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GİRİŞ 

Sözlü bir hitab olan İlahi kelam 
Kur'an'ın yazıya geçirilerek teknik an
lamda kitaplaşmış şekline Mushaf 
diyoruz.1 Kutsal kelamı ihtiva eden 
bu Mushafa abdestsiz dokunulup. 
dokunulamayacağı daha ilk zamanlar
dan i'tibaren tartışma konusu olmuş
tur. Tefsir kaynaklarında, hadis mec
mualarında ve özellikle fıkıh kitap
larında bu tartışma uzun uzadıya yer 
almıştır. Günümüzde de bu tartışma 
hala sürmekte olup, ilim adamları ko
nuyla ilgili olarak ortaya net bir görüş 
koymadıklarından, bu durum halk ara
sında da çeşitli tartışmalara ve sıkın
tılara sebep olmaktadır. Özellikle 
Kur'an öğretimiyle meşgul olan kurum
larda bu sıkıntı daha yoğun olarak ya
şanmaktadır. Erkek öğretici ve öğren
ciler abdest alarak Kur'an okuduk
larında, problem onlar acısından cözül
müş olmaktadır. Ancak hayan öiretici 
ve öğrencilerin özel durumları i'tiba
riyle sorun abdestle de cözülmedi
ğinden, onların her ay 5-10 f;ını süreyle 
Mushafa dokunmamaları ve ezberden 
de olsa Kur'an okumamaları gerektiği, 
aksi bir davranışın günah hatta haram 
olduğu iddia edilmektedir. 1998 Rama
zam'nda Diyanet İşleri Başkanı bir TV 
kanalında Kur'an'ın abdestli okunınası 
gerektiğini, ancak Kur'an kursların
daki bayanlara özel durumları iti
bariyle zarüreten cevaz verdiklerini 
söylemiştir. Başkan'ın bu açıklamala-

!Teknik manada bu iki kavram birbirinden 
farklı olmalarına rağmen, ''Mushaf'' yerine 
daha çok "Kur'fuı" kullanıldığından yer yer 
biz de bu iki kavramı aynı ına'nada lmlla
nacağız. 

rından da problemin devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili farklı 
yaklaşım ve görüşler dini kaynaklarda 
parça parça yer aldığından, konuya Tef
sir, Hadis ve Fıkıh açısından bütüncül 
bir yaklaşım gösteren bir çalış~aya ilı
tiyaç olduğunu düşündük. 

Bu konuyla ilgili yaptığımız araş
tırmada iki çalışmayla karşılaştık. 
B~lardan birisi Hüseyin Atay'ın yap
tıgı çalışmadır. Hüseyin Atay bu çalış
masında Mushafa abdestsiz dokunu
labileceğim söylemektedir.2 İkinci bir 
çalışma da Hidayet Aydar tarafından 
yapılmıştır. Bu çalışmada da Atay'ın 
kesin olarak iddia ettiği görüşün kuv
vetle muhtemel olduğu ve tercih edi
lebileceği vurgulanmaktadır.3 Ancak 
bu her iki çalışmada da birçok bilgin 
tarafından abdestle ilişkilendirilen a
yetlerden (Vakı'a, 56/77-79) maksadın 
abdest değil, Levh-i Mahfüz olduğu 
iddia edilmektedir. Biz bu görüşün de 
isabetli olmadığı düşüncesinden hare
ketle detaylı bir şekilde konuyu ele 
aldık. 

Bu çalışınarnızla hem abdest konu
suna daha da açıklık getirmeyi hem 
de konuya delil gösterilen ayetlere geti
rilen ve toplumda genel kabul görmüş 
yorumla!'ffi. ne derece sağlıklı ve tutarlı 
olduğunu gösterıneyi hedefledik. 

Öncelikle bu hedefe ulaşmak için 

2.Bk."Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Kud
siyet", Kur'iin'a Göre Araştırmalar V, Ankara 
1995, s.l29-171. 

3.Bk."Kur'an'a Dokunmak ve Abdest 
Mes'elesi", Kur'an Araştırmaları Dergisi, 
İstanbul 1998, sayı: 4, s. 55-73. 
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takip ettiğimiz yöntemle ilgili kısa bir 
bilgi vermek istiyoruz: Şunu hemen 
ifade edelim ki ayetleri yorumlamada 
izlediguuiz yöntem ''bütüncül" yöntem
dir. Bu da iki çerçeveden oluşmaktadır: 

-a.Ayet Çerçevesinde ''Bütüncül 
. Bakış": Bir ayeti doğru anlayabilmek 

için ayetin ana temasını anlamak ge
rektiği kanaatİ ile ayette geçen kelime 
ve lügat tahlillerine takılıp kalmak 
yerine. ~etin maksadı, söylemek iste
diği şey nedir? sorusuna cevap aramaya 
çalıştık. Bu cevabı tesbit etmek için de 
ayetin siyak-sibak bağlamını (kontex) 
göz önünde bulundurduk Bunun için 
de kelime ve terkipleri ayetin bütün
lüğü içinde ele aldık. 

b.Konu Çerçevesinde Bütüncül 
Bakış: Konumuzia ilgili ayetleri tam 
ve doğru anlayabilmek için konuyla 
ilgili olan diğer ayetleri de göz önünde 
bulundurduk Zira Kur'an, şayet çok 
açık değilse genellikle bir konuyu sa
dece bir ayette değil, aksine birden fazla 
ayette ve birçok defa gündeme getir
mektedir. Çünkü Kur'an "Mesani" bir 
kitaptır. 4 Yani bir konuyu tekrar tek
rar ele alıp işleyen bir kitaptır. Kur'
·an'ın adlarından birisinin de "el
Mesani" olması bu şekilde izah 
edilmiştir.5 Kur'an'ın bu özelliğini şu 

4.İbn Manzıir, Lisanü'l-Arab, Beyrut ts., XIV, 
119. Kur'an'ın bütününe "el~Mesiini" dendiği 
gibi, Fatiha Süresine de bu ad verilmiştir; bk. 
Buhar!, Tefsir, 1; N!'!sill, Sünen, K. İftitah 
Fadlu Fatihati'l-Kitab. 

5.İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 
1983, s.36; Muhammed Esed, Kur'an Mesajı, 
çev.Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İstanbul 
1996, III, 941. Zemahşert ''Mesani" kelimesini 
_''Mesna"nın çağulu olarak ifade ediyor; bk. 
Keşşaf, III, 395; Razı: ise "Mesiini" kelimesini 
"ikileyen" şeklinde !zah ederek Kur'an'ın ta
mamında çok kutupluluk (emir-yasak, hak-

ayet ifade etmektedir: ''Allah, sözün 
en güzelini, kendi içinde tutarlı, 
gerçeğin her türlü ifadesini çeşitli 
biçimlerde· tekrarlayan 6 İlahi bir 
söz olarak indirdi" (Zümer, 39/23). 

Gerçekten de Kur'an dikkatlice oku
nursa denilebilir ki onun bazı ayetleri 
diğer ayetlerini tefsir etmek için gel
miştir. Muhammed Abduh bu gerçeği 
şöyle dile getirmektedir: Kur'an, kendi 
kendini en iyi tefsir eden bir kitaptır. 7 

O halde Kur'an'ın yapısı ve özelliği 
gereği, bir konu çeşitli ayetlerde değişik 
üshlb ve ifadelerle tekrar edildiği için, 
bir konu ancak ilgili tüm ayetlerin bir 
arada ele alınarak değerlendirilmesiyle 
tam ve sağlıklı olarak ortaya çıkar. 
Çünkü Kur'an bir yerde kısaca ifade 
ettiği bir konuyu başka bir yerde daha 
genişçe izah etmektedir. Bazı ayetlerde 
genel anlamda zikredilen hususlar, 
diğer ayetlerde tahsis ediliyor; keza 
bazı ayetlerde geçen "garib" kelimeler 
başka ayetlerde daha açık kelimelerle 
ifade ediliyor. Yine bazı ayetlerde ko
nular özlü bir biçimde ele alınırken, 
başka ayetlerde aynı konu daha geniş 
olarak işleniyor.8 Fazlu'r-Rahman, 
Kur'an'ın müfred lafızlarının, terkib
Ierinin ve ifadelerinin Kur'an'ın bü
tünlüğü içinde diğer ilgili Kur'an 
pasajlarının yardımıyla açıklanınasma 

ödev, cennet-cehennem vb.) olduğunu ifade 
etmektedir; bk.Razı:, Mefatihu'l-Gayb, 1. 
basım, Beyrut 1990, XXVI, 237. 

6Kur'an'ın bu. özelliği, bazılarının dediği gibi 
lüzumsuz bir tekrar olmayıp onun yeryüzü 
taleplerini dikkate alarak oluşan bir kitap 
olmasindan kaynaklanmaktadır. Bu konuda 
bk. F. Buhl, ''Kur'iin", İA, VI, 998. 

7.el-Menar, I, 22. 

S.Bu konuda geniş bilgi için bk. Halis Albayrak, 
Kur'an'ın Bütünlüğü Üzerine, İstanbul 
1992, s.43 vd., 93 vd. 
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Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diyor.!! Biz 
bu kuralı konumuzia ilgili olan ayetlere 
uyguladığımız zaman ayetlerin gerçek 
anlamı ortaya çıkacaktır. Şunu da ifade 
edelim ki bir ayetten hareketle farklı 
farklı yorumlara gidilebilir. Bu yo
rumların hangisinin daha isabetli 
olduğunun ölçütlerinden biri de Kur'
an'ın bütünlüğüne, yani konuyla ilgili 
olan tüm ayetlerin ortak anlamına uy
gun olmasıdır. 

Konuyu böylece ortaya koyduktan 
sonra şimdi problemin kaynağına ine
lim. 

Problemin Kaynağı 

Mushafa abdestsiz dakunulabilir 
mi, yoksa ona dokunmak için mutlaka 
abdestli mi olmak gerekir? tartışma
sının kaynağını "Ona temizlenmiş 1 
arınmış olanlardan başkası doku
namaz" (Vakı'a, 56/79) anlamındaki 
ayet oluşturmaktadır. Ancak söz 
konusu ayet, zamir bağıantısıyla 

kendinden önceki iki ayete (Vakı'a, 
56177-78) gönderme yaptığından, bu üç 
ayet birlikte değerlendirilmiştir. Bu 
ayetler şunlardır: 

';/ >!c j .:..<..:. ._,G_s- _j ><c ~ (" ~T ;;\ ~\di, 
•ı~::. ../ :;. • .. "'-"_ •ı• \ .;....: ~ = y--

Ayetlerin mota mot çevirisi 
şöyledir: "Şüphesiz o yüce bir 
Kur'fın'dır, korunmuş bir kitap
tadır, ona ancak arınmışitemiz
lenmiş olanlar dokunabilir". Bu 
ayetlerde geçen "Kitab-ı Mekmln =· 
Korunmuş Kitap"; "Mutahharftn = 
Arınnuş Olanlar"; "Mess= Dokunmak" 

9.Fazlur Rahman, Ana Konulanyla Kur'an, 
çev. Alpaslan Açıkgenç. Ankara 1993, s. 30-31. 

lafızları, tartışmanın ve ihtiliifı.n 
temelini oluşturan kavramlardır. 

Ayetteki "Kitab" ifadesiyle, Fatiha 
Süresi'yle başlayıp Nas Süresi'yle biten 
ve iki kapak arasında bulunan elimiz
deki "Mushaf' mı, yoksa nüzül öncesin
de Kur'an'ın aslının bulunduğu "Levh-i 
Mahfüz" mu veya bu ifadeyle "Tevrat", 
"İncll" gibi Kur'an öncesi kutsal kitap-. 
lar mı, yoksa daha başka bir şey mi 
kastediliyor? "Mutahharün"dan mak
sat melekler midir yoksa insanlar mı? 
"Mess"den maksat bedensel bir temas 
mıdır, yoksa ma'nevi bir temas mı? İşte 
din bilim uzmanları bu kavramıara 
birbirinden farklı anlamlar yükleyerek 
farklı sonuçlara ulaşmışlardır. 

Bazı din bilginleri, SÖZ konusu ayet
lerden hareketle Mushafa abdestsiz 
dokunulamayacağı iddiasında bulu
nurken, bazıları da bu ayetlerin başka 
bir anlam ifade ettiğini savunarak 
Mushafa abdestsiz dokunulabileceğini 
söylemişlerdir. 

Şimdi bu görüşleri ayrı ayrı ele 
alarak inceleyelim: 

Mushaf'a Abdestsiz Dokunula
mayacağı iddiası 

Din bilginlerinin önemli bir kısmı 
"Kitab-ı Meknıln = Korunmuş Ki
tap"tan maksadın elimizdeki Kur'an 
(MushJıfl olduğunu/0 bu ifadeyle 
Ku(an'm sonsuza dek Allith'ın mu
hafazası altmda olup her türlü tahrif 

10.Kurtubi, el-Cami' li-Ahkami'l-Kur'an, 
Mısır ts., VII. 6396; Zemahşeri. Keşşiif, 
Tahran ts .. IV, 59; Aıusi, Riihu'l-Me'ii.ni, 
Beyrut 1994, XV, 235: İbn Kesir, Tefs'iru'l
Kur'ii.ni'l-'Az'im, thk. Muhammed İbrahim 
el-Bertna ve diğerleri. Mısır ts .. VIII, 22; İbn 
Cevzl. Zadü'l-Mesir, Beyrut 1984. v1Il. 152. 
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ve değiştirmelerden korunmuş olduğu
nu söylemişlerdir. 11 Bu görüşte olanlar 
"Kur'an'ı biz indirdik, onu koru
yacak olan da elbette biziz" (Hicr, 
15/9) ınehlin.deki ayetle de bu tezlerini 
d.estekleınektedirler. 12 

Vfık.ı'a Süresi 56/79. ayete daya
narak Mushafa abdestsiz dokunula
rnayacağı görüşünü savunan din bilgin
lerinin bu iddialarını te'yid için Sün
net'ten gösterdikleri delll ise, Hz. 
Peygamber'in Aınr b. Hazın'a "Kur'an'ı 
temiz olandan başkası tutmasın" diye 
yazmış olduğu ınektuptur. 13 Aynı 
rna'nada bir hadis de Mu'az b. Cebel 
ve İbn Ömer tarafından rivayet edil
rniştir.14 Ayrıca bazı Sahabilerden de 
Mushafa abdestsiz dakunulmaması ge
rektiği hususunda görüşler nakledil
miştir. Selınan-ı Farisi, İbn-i Ömer, 
Enes b. Malik bunlardan bazılarıdır. 15 

Bu görüşü savunan bilginler "La 
Yemessuhu"daki zamlrin Kur'an'a ra
ci olduğunu, "Mess" kavramıyla beden
sel temasın, 16 "Mutahharün" ifadesiyle 

llBk.Alüsi, a.g.e., XV, 235; M. Ali Sabüni; 
Tefsiru Ayati'l-Ahkam, Suriye 1980, II, 
497. 

12.Bk.A!üsi, a.g.e., XV, 235; Sabıini, a.g.e., II, 
497. 

13.Malik, el-Muvatta', Babü'l-Emri bi'l-Vudıi'i 
li men Messe'!-Kur'ii.n 1, thk.M.Fuad Abdül
bii.ki, yy., ts., I, 199; Beyhaki, Sünen, Beyrut 
ts., I, 87-88; İbn Kesir bu hadisin başka 
tariklerle de rivayet edildiğini belirtiyor; bk. 
VIII, 21-22. 

14.Süyı1ti, ed-Dürrü'l-Mensii.r, Beyrut 1983, 
VIII, 28. 

15.Bk.Ebı1bekir el-Cassas, Ahkamu'l-Kur'an, 
thk.M. es-Sadık Kamhavi, Mısır ts., V, 300; 
Süyüti, ed-Dürrü'l-Mensıir, VIII, 27-28; 
Aıüsi, a.g.e., XV, 236. 

16.Aıı1si, a.g.e., XV, 235; Zemahşeri, a.g.e., IV, 
159. 

de büyük, küçük hadesten temizlenmiş 
olan insanların kastedildiğini söyle
yerek Mushafa dokunmak için abdestli 
olmanın şart olduğunu iddia etıniş
lerdir.17 Cumhur denebilecek nisbette 
birçok ınüfessir ve fakih, söz konusu 
ayetlerden bu ına'nayı çıkarınışlar
dır.18 Nitekim Müfessir Kurtubi 
(671/1272), İslam bilginlerinin çoğun
luğunun Mushafın abdestsiz tutu
lamayacağı kanaatinde olduğunu ifade 
ederek, kendisinin de bu görüşü tercih 
ettiğini söyleıniştir. 19 

Bu görüşte olan bilginler "La Ye
messuhu =Ona dokunamaz" anlamın
daki haber kipini de "Ona dokunma
sın!" anlanıında olumsuz bir emir kipi 
olarak yorumlamak suretiyle ayetin 
haber değil, talep ına'nasını içerdiğiı:ii, 
dolayısıyla burada Mushafın abdestsiz 
tutulınaınası gerektiğinin vurgulan
dığını iddia etmişlerdir. İbn Kesir 
(774/1370) ve Cassas (370/981) bu 
görüştedirler.20 Müfessir Alüsi 
(1270/1853), ayetin bağlaınının Kur'
an'ın azarnet ve yüceliğinin vurgu
lanınasıyla ilgili olduğunu ifade ederek, 
Kur'an'a abdestsiz dokunmak onun 
yüceliğine ve kudsiyyetine saygısızlık 
anlamına geleceğinden, Kur'an'a ab
destsiz dokunınamanın gerekliliğine i
şaret etıniştir.21 Müfessir Elınalılı da 

1 7.Kurtubi, a.g.e., VII, 6395; Al us!, a.g.e., XV, 
235; İbn Kesir, a.g.e., VIII, 22; İbn Cevzi, 
a.g.e., VIII, 152. 

18.İbn Kesir, a.g.e., VIII, 22; Elmalılı, Hak Dini 
Kur'an Dili, İstanbul 1979, VII, 4723; 
Abdurrahman el-Ceziri, Kitabu'l-Fıkh ale'l
Mezahibi'l-Erba'a, Mısır 1978, I, 74-75. 

19.Kurtubi, a.g.e., VII, 6396. 

20.İbn Kesir, a.g.e., VIII, 22; Cassas, Ahka
mu'l-Kur'an, V, 300. 

21Alı1si, a.g.e., XV, 236. 
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söz konusu ayeti bu istikamette değer
lendirerek şöyle diyor: Buradaki 
"NefY', nehiy ma'nasındadır; yani ta
haretsiz, kirli eller ona dokunmasın, 
ancak maddi ve ma'nevi pislikten te
mizlenmiş abdestli kimseler messetsin 
(dokunsun). Bu ayet sebebiyledir ki 
Fıkıh'ta, cünüb iken Kur'an okuna
mayacağı ve abdestli olmayanın Mus
hafı messedemeyeceği beyan olunmuş
tur.22 

Tarihsel bağlamda egemen olan 
Mushafa abdestsiz olarak dokunula
ınayacağı hükmü, günümüz İslam top
lumunun halk kesiminde hala geniş ka
bul gören ve titizlikle uygulanan bir 
hüküm olduğu gibi, gerek Türk ve 
gerekse Arap, birçok çağdaş din bilim 
uzmanının da savunduğu bir görüştür; 
örneğin Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi'nde şu bilgi yer almak
tadır: Kur'an'a dokurimak için abdest 
almak şarttır. Sünni mezhepler bu ko
nuda görüş birliği içindedirler. Kur'
an'a dokunmak için abdestin farz ol
duğu hükmü Kur'an (Vakı'a, 56/79) ve 
Sünnet'e (Beyhaki, Sünen, !,87-88) da-

23 
yanır. 

Görebildiğimiz kadarıyla halkın di
ni konularda başvuru kaynağı olan 
Türkçe ilmihallerin tümünde yer alan 
bilgiler de Kur'an'a abdestsiz dokunu
lamayacağı yönündedir; örneğin ha)k 
arasında çok yaygın ve mu'teber olan 
Mehmet Zihni Efendi'nin (ö.1913) 
Ni'met-i İslam adlı ilmihalinde şöyle 
denilmektedir: "Kur'an'a dokunmak 
için abdestli olmak farzdır. Bu hüküm 
Kur'an ayeti, para veya duvar üzerine 
yazılı da olsa, çeviri de olsa aynen 

22.Elmalılı, a.g.e., VII, 4723. 

23.Abdülkii.dir Şener, "Abdest", DİA, I, 69. 

geçerlidir". 24 Gene mu'teber bir kay
nak sayılan Ömer N ası1hi Bilmen'in 
"Büyük İslam İlmihali"nde Kur'an'a 
dokunmak için abdestin farz olduğu 
kaydedilmektelli.25 M. Asım Köksal'ın 
"İslam İlmihali"nde: "Kur'an'a, Kur'
an'dan bir ayete veya Kur'an terce
mesine dokunmak için abdest almak 
farzdır"26 denilmektedir. Diyanet İşleri 
eski başkanlarından Lütfü Doğan'ın 
kontrolünden geçtikten sonra yaYınla
nan bir ilmihalde27 ve İstanbul eski 
müftülerinden A. Fikri YaVu.z tarafın
dan yazılan ilmihaldeki bilgiler de bu 
yöndedir.28 En yeni yayınlardan olan 
Harndi Döndüren'in "Delilİeriyle İs
lam İlmihali"nde: "Kur'an-ı Kerim'e 
el sürmek için abdestli olmak farzdır. 
Bir ayetin kağıt, deri, duvar veya para 
üzerinde yazılı olması da elle tutma 
bakımından aynı hükme bağlıdır.29 

Gene çağdaş araştırmacıfardan 
Mısırlı Abdülgani Abdülhalık, abdest
siz olan kimsenin yazılı halde bulurian 
Kur'an'a -bir ayet dahi olsa- dokunması 
ve onu taşıması haramdır, demekte
dir. 30 Alıkarn ayetleriyle ilgili bir tefsir 
yazan Suriyeli Muhammed Ali Sabuni 
de: "Abdestsiz, cünüb, hayız ve nifas 
halinde bulunanların Kur'an'a do-

24.Mehmet Zihni Efendi, Ni'met-i İslam, İs
tanbul ts., s.68-69. 

25.Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İl
mihfili; İstanbul ts., s.83. 

26.M . .AS{m Köksal, İslam İlmiJ:ıali, İstanbul 
1993, s.88. ı. 

27.Niyazi Acar, İslam İlmihiili, kontrol eden 
Lütfi Doğan, İstanbul ts. s.53. 

28.A.·Fikri Yavuz, İslam İlmihiili, Konya ts., 
s. 50. 

29.Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmi
hiili, İstanbul ts., s.149. 

30.Abdülgani, Sünnet ve Dindeki Yeri, çev. 
Mehmet Erdoğan, İstanbul 1992, s. 26. 
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kunması haraindır"31 şeklinde fetva 
vermektedir. 

Bazı din bilginlerinin ayette geçen 
taharet kavramından ''hades-i ekber" 
·ve ''hades-i asgar"ı anlamaları sonu'cu, 
Kur'an'ın abdestsiz tutulamayacağını 
söylemelerine karşın, bazıları da bu 
kavramdan hades-i ekberi aniayarak 
Kur'an'ın abdestsiz tutulabileceğini, fa
kat cünüblük ve hayız halinde tutula
mayacağı anlamını çıkarmaktadır
lar.32 Bazı bilginler (Hanefiler), 
Kur'an'a abdestsiz olarak çıplak elle 
dokunulamayacağını, ancak kılıf, askı 
vb. gibi şeylerle tutulabileceğini ve ta
şınabileceğini söylerken, bazı bilginler 
de (M alikiler) abdestsiz olarak Kur'
an'ın kılıf, askı ve bu gibi şeylerle bile 
tutulamayacağını, ancak heybe, san
dık, çanta gibi şeylerin içinde taşınabi
leceğini söylemektedirler.33 İslam .bil
ginlerinin çoğunluğuna göre gayrimüs
limler de Mushafa dokunamazlar.34 

Mushafın abdestsiz olarak tutul
masına karşı çıkanlar, Çocukların ve 
Kur'an öğretmeni gibi dm ilimleriyle 
meşgUl olanların onu abdestsiz tutabi
leceklerini söylemişlerdir. 35 

Kur'an'ın Abdestsiz Okunınası 
Şimdiye kadar Mushafın abdestsiz, 

cünüb ve hayız halinde elle tutulma-

3LSiibüni, Tefsiru Ayati'l-Ahkam, II, 507. 

32.B.k. Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağ
daş Tefsiri, İstanbul ts.; a.g.e., IX, 234. 

33.Bk. Kas ani, Bedayi', Mısır 1327, I, 33; 
Merginiini, el-Hidaye, Mısır 1326, I, 19; İbn 
Hazm, el-Muhalla, Beyrut 1988, I, 99; 
Kurtubi, a.g.e., VII, 6397; El-Ceziri, a.g.e., 
!.74-75. 

34.Ceziri, a.g.e., !.74-75. 

35.Merginiini, a.g.e., I, 19; Kurtubi, a.g.e., VII, 
6397. 

sıyla ilgili görüşleri sunduk. Şimdi ise 
bu hallerde Kur'an'ın ezbere okun
masıyla ilgili olarak ortaya atılan gö
rüşleri inceleyeceğiz. 

Mushafa dokunmamak şartıyla 
ona bakarak veya ezberden abdestsiz 
Kur'an okumanın caiz olduğu, din bil
ginlerinin ortak kanaatidir. 36 Mus
hafın abdestsiz tutulmasına karşı 
çıktıkları halde Kur'an'ın abdestsiz 
okunmasını caiz görenler' abdestsiz
liğin elde ortaya çıktığını, çünkü ab
destte eli yıkamanın farz olduğunu, an
cak abdestte ağzı yıkamak farz olma
dığı için abdestsizliğin ağza sirayet et
mediğini, dolayısıyla abdestsiz olarak 
Kur'an'ın okunabileceğini caiz görmüş
lerdir.37 

Cünüb ve hayızlı kimsenin Kur'an 
okumasına gelince, bu konuda değişik 
görüşler vardır. İmam Ebu Hanife 
(150/767) ve Şafi'i'nin (204/819) de ara
larında bulunduğu çoğunluk, hayızlı ve 
cünüb olan kimsenin Kur'an okuma
sının caiz olmadığını söylerken,~8 Zahi
riler bunu caiz görmüş, İmam Malik 
(1 79/795) ise Kur'an'dan bir ayetlik az 
bir miktar okumayı caiz görmüştür. 3fl 
Bazı bilginler ise hayızlı ve cünüb olan 
kimseler Kur'an'dan tam bir ayeti oku
yamaz, ama ayetten bir parça okuyabi
lir, demişlerdir.40 Çünkü bu görüşte 

36.Bk. İbn Hazm. a.g.e;, I, 95; el-Ceziri, a.g.e., 
I.75. 

37.Bk. Kiisiini, Bedayi', I, 33; Merginiini, a.g.e., 
I, 19. 

3aİbn Hacer, Fethu'l-Bari, Suudi Arabistan 
1978, I, 408; ayrıca bk. İbn Hazm, el
Muhalla, I, 95 vd. 

39İbn Hazm, a.g.e., I, 95. 

40.Tahavi, Muhtasaru't-Tahavi, Mısır 1370, 
s.18; İbn Hazm, a.g.e., I, 95 vd. 
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olanlara göre bir ayetten az olan kısım 
Kur'an sayılmaz. Bu bakımdan şayet 
hayızlı kadın Kur'an muallimi ise, ke
lime kelime bölerek Kur'an'ı öğretebi
lir."1ı Bazı din bilginleri de cünüb ve 
hayızlı kimsenin Fatiha'yı Kur'an kas
dıyla değil de dua niyetiyle okuyabi
leceğiili söylemişlerdir.42 

Kur'an'ın cünüb olarak okunmasını 
caiz görmeyen bilginierin gerekçeleri 
şudur: N asıl ki abdestsizlik ele geçtiği 
için Mushaf'ı abdestsiz olarak elle tut
mak caiz değil ise, cünüblük de ağza 
geçtiği için cünüb olan kimsenin ağ
zıyla Kur'an okuması da caiz değildir.43 

Mushafa abdestsiz dokunulamayacağı 

41İbn Hümam, Şerhu Fethi'l-Kadir, Mısır 
1315, I, 116. Bu konuda usülcüler ile fak
ihlerin olaya bakış açıları farklıdır. Usülcüler 
olaya kanıt (delil olma) açısından bakıyorlar. 
Onlara göre Kur'an'ın hem bütünü hem de 
bir parçası Kur'an'dır. Çünkü usülcülerin 
üzerinde durduklan şey hükıne kanıt niteliği 
taşıyan şeylerdir. Bunlar da tek tek ayet
lerdir. Buna göre bir ayetten az olan bir bölüm 
veya kısa bir ayet Kur'an sayılır. Onunla bir 
sonuca varılıp bilgi elde edilebilir. Kur'an'da 
bir kelimenin bile başlı başına bir ayet olduğu 
yerler vardır; örneğin "iki yeşil" demek olan 
"Müdhammetan" kelimesi, Ralıman Süre
si'nde 55/64. ayettir; buna da Kur'an denir. 
Kimilerine göre harfler de öyledir; örneğin 
Kaf Süresi'nin birinci ayetindeki "Kaf' harfi, 
Sad Süresi'nin birinci ayetindeki "Sad" harfi, 
Kalem Süresi'nin birinci ayetindeki ''Nün" 
harfi gibi. Fakililer ise başlı başına bir ayet 
oluşturmadıkça bir kelimeye, iki kelimeye ve 
daha çağuna bile Kur'an hükmünün verile
meyeceği görüşündedirler. Bu duru.ında olan 
kelimeler ayet hükmünde sayılmadığı için 
bunlara abdestsiz dokunulabileceğine fetva 
vermişlerdir; bk. Molla Hüsrev, Mir'atü'l
Usiil, İstanbul 1312, s.27. 

42. Tah avi. Muhtasaru't-Tahavi, s. 18; İbn 
Hümam, Şerhu Fethi'l-Kadir, I, 116; İbn 
Hazm, a.g.e., I, 95. 

43.Bk. Merginiini, a.g.e., I, 19. Serahsi, el
Mebsfit, L 62. 

iddiası ile ilgili değerlendirmeleri ile
riye bırakarak şimdi abdestsiz dokunu
labileceği görüşünü ele alalım. 

Mushaf'a Abdestsiz Dokunula
bileceği Görüşü 

Mushaf'a abdestsiz dokunulamaya
cağını iddia eden bazı dlı). bilginlerine 
karşın, ona abdestsiz dokunulabile
ceğini savunan bilginler de vardır. Bu 
bilginleri diğerlerinden farklı olarak 
böyle bir görüşe yöneiten sebeplerin 
başında konuya esas ola_n ayetlerde 
geçen kavrarnlara daha farklı anlamlar 
yüklemeleri gelmektedir. Ayrıca bu 
bilginler Mushafa dokunmak için ab
desti şart koşanların delil olarak kul
landıkları hadislerin de sahih olma
dığını iddia etmektedirler. 

Önce bunların ayetlerdeki kavram
ları nasıl anladıklarını görelim. 

Mushafın abdestsiz tutulabile
ceğini söyleyen bilginler "Kitab-ı Mek
nün" kavramını, öncekilerin aksine 
elimizdeki Mushaf olarak değil Levh-i 
Mahfüz, "el-Mutahharün" kavramını 
melekler, "Mess" kavramını da beden
sel bir dokunma değil, meleklere has 
ma'nevi bir temas olarak anlamak
tadırlar.44 Şöyle ki: bu bilginler "Ki
tab-ı Meknün"dan maksadın Levh-i 
Mahfüz olduğunu, Kur'an'ın da sema
daki· bu korunmuş kitaptan indiril
diğini- söylemişlerdir. Bu görüş orijin 
olarik başta İbn Abbas (68Y687) olmak 
üzere._İkrime.(1071725), Sa'id b. Cübeyr 
(95/713) ve Mücahid (104/722) gibi Ta-. 

44Taberi, Cami'u'l-Beyiin, Mısır 1988. XXVII. 
205; Razi, Mefatihu'l-Gayb, XXIX. 1 70; 
Zemahşer1, a.g.e., IV, 59; Kurtub1, a.g.e., V1l, 
6395; Aıüs1, XV, 235. 
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bi'in inüfessirlerine nisbet edilmiŞtir. 45 

Taberi (310/922) ve Razi (606/1209) bu 
görüşü benimsemişlerdir. 46 Görüleceği 
üzere bu görüş de "Kitab'ın Korun
muşluğu" üzerine oturtulmuş, ancak 
Kitap'tan elimizdeki Mushaf değil, 
Kur'an'ın kendisinden inciirildiği gök
teki asıl nüsha, yani "Levh-i Mahfüz" 
anlaşılmıştır. o halde bu ayetten bazı 
müfessirler yeryüzüne inmiş Kur'an'ı 
değil, onun yeryüzüne nüzı1lünden önce 
içinde bulunduğu başka bir kitabı anla
Ul!şlardır. Bu görüşe göre Kur'an, adma 
Levh-i Mahfüz denen bu kitapta, kendi
sine zarar verecek cin ve şeytan gibi 
şer güçlerden ve kem gözlerden korun
muştur. Özel "Mukarrabin" melekler 
hariç hiç kimse ona ulaşamaz, dokuna
maz ve zarar veremez:17 Bu görüşü sa
vunan bilginiere göre ayetin nüzı1l se
bebi de onlan desteklemektedir. Şöyle 
ki: Kureyş kafirleri Hz. Peygamber ta
rafından kendilerine tebliğ edilen İlahi 
kelamı "Bu Muhammed'in kendi uy
durması veya cin ve şeytanların ona 
telkin ettiği bir sözdür" diyerek yalan
lamışlardır.43 İşte bu ayetler de 
müşriklerin yalanlamalarma bir red
diye ve bir cevap olarak inmiştir. Ni
tekim bir başka ayette konuyla ilgili 
mealen şöyle buyurulmaktadır: 

"Kur' an 'ı şeytanlar indirmedi. Bu 
onların işi değildir; zaten güçleri 
de buna yetmez. Onlar vahyi işit-

45.Taberi. a.g.e., XXVII. 205-206; Kurtubi, 
. a.g.e., VII, Ç394; İbn Kesir. VII. 21-22; Razi, 
a.g.e.,XXIX, 167-170; İbn Cevzi, a.g.e., VIII. 

· 151; Süyt1ti, ed-Dürrü'l-Mensur, VIII, 26. 

46.Bld'aberi. a.g.e., XXVII. 205-206: Razi. 
a.g.e., XXIX, 1G7-170. 

47.Zemah!leri. a.g.e., IV. 59; Razi, a.g.e., X,'{IX, 
168; Alüsi, a.g.e., XV. 234: Kurtubi, a.g.e., 
VII. G394. 

48.Taberi, a.g.e., XXVII. 205; Razi. a.g.e., XXIX, 
168; İbn Kesir, VIII. 21. 

mekten kesinlikle uzak tutul
muşlardır". 49 Bu görüşü savunanla
rın başında gelen Taberi konuyla ilgili 
birçok rivayeti zikretmesine rağmen, 
"Kitab-ı Meknı1n"un elimizdeki Mus
haf, "el-Mutahhan1n"un da abdestli in
sanlar olduğuna dair hiçbir rivayet ve 
görüşe yer vermemekle ve Katade'nin: 
"Allah katında ona sadece temiz olanlar 
dokunabilir. Dünyada ise ona necis 
olan da meclisi olan da münafık olan 
da dokunabilir" sözünü nakletmekle, 
bu ayetlerin Kur'an'a abdestsiz dokun
ınakla bir ilgisinin olmadığına işaret 
etmek istemiştir."" Aynı g-örüşü savu
nan Müfessir Razi de konuyu şu şekildP 
açıklamaktadır: Kafirler, ''Muhammed 
bunu uydurdu, o bu sözü kendiliğinden 
söylüyor" diyorlardı. Cenab-ı Hakk ise 
Kur'an okunandır (=makrü'), Peygam-

49.Şu'ara. 26/210-212: Taberi. a.g.e .. X..'{VII. 
205; İbn Kesir. V!Il. 21. 

50.Taberi. a.g.e., XXVIII. 20G. Burııda bir şey(· 
dikkat çekmek istiyoruz. Talıen, ;iyet.t<> gec;en 
"Kitiih-ı Melmun"u Levh-i t\Jalıfüz olanık 

yorumladığı halde. "el-lvlutahhııriin"u lafzın 
umumi olduğu gerekçesiyle sadect• mPlr.klcr 
olarak değil. aynı zamanda r::ıst11ler. nelıiler 
ve günılhlardan temizlenmiş herkesi kap
sayıcı şekilde yorumlamıştır: bk. T::ıberi. 

a.g.e., XXVII. 206. Biz bu izahı doğrusu 

anlayamadık. Leviı-i Mahfüz'a meleklerin 
dışında peygamberlerin ve temiz olan her
kesin nasıl ulaşacağını ve Levh-i Mahfüz'la 
ilgilerinin ne olduğunu anlayamadılc Burada 
ifade etmek istediğimiz bir şey daha var ki o 
da şudur: İslam Ansiklopedisi "Kur'an" mad
desi yazan F. Buhl. ayette geçen "Kitab-ı 
Mel~h'ün"u bir taraftan Levh-i Mahfüz 
ına'nii.sına; gizli, saklı bir kitap olarak değer
lendirirken, bir taraftan da ancak abdestli 
olanların dokunabilecekleri bir kitap şek
linde. bize göre tutarsız bir ifade kull::mnuştır. 
Abdestin insanlar için bir eylem olduğu dü
şünülürse. insanların da Leviı-i i\ılahli:iz'la hir 
teması olmadığına göre biz F. Bubi'un bu 
ifadesinin ne ma·naya geldiğini anlaycunadık: 
bk. F. Buhl. "Kur'fuı", İA, VI. 997. 
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her onu okumuştur, uydurmamıştır, 
deyince onların bu iddiaları çürütül
müştür. Bunun üzerine onlar: "Eğer bu 
Kur'an ona okunmuş ise bu cinlerin 
sözüdür" deyince de Cenab-ı Hakk: "0, 
kitaptadır'' buyurmuştur ki, bu da 
melek onu peygambere, bir kitaptan 
aldıktan sonra indirmiştir. O halde bu 
cinlerin sözü değil, demektir. 

Razi şöyle devam ediyor: Onun 
Kur'an olarak nitelendirilmesi, "Mu
hammed bunu kendi uyduruyor" di
yenlere; "Kitap'tadır" ifadesi, "Onu Mu
hammed' e cinler okuyor" diyenlere; 
"Meknı1n" ifadesi de "Bu öncekilerin 
masallarındandır" diyenlere bir red-
di d. 51 ye ır. 

Razi, "Kitab-ı Meknı1n"dan maksa
dm "Levh-i Mahfüz", "Mutahha
rı1n"dan maksadında "Melekler" oldu-
ğunu isbat sadedinde, ayetlerde geçen 
her kelime üzerinde uzun uzadıya du
rarak geniş açıklamalar yapmıştır. 
Özellikle "Mutahharı1n" kavramı üze
rinde etimalajik açıdan da uzunca du
rarak bundan maksadın, fesad çıkar
mayan, kan dökmeyen, bu sebeple de 
hiç kötülük yapmamış tertemiz melek
ler olduğunu ortaya koymaya çalışmış
tır. Razi'ye göre ''Mutahharı1n" lafzının 
ma'nası, temiz kılınmış, arındırılmış 
şeklinde olmaktadır. Yam kendi kendi
ni temizleyen değil, Allah tarafından 
temiz kılınmış, temiz olarak yaratılmış 
ve temiz olarak yaşatılan anlamındadır 
ki onlar da meleklerdir. Müellife göre 
bundan maksat "abdestli olmak" ol
saydı, o zaman "el-Mutatahharı1n" ya
hut "el-Muttahharün" derdi. Mutah
harı1n, if al (ithar) ba.bından değil; tefil, 

51Riizi, a.g.e., XXIX, 168. 

(tathir) babındandır.52 Zemahşeri 
(538/1143) ise bu ayetin "Mutatahha
rı1n" ve "Muttahharı1n" şeklinde de o
kunduğunu kaydederek ·bu okuma 
şekillerine göre ma'nanm "tevbe ve is
tiğfarla nefsini temizleyenler'' .şeklinde 
olacağını ifade etmiştir.53 Görüşünü 
teyid için "La yemessuhü" ayetinin 
"Dökunmasın!" anlamında.bir talep ol
mayıp, "Dokunamaz" anlamında 
mevcut bir durumu belirten "ihban" an
lamda olduğunu ifade eden Razi, ayet
lerde "Levh-i Mahfı1z" ve meleklerin 
kasdedildiğini söyleyen birçok müfessir 
gibi "La yemessuhü"daki zamirin 
Kur'an'a değil Kitab'a raci olduğunu 
söylemiştir.54 . 

İbn Hazm da "Ld yemessuhiı il
le'l-mutahhariın" ayetinin M ushafın 
abdestsiz veya cünüb olarak tutula
mayacağını iddia edenlere delil ola
mayacağını, çünkü bu ayetin bir emir 
değil, haber ma'nasını ifade ettiğini 
söyleyere~, bazı bilginierin bu ayetin 
Iafız itibariyle haber (bildirme) kipi, 
ma'na itibariyle emir kipi olduğu yo
lundaki değerlendirmelerine karşı çık
mıştır. "Bu haber kipini emir kipi şek
line çevirmek için ya açık bir nass ya 
da kesin bir icma gerekir" diyen İbn 
Hazm, Mushafı temiz olanın da olma-· 
yanın da tuttuğu, ona dakunduğu bir 
vakı'a olduğuna göre, Allah elimizdeki 
Mushafı değil başka bir kitabı kasdet
miştir,~·Buradaki Mutahharün'dan 
maksa_-t da gökteki meleklerdir" de
mektedir.55 Ebu Bekir ibn el-Arabi 

52.Razi, a.g.e., XXIX, 170. 

53.Zemahşeri, Keşşaf, IV, 59. 

54.Razi, a.g.e., XXIX, 168; ayrıca bk. Aıusi, XV, 
235; İbn Cüzey, et-Tesbil fi Uliimi't-Tenzil, 
Mısır 1973, IV, 168. 

55.İbn Hazm, el-Muhalla, I, 98. 
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(543/1148) de İbn Hazm gibi düşünerek 
buradaki haberin emir şeklinde yo
rumlanmasının usul bakımından batıl 
ve geçersiz olduğunu söylemektedir.56 

"Kitab-ı Meknün"dan maksadın 
"Levh-i Mahfüz"; "Mutahharün"dan 
maksadın da "Melekler" olduğuna, 
dolayısıyla söz konusu ayetlerde Mus
hafa. abdestli olarak dokunmanın 
mevzü bahis olmadığına dair İbn Ab
bas, Selman-ı Farisi gibi sahabilerden; 
Sa'id b. Cübeyr, Dalıhak gibi tabiin 
müfessirlerinden ve daha başkalarm
dan birçok nakiller yapılmıştır. Bun
ların hepsi aynı ma'nanın tekrarı ma
hiyetinde nakiller olup, daha önce zik
rettiğimiz görüşlerden de farklı bir an
lam ifade etmediği için bu görüşler ü
zerinde durmaya gerek görmüyoruz.57 

Bazı bilgi):llere göre. de "Kitab-ı 
Meknün"dan maksat ne Kur'an'ın 
yazılı olduğu Mushaf' ne de "Levh-i 
Mahfüz" olmayıp, bundan maksat 
"Tevrat" ve "İncil" dir. Burada Kur'an'ın 
daha önceki kutsal kitaplar olan 
"Tevrat" ve "İncil" de de zikredildiği an
latılmaktadır.58 Orijin olarak Mücahid 
(1041722), İkrime (107/725) ve Kata
de'ye (1181736) nisbet edilen59 bu 
görüşü savunanlara göre "Kit"ab-ı 
Meknün" ifadesiyle Hz. Musa'ya Tür'da 
verilmiş olan yazılı levhaların, yani 
Tevrat'ın kastedildiği ve Hz. Mu
hammed'e vahyedilen Kur'an'ın daha 

56.İbnü'l-Arabi, Ahkamu'l-Kur.'an, Beyrut ts., 
IV, 1738. 

57.Bu nakil ve görüşler için bk. Taberi, a.g.e., 
XXVII, 205-206; İbn Kesir, a.g.e., VIII, 21-22; 
Süyı1ti, ed-Dürrü'l-Mensiir, XIII, 26-28. 

58.Kurtubi, a.g.e., VII, 6394. 

59.Taberi, a.g.e., XXVII, 206; Kurtubi, a.g.e., 
VII, 6394. 

önce Musa'ya verilen bu levhalarda 
mevcut olduğu beyan edilmektedir.60 

Bu görüşü savunanlara göre "Mutah
harün" kavramından maksat da Tevrat 
ve ineiri koruyup saklayan, ona özen 
gösteren "Ehl-i Kitab"dır.61 

"Kitab-ı Meknün" kavramından ha
reketle ortaya konan bir başka görüş 
de şudur: Burada zikredilen korunmuş 
kitabdan maksat, Hz. Muhammed'e 
vahyedilen Kur'an'ın yazılıp saklandığı 
ve özenle korunduğu levhalar; mutah
haründan maksat da vahiy katipleri 
olup bu ayetlerde, nazil olan vahiy 
parçalarının, vahyi yazan kiltipler ta
rafından özenle kor1JD.duğu, saklandığı 
vurgulanmaktadır. Bu amaçla Hz. Pey
gamber'in, Kur'an'ın düşman eline geç
memesi için onun düşman yurduna gö
türülmesini yasakladığı rivayet edil
nliştir.62 Gprüleceği üzere nüzül aşa
masında Kur'an'ın saklanıp korunması 

ve düşınana karşı himaye altına alın
masıyla ilgili olduğundan hu yartırnun 
da Mushafı abdestli tutmakla bir ilgisi 
bulunmanıaktadır. Kur'an vahyini ya
zan vahiy katiplerinin abdestli olduk
ları iddia edilemez. Çünkü abdestin · 
Medine'de nazil olan Milide Süresi'nin 
6. ayetiyle meşrü kılındığı bilinmekte
dir. Vakı'a Süresi de Mekki olduğuna 
göre, Mekke'deki vahiy katiplerinin ab
destsiz olduğu kesin gibidir. Burada 
vurgulanması gereken şey şudur: 
Birbirinden farklı olan bu görüş
lerin tamamı Kur'an'ın korunmuş
Iuğu üzerinde odaklanmaktadır. 

60.8. Ateş, Çağdaş Tefsir, IX, 232; X, 402. 

61 Taberi, a.g.e., XXVII, 206; Kurtubi, a.g.e., 
VII, 6394. 

62.Bk.İbn Kesir, VIII, 22; S. Ateş, a.g.e., IX, 
233. Rivayet edilen hadis için bk. Buhfu:i, 
Cihad, 129; Müslim, İmaret, 92-94. 
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Değerlendirme 

Buraya kadar CVakı'a, 56/77-79) 
ayetleriyle ilgili olarak din bilginlerinin 
ortaya koyduğu görüşleri sunduk. Bu 
görüşler içinde geniş anlamda kabul 
görmüş iki görüşten birisi Mushafa ab
destsiz dokunulamayacağı ve hades-i 
ekber halinde Kur'an'ın ezbere okuna
mayacağı iddiasını taşırken, diğeri söz 
konusu ayetlerin Mushafı abdestli tut
makla veya Kur'an okumakla ilgili ol
madığını, bu ayetlerden Levh-i Mahfüz 
ve meleklerin kasdedildiğini ileri 
sürmektedir. 

İlk önce elimizdeki Mushafın ab
destsiz tutulamayacağı iddiasını ele 
alalım. Söz konusu ayetlerden böyle bir 
ma'na çıkaran bilginiere göre ayetin 
Türkçe çevirisi şöyle olmaktadır: 

"Şüphesiz ki o, her türlü tahrif ve 
değiştirmelerden korunmuş ve an
cak abdestli olanların dokunabi
leceği Mushaf'ta bulunan bir 
Kur'ftn'dır". 

Bu ayetlerin yer aldığı Vakı'a Süre
si'nin ilk Mekki sürelerden olduğu (46. 
süre), Kur'an'ın henüz aşağı yukarı 
üçte ikisinin nazil olmadığı ve 
Kur'an'ın bu ayetlerin nüzülünden 
yıllar sonra bir Mushaf haline getiril
diği göz önünde bulundurulursa, ayet
lere bu şekilde bir ma'na vermenin 
doğru olmadığı anlaşılacaktır. 

. Bazı din bilginlerini böyle bir yakla
şıma sevkeden temel nedenlerden biri
si, ayette geçen "Kur'an" lafzına yük
ledikleri anlamdır. Bu görüşü savunan 
bilginler Kur'an lafzından Kur'an met
ninin baştan sona tamamının kasde
dildiğini anlamışlardır. Halbuki bura
daki "Kur'an" sözcüğü, Fatiha ile baş-

la:yıp Nasilebiten Kur'an'ın tamamını 
değil, sadece o güne kadar inmiş olan 
vahiy pasajlarını kapsamaktadır. Cün
kü Hz. Peygamber'e gelen vahyi~ ta
mamına Kur'an dendiği gibi, onun bir 
süresine hatta bir ayetine de Kur'an 

• 6:1 
denır. Fakat asıl ma'na Kur'an de-
yince ilk akla gelmesi gereken, nüzül 
esnasında söz konusu edilen vahyin bir 
bölüınüdür. Nitekim Asr-ı Saadet'te i
nen her vahiy pasajı teker teker Kur'an 
olarak isimlendirilirdi. Bu bakımdan 
herhangi bir konu ya da kişi hakkında 
vahiy geldiği zaman "Onun hakkında 
Kur'an nazil oldu", "Benim hakkıında 
Kur'an nazil olacak diye çok korktum" 
gibi ifadeler kullanılmıştır.6'1 

Bu din bilgini erinin Kur' an 
lafzından vahyin tamamını anlama
larının sebebi ise, Kur'an'ı bir özel 
isim olarak değerlendirmeleridir. 
Halbuki Kur'an Iafzı bir özel isim 
olmaktan ziyade "okunan vahiy" 
ma'nasında bir isim sıfattır.65 Mü
fessir Aı.usi de ''Vakı'a, 56177. ayet-

63. Tahanevi, Keşşafu Istılahati'l-Funiin, 

Istanbul 1984, II, 1159. Nitekim Elmalılı 
"Kur'an lafzı, onun hem mecmü'una hem d~ 
ba'zına ıtliik olunur" demektedir; bk. Elınalılı, 
a.g.e., I, 162-163. 

64.Bu ma'nada bazı hadisler için bk.Buhiiri, 
Megazi, 35; Müslim, Hac, 167; ayrıca bk. 
el-Mu'cemu'l-Müfehres Ii-Elfazi;I-Hadis, 
V, 345 vd. 

65.Şafi:t; Kur'an lafzının, bir özel isim olduğu~u 
ıd ;,ye-· herhangi bir kökten· türeme~iğini · 

söylemektedir. Ancak birçok Kur'an yorum
cu ve dilbilimcilerine göre Kur'an lafzı bir 
isim sıfattır; bk.Süyuti, İtkan, thk.Mustafa . 
Dib el-Buga, Mısır 1987, I, 161-162; Tehiinevi. 
a.g.e., İstanbul 1984, II, 1162-1163. Esiisen 
Kur'an'ın adı olarak geçen bütün kelimeler 
hep isim sıfat olarak kullamlnıaktadır; 
örneğin Furkiin, Şifa, Rahmet...; lık. Süyüti, 
İtkan, I, 159; Subhi Salih. Mebahis fi 
Uliimi'l-Kur'an, İstanbul ts .. s.l7. 
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teki "Kur' an" 'sözü, özel isim anla
mında Kur'an değildir. Burada 
Kur'an deyimiyle Hz. Peygamber'e 
okunınası i'tibarıyla Kur'an'ın ni
teliği ifade edilmektedir. Kafir
lerin, Kur'an Muhammed'in kendi 
sözü, uydurması iddiasına karşılık, 
Kur'an'ın Peygamber'e okunmuş 
olması dolayısıyla onun bu sıfatı 

·vurgulanarakkafirlerin bu iddiası 
çürütülmüştür66 demektedir. Alu
si'nin ifadesinden de anlaşılacağı üzere 
burada "Kur'an" deyimi, "nicel" an
lamda değil, "nitel" anlamda ifade 
edilmektedir. Halbuki günümüzde 
Kur'an denilince zihinde ilk çağrıştır
dığı anlam, bu nitel ve parça mesaj ol
mayıp daha çok nicel anlamdır. Söz ko
nusu ayetlerin ilk Mekki surelerden 
olduğunu dikkate aldığımızda, burada 
Kur'an kelimesinin vahyin bütünü 
ma'nasında kullanılmadığını anlarız. 

Çünkü vahyin nüzulü devam ederken 
onun tamamından söz etmek mümkün 
değildir. Bu aşamada zikredilen Kur'an 
kavramı, ya vahyin niteliğini ya da 
onun bir bölümünü ifade etmektedir. 
Bu konuda birkaç örnek vermek gere
kirse şu mealdeki ayetler zikredilebilir: 
"Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indir
dik" (Kadr, 97/1); "Ramazan ayı 
Kur'an'ın indirildiği aydır" (Baka
ra, 2/185); ''Kur'an'ı insanlara yavaş 
yavaş okuyasın diye bölüm bölüm 
indirdik" (İsra, 17/106). 

Bu ayetlerde Kur'an kavramıyla 
vahyin tamamının değil, sadece o güne 
kadar inmiş olan vahiy bölümlerinin 
kastedildiği açıktır. O halele bazı elin 
bilginlerinin !Vakı'a, 56/77) ayette 
geçen Kur'an lafzına, elimizdeki Mas
hafta bulunan vahyin tamamını içine 

66.Alusl. a.g.e., XV. 234. 

alacak şekilde ma'na vermeleri, söz ko
nusu ayetlerin vermek istediği mesajın 
dışında bir sonuca ulaşmalarının en 
büyük sebeplerinden birisi olmuştur. 
Zira ilk dönemde nazil olan bir ayette 
geçen "Kur'an" kavramına, kronolojik 
olarak nüzül dönemini dikkate alma
dan ve ancak yirmi üç yıl sonra tamam
lanacak olan vahyin tamamı kasde
diliyormuşçasına bir anlam yüklemek 
kaçınılmaz olarak yanlış bir sonuca 
götürecektir. O halele buradaki Kur'an 
lafzı, vahyin sadece bir bölümünü ifade 
ettiğinclen, henüz nazil olmamış diğer 
büyük kısmını bu kavramın içine soka
rak Kur'an'ın tamamı Mashafta ko
runmuştur, şeklinele bir ma'na vermek 
doğru değildir. 

Burada Kur'an kavrannyla ilgili bir 
konuya daha dikkat çekmek istiyoruz 
ki o da şudur: Bizce ayette geçen Kur'an 
ifadesini, elimizdeki yazılı Mushafla 
eşitleyerek Mushafa abdestsiz dokunu
lamayacağı iddiasında bulunan görüş
lerin oluşumunda, Kur'an'ı sözlü bir 
lıitab değil de, yazılı bir metin olarak 
algılama yanılgısının da önemli bir payı 
vardır. Herşeyden önce şunu hatırla
malıyız ki Kur'an, sözlü bir kültüre 
mensub bir topluma ve o toplum içinde 
yaşayan ümmi bir peygambere okan
muş, o da bu sözlü valıyi çevresindeki 
insanlara okumuştur. Nitekim 
Kur'an'ın ilk emri ve ilk ayeti olan 
"İkra"' (Alak, 97/1-3) ve Kıyan1e, 75/17-
18. ayetleri bunu açıkça ifade etmekte
dir. Aslında bu durum sadece Kur'an 
valıyine has bir özellik olmayıp İbra
himi vahiy geleneğinin ortak özel
liğidir. Cenab-ı Hakk Hz. Musa'ya şöyle 
hitab etmiştir. "Ey Musa! Ben seni seç
tim, şimdi vahyedileni dinle" (Taha, 
20/13). Nitekim Kitab-ı Mukaddes'te de 
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bu ma'nayı ifade eden şu ayet bulun
maktadır: " ... ve İbrahim Rabbinin 
ismini okudu/duyurdu" (Tekvin, 
12/8); O halde İlahi· vahiy geleneğinin 
bu ortak özelliği, son vahiy için de söz 
konusu olduğundan, Kur'an "okumak" 
ma'nasında bir eylemin adıdır. O mu
hataplarına okunan bir kelam olduğu 
gibi, muhataplarınca da işitilen bir 
kelamdır. Nitekim "Kur'iin okun
duğunda onu dinleyin ve susun ki 
rahmet olunasınız" (A'raf, 7 /204); 
"Kiifirler dediler ki: 'Bu Kur'iin'ı 
dinlemeyin" (Fussilet, 41/26)67 buyu
rulmuştur. 

Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere 
Kur'an, Cebrail tarafından Hz. Pey
gamber'e, onun tarafından da muhatap 
topluma ağız yoluyla okunan, onlar 
tarafından da kulak yoluyla dinlenen 
sözlü bir hitabın adıdır. Kur'an'ın yazılı 
bir kitab formuyla Mushaf haline ge
tirilmesi ise daha sonraki bir olay ve 
beşeri bir tasarruf olup, Kur'an deyince 
akla gelebilecek temel bir nitelik değil
dir. Bu bakımdan Kur'an deyince 
Hz. Peygamber'e vahiy yoluyla in
miş ve temel vasfı okunmak olan 
İlahi bir kelamı 1 hitabı anlamak 
zorunludur. 

Ancak Kur'an'ın Mushafha.J.inde ya
zılı bir metin olarak elimizde bulun
ması sebebiyle Müslümanlar'ın tarih 
boyunca sürdürdükleri genel yaklaşım, 
Kur'an'ı yazılı bir metin olarak görme 
istikametindedir. Orijinal anlamda 
Kur'an'ın yazılı bir metin, teknik an
lamda bir kitab olarak algılanması ise 
onun anlaşılması ve yorumlanmasında 
birçok hata ve yaniışiara yol açmıştır. 
İşte bunlardan birisi de üzerinde dur-

67.Ayrıca bk. Lokman, 31/7 vd. 

duğumuz ayetlere getirilen yorumlar
dır. 

Bu ayetlerde bize göre yanlış yo
rumlanan kavramlardan birisi de 
"Kitab" kavramıdır. Şöyle ki bazı din 
bilginleri buradaki. "Kitab" lafzını, 

günümüzdeki anlamına uygun olarak 
yazılı ma'nada bir kitab, yani elimiz
deki Mushaf olarak anlamaktadır.68 

Bu kavram Kur'an'da çok geniş kap
samlı kullanılan bir lafız olmakla bera
ber69 biz burada konumuz bakımından 
"Kitab" lafzını, söz ve yazı ilişkisi açı
sından inceleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e 
baktığımızda bu kavramın en genel an
lamıyla vahiy ma'nasında kullanıl
dığını görmekteyiz. Vahiy de Allah'ın 
sözü, hitabı, insana konuşması ol
du'ğuna göre buradan çıkarılacak so
nuç, "Kitab" yazılı bir metni değil, sözlü 
bir faaliyeti ifade etmektedir. Nitekim 
Ragıb Isfahiini, Kitab lafzının asıl 
ma'nalarından birisinin Allah'ın sözü 
(Kelamullah) olduğunu söylemekte
dir.70 Kitap kavramı hem genel an
lamda İlahi vahyin tamamı, · hem 
Tevrat ve İncil gibi vahyin diğer bölüm
lerini ve hem de Kur'an'ı içine almakta~ 
dır.71 Yani bu anlamda "Kitab", ilk 

68.Kitap lafzı gÜnümüzde, yazılarak bir araya 
getirilmiş, ciltli ciltsiz, iki kapak arasında 
kağı~ yapraklar bütünü olarak veya yazılı 
şey, yazı, mektup, belge, döküman, sözleşme 
gibi_!fiilamları ifade etmektedir; bk. Meydan 
-Larousse, VII, 339; Hans Veli, "Kitab", A 
Dictionary of Modern Written Arabic, 3. 
basım, Beyrut, VIII, 2. 

69.Bu kavramla ilgili geniş bilgi için bk. Ragıb 
İsfahanı, el-Müfredat, thk. Nedim Maraşlı, 
Beyrut ts., s. 440; İbn Manzür, Lisanü'l
Arab, Beyrut ts., I, 699; Krenkow, "Kitap", 
İA, VI, 829. 

70.Bk. el-Müfredat, s.440. 

71Bk. İbn Manzür, Lisi'in, I, 699. 
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peygamberden son peygambere kadar 
bütün peygamberlerin aldıklan ilahi 
vahyin adıdır. Her peygamber'e par
çalar halinde gelen valıiyler bir bütün 
valıyin (kitabın) parÇalarıdır72 ki 
Kur'an buna Ana Kitab == Ümmü'l~ 
Kitab demektedir.73 Oryantalist Kren
kow, İslam'dan önceki Calıilf Arap şü
rinde de kitab kelimesinin İlahi valıiy 
ma'nasında kullanıldığını söylemek
tedir.74 Kur'an'a ilk muhatab olan 
toplum, kitab kavramından naııı vah
yi/k(jlamı anlamaktaydı. Aynı şey daha 
önceki valıiyleriçin de geçerlidir. Elıl-i 
Kitab deyimi de bu ma'nada olup, 
Kur'an'dan önceki valiiyierin men
supları demektir. Bütün bunlardan an
laşılan şey,· "Kitab" kavramı, valıiy 
anlamında sözlü bir faaliyet olup Al
lah'ın peygambere konuşmasıdır; yaz
ması veya yazdırması şeklinde bir yazı 
faaliyeti, bir dikte olayı değildir. Bu 
durum bizce çok önemlidir. Zira kitab 
kavramı sözlü bir lıitab değil de yazılı 
bir metnin ifadesi olarak algılanırsa, 
ona bağlı olarak bu kavrama farklı an
lamlar yüklenecektir. Nitekim klasik 
tefsfr kaynaklarımızın bir çoğunda, 
kitab kavramına bilinen teknik anlam
da yazılı bir kitab ma'nası verilerek 
konumuzia ilgili ayetteki "Kitab" 
kavramının da elimizdeki Muslıaf ola
rak yorumlanması işte bu anlayışın bir 
sonucudur; örneğin A.lt1sf Vakı'a 56/78. 
ayetteki kitab kavramını açıklarken, 
buradaki kitabdan elimizdeki Mus
hafın kasdedildiğini ifade ettikten son
ra şöyle demektedir. Her ne kadar bu 

72.Bk .. Fazlur Rahman: Ana Konularıyla 
Kur'an, tre. Alparslan Açıkgenç, Ankara 
1993, s.l19; ayrıca bk. F. Buhl, ''Kur'an", 
İA, VI, 997; Süleyman Ateş, Tefsir, VIII, 238. 

73.Zuhruf, 43/4; Ra'd, 13/39. 

74.Krenkow, "Kitap", İA, VI, 829. 

ayetin nüzulü esnasında Kur'an Mus
haf haline getirilmemiş ise de gelecek
teki durumuna binaen böyle denilmiş
tir; bu da gaybden haber vermektir.75 

Aliisi'nin bu görüşüne iştirak etme
miz mümkün değildir. Çünkü "Kitab" 
lafzıyla Kur'an'ın kastedilmesi onun 
İlalıf kelam, yani sözlü lıitab olması 
yönüyledir, yoksa bugünkü ma'nada 
teknik anlamıyla bir kitab olması 
itibariyle değildir. O halde kendisiyle 
Kur'an'ın kastedildiği "Kitab" lafı.zları, 
Kur'an'dan nüzül sonrası özelliklerini, 
beşeri katkılarla· Muslıaf haline 
geleceğini varsayarak söz etmiyordu. 
Bu bakımdan Kur'an'da .geçen ki tab 
lafzıyla, elimizdeki Mushaf"ın mut
laka birbirinden ayrı tutulması ge
rekmektedir. 

Reşid Rıza (1354/1935) da Bakara 
2/2. ayetteki el-Kitab kavramını açık
larken şöyle demektedir: "Kitab", an
lam ifade eden işaret, rakam ve naklş
lardan meydana gelmiş yazılı belge an
lamındadır. Burada kastedilen herhan
gi bir kitab değil, Hz. Peygamber'ce 
bilinen bir kitab; yani Kur'an'dır. Bu 

· ayetin indiği dönemde Kur'an'ın 

nüzulünün tamamlanmamış olması, 
böyle bir ifadeye engel değildir. Çünkü 
bu sureden önce Kur'an'ın büyük bir 
kısmı nazil olmuş, Peygamber de onu 
yazmaya ve ezberlemeye me'mur 
edilmiştir. Kur'an'ın nüzulünden· önce 
ve.lıenüz yazılmamışken ona "yazılı bir 
kitab" demek, "Sana bir kitab yazdı
racağım" demektir. 76 Kitab kavramına 
bu açıdan bakan Ömer Rıza Doğrul da 
şöyle demektedir: Kur'an'a "el-Kitab" 
adının verilmesi, z;ımnen Kur'an met-

75.Aıüs1, a.g.e., XV, 234. 

76.el-Menar, I, 123. 
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ninin yazıldığını göstermektedir. Çün
kü "el-Kitab", "yazılı metin" demek
tir.77 Görüldüğü gibi Reşid Rıza ve 
Ömer Rıza Doğrul, kitab deyimini ta
mamen yazılı bir metin olarak 
açıklamaktadırlar. Biz bu görüşe de 
katılma imkanı bulamıyoruz. Çünkü 
"Kitab" kavramının Kur'an'daki otan
tik anlamı, daha önce de ifade ettiğimiz 
gibi yazılı bir metin değil, sözlü bir ke
lamdır. Kitab deyimi bugün bizim için 
yazılı bir metniifade etmektedir, ama 
Kur'an'ın nüzülü sürecinde konuyu 
böyle anlamak mümkün değildir. 

Çünkü Kur'an'ın biçbir yerinde Hz. Mu
hammed'e, kendisine gelen vahyi yaza
rak kitab haline getirmesine dair bir 
ta'limat, hatta bir işaret bile yoktur. 

Bize göre Mushafa abdestsiz doku
nulamayacağı görüşünü savunanların 

yanlış yorumladıkları kavramlardan 
birisi de "Mess'' kavramıdır. Sözlükte 
dokunmak, temas etmek78 anlamına 
gelen bu kavramı, burada bedensel bir 
temas olarak yorumlamak bizce doğru 
değildir. Çünkü bu kavram Kur'an 
bütünlüğü içinde ele alındığında daha 
çok ma'nevi anlamda ve mecaz! bir an
lam örgüsü içinde kullanılçlığı gö
rülmektedir. Şöyle ki: "Mess" Kur'
an'da, insanın başına gelen iyilikler, 
kötülükler ve ona isabet eden hayır ve 
şer için kullanılmaktadır. Şu ayet bu 
kavramın ma'nevi anlamda olumlu ve 
olumsuz şekilde kullanılışma en çarpıcı 
bir örnektir. "İnsan kendisine kötü
lük dokununca b"ağırır, feryad e
der, ama hayr ve nimet dokununca 

77.Ömer Rıza Doğru!, Kur'an Nedir?, Ankara 
1967, s.41. 

78.Riigıb, a.g.e., s.487; İbn Manzfır, Lisfuı, VI, 
217-218. 

pinti kesilir". 79 Ayrıca şu ayetler de 
bu kavramın ma'nevi anlamda bir te~ 
ması ifade ettiğinin bir kanıtıdır: "Ce
hennemin dakunusunu tadın" (Ka
mer, 54/48); "Onlara sıkıntılar ve be
lalar dokundu" (Bakara, 2/214); "Ba
na dert dokundu" (Enbiya, 21/83); 
"Size karada bir zarar dakunduğu 
zaman ... " (İsra, 17/68); "Şeytan bana 
bir yorgunluk ve azab dokundur
du" (Sad, 38/41). Görüldüğü gibi 
"Mess" kavramı Kur'an'da sözlük an
lammdaki duyu organlarıyla maddi bir 
temas ve dokunma şeklinde değil, 

ma'nevi anlamda -hayır~ şer, iyilik, 
kötülük vb.- bir dokunına şeklinde kul
lanılmıştır. Bu ayetlerden hareketle biz 
söz konusu kavramın kesinlikle beden
sel bir teması değil, ma'nevi bir ilişkiyi 
ifade ettiğine inanıyoruz. Bununla ne 
kastettiğimizi ileride açıklayacağız. Ni
tekim bazı müfessirler de bu kavramın 
"istemek, taleb etmek" anlammda me
cazi bir ifade olduğunu söylemişler
dir.so 

Şimdilik burada dikkat çekmek 
istediğimiz şey "Mess" kavramının söz
lükteki karşılığı olan maddi ve duyusal 
"dokunma" ile ve dolayısıyla da Mus
hafı elle tutmakla bir ilgisinin olmadığı 
gibi, bu kavramı meleklerle irtibatlan
dırıp Levbi Mahfüz'daki kitab.a muttali 
olmaları, ona ulaşmaları şeklinde izah 
etmenin de ayetin anlam örgüsüyle 
bağdaş.madığıdır ki bu durumu ileride 
açıklayacağız.. ı. 

Mushafa abdestsiz dokunulamaya
cağı görüşünü savunan bilginierin bize 
göre yanıldıkları noktalardan birisi de 
"el-Mutahharün" kavramını bedensel 

79.Me'iiric, 70/20-22. 

SO.A.lüsi, a.g.e., XV, 236. 
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temizlik (abdest) anlamında yoruinla
malarıdır. Kana'atimizce böyle bir 
yorum Fıkıh terminolojisindeki "Taha
ret" kavramına uygun düşse de, 81 a
yetteki "el-Mutahharün" lafzıyla kas-

. dedilen anlam bu değildir. Zira "Mu
tahharün" sözlükte "temizlik" anlamını 
ifade eden "tahare" kökünden türemiş 
bir kavram olmakla beniher daha çok 
"şirk ve ma 'nevi pisliklerden temiz
lenmiş, arınmış" anlamına gelmekte
dir.82 

Birçok ayette çeşitli türevleriyle 
kullanılan taharet=temizlik kavramı, 
genellikle ruhsal temizlik ve ma'nevi 
arınınayla ilgili olup şu ma'naları ifade 
etmektedir: 

-"Kötü huylardan temizlenmek" 
(Bakara, 2/257. 

-"Günahlardan temizlenmek" 
(Tevbe, 9/108; A'raf, 7/82). 

-"Ruh temizliği" (Müddessir, 
74/4). 

-"Nefsi bozgunculuk ve kötü-

8LFıkıh terminolojisinde "Taharet" kavramı, 
maddi pisliklerden (h u bs, neciiset) ve manevi 
kirlilik halinden (hades) temizlenmek de
mektir. Hades, hülani kirlilik demektir. 
Küçük hükmi k.irliliğe "hades-i asgar" denilir 
ki bu abdestle giderilir. Büyük hükmi kirli
liğe de "hades-i ekber" (cünüblük, hayız, ni
fas ı denilir. Büyük hükmi kirlilikten boy 
abdesti (gusülı ile temizlenmiş olunur. Geniş 
bilgi için bk. Asım Efendi, Kfuııiis Terce
mesi, İstanbul1304, II, 502; İslfuıı'da İnanç, 
İlıadet ve Günlük Yaşayış Ans;.k1opedisi, 
İstanbul1997, IV, 226-227. 

82.İbn Manzür, Lisan, IV, 504; Asını Efendi, 
Kfuııiis Tercemesi, II. 502. Daha önce işiiret 
ettiğimiz gibi Razi bu kavramı başkası 
tarafından temizlenmiş, arındırılmış ma'na
larında yoruınlanııştır; bk. s. 13. 

lüklerden .temizlemek" (Al-i İmran. 
3/55). 83 . 

-"Kabe'yi putlardan temizle
mek" (Hac, 22/26). 

-"Hidayet" anlamında (Maide, 
5/41). 

-Kur'an'ın sıfatı olarak "batıl ve 
hurafelerden uzak olması" itiba
riyle, Beyyine, 98/2; Abese, 80/14). 84 

Bu ayetlerde görüldüğü gibi taharet 
(temizlik) kavramı, çeşitli türevleriyle 
Kur'an'da ma'nevi ve ruhsal temizlik, 
ahlak temizliği, günahlardan temizlen
mek, doğruya (hidayete) ulaşmak gibi, 
insanın dış yönünden ziyade, iç yönüyle 
ilgili olarak kullanılan bir kavramdır. 
Bu kavram çeşitli türevleriyle tesbit 
edebildiğimiz kadarıyla Kur'an'da 19 
defa85 kullanılmış olup, buiılardan sa
dece birisi (Bakara, 2/222) hayızdan 
temizlenmek anlamında kayıtlı olarak; 
birisi de (Maide, 5/6) cünüblükten te
mizlenmek anlamında kullanılmış o
lup, diğer 17 kullanış genel anlamda 
olup bu taharetle neyin kastedildiği a
yetin bağlarnından anlaşılmaktadır ki, 
o da insanın iç dünyasının temizliğiyle 
ilgilidir. Bu ma'nada şüphesiz ki en bü
yük temizlik iman, en büyük kirlilik 
de şirktir. Kur'an bunu ''Müşrikler ne
cis/pistirler" ifadesiyle açıkça beyan 

83.Ragıb lsfahani, Vakı'a 5617. ayetin de bu 
manada olduğunu söylemektedir: bk. el
Müfredat, s.317. 

84.Almtılar ve geniş bilgi için bk.Ragıb. el
Müfredat, s.:H7: ayrıca bk. İbn Manzür, 
Lisan, IV, 505-506; Firüzabadi, Besiiiru 
Zevi't-Temyiz, thk. M. Ali en-Necciir, Beyrut 
ts., III, 529. 

85.M. Fuad Abdülbiiki, Mu'cem, s.428-429. 
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etmektedir. 86 

Burada dikkatimizi çeken önemli 
bir husus da "taharet" kavramının 
Kur'an'da abdest karşılığı olarak 
kullanılmamış olmasıdır. Kur'an, 
abdest için herhangi bir terim kullan
mayarak, belli organların yıkanması 
şeklinde bir ifade kullanmaktadır.87 

Durum böyle olunca birçok din bil
gininin bu ayette geçen (Vakı'a, 56/79) 
"Mutahharfui" kavramından abdest al
ma ma'nasını nasıl çıkardıklarını ve 
Mushafa dokunmak için al;>destin şart 
olduğu hükmüne nasıl ulaştıkl8nni an
layabilmiş değiliz. Kaldı ki abde!st, 
Mekki olan bu ayetin nüzulünden Çok 
sonra M edin e' de n azil olan M ai de Süre
si'nin88 altıncı ayetiyle meşru kılın
mıştır ve sadece namaz için şart olduğu 
da açıkça belirtilmiştir. 

Ayrıca bu ayeti ''Mushafı ancak 
abdestli olanlar tutabilirler" şek
linde anlarsak, ortada elle tutulabile
cek yazılı bir Mushafın olması gerekir
di. Halbuki bu ayetin nazil olduğu 
dönemde yazılı bir Mushafın olmadığı 
tarihi bir gerçektir. Zira Kur'an, nüzu
lünün-tamamlanmasından ve Hz. Pey
gamber'in vefatından ancak aylar son
ra Hz. Ebubekir zamanında suhuf 
haline, Hz. Osman zamanında da iki 
kapak arasında teknik anlamda bir 
kitab formuyla Mushaf haline getiri
lebilmiştir. Bu durumda henüz ortada 
olmayan bir Mushaftan söz etmenin 
muhatab toplum açısından bir anlamı 

86.Tevbe, 9/28. 

87.Bk. Miüde, 5/6. 

88.Maide Suresi niızul itibariyle Kur'an'ın 112. 
sı1residir; b k. Osman Keskioğlu, Nüzı1-

lünden Günümüze Kur'an-ı Kerim 
Bilgileri, Ankara 1987, s.l20. 

olabilir mi? Bu ayeti -bütün ayetleri 
olduğu gibi- bugünün gözüyle 
değil, nazil olduğu ortam ve zamanı 
dikkate alarak okumak ve yorum
lamak bizi doğru anlayışa götü
rebilir. Çünkü Kur'an kronolojik olar
ak doğrudan ilk muhatab topluma 
hitap etmektedir. O halde bu toplumun 
Kur'an'a karşı içinde bulunduğu kon
jöktürü dikkate almak gerekmektedir. 
Bu konjöktür Kur'an'ın gerek içeriğine 
ve gerekse üslubuna etki edecek kadar 
güçlüdür. Çünkü Kur'an gökyüzünden 
dikte ettirilen bir ki tab değil, o yeryü
züyle gökyüzünün diyalogundan olu
şan bir kitabdır. Denebilir ki Kur'an 
ne kadar sema vi ise o kadar da arzidir. 
Bu Kur'an'ın içerik ve üslub özelliği 
i'tibariyle Mekki ve Medeni olan kısım
larında açıkça sezilebilecek bii durum
dur. Olaya bu gözle baktığımızda, söz 
konusu ayetlerin Mushafa abdestli do
kunmayı gerekli lulıyörrriuş · gibi yo
rumlanması, ilk muhatab toplum açı
sından bir anlam ifade etmemektedir. 
Zira söz konusu toplU:mun ortada var 
olan bir Mushafı tutmak, ona dokun
mak gibi bir talebi mi vardı ki, Kur'an 
bunun ancak abdestle mümkün ola
cağını söylesin? Yine bu toplum Kur'
an'ın ileride yok olup gideceğini, kay
bolacağını veya tahrif ve değiştirmelere 
uğrayacağını mı iddia ediyordu ki 
Kur'an bu iddiayı reddedecekti? Yoksa 
müşrikler Kur'an'ın vahiy yoluyla 
gelen .:ilahi bir kelam olmayıp, Mu
hi:riımed'in kendi uydurma81 olduğunu 
iddia ediyordu da Kur'an buna mı cevap 
veriyordu? Bizce bu sorulara verilecek 
doğru cevap, ayiıı zamanda ayetin 
doğru yorumu olacaktır. Konjöktüiün 
gerektirdiği bu ve benzeri sor11lara uy
gun olmayan yorumlar, müşrik toplu
mun iddialarına cevap olmayaca-
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ğından, ayetin doğru tefsiri de ol
ınayacaktır. Çünkü bir ayeti en 
doğru ve en iyi biçimde nazil ol
duğu ortam tefsir eder. Binaen 
aleyh, incelemekte olduğumuz ayetlere 
nüzül ortamı açısından baktığımızda 
da söz konuRU ayetlerin Mushafa 
dokunmak için mutlaka abdesti gerek
tiren bir şekilde tefsir edilmesinin doğ
ru olmadığını görürüz. Ayrıca, şayet a
yetlerden maksat böyle bir durum ol
saydı, hüküm koyma, haram kılma gibi 
durumlarda çok açık bir üslüba sahip 
olan Kur'an bu konuda da açık bir nass
la Mushafa abdestsiz dokunmanın ha
ram olduğunu bildirirdi. 

Bu bakımdan biz, söz konusu 
ayetlerin bu istikamette tefsir edilme
sini ve bu konuda oldukça ileri giderek 
Mushafın abdestsiz durumlarda ancak 
kılıf, askı, bez gibi şeylerle tutul
masının caiz olabileceğini, hatta bazı 
bilginierin bunlarla bile tutulmayıp an
cak sandık, heybe ve çanta gibi şeyler
le89 taşınabileceğini söylemelerini kişi
sel bir ictihad hatası olarak görmek
teyiz. Zira bir eski bez ve kumaş par
çasını temiz kabili edip insan elini bun
lardan daha kirli görmek gibi bir kana
at uyandıran bu görüşleri, günümüz 
insanının mantığı şiddetle yadırga

maktadır. Bu gibi izah ve değerlen
dirmeler belli şartların, muayyen za
manların değer yargıları ve mantığı 
içinde kabili görmüş olabilir, ama bugü
nün insanına bu izah edilemez. Bizim 
için yadırganacak bir başka durum da 
şudur: Bu bilginler; "Abdestsiz Mus
hafı tutmak caiz değildir" demelerine 
karşın, Kur'an'ı abdestsiz okumanın 

89.Bk. Kasani, Bedayi', I. 33; Merginanı, 
Hidaye, I. 19; İbn Hazm, Muhalla, I, 99; 
Kurtubi, a.g.e., VII, 6397. 

caiz olduğunu söylemişlerdir; gerekçe
leri de şudur: Abdestsizlik elde ortaya 
çıktığı için elle Mushaf tutulamaz, 
ağızda ortaya çıkmadığı için okunabi
lir. Zira abdestte elin yıkanınası farz, 
ağızın yıkanması ise farz değildir.90 

Böyle bir anlayış, abdest ve gusül ola
yına tamamen formel ve mekanik bir 
yaklaşım sergilemektedir. Halbuki ab
dest ve gusül olayı sadece bedensel bir 
temizlik olmayıp, aynı zamanda ma'ne
vi bir temizliktir. Böyle olmasaydı, be
densel temizliği sağlamayan teyem
ınüro nasıl izah edilebilirdi? Bu ba
kımdan böyle bir yaklaşımın her ne ka
dar görünüşte bir mantığı var gibi ise 
de Kur'an'ın abdestsiz okunmasına 
cevaz verip Mushafın abdestsiz tutul
masına karşı çıkılmış olmasını doğrusu 

çok şekilci bir yaklaşım olarak görü
yoruz. Çünkü gerçekte kutsal olan 
Mushaf değil, Kur'an'dır. Kur'an ise dil 
ile okunan sözlü bir kelamdır. Zaten 
bu İlahi kelam, okunduğu için Kur'an 
adını almıştır. Böyleyken kutsal olan 
İlahi kelamın abdestsiz olarak okun
ması caiz görülmesine karşın, onun 
yazıldığı kağıt, parşömen, mürekkep, 
yazı gibi tamamen beşeri olan mater
yale dokunmanın caiz görülmemesini, 
işin özü olan kutsal kelamdan ziyade, 
insan ürünü olan ve formel anlamda 
bir kitab olan Mushafa saygı telak
kisine bağlıyoruz. 

Cünüblük ve hayız halinde Kur'an 
okunamayacağı hükıııüne gelince, bazı 
bilginierin bir yandan bu görüşte olup 
diğer yandan Kur'an'dan bir ayetlik az 
bir miktan veya tam bir ayet olmamak 
üzere ayetten bir bölümü veya ayetleri 
bölerek kelime kelime veya Fatiha 
Süresi'ni dua niyetiyle okuruayı öner-

90.Kasani, a.g.e., I. 33. 
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melerini91 tutarlı ve gerçekçi bulmu
yoruz. Çünkü Kur'an -her okuma met
ninde olduğu gibi- zaten kelime kelime, 
hatta harf harf okunmaktadır. Ayrıca 
bir ayet Kur'an olduğu gibi, ayetin bir 
kısmı da Kur'an'd.ır. Bir ayet okumakla 
daha çok okumak arasında hiçbir fark 
yoktur. Çünkü bazen bir kelime bir ayet 
olduğu gibi,92 bazen de bir ayet birçok 
kelimeden meydana gelir.93 Müdayene 
ayeti veya Ayete'l-Kürsi94 gibi bir say
falık, yarım sayfalık uzun ayetleri 
tamamlamamak şartıyla yarısına ka
dar okumayı caiz görüp, birer ke
limeden ibaret olan üç-beş kısa ayeti 
okumayı caiz görmemek, İbn Hazm'ın 
ifadesiyle gülünç bir durumdur. 95 Bazı 
bilginierin Kur'an ve sahih sünnete da
yanmayan, bu kişisel görüşleri, biraz 
önce de ifade ettiğimiz gibi gerçekçi ve 
isabetli değildir. Bu görüşlerin isabet
siz olduğunun en açık delili, bu fikri 
savunanların sergiledikleri çelişkili du
rumdur; şöyle ki önce hades-i asgar ha
linde Mushafı tutmanın caiz olma
dığını söyleyip arkasından da çocuk
lara, Kur'an öğreticilerine, din ilimle
riyle meşgfı.l olanlara ruhsat vermek 
-ki zaten genelde Kur'an'la meşgUl olan 
bu kesim dir- bize göre abdestsiz olarak 
Mushafı tutmanın caiz olduğunu söyle
menin bir başka hi.çimidir. Keza hades-i 
ekber halinde Kur'an okumayı caiz 
görmeyip sonra da işin içinden çıka
ınayınca dua niyetiyle veya kelime ke
lime bölerek okumak şeklinde -sanki. 
başka türlü okuma biçimleri varmış 

9l.Süyuti, İtkan, I, 16; Subh! Salih, Mebiiliis, 
s.l7. 

92.Örııeğin "ve'l-Asr", 103/1; "ve'd-Duha", 93/1. 

93.Müdayene ayeti, Bakara 2/281. 

94.Bakara, 2/255. 

95.Aiıntılar ve daha geniş bilgi için bk. İbn 
Hazm, a.g.e., I, 95-96. 

gibi- bir formülasyonla geri adım at
mak, bu görüşün daha başından i'tiba
ren hayatın taleblerine ve insan. doğa
sına uygun olmadığını zımnen kabul 
etmektir. 

Bir meseleye önce yasak deyip son
ra da şu veya bu şekilde onay vermek, 
hayatın talebleriyle bağdaşmayan te
orilerin pratik tarafından kabül edilme
mesi demektir. Bir konu tabi'i seyrin
den çıkarılıp zorlaştırılarak ma'kül 
çizginin ve hayat gerçeklerinin dışına 
itilince, bu defa hile-i şer'iyye mantığı 
ile sun'! yasaklar, realiteler ve insan 
gerçeğinin ma'kı1l ve zorunlu talebleri 
karşısında delinmek ve aşınmak gibi 
kesin ve değişmez bir kuralla kar
şılaşır. Konumuzia ilgili durum de bize 
göre bu kurala tabidir. 

Hadis Açısından Konuya Bakış 

Mushafın abdestsiz tutulamaya
cağı ve Kur'an'ın hades-i ekber halinde 
okunamayacağını savunan bilginler, 
bu görüşlerini aynı zamanda Sünnet'e 
dayandırmaktadırlar. Biz de incele
mekte olduğumuz ayetle ilgisi bakı
mından konuyu biraz daha aydınla
tabilmek için hadisiere başvurmayı uy
gun görüyoruz. Şimdi hadis açısından 
konuya bakalım. 

Mushafa abdestsiz dokunulaına
yaca:ğını savunanların hadisten delil
leri, ·Hz. Peygamber'in "Temiz olmayan 
Ru~;an'a dokunmasın.,.'9rı. hadisidir. 
Bazı din bilginleri, hadis ınecmuac 
larından sadece "Muvatta'"da yer alan 
bu hadisin sağlıklı bir nakle dayan
madığılll ifade etmişlerdir.97 Doğrusu 
hadisin içeriği de bunu gerektirınek-

96.Malik, el-Muvatta', Kur'an, 1 (1, 199J. 

97.İbn Hazm, el-MuhalHl., I, 95. 
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tedir çünkü daha önce de ifade ettiğllniz 
gibi Hz. Peygamber'in vefatından önce 
henüz Kur'an Mushaf haline getiril
ınediği için herkesin elinde yaygın ola
rak bulunınamaktaydı. Ancak vahiy 
katipleri yanlarında bazı Kur'an pasaj
ları bulundurınaktaydı. Dolayısıyla Hz. 
Peygamber'in tüm halka açık olarak 
böyle bir hadis irad etmesini gerektire
cek bir durum yoktu. 

Hades-i ekber halinde Kur'an oku
namayacağını savunanların delil ola
rak ileri·· sürdükleri hadislerden en 
önemlisi, İbn Ömer'in rivayet ettiği 
"Hayızlı kadın ve cünüb olan kimse 
Kur'an okuyaınaz"98 anlamındaki 
hadistir. Ancak Ahmed b. Hanbel 
(241/855) ve İbn Hacer (852/1448) bu 
hadisin zayıf olduğunu söylemişler
dir.99İbn Hazında aynı ına'nada birçok 
rivayet olmasına rağmen bunların hep
sinin zayıf rivayetler olduğunu, hades 
halinde Kur'a'n okuınayı yasaklayan 
görüşlerin ne Kitap ve Sünnet'ten bir 
dellle, ne icİna ve kıyas, ne de sahabe 
sözüne dayanınadığını söyleınekte
dir.ıoo 

Konuyla ilgili olarak Buhari, İbn 
Abbas'ın: "Cünüb'ün Kur'an okuma
sında"; Nehai'nin: "Hayızlı kadının 
Kur'an okumasında bir sakınca yok
tur"101 sözlerini ve: "Rasulullah (s.a.v.) 
her türlü halinde Allah'ı zikrederdi"102 

hadisini rivayet etmektedir. Ünlü 
ınuhaddis ve Buhari'nin Sahih'ine en 

98.Tirmiz!, Sünen, Tahii.re, thk. Ahmed Şiikir, 
Beyrut ts., 98/131. 

99.Tirmiz!, Sünen, I, 238; İbn Hacer, Fethu'l-
Bfui, I, 409. 

lOQel-Muhalla, I, 95. 

101Buhii.r!, Hayz, 7. 

102Buharf, Hayz, 7. 

meşhur şerhi yazan İbn Hacer 
(852/1448) bu rivayetler üzerine şöyle 
diyor: "Buhari'nin bu babın ismini 
"Adetli kadının tav af haricinde haccın 
tamamını ifa etmesi babı" koyma
sından maksat, hayızlı kadının ve ona 
benzeyen cünüb kimsenin hiçbir iba
detten engelleneıneyeceğidir. Aksine 
adet ve cünüblük halinde, zikir olsun 
diğer ibadetler olsun, tüm bedeni iba
detler sahihtir. Tavafhariç olmak üzere 
hac ınenasiki de bunlardan biridir.103 

İbn Hacer, bazı din bilginlerinin bu 
hadise dayanarak adet ve cünüblük 
halinde Kur'an okumakta bir sakınca 
görmediklerini kaydettikten sonra şöy
le devam ediyor: "Hz. Peygamber ha
yızlı kadına tavaf dışında hac fari
zasının hiçbir ibadetini yasaklaınadı. 
Tavafı yasaklamasının sebebi ise ta
vafın özel bir namaz olmasıdır. Hac iba
deti zikir, telbiye ve duadan ibarettir. 
Hayızlı kadın bunların hiçbirinden alı
konulmamıştır. Cünüb olan kimsenin 
durumu da böyledir. Çünkü adetli 
kadının hadesi (hükmi kirliliği), cünüb 
olan kimseden daha ağırdır. Adetli olan 
kadının ve cünüb olan kimsenin Kur'an 
okumaktan alıkonulması, eğer Kur'
an'ın Allah'ın zikri olmasına dayanıyor
sa, onunla hac arasında hiçbir fark yok
tur. Şayet Kur'an okumak başka bir 
ibadet şekli ise o zaman özel bir dellle 
ihtiyaç vardır. Musannife göre (Bu
hari): "Adetli kadını ve cünüb olan kim
seyi Kur'an okumaktan alıkoyacak hiç
bir sahih hadis yoktur. Her ne kadar 
bazı kimselerin nezdinde delll olan bir 
takım haberler varid olmuşsa da bun
ların bir çoğu te'vile elverişli haberler
dir. İşte bunun için adetlikadının ve 
cünüb olan kimsenin Kur'an okuma-

103.Fethu'l-Bari, I, 407. 
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sına cevaz veren Taberi, İbn Münzir, 
Davud gibi Buhari de Hz. Aişe'nin 
rivayet ettiği hadisteki "Rasülullah her 
halinde Allah'ı zikrederdi" sözünün 
genel bir ifade olduğunu, dolayısıyla 
Allah'ı zikir ifadesinin Kur'an okumayı 
da kapsadığı kana'atine varmıştır. 104 

İbn Hacer, Buhari'nin Sahih'ine en 
büyük ve en ünlü şerhi yazan bir "Bu
har! Uzmanı" ve bir "Hadis Hafızı" ol
ması itibariyle, onun hadis yönünden 
getirdiği tesbitler konumuza ışık tut
ması bakımından çok önemlidir. Aynı 
zamanda koyu bir Şafi'i müntesibi ol
masına rağmen bu konuda mezhebinin 
hilafına bir görüş ortaya koyması da 
onun bu konuda objektif davrandığı 
güvenini vermektedir. İbn Hacer'in gö
rüşüne uzunca yer vermekteki ama
cımız hem Buharl'nin bu konudaki ni
hai görüşünü, hem de genel anlamda 
bu konunun hadislerdeki yerini daha 
iyi anlamayı sağlamaktır. 

İbn Hacer'in bu açıklamalarından, 
Buhari'nin cünüb olan kimsenin Kur'
an okumasında bir sakınca görmediği 
anlaşılmaktadır. Nitekim Buhar! üze
rinde çalışma yapmış olan Mısırlı çağ
daş araştırmacı Hüli de Buhari'nin bu 
konudaki görüşü ile ilgili olarak aynı 
kana'ate varmıştır. Hüli şöyle diyor: 
Buhari, cünüb olan kimsenin Kur'an 
okumasında ve Elıl-i Kitab'a Kur'an 
öğretilmesinde bir sakınca görmemek
tedir. 105 Bütün bunlardan Buhari'nin 
cünüb ve hayızlı kimseyi Kur'an oku
maktan alıkoyan hiçbir rivayeti salıili 
bulmadığını ve bu konudaki rivayetlere 
i'tibar etmediğini anlıyoruz. 

104Fethu'l-Bari, L 408. 

105. H iili, Tarih u Funftni'l-Hadis, Beyrut 1986, 
s.56. 

Gayrimüslimlerin temiz olmadık
ları gerekçesiyle Mushafı tutamaya
cakları ve Kur'an okuyamayacakları 
yönündeki görüşe106 gelince, bu görüşe 
de katılmadığımızı ifade etmek duru
mundayız. Olaya gene Buhari çizgi
sinde bakmaya devam edersek şunu 
görüyoruz. Buhari'nin "Hayızlı kadının 
tavaf dışında haccın bütı:fu ibadetlerini 
yapması" başlığı altında biraz önce i
fade ettiğimiz rivayetlere yer vererek 
sonunda hayızlı ve cünüb kimsenin 
Kur'an okuyabileceği kanaatinde ol
duğunu İbn Hacer'in yorumundan ve 
Buhari'nin bu konudaki görüşünü 
açıklayan bir başka araştırmacıdan 
nakletmiştik. Buhar! gene aynı konu 
başlığı altında Rasülullah'ın Rum Kralı 
Herakl'e yazdığı mektuptan107 bir 
bölüme yer vermiştir. İbn Hacer bunu 
şöyle yorumluyor: Rası1lullah'ın Rum 
Kralı Herakl'e yazdığı mektuba dair 
Ebu Süfyan'ın rivayet ettiği hadisin bir 
bölümüne Buhari'nin yer vermesinin 
sebebi şudur: Bu mektupta Ehl-i 
Kitab'a çağrıda bulunan bir ayet 
yazılıdır. 108 Sanki Buhar!, "Rası1lul
lah'ın (s.a.v.) kafir olan Rumiara 
yazdığı mektubun içinde ayet olduğuna 
göre, cünüb ve kafir olan kimselerin 
içinde ayet olan mektubu, kitabı tut
ması ve okuması caizdir", demek isti
yor.109 İbn Hacer'in bu yorumuna İbn 
Rüşd biraz daha açıklık getirerek şöyle 
diycJr: Rası1lullah Rum kafiderine 
o1cum8ları için içinde ayet olan bir m ek
tup yazdığına göre, gajrimüslimin 
Kur'an okumasının caiz olduğu istin-

106. Bk. S. Ateş, Çağdaş Tefsir, IX, 234; Abdur-
rahman E!-Cezlri, a.g.e., !.75. 

107.Buhil.ri, Bed'u'l-Vahy, 6. 

10s.Aı-i İmran, 3/64. 

109.İbn Hacer, a.g.e., I, 408. 
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, 
batla değ:i:l, nass ile sabittir.110 Ahmed 
b. Hanbel de tebliğ maksadıyla yazış
ınalarda böyle davranmanın uygun 
olduğunu söylüyor. ı ı 1 Kur' an' ın ilk mu
hıltabı kafirler, müşrikler olduğuna 
.göre ve bumuhatap toplumun İslam'a 
girişi de Kur'an'i okumaları ve dinle
meleri sebebiyle olduğuna göre, İslam'a 
girişin adeta manifestosu olan bir kita
bın gayrimüslimler tarafından okun
masını engellemek veya alışkın olma
dıklan bir takıni~şartlar ileriye sünnek, 
bu insanları'n İslam'a giriş şans ve im
kanlarının önünü kesrnekten başka bir 
şey olamaz-. Tebliğ edilınek için gelen 
bir kitabı insanlara ulaştırmak için im
kan ve fırsat vermesi gerekenierin onu 
saklamak, okutmamak, ilgi duyanları 
ona yaklı;ı.ştırmamak gibi engeller icad 
etmesi, Kur'an'ın talebi değildir. Ni
tekim Sevride "Hıristiyan'a Kur'an'dan 
bir şeyler öğretmekte hiç bir sakınca 
yoktur, belki de öğrendiği ile Allah ona 
hidayet verir" diyor. 112 Böylece ne Mus
hafın tutulması ve ne de Kur'an'ın o
kunması için abcİest ve guslün gerek
liliğine dair sahih bir hadis olmadığı, 
Buhar! ve onun şarihi olan İbn Hacer 
tarafından ortaya konulmuştur. Buıla 
karşın abdestin sadece namaz için em
redildiğine dair sahlh hadisler bulun
maktadır; örneğin Ebu Davüd şu hadisi 
rivayet etmektedir: "Ben ancak namaza 
kalktığım zaman abdest almakla em
rolundum". 113 Bu konuda bir başka 
hadis de şudur: Hz. Peygamber abdest 
almadan yemeğe oturmasını yadırga
yan bir sahabiye: "Ben namaz mı kıl
mak istiyorum ki abdest alayım?" de-

11QA.g.e., aynı yer. 

111A.g.e., aynı yer. 

112.İbn Hacer, a.g.e., I, 408. 

113.Sünen, Et'ime, Şemiül, Beyrut ts., 89. 

miştir. 114 Gene Hz. Ömer'in abdestsi:t' 
Kur'an okumasma i'tiraz eden bir 
kişiye: "Abdestsiz Kur'an olıunmaz diye 
sana lıim fetvfı. verdi, yalancı peygam
ber Müseylime mi?" diye çıkıştığı hadis 
mecmualarında yer almaktadır. 115 Bü
tün bunlardan Kur'an okumak veya 
Mushafı tutmak ve ona dokunmak için 
forınel bir takım şartların söz konusu 
edilmediği anlaşılmaktadır. 

Esiisen Kur'an, Mushafın veya ya
zılı parça bir Kur'an metninin nasıl 
tutulacağını hiç konu etmemiştir. 
Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu 
konu, onun nasıl tutulacağı değil, nasıl 
okunacağıdır. Kur'an'da bazı din bil
ginlerinin Mushafı tutmak için ab
destin gerekli olduğu anlamını çıkar
dıkları -incelemekte olduğumuz bu a
yetin dışında- hiçbir ayet bulunma
maktadır. Buna karşılık Kur'an'ın nasıl 
okunacağına, nasıl okunursa ondan 
faydalanılacağına dair birçok ayet bu
lunmaktadır. 

Burada yeri gelmişken Kur'an, 
kendisinin okunma biçimi ile ilgili ola
rak ne diyor? sorusuna yine Kur'an'dan 
cevap arayalım. Kur'an ön şart olarak 
bütün şeytani duygulardan uzaklaşıp 
temiz bir kalble Allah'a yönelerek 
okunmasını istiyor. Kur'an bu yüce 
duy"gunun seslendirilmiş sembolik ifa
desine bir terminoloji tahsis etmiştir 
ki bunun adı "isti'aze"dir. 116 Kur'an'ın 
önem verdiği bir diğer okuma biçimi 
ise "tertü"dir, yani kusursuz, açık seçik, 
yavaş yavaş, tane tane okumaktır. 117 

114Müslim, Kitabü'l-Hayz, Bab 31. 118 vd. 

115. Malik, el-Muvatta, Kur' an. 11200. 

116.Nahl, 16/98; geniş bilgi için bk. R. Rıza, 

el-Menar, IX, 541. 

117.Bk. İbn Manzur, Lisan, XI, 265; Ragıb 
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Bundan maksat ise okumak için oku
mak değil, anlamak için okumaktır. 
Gazali (505/1111); Kur'an okumaktan 
maksat ma'nasını kavramak, verilmek 
istenen mesajı düşünmek ve yaşamak
tır. Bu da ancak onu tertil ile okumakla 
hasıl olur, diyor. 118 Tertil, Kur'an'ın iyi 
anlaşılabilmesi için zorunlu bir okuma 
biçimidir ki Peygamber'in onu iyi an
layabilmesi için Allah tarafından ken
disine tertil ile okunduğu Kur'an'ın 
beyarn olduğu gibi,119 Hz. Peygamber'in 
-dolayısıyla ümmetin de- bu biçimde 
okuması Kur'an'ın isteğidir. 120 Müfessir 
Razi de bu konuda Kur'an'ı tertil ile 
okumak, onun ma'nasını aniayarak 
ayetlerin taşıdığı hakikatleri düşüne
rek okumaktır, diyor. 121 Kur'an'ın ken
disinin okunmasına, dolayısıyla an
laşılmasına yönelik olarak getirdiği ön 
şartlar hep bu yöndedir. Konudan u
zaklaşmamak için burada daha fazla 
detaya girmiyoruz. 122 

Kur'an kendisini okuyanların onu 
iyi aniayabilmesi için okuma biçimini 
anlattığı gibi, dinleyenlerin de onu iyi 
aniayabilmesi için "dinleme biçimi"ni 
de açıklamaktadır. Bu dinleme biçimi
ne Kur'an, ''kulak kesilme = istima"' 
diyor. 123 Okunan Kur'an'ı ancak bu şe
kilde dinleyerek anlamanın ve böylece 

Isfahiini, el-Müfredat, s. 192. 

118 Gazali, İhya, Beyrut, ts .I, 282. 

119. Örneğin bk. Furkiiıı, 25/32. 

12Q Müzzemmil, 73/4. 

121 Razi. Mefatihu'l-Gayb, XXX, 189. 

122 Bu konuda geniş bilgi için bk. Zeki Duman, 
Nüzulünden Günümüze Kadar Kur'an 
ve Müslümanlar, Ankara 1996, s.62, 259 
vd. 

123. Bu konuda geniş bilgi için b k. Zeki Duman, 
Nüzulünden Günümüze Kadar Kur'an 
ve Müslümanlar, Ankara 1996, s.62, 259 
vd. 

Kur'an'ın rehberliğine ulaşmanın 
mümkün olacağını vurguluyor.124 

· 

Görüldüğü gibi Kur'an'ı okuma ve 
dinlemenin şartları Kur'an'a göre şekli, 
formel şartlar olmayıp onu anlamayı 
sağlayacak olan kalbi ve zihni kon
santrasyondur. O halde Kur'an'ı ab
destli tutmanın gerekliliği, Kur'an'ın 
kendi emri olmayıp bazı din bilimcile
rin kişisel ilmi görüşüdür. Nitekim 
müfessir Aıusi, bazı din bilginlerinin 
Kur'an'ı abdestsiz tutmanın onun şere
fine, saygınlığına gölge düşüreceği dü
şüncesi ile abdesti şart koştuklarını 
söylüyor. 125 Müfessir Razi de ayette 
geçen "Kitab-ı Meknı1n" kavramından 
maksadın elimizdeki Mushaf değil, 
Levh-i Mahfüz olduğunu, İmam Şa
fi'i'nin Mushafın abdestsiz tutulama
yacağına dair görüşünün ise bu ayetin 
açık delaletinden kaynaklanmadığıııı,' 
Şafi'i'nin bu ayetten istinbat (kişisel 
kavrayış) yoluyla böyle bir görüşe sahib 
olduğunu, bunun da abdestsiz olarak 
Kur'an'ı tutmanın onun saygınlığına 
karşı yapılan bir saygısızlık olacağı 
düşüncesinden kaynaklandığını söylü
yor.126 Görüleceği üzere Razi, Kur'an'ı 
abdestli tutma zorunluluğunun doğ
rudan Kur'an'ın bir emri olmayıp bazı 
din bilginlerinin kişisel görüşleri 

olduğunu, bunun da Kur'an'a saygı an
layışından ileri geldiğini açıkça ifade 
etmektedir. O halde mes'ele kutsala 
saygı-·mes'elesidir ki bu da beşeri bir 
yı:ıklaşım olup Kur'an'ın açık olarak
hatta ima ile bile- temas etmediği bir 
konudur. Kutsal bir kitaba karşı saygı 
amacıyla sergilenen bu yaklaşım ma'
kı1l bir düzeyde kaldığı sürece an-

124A'raf, 7/204. 

125.Ruhu'l-Me'ani, XV. 236. 

126.Mefatihu'l-Gayb, XXIX, 168. 
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ıamlıdır. Nitekim Reşid Rıza, Kur'an'ı 
okumak için ahdest almak zorunlu 
olmamakla bir)ikfe müstehab, yfuıi da
ha uygun görülen bir davranıştır, di
yor.127 Durum_ böyle iken zaman içinde 
ve günümüzde Mushafı abdestsiz 
tutmanın kesinlikle haram ve günah 
boyutuna çekilmiş olması, şayet bu hal
de Mushafa dokunmak gerekirse onu 
ancak kılıf, askı, kumaş parçası gibi 
şeylerle tutmanın caiz olabileceği şek
linde bir formülasyon zaman zaman 
Kur'an'a yaklaşınanın zorlaştırılması 
sonucunu doğurmuştur. Kana'atimizce 
kutsal bir kitab anlayışı ile Kur'an'a 
bu mesafeli yaklaşım isabetli değildir. 
Çünkü Kur'an'ın kutsallığı, insanları 
ondan uzaklaştırıcı değil, ona yaklaş
tıncı olmalıdır. Z~ra Kur'an'ın kutsal
lığı, yapısallığından ziyade fonksiyo
nelliğindendir. Bu fonksiyonellik de on
dan uzaklaşmakla değil, ona yaklaş
makla etkinlik kazanır. Bu açıdan ba
kılınca Kur'an'ın kabı, kılıfı, kağıdı 

değil, onun anlamı ve içeriği önemlidir 
ki bu da ancak onun okunınası ile elde 
edilir. 

Kur'an'ı okumanın bile bizatihi 
amaç değil, anlaşılarak insanlara reh
berlik etmesine 128 bir araç olduğu göz 
önünde tutulursa, Kur'an'ı okumanın 
ne demek olduğu daha iyi anlaşılır. Ne 
yazık ki Kur'an'ın bu yönü, yfuıi onun 
''belirleyici" bir kitab olduğu ihmal edi
lerek sadece okuyanın sevab aldığı bir 
kitab olma özelliği çoğu zaman öne çı
karılmıştır. Bu anlayış Kur'an'ın insa
na mesajlar getiren bir Kitab olduğunu 
unutarak onun yerine insanın Kur'an'a 
karşı yapması gereken görev anlayışı
nın -ki bu da saygıyla ifade edilmek-

127. Bk. R. Rıza, el-Menar, IX, 554. 

128 Bk. Bakara, 2/2. 

tedir- öne çıkarılmasından kaynaklan
maktadır. Halbuki bizim Kur'an'a karşı 
yapmamız gereken bir görevden ziyade 
Kur'an'ın bize getirileri öne çıka

rılmalıdır. Bize göre Kur'an'ın kutsal
lığı ve ona saygı, onu okumak ve anla
makla olur. Zira birkitab için en büyük 
saygı ve ona verilen değer, onun daha 
çok okunınası ve iyi anlaşılması ile 
orantılıdır. Hele bu kitabın adı okuma 
kitabı ise ve ilk ayeti de "Oku!" ise, bu 
durum daha da çok önem kazanmak
tadır. Bu bakımdan Kur'an'a saygı, 
içindeki bilgiye i'tibar etmektir. Zira 
en çok okunan ve en iyi anlaşılan kitab, 
en çok değer verilen kitabdır. Razi, 
Kur'an'ın kutsallığının (kerim),129 her 
arayanın onda aradığını bulması ve 
istediğini elde etmesi olarak izah edi
yor. 130 Bu bağlamda Muhammed Ab
duh, bazı Müslümanlar'ın Kur'an'a 
yaklaşımlarının yanlış olduğunu, ona 
saygı adı altında bir takım davranışlar
la işi Allah'a kulluk değil, sanki 
Kur'an'a ibadet ve kulluk noktasına ge
tirdiklerini söylüyor. 1 :ı 1 Bu konuda Hü
seyin Atay da şöyle diyor: Bazı fakih 
ve alimler kendi anlayışiarına göre 
Kur'an'a daha daha büyük bir kutsallık 
vermek amacıyla ona dokunmak için 
çok ağır şartlar ileri sürdüler. Böylece 
Kur'an'ı rafa kaldırdılar. Millet de 
Kur'an'a dokunmamak için güzel 
kılıflar, süslü keseler yaptı, onu bir 
muska gibi duvara astılar, el erişmez 
dolaplara sakladılar. Bu suretle Kur'an 
okunamaz, tutulamaz, dakunulamaz 
hale getirildi. Kur'an'ın okunınası için 
abdest alıp kıbleye dönüp diz çökerek, 
rahleye kanarak okunmasını en büyük 

129.Bk. Vakı'a, 56/77. 

13Q B k. Razi, a.g.e., XXIX. 

131Bk. R. Rıza, el-Menar, I, 26-27. 
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saygı ve ibadet saydılar. Onun ma'na
sını anlamanın en büyük ibadet ol
duğunu söylemediler, anlaşılamaya
cağını ilan ettiler. Bu suretle Kur'an 
Müslümanların kafasına muamma.Iı, 

anlaşılmaz, erişilınez, kutsal bir ki
tabın adı olarak nakşedildi. Onu an
lamamak, anlamadan sözlerini söyle
mek en iyi müslümanlık inancı sayıldı. 
Bunun için onu sadece ölülere okumak 
üzere mezar kitabı yaptılar. 132 

Biz Atay'ın görüşüne iştirak etmek
le birlikte yüzyılların getirdiği ihmal 
nedeniyle Kur'an'ı anlamayı bırakın, 
yüzünden okumayı bile muayyen top
luluklarda ancak birkaç kişinin bildiği, 
Türkçe çevirileri olmadığı için ma'na
sının aşağı yukarı hiç kimse tarafindan 
aniaşılamadığı bir toplumda Kur'an'a 
saygı adına bundan başka yapılacak 
bir şeyin olmadığını düşünüyoruz. An
cak bugün için durum çok farklıdır. Her 
tarafta Kur'an'ın Türkçe çevirilerinin 
ve tefsirlerinin bol miktarda bulun
duğu ve Kur'an'a her kesimden olumlu 
yönelişlerin yaygınlaştığı bir dönemde, 
eski çağlarda yaşamış bazı din bilgin
lerinin günümüz şartlarına uymayan 
bir takım kişisel görüşlerini hala sa
vunarak insanların Kur'an'a yaklaş
ınalarını engellemek affedilmez bir 
tutumdur. Ayrıca günümüzde on bin
lerce kız öğrenci ve bayan öğretmenin 
çeşitli kurumlarda Kur'an öğretimiyle 
ilgili olduğu düşünülürse, bu büyük 
kitlenin muayyen durumları nedeniyle 
her ay 5-10 gün Kur'an okumalarını 
ve okutınalarmı engellemek Kur'an 
adına günah işlernekten başka bir şey 
değildir. Günümüz hayatı ve çalışma 
şartları göz önüne alındığında, abdest 

132Hüseyin Atay. Kur'an'a Göre Araştır
malar, Ankara 1993, I, -28-29. 

almanın her zaman pek de kolay ol-
madığı, özellikle kız öğrencilerin okul- -
larda abdest almalarının zorluğu açık
tır. Bu zor şartlar içinde bulunan kim
seleri ve abdest almaya çok alışkın ol
madığı halde Kur'an okumak isteyen 
insanları abdeste zorlamak, abdest al
madığı takdirde Kur'an okumasına 
"günah" demek, Kur'an okumayı kısıt
lamak demek olduğundan, belki daha 
büyük bir günahtır. Bu konuda kişiler 
serbest olmalıdır. Herkes kendi im
kan ve şartlarına göre Kur'an'ı 
nasıl huzurlu okuyabiliyorsa öyle 
davranmalıdır. Burada söylemek iste
diğimiz, Kur'an okumak için abdest 
alanların yanlış yaptığı değil, abdest 
almadan Kur'an okuyaniara "Gü
nah işliyorsun" diye yapılan ma'
nevi baskının yanlış olduğunu vur
gulamaktır. Kur'an kendisinin o
kunması için hiçbir şart getirme- · 
diğine göre, Kur'an'ın sustuğu bir 
alanda hiç kimse Kur'an adına ko-
nuşmamalıdır. 

incelemekte olduğumuz ayetlerden 
Mushafa abdestsiz dokunulamayacağı 
hükmünü çıkaran din bilginlerinin gö
rüşleri ile ilgili değerlendirme ve 
eleştirilerimizi burada sona erdirerek, 
şimdi de söz konusu ayetleri "Levh-i 
Mahfuz" merkezli yorumlayanların 
görüşlerine dair değerlendirmemize 
geçelim. Şunu hemen ifade edelim ki 
söz konusu ayetleri "Levh-i Mahfiiz" ve 
"Mel;kler"le açıklayan· bilginierin 
yanısıra Zemahşeri (538/1143) gibi, 133 

böyle bir yorumun sadece ihtimal
lerden birisi olduğunu söyleyen ve 
İbnü'l-Arabi (543/1148) gibi bu görüşe 
kesinlikle karşı çıkan bilginler de 
vardır. İbnü'l-Arabi şöyle diyor: Şayet 

133.Bk. Keşşili, IV, 59. 
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- . 
bu ayetteki -Kitab-ı Mekmln'dan mak-
sat, Levh-i Mahfi1z olsaydı, "Oraya an
cak meleklerin ulaşabileceği" gibi bir 
istisna söz konusu olmazdı. Çünkü me
lekler de hiçbir zaman Levh-i Mahfi1z'a 
dokunamaz ve hiçbir sı1retle oraya ula
şamazlar .134 

Bize göre de "Kitab-ı Meknı1n"u 
Levh-i Mahfi1z olarak yorumlamak isa
betli değildir. Çünkü bu ayetlerin üze
rinde durduğu konu, vahyin metafizik 
alana ait gaybi boyutu değil, müşahede 
alanına (fizik dünya) ait fonksiyonel 
boyutudur. Vahyin pratikte insanı il
gilendiren, aklın idrılk faaliyeti alanına 
giren yönü de burasıdır. 

Bu bağlamda SÖZ konusu ayetleri 
vahyin geldiği kaynak anlamında 
Levh-i MahfG.z 135 ve bu kaynakla ilişkili 
olan özel (mukarrabin) melekler olarak 
yorumlamak hem vahyin fonksiyonel 
boyutuna, hem de nüzül esnasındaki 
konjöktüre uygun düşmemektedir. 
Çünkü vahye muhalefet eden müşrik 
toplum, vahyin metafizik boyutunu, Al
lah'ın kudret ve ulühiyetini, gayb ale
mindeki egemenliğini inkar etmiyordu. 
Onların sorunları Allah'la ve Levh-i 
MahfG.z'daki kitabla değil, Peygam
ber'le ve dolayısıyla yeryüzüne inmiş 

134Ahkamu'l-Kur'an, thk. Ali Muhammed el
Becavi, Beyrut ts., IV, 1737. 

135.Burada ş.unu ifade edelim ki biz gerek 
Vakı'a, 56/78. ayetteki "Kitab-ı Meknün" ve 
gerekse Buriic, 85/22. ayetteki "Levh-i 
Mahfi'ız" kavramlarını Allah'ın sonsuz ve 
kesin bilgisinin sembolik ifadesi olan "Kitap" 
kavramına denk olduğunu düşünmüyoruz. 
Bize göre bu kavramlar, Kur'an'ın bir beşer 
uydurması olmayıp, sağlam, katıksız bir 
vahiy olduğunu ifade etmektedir. Levh-i 
Mahfüz'la ilgili geniş bilgi için bk. Hasan 
Elik, Kur'an'ın Korunmuşluğu Üzerine, 
İstanbul 1998. 

olan Kur'an'la idi. Onlar Peygamber'i 
yalanlıyor ve "Bu okuduğun Allah'ın 
indirdiği bir vahiy değil, senin· kendi 
uydurmandır" diye karşı çıkıyorlar
dı. 136 ''Allah hiçbir beşere vahiy in
dirmemiştir", 137 ''Allahunız! Eğer 
bu senin katından indirdiğin bir 
vahiy ise başımıza taş yağdır, ya
hut bize büyük bir azap ver'' 138 di
yorlardı. Böyle bir ortamda anlamlı 
olan, muhatabların i'tirazı neye ise ona 
açıklık getirmektir. İşte bundan dolayı 
bu ayetlerde Levh-i MahfG.z ve melek
lerin orayla olan irtibatları söz konusu 
değildir. Bu ayetlerde bir taraftan "Bu 
yüce bir okumadır", denilerek yeryü
züne inmiş olan Kur'an'ın İlahi vahiy 
olduğu, onun yüceliği ve saygınlığı vur
gulanırken, diğer taraftan "Siz bu 
vahyi mi yalanlıyorsunuz!?", deni
lerek de müşriklerin takındıkları olum
suz tavır dile getirilmektedir. Böylece 
inkarcılar kınanmakta ve onların 
Kur'an'ı yalanlamaları ve inanma so-

ıa9 
runları vurgulanmaktadır. 

Görüleceği üzere bu ayetlerde 
Kur'an'ın nüzül öncesi herhangi bir yer
de korunmuşluğundan değil, nüzül son
rası Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği ke
lamın sağlam/katıksız (meknün) bir va
hiy gerçeği olduğundan bahisle, bu 
gerçeği peşinen reddeden kimselerin il
zam edilmeleri, kınanmaları SÖZ ko
nusudur. 140 Bütün bunlardan anlaşılan 
şudur: Bu ayetlerde vahyin kaynağı 

136. Örneğin Müddessir 7 4/25; Hi cr 15/6-7. 

137.En'am, 6/91. 

138.Enfal, 8/32. 

139.Bk. İbn Kesir, a.g.e., VIII, 22; Aıusi, a.g.e., 
XV, 234. 

14QAynı konuyla ilgili olarak örneğin bk. el
Hakka, 69/40-52; En'am, 6/7; Hicr, 15/14-
15. 
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değil, sonucu; gökyüzü ve melekler 
değil, yeryüzü ve insanlar söz konusu
dur. Durum böyleyken yeryüzüne in
miş olan vahyi ifade eden "Kitab-ı Mek
nün" kavramını, gökyüzündeki Levh-i 
MahfU.z olarak ve yeryüzüne inmiş olan 
bu vahiyden, insanın yararlanmasının 
ön şartını ifade eden "el-Mutahharün" 
kavramını da gökteki melekler olarak 
yorumlamak bize göre isabetli değildir. 
Biz bu ayetlerin, vahyin saklanıp giz
lendiği, korunduğu metafizik alemle 
değil, fizik aleme inmiş vahyin sonu
cuyla ve ona karşı sergilenen inkarcı 
beşeri tavır ve nankörce yaklaşımla il
gili olduğuna inanmaktayız. Zaten bu 
ayetlerin yer aldığı sürenin konusu da 
Allah'ın bir lütfu sonucu insanın yer
yüzünde sahip olduğu ni'metleri yalan
laması nasıl akıl dışı ve nankörce bir 
yaklaşım ise, gene onun bir lütfu olan 
hahi vahiy ni'metini yalanlamasının da 
aynı şey olduğunu vurgulamaktır. Du
rum böyleyken bazı müfessirleri 
"Kitab-ı Meknün" kavramını Levh-i 
Mahfüz olarak anlamaya sevkeden bi
rinci etken kana'atimize göre '~Kitab" 
ve "Meknün" kavramlarını sözlük an
lamlarına hasretmeleridir. Halbuki bir 
kelime -sözlük anlamı sabit ve asıl ol
malda birlikte- bulunduğu yere göre 
başka bir anlam kazanır. Bir kelimenin 
birçok anlam dereceleri olduğu, gü
nümüzde semantik adıyla bir bilim dalı 
h ~l· 1 . t· 141 B d a me ge mış ır. u urum göz ardı 
edilerek bir kelimenin daima birinci 
derecedeki sözlük ma'nası öne çıka
rılırsa, ayetin bağlaını ve anlam örgüsü 
dikkate alınmayacağından, ayetin an
lamı değil, kelimenin anlamı tefsir 
edilmiş olur. Bu da ma'nanm lafza 
tabi olması demektir; halbuki asıl 

141 Bk.İzutsu, Kur'an'da Allah ve İnsan, çev. 
Süleyman Ateş, İstanbul ts., s. 21 vd. 

olan lafzm ma'naya tabi olmasıdır. 
Üzerinde durduğumuz ayetlere geti
rilen yorumlarda biraz bu durumu 
sezmekteyiz. 

Bu ayeti Levh-i Mahfüz olarak yo
rumlayanlara karşı bir başka eleşti
rimiz de şudur. Biz bu ayetlerde nüzül 
öncesi vahyin değil, yeryüzüne inmiş 
olan nüzül sonrası vahyin söz konusu 
edildiğini düşünüyoruz. Çünkü henüz 
yeryüzüne inmemiş vahyin adı 
Kur'an değildir. Zira tarih boyunca 
peygamberlere indirilen bütün vahiy
lerin ve son vahiy olan Kur'an'ın yer
yüzüne inişinden önceki adı "el-Kitab" 
veya "Ana Kitab = Ümmü'l-Kitab"dır. 
O halde Allah'ın kelamının belli şekil 
ve niteliklerle yeryüzüne indikten ve 
Arap diliyle belli bir söz kalıbına 
döküldükten sonraki adı Kur'an'dır. 
Bu, diğer semavi kitaplar için de böy
ledir. Burada Şa'rani'nin (973/1562) 
tesbitini hatırlamak gerekir. Şöyle di
yor Şa'rani: "Allah'ın kelamı (Vahiy
Kitab) Arabl'de Kur'an, Süryanl'de 
İncil ve İbrani'de Tevrat olmuştur". 142 

o halde konumuzia ilgili ayetlerde söz 
konusu edilen gökyüzündeki kitab 
değil, yeryüzüne inmiş olan ve pey
gamber tarafından insanlara okunan 
kelamdır. 

Bu ayetlere getirilen yorumlardan 
birisi de daha önce işaret ettiğimiz gibi 
"Kitab:ıMeknün" kavramını "Tevrat"; 
"el"~ı.itahharün" kavramını da Tevrat'ı 
koruyup saklayan, ona özen gösteren 
"Ehl-i Kitab" olarak açıklayan gö-

142Abdülvehhil.b Şa'ril.ni, Kitabü'l-Yevakıt 

ve'l-Cevahir fi Beyani Akiiidi'l-Ekabir, 
Mısır 1307, s. 95; ayrıca geniş bilgi için b k. 
Mehmet Erdoğan, Akıl-Vahiy Dengesi 
Açısından Sünnet, İstanbul 1995, s.18 vd. 
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rüştür.143 Biz bu yoruma da iştirak 
edemiyoruz. Çünkü daha önce de iziili 
ettiğimiz gibi bu ayetlerde "Korunmuş 
bir Kitab" söz konusu değildir. 
Buradaki "Kitab-ı MeknUn." bize 

. göre korunmuş, saklanmış kitab 
anianıında değil, sağlam, katıksız, 
yüce vahiy anlammdadır. Ayrıca bu 
ayetlerin anlam örgüsünün Tevrat ve 
Ehl-i Kitab'la bir ilgisi bulunmamak
tadır. Çünkü bu ayetler Kur'an'ın ilk 
nüziil dönemi olan Mekke'de nazil ol
muştur. Biliyoruz ki Mekke döneminde 
Hz. Peygamber'e karşı çıkanlar Tev
rat'ın mensubu olan Y ahudller değildi, 
Mekke müşrikleri idi. Müşrikler ise 
Kur'an'a karşı çıktıkları gibi, Tevrat'a 
da inanmıyorlardı. Aslında onlar genel 
anlamda Allah'ın bir beşeri peygamber 
seçerek ona vahiy göndermesini kabul 
etmiyorlardı. 144 

Bu duruma göre müşriklere Tev
rat'tan bahsetmenin ne anlamı olabi
lirdi? Şayet bu ayetlerde müşrikler 
değil de Ehl-i Kitab söz konusu olsaydı, 
o takdirde Tevrat'tan bahsetmek an
lamlı olabilirdi. Ancak biz biliyoruz ki 
Hz. Peygamber Ehl-i Kitap muha
lefetiyle Mekke'de değil, Medine'de 
karşılaşmıştı. Bir başka husus da şu
dur: Kur'an'ın nüzulü döneminde Mek
ke'de elde korunmuş yazılı bir Tevrat 
var mıydı? Bunu kesin olarak bilemi
yoruz. Ancak şu kesinlikle bilinmek-

143. Taberi, a.g.e., XXVII, 206; Kurtubi, a.g.e., 
VII, 7394; bu eserlerde buna İncil'i ilave 
edenler de zikredilmektedir. 

144 Örneğin: "Allah hiçbir beşere vahiy in
dirmemiştir" (En'iim, 6/91); "Ey Allahımız! 
Eğer bu gerçekten senin indirdiğİn bir vahiy 
ise, gökten bize taş yağdır, yahut bize bir 
azap gönder de anlayalım" (Enfru, 8/32); ''Bu 
bir insan sözünden başka bir şey değildir" 
<Müddessir, 74125) diyorlardı. 

tedir ki, o gün için elde yazılı bir Tevrat 
olsa bile bu Tevrat'ın orijinal dili olan 
İbraruce yazılmış bir Tevrat'tır. Çünkü 
o zamanlar ne Eski ne de Yeni Ahid'in 
Arapça çevirileri henüz yapılmamıştı . 

Kaynakların bildirdiğine göre Tev
rat'ın Arapça tercümesi, Hz. Muham
med'in ölümünden çok sonra ortaya 
çıkmış, İncil'in Arapça tercümesine de 
.ıncak IX. ve X. asırlarda ihtiyaç duyul
muştur.145 Montgomery Watt: "Kitab-ı 
Mukaddes'in bir nüshası Mekke'de var 
idiyse bile bu kesinlikle Süryaruce ol
malıdır. Her ne kadar kimi Batılı alim
ler Kitab-ı Mukaddes'in Arapçaya ter
cüme edilmiş olduğunu ileri sürmek
teyse de o dönemde bu, hemen hemen 
imkansızdır" diyor. 146 Dili Arapça olan 
bir toplumun İbran!ce veya Süryanice 
olan Tevrat'tan bir şey anlamayacağı 
göz önüne alınırsa, bu ayetlerden Tev
rat'ın kasdediimiş olduğunu söylemek 
bize göre ma 'kul, hatta mümkün değil
dir. Kur'an'ın diğer semavi kitablara, 
özellikle de Tevrat'a sık sık atıf yaptığı, 
onları onayladığı ve kendisinin onları 
tamamlayan birkitab olduğu yönünde
ki ayetleri gayet açıktır. 147 Ancak bu 

145.Abdullah Draz, Kur'an'ın Anlaşılınasma 
Doğru, tre. Salih Akdemir, Ankara 1983, s. 
146 dn. 42. 

14fiBk.Watt, Hz. Muhammed'in Mekke'si, 
çev. AkifErsin, Ankara 1995, s. 96. 

147.Beşeriyetin tekamülüne uygun olarak ibti
dal kemalden nihai kemale doğru bir te
kamül (A.Hamdi Akseki, Din Dersleri, s. 
220) söz konusu olmakla birlikte, vahiyde 
esas itibariyle muhteva farklılığı yoktur. 
Aksine Kur'an-ı Kerim'de muhteva birliğini 
gösteren ayetler vardır (b k. Şu'ara 26/192-
187; A'la 87/18-19; Necm 53/36-37). Zira 
vahiy, Allah'ın bir faaliyetidir (Watt, 
Modern Dünyada İslam V ah yi, çev. 
Mehmet S. Aydın, Ankara 1982, s. 247). 
Ayırım olmaksızın bütün semavi dinlerin 

-75-



KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ NİSAN 1998, SAYI: 6 

ayetlerde SÖZÜ edilen konu bu değildir, 
zira bu ayetler Medine'deki Ehl-i Kitab 
muhalefetini değil, Mekke müşrik
lerinin muhalefetlerini gündeme ge
tirmektedir. 

Bütün bunlardan sonra şimdi bu 
araştırmamızda ulaştığımız sonuca 
gelelim. 

SONUÇ 

Kur'an'ın bütünlüğü içinde ve giriş 
bölümünde ifade ettiğimiz yöntenıle ko
numuzla ilgili olan ayetleri incelediği
mizde, müfessirlerin çoğunun hilafına 
bir kanaate ulaştık ki o da şudur: Vak:ı'a 
56/78. ayette geçen "Kitab-ı Mek
nı1n"dan maksat, bizim kanaatimize 
göre ne bazı müfessirlerin dediği gibi 
"Levh-i Mahfı1z"dur, ne de diğerlerinin 
dediği gibi elimizdeki Mushaftır. Bize 
göre bu ayette ifade edilmek istenen 
şey, Kur'an'ın uydurma bir beşersözü 
olmayıp vahiy yoluyla yeryüzüne u
laşmış rtam bir kelam olduğudur. Zaten 
bu tema Kur'an'ın temel konularından 
birisi olup birçok ayette değişik üslı1b
larla ifade edilmiştir; örneğin Necm, 
53/2-4. ayette: "O Kur'an, Muham
med'in sapıtarak kendinden uydur
duğu bir söz olmayıp kesinlikle bir va
hiydir" şeklinde ifade edilirken, Baka
ra, 2/2. ayette "Bu Kitfıb'ın İlahi bir 
vahiy olduğunda hiç şüphe yok
tur"148 şeklinde ifade edilmiştir. Aynı 

esasını teşkil eder (Ömer Rıza Doğru!, 
Kur'an Nedir?, s.218. 

148 Bu ayeti "Kur'fuı'ın içinde şüphe yoktur" şek
linde tercüme etmek bize göre doğru değildir. 
Ne yazık ki Türkçe birçok meal ve tefsirler 
ayeti hep bu şekilde açıklamışlardır; örneğin 
bk. Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, I, 151; 
Ali Özek başkanlığındaki komisyonun çevi
risi, Sulidi Arabistan 1992, s.l; Y. Nuri 
Öztürk çevirisi, İstanbul 1995, s. 17. Bize 

ma'nıl Burı1c, 85/21-22. ayette "O 
(Kur' an), sağlam/katıksız vahiy yo- · 
luyla bir okumadır." Abese, 80/11-
16. ayette "O Kur'fın, şerefli elçiler 
yoluyla gelen ve ancak dinle
yenlerin öğüt alacağı yüce bir va
hiydir" denilirken, Hakka, 69/40. a
yette: "Şüphesiz ki o Kur'fın, şerefli 
bir elçinin sözüdür" şeklinde ifade 
edilmiştir. Bu ma'nada Kur'an-ı Ke
rim'de daha birçok ayet vardır. Daha 
fazla uzatmamak için bu kadarıyla ye
tiniyoruz. Yukarıda işaret ettiğimiz a
yetlerin ve zikretınediğimiz birçok ben
zer ayetin ortak teması, Kur'an'ın vahiy 
yoluyla inen İlahi bir kelam olduğunu 
vurgulamaktır. 

Ayette geçen "el-Mutahhariın" 
kavramı ise, ne önceki (78.) ayete 
"Levh-i Mahfı1z" diye ma'na verenlerin 
söyledikleri gibi "Gökteki Melekler"dir, 
ne de mezkı1r ayeti elimizdeki Mushaf 
şeklinde tefsir edenlerin söyledikleri gi
bi abdestli mü'minlerdir. Bize göre "el
Mutahharün" kavramıyla ifade edilen 
"temizlenmiş 1 arınmış" olanlardan 
maksat, abdest, gusül gibi maddi ve 
formel anlamda bedensel olarak te
mizlenmiş olanlar değil, bu ifade ile 
kasdedilen temizlik, ma'nevi, ruhi bir 

göre bu ayette vurgulanmak istenen şey 
"Kur'fuı'ın Allah katından indirilen bir vahiy 
olduğunda şüphe yoktur." demektir, yoksa 
Kur'an içinde şüphe olmayan bir kitap 
demek çleğildir. Bu şekildeki ma'na, ayetin 
doğrudan değil, dolaylı ma'r;ıasıdır. Zira 
Allah katından olunca, içinde şaphe olma
yacağı da kesindir. Ancak buradaki vurgu, 
Kur'an'ın içinde şüphe olmadığını değil, 
Kur'an'ın Allah katından olduğunda şüp
henin olmadığını ifade etmektir. Secde, 
32/1-3. ayetleri, bu anlamı daha açık bir 
şekilde ifade etmektedir: "Şüphesiz ki bu ki
tap Alemierin Rabbi katından indirilmiştir, 
yoksa onu Muhammed'in kendisi uydurdu." 
mu diyorlar? 
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temizliktir ki söz konusu kavramın 
Kur'an bütünlüğünde ifade ettiği 

ma'nalar dikkate alınırsa, bu temiz
likten maksadın "iman" olduğu an
laşılacaktır. Kur'an, şirk ve küfürde 
ısrar ederek iman yoluyla kendini te
mizlemeyenler için pis/necislkirli ifade
lerini kullanmaktadır.149 Buna göre a
yetin ma'nası şirk ve küfürden uzak
laşarak Kur'ihı'ı kabUl edip ona o
lumlu ve ön yargısız yaklaşanlar, 
yani iman edenler ancak bu Kur'
an'dan yararlanabilirler, demektir. 
Nitekim ünlü Arap filoloğu ve Kur'an 
dilbilimeisi Ferra (207/822), ayette ge
çen ''Mess" kavramına istifade etmek 
/yararlanmak; "Mutahharfın'' kavra
mına da iman manası vererek bu ayeti 
şöyle yorumlamaktadır: ''Kur'an'dan 
faydalanıp, zevk alanlar ancak ona 
inananlardır".150 Bu görüşün altını çi
ziyoruz. Kur'an dil bilimeisi Ragİb Isfa
hani (fi02/1108) de bu kavrarnlara aynı 
ma'nayı vererek bize göre fevkalade il
ginç ve o kadar da isabetli bir görüşle 
SÖZ konUSU ayeti şöyle yorumla
maktadır: ''Kur'an'ın gerçeklerine 
ancak nefsini temizleyenler, fesad 
ye bozgunculuktan kendini kurta
ranlar ulaşabilirler". 151 Müfessir İb
nü'l-Arabi (543/1148) de bu görüşün i
sabetli olduğunu te' yi d etmektedir .152 

Ayrıca Müslim'deki şu hadis de bu yak
laşımı desteklemektedir: "Allah'ı Rab, 
İslam'ı din, Hz. Muhammed'i de pey
gamber olarak kabul edenler ancak 
imanın zevkine varabilirler". 153 

149. Tevbe, 9/28. 

15QFerra, Me'ani'l-Kur'an, Beyrı1t ts., III, 130. 

151el-Müfredat, s.319. 

152Ahkamu'l-Kur'an, IV, 1737. 

153.Müslim, İman, 56. 

Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda 
değişik üslüb ve kelimelerle bu ma'nayı 
ifade eden çok sayıda ayet görüTüz; ör
neğin "Bu kitab, ancak sorumlu
luğunu idriık edenler (muttakiler) 
için bir yol göstericidir" <Bakara, 
2/2); "Kur'an ancak inananlar 
(mü'minin) için yol gösterici ve on
lar için ruhi bir şifadır" (Fussilet, 
41/44);154 "Bu kitab güzel iş yapanlar 
(muhsinin) için rahmet ve yol gös
tericidir" (Lokman, 31/3). Dikkat edi
lirse bu ayetlerde birbirlerine yakın 
ma'nalar ifade eden "muttakin", 
"mü'minin", "muhsinin" gibi kavramlar 
kullanılmıştır. Bize göre "mutah
harun'' kavramı da bunlardan bi
risidir. Buna karşın Kur'an'ın "Kafir
ler için" (Hakka, 69/50); "Zalimler 
için" (İsra, ı 7/82; "Şakiler için" (A'la, 
87/11) bir yük ve sıkıntı kaynağı olduğu 
ifade edilmektedir. Burada üzerinde 
durulması gereken konu şudur: Bu te
mayı işleyen ayetlerin anlam örgüsü 
ve ına'na akışı iki boyutlu olup, bunlar
dan birisi "icabi", yani Kur'an'ı kabul 
edenlerin, ondan istifade edeceği boyut, 
diğeri de "selbi", yani Kur'an'ı inkar 
edenlerin ondan yararlanaınayacağı 
boyuttur. İşte incelernekte olduğumuz 
(Vakı'a, 56)77-79) ayetler de bu özelliği 
taşıyan ayetlerdendir. 

Muhammed Abduh da bu konuda 
şunları söylüyor: "Kur'an'ın insanlar 
için rehber oluşu, ona bizzat gönül ve
renler içindir. Ona ilgi duymayan ve 
Allah'a inanınayanlar için olmayıp, 
onun gösterdiği yola tabi olanlar 
içindir. Kur'an'ın yol gösterici niteliğin
den istifade edecek olanlar, Allah'a 
inanıp Kur'an'ın gösterdiği yoldan 

154Benzeri ayetler için bk. Nahl, 16/189: İsra, 
17/82. 
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gidenlerdir."155 M. Abduh şöyle devanı 
ediyor: "Kur'an'ın öğüt oluşu, iradele
rini doğru yola, gerçek ve adalet yoluna 
yöneitenler içindir. Kendini bu yoldan 
alıkoyup yanlış yola sapanlar için 
Kur'an'ın bir etkisi olamaz. Zira kişinin 
doğru yolu bulması, onun istek ve ilgi
sine bağlıdır."156 Biz de Abduh'un gö
rüşüne katılarak diyoruz ki kutsal ki
tablar İlahi vahiy ürünü olmaları 
i'tibariyle elbette ki çok önemlidirler. 
Ancak bu kitaplardan yararlanmak i
çin M. Pictkhall'ın da dediği gibi onlara 
inanmak ön şarttır.157 Demek ki bu a
yetlerde üzerinde durulan konu, 
Kur'an'ın llahi bir vahiy olduğu, ancak 
bu vahiyden istifade etmenin yolunun 
da -müşriklerin yaptığı gibi onu yalan
lamak değil- ona diri bir kalple olumlu 
yaklaşmak olduğudur. Zira kitablar ölü 
kalpler için bir şey ifade etmezler. On
lar diri kalplerle buluştuğu zaman bir 
anlam ifade ederler". Bu ma'nada 
Kur' an, Peygamber'in ölüleri değil, di
rileri uyarmak için geldiğini söylüyor 
(Yasin, 36/70). Zemahşeri: "Diri olan
lardan maksat, akıllı olup düşünenler
dir. Gafil olanlar tıpkı ölüler gibidir" 
diyor.158 Razi de: "Kur'an'ın indiriliş 
gayelerinden biri, akıllı, düşünebilen 
ve gerçekleri gören kimseleri uyar
maktır"159 diyor. Kur'an birçok yerde 
bu gerçeğe işaret ederek gerçekleri 
büyü, kehanet, efsane olarak nitelen
diren, vahiy fikrini ve risalet olgusunu 

155. el-Menar, I, 124, 126. 

156M. Abduh, Tefsiru Cüz'-i 'Amme, Mısır 
1322, s.31-32. 

157. Bk. S. Ateş, İslam'a İtirazlar ve Kur'an-ı 
Keıim'den Cevaplar, s. 311. 

15aKeşşru, III, 330. 

peşinen reddeden kimseler için yapı- . 
lacak hiçbir şey olmadığını çeşitli ör
neklerle açıklayarak: ''V ahiy gökyü
zünden elleriyle tutabilecekleri' so
mut bir kağıt parçası halinde indi
rilse" (En'am, 6/7); "Gökyüzüne bir 
kapı açılsa ve inkarcılar oraya çıkarak 
göğün harikalarını doğrudan müşahe

de etseler bile, ön yargı ve inkara şart
lanmış olan bu kimselerin asla ikna 
edilemeyeceğini"160 çok kesin ve net bi
çimde ortaya koymaktadır. 

Netice olarak biz, incelemekte 
olduğumuz Vakı'a Süresi 77-79. a
yetlerden, Kur'an'ın İlahi bir vahiy 
olduğunu, bu vahiyden ancak ona ina
nanların ve ilgi duyanların istifade ede
bileceklerini anlıyoruz. Dolayısıyla bu 
ayetlerin ne Levh-i Mahfüz ve melek
ler, ne de elimizdeki Mushafı abdes~li 
tutıııakla, bize göre, hiçbir ilgisi yoktur. 
Hal böyleyken söz konusu ayetlerin 
Levh-i Mahffız ve melekler veya eli
mizdeki Mushaf ve onu abdestli tut
ınakla ilişkilendirilmesi sonucu, Ferra 
ve Ragıb gibi Kur' an dilbilimcilerinin 
bizce fevkalade isabetli olan görüşleri
nin satır aralarında kalmasını, ilim 
dünyasına ve İslam toplurolarına ına
lolmamasını Kur'an adına bir kayıp 
saymaktayız. 

159.Mefatihu'I-Gayb, XXVI, 105; bu konuda 
geniş bilgi için bk. Zeki Duman, a.g.e., s.73 
vd. 16QHicr, 15/14-15. 
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