Fakat 
muhaddislerin yer verdiği rivayetlerde bu hükümlerin tafsilatıyla anlatılmış 

olduğunu görmekteyiz. Keza muhCLddislerin rivayetinde bulunmayıp da mega.zl 
müelliflerince nakledilen farklı birçok husus vardır. Üstelik İbn Hibban ve 



KUR'AN'A ABDESTLi DOKUNMAKLA iLGili RiVAYETLERiN TAHLiLi 349 

Hakim gi?i muhaddislerin sahih isnadla tahriç ettiklerini söyledikleri metinlerde 
de tam bır mutabakat yoktur. Hatta Nesaf'nin kaydettiöi mektup metninde. 
"K11r 'an 'a. ancak tah_ir o_lan dok11nur" cümlesi bulu~.madığı gibi, diğe~ 
konulardakı hususlar ıse lbn Hibban, Hakim ve Beyhalı:i'nin metinleriyle 
örtüşmeınektedir. Dahası Nesaf 'nin ik!

4 
vecihten tahriç ettiği mektup metninde 

de bazı farklılıklara şahit olmaktayız. 0 Her ne kadar bu farklılıklardan cüz'1 
bazılarını, ma 'n en hadis ri vayetinden kaynaklanan ihtilaf1arla izah etmeı'e 
çalışsak bile, ınetinlerin bütünü göz önüne alındığında, bu tür gerekçelerle dalü 
izahı mümkün olmayan. pek çok şaibeli hususun bulunduğunu. gönnekteyiz. 
Buradan mektubun sahfh ve muteber olduğunu yahut vicade yoluyla 
nakledilmiş bulunduğunu söyleyen ilim erbabının görüşlerinin tutarlı olmadığım 
bir kez daha hatırlatarak, Darimf 'nin şu tesbitine yer verelim. Bu mektuptan 
sadece üç cümlelik bir pasaj nakleden Diirimf, rivayetin akabinden şöyle 
demiştir: "Bu ibareler sanki Ebu Bekr b. Muhammed'in Ömer b. Abctilaziz ile 
mektuplaştığı ifadelere benzemektedir." 65 

Bütün bunlara ilave olarak şu hususun bilinmesinde fayda mülahaza 
ediyoruz: Özellikle tabifn döneminde başlayan ve sonraki dönemlerde devan1 
eden çalışmalardan birisi de, dinf delillerin araştırıbnası ve tesbit edilmesi 
hususudur. Gerek Ömer b. Abdi/aziz 'le başlayan resmf tedvin faaliyeti, 
gerekse mezhep imamlarının üstün gayretleriyle ikinci asırdan · itibaren 
şekillenen İslam fikhı ve metodalofisi sahasındaki çalışmalar, sonraki 
dönemlere de damgasını vurmuş önemli faaliyetlerdiL O dönemde kitap ve 
sünnetle, hakkında delil sıkıntısı çekilen konulardan birisi de, Kur 'an 'a 
abdestli dakunulup dokzmulamayacağı meselesi idi. Ebu Bekr b. 
Muharnrned'in mürsel olarak naklettiği mektupta ise "Kur 'an 'a ancak 
tdhiritemiz olan dokzmur" ibaresine yer verilmesi, sanki bu konudaki delil 
sıkıntısım gidermeye matuf bir gayret olsa gerektir. Dolayısıyla müdrec 
olduğuna kanaat getirdiğimiz bu ibare, Hz. Peygamber' e nisbet edilmekte ve 
delil olarak kullamlmaktadır. Hatta bu ibarenin del§.let ettiği ınanalardan 
sadece abdestle ilgili yönü ele alınarak, neticede "Kur 'an 'a ·ancak abdestli 
olan dokunur, abdestsiz dokzmmak haramdzr" hükmüne gidilmektedir. 

Oysa Kur'an'a abdestli dokumnakla alakah Hz. Peygamber'e nisbet 
edilen sah1h bir söz bulunsaydı, bunu ilk etapta sahabenin nakletmesi ve 
muteber isnadlarla gelmesi gerekirdi. 66 Oysa konuya ilişkin delil olarak öne 

64) Mesela N esai'nin diyet konusundaki ifadelerden birisinde "İki göz için tam diyet 
gerekir" denilmesine mukabil, diğerinde "Bir göz için yanm diyet gerekir" denilmiştir. 

65) Dilrimi'nin mektubu ait metinden naklettiği üç cümle ise şöyledir: "Kur'an'a ancak 
tilhir olan dokunur. Nikilh gerçekleşmedeiı önce talak olmaz. Köle satın aluunadan önce 
ilzad edilmez." Bkz. Dilrim!, Siinen, Talak J(nr. 2183).' 

66) Bu arada konuyla ilgili daha önce tahlil ettiğimiz rivayetlerin sahih ve muteber 
isnadlarla gelmediğini bir kez daha hatırlatarak, bırrada yaptığımız değerlendirmelerin 
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sürülen mektuptaki bu ibare, gerek isnad, gerek metin yönünden illetli olup, 
Necran halkına yönelik bir emirname içinde yer alması hususu ise şaibelidir. O 
halde Hz. Peygamber'e ait olduğu söylenen ve bütün müslümanları 

ilgilendirebilecek emir ya da yasak belirten böyle bir ibare, neden sahabenin 
çoğunlukta olduğu Medine gibi bir beldede daha açık ve net yollarla bilinmiyar 
da, Necran'a gönderilen mektupta var olduğu iddia ediliyor?67 Hem bu 
mektubun katipliğini yapan Übey b. Ka'b'dan da Kur'an'a abdestli dokunmanın 
gerekli olduğuna dair herhangi bir rivayet gelmemiştir. Üstelik bu mektubu, 
Hz. Peygam"Qer'i göm1emiş, sahabi olan dedesiyle mülaki olmamış bir şahsın 
dışında nakleden başka kimse de yoktur. Öte yandan Necrfuı halkından d.a bu 
mektubun içeriği konusunda veya abdestle ilgili ibare hakkında haber veren 

. kimse bulum11aınaktadır. Doğrusu Ebu Bekr b. Muhan1med'in mektupta 
bulunduğunu belirttiği Peygaınberi emir ya da ibareler, gerek tarihi yönden, 

. gerek sahabe.ve büyük tabillerin hadis naklindeki titizliği yönünden ve gerekse 
İmaın Malik gibi m.üçtehidlerin görüş ve içhtihadlarını dayandırdığı Medine 
halkının aıneli/uygulaınaları yönünden izahı kabil olmayan bir nakildir. Böyle 
bir rriüşkil ise, metnin müdrec olduğunu ifade etmekten başka türlü izah 
edilemeyeceği kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan muhaddis ve fakibierin, selefın bazı ahkam konusunda bu 
meh.1:ubu esas alarak muktezasınca aınel ettiklerini ifade ile, ümmetin bu 
mektubu "telakld-i bilkabulde" bulunınalarını gerekçe göstermeleri ve hatta 
bütün bunların mektubun sened ve metin yönünden sıhhatinin bir göstergesi 
olduğunu söylemeleri ise, isabetsiz bir değerlendirmenin sonucudur. Fakibierin 
bu· mektubun hükünllerini delil . almada icma ettikleri haberi ise, hakikati 
yansıtmaınaktadır. Her ne kadar mektubun içinde genel durumu itibariyle diyet 
ve zekatla ilgili tutarlı hükün1ler bulunduğu gözlense ve bunlardan bazılan 
hakkında mezheplerin icmfu sözkonusu olsa bile, aynı mektubun diğer birçok 
hükümlerinin dört mezhepten bazılarına göre delil alınınadığına · da şalrit 
olmaktayız. Mesela, mektuptaki deveh~rin zekatma dair nisap miktarını belirten 
ibareleri, dört mezhepten bazısı delil olarak kabul ederken, bazılan reddetmiş 
ve başka rivayetleri delil almıştır. Nitekim Hanefi fakibierinden değerli 
muhaddis Tahavf (327 /939), zekat bahsiyle ilgili olarak bu mektuptaki 

Amr b. Hazm mektubuna nisbet edilen ınezkı.lr ibarelere yönelik olduğunu belirteliın. 
67) Bıırada İmam Miilik'in delil aldığı Medinelilerin anıeli görüşünü hatırlamak 

münık.iindür. Öte yandan her ne kadar mektubun ravisi Ebfı Bekr b. Mulıarnmed, 
Medine'de yaşamış ravilerden olsa da, Kur'an'a abdestli dokunmanın gereğini ifade 
eden böyle bir ibare ya da uygulama, diğer Medineliler tarafından haber verilmemiştir. 
Eğer böyle bir haber ya da uygulama bulunsaydı, bu husus İmam Malik'in delilleri 
arasında yer alnuş olacah.iı. Ne var ki, İmam Malik ve başkalan böyle bir şeyden hiç 
bahsetınemiştir. 
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hükümleri, mezhepleri n esas· aldığı görüşler açısından ele alarak tartışmıştır. 68 

Ümmetin gerek mezkı1r mek1:upta yer verilen hükümler üzerinde, gerekse 
abctestsiz Kur'an'a dokunulmayacağı hükmünde icma ettiklerini söyleyen 
aliınierin bu tesbiti ise, böyle bir icmaın şartlarına uygun olarak gerçekleşip 
gerçekleşınediği ve hangi delilden yola çıkıldığı vs. gibi hususlarda şaibeli 
olduğundan uzun yollu tartışma götüren bir meseledir. Bunun ayrıntılarına 

girmeyeceğiz. Ama şu var ki, konumuzia ilgili rivayetlerin mezhepler katında 
delil kabul edilmesini, bu ri,·ayetlerin de sıhhati için yeterli bir sebep ya da 
gerekçe olduğunu ifade edenler, bu değerlendim1elefirii ekseriyet. ·itibariyle 
mezhep taassubu içinde ortaya k0)111UŞlardır. Nitekim yukarıda da arzettiğimiz 
gibi, en kuvvetli delil olarak dayanılan Amr b. Hazm mektubundaki ibarelerin 
bir çoğunuh mer.fii olması şaibelidir. Çünkü bu metin, fakillierin üslup ve 
ifadelerine benzeyen pek çok miidrec cümleleri ihtiva etmektedir. Bu tür 
delillerin mezhep taassubuyla kabul ya da reddedilmesi ise, sübjektif olmakta 
ve isabetsiz neticelei"e yol açmaktadır. Nitekim bazı mezhep imamlarının bu 
rivayeti -hatta bu, bir başka hadis de olabilmektedir- delil alıp almamaları, 

istidlal metodu ve hüküm istinbatında esas aldığı kriterler tam olarak 
araştırılınadan, arkadan gelen bazı fakihler, dikkat Çekici bir şekilde kendi 
mezhebi lehine bulduğu bir hadisi -ki bu hadis, delil alma konusunda elverişli 
olsun ya da olmasın- muteber gönneye çalışarak sıhhatine hükmetmiş ve hatta 
bu mevzuda tekellüflü yorum ya da yöntemlere başvurmuşlardır.69 Bunun 
bütün fıkhl meselelere şamil olduğunu söyleyemeyiz. Ama bilinen bir gerçek 
var ki, birçok fakili ya da mulıaddisin, kendi mezhebi lehine uygun bulduklan 
delili, muteber olmasa bile savunduklan ve başka mezhebin esas aldığı delili, 
muteber olsa bile çürütmeye çalıştıkları vakidir. 70 o halde alıkiima yönelik 

68) Bkz. Tahiivi, Şerhu Maiini'l-iisiir, (Daru'l-kütüb, Beynıt 1987), IV, 373-379. 
Burada Tahiivl'niıı Amr b. Hazm'a nisbet edilen mektuptaki develerin zekatıyla ilgili 
farklı vecihlerden gelen farklı metinleri kaydettiği ve ahkiiın yönünden Hanefi 
mezhebiyle diğer mezheplerin görüş ve delillerini tartıştığı dikkat çekecek niteliktedir. 

69) Özellikle mezhep imamlarının Kur'an'a abctestsiz doh:uıunayı yasaklayan delillerin 
kesinlik arzetmemesi sebebiyle, bunun mutlak surette haram olduğuna dair kesin ve net 
hüküm beyan etmedikleri, ancak "caiz olmaz/uygun olmaz" şeklinde bazı zanıll hüküm 
belirten ibarelere yer verdikleri, fakat daha sonraki fukaharun mezh.iir rivayetleri 
muteber olduğunu ve kat'! hüküm ifade ettiğini savunarak, abctestsiz Kur'an'a 
dok:unınanın hükmünü haranı mertebesinde gördükleri de dikkat çekicidir. Bu gibi 
hususlann detaylı olarak fıkıhçılar taralindan da incelenip aydmlatılmasıru arzu ederiz. 

70) Yeri gelmişken burada Tacudd!n es-Subkl'nin (771/1370) naklettiği şu haberi 
kaydedelim: Abdullah b. Yusuf el-Cüveyni (43811046), Şafii mezhebinden olmasına 
rağmen, mezhebe bağlı kalmadan sahih hadisiere dayanan el-Mulut adında ·bir fıkıh 
kitabı telif eder. Bu kitabı tetkik eden muasın Beyhaki, müellifıne takdirkar ifadeler 
içeren uzıuı bir mektub yazar. Meh.1.ubunda~ hadis salıasındaki en büyük arzusunun ilk 
başta rivayetlerin salıihini sakiminden ayınuak olduğunu. ifade eden Beyhaki, 
devrindeki bazı iilimlerin, meseleler karşısında bildikleri hadislerin sadece metııine 
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delillerin, mezhep taassubundan ve mezhebe yönelik propaganda malzemesi 
olarak kullanılmasından fizfide olarak ele alınmasma ihtiyaç vardır. Ayrıca 
hadislerden hüküm istinbat etmede fikıhta otorite olmamn yanı sıra, hadis 
nakkfidılmünekkidi olmak da gerekmektedir. 

Kanunmza kalan yerden devan1 edecek olursak; Amr b. Hazrn 
mektubuyla ilgili gerek sened, gerek metin tenkidi yönünden yaptığımız tahliller 
sonucunda, metindeki ibarelerden Hz. Peygamber'e nisbeti mümkün olmayan 
kısımların bulunduğu, özellikle muhteva yönünden metnin, Hz. Peygamber'in 
sözü olmaktan daha çok, fakihlerin ibarelerine benzediği, bu ise aynı zan1anda 
M edineli meşhur fakih olan Ebu Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazrn 'ın 
dedesine ait mektubu kendi üslubuna göre şekillendirerek kompoze etnıiş 
olabileceğini hatıra getirmektedir. 

Bu arada Amr b. Hazm'a ve diğer sahabilere nisbet edilen rivayetlerin 
metninde sözkonusu olan "tahir" ibaresinin tahliline temas edelim ve konuyla 
ilgili . sahabe sözü ve uygulamalarıyla birlikte diğer bütün rivayetlerden 
Ulaştığliİlız netice Üzeriİıde duralım. 

Hadisteki "Tahir" Kelimesinin ifade Ettiği Mana ve Hüküm 

"Kur 'an !a temiz (tahir) olan. dokunur/dokımsun" manasındaki 

hadislerin sened yönünden muteber olmadığını ve özellikle alıkarn konusunda 
bu tür hadislerden haram ya da farzlvacib şeklinde bir hüküm çıkarmanın 
doğru olmadığını belirtnliştik. Ayrıca hadisin metin yönünden de abdestli 
kimselere delillet edip etmediği hususunu tahlil edelim. 

''Tahir" lafzı, "temiz/temiz olan" manasma gelen "müşterek~' bir 
lafızdır. Müşterek lafı.zların karakteristik özelliği ise, birden fazla manaya 
delalet etmeleridir. Hadisteki "tahir" Iafzınm başlıca şu dört anlamda 
kullanıldığı görülmektedir: 71 

(lafzına) göre hüküm vermelerinden ve te'vil edemeyecekleri bir hadis gösterilse, 
eskilerin kitaplanna bakarak o hadisin illetli olduğunu söylemeye kalktıklanndan 

yakınır. Hadis ilmini iyi bilseler, rivayetin sahihini saldminden tefiik ederler, 
görüşlerine uygun da olsa, delil saydıkları birçok hadisten vazgeçerler; hem za1f ve 
meclıfil ravilerin hadisleriyle aınel etmeme hususunda mezheplerine değil, hadis 
imaınıanna uyarlardı, diyen Beyhak1, devrindeki bazı muhaddis ve fakihlerin hadisleri 
kendi görüşlerinin isbatı sadedinde kullaıuualaruia rağmen, gerçek bir hadisçi için 
lÜZU!lllu olan tenkit anıeliyesine salıip bulunmadıklanna dikkat çekınektedir. Üstelik 
onlann delil aldıklan zaif bir hadise karşı salüh bir hadis getirildiği zaman te'vile 
kaçmak zorunda kalmalanna bir anianı verernediğini ifade eden müellif, hadis 
teııkidinde vukfıfu olmayan alimierin ne kadar çok hadis bilseler de, hadislerle hüküm 
verınede hataya düşebildiklerini anlatmak ister. Bkz. Tiicuddin es-Subki, Tabakfıtu 'ş
Şiifi 'iY.Ye el-Kubrii, (Daru ihyiii'l-Kütüb, Beyrut 1976), V, 78. 

71) İbn Hacer, Bulüğu'l-Meriim, I, 146; Şevkaru, Neylu'l-Evtiir, I, 207; Mubfu:ekffui, 
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l) Mü 'min kişiye "tahir" denir. "Miişrikler bir pislikten (neces) 
ibarettir. "72 ayetinden ve "J\I!ii 'min pis (necis) olmaz "73 hadisinden yola çıkan c 

§.!imler, "tahir" lafzıyla burada mü 'min kimsenin kastedilebileceğini 
söylemişlerdir. Buna göre hadise verilecek manalardan birincisi şöyle olur: 
"Kur 'an 'a ancak mii 'min J...imse dokunur." 

2) "Tahir", "hades-i ekber" denilen ciiniipliik ve adet halinden berf 
olanlar hakkında da kullanzhr. Nitekim "Ciiniip iseniz tastamam yıkanın (boy 
abdesti alın) "74 ayetinde bu ibarenin emir kipi kullanılmal1:adır. Buna göre 
hadise verilebilecek ikinci mana şöyledir: "Kur 'an 'a 'cüniip olniayan 
dota.mur. " -

3) "Tahir"in diğer bir manası, hades-i asğardan (abdestsizlikten) berf 
olan, yani abdestli kimse demektir. Buna delil olarak şu hadisleri zikredebiliriz: 

Sahfhan 'da lv!uğfra b. Şu 'be 'den nakledilen bir haberde bildirildiği 

üzere, Hz. Peygan1ber'i (s.a.v.) abctest almakta iken gören Muğlra, mestlerini _ 
çıkarmak için eğildiğinde Rası1lullah (s.a.v.) ona maru olarak "Bırak onları! 
Çiinkii ben onları tahir (abdestli) iken giydim. " buyurmuş ve mestlerini 
çıkarmaksızın üzerine meshetmiştir.15 

Buharf'nin (256/870) Ebü Hureyre 'den, Müslim 'in (261/874) Mus 'ab b. 
Sa 'd b. Ebf Vakkas 'dan talıriç ettiği merffi rivayetlerden birisi şöyledir: "Tuhür 
(abdest) olmadan namaz olmaz. Henüz taksim edilmemiş ganimet malından 
alınarı şeylerle (ğulül) sadaka olmaz. "76 

Tirmizf (279/892), Ebü Davud (275/888) ve İmam Ahmecfin (246/860) 
Enes b. Malik'ten naklettiği haber ise şöyledir: "Rasulullah (s.a. v.) tahir 
(abdestli) olsun ya da olmasın her namaz için abdest alırdı." 77 

4) Bedeninde necaset bulunmayan kimseye yahut nesneye de şer 'an 
"tahir/temiz" denilmiştir. Buna göre hadisin manası şöyle olur: "Kur 'an 'a 
bedeninde yahut elbisesinde necaset bulunmayan temiz kimse dokunur"18 

Tulıfetu '1-Ahvez!, I, 456. "Tahir" ibaresinin hadislerde kullamldığı manillar hakkında 
ayrıca bkz. A. J. Wensinck, el-Mu 'cenıu 'l-Mufelıras li Elfiizi '!-Hadis en-Nebev! 
(Concordance), IV, 30. 

72) Tevbe 9/28. 
73) Bulıarz, Gusl23-24 (nr. 283-285), Miislinı, Hayz I 15-116 (nr. 371-372). 
74) Maide 5/6. 
75) Buhar!, Vudil49 (nr. 206); Miislinı, Tahare 79-80 (nr. 274). 
76) Buhari, Vudil2 (nr. 135); Miislim, Tahare I (nr. 224 ). 
77) Tim ı iz!, Tahare 44 (nr. 58); Ebfı Davud, Tahare 25 (nr. 48); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 

V,225. 
78) Şevkfuı1, bu konuda İbnu'l-Vezir'den.(Muhaınmed b. İbralılrn ö. 84011436) şu yorumu 

nakleder: "Mümin necis (pis) olıuaz" hadisinden anlaşılan o-ki, "talıir" lafzının hades-i 
ekber ve asgardan arınmış kimse iiZerine ıtlakı, hakiki ve · mecazi ınanada uygun 
olıuadığı gibi, lugat yönünden de tutarlı olmasa gerektir. Çünl.'ii mümin, daima talıirdir. 
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Oysa "Kur 'an 'a temiz (tahir) olan dokunur" hadisini delil alan alin1ler. 
-her ne kadar bu rivayetlerin delil alınması tartışmalı olsa da- metindeki 
"tahir" kelimesini, sadece "abdestli kimse" manasma hamlederek, buradan 
hareketle "Kur 'an 'a abdestli dokunmak şarttır" hükmüne kail olmuşlardır. 
Halbuki "tahir" kelimesinin "müşterek" bir lafız olması ve yukarıdaki 

manalardan hangisine delalet ettiği konusunda kesin ve açık bir karine 
bulunmaması sebebiyle, mezkilr hadise böyle bir mana vermek de tartışmaya 
açık bir husustur. o halde metindeki "tahir" ibaresinin hangi manaya delalet 
ettiği beyan edilmedikçe veya herhangi bir karine bulunmadıkça, hadisin 
muktezasma göre amel edilmesi uygun görülmemektedir. 79 

C. SAHABE SÖZÜ VE UYGULAMALARI 

Kur'an'a abd~stli dakunulup dokunulmayacağı hususunda Sahabeden de 
bazı söz ve uygulamarın bize intikal ettiği haber verilmektedir. Şimdi bunları 
görelim. 

1. Sa' d b. Ebi Vakkas'dan Nakledilen Haber 

İmam Malik (179 /796), İbn Ebf Davud (316/929) ve Beyhakf 
(458/1066), Mus 'ab b. Sa 'd b. Ebf Vakkas'dan şu haberi nakletmişlerdir: 
"Babam Sa 'd' ın huzurunda Mushaf'ı elimde tutmakta idim. O esnada iekerim 
kaşındı ve ben de elimi zekerime götürdüm. Babam bana "Galiba zekerine 
dokundun?" dedi. Ben "Evet" deyince, "O halde kalk abdest al!" dedi. Ben de 
abdest alıp geldim." 80 

Bu rivayetin sened şeması şöyledir: 

Dolayısıyla "Kur'an'a tahir olan dokunur" hadisinin hüküm yönünden cünüp, haiz, 
abdestsiz veye bedeninde necaset olan kimseyi kapsanıası uygun değildir." Bkz. Ney/u '1-
Evtiir, I, 205-206. Tirmizi şfuihi Mubiirekftirf ise şu kanaattedir: ''Bana göre racih olan 
görüş, ekser fukahaııın kabul ettiği görüştür. Çünkü bu, aynı zamanda Kur'an'a gereken 
ta'zim ve ikranu da tazammun etmektedir. Hadisteki ''tahir'' ibaresinden tercih edilecek 
en uygun mfuıa ise abdestli kişidir. Zira "tahir" kelimesi, gerek fert bazında, gerekse 
kılınil. manada abdestli kişi hakkında kullamlmaktadır." Mubiirekffui, Tulıfetu '1-Aiıvezf, 
I,456. 

79) Bu konuda geniş bilgi için bkz. İbn Hacer, BulUğu '1-Meriim, I, 146; Şevkfuıi, Ney/u '1-
Evtiir, I, 207; Mubiirekffui, Tulıfetu '1-Aiıvezf, I, 456. 

80) İmam Malik, Muvatta', Tahare 59; İbn Ebi Davud, Mesiilıif, s. 184-185; Beyhakl, 
Siinen, I, 88; 



KUR'AN'AABDESTLi DOKUNMAKLA iLGiLi RiVAYETLERiN TAHLiLi 355 

Sa'd b. Ebi Vakkas 
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~ 

ei-Büsenci 
.ı. 

.!. .!. .!. 
lbn Vehb Ebü Davud Ebü Amir 
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Ebü Asım 

--.~.-
EbüAmr 
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{- lshak b. lbrahim 

Abdurrahman es-Sülemi -> Beyhaki 

Burada Sa'd b. Ebi Vakkas'ın oğluna abdest almasını emrettiği 

görülmektedir. Çünkü Hz. Peygamber'in hadislerinde, eliyle zekerine dokunan 
insanın abctestinin bozulduğunu ifade eden bazı rivayetler bulunmaktadır. 
Mesela İmam Malik, Abdullah b. Ebf BeJ..:r b. Muhammed b. Amr b. 
Hazm 'dan81 şu haberi nakleder: Urve b. Zübeyr bana şu olayı anlattı: Mervan 
b. Hakem 'le fıklıl meseleler üzerinde konuşuyorduk. Mervan bana "Abdest 
uzvuna elle dokunmaktan dolayı abdest almak gerektiğini biliyor musun?" dedi. 
Ben de "Hayır, böyle bir hüküm bilmiyorum." dedim. Mervan da bana Büs re 
b int Safvan 'dan, onun da Hz. Peygamber 'den işittiği şu hadisi nakletti: "Sizden 
biriniz, abdest uzvuna dokunurset abdest alsın. " 82 Bu konuda daha başka 
rivayetler de vardır. 83 Arıcak abdest uzvuna dokunınakla abdest yenilemenin 
gerekmediğine dair hadisler de mevcuttur. 84 Ama bizini asıl konumuz, bu 
hususu tartışmak değildir. Biz burada Sa 'd b. Ebf Vakkas 'tan gelen haberi 
tahlil etmekteyiz. 

Sahabeye ait bu uygulama, müşahhas bir misal olması yönünden 
konumuzia irtibatlıdır. Ama bunun bağlayıcı olup olmaması, fıkhi yönden 
incelenmesi gereken bir meseledir. Kanaatiınizce bu uygulama, vücub 
derecesinde bir bağlayıcılık ifade etmekten ziyade, müstehab/nıendub bir 
hüküm ihtiva etmektedir. Nitekim bu rivayetin farklı versiyonlarından birisinde, 
Sa 'd b. Ebf Vakkas'ın oğluna sadece elini yıkamasını emrettiğinden85 de bunu 
anlamak mümkündür. 

81) Abdullah b. Eb! Bekr b. Muhammed, daha Amr b. Hazın mektubuyla ilgili olarak 
incelediğimiz ravilerdendir. O, Amr b. Hazm 'ın torununun oğludur. 

82) İınam Malik, Muvatta', Tahare 60-61. 
83) Rivayetler için bkz. Tirmizf, Tahiire 61 (nr. 81-84); Ebu Davud, Tahare 69 (nr. 181); 

Nesaf, Tahare 118 (nr. 163-164); Ahmed b. Hanbel, Miisned, IT, 223, V, 194, VI, 406. 
84) Bu konudaki rivayetler için bkz. Tirmizf, Tahare 62 (nr. 85); Ebu Davud, Tahiire 70 (nr. 

182-183); Nesa!, Tahare 119 (nr. 165). 
85) İbn Ebi Davud'uıı farklı vecihten naklettiği rivayetin birisiııde, Mus'ab'ın bu haberi 

şöyle naklettiği kaydedilir: "Babama mushafı tutmaktaydıın. O esnada zekerime 
do1:undum. Babam da bana "Eliııi yıka!" dedi" Bkz. İbn Ebi Davud, MesCılıif, s. 185. 
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O halde, böyle bir uygulamadan Kur'an'a abdestli dokunmanın 
vacubiyeti değil de, ancak İstilibabY olduğu görüşüne varılabilir. 

2. Selman ei-Farisi'den Nakledilen Haber 

İbn Ebf Seybe (235/850), Darekutnf (385/995), Hakim ve Beyhaki'nin 
Abdurrahman b. Yezfd en-Nehaf'den (83/703) naklettikleri bir haberde, 
Abdurrahman şöyle demiştir: "Selman el-Farisi (36/656) ile birlikte yolculuk 
yapıyorduk. Se/man, abdest bozmaya gitti. Döndüğünde kendisine "Abdest 
alsamz da, bazı ayetleri size sorup öğrensek." dedik. Selman bize şu 
mukabelede bulundu: "Bana dilediğiniz ayeti sorabilirsiniz. Zira ben 
Kur'an 'a dakunacak değilim. Çünkii ona ancak mutahhar (tertemiz) olanlar 
dokunurlar. " Akabinden bazı ayetleri ona sorduk; o da bize abdest alınadan 
ayetlerden okuyup izahta bulundu." 86 

Bu rivayetin sened zinciri ise şu şekildedir: 
Selman ei-Farisi 

.ı. .ı. 
Alkame b. Kavs Abdurrahman b. Yezid 

.ı. .ı. 
Ihrahim en-Nehai 

.ı. 
A'me 

.ı. .ı. .ı. .ı. 
Ebu'I-Ahvas Ebu Muaviye Veki' Sucii' b. Velid 

.ı. .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. 
Hasen b. Rabi' ibn Ebi Şeybe lbn Numevr el-H assani .ı. Ahmed b. Yunus 

.ı. .ı. .ı. .ı. .ı. 
Abbas b. Muhammed ed-Düri -t Muhammed b. Mahled Muhammed es-Saffar 

.ı. .ı. .ı. 
Muhammed b. Ya'küb Darekutni -t lbn Haris Hakim 

.ı. -.ı.- .ı. 

Hakim Beyhaki 

Darekutni, bir kaç veeiliten naklettiği bu rivayetin mana yönünden yakın 
lafizlarla geldiğini ve bütün veeibierinin sahih olduğunu söylemiştir. Hakim de 
bu hadisin Sahihan şartlarına uygun sahfh bir haber olduğunu, ama mevkitf 
alınası sebebiyle Sahilian tarafından tahriç edilmediğini söylemiştir. Zehebf de 
Telhisu 'l-Müstedrek 'te Hakim 'in bu değerlendirmesini doğrulamıştır. 87 

Fakat Selınan hadisinin bazı vecihlerinde "Ben ona dakunacak değilim. 
Çünkü ona ancak mutahhar (tertemiz) olanlar dokunurlar (feinnehü la 
yemmesuhü ille 'l-mutahharun)" ibaresi yoktur. Dolayısıyla bu kısım, 

Selınan'a ait söz olabileceği gibi, rayinin ziyadesi şeklinde metne ilave edilen 
müdrec bir ifade de olabilir. Çünkü bu ziyadeli kısım, Ebu Muttviye88 adındaki 

86) Darekutni, S ün en, I, 123-124; Haıdm, Müstedrek, I, 183; Beyhakl, Siinen, I, 88-90. 
87) Bkz. Zeheb!, Telhlsu'l-Müstedrek, (Müstedrek'1e birlil.ie), I, 183. 
88) Ebfı Muaviye kUnyesi)'Ie bilenen Muhıinımed b. H§zim et-Teyı:ıll el-Küfi ed-Darir 

(I 95/810), Kütüb-i Sitte'de bazı hadisleri bulunan ravidir. Ebü Hil.tirn, Ebfı Davud, Ebü 
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zaif ravi kanalıyla gelmektedir. Her ne kadar bu ibare, Selman'a ait olsa bile, 
yine de buradan abctestsiz olarak Kur'an'a dokunulmaz hükmüne varmak 
imkansızdır. Çünkü mezk:ur kısım, daha önce de üzerinde durduğumuz "La 
yemessuhı1 ille'l-mutahherı1n" (Viikıa 56/79) ayetiyle lafız ve mana olarak 
örtüşmektedir. Nitekim ayetteki "mutahherı1n (tertemiz olanlar)" ibaresinden 
meleklerin kastedildiğini ve bunun "abdestli kimseler" manasma gelmediğini 
belirtmiştik. Kaldı ki, bu rivayetin farklı versiyonlarından birisinde olay şöyle 
anlatılmaktadır: Selman el-Farisf, abdest bozduktan sonra abdest almaksızm 
Kur 'an akutmaya yönelmişti. Fakat muhataplarının yadırgayan bakış ve 
ifadelerine karşı şu açıklamayı yapma ihtiyacı hisseden Selnıdn, "Bu ayet 
(Vakza 56179), gökteki meleklerden başkasznzn dokzmamadığı zikirden 
(Kur 'an 'dan) haber vermektedir. " daha sonra abdest almaksızzn Kur 'an 
ayetlerinden aleuyup olcutmuş ve bazı izahlar yapmıştır. 89 

Üstelik Selman el-Fdrisf'ye nisbet edilen bu uygulamalar, Kur'an'a 
abctestsiz dokunmanılı. gereğine delalet etmekten daha ziyade, abctestsiz iken 
ezberden Kur'an'ın ol'llnulabileceğine açıklık getirmektedir. Zira Kur'an'a el 
süm1eksizin gerek yüzünden, gerekse ezberden okumanın caiz olduğu 

hususunda tartışmasız ittifak vardır. 90 Çünkü bu hususta delil olabilecek pek 
çok muteber hadis vardır. 91 

Hasılı, Selman hadisi, Kur'an'a abdestli dokunmanın gereğine dair bir 
hüküm ihtiva etmeınektedir. 

Zür'a, Ukayll ve başkalan onun A'meş'den nciklettiği hadislerine itibar edilebileceğini, 
ama başkalanndan naklettiklerinde vehim ve ·hatalann bulunması sebebiyle bu tür 
hadislerinin metrfık olduğunu söylemişlerdir. İbn Hibban ise onun hadisleriyle ihticac 
olı.ınmaz demiştir. Zeheb1, Ebfı Muaviye'nin sadfık ravi olmakla birlikte, müdellis 
olduğu yohmdaki haberlere de yer vemıiştir. Bkz. İbn Hibban, Kitiibu'l-Mecrulıfn, II, 
310, III, 30; Zeheb1, el-Mfziin, IV, 575; İbn Hacer, Tak1ib, s. 475. 

89) Abdurreztiik es-San'iini, bu hadisi Yahya b. 'Alii --+ A'meş --+ İbrahim en-Neha1 --+ 
Alkame --+ Selman şeklinde nuıteber isnadla tahriç etmiştir. Bkz. Abdurreztiik es
San'iini, Musamıef. I, 3.40. 

90) Bu konuda bütün mezheplerin görüşlerin mutabık olduğu hususunda bkz. Muhanuned b. 
İdris eş-Şafii, el-Ünun, (Daru'l-fıkr, Beynıt 1990), I, 68; Zuhayli, Vehbe, el-Fıklıu'l
İs1anu ve edilletuh, (Daru'1-fıkr, Dımaşk 1989), I, 294. 

91) Mesela Buhari, "Hades (abdestsizlik) halinde Kur'an okunınası" başlığını verdiği 
bölümde, İbn Abbas'dan Hz. Peyganıber'e ait şu uygulamayı nakletmiştir: "Hz. 
Peygamber ( s.a. v. ), gece namazıria kalktığında abdest alınadan önce Alu İnıran suresinin 
son on ayetini okurdu. Soııra abdest alir ve teheccüd kı1ardı." Bkz. Buhari, Vudfı 37 (m. 
~~~ . 
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Konuyla ilgili Seletten Nakledilen Diğer Görüş ve Uygulamalar 

Bu hususta sahabe ve tabiinin uygulamalanndan haber veren başka 
rivayetler de bulunmaktadır. Mesela, İbn Abbas ve İbn Ömer 'den muteber 
isnadlarla gelen haberde, onların şöyle dedikleri nakledilmiŞtir: "Biz, 
Kur'an'dan bazı cüzlerimizi abctest bozduktan sonra da abctest almaksızın 
okurduk. "92 

Said b. Cubeyr'den de bu konuda şöyle dediği nakledilmiştir: "Biz, 
yolculuk yaparken abctest bozduktan sonra abctest almadan da Kur'an'dan bazı 
yerleri arkadaşıanınıza okuturduk. ,m 

Yine muteber isnadla gelen rivayetlerde, Ebi't Hureyre 'nin ve Hüseyn b. 
Ali b. Ebf Tôlib 'in deabdest bozduktan sonra abctest almaksızın Kur'an'dan bir 
sureyi seri olarak okudukları nakl edilmektedir. 94 İbn Sfrfn 'in de abdest 
bozduktan sonra Kur' an okuduğu ifade edilmektedir. 95 

NETiCE 

Bazı kaynaklarda cumhürun Kur'an'a abctestsiz dokunmak caiz 
değildir/haramdır, dediği kaydedilmiştir. Dört mezhebin fakihleri, bu konuda 
özellikle Amr b. Hazm mektubundaki ibareyi delil aldıklarını ifade etmişlerdir. 
Hatta pek çok fakih ve muhaddis, bu delillerin sıhhatine hükmedebilmek için 
tekellüflü yollardan meseleye yaklaşmışlardır. Nitekim Amr b. Hazm 
mektubunu muteber görmeye çalışan iliimierin bu gayretlerine dikkat 
çekmiştik. Oysa bu konudaki hadislerden hiçbirisi, gerek isnad, gerekse metin 
yönünden böyle bir hükme ulaşınaya elverişli değildir. Metindeki ''tahir" 
ibaresinin de böyle bir hükme delaleti kat'! değildir. 

Zahiri mezhebinin fakilileri ise ise bu konudaki rivayetlerin isnad ve 
metin yönünden muteber olmadığını gerekçe göstermek suretiyle, Kur'an'a 
abctestsiz dokuriulabileceği hükmüne kail olmuştur.96 

92) İbn Ebi Şeybe, Musamıef, I, 126; Abdurrezzak, Musamıef, I, 338; karş. Beyhald, Sünen, 
I, 90. 
93) Bkz. İbn Ebi Şeybe, Musannef, I, 127. 

94) Abdurrezzak, Musamıef, I, 338; İbn Ebi Şeybe, Musamıef, I, 127; 
95) İbn Ebi Şeybe, Musamıef, I, 127. 
96) Cumhfuun bu konudaki zaifhadisleri delil almasını ve amel etmesini tenkit eden Zillıiri 

fakilıi İbn Hazrtı (456/1064), "Kur'an'a abdetsiz dokunulmaz" hükmünü isabetsiz 
bulmak-tadır. O, Vak:ıa 56n9 ayetinin de bu koiıuya delil olmadığını, bunun yanı sıra 
sözkonusu hadisleriri bazısının mürsellmunkatı olması, bazısının kendisine istinad 
edilmeyecek cinsten bir sahife/mektup olması, bazılarının isnadında ise niechul ya da 
mecriih raviler bulunması gibi hususları gerekçe göstermiş, neticede ister abdestsiz, 
isterse cünüp iken Kur'an'a dokllnulabileceğini söylenıiştir. Bu görüşüne Buhari'den 
naklettiği bazı rivayetleri delil getirmiştir. Bkz. İbn Hazm, el-Muhallii, I, 81-83. Fakat 
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Mezhep taassubunu bir kenara bırakarak meseleyi rivayet ve dirayet 
ilimleri yönünden ele aldığımızda, Kur 'an 'a abdestsiz dokunmanın en azından 
haram olmadığım söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'a abdestli dokunmanın gerekli 
olduğuna dair delil olarak öne sürülen rivayetler zaifve illetlidir. Bunun yanı 
sıra mezkı1r rivayetlerin metninden hüküm çıkarıimal'ta olan ibarelerin 
delaletleri de kat'! değildir. O halde sünnetten de "Kur'an'a mutlaka abdestli 
dokunmak şarttır, abdestsiz dokunmak haramdır" şeklinde bir hüküm istinbat 
etmek isabetli değildir. Zira fakibierin ve muhaddislerin esas aldıkları 
prensiplerden birisi de şudur: HeHil, haram, farz ya da vacib gibi bir hüküm 
istinbat edilecek rivayetin sahfh alınası veya en azından hasen mertebede 
bulunı11ası şartı aranı11aktadır. Bundan başka sözkonusu rivayetin metin 
yönünden de hüküm istinbat etmeye elverişli alınası gerekmektedir. Dolayısıyla 
fakihlerin bu prensibe göre sened yönünden zaif ve illet/i, üstelik metin 
yönünden kat'iyet ifade etıneyen rivayetlerden "Kur 'an 'a abdestsiz dokunmak 
haramdır; abdestli olmak ise farzdırlvacibdir" şeklinde bir hüküm çıkannaları 
ise tamamen Idiidi dışı bir uygulamadır. Şayet bu durumdaki hadislerden fıkhl 
kaidelere uygun bir hüküm çıkarınak sözkonusu ise, zaif hadis/e istihbab 
(miistehab sayma) gerçekleşir97 prensibinden hareketle, daha tutarlı ve ihtiyata 
daha uygun olacağına kanaat getirdiğimiz şu hükme varılmalıydı: Kur' an' a 
abdestli dokunmak müstelıaptırlmendılptur. Abdesisiz dokunmak 
mekrulıtur. 

Böyle bir hükrnün fukaha ve muhaddislerin zalf hadisle ameldeki ihtiyat 
prensiplerine98 uygun olduğu, ayrıca Kur'an'a saygı gösterilmesine ilişkin 

İbn Hazm'ın cünüp kimselerin de Kur'an'ı okuyup dok.'llilabilmelerinin caiz olduğuna 
dair kaydettiği görüş ve delilleri isabetli değildir. Nitekim ileride bu hususu 
inceleyeceğiz. 

97) Fakihlerin mevzü olmadıktan soma za1fhadisle şartlı olarak amel etmeleri konusundaki 
metotlarından birisi de, "Ahkfun-ı dlniyyede za1f hadisle istihbiib/mendı1biyet sabit 
olur." preıısibidir. Bkz. İbnu'l-Hümfun es-Sivas!, Fethu'l-kadir şerhu'l-Hidiiye, (Beyrut 
1408), I, 467; Suyı1ti, Tedribu'r-Ravi, s. 197. 
Burada İnıanı Zehebi'niıı konumuza benzeyen bir meseledeki rivayetleri tahlil etmesini 
misal olarak kaydedelirn: İnıarn Zehebi (748/1348), bir meselede salıili ya da hasen 
derecede bir hadis yoksa, za1f hadisle ihtiyat kaydıyla aınel edilebileceğini; fakat bu 
delillerden haram ya da farz gibi hüküınlerin çıkanlaınayacağını, ancak ınüstehap ya da 
mekrı1h sayınannı ıuünık.'Üll olabileceğini belirtmiştir. Zehebi, şu misaile bu hususu 
irtibatlandınnaktadır: Bazı rivayetlerde gassalın (ölü yıkayaınn) cenazeyi yıkamasından 
soma gusletmesi, cenazeyi taşıyan kimsenin de abdest alnıası enıredilmektedir. [Bkz. 
Tirmizi, Cenaiz ll (m. 993); Nesaı:, Cenaiz 9 (ıır. 3161); İbn Mace, Cenaiz 8 (m. 1463); 
Aluned b. Hanbel, Miisned, Il, 280, 344, 454, N, 346.] Buradaki eınrin 

müstehab/mendfıb hükmünde olduğunu söyleyen ,İnıanı Zehebl, bunu İbn ömer'in şu 
söZiiyle bağdaştırır: "Bizden birimiz cenazeyi yıkadıktan soııra dilerse gusleder, dilerse 
gusletmezdi." Bkz. Emir es-San'iini, Siibıilıi 's-Selam, I, 145'deki dipnot. 

98) Zalf hadisle alıkarn konusunda amel edilmesini İnıanı Nevevi (676/1277) şöyle dile 
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yorum ve yaklaşımlara, bunun yanı sıra kimi alimierin Kur'an'a abctestsiz 
dokunulabileceğine dair izin ve ruhsat ifade eden görüşlerine mutabık olduğu 
kanaatindeyiz. 99 

İbn Ebf Şeybe 'nin Abde b. Süleyman ~ Abdulmelik ~ Ata b. Ebf 
Rabah 'tan naklettiği bir haberde de, abdestli olarak Kur'an'a dokunmanın farz 
ya da vacip derecesinde değil de, ancak müstehab derecesinde bir hüküm 
olduğunu gömıemiz mümkündür. Şöyle ki; tabiinin büyük alimlerinden Ata b. 
Ebi Rabah'a (1 14/733) bir adamın abdest bozduktan sonra sadece elini yıkayıp 
Kur'an okuduğu haber verildiğinde, onun verdiği cevap şu olmuştur: 

"Abdestsiz bir insanın Kur'an'a doh.'lmarak malıdut bazı ayetleri okumasında 
beis olmasa bile, abdestli olarak onu okumak bana daha sevimli 
gelmektedir."100 Hasen el-Basrf'ye nisbet edilen muteber nakillerle konumuza 
son verelim: Ab durrezzak es-San 'anf, Ma 'm er 'den, Has en el-Basrf 'nin 
abctestsiz olarak Kur'an'ı tutınada beis göaııediğini nakletıniştir. Aynı haberde 
Hasen el-Basrl'nin abctestsiz olarak Kur'an'ı bir yerden başka bir yere 
nakletmede mahzur görmediğine dair görüş ve uygulamasına da temas 
edilmektedir. 101 

getirmiştir: "Muhaddislerin ve fakihlerin eksensine göre mevzfı (uydurma) olmadıktan 
sonra za1f hadisle fezilil, terğib ve terhlb gibi hususlarda amel edilebilir. Ama helal, 
haram, alış veriş, nikah, talak vb. gibi ahkfun konularmda ise sadece sahlh veya hasen 
hadisle amel edilir. Bununla beraber sahih ya da hasen hadiste bulunmayıp da zaif 
hadiste bulunan bir hüküm varsa, o ri vayetle ihtiyat olarak amel edilir. Nitekini bazı alış 
veriş çeşidinin veya nikahla alakalı bir kısım meselelerin kerahetini ifade eden bazı zaif 
hadisler varid olınuştur. Dolayısıyla böyle mufunelattaki keralıetten kaçınrnak, 
müstehabdır, ama vacib değildir." Bkz. Muhyiddin en-Nevevi, el-Ezkiir, (Dfuıı İbn 
Kes!r, Dımaşk 1992), s. 35. 

99) İbn Abbas, Hasen el-Basri, Şa'b!, Dalılıak, Zeyd b. Ali, Davud b. Ali ez-zalıiri, İbn 
Hazm gibi alimler abdestsiz Kur'an'a doh.'UI1II1anın caiz olduğu görüşündedirler. Öte 
yandan Hanefi, Şafii ve Hanbell mezhebinin bazı fakihleri, Kur'an öğreten ve öğrenen 
kinıselerin abdestsiz olarak Mushafa dokunınalarma ruhsat vermişler; aynı ruhsatın 
baliğ olınayan çocuklar için de geçerli olduğunu ifade etmişlerdir. 

100) İbn Ebi Şeybe, Musannef, I, 127. 
101) Abdurrezzak, Musa mı if. I, 340-341. 
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ll. CÜNÜP OLANIN VE ADET HALiNDEKİ KADININ KUR'AN 
OKUMASININ YASAKLANDlGlNA DAİR RiVAYETLER 

Fakillierin ekserisi, cünüp olanın Kur'an okuyamayacağım 
söylemişlerdir. Bu konuda dört mezhebin görüşü cumhurun görüşünü 

oluştum1aktadır. ittifak etmektedir. Bu görüşlerine esas olarak Hz. Ali'den 
gelen bir hadise dayandınmşlardır. Zahiri mezhebi ise bu görüşe katılmayarak, 
cünüp olanın Kur'an oh.'Umasına cevaz venniştir. 

Adet halindeki kadının Kur'an okumasını uygun gönneyen fakillierin 
yanı sıra, buna cevaz verenler de vardır. Mesela İmam Malik, cenabet halinin 
izalesinin mümkün olduğunu, ama adet ha.Iinin uzun sürebildiğini ve izalesinin 
mümkün olmadığım söylemiş ve bu durumda kadının uzun süre Kur'an 
okumaktan mahrum kalması veya Kur'an'ı unutması gibi hususları gerekçe 
göstennek suretiyle,. adet halindeki kadının Kur'an okuyabileceğille ruhsat 
venniştir. 

Cünüp kimsenin Kur'an okumasım yasaklayan rivayetler, Cabir b. 
Abdillah, Abdullah b. Ravdha, Abdullah b. Ömer, Ali b. Ebf Tdlib gibi 
salıabeye nisbet edilmektedir. Bu rivayetler içinde delil olarak itibar edilen, Hz. 
Ali hadisidir. Diğer rivayetler ise delil alırunayacak derecede zaiftir. Önce 
muhaddisler tarafından zaif olarak nitelendirilen rivayetleri kaydedelim. 
Akabinden kimi muhaddislere göre sahlh görülen, kimisine göre ise hasen 
olarak nitelendirilen Hz. Ali hadisi üzerinde durarak, bu konuda delil teşkil edip 
edemeyeceği hususunu inceleyelim. 

1. Cabir b. Abdillah'a Nisbet Edilen Rivayet 

Cabir b. Abdiilah 'dan (78/697) gelen bir rivayette Hz. Peygamber 'den 
merfi1 olarak, diğer bir rivayette ise Cabir 'in sözü olarak (nıevkUJ) şu haber 
nakledilmiştir: "Cünüp kimse, adet halindeki kadın ve loğusa, Kur 'an 
okuyamaz. " 

Merfo olan rivayeti Ddrekutn'i (385/995) ve EbU ·Nu 'aynı el-İsfehdnf 
( 430/1 038) talrriç etmişlerdir. Darekutn! farklı veeiliten bunu mevkfif olarak da 
kaydetnıiştir. 102 

Merfil ve mevkfif vecilılerden gelen bu ri vayetin sened şeması şöyledir: 

102) Diire1:utıı1, Siinen, I, 121, II, 87; Ebfı Nu'aym, Hılyetu '1-Evliyii, (Daru'l-1.iitüb, Beyrut 
1987), IV, 22. 
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Hz. Peygamber__. Cabir b. Abdiilah [MERFÜJ 
.ı. 

Tavüs 

-.~.
Fazi b. Atıvve 

.ı. 
Muhammed b. Fazi 

ı ı 
Ömer b. Osman b. Asım Ömer b. Salih 

.ı ı 
lbrahim b. Ahmed b. Mervan Mahmud b. Muhammed 

.ı. .ı. 
Abdussamed b. Ali Muhammed b. Ömer 

.ı .ı 
Darekutni Ebü Nu'aym 

Kadir PAKSOY 

Ciibir b. Abdiilah [MEVKOF] 
.ı. 

lbnu'z-Zubeyr 
.ı. 

Yahya b. Ebi O neyse 
.ı. 

Süleyman b. Halid 
.ı. 

Ahli b. Hasen 
.ı. 

Ahmed b. Aliei-Abbar 
.ı. 

Muhammed b. Ziyad 
.ı. 

Darekutni 

Beyhakf, . Cabir'e nisbet edilen bu rivayetlerin kavf olmadığını 

söylemiştir. 103 Zeytaf, mer.fil olarak nakledilen vecihlerde Muhammed b. Fazl104 

adında muhaddislerin ittifakla metrük olarak nitelendirdikleri ravının 
bulunduğunu belirterek, isnadın illetli olduğunu ifade etmiştir. 105 İbn Adiy de 
Muhammed b. Fazl'm cerh edilen ravi olduğunu ve onun naklettiği bu merffr 
rivayetin mutebeı:' olmadığını kaydetmiştir. 106 Buna ilave olarak Azfmabadf, 
isnaddaki ravilerden İbrahim b. Ahmed b. Mervan 'ın da muhaddislere göre 
metnlk olduğunu, hatta bu şahsı Darekutnf'nin de cerh etmiş bulunduğu halde 
bu rivayeti nakletmesini tankit etmiştir. Azfmabiidf, mevkı1f rivayetteki Yahya 
b. Ebz Üneyse'niiı (146/763)107

' ise kezzab bir ravi olduğıınu söyleıniştir. 108 

Neticede Darekutnz ve Ebu Nuaym 'ın Ca bir 'den (r.a.) naklettikleri 
merfo ve mevkUf rivayetler, şiddetli derecede zaiftir. Dolayısıyla alıkarn 
konusunda bu hadis delil olarak kullanılamaz. 

103) Beyhaki, Sünen, I, 89. 
104) Bııhari, Nesa!, İmam Ahmed ve İbn Maill gibi rnuhaddisler, Muhammed b. Fazl 

hakkında "nıiinker", "metn?k" ve "kezziib" ra vi olduğuna ilişkin şiddetli cerh ifadeleri 
kullanmışlardır. Bkz. İbn Hibban, Kitiibu 'l-Mecnllıin, Il, 278-279; Zeheb!, el-Mfziin, 
N,6-1. 

105) Zeyla!, Nasbu 'r-Raye, I, 195. 
106) İbnAdiy, el-Kiimil, VI, 161-163. 
107) Yahya b. Eb! Üneyse el-Cezeri (146n63), Urfa'ya yerleşmiş Iraklı bir ravidir. İbn 

Hibban onun isnadlarr kalbederek (maklüb hale getirerek) mevküfları rnerfii, mürselleri 
ise muttasıl yapan kimse olduğuna dikkat çekiikten sonra, kardeşi Zeyd b. Eb! 
Üneyse'nin şu söZiine yer vermiştir: "Kardeşirnden hadis a1ırunaz; çiin1.11 o kezzabın 
tekidir." Diğer muhaddisler de Yahya'nın metrük ve münker bir ravi olduğunda ittifak 
etmişlerdir. Bkz. İbn Hibban, Kitiibu 'l-Mecrulıfn, m, 110; Zehebi, el-Mfziin, N, 364. 

108) Azlmabad!, et-Ta 'lfku '1-Muğnf 'ale 'd-Diirekutnf, (SOnenu'd-Darekutnfile birlikte), I, 121. 
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2. Abdullah b. Ravaha'ya Nisbet Edilen Rivayet 

Diiref...rzltnf (385/995) ve İbn Asilkir (571/1175), Abdullah b. 
Ravdha 'dan (8/629) şu hadisi tahriç etmişlerdir: "Rasiilullah (s.a. v.) bizden 
birimizin ciiniip iken Kur 'an okumas mı nehyetmişti. " 

Bu konuda Abdullah b. Ravaha'nın başından geçen şu hadise de 
nakledilınek'tedir: "Abdullah b. Ravaha'nın bir cariyesi vardır. O, cariyesiyle 
cima yaptığını hanımına hissettirmemeye çalışmaktadır. Yine bir defasında 
hanınunı uyandırmadan kalkıp cariyesinin yanına gider. Eşini yanında 

bulamayan hanımı ise, kıskançlık hisleriyle kalkıp cariyenin odasına gitmeye 
niyetlenir. Fakat kapıda Abdullah b. Ravaha ile karşılaşır ve hür bir kadını 
bırakıp cariyeyle birlikte olduğunu sorgular. Abdullah da aralarının açılmaması 
için böyle bir şüphenin yersiz olduğunu dile getirir. Hanımı emin olmak için 
Abdullah'a şöyle der: "Eğer bu sözünde doğru isen Kur'an'dan ayet oku. 
Çünkü sen cünüp kinısenin Kur'an okuyan1ayacağını ifade etmekteydin -ya da 
sen cünüpken Kur'an okuyamazsın-" Çok iyi bir şair olan İbn Ravaha, Kur'an 
ayetlerine benzeyen manada bazı beyitleri ok'Ur. Hanımı da ikna olur ve 
iddiasından vazgeçer. Ertesi gün Hz. Peygan1ber'e gelen İbn Ravaha, başından 
geçen bu olayı anlatır. Hz. Peygan1ber de duyduğu haber karşısında azı dişleri 
görününeeye kadar tebessüm eder. Rivayetin bir başka versiyonunda Hz. 
Peygan1ber'in Abdullah b. Ravaha'ya şöyle dediği nakledilir: "Allah senin 
iyiliğini versin ey İbn Ravaha, doğrusu bu, güzel bir söz sanatıdır. Sizin en 
hayırlıla.rınız, kadınlarına karşı en hayırlı oİanlarırıızdır. "109 

Bu ri vayetin sen ed zinciri ise şöyledir: 110 

Abdullah b. Raviiha -?lbn Abbas 
.ı. .ı. 

lkrime 
.ı. 

Seleme b. Vehriim 
.ı. 

Zem'a b. Salih 
.ı. 

!smail b. Avvas 
.ı .ı 

Hasen b. Arafe Yahya b. Osman es-Simsar 
! .ı 

Yakub b. lbrahim lshak b. lbrahim b. Yünus 
.ı .ı 

Diirekutni +-- Muhammed b. Ömer b. Evvüb 

109) Dil.rekutnl, Siinen, I, 120; İbn Asil.kir, Tarflııı Dzmaşk, (İht. İbn Manzür, Daru'l-fıkr, 
Beyrut 1987), XII, 147, 158, 159. 

1 10) İbn Asil.kir'e ait Til.rihu Dımaşk'ın aslına ulaşma imkaıu bulaınadığlll11Z için, eseri 
ihtisar eden İbn Manzür'un çalışmasındaıı istifade ettiflc. Ne var ki, İbn Manzfir, İbn 
Asilkir'in kaydettiği rivayetlerin isnadını hazfettiği için, burada sadece Dil.rekutnl'nin 
ra viierine yer verebildik. 
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Darekııtnf, bu rivayetleri kaydettikten sonra şöyle demiştir: "Bu isnadlar 
salihtir. Bazı vecihlerde ise İbn Abbas'ın adı geçmemektedir." 

Fakat Darekutnf'nin rivayetler hakkında "salih" demesi, isabetli bir 
değerlendirme değildir. Çünkü isnadda mecrilh ravilerin yanı sıra, inkıta 
(kopukluk) da vardır. Nitekim Azfmabad~ Abdullah b. Ravaha'ya nisbet edilen 
bu haberlerin zaif isnadlarla geldiği için muteber olmadığını söylemiştir. 1 1 1 

Doğrusu Darekııtnf'nin isnadlanndan birisi mürseldir. Çünkü İkrime, 
Abdullah b. Ravaha'yı görmemiştir. Bundan başka rivayetlerin bütün 
veeililerinde Seleme b. Vehram 1 12 ile Zem 'a b. Salih adında şiddetli derecede 
cerh edilen raviler bulunmaktadır. 1 13 Üstelik her iki ravinin bu isnadda teferrüd 
ettiklerini gönnekteyiz. Aynca İsmail b. Ayyaş1 14 ise, hadis rivayetinde gevşek 
görülen (leyyinu 'l-hadfs) ve özellikle hemşehrilerinin dışındaki ravilerden 
naklettiği hadislerine itimat edilmeyen bir kimsedir. Nitekim naklettiği bu 
rivayet de Yemenli Zem 'ab .. Salih 'ten olup muteber bir isnad değildir. 

Görünen o ki, Abdullah b. Ravaha'ya nisbet edilen bu rivayetler, isnad 
· yönünden çok za!ftir. Özellikle ahkam konusunda bu rivayetlerin delil olarak 
kullamlması doğru olmasa gerektir. 

3. Abdullah b. Ömer'e Nisbet Edilen Rivayet 

Tirmizi (279/892), İbnMdce (275/888), Tabertinf (360/970), Ddrekutnf 
(385/995) ve Hatfb el-Bağdddf'nin (463/1071) İbn Ömer'den tahriç ettikleri 
bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Cünüp olan ve adet 
halindeki kadın Kur'an 'dan bir şey okuyamazlokumasın. " 115 

lll) Azlinabadi, et-Ta'lflm'l-Muğnf, I, 121. 
112) Selerne b. Velmlın (ö. ?), Kütüb-i Sitte'de sadece Timıizf ve İbn Mace'de bazı hadisleri 

bulunan zaif ravilerden birisidir. İkrime'nin hadis nüshasını nakletmekle bilinen 
Seleme, İbn Main ve Ebu Zür'a tarafuıdan güvenilir görülmüş, İbn Adiy bu ravinin 
hadislerinde beis yoktur demiştir. Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve başkaları ise 
Selerne'yi cerhetmişlerdir. Bkz. İbn Adiy, el-Kiimil, lii, 338; Zehebi, el-Mfzfin, II, 193-
194; İbn Hacer, Tcikrib, s. 248. 

113) Zem'a b. Sruih el-Yemaru (ö. ?), Timıizf, EbU Davud (Meriisfl'de), Nesai ve İbn 
Mace'de hadisleri bulunan bir ravidir. İbn Hibban, Zem'a b. Salih'in hadis rivayetinde 
vehinı ve hataları bulunduğuna dikkat çekmiş ve meşhur kinıselere münker hadisleri 
nisbet etmesi gibi durunılarını dolayısıyla onun hadislerinin terk edildiğini söylemiştir. 
İbn Mehdi, İbn Main ve diğer bazı hadis nakkadı da onun hadislerinin zaif ve münker 
olduğunu belirtmişlerdir. Zehebi ve İbn Hacer de onun pek çok muhaddis tarafından 
cerh edilen zaif bir ravi olduğunu söylemişlerdir. Bkz. İbn Hibban, Kitiibu'l-Mecn?hfn, 
I, 312; İbnAdiy, el-Kiimil, Ili, 229; Zehebi, el-Mfziin, II, 81; İbn Hacer, Takrib, s. 217. 

114) Bkz. Zehebi, el-Mfzan, I, 240-244. 
115) Timıizf, Tahare Tahare 98 (nr. 131); İbn Mace, Tahare 105 (nr. 595-596); Taberaru, el

Mu'cemu's-Sağir, II, 408 (nr. 1133); Darekutni, Siinen, I, 117-118; Hatib el-Bağdadi, 
Tarflm Bağdiid, IT, 145. 
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Bu rivayetin sened şeması şu şekildedir: 
Abdullah b. Ömer 

.j. 

Hasen b. Araf e 

.j. 
N arı· 
T 

Musa b. Ukbe 
.j. 

!smail b. Awas 
! .ı 

Ali b. Hucr Hisarn b. Arnmar 
.j. .ı. .j. :L___l .ı .ı 

Muh. b. Ca'fer !smail es-Saffiir 
.ı .ı .!. .!. 

lbn Mahled 
.j. 

Ali ei-Anberi Ebu Ömer Husevn b. Ömer Mu. ei-Katıan Darekutni 
.ı J. .ı .ı 

ei-Müeddib --> Hatib ei-Bağdadi Beyhaki 

Tirmizi ibn Mace-{- Ebu Halim 

Bu hadisin sadece İsmail b. Ayyaş'dan gelen tarikle bilindiğini ve onun 
bu isnadda teferrüd ettiğini belirten Tirmizf, bu ravinin cerh ve ta'clil durumu 
hakkında şunları söylemiştir: "İmam Buhad'den İsmail b. Ayyaş116 hakkında 
"0, Hicaz ve Irak halkından münker hadisleri nakleden bir ravidir" dediğini 
işittim. Öyle görünüyor ki, Buhar!, onun Hicaz ve Irak ehlinden teferrüd ettiği 
hadislerin za'fıyetine dikkat çekmektedir. Ama onun Şam halkından naklettiği 
rivayetler fena değildir." Bundan başka Tirmizi, bu konuda Hz. Ali' den gelen 
muteber bir hadisin bulunduğuna işaret ederek demiştir ki: "Cünüp veya aybaşı 
halinde olan kimselerin Kur'an okuyamayacağı hükmü, sahabe, tabifu ve 
sonrakilerden pek çok illimin görüşüdür. Nitekim SüfYan es-Sevd, İbnu '1-
Mubarek, Şafii, Ahmed b. Hanbel, İshak b. Rahuye gibi imamlar da bu 
görüştedirler. Ancak insanlar, cünüp iken ve aybaşı halindeki iken, tesbih ve 
tehlil gibi (diğer zikir ya da duaları) okuyabilirler."117 

Görüldüğü üzere, İsmail b. Ayyaş'ın Hicaz halkından olan Musa b. 
Ukbe'den nakletmesi sebebiyle bu hadisin isnadı muteber değildir. Fakat İmam 
Suyı1tl'nin el-Camiu's-Sağ!r'de bu hadis hakkındahasen rumfizunu kullanması 
isabetli bir değerlendirme değildir. Üstelik Abdurrauf el-Müna:v! (1 03 ı 11622) 
de bu eserin şerhinde Suyı1tl'nin görüşüne muvafakat etmekle aynı hatayı 
tekrarlamıştır. ı ı 8 Kanaatimizce gerek Suyı1tl'nin hadisi has en derecede 
görmesi, gerekse şarih Münavl'nin ona muvafakatı, bir Zühı11 ya da tesahül 

116) Hımslı ravilerden olan İsmail b. Ayyaş (18ln98), Sünen-i Erbaa ricalindendir. İmanı 
Buhari, Ahmed b. Hanbel, İbn Mam ve İbn Adiy gibi muhaddisler, onun beldesindeki 
(Şam bölgesindeki) hemşehrilerinden aldığı hadislerin muteber olduğunu, ama Hicaz 
gibi diğer beldelerden naklettiği hadislerin rnünker olduğunu belirtmişlerdir. Bkz. İbn 
Hibban, Kitiibu '1-Mecnllıfn, I, 124-125; İbn Adiy, el-Kamil, I, 291; Zehebi, el-Mfzan, I, 
240. Bu değerlendirmeye göre, yukarıdaki hadis de onun Hicaz ehlinden naklettiği 
metrılk rivayetlerinden birisidir. 

117) Timıizf, Tahare 98 (m. 131) .. 
118) el-Münavi, Feyzu '1-Kadfr Şerlıu Cami 'i 's-Sağf1~ VI, 455. 
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olarak değerlendirilebilir. 

Beyha/d de İsmail b. Ayyaş'ın mezkür durumu ve teferrüdü sebebiyle 
İbn Ömer hadisinin muteber olmadığı kanaatindedir. 119 

Bütün bunlardan başka değerli hadis nakkadı Ebu Hatim 'in yaptığı 
tetkik ve tahllllerde, bu rivayet aslen mevkı1f iken İsmail b. Ayyaş tarafından 
merfü olarak nakledildiği ifade edilmektedir. 120 Buna göre yukandaki hadis, 
isnad yönünden za1f olmakla birlikte, Hz. Peygamber' e ait olmayan mevkılfbir 
haber olduğu sözkonusudur. Nitekin1 İbn Adiy de bu hadisin illetli ve zaif 
olduğunu söyledikten sonra, Ebı1 Hatim'in değerlendinnesini doğrulamıştır. 121 

Bundan başka Darekutnf, İbn Ömer hadisinin İsmail b. Ayyaş'ın 
bulunmadığı mer.fil olan farklı bir versiyonuna şöyle yer venniştir: 122 

ibn Ömer 
.ı. 

N arı· 
T 

Musa b. Ukbe 
! .ı 

Mğira b. Abdirrahman Ebü Ma'ser 
.ı. .ı. 

Abdulmelik b. Mesleme Racul ? 
. .ı. -.~.--

Abdullah b. Hammad Muhammed ei-Hassani 
.ı. .ı. 

Mahmud b. Hamdüye Muhammed b. Mahled 
.ı. .ı. 

Darekutni 

Fakat bu rivayet de isnad yönünden illetli ve zafjtir. Şöyle ki: Veeibierin 
birisinde Abdu/melik b. Mesleme adında münkeru 'l-hadfs ve ittifakla metrilk 
olduğu ifade edilen bir ravi vardır. 123 Diğer vecihte ise, Ebu Ma 'şer 
(1 70/786)124 adlı zaif ravinirı yanı sıra, "Racul" şeklinde müphem bir şahıs 

119) Beyhald, Sün(m, I, 309. Ayrıca bkz. Zeyla1, Nasbu 'r-Raye, I, 195; Mub§rel:cffui, 
Tulıfetu '1-Alıvezf, I, 408. 

120) Bkz. İbn Eb! Hatiın, Kitiibu '1-Cerh ve 't-ta 'dfl, II, 191, 192. 
121) Hadis nakkadlanndan İbn Adiy'in (365/976) bu husustaki açıklaması şöyledir: "İsmail 

b. Ayyaş'ın naklettiği bu rivayet :z.aiftir. Zira onu İmam Ahmed, Buhaı:l ve başkalan cerh 
etmişlerdir. Ebfı Hatiın ise bu hadisin İbn ömer'e ait bir söz (mevkfıf) olduğunu 
söylemiştir." Bkz. İbn Adiy, el-Kamil, I, 298. 

122) Darekutn1, Sünen, I, 117-118. Darekutnı:'nin rivayetlerini cerh ve ta'dll yönünden 
inceleyen Aztmabadl ise, her iki vechin zaif olduğunu söylemiştir. Bkz. Azlmabildi, 
Muhammed Şemsullıak, et-Ta 'lfku '1-Muğnf. I, 117. 

123) İbn Hibban, Kitiibu '1-Mecriilıfn, Il, 134; Zehebi, el-Mfziin, Il, 664. 
124) Ebfı Ma'şer, Sünen-i"Erbaa'da bazı hadisleri bulunan ve adının Necili b. Abdirrahman 

ya da Abdurrahman b. Velid b. Hilal oldıı.:,öu ifade edilen zaif ra viierden birisidir. Buhari 
ve başkalan, . onun "münkeru'l-hadis" olduğunu söylemişlerdir. Bundan başka 
yaşlandıktan sonra hıfunın bozulması gerekçesiyle, sonraki hadislerine itibar 
edilmemiştir. Bkz. İbn Hibban, Kitiibu '1-Mecriilıfn, ill, 60-61; Zehebi, el-Mfziin, IV, 
247-247; İbn Hacer, Takrfb, s. 559. 
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bulunmaktadır. Bu ipham, aynı zamanda isnaddaki tedlis örneklerinden birisi 
olarak nitelendirilebilir. Zeylaf ve Azfmabadf de Darekııtnf'nin farklı 
veeililerden tahriç ettiği bu rivayetlerin zafjolduğunu söylemişlerdir. 125 

Neticede İbn Ömer hadisinin bütün vecihleri, illet ve za'fiyetten hall 
değildir. Bu hadis, ahkam konusunda delil olarak muteber görülmemektedir. 

4. Ali b. Ebi Talib'e Nisbet Edilen Rivayet 

İbn Ebf Şeybe (235/850), Tirmizi (279/892), Ebii Davud (275/888), 
Nesaf (303/915), İbn Mace (275/888), Ahmed b. Hanbel (241/855), Daref...'utnf 
(385/995), İbn Hibban (354/965) ve Beyhakf (458/1066), Hz. Ali 'den (40/661) 
şu haberi nakletmişlerdir: "Ciiniipliik dışında hiç bir şey, Hz. Peygamber 'i 
Kiu·'an okumaktan alzkoymazdı/menetmezdi. "126 

Bu hadisin ravileri aşağıdaki şemada görüldüğü gibidir. 

Ali b. Ebi Talib 
.ı. 

Abdullah b. Selime 

Amr b. Murra 
.ı .ı. .ı .ı. 

Mis'ar Su'be b. Haccac A'mes lbn Ebi Leyla 
-V-~- .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. 
Süfyan Sevri Yahya Veki' Mu. b. Ca'fer Hacciic Hafs b, Ömer ls. b.lbrahim lbnYunus Hafs ve Ukbe b.Halid 

.ı .ı. ! .ı .ı .ı .!. .ı ! -.~.-- .ı .ı 
Abidi Harmele imam Ahmed Sundar el-Kazziiz Ebü Davud Ali b. Hucr er-Rıkki İbn Ebi Şeybe ei-Esec 

.ı. .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. .ı. 
Yahya Mu. b. Hasen İbn Mace Ebu Ca'fer Nesai Tirmizi 

.ı. .ı. .ı. 
Darekutni İbn Hibban Ebu Huseyn -t Beyhaki 

Tirmizf, bu rivayet hakkında şöyle demiştir: "Ali b. Eb! Talib'in hadisi, 
hasen sahfh127 bir hadistir. Hz. Peygamber'in ashabından ve tablinden pek çok 
alimin kavli de bu istikamettedir. Sütyan es-Sevıi, İshak b. Rahuye, Şafii ve 
Alımed b. Hanbel gibi illimler de bu görüştedir. "128 İbn Hibb{:m da bu rivayeti 
kaydettikten sonra sahfh bir hadis olduğunu söylemiştir. 

125) Zeyla!, Nasbu'r-Raye, I, 195; Azimiibiidi, et-Ta 'lfku '1-Muğnf, I, 118. 
126) İbn Ebi Şeybe, Musamıef, I, 124, 127; Tirnıizf, Tahare lll (ur. 146); Ebu Davud, 

Tahare 90 (ur. 229); Nesa!, Tahare 171 (ur. 265-266); İbn Miice, Tahare 105 (ur. 594); 
Aluned b. Haiıbel, Müsned, I, 84, 107, 124; Darek:utııl, Sünen, I, 119; İbn Hibban, 
Salıflı, s. 74 (ur. 192-193); Beyhakl, Sünen, I, 88. 

127) Tirnıizf'nin hasen sahTh tabiriyle vasıflandırdığı hadisler hakkındaki 

değerlendirmelerden en uygunu, böyle bir hadisin derece bakırnından hasenden üstün, 
ama sahilıten aşağı mertebede olması demek.iir. Bkz. İbn Kesir, İlıtisaru 'Uliimi'l-Hadfs 
(el-Ba'isu'l-Hasfs şeriziyle birlikte), s. 43-44; İbn Receb el-Hanbell, Şer/m 'İleli't
Tirmizf, (Mek.iebetu'l-Menar, Ürdün 1987), II, 609-611. 

128) Timıizf, Tahare lll (ur. 146). 
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Öte yandan İmam Şafii, bu rivayetin sübutunun kat'! olmadığını 
belirtmiştir. Onuri bu ifadesine yorum getiren Beyhald, sözkonusu rivayetin 
sadece Kı1feli Abdullah b. Selime (ö. ?) kanalıyla geldiğini ve daha sonraki 
dönemlerde şöhret bulduğunu; dolayısıyla Şafii döneminde hadisin fert olarak 
bilindiğini söylemiştir. 129 

Ancak bu rivayetin illetli olduğunu söyleyen alimler de vardır. Onlar, 
Abdullah b. Selime'nin yaşlandıktan sonra hıfzının bozulduğunu ve bu hadisi 
de yaşlılık döneminde nakletmiş olabileceğini ifade ederek, onun hadislerinin 
delil alınmasının doğru olmayacağını ifade etmişlerdir. 

O halde burada mezkı1r ravinin cerh ve ta'dll durumnu ve bu hadisi 
yaşlılık döneminde rivayet edip etmediği hususunu irdeleyelim. 

Sünen-i Erbaa'da ile Ahıned b. Hanbel'in Müsned'inde hadisleri bulunan 
ve Hz. Ali başta olmak üzere birçok sahabeden hadis nakleden Abdullah b. 
Selime, muhaddislerin ekserisi tarafından muteber görülen bir ravidir. Ama 
bazı muhaddisler onun yaşlandıktan sonra hıfzının bozulduğunu ifade ederek, 
hadislerine itibar etmemişlerdir. Nitekim bunlardan birisi de İmam Buha:rl'dir. 
Buhar!, onun yaşlandıktan sonra hıfzının bozulmasını gerekçe göstermek 
suretiyle hadislerini kitabına almamıştır. Öte yandan el-İcli, Ya'kı1b b. Şeybe 
ve daha birçok hadis nakkadı, Abdullah b. Selime'nin KG.fe'deki sahabeden 
sonra tabiininin en meşhur fakihlerden birisi olduğunu belirtmişler ve onun 
saduk (doğru sözlü), sika (giivenilir) bir ravi olduğunu söylemişlerdir. İbn 
Hibban da onu güvenilir raviler içinde tanıtrtı.ıştır. Abdullah b. Selime'nin 
naklettiği rivayetlerden tartışmalı olanlara temas eden İbn Adiy, onun cerh ve 
ta~dil yönüne dair detaylı bilgilere de yer verdikten sonra, neticede şu kanaatini 
dile getirmiştir: "Abdullah b. Seli me 'nin rivayetlerinde beis yoktur. " Bütün 
bu değerlendirmelere temas eden İmanı Zehebf ve İbn Hacer gibi muhaddisler 
de bu ravinin hadiste nıuteber bir kimse olduğunu söylemişlerdir. 130 

Bu de~e~lendirmelerden Abdullah b. Selime'nin güvenilir kimse 
olduğunu ve fakat yaşlılık döneminde naklettiği hadisiere ihtiyatla bakılması 
gerektiğini anlamalçtayız. Şimdi bu ravinin Hz. Ali' den naklettiği mezkı1r hadisi 
yaşlılık döneminde rivayet edip etmediğini inceleyelim. 

Abdullah b. Selime'nin bu hadisi yaşlılık döneminde nakletmesi ihtimali 
üzerinde duran hadis tenkitçileri, bu konuda iki farklı habere yer vermişlerdir. 
Bu haberlerden ilki, ravinin yaşlılık döneminde bu hadisi nakletmiş olduğuna 
ilişkindir. Diğeri ise, bu rivayetin mezkı1r ravi tarafından daha önce nakledilen 
muteber rivayetlerinden birisi olduğuna dairdir. Her iki görüş, aynı zamanda 

129) Beyhalô, Sünen, I, 88. Aynca karş. Zey1ai, Nasbu 'r-Riiye, I, 196. 
130) Ravi hakkında geniş bilgi için bkz. İbn Adiy, el-Kamil, N, 170; Zehebi, el-Mfziin, IT, 

430-431; İbn Hacer, Tehzfbu 't~ Telızib, V, 241-242. 
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hadisin ravilerinden olan Şu 'be b. Haccac 'a (160/777) nisbet edilmektedir. Ne 
var ki, ilk görüş, isnadsız olarak sadece İmam Şu'be'nin bir sözü olarak 
nakledilmesine karşın, ikinci görüş, Si(/j,an es-Sevrf 'ye ve ondan da Şu 'be 'ye 
ulaşan ınuteber isnadla gelmektedir. Özellikle Siijj,an es-Sevr/ ve İmam 
Şu 'be 'nin hadis rivayetinde hassas kimseler olması ve aynı Zc'l!11anda Hz. Ali 
hadisinin ravileri içinde yer almaları, ikinci görüşün tercihe şayan sayılınasında 
etkilidir. Üstelik Süfyan es-Sevri, Şu 'be b. Haccac'ın bu rivayetin muteber 
olduğunu şu sözleriyle dile getirdiğini nakletmiştir: "Ben, Amr b. Mw·ra 'nın131 

Abdullah b. Selime'den rivayet ettiği hadisler içinde bundan daha güzelini 
(ahsenini) nakletmiş değilim. Bu hadis, serınayemin üçte birine denktir. "132 

Hadiste emiru 'I-mü 'min!n lakabıyla anılan ve özellikle ri cal tenkidinde 
müteşeddid ve titiz olmasıyla bilinen İman1 Şu'be'nin Abdullah b. Selime'den 
naklettiği bu rivayetin muteber olduğunu sarih bir şekilde beyan etmesi, Hz. 
Ali'den gelen bu hadisin Şu'be'ye kadar ve ondan da Süfyan ve başkalarına 
kadar muteber isnadia geldiğini göstermektedir. İmam Şu'be'den bu hadisi 
nakleden ravilerin çokluğu ve güvenilir kimseler olduğu ise gayet açıktır. 

Netice itibariyle Hz. Ali hadisi, Abdullah b. Selin1e dışında salıili hadis 
ravileri tarafından nakledilmiştiL Abdullah b. S_elin1e ise, adalet ve zabtlhıfz 
yönünden güvenilir kimse olmakla birlikte, . sadece yaşlandıktan sonraki 
rivayetlerinde karışıklık bulunduğu gerekçesiyle zabtlhıfz yönünden cerh 
edilmektedir. Fakat İman1 Şu'be'rıin açıklamalarından onun bu hadisi yaşlılık 
döneminde rivayet etmediği, bu itibarla sözkonusu hadisin muteber olduğuna 
dair kuwetli görüşlerin bulunduğunu söylemiştik. Öte yandan adalet yönünden 
sağlam olup da zabtlhıfz yönünden sika raviler derecesine ulaşamayan 

kimselerin hadislerine hasen denildiği bilinmektedir. Abdullah b. Selime'rıin bu 
rivayeti, böyle bir kaideye göre değedendirilse bile, sözkonusu hadisin en 
azından hasen mertebede olması gerekir. 133 Bu bağlamda Tirmizf'nin Abdullah 
b. Selime'den naklettiği bu rivayet hakkında "hasen sahfh "134 ibaresini 

131) Amr b. Murra el-Kilfı (116m4)~ Kütüb-i Sitte ravilerinden, sika, imam ve hüccettir. 
İbn Main başta olmak ÜZere hadis nak:kadları, onun güvenilir olduğunu söylemiştir. 
İmam Şu'be de onun sika ve güvenilir kimse olduğunu beyan ederek hadislerini 
nakletmede özen göstemıiş ve hakkında şu senada bulunmuştur: "Pek çok sadilk raviye 
rastladım. Ama onlardan sadece Amr b. Murra müdellis değildir." Bkz. Zeheb1, el
klfziin, m, 288. 

132) Bkz. İbn Adiy, el-Kamil, IV, 170. 
133) Buhar! şarilılerinden İbn Hacer, Bedruddm el-Ayni, bu ri vayetin en azından hasen hadis 

mertebesinde olduğunu ifade ederek, bu hadisin ahkam konusunda delil olarak 
k.l!llaıulabileceğini ve ifade ettiği hükmün muktezasma göre amel edilebileceğini 
söylemişlerdir. Timıizf şarihi Mubarekf'ur1 de aynı görüşe destek vemıiştir. Bkz. İbn 
Hacer, Fetlıu'l-bari, I, 233; Ayni, Umdehı'l-Kan, m, 274; Mubfuekffıri, Tulıfetu 'l
Alıvezf, I, 409. 

134) Daha önce de Timıizf'nin "Bu hadis hasen salıilıtir" dediği rivayetlerin, hasenden üstün, 
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kullanması, İbn Hibban'ın "sahihtir" hülanünü vermesinden daha 
isabetli dir. 135 

Konuyla ilgili Hz. Ali'den ve Başkalarından Gelen Diğer Rivayetler 

Hz. Ali' den gelen bu haberi destekleyen başka rivayetler de vardır. 

Bunlardan bazılarını kaydedelim. 

Birincisi: Abdurrezzak es-San 'anf (211/826), İbn Ebf Şeybe (235/850) 
ve Ebu Ya'la el-Mevszlf'nin (307/919) Veki' -7 Süfyan -7 EbO ishak -7 Haris -7 Ali 
b. Ebi Talib isnadıyla tahriç ettikleri haberde, Ali b. Ebf Talib, "Hz. 
Peygamber 'i abdest alırken gördüm. Abdestini tamamladıktan sonra 
Kur 'an 'dan bazı ayetler okudu. " dedikten sonra yanındakilere şöyle hitap 
etmiştir: "İşte cünüp olmayan kişi, bu şekilde Kur 'an okuyabilir. Ama cüni"ip 
olan bir ayet dahi olaıyamaz. "136 

İkincisi: İbn Ebf Şeybe (235/850), Ahmed b. Hanbel (241/855) ve 
Darekutnf (385/995), EbU Garif el-Henıedanf'den137 mevkı1f olarak şu haberi 
nakletrnişlerdir: "Ali b. Ebf Talib abctest aldıktan sonra bize hiteben dedi ki: 
"Cünüp değilseniz Kur'an okuyun. Ama cünüpseniz bir kelime dahi 
olaınıayın "138 

Rivayetin sened şemasi ise şöyledir: 

sahiliten aşağı mertebede, yani ikisi arasında bulunduğunu belirtmiştik. Öte yandan 
Timıizf'nin bir hadis hakkında sadece "Bu hadis hasendir" ya da sadece "Bu hadis 
sahlhtir" dediği rivayetler de vardır. Ama hasen salıili dediği rivayetler, bu ikisi 
arasındaki bir'mertebede değerlendirilmektedir. Geniş bilgi için bkz. İbn Kesir, İhtisfuıı 
'Ulfuni'l-hadis (el-Ba'isu'l-has!s şerhiyle birlikte), s. 43-44; İbn Receb el-Hanbeli, 
Şerhu 'İleli't-Timıizf, li, 609-611. 

135) Nitekim bazı mulıaddisler, İbn Hibban'ın Salıili'inde tahriç ettiği ve sahihtir hükmünü 
verdiği bazı rivayetlerde mütesahil davrandığını söylemişlerdir. Her ne kadar İbn 
Hibban, Abdullah b. Selime'yi adalet ·ve hıJZ yönünden güvenilir kimse görmekte ve bu 
hadis hakkında "sahlhtir'' hükmünü vermekte ise de, bu rivayetin mutlak olarak sahlh 
hadis mertebesinde olmadığını belirtmek daha doğru olsa gerektir. Bu itibarla 
sözkonusu rivayetin hasen ya da hasen salıili mertebesinde olduğunu söylemek daha 
tutarlı bir değerlendirme olsa gerektir. 

136) Abdurrez:zak,Musamıef, 4 340; İbn Eb! Şeybe,Musamıef, 4127. Ebu Ya'la'nınhadisini 
cerh ve ta'dll yönünden değerlendiren Heyseınl (807/1404), bu rivayetin muteber 
isnadla geldiğini ve ravilerinin güvenilir kimseler olduğunu söylemiştir. Bkz. Heyseınl, 
Mecma 'u 'z-Zevdid, I, 276. 

137) Asıl adı Ubeydullah b. Halife olan Ebu Garif el-Hemediinl el~Murad1 el-Küfi (ö. ?), 
Nesa!, İbn Miice ve İmam Ahmed'in ravilerindendir. Mulıaddisler onun doğru sözlü ve 
güvenilir kimse olduğunu söylemişlerdir. Bkz. İbn Hacer, Takrib, s. 370. · 

138) Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 110; Diirekutııl, Siinen, I, 118. 

l 
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.ı. 
Serik b. Abdiilah 

.ı. 
İbn Ebi Şeybe 

Ali b. Ebt Tali b 
.ı. 

Ebu Garif ei-Hemedani 
.ı. 

Amir b. Simt 
.ı. 

Aiz b. Habib 
.ı. 

· Ahmed b. Hanbel 

Yezid b. Harun 
.ı. 

Muhammed b. Abdilmelik 
.ı .ı 

Ebü Bekr en-Neysabüri !smail b. Muhammed es-Saffar 
.!. .ı 

Darekumi 

Bu. rivayet, sened yönünden hasen derecede bir hadistir. Her ne kadar 
ricali içinde Sahihan ravilerinden güvenilir kimseler olsa da, bazılannın Sünen 
sahiplerinin hadis tahriç ettiği sadilk kimseler olması, isnadın hasen derecede 
olduğunun bir göstergesidir. 139 

Ücüncüsü: İbn Ebf Şeybe, Hz. Ömer 'den onun bir sözü olarak (mevküf) 
"Cünüp Kur'an okuyfl.ITlaz" dediğini nakletmiştir. 140 

Rivayetin sened zinciri ise şöyledir: 
ibn Ebi Şeybe~ Hafs ve EbO Muaviye~ A'meş~ Şaklk~ Ömer b. Hattab. 

Beyhaki, Hz. Ali hadisine şahit olarak Hz. Ömer' den gelen bu haberin 
farklı veeillierinin de bul~duğunu ifade ettikten sonra, şu değerlendirmeyi 

kaydetmiştir: "Bu isnadlar, Hz. Ömer' e kadar sahihtir. AyrıcaHasen el-Basri, 
İbrahim en-Nehai, Zuhri ve Katade gibi alimler de aynı görüştedirler. "141 

Kimi alimler, cünüp kimselerin Kur'an okumasını yasaklayan bazı 
rivayetler hakkında tenkit can olsa da, zalf olanların Hz. Ali hadisiyle takviye 
gördüğünü ifade ederek, bu rivayetlerin bazısının diğerlerini takviye etmesiyle 
tamamının temessük etmeye ve delil sayılmaya uygun hale geldiğini 
söylemişlerdir. Buna ilave olarak, her ne kadar İbn Ömer, Cabir ve Abdullah b. 
Ravaha'dan nakledilen rivayetler, zaif olsa da, metin yönünden Hz. Ali 
hadisiyle mutabık olduğu için birbirini takviye ettiğini, dolayısıyla zaif 
rivayetlerin asılsız olmaktan çıkarak delil alınabilecek mertebeye ulaştığını 
söylemişlerdir. 142 

Fakat burada şu hususu hatırıatmakta fayda mülal1aza ediyoruz: Fukaha 

139) Rivayet zincirindeki Ebu Garifin sadılk ve güvenilir kimse olduğunu belirtmiştik. Amir 
b. Simt et-Teynıl el-Küfı (ö. ?) ile Aiz b. Hab!b el-Kı1fı (ö. ?) ise Nesai'niıı de hadis 
talıriç ettiği güvenilir şalııslardır. Şerilc b. Abdilialı (176) ile Ye:zld b. Harun (206/822), 
Kütüb-i Sitte rica1indendir. Muhammed b. Abdilmelik (244/858) ise Müslim; Tirnıizf ve 
Nesa.l'niıı hadis aldığı sadılk ravilerdendir. Bkz. İbn Hacer, Takrfb, s. 266, 287, 289, 
494,606. 

140) İbn Eb! Şeybe, Musamıef, (Thk. Said M. el-Lehhılın, Daru'l-fıkr, Beynıt 1987), I, 124. 
141) Beyhakl, Siinen, I, 89, 90; 309. 
142) Bkz. İbn Hacer, Fet/m '1-Biirf, I, 233; el-Ayni, Unıdetu'I-Kiirf, III, 274; Mubarekffıri, 

Tulıfetu '1-Alıvezf, I, 409. 
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ve muhaddislerin başvurdukları prensiplerinden birisi de, eğer bir babda hasen 
ya da sahfh hadis mertebesinde bir rivayet varsa, zaif derecedeki diğer 
rivayetlerin bununla takviye görmesi ve zaif olanların bu sayede hasen 
liğayrihf yahut sahfh liğayrihf mertebesine çıkmaları hususudur. Konumuza 
ilişkin rivayetlerden Hz. Ali hadisinin muhaddislere göre en azından hasen 
mertebede bulunması sebebiyle, metin yönünden bu hadisle örtüşen ve fakat 
zaif isoadlarla gelen diğer rivayetlerin de hasen liğayrihf mertebesine 
ulaştıkları ifade edilmektedir. 

Fakat biz, bu değerlendirmeye katılmıyoruz. Kanaatimizce böyle bir 
değerlendirme yaparken, oldukça dikkatli ve ihtiyatlı hareket edilmelidir. Her 
ne kadar böyle bir kaide, fakililer ve muhaddisler tarafından yer yer 
uygulanmakta ise de, bunu pek çok hususta delilleri güçlendirmek için tatbike 
çalışmak, bJ.rçok problemi de beraberinde getirecektir. Dolayısıyla bu kaideyi 
her konuya teşmil etmek, uygun bir yol/metod olmasa gerektir. Üstelik bütün 
rivayetlerin durumları çok iyi tetklk edilmeden bu kaideyi gelişigüzel 
uygulamaya çalışmak, o konudaki delillerin bütünüyle reddedilmesille veya 
bazı muteber rivayetlerin ni.uteber olmayanlarla birlikte za 'fiyete uğramasına 
yol açabilecektir. O halde konumuza ilişkin zaif rivayetlerin tamamım 
kurtarmaya çalışmak için böyle bir kaideye sarılmak, muteber olan rivayeti de 
delalet yönünden olumsuz etkileyebilmektedir. 

Kaldı ki, konumuz itibariyle böyle tekellüflü ve şilibeli metotlara 
başvurmaya ihtiyaç yoktur. Zira, Hz. Ali hadisi, her ne kadar Buhar! ve 
Müslim'in tahriç ettikleri sah'lh hadis mertebesinde olmasa bile, en azından 
hasen · veya has en sahfh mertebesinde bulunmaktadır ve bu konuda delil 
olmaya elverişlidir. Nitekim Tirmizi ve başkaları da cumhur-u fukahanın bu 
hadisi delil alarak muktezasınca amel ettiklerini söylemişlerdir. 143 Ama burada 
İbn Ömer, Cabir ve Abdullah b. Ravaha gibi diğer sahabilerden gelen ve üstelik 
şiddetli derecede zaif olduğuna -hatta bazılarının mevzu olduğuna- hükmedilen 
rivayetleri, Hz. Ali hadisiyle takviye ederek hasen liğayrihf ya da sahfh 
liğayrihf gibi mertebelere çıkarmaya çalışmak, meseleyi müşkil ve açmaz hale 
getirecektir. 

Öte yandan başta Zahiri mezhebinin fakibieri olmak üzere kimi a.Iimler, 
cünüp kimsenin Kur'an okumasım yasaklayan rivayetlerin muteber olmadığım, 
aksine bu hükmü nakzeden delillerin var olduğunu ifade ederek, neticede cünüp 
kinısenin Kur'an okumasım caiz gördüklerini söylemişlerdir. Onların bu 
görüşlerine tercüman olan İbn Hazm (456/1064), Hz. Ali hadisi de dahil, 
cumhurun delil aldığı bütün rivayetlerin zaif olduğunu ve bunlardan hüküm 

143) İbn Hacer, el-Fetlıu'l-Bari, I, 233; el-Ayni, Umdetu'l-Kari şerhu Salı'ilıi'l-Buhari, ill, 
274; Mubiirekfilri, Tulıfetu'l-Aiıvezf, I, 409. 
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çıkarmanın doğru olmayacağını belirttikten sonra, Buharf'nill tahriç ettiği bazı 
rivayetleri delil göstem1ek suretiyle, kendi görüşünü desteklemeye çalışmıştır. 
Buhari'nin de kendileriyle aynı görüşte bulunduğunu söyleyen İbn Hazm, şu 
delillerle görüşünü savunmuştur: 144 

Birinci rivavet Buharf, Hz. Aişe'den şu haberi ta 'lfkan rivayet etmiştir: 
"Rasfilııllah (s.a. v.), her zaman Allah 'ı zikrederdi. "145 

Buradaki zikrin umumi olduğunu ve Kur'an kıraatİ de dahil olmak üzere 
pek çok şeyi kapsadığını söyleyen İbn Hazm, buradan Hz. Peygamber'in cünüp 
iken de Kur'an okuyabildiğine mana çıkannaktadır. 

Ama bu rivayetten böyle bir mana çıbrmak doğru bulunmamıştır. 
Çünkü Hz. Aişe'nin "Hz. Peygamber (s.a. v.) her zaman Allah 'ı zikrederdi" 
sözü, Rası11ullah'ın umumi durumundan bahseden bir haberdir. Bu haberin 
mefhı1muna göre, Hz. Peygamber'in cünüp iken de Kur'an okuduğu hükmüne 
varılması, doğru bir yorum alınasa gerektir. Hem Hz. Ali' den nakledilen ''Hz. 
Peygamber'i cünüplük müstesna Kur'an okumaktan hiç bir şey alıkoymazdı" 
hadisi, yukarıdaki umumi hükmü tahsis etmektedir. O halde her iki hadisin 
te 'lifı şöyle mümkündür: Cünüp kin1se, Kur'an kıraatİ hariç, diğer bütün zikir 
ve duaları okuyabilir. 146 Böyle bir tahsis, daha isabetlidir. Çünl.ii Hz. Aişe 
hadisine göre Hz. Peygamber'in bütün zamanlarında Allah'ı zikretmesi, bu 
fıilin mütemadiyen değil, ağlebiyet (çoğunluk) itibariyle olması demektir. Zira 
insanın her fu1ında zikirle meşgul olması in1kansızdır. Özellikle tuvalette, 
banyoda ve bazı durumlarda zikir ya da dua ile meşgul olmanın uygun 
görülmediği de bilinen bir husustur. Öte yandan kin1i alimler, Hz. Aişe 
hadisindeki zikirden maksadın, Kur'an dışındaki diğer dua ve tesbih ifadeleri 
olduğunu, bu itibarla metriln Hz. Ali hadisindeki iladelere zıt düşmediğini 

belirtmişlerdir. 147 

İkinci rivavet Buharf'nill Cabir b. Abdiilah'dan naklettiği bir habere 
göre, hac farizasını eda etmekte iken adet görmeye başlayan Hz. Aişe'ye 
Rası11ullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Hacıların eda ettiği şeyleri sen de yap. 
Ama temizleninceye kadar tavaf etme!" Bunun üzerine Hz. Aişe, namaz ve 
tavaf dışında diğer hac menasikini lfa etti. 148 

Hz. Aişe'nin hac esnasında namaz ve tavaf dışındaki diğer ibadetleri 
yerine getirınesini delil olarak öne süren İbn Hazm, buradan adet halindeki 
kadının Kur'an okumaya mani bir durumu olmadığı sonucunu çıkarmakta ve 
aynı şekilde cünüp olanların da Kur'an okuyabileceklerini savunmaktadır. 

144) İbn Hazın, el-Muhalla, (Ilk. A. Muhanuned Şiikir, Daru'l-fıkr, Beyrut tsz.), I, 81-83. 
145) Buhari, Hayz8 (nr. 305); Ezan 19 (nr. 634). Ayrıcakarş. Müslim, Hayz 117 (nr. 373). 
146) Bu konudaki diğer değerlendirmeler için bkz. İbn Hacer, Bu/Uğu '1-Meranı, I, 145. 
147) Ayn'i, Unıdetu '1-Karf, III, 274. 
148) Bulıarf, Hayz 8 (nr. 305). 
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Fakat Hz. Aişe'nin bu durumu, sadece adet halindeki kadınlara yönelik 
·bir ruhsat olup, buradan cünüp kimselerin de boy abctesti almadan Kur'an 
okuyabileceği hükmüne ulaşmak doğru değildir. Zira burada, sadece adet 
halindeki kadmların hac farizasım tamamlayabilmeleri için namaz ve tavaf 
dışındaki diğer ibadetlerin yapılmasına izin ve ruhsat verilmektedir. Adet 
dönemi, kadınların elinde olmayan arizi bir haldir ve izalesi ise mümkün 
olmayan bir durumdur. Ama cünüplük böyle değildir; çünkü boy abctesti ile 
bunun izalesi mümkündür. Kanaatiınizce, her ne kadar Hz. Aişe hadisinden 
adet halindeki kadınların Kur'an okumasına ruhsat verilebileceğille dair bir 
hüküm istinbat etmek uygun görülse bile, bunu cünüp kin1selere de teşmil 
etmek doğru değildir. Nitekim İmam Malik ve başkalarının adet gören kadının 
Kur' an okuyabileceğille dair ruhsat verdiklerini görmekteyiz. 

Halbuki İmam Malik, cünüp kimsenin boy abctesti almadıkça Kur'an 
okumasına cevaz vermemiştir. Burada şöyle bir ince ayrıntı üzerinde 
durulmaktadır: Cünüplüğün müddeti kısa sürmekte ve izalesi mümkün 
olmaktadır. Ama adet süresi uzayabilmekte ve bu hususta belli bir süre 
beklenmesinden başka yapacak bir şey de bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
böyle bir süre zarfında kadının uzun müddet Kur 'an okıLmaktan mahntm 
kalması ve Kur 'an 'ı unutabiieceği endişesi sözkonusudur. 149 Öte yandan 
Kur'an öğrenen ve öğreten kadınlar için de ayın şekilde adet halinde iken 
Kur'an okumalarına ruhsat vardır. Çünkü Kur'an'ı öğrenme ve öğretme, 
devam gerektiren bir husustur. Özellikle hafizlık yapan kadınların bu konudaki 
ruhsattan istifade etmelerine ihtiyaç vardır. Öte yandan Kur'an öğreten 
kadınların da aynı şekilde bu ruhsatı kullanmaları sözkonusudur. Zira onların 
adet halinde iken Kur'an öğreticiliğini terketmeleri, öğrencilerin ve hafizlık 
yapanların durumlarını menfı yönden etkileyebilmektedir. O halde, adet 
halindeki kadmların Kur'an okumalarına dair verilen izin ve ruhsat, cünüp 
kimseler için mukayeseye konu teşkil etmemeli dir. 

Üçüncü rivayet: İbn Abbas'dan gelen bir haberde, EbU Süfyan, Hz. 
Peygamber'in Diliye el-Kelb! vasıtasıyla Hirakl'e (Hirakliyus m. 612-641) 
gönderdiği mektuba muttali olduğunu ve orada besmelenin yanı sıra şu ayetin 
yazılı bulunduğunu söylemiştir: "Ey kitap ehli, bizimle sizin aramızda 

bir/eşebileceği miz müşterek ve adil şu sözde karar kılalzm: Allah 'dan 
başkasına ibadet etmeyelim. O 'na hiçbir şeyi ortak koşmayalzm, kimi miz, 
kimimizi Allah 'zn yanında rab edinmesin" (.A.ıu İrnran 3/64)"150 

Buharf'nin talrriç ettiği bu rivayeti delil göstermek suretiyle İbn Hazm şu 

149) İmam Malik ve başkalan bu gerekçe üzerinde dunnuşlardır. Bkz el-Ayni, Unıdetu '1-
Kiirf, m, 274. 

150) Hirakl'e gönderilen mektup hakkında bkz. Bulıarf, Vudü 37 (nr. 183); Tefsiru's-süre 
Ili/4 (nr. 4553). 
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görüşü savumnaktadır: Hz. Peygamber, kafirlerin tahir olmadığını bildiği 

kadar, içinde ayet bulunan mektuba cünüp iken de dokunacaklannı çok iyi 
bilmekteydi. Bu uygulamadan anlaşılan o ki, üzerinde ayet bulunan nüshaya 
gerek müşriklerin, gerekse cünüp olanların dokunınaları ve okumaları caizdir. 

Bu rivayetten her ne kadar müslüman olmayanların Kur'an'a 
dokunabilmeleri ve onu okuyabilmelerinin yasaklanmadığı aniaşılsa bile, 
bununla müslümanların cünüp iken Kur'an'a dokunup okumaları hususunu 
karıştım1amak lazımdır. Çünkü, gayri müslimlerin Kur'an'a dakunabilmesi ve 
okuyabilmesi için boy abctesti almalarını öngörmek, tamamen yanlış bir hüküm 
olur. Hem müslüman olmayan kimselerin alacağı boy abctesti ise bir mana 
ifade etmeyip geçersizdir. Bu itibarla Hz. Peygan1ber'in Hirakl'e ve 
başkalarına gönderdiği mektuplarda Kur'an ayetlerinin bulumnası gayet 
normaldir. Hatta Hz. Peygamber'in İslam'ı tebliğinde en çok başvurduğu 
hususlardan birisi dy, Kur'an'ı Mekke müşrikleri başta olmak üzere, pek çok 
kesime okumasıdır. O, ilk etapta insanları imana çağırmıştır. İman, aynı 
zamanda İslam'ın temelini teşkil eden bir husustur. O halde insanların inanması 
için şartları zorlaştırmak, dal1ası gereksiz bazı şartları öne sürmek, ne bir 
peygamberin, ne de İslam davetçilerinin metodu olmasa gerektir. Çünkü böyle 
bir şart, dinin temel esprisine muhaliftir. O halde, Kur'an okumada ve ona 
dokunınada boy abctesti şartı, müslüman fertler için geçerli bir hükümdür. 

Dördüncü rivavet Buharf, İbn Abbas 'ın (68/689) cünüp kimsenin 
Kur'an'dan bir ayet okumasında beis görmediğine dair sözünü ve İbrahim en
Nehaf'nin (96/715) adet halindeki kadırun bir ayet okumasında beis 
görmediğine dair ifadesini ta'likan kaydetmiştir. 151 

İbn Hazm, bu haberlere dayanarak cünüp kimselerin Kur'an okumasında 
beis bulurunadığı hükmünü savurunaktadır ki, böyle bir görüş şaibelidir. Çünkü 
gerek İbn Abbas, gerek İbrahim en-Nehaf, cünüp kimselerin mutlak olarak 
Kur'an okuyabileceklerine kail olmamış, ancak malıdut bazı ayetleri 
okuyabileceklerini ruhsat babında söylemişlerdir. Hem böyle bir ruhsata 
istinaden Hanefi ve Hanbelf mezhebi, cünüp iken bir ayet gibi cüz'i miktarda 
Kur'an okumada beis görmemiştir. Aynı şekilde Miiliki ve Şafıller de cünüp 
iken Kur'an kıraatİ niyetiyle değil de, zikir ve dua niyetiyle cüz'i miktarda bazı 

151) Bulım.Z, Hayz 8 (nr. 305). Bulım-f'nin ta'likan yer verdiği İbn Abbas'ın bu görüşü, 
Abdurrezziik es-San 'iinf, İbn Ebf Şeybe, İbn Ebf Davud, Beylıakf ve başkalan tarafından 
muttasıl bir isnadla şöyle nakledilrniştir: "İbn Abbas, ciiniip J..inıselerin bir veya iki ayet 
olmmasında beis görnıezdi. "Bundan başka İbrahim en-Nehai'ye nisbet edilen kavli ise, 
İbn Ebf Şeybe ve İbn Ebf Davud gibi muhaddisler, muttasıl isnadlarla tahriç etmişlerdir. 
Aynı şekilde İkrime ve Said b. Cubeyr'in de buna benzer kavilleri bulunmaktadır. Bkz. 
İbn Ebi Şeybe, Musamıef, I, 125, 126; Abdurrezz§k, Musamıef, I, 340; İbn Ebi Davud, 
Mesiilıif, s. 186; Beyhaki, Siinen, I, 90; 309. 
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ayetlerin okunabileceğini söylemişlerdir. 152 Dolayısıyla bu hükmün sadece bir 
ruhsat olduğunu bilmekte fayda vardır. 

Öte yandan İbrahim en-Nehai'den gelen başka kaviller de 
bulunmaktadır. Üstelik bu kavillerden onun yukandaki ibarenin ruhsat babmda 
söylenmiş olduğunu anlamaktayız. Şöyle ki, İbrahim en-Nehal'ye cünüp iken 
Kur'an okumanın hükmü sorulduğunda, kerih gördüğünü ifade etmiştir. 153 İbn 
Ebf Şeybe 'nin Cerir -7 Muğira -7 İbrahim en-Nehai şeklinde muteber isnadla 
tahriç ettiği diğer bir haberde ise, İbrahim en-Nehai şöyle demiştir: "Cünüp 
kinıse, (kıraat niyetiyle) bir ayet de olsa Kur'an okuyamaz. Eğer böyle bir 
kimse, Kur'an okusaydı, namaz da kılabilirdi."154 

Yine İbn Ebi Şeybe 'nin Gunder ~ Şu 'be ~ Hammad ~ İbrahim en
Nehai ~ İbn Mes 'ıld şeklinde kaydettiği bir haber ise şöyledir: İbn Mes 'üd 
(32/652) bir adama Kur'an okutmakta iken abdest bozmak için ara verdi ve 
sonra abctest almaksızın Kur'an okutınaya yöneldi. Fakat okuttuğu adam bu 
durumu yadırgayınca İbn Mes'fid ona şöyle dedi: "Ben cünüp değ{Jim ki!"155 

Tabimden Esved b. Yezid en-Nehai (74/694), Amir b. Şerahfl 
(~100/719), Ebü Vail (~101/720) ile Mücahid (101/720) gibi a.I.imler de bu 
konuda şöyle demişlerdir: "Cünüp kimse, Kur'an okuyamaz."156 

Netice itibariyle İbn Hazm, Buhari'nin bu konuda yer verdiği rivayetleri 
şartlı ve tekellüflü yorumlada -kendi görüşüne malzeme olarak kullanmaktadır. 
Oysa bu rivayetlerden müslüman fertlerin cenabet halinde Kur'an 
okuyabileceklerine cevaz çıkanİıak münıkün görünmemektedir. Hem bu 
konuda İbn Hazm ve başkalan tarafindan Hz. Ali'den gelen muteber rivayet 
gözardı edilmektedir. Halbuki Hi. Ali hadisine göre, cünüp kimsenin Kur'an 
okumasının uygun olmadığı, açık ve net bir ifadeyle belirtilmektedir. 

O halde, Buhari'nin yer verdiği rivayetlerden şu hükümlere vannak 
mümkündür: Gayri müslimlerin Kur'an'a dokunması ve okuması için gusül 
şartı yoktur. Böyle bir şart, ancak müslümanlar için geçerlidir. Öte yandan 
cünüp iken ·ctua ve istiaze ifade edim ayetlerin okunmasında -sınırlı da olsa
ruhsat bulunmaktadır. Yine adet halindeki ve özürlü (müstehaza) durumundaki 
kadınlar için de Kur'an okumalarına ruhsat verilmiştir. 

152) Bkz. Ayrıl, Umdetu'l-Kan, ill, 274; Zuhayl'i, el-Fıkhu'l-İslilml, I, 294. 
153) Bkz. İbn Ebi Davud, Mesahif, s. 186; Beyhaki, Sü1ien, I, 90; 309. 
154) İbn Ebi Şeybe, Musamııif. I, 125. 
155) İbnEb1 Şeybe,Musamıef, I, 125. 
156) İbnEb1 Şeybe,Musamııif. I, 125. 
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SONUÇ 

Makalemezi şöyle özetleyebiliriz: 

1. Abdesti olmayan kimse, Mushaf'a dokunmadan ezberinden ya da 
yüzünden okuyabilir. Bu hususta delil olarak muteber rivayetler vardır. 

2. Kur'an'a abdestli dokunmanın gerekli olduğu konusunda Kitaptan delil 
olarak öne sürülen Vakıa 56fl7-79 ayetlerinin ise böyle bir hüküm ihtiva 
etmediğini belirtmiştik. Çünkü bu ayetlerle ilgili yorum ve 
değerlendirmelerden çıkan netice şu idi: Ayetlerdeki "kitab meknOn"dan Levh
i Ma/JfOz'daki Kur'an, "tertemiz olanlar (mutahherOn)" ibaresinden ise 
"melekler'' kastedilmektediL öte yandan Vakıa suresinin Mekke'de nazil 
oluşundan da bu ayetlerden abdestli kimselerin Kur'an'a dokunmalarına dair 
bir mana ve hüküm ifade etmediğini kaydetmiştik. Neticede müfessirlerin 
Vakıa 56[19 ayetine verdikleri yorumu şöyle özetlemiştik: Bu ayet, Levh-i 
Mahtaz'daki Kur'an'a ancak tertemiz olan meleklerin ulaşabileceğini ve 
Kur'an'a ait vahye ancak on/ann mübt!ışeret edebileceğini haber vermektedir. 

3. Kur'an'a abdestli dokunmanın şarUgerekli olduğu konusunda 
sünnetten gösterilen deliller ise zalf ve illet/i olup bağlayıcı bir hüküm istinbat 
etmeye elverişli değildir. Nitekim bu konudaki rivayetlerin sened tenkitlerine 
yer verirken; bazılarında za/f, metrOk; kezzab w vadda' gibi mecrOh ravilerin 
bulunduğunu, bunun yanı sıra bazı rivayetrerin mürsel ya da munkatJ' 
olduğunu belirtmiştik. Ayrıca bütün rivayetlerin· "Kur'an'a ancak temiz olan 
(tahir) dokunurldokunsun" şeklinde yakın lafızlarla geldiğini ve "tahir'' 
ibaresinin abdestli kimselere delaletinin kat'/ olmadiğinf izah ettik. Bu 
konudaki sahabe sözü ve uygulamalannda da Kur'an'a abdestli dokunmanin 
gerekli olduğuna dair bağlaylCI bir hükmün buluninadiğini görmüştük. 

4. Dört mezhebin fakihleri başta olmak üzere, pekçok alimiri abdestsiz 
Kur'an'a 'dokunulmayacağında görüş birliğine vardıkları nı. ve onların Amr b. 
Hazm'a nisbet edilen rivayeti delil aldıklarını, ancak gerek bu rivayetin, gerek 
diğer rivayetlerin za/f ve illet/i olduğunu, üstelik metindeki .ibarelerin böyle bir 
hükme varmaya elverişli bulunmadığını belirtmiştik. Bu itibarla fakihle.rin 
sözkonusu delillerden uKur'an'a abdestsiz dokunmak haramdf(; abdestli olmak 
şartt1r'' şeklinde hüküm istinbat etmelerinin isabetli olmadığını, bunun yerine 
mezhep taassubundan, ifrat ve tefrit görüşlerden daha salim şöyle bir hükme 
ulaşılmasının daha uygun olacağına dikkat çekmiştik: 

Kitap ve sünnette Kur'an'a abdestli dokunmay1 farzlvaciblşart 
derecesinde kabul etmeye delalet eden kat'/ ve bağ/ayJCI bir hüküm 
bulunmadiği gibi, mezkOr delillerden abdestsiz Kur'an'a dokunmak haramdir 
şeklinde yasaklama getiren bir hüküm çıkarmanın isabetli olmadığı 
kanaatindeyiz. üstelik mezkOr delillerden farz/vacib ya da haram derecesinde 
bir hüküm çıkarmak, fakih ve muhaddislerin temel prensiplerine zıt olduğu 
gibi, fıkıh ve hadis metodolojisiyle de bağdaşmayan bir görüştür. Eğer 
fakihlerin prensiplerine ve fıkıh usulüne göre mezkOr deliliere uygun bir 
hükme ulaşılacaksa, zarf hadiste ve delaleti kat'/ olmayan naslarla ancak 
istihbabl olarak amel edilebilir, prensibine göre, "Kur'an'a abdestli dokunmak 
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müstehabdtrlmendObdur, abdestsiz dokunmak ise mekrOhtur" görüşüne 
varılmalıydı. Bu görüşü izhar ettikten sonra, bunun gerek zalf hadisle ihtiyat 
olarak amel edilmesi prensibine, gerek · Kur'an'a ta'zlm ve hürmet 
gösterilmesine ilişkin teşvik ve yorumlara, gerekse abdesisiz Kur'an'a 
dokunulabileceğine dair görüş beyan eden kimi selef ve halef alimlerinin söz 
ve uygulamalarıyla kimi mezhep alimlerinin belli şartlarda da olsa bu konuda 
ruhsat ve izin bulunduğuna dair yorumları na zıt düşmeyeceği kanaatindeyiz. 

5. Cünüp olan, boy abdesti almadıkça Kur'an okuyamaz. Cünüp, 
Mushaf'a da dokunamaz. Bu konuda Hz. Ali'den nakledilen şu rivayet vardır: 
"RasOiul/ah't (s.a.v.) cünüp!ük dtşmda hiçbir şey Kur'an okumaktan 
altkoymazdt/menetmezidi" Yapılan tahliller neticesinde bu rivayetin en 
azından hasen derecede bir hadis olduğunu ve hüküm istinbat etmeye 
elverişli bulunduğunu ifade etmiştik. Dört mezhebin fakihlerinin ve seletten 
pek çok alimin de bu hususta ittifak ettiklerini kaydetmiştik. Öte yandan Zahiri 
fakihleriyle diğer bazı alimierin bu konudaki rivayetleri delil almayıp, farklı 
delilllerden hareketle mezkOr hükmün aksini savunduklarını incelemiştik. 
Bütün bu delillerin rivayet ilimleri yönünden incelenmesi neticesinde; 
cumhOrun kabul ettiği görüşün isabetli olduğunu, Zahiri mezhebiyle aynı 
görüşü paylaşanların delil ve gö~üşlerinin ise tutarsız olduğunu görmüştük. 
Yine bu konuda Hz. Peygamber'in Hirakl'e gönderdiği mektupta besmele ile 
birlikte bir ayetin bulunduğuna dair öne sürülen delilden şöyle bir yoruma 
temas etmiştik: Kur'an'a ait bir nüshaya gayri müslimlerin boy abdesti 
almaksızın dokunup okuyabilecekleri, gusül gibi hususların onlar için 
bağlayıcılığı olmadığı -hatta onların alacakları boy abdesiinin islam'a göre 
hükümsüz olacağı- dolayısıyla boy abdesti şartının ancak müslüman fertler 
için .bağlayıcı bir hüküm olduğu bilinmelidir. O halde böyle bir hüküm, 
müslüman fertler için geçerlidir. Bunun yanı sıra cünüp kimselerin sadece 
dua ve istiaze (AIIah'a sığınma) niyetiyle cüz'l miktarda bazı ayetleri 
okuyabileceklerine dair dört mezhebin fakih!erinden ruhsat verenler vardır. 

6. Adet halindeki kadının Kur'an okumasını yasaklayan rivayetlerin zalf 
ve illet/i olduğunu, bu nedenle fakihler arasında ihtilaflı görüşlerin 
bulunduğunu görmüştük. Bu bağlamda kadının aybaşı döneminde Kur'an 
okumasını yasaklayan görüşlerin yanı sıra, ruhsat/izin veren görüşlerin de 
mevcut olduğunu incelemiştik. Konuyla ilgili bir rivayeti ise şöyle tahlil 
etmiştik: Hac esnasmda adet görmeye başlayan Hz. Aişe'ye, Hz. Peygamber 
(s.a.v.) namaz ve Kabeyi tavaf dtşmda diğer veeibeleri yerine getirebi/eceğini 
söylemiştir. Her ne kadar bu rivayetten hareketle bazı fakihlerin adet 
halindeki kadının Kur'an okuyabileceğine dair ruhsat ve izin çıkarmaları 
mümkün olsa da, bunun cünüp kimselere şamil olamayacağını; zira 
cünüplüğün boy abdesti almakla izalesinin mümkün olduğu, ama adet halinin 
izalesine imkan olmadığı, öte yandan adet halinin uzun sürmesi ve kadının 
bu süre zarfında hem Kur'an okumaktan mahrumiyeti hem de Kur'an'ı 
unulmasından endişe duyulması sözkonusudur. Elbette aybaşı halindeki 
kadının böyle bir ruhsattan yer yer istifade etmesi mümkündür. Bundan başka 
Kur'an öğreten ve öğrenenlerin de adet dönemlerinde bu ruhsatı 
kullanabilmeleri sözkonusudur. 




