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ÖNSÖZ 

İnsanlar için hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim asırlardır insanlığın yolunu 

aydınlatmaya devam ediyor. Cenab-ı Hakk’ın “İnsanlara doğru yolu göstermek” için 

indirdiği bu hitabın yazıya geçirilmesi, ardından da cem’i, başlı başına büyük ve 

önemli bir hadisedir. Elimizdeki Tevrat ve İncillerin aslı korunamamış, neticede de 

tahrifata uğramışlardır. Kur’an’ın kitaplaştırılması, tahrifini önleyen önemli bir 

faktör olması nedeniyle, Kur’an’ın yazılması ve cem’i daha da önem arz etmektedir. 

Konuyu üç başlık halinde incelemeye çalıştık. Tezimizin birinci bölümünde 

nüzulü sürecinde Kur’ân’ın yazılması ve cem’ini ele aldık. Araplarda yazı, Kur’ân’ın 

yazılması ve cem’i ile ilgili rivayetler, hadislerin yazılmasının yasaklanması, 

Kur’ân’ın nüzulünden önceki varlığına dair levh-i mahfuz, kitab-ı meknun gibi 

kavramlara ve cem’e giden tarihsel sürece değinmeyi gerekli gördük. 

Hz. Peygamber’in içinde yaşamış olduğu toplumun yazı ile ilgili durumunu, 

anlamaya çalıştık ve bu sayede de Kur’ân’ın Hz. Peygamber’in sağlığında Mekke ve 

Medine dönemleri olarak adlandırılan iki ayrı safhada yazılıp yazılmadığına dair 

rivayetleri analiz etmeye çalıştık. Hangi sebeplerle hadis yazımının yasaklandığını 

görmeye çalıştık. Daha sonra konuyla dolaylı irtibatının olduğunu düşündüğümüz 

Levh-i mahfuz konusunu ele almaya çalıştık.  

Tezimizin ikinci bölümünde Kur’an’ın metinleşme sürecinde ortaya çıkan 

ihtilaf ve tereddütleri ele aldık. Kur’an’ın yazılması ve cem’i konusundaki rivayetlere 

baktığımızda birbirine ters düşen rivayetlerin mevcudiyetini müşahede etmekteyiz. 

Senet kritiği, metin analizi ve hadislerin Kur’an’a arzı gibi teknik ve içeriksel 

analizler yapılmadığı için çelişkili tezler ortaya çıkmıştır.  Recm ayeti, Tevbe suresi, 

rada’ (emzirme) ayeti, Kunut duaları, Ahzab suresi, Muavvizeteyn ve vahiy kâtibi 

iken irtidat eden Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh ile ilgili rivayetleri incelemeye çalıştık. 

İkinci bölümün sonunda ise Kur’an’ın korunmuşluğu meselesine eğildik. 

Tezimizin üçüncü ve son bölümünde ise Şia’nın ve Oryantalistlerin Kur’an’ın 

yazılması ve cem’i ile ilgili görüşlerini irdeledik. 

Şia’nın iddialarını, Şia’ya isnat edilen iddialar ve Şia’nın bazı eserlerinde 

geçen rivayetler bağlamında incelemeye çalıştık. Ayrıca Şii ulemanın mezkûr iddia 
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ve rivayetleri ne kadar kabul edip etmediğini ortaya koymaya çalıştık. Sonrasında da 

Şia’nın görüşleriyle ilgili genel bir değerlendirmede bulunduk. 

Bölümün Oryantalistlerle ilgili kısmında ise, Kur’an’ın Hz. Peygamber 

dönemi, halifeler dönemi ve daha sonraki süreçlerdeki durumuyla alakalı olarak, 

Oryantalistlerin leh ve aleyhteki görüşlerini imkân nispetinde ortaya koymaya 

çalıştık. Ardından da Oryantalistlerin görüşlerinin genel bir değerlendirmesini yaptık. 

Konu ile ilgili diğer bir hususu ise Oryantalistlerin iddiaları teşkil etmektedir. 

Oryantalistlerin, Kur’an’ın tahrif edildiğine dair iddialarının nedeni hem rivayetlerin 

varlığı hem de Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edilmiş olmasının vermiş olduğu 

psikolojik bir eziklik olduğunu düşünüyoruz. Müslüman ilim adamlarının son 

yıllarda bu konuyu çalışmasının nedenlerinden biri de oryantalistlerin bu insaf 

ölçülerini aşan tezleridir. 

Gerek rivayetlerin tutarlı ve sahih bir analizi, gerekse oryantalistlerin 

tenkitlerinin objektif ve ilmî eleştirisinin yapılması Kur’an Tarihi açısından yerine 

getirilmesi gereken en önemli görevlerden biridir. Türkiye’de bu alanda yapılmış 

çalışmaların azlığı, çalışmamız esnasında önümüzü görmemiz açısından önemli 

güçlüklere sebep olmuş, ama aynı zamanda Oryantalist tezlere daha temkinli 

yaklaşmamız konusunda da bir uyarı olmuştur. Herhangi bir önermeyi ispatlamak 

yerine araştırmanın bizi götürdüğü yere gitmeyi tercih ettik. 

Çalışmam esnasında maddi ve moral desteklerini esirgemeyen danışman 

hocam Doç. Dr. Abdurrahman Ateş’e kalbi teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca eleştiri ve 

tavsiyeleriyle bana yardımcı olan Prof. Dr. Zülfikar Durmuş’a ve Doç Dr. 

Abdurrahman Kasapoğlu’na teşekkür ederim. 

Bu tezi hazırlamamı nasip eden Allah’a şükürler olsun. 

 

Yaşar ATLİ 
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  ÖZET 

 

KUR’AN’IN YAZILMASI VE CEM’İ 

Tezimizde Kur’an’ın yazılması ve cem’i konusunu araştırmaya çalıştık.  

Tezimizin birinci bölümünde nüzulü sürecinde Kur’ân’ın yazılması ve cem’ini ele 

aldık. Araplarda yazı, Kur’ân’ın yazılması ve cem’i ile ilgili rivayetler, hadislerin 

yazılmasının yasaklanması, Kur’ân’ın nüzulünden önceki varlığına dair levh-i 

mahfuz, kitab-ı meknun gibi kavramları ele aldık. 

Kur’an’ın yazılması ve cem’i konusundaki rivayetlere baktığımızda birbirine 

ters düşen rivayetlerin mevcudiyetini müşahede etmekteyiz. Senet kritiği ve metin 

analizi yapılmadığı için çelişkili tezler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Recm ayeti, 

Tevbe suresi, rada’ (emzirme) ayeti, Kunut duaları, Ahzab suresi, Muavvizeteyn ile 

ilgili rivayetleri incelemeye çalıştık.  

Tezimizin son bölümünde ise Şia’nın ve Oryantalistlerin Kur’an’ın yazılması 

ve cem’i ile ilgili görüşlerini irdeledik. 

Şia’nın iddialarını, Şia’ya isnat edilen iddialar ve Şia’nın bazı eserlerinde 

geçen rivayetler bağlamında incelemeye çalıştık.  

Bölümün Oryantalistlerle ilgili kısmında ise, Kur’an’ın Hz. Peygamber 

dönemi, halifeler dönemi ve daha sonraki süreçlerdeki durumuyla alakalı olarak, 

Oryantalistlerin leh ve aleyhteki görüşlerini imkân nispetinde ortaya koymaya 

çalıştık. 

 

 

Anahtar kelimeler: Kur’an, cem’, rivayet, Şia, Oryantalist. 
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ABSTRACT 

 

KUR'AN WRİTİNG AND COLLECTİON 

The collection of the Qur'an written and researched the subject of our thesis. 

The first chapter of the Qur'an in the process of writing and cem'ini dealt with Isa's. 

Arabs text, written in the Qur'an and the narrations about The collection, writing of 

the prohibition of hadiths, look for the presence of the Qur'an Nüzul levh-i Mahfuz, 

we have discussed the concepts of the book-i Meknun. 

The collection of the Qur'an written on and look at each other, contrary to 

rumor, rumor etmekteyiz observed in the presence of. Notes for critique and text 

analysis made contradictory arguments have emerged. In this context, stoning verse 

Qur'an, rada '(Breastfeeding) verse, kunut prayers, Ahzab, rumors about 

Muavvizeteyn to be analyzed. 

In the last part of the thesis written in the Qur'an and the Orientalists The 

collection of Shia and views on the issues. 

Shia's allegations, rumors Shia in the context of the alleged claims and Shia 

tried to analyze some of the works. 

Orientalists the relevant part of the section of the Koran the period of the 

Prophet, the caliphs and the subsequent period, in relation to the status of 

processes, in proportion to enable the views of the Orientalists tried to show the 

pros and cons.  

 

 

 

Key Words: Qur’an, collection, rumour,  Shia, Orientalist. 
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GİRİŞ  

 

1. KONUSU VE ÖNEMİ AÇISINDAN “KUR'AN'IN YAZILMASI VE 

CEM’İ” 

İnsanlar için hidayet kaynağı olan Kur'an asırlardır insanlığın yolunu 

aydınlatmaya devam ediyor. Elimizdeki Tevrat ve İncillerin aslı korunamamış, 

neticede de tahrifata uğramışlardır. Bunun en basit sebebi de sözlü hitap şeklinde 

gelen vahiylerin kitaplaştırılmamış olmasıdır.  

İnsanlık tarihinin milattan sonra geçirmiş olduğu yirmi asırlık süreç içerisinde 

dünya üzerinde etkinliğini sürdüren en önemli dinler, aslında her biri birbirinin 

tamamlayıcısı olan ve Allah tarafından İslam olarak adlandırılan, fakat zamanla 

müntesiplerinin değişik isimlerle anmış oldukları üç ilâhî dindir. İnsanın doğasında 

hâkim olan en güçlü duygulardan: ‘Doğru, benim sahip olduğum düşüncedir’ 

yaklaşımına binaen bu din mensuplarından her biri, tarih boyunca kendi dinlerinin, 

dolayısıyla da kendi kutsal kitaplarının en doğru yaşam rehberi olduğunu iddia 

etmişlerdir. Söz konusu iddialarını temellendirmede başvurdukları dayanaklardan bir 

tanesi de kutsal olduğunu savundukları kitaplarının, peygamberleri tarafından 

kendilerine nakledildiği şekliyle muhafaza altına alındığını ifade etmeleridir. Gerçi 

Yahudiler ve Hıristiyanlar, kendi kutsal kitaplarının peygamberleriyle eş zamanlı 

olarak kaydedilemediğini, aksine zaman içerisinde kayıt altına alındığını itiraf 

etmektedirler. Fakat kendi kutsal kitaplarındaki bu durumdan dolayıdır ki bu din 

mensupları son peygamberin tebliğ etmiş olduğu vahiylerin, onunla eş zamanlı 

olarak kayıt altına alındığını kabul etmeye de yanaşmamaktadırlar.  

Son dinin müntesipleri olan Müslümanlar ise kendilerinden önceki Hıristiyan 

ve Yahudilerin, vahiyleri gereği gibi muhafaza edememelerinin yanı sıra, ellerinde 

olan Allah’ın hükümlerini de tahrif ettiklerini; bundan dolayı Allah’ın ‘ilâhî çağrıyı’ 

son bir defa daha lütufta bulunmak suretiyle ataları ümmî olan Arap bir toplum ve 

Arap bir peygamber vasıtasıyla insanoğluna tekrar ilettiğini dile getirmişlerdir. Bu 

durumun farkında olan Yahudi ve Hıristiyanlar ise, tarih sahnesinde daha önce yer 

almaları gibi bir öncülden hareket ederek benliklerinde oluşmuş olan kıskançlık 

duygusunun etkisi, siyasi ve ekonomik hedefleri, misyonerlik ruhunun kamçıladığı 
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mücadele azmi vb. sebeplerle, sürekli Müslümanların bu yaklaşımlarına karşı tezler 

geliştirmişlerdir.  

Müslümanlara göre Kur’an, Hz. Peygamber’e nazil olduğu andan itibaren 

hem ezber hem de yazı yoluyla korunarak günümüze kadar intikal etmişken; Batılı 

ilim adamlarının bir kısmı, bugün Müslümanların elinde bulunan Kur’an’ın Hz. 

Peygamber’e kadar uzanmadığını, en iyi ihtimalle Hz. Osman zamanında yapılmış 

olan çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan mushafı yansıttığını iddia etmişlerdir. 

 ‘Aydınlanma’ olarak nitelendirilen çağla birlikte Kur’ân’la gerçek anlamda 

tanışan ve haşir neşir olmaya başlayan Batı dünyasının, o günden bu güne kadar bu 

kitabın tarihine dair ortaya koymuş olduğu bakış açısının, Müslümanların o tarihe 

kadar sahip olduğu Kur’ân tarihi tasavvurunu zedeleyici mahiyette olması; 

Müslüman dünyanın bu konuyu tekrar ve daha kapsamlı bir biçimde ele almasını 

gerektirmektedir. 

Modern anlamda Kur’ân tarihi çalışmaları Batı’da başlamıştır. Theodor 

Nöldeke (v. 1930)’nin kitabı (Geschichte des Qorans - 1860) ile hissedilir hale gelen 

oryantalistik Kur’ân tarihi çalışmaları, Ignaz Goldziher’in çalışmalarıyla devam 

etmiş ve ardından bu tezleri destekler mahiyette Paul Casanova Alphonse Mingana, 

Friedrich Schwally ve John Burton çalışmalarıyla Müslümanların geleneksel Kur’ân 

tarihi tasavvurunu sarsıcı sonuçlara ulaşmışlardır. Montgomery Watt ve Rudi Paret 

gibi ilim adamları da bu alanda eser yazan müsteşriklerdendir. 

Modern Kur’ân tarihi çalışmalarının Batı’da başlamış olması garip 

karşılanacak bir durum olmamakla birlikte, bu tarihten sonra İslâm dünyasında 

geliştirilen Kur’ân tarihi tezlerinin, oryantalistik Kur’ân tarihi çalışmalarına nispetle 

gerek hacim gerekse içerik bakımından daha fakir olması garip bir durumdur. Ancak 

son yüz yılın ikinci yarısından sonra bu konuda bir artışın olduğu da 

gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yapılmış olan başlıca çalışmaları şöylece 

sıralayabiliriz: 

- Mûsâ Cârullah, Târîhu’l-Kur’ân ve’l-Mesâhıf, Petersburg, 1323 (1905). 

- Şahin, Abdussabur, Tarihu’l- Kur’an, basım yeri yok, 1994. 

-İbn Ebi Davud, (v. 316/929) Kitabu’l- Mesahif, Beyrut, 2002. 

- Zencani, Ebu Abdillah, (v. 1360/1941) Tarihu’l- Kur’an, Kahire, 1935. 

- Osman Keskioğlu, Kur’an Tarihi, İstanbul, 1953. 
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- İzmirli İsmail Hakkı, Tarîh-i Kur’an, İstanbul, 1956. 

- Muhammed Hamîdullah, Kur’an-ı Kerîm Târihi ve Türkçe Tefsirler 

Bibliyoğrafyası, çev: M. Sait Mutlu, İstanbul, 1965. 

- M. Sâlim Muhaysin, Tarîhu’l-Kur’âni’l-Kerîm, Medine, 1401 (1980). 

- İsmail Karaçam, Kur’an-ı Kerîm’in Nüzûlü ve Kırâati, İstanbul, 1981. 

- Abdurrahman Çetin, Kur’ân İlimleri ve Kur’an-ı Kerîm Tarihi, İstanbul, 

1982. 

- Salih Akdemir, “Kur’an’ın Toplanması ve Kırâati Meselesi”, Bilgi Vakfı 

Kur’an Sempozyumu, Ankara, 1994. 

- İsmet Ersöz, Kur’an Târihi, İstanbul, 1996.  

-Nöldeke, Theodor, Tarihu’l- Kur’an, Beyrut, 2004. 

- Mustafa Azami, Kur’an Tarihi, İstanbul, 2006. 

- Muhsin Demirci, Kur’an Tarihi. İstanbul, 2005. 

- Şaban Karataş, Şia’da ve Sünnî Kaynaklarda Kur'an Tarihi, İstanbul, 1996. 
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Kur'ân tarihiyle ilgili burada ismini sayamadığımız daha pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların büyük bir kısmı, meraklı okur düzeyindeki 

sorulara tutarlı cevaplar vermekten bile uzaktır. Zira bu çalışmalar, rivayetlerden 

hareketle, genelde olayın tarihsel sürecini gözler önüne sermekle sınırlı kalmış ve 

zengin rivayet malzemesi içerisinde yer alan tutarsızlıkları hesaba katmamıştır.  

Mevcut rivayet malzemesiyle objektif bir Kur’ân tarihi kaleme almanın ne 

denli zor olduğu ortada iken; söz konusu rivayetlerle hesaplaşmadan, birbirinin 

tekrarı mahiyetinde kaleme alınan bu çalışmalar, asırlardır zihinleri meşgul ederek 

günümüze kadar gelen soruların cevapsız kalmasına sebep olmuştur. 

Tamamen teslimiyete dayalı bir Kur’ân tarihi tasavvurunun gerek Batı 

insanını, gerekse tutarlı düşünmek isteyenlerin zihinlerini arındıramadığı 

günümüzde, böyle bir konuyu tekrar, ama yeni ve eleştirel bir bakış açısıyla 

araştırma konusu yapmamızın arka planında, zihinleri meşgul eden bu tür ihtilâflara 
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bir nebze olsun çözüm bulma düşüncemiz yatmaktadır. Çalışmamızda hedefe tam 

olarak ulaştığımızı da iddia edemeyiz. Ancak bu çalışma Kur’ân’ın metinleşme 

sürecine yönelik bir açılım getirebildiyse hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım 

sayabiliriz. 

 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Kur’an Tarihi; Hadis, Siyer, Tarih ve Tefsir alanlarıyla yakından alakalı bir 

alandır. Fakat bu sayılan ilimlerin içinde az da olsa Kur’an’ın güvenilirliğinden 

şüpheye neden olacak ifadeler mevcuttur. Buna dayanarak bir kısım Şia ve bazı 

oryantalistler bu konuda ithamlarda bulunmaktalar. Dolayısıyla bu konunun objektif 

bir nazarla aydınlatılması İslam inancı için önem arz etmektedir.  

Bu çerçevede biz, daha önceki asırlarda da üzerinde durulmuş olan Kur’ân’ın 

orijinalliği ve Hz. Peygamberden itibaren kayıt altına alınıp alınmadığı konusunda 

“Kur’ân’ın Yazılması ve Cem’i” başlıklı tezi çalışmakla, meseleyi çağımız insanının 

dikkatine objektif bir biçimde tekrar sunmayı amaçladık.  

Öte yandan Müslümanların sahip olduğu ‘Kur’ân, Hz. Peygamberden 

itibaren tek bir harfinde bile bir değişme olmadan günümüze kadar intikal etmiştir.’ 

şeklindeki katı Kur’ân tarihi tasavvurunun, Kur’ân’ın tespit edebildiğimiz 

metinleşme tarihiyle de uyum arz etmediğinin bilinmesini ve böylece Müslümanların 

Kur’ân tarihi tasavvurunun, hesabı verilebilir tezlere dayanması gerektiğini 

düşündük. Bütün bunları yaparken amacımız geleneği yıkmak değil, tenkide tabi 

tutmak suretiyle sağlıklı neticelere ulaşmaktır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN METODU 

Tezimizde tarihsel-tenkitçi bir metot kullandık. Yani hâdiselerin yaşandığı 

zaman dilimini, coğrafyayı, siyasî ve sosyo-kültürel ortamı dikkate alarak 

değerlendirmelerde bulunduk. Rivayetleri ele alırken objektif bir sonuca ulaşmaktan 

başka hiçbir ön kabulümüz olmadı. Bilimsel yaklaşıma bağlı olarak düşündük, ama 

bu yaklaşımı da hiçbir zaman mutlak gerçek olarak görmedik. Çünkü mutlak 

gerçeğin hazır olarak verilen bir olgu olmadığını, aksine biz kendisine yaklaştıkça 

bizden uzaklaşan bir hakikat olduğunu düşünmekteyiz.  
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Konuyu sağlıklı bir şekilde analiz edebilmek için erken dönemdeki 

kaynaklara gitmeye çalıştık. Bu anlamda ana kaynağımız Kur’an olmakla birlikte, 

aradığımız her malumatı onda bulma imkânımızın olmadığı da ortadadır. Aslında 

Kur’an’ın tarihiyle ilgili bilgiler, Hz. Peygamber’in arkadaşları olan sahabe nesline 

aittir. Ne var ki sahabe döneminden elimize ulaşan yazılı kaynaklar yoktur. Bundan 

dolayı zorunlu olarak yazılı malzemenin mevcut olduğu II. asırdan başlamak 

durumunda kaldık. Bu dönemde ve sonrasında kaleme alınmış olan eserlerin 

neredeyse tamamı, her türlü konuyla ilgili malumatı içerdiği için, Tefsir, Hadis, 

İslâm Tarihî, Siyer, gibi alanlarda yazılmış olan eserlerin konumuzla ilgili 

bölümlerinden istifade etmeye çalıştık. Bu manada konumuzla ilgili olarak başta 

Buhari (v. 256/870) ve Müslim (v. 261/874)’in Sahihleri olmak üzere Kütub-i Tis’a 

diye bilinen meşhur Hadis kitapları, Taberi’nin (v. 310/922) Camiu’l-Beyan an 

Te’vili Ayi’l-Kur’an’ını ana kaynaklarımız olarak anabiliriz. Bu arada tefsir usulü ve 

Kur’ân ilimlerine dair çalışmaların temel kaynakları durumunda olan Zerkeşî’nin (v. 

794/1391) el-Burhan’ı ile Suyûti’nin (v. 911/1505) el-İtkân’ını da saymak gerekir.  

 

4. ARAŞTIRMANIN PLANI 

Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. Tezimizin birinci bölümünde nüzulü 

sürecinde Kur’ân’ın yazılması ve cem’ini ele aldık. Araplarda yazı, Kur’ân’ın 

yazılması ve cem’i ile ilgili rivayetler, Hadislerin yazılmasının yasaklanması, 

Kur’ân’ın nüzulünden önceki varlığına dair bazı kavramlar ve cem’e giden tarihsel 

süreç gibi konulara değinmeyi gerekli gördük. 

Hz. Peygamber’in yaşamış olduğu toplumun yazı ile ilgili durumunu, 

anlamaya çalıştık ve bu sayede de Kur’ân’ın Hz. Peygamberin sağlığında Mekke ve 

Medine dönemleri olarak adlandırılan iki ayrı safhada yazılıp yazılmadığına dair 

rivayetleri analiz etmeye çalıştık. Hangi sebeplerle hadis yazımının yasaklandığını 

görmeye çalıştık. Daha sonra konuyla dolaylı irtibatının olduğunu düşündüğümüz 

Levh-i mahfuz konusunu ele almaya çalıştık.  

Tezimizin ikinci bölümünde Kur’an’ın metinleşme sürecinde ortaya çıkan 

ihtilaf ve tereddütleri ele aldık. Recm ayeti, Tevbe suresi, rada’ (emzirme) ayeti, 

Kunut duaları, Ahzab suresi, Muavvizeteyn ve vahiy kâtibi iken irtidat eden 
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Abdullah b. Sa’d Ebi Sarh ile ilgili rivayetleri incelemeye çalıştık. İkinci bölümün 

sonunda ise Kur’an’ın korunmuşluğu meselesine eğildik. 

Tezimizin üçüncü ve son bölümünde ise Şia’nın ve Oryantalistlerin konuyla 

ilgili görüşlerini irdeledik. 

Şia’nın iddialarını, Şia’ya isnad edilen iddialar ve Şia’nın bazı eserlerinde 

geçen rivayetler bağlamında incelemeye çalıştık. Ayrıca Şii ulemanın mezkûr iddia 

ve rivayetleri ne kadar kabul edip etmediğini ortaya koymaya çalıştık. Konunun daha 

objektif ele alınacağına inandığımızdan Şia’nın kolları olan “Usulî” “Ahbarî” 

ayrımına değindik. Sonrasında da Şia’nın görüşleriyle ilgili genel bir 

değerlendirmede bulunduk. 

Bölümün Oryantalistlerle ilgili kısmında ise, Kur’an’ın Hz. Peygamber 

dönemi, halifeler dönemi ve daha sonraki süreçlerdeki durumuyla alakalı olarak, 

Oryantalistlerin leh ve aleyhteki görüşlerini imkân nispetinde ortaya koymaya 

çalıştık. Ardından da Oryantalistlerin görüşlerinin genel bir değerlendirmesini yaptık. 

Sonuç olarak, Kur’ân’ın Hz. Peygamber ve dört halife zamanında ne tür 

aşamalardan geçtiğini resmetme gayretinde olduk. Böylece bugün elimizde bulunan 

Kur’an metninin; rivayetlere, tarihsel sürece ve tarihine yapılan eleştirilere rağmen 

elimizde olmasının serüvenini ortaya koymaya çalıştık. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

NÜZULÜ SÜRECİNDE KUR’AN’IN YAZILMASI 

 

1.1. ARAPLARDA YAZI 

İslamiyet geldiğinde Arap yazısının durumu, Kur’an’ın yazılmasıyla alakalı 

en önde gelen hususlardan biridir. Zira Kur’an sözlü bir hitap olması ve o dönem 

Arap kültürü sözlü kültür olmasına rağmen, Kur’an kısa sürede yazıya aktarılmıştır. 

Dolayısıyla Arap yazısının İslamiyet’in geldiği dönemdeki durumu Kur’an’ın yazıya 

aktarılmasını da dolaylı olarak açıklamaktadır. 

Mekke ve Medine civarında tartışma götürmeyecek şekilde erken dönemlere 

ait yazıtlar henüz bulunamamıştır. Oysa Mekke, varlığını ticarete borçlu olan bir 

ticaret kentiydi ve yazının olağan olarak kullanıldığı bölgeler ile düzenli iletişim 

içerisindeydi. Mekkeli tacirler işlemleriyle ilgili bazı kayıtları muhafaza etmiş 

olmalıdırlar ve orada yazının yeterince bilindiği kabul edilebilir. Kur’an’daki dolaylı 

veriler bunu doğrulamaktadır. Kur’an’ın tasvirleri ticari bir atmosferde geçmektedir 

ve hesapların yazılı olarak tutulduğunu ima etmektedir. Hüküm günü, kitapların 

açılacağı, herkese hesabının gösterileceği ya da okuması için hesabının verileceği bir 

hesaplaşma günüdür. Melekler insanların amellerini yazmaktadır ve her şey bir 

kitaba kaydedilmektedir. Borçların yazılı olarak kaydedilmesi gerektiği konusundaki 

ayet
1
 Medine’de dahi, yazı yazabilecek kişiler bulmanın zor olmadığını 

göstermektedir.
2
 

İslam’dan önce Arapların okuma yazma bilgileri ne durumda olursa olsun, 

Mekke’de okuma yazma bilenler Medinelilerden daha çoktu. Hz. Peygamber’in 

Bedir savaşında esir edilen Mekkeli okur-yazarlara Medineli çocuklardan onar 

tanesine okuma yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılacaklarını söylemesi bunu 

gösterir. 

Rivayetler, papirüsler, taşlar üzerindeki kitabeler, Hz. Peygamber’e isnad 

edilen mektuplar, dirhem ve dinar gibi paralar Arap yazısının süratle olgunlaştığına 

                                                 
1
 Bakara, 2/282. 

2
 Watt, W. Montgomery, Kur’an ‘a Giriş, (çev: Süleyman Kalkan) Ankara, 2006, s. 46. 
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delalet eder. Harflerin noktalanması (rakş) ve i’rab işaretleri asr-ı saadetten itibaren 

başlamış ve sahabe devrinde tekâmül etmiştir.
3
 

Arapların yazıyı bilip bilmediğiyle ilgili geleneksel tutum genel itibariyle 

olumsuz olmuştur. Bunun temel sebebi bazı rivayetlerdeki ifadelerin 

genelleştirilmesidir.  

Kureyş’in dili, Arapça’nın en fasih lehçesiydi. Çünkü Arap şairleri şiirlerini 

Kureyş lehçesiyle yazıyorlardı. Aynı zamanda Mekke, şiir yarışmalarının yapıldığı, 

yolların kavşağında kurulmuş önemli bir ticaret merkeziydi. Kur’an’da “ummu’l-

kura”
4
 (şehirlerin anası) ve “beledi’l- emin”

5
 (emin belde) diye nitelendirilmiştir. 

Belazuri (v. 279/892) konuyla ilgili şu tespitte bulunur: Araplar cahiliye 

döneminde bile yazının önemini biliyorlardı. Fakat yazıyı kullanma bakımından 

cahildiler. Genellikle bunun sebebi de günlük hayatlarında buna ihtiyaç duymamaları 

idi. Bu sebeple okuma yazma bilenlerin sayısı azdı. Hatta denilmiştir ki İslam 

geldiğinde Kureyş içerisinde yazı bilen on yedi kişi vardı.
6
 

Vakidî (v. 207/822) Hz. Peygamber zamanında Medine’de  on bir şahsın yazı 

bildiğini zikreder.
7
 Her halükarda, özellikle Mekke’nin coğrafi, ticari ve dini merkez 

olmasına baktığımızda bu listeyi sağlam bir istatistik saymamız mümkün değildir. 

Bütün bunlara rağmen şurası açık bir gerçektir ki, o zaman Arap yarımadasında 

okuma-yazma bilmemek yaygın bir durumdu. Hatta Allah bu toplumu ‘ümmi’, onlara 

gönderilen peygamberi de ‘ümmi peygamber’ olarak vasıflamıştır:  

Ümmiler içerisinde, kendilerine ayetlerini okuyan, onlara kitabı ve hikmeti 

öğreten bir peygamber gönderen O’dur.
8
 

Hz. Peygamber de o zamanki İslam toplumunu: ‘Biz ümmi bir topluluğuz, 

yazı ve hesap bilmeyiz’
9
  sözleriyle tavsif etmiştir. 

                                                 
3
 Hamidullah, Muhammed, “Hz. Peygamber ve Sahabe Devrinde Yazı” (çev: Y. Ziya Kavakçı) İslam 

Medeniyeti Mecmuası, III/25, 1972. 
4
 En’am, 6/92. 

5
 Tin, 95/3. 

6
 A’zami, Mustafa, “Asr-ı Saadette Yazı ve Vahiy Kâtipleri”,  Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, 

(çev: Durak Pusmaz) İstanbul, 1995, I, 367, (Belazuri, Ebu’l- Hasan Ahmed b. Yahya b. Cabir, 

Futuhu’l- Buldan,  660-661’den naklen.) 
7
 A’zami, I, 367, (Belazuri, s. 663, 664’den naklen.) 

8
 Cuma, 62/2. 
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İslam geldiği zaman yazı bilenlerin sayısı azdı. Fakat Hz. Peygamber’in 

öğretimle ilgili üstün siyaseti sayesinde okuma-yazma kısa bir zaman içerisinde 

yayıldı.
10

 

Mustafa A’zami, gerek resmi işleri yazan gerekse kâtipliği yapan 61 

sahabinin adını, “Asr-ı Saadette Yazı ve Vahiy Kâtipleri” adlı makalesinde 

hayatlarını da özetleyerek bize sunmaktadır.
11

 

Hz. Peygamber’in Medine’de geçen hayatı boyunca devlet idaresinin ve diğer 

siyasi ihtiyaçların icapları dolayısıyla mektuplar yazmak ve resmi muhaberat işi 

günden güne artmakta idi. Bu itibarla bu ağır vazifelerle uğraşmak için daima artan 

bir sayıda kâtiplerin ve müstensihlerin istihdamı zarureti hâsıl oldu. Süraka b. 

Malik’in eline yazılıp verilen eman mektubundan anlaşılacağı üzere Medine’ye 

hicret gibi gizli ve tehlikeli bir durumda dahi Hz. Peygamber’in ve Hz. Ebubekir’in 

yanında kâğıt, kalem gibi malzeme bulunduğuna göre daha sonraki zamanlarda 

kâtiplerin sayılarının geniş ölçüde çoğalmasında ve muntazam bir kitabet dairesinin 

bizzat ve özellikle Hz. Peygamber’in resmi muhaberatı işiyle meşgul olmasında 

şaşılacak bir cihet olmaması icap eder.
12

  

Bu konuya tahsis edilmiş metinlerde, ashaptan ya daimi yahut münasebet 

düştükçe katiplik görevini üstlenmiş kırk üç zatın isimleri vardır.
13

 Müsveddeleri 

hazırlamada, bazılarının zekât yahut diğer devlet gelirlerinin hesaplarının 

toplanmasında, bir kısmının harp gelirlerinin tespit, tahrir ve tevziinde 

vazifelendirilmiş olmalarında şaşılacak bir şey olmamalıdır; bazıları hükümdar veya 

kabile reisleriyle ilgili muhaberatla meşgul olurlardı. Zeyd b.Sabit’in, Hz. 

Peygamber’in emrine uyarak İbrani yazısını öğrendiğini biliyoruz.
14

 

O dönem Arap yazısında noktalama ve harekelemenin olmaması önemli bir 

sorun idi. Hz. Peygamber’in Kur’an’ın yazılması dışında da bu konuya ehemmiyet 

verdiğine inanmak için sebepler vardır. Rivayetlerde bizzat Hz. Peygamber’in aynı 

                                                                                                                                          
9
 Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail b. İbrahim (v. 256/870), el- Camiu’s-Sahih,  “Savm”, 13. 

10
 A’zami, I, 368, 369. 

11
 A’zami, I, 367-462. 

12
 Hamidullah, Hemmam b. Münebbih Sahifesi, s. 24, 25. 

13
 A’zami, “Asr-ı Saadette Yazı ve Vahiy Kâtipleri” adlı makalesinde altmışbir sahabe ismi sayar. 

14
 Ebu Davud, “İlim” 2; İbn Ebi Davud, Kitabul-Mesahif, Beyrut, 2002, I, 143. 
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biçimde olan harfleri birbirinden tefrik için ‘rakş’ı tavsiye ettiğini isnad eder. 

Muaviye zamanında ve hatta Hz. Ömer zamanına ait papirüslerde rakş kullanılıyordu 

ki, bu vakıalar Hz. Peygamber zamanında da kullanıldığı rivayetini destekler.
15

 

Suyuti (v. 911/1505) Tedribu’r-Ravi’de şöyle der: “…ve Elifbanın birbirine 

benzeyen harflerini de doğru olarak tefrik etmek zaruridir.” Ubeyd b. Evs el- 

Gassani’nin ise şöyle söylediği rivayet edilmiştir: Halife Muaviye için yazı yazmak 

üzere oturuyordum. Halife bana “yazılarına rakş yap” dedi ve ilave etti. “Bir defa 

Resulullah için yazı yazıyordum, O bana ‘yazılarına nokta koy’ dedi. Ben (Ubeyd) 

de şöyle dedim: Ya Emire’l-mü’minîn nokta koymak ne anlama gelir? Şöyle cevap 

verdi: ‘Birbirine benzemek müşkilatı baş gösterdiği zaman, gereken her harfe nokta 

koymaktır’ dedi.
16

 

Bu rivayetlerden çıkardığımız sonuca göre Hz. Peygamber zamanında Arap 

yazısı hareke ve noktadan mahrum olmakla beraber siyasi, ticari ve kültürel alanlarda 

kullanılmaktaydı.  

İslam’ın gelişinden itibaren yazının yoğun kullanılmasıyla beraber noktalama 

ve harekelemeye ihtiyaç duyulunca sorunu çözmek için ilk harekete geçen Halife 

Adulmelik b. Mervan’ın Basra valisi Ziyad olmuş ve onun talebi üzerine büyük dil 

âlimi Ebu’l- Esved ed- Düelî (v. 69/688), kendisine verilen bir kâtiple mushafı baştan 

sona kadar harekelemiştir. Kur’an’ın harekelenmesi büyük okuma kolaylığı 

getirmişse de yanlış okumaların önüne tam olarak geçememiştir. Çünkü Arap dilini 

ve Kur’an’ı yeni öğrenenler, nokta kullanılmadığı için benzer harfleri birbirinden 

ayırmakta büyük güçlük çekiyorlardı. Bunun üzerine Irak valisi Haccac, Yahya b. 

Ya’mer ve Nasr b. Asım’ı görevlendirmiş, bunlar da Ebu’l Esved’den öğrendikleri 

noktalama işaretlerini Kur’an’a uygulamışlardır. Halil b. Ahmed (v. 175/791) ise 

bugün kullandığımız harekeleri ve diğer noktalama işaretlerini geliştirerek bu 

çalışmalara son noktayı koymuştur.
17

 

 

                                                 
15

 Hamidullah, Hemmam b. Münebbih Sahifesi, s. 20, 21. 
16

 Hamidullah, Hemmam b. Münebbih Sahifesi, s. 20. 
17

 İbn Haldun, Abdurrahman b. Muhammed, (v. 808/1406) Mukaddime, (çev: Halil Kendir) Ankara, 

2004, II, 806;Subhi Salih, Mebahis fi Ulumi’l- Kur’an, Beyrut, 1990, s. 90-94. Birışık, Abdulhamit, 

“Kur’an’ı Kerim’in Tarihi”, İslam’a Giriş, İstanbul, 2008; s. 114, 115. 
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1. 2. KUR’AN’IN YAZILMASI VE CEM’İ İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

Hz. Peygamber’in asli görevi, vahiy yoluyla gelen Allah’ın emir ve 

yasaklarını insanlara tebliğ etmek, aynı zamanda gelecek kuşaklara da intikalini 

sağlamak amacıyla onları korunabilecek bir hale getirmekti. Bu yüzden Hz. 

Peygamber, bir taraftan tebliğ vazifesini yerine getirirken diğer taraftan da sahabileri, 

Kur’an’ı okumaya ve ezberlemeye teşvik ediyordu.
18

 Ancak Hz. Peygamber nazil 

olan Kur’an vahyinin sadece ezberlenmesini yeterli bulmuyordu. Çünkü onu ne 

kadar çok insan ezberlerse ezberlesin, hafıza daima unutkanlıkla karşı karşıya olduğu 

için belirli bir zaman sonra, yanılma, unutma, karıştırma ve hata söz konusu 

olabilirdi. İşte bu yüzden Hz. Peygamber ezberlemeye teşvik etmekle birlikte 

Kur’an’ın yazılmasını da emrediyordu. Şimdi Kur’an metninin Hz. Peygamber 

döneminde yazıldığını gösteren delillere işaret etmek istiyoruz. 

Zeyd b. Sabit’ten şöyle rivayet ediliyor: “Hz. Peygamber’in komşusu idim, 

kendisine vahiy geldiğinde beni çağırır ve gelen vahyi bana yazdırırdı.”
19

 

Ebu Hureyre’den de şöyle rivayet edilmiştir: “Benden, Kur’an’dan başka bir 

şey yazmayın. Kim benden Kur’an dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin.”
20

  

Sahabe’nin hadislerle Kur’an’ı karıştırabileceği endişesinden dolayı Mekke 

döneminin tamamında ve Medine döneminin ilk yıllarında bir süre hadislerin 

yazılmasına müsaade edilmemiştir. Bu da o dönemde Kur’an’ın yazıldığının 

göstergesidir.
21

 

Bera b. Azib şöyle demiştir: 

                             
22
“                           ”  

ayeti nazil olduğu zaman Hz. Peygamber; “bana falanı çağırın” dedi. Çağrılan şahıs 

(Zeyd b. Sabit) mürekkep, kalem ve üzerine yazı yazılacak malzeme ile geldiğinde 

Hz. Peygamber ona:  

                                                 
18

 Buhari, “Fedailu’l-Kur’an”, 20. 
19

 Buhari, “Fedailu’l-Kur’an”, 4, 6, 99, 100. 
20

 Müslim, Ebu’l-Huseyn Müslim b. Haccac en-Nisaburi, (v. 261/874), el-Camiu’s-Sahih “Zühd”, 16. 
21

 Şen, Ziya, Kur’an’ın Metinleşme Süreci, İstanbul, 2007, s. 71. 
22

 Nisa, 4/95. 
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“                           ” 

ayetini yaz dedi.
23

  

Zeyd b. Sabit şöyle demiştir: “Hz. Peygamber bana yazdırıyordu ve ben 

yazımı bitirdiğimde, yazdığım şeyi benden okumamı istiyordu. Herhangi bir hata 

varsa düzeltiyordu. Bundan sonra ben de hemen insanlara bunları tebliğ etmek için 

çıkıyordum.”
24

 

Kur’an metni Hz. Peygamber zamanında yazılmış olmakla beraber, Hz. 

Peygamber zamanındaki ilk tesbit tarihini belli bir dönemden öteye götüremiyoruz. 

Bu konuda bize ışık tutan yegâne haber, Hz. Ömer’in kız kardeşinden isteyip aldığı 

kronolojik olarak kırkbeşinci sırada yer alan Taha suresinin yazılı olduğu Kur’an 

metnidir. Bilindiği gibi bu sure, Hz. Ömer’in Müslüman olmasından önce inmiştir. 

Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in, peygamberlik görevine başlamasının dördüncü yılında 

Müslüman olduğuna göre en azından bu, Kur’an’ın yazıyla tespitinin söz konusu 

tarihten önce yapıldığı hakkında bize bir fikir vermektedir. Ancak iniş tarihi 

itibariyle kırkbeşinci sırada yer alması ve kendisinden önce inen surelerin de yazıyla 

tespit edildiğine dair herhangi bir delilin bulunmayışı, kesin tarih tespitine yine 

imkân vermemektedir.
25

 

Her ne kadar bu olay vesilesiyle, Kur’an’dan bir parçanın yazılı olduğu 

belgeden ilk olarak söz edilmekte ise de bu, daha önce Kur’an’dan bir şeylerin 

yazılmamış olduğunu asla ifade etmez. Kaldı ki vahiy kâtipleri arasında ne Hz. 

Ömer’in kız kardeşinin ne de eniştesinin adı geçmektedir. Adları geçmediği halde, 

onlarda Kur’an’dan yazılı metin bulunduğuna göre, ilk Müslümanlardan olan ve 

adları vahiy kâtipleri arasında geçen gerek Hz. Ebu Bekir, gerekse Hz. Ali’de o 

zamana kadar inen ayetlerin yazılı nüshaları olabileceği niçin düşünülmesin?
26

 

Kur’an’ı Kerim’in tamamının Hz. Peygamber daha hayattayken kesin olarak 

yazıldığı hususunda kaynaklarımız ittifak halindedir.
27

  

                                                 
23

 Buhari, “Tefsir”, Sure 4. 
24

 Hamidullah, Muhammed, Kur’an Tarihi, (çev: A. Hatip- M. Kanık) İstanbul, 2005, s. 41. 
25

 Demirci, Muhsin, Kur’an Tarihi, İstanbul, 2005, s. 105. 
26

 Ersöz, İsmet, Kur’an Tarihi, İstanbul, 1996, s. 78. 
27

 Ersöz, s. 85. 
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Hz. Peygamber vahiy kâtiplerine sağlığında Kur’an’ı yazdırmıştı ve 

dolayısıyla Hz. Peygamber’in sağlığında Kur’an’ı Kerim yazıya geçirilmiştir. Daha 

çok eski kaynaklarda, Buhari’den önceki kaynaklarda, mesela Muhasibi’de bu husus 

anlatılmaktadır. Ebu Abdillah el-Haris b. Esed el- Muhasibi (v. 243/857), Buhari (v. 

256/870)’den elli küsur yıl önce doğmuştur. Muhasibi Kur’an’ın Hz. Peygamber 

tarafından yazıya geçirildiğini nakletmektedir. Hz. Ebu Bekir’in yaptığı iş, Hz. 

Peygamber zamanında dağınık malzemeler halinde bulunan Kur’an’ı düzenli bir hale 

getirmek, bir kitap haline sokmaktır.
28

 

Kur’an’ın Hz. Peygamber devrinde yazılıp muhafaza edildiğiyle ilgili, 

âlimlerin dayandığı ilk rivayet Muhasibi’nin şu ifadeleridir: “Kur’an’ın yazılması, 

sonradan ortaya çıkmış bir yenilik değildir. Hz. Peygamber onun yazılmasını 

emretmişti. Fakat Kur’an deri, kürek kemiği, hurma yaprağı vs. üzerine dağınık bir 

vaziyette yazılmıştı. Hz. Ebu Bekir onun bir yerden başka bir yere toplanmasını 

emretti. Bu, üzerine Kur’an yazılı olan varakların dağınık vaziyette Hz. 

Peygamber’in evinde bulunması anlamındadır. Hz. Ebu Bekir, herhangi bir parçası 

kaybolmasın diye onları toplayıp bir iple bağladı.”
29

 

Muhasibi’nin sözlerinden anladığımız kadarıyla, yazılanların Hz. 

Peygamber’in evine konulduğunu kesin olarak ifade eden bir taraf yoktur. Muhasibi, 

Hz. Ebu Bekr’in gerçekleştirdiği Kur’an’ı toplayıp Mushaf haline getirme olayının 

meşruiyetini ve yerinde bir hareket oluşunu; zihninde canlandırdığı bir duruma 

benzeterek vurgulamak istemiştir. Hz. Peygamber’in emriyle yazılan Kur’an 

ayetlerinin “deri, kemik, hurma yapraklarında” dağınık vaziyette olduğunu belirttiği 

halde, kendi zihninde canlandırdığı durumda “varaklar, kâğıtlar” kelimesini 

kullanmıştır. 

Muhasibi’nin sözlerinden şunu anlıyoruz: Kur’an-ı Kerim’in tamamı 

kesinlikle Hz. Peygamber hayatta iken yazılmıştır, fakat yazılanlar bir arada toplu 

halde değil de muhtelif yerlerde ve müteaddit sahabilerde dağınık vaziyette 

mevcuttur. Hz. Ebu Bekir dağınık olan bu malzemeleri toplamıştır. Yalnız onun cem’ 

                                                 
28

 Akdemir, Salih,  “Kur’an’ın Toplanması ve Kıraatı Meselesi”, I. Kur’an Sempozyumu, Ankara, 

1994, s. 28. 
29

 Zerkeşi, Bedreddin Muhammed b. Abdullah, (v. 794/1391) el-Burhan fi Ulumi’l- Kur’an, Beyrut, 

2004, I, 170. 
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etmesi malzemeleri toplayıp bir iple bağlayarak Mushaf haline getirme şeklinde 

değil, o malzemelerde yazılı olanları yeni malzemelere yazdırtmak suretiyle 

gerçekleşmiştir.
30

 Nitekim Muhasibi, bu anlama gelen şu ifadeyi kullanmıştır: “bi 

neshiha min mekanin ila mekanin.” 
31

  

Kur’an Hz. Peygamber döneminde yazıldıysa, yazıldığı malzemenin ne 

olduğu konusuna gelince, Kur’an, peygamberlik misyonunun en büyük göstergesi ve 

ölümsüz mucizesidir. Dolayısıyla, Hz. Peygamber’in kendisine vahiy yoluyla 

indirilen Kur’an ayetlerini tedvin etmemesi, buna özen göstermemesi ve bunun için 

duyarlı davranmamış olması düşünülemez. Tam tersine, makul olan bunun Hz. 

Peygamber’in temel ve sürekli uğraşılarından biri olmasıdır. 

Bundan dolayı, Kur’an’ın, hurma dalları, kemik parçaları, taş ve tahta 

levhalar gibi hacmi büyük, ağır, taşınması, korunması ve tertil edilmesi zor nesnelere 

yazılmış olması realiteyle bağdaşmıyor. Ayrıca komşu ülkelerde kâğıt, ipek, kumaş 

gibi yazıya elverişli ince yumuşak gereçlerin yaygın olarak kullanıldığı 

düşünüldüğünde, öteki ilkel gereçlerin kullanılmış olması anlamsız olmaktadır. Bir 

de rivayetlerde, Mekke ve Medine’de okuma yazma bilenlerin oranlarının son derece 

sınırlı olduğu belirtilir ki bunun da doğru olduğunu genel anlamda kabul edemiyoruz. 

Bilimsel anlamda kanıtlanmıştır ki, Hz. Peygamber zamanında kullanılan Arap 

yazısının ortaya çıkışı, Hz. Peygamber’in görevlendirilişinden onlarca yıl öncesine 

dayanıyor. Yine bilimsel bulgulara göre Arap yazısı, Şam ve Yemen Araplarının 

kullandıkları yazının gelişmiş şeklidir. Kanıtlanan diğer bir husus, bu yazının hiç de 

azımsanmayacak oranda Şam, Yemen, Hicaz ve Irak’ta yaygın olarak 

kullanıldığıdır.
32

 

Bu arada Mekke ve Medine kentlerinde, uygarlık ve kültür alanında gelişmiş 

komşu ülkelerden gelen Yahudi ve Hıristiyan göçmenler yaşıyorlardı. Bunların 

ellerinde dini ve dini olmayan kitaplar bulunuyordu. Bunları yazıp okuyorlardı. 

Dolayısıyla, böyle bir ortamda yaşayan Arapların, ticaretle uğraşan bir toplum için en 

                                                 
30

 Ersöz, s. 79-84. 
31

 Zerkeşi, I, 170. 
32

 Derveze, İzzet, Kur’an’ı Anlamada Usül, (çev: Vahdettin İnce) İstanbul, 2008, s. 64. 
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zorunlu araçlarından biri ve aynı zamanda uygarlığın da en büyük göstergesi olan 

yazı gereçlerini bu komşu ülkelerden edinmemiş olmaları düşünülemez. 

Bedir Savaşında, Kureyş’ten bazı yoksul kimseler Müslümanlara esir 

düşerler. Bunlar nakit olarak azatlık fidyelerini ödeyemedikleri için, Medine’deki 

çocuklara okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakılırlar. Mekke’nin yoksulları 

okuma yazma bildiklerine göre, zenginleri ve tüccarları kesinlikle biliyordu. 

Dolayısıyla okuma yazma oranı az değil, tam tersine yoksulları da kapsayacak kadar 

çoktu.
33

 

Şu kadar var ki, biz Kur’an’ın kemik parçalarına, deri üzerine vs. yazıldığını 

ifade eden birçok hadiste ortaya atılan iddiaları bir kalemde reddetmek istemiyoruz. 

Bu hadislerin sahih olma ihtimalleri de vardır. Ancak rivayetlerde gösterilen şekliyle 

değil. Çünkü Hz. Peygamber’in, birini kendisine inen vahyi yazdırmak üzere 

çağırdığında onun o sırada söz konusu ilkel gereçlerden başka üzerine yazı yazacak 

başka bir şey bulunmaması, Hz. Peygamber’in kendisine okuduğu ayetleri geçici 

olarak üzerine yazıp çok geçmeden Kur’an’ın yazıldığı asıl sicile yeniden yazması 

muhtemeldir. Nitekim Zeyd b. Sabit: “Bizler Hz. Peygamber zamanında Kur’an’ı 

deri parçalarına yazardık”
34

 demiştir. Bir diğer ihtimal de şudur: Sahabe arasında 

çölde yaşayanlar vardı. Bunlar, Hz. Peygamber’den öğrendikleri Kur’an bölümlerini 

uzun süre dayanır diye deri parçalarına yazıp saklıyorlardı. Çünkü deri daha geç 

çürüdüğünden üzerinde yazılı ayetleri sonraki kuşaklara aktarmak bu yolla daha 

kolay görünüyordu. İşte Müslümanlar, güvenilirlik, kontrol, yazma ve karşılaştırma 

açısından hazırlanan mushafın eksiksiz olması için, yanlarında bulunan yazılı Kur’an 

metinleri istenince, bu deri parçalarını getirdiler. Rivayetler de bu manzarayı 

kaydedip gelecek kuşaklara aktardılar.
35

 

Bazı sahabilerin bazı ayetleri karıştırmış olmaları ve yine bazı ifadeleri 

yanındaki mushafa yazarak karışıklık oluşturmaları muhtemeldir. Bir diğer ihtimal 

de değişik şahısların ellerindeki tedvin edilmiş Mushafların karşılaştırılmalarının 

korunma ve yazım işinin sağlama alınmasına dönük olmasıdır. Gösterilen bu 

                                                 
33

 Derveze, s. 65. 
34

 Buhâri, “Tefsir” 20. 
35

 Derveze, s. 68. 
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olağanüstü titizlik ve özen, meselenin öneminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla ilmi 

araştırmalar için de etkileyici bir örnek oluşturmaktadır.
36

 

Fakat Hz. Osman’ın hilafeti sırasında Kur’an’ın birden fazla harfe (lehçe, 

vecih vs…) göre okunması gittikçe bir kargaşa ve fitne ortamı doğurduğundan, 

Kur’an’ın tek harfe uygun olarak okunması kaçınılmaz bir hal aldı. Kur’an’ı 

okuyanlar birbirlerini hatalı okumakla suçlamaya başlamışlar, hatta birbirlerini 

tekfire kadar işi götürmüşlerdi. Çünkü herkes yalnız kendi okuyuşunun Hz. 

Peygamber’den alındığına inanıyordu. Bu durum karşısında Hz. Osman, Hafsa’ya 

haber göndererek yanındaki sahifeleri- yapacağı işe esas olmak üzere- istetti. Buhari, 

bu konuyla ilgili şu bilgileri naklediyor: “Huzeyfe b. Yeman Hz. Osman’a gelerek 

Ermeniya ve Azerbaycan fethinde beraber savaşan Irak ve Şam halkının Kur’an’ı 

farklı okumaktan kaynaklanan tartışmalarının kendisini korkuttuğunu söyledi ve ona: 

“Ey Mü’minlerin emiri! Ümmet, Yahudiler ve Hıristiyanların anlaşmazlığa düşmesi 

gibi kitapları hususunda kavgaya girişmeden onlara yetiş, bir çözüm bul” diye 

uyarıda bulundu. Durum Hz. Osman’ı endişeye sevk etti. Sahabiyle istişare ettikten 

sonra insanları kavga ve tartışmalardan uzak tutacak tek Mushaf uygulanması 

fikrinde anlaştılar.  

Hz. Osman; Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Said b. el-As ve 

Abdurrahman b. Haris b. Hişam’dan oluşan dört kişilik bir grubu Hafsa’nın 

yanındaki sahifeleri bir Mushaf halinde yazmakla görevlendirdi ve onlara şu uyarıyı 

yaptı: “Anlaşamadığınız zaman Kureyş Lehçesiyle yazın, çünkü Kur’an o lehçeyle 

indi.” Bu grup verilen işi; istenen Mushafları, bugün elimizde olan Kur’an’ın sure 

tertibinde yazarak tamamladı. Hz. Osman okuyuşta birlik sağlamak, karışıklığa son 

vermek amacıyla her büyük merkeze bir Mushaf gönderdi ve diğer sahifelerin 

yakılmasını emretti.
37

  

Mushaf-ı Osmanî’de sadece Kureyş lehçesi esas alınmıştır. Hz. Osman, 

Mushafı çoğaltıp o günkü büyük merkezler olan Kufe, Basra, Şam ve Mekke’ye 

                                                 
36

 Derveze, s. 69. 
37

 Taberi, Ebu Ca’fer Muhammed b. Cerir (v. 310/922) Camiu’l- Beyan fi Te’vili’l- Kur’an, Beyrut, 

2009, I, 48; Buhari, “Fedailu’l- Kur’an” 3. 
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gönderdi.
38

 Mushafla beraber Kureyş okuyuşunu yaygınlaştıracak insanlar da 

gönderdi. 

Bütün bu önlemlere rağmen Mushaflar problemi ortadan kalkmamıştır. Hz. 

Osman’ın yaptığı, istikrarı sağlamak için bir temel olmuştur. Evet, insanlar 

ellerindeki sahifeleri yaktılar, ama hafızadaki bilgi yakılamazdı. Sahabilerden 

duyularak ezberlenen çeşitli vecihler rivayet ve şifahi nakil çerçevesinde devam 

etmiş, dileyenler hafızlardan bunları öğrenmiştir. 

Dikkat edilmesi gereken husus Osman Mushafının kıraatta esas alındığı ve 

bunun dışındaki okuyuşların Osman Mushafının haricinde ve şaz kabul edildiğidir.  

Bundan sonra Kur’an âlimleri sahih kıraat için üç şart aramaya 

başlamışlardır: 

a) Arabiyet. Arap dilinin kurallarına uygunluk. 

b) Resim. İmam Mushaf’ın resmine ( yazımına) uygunluk. 

c) Sened. Hz. Peygamber’den veya bir sahabiden tevatür yoluyla nakledilmiş 

olmak.
39

 

Tevatür, İslamî literatürde yaygın bir sözcüktür; örneğin, Kur’an tevatüren 

nakledilmiştir veya belli bir metin tevatür yoluyla kurulmuştur. Tevatür, bilgiyi 

birçok kanaldan toplayarak bu kanalları karşılaştırma ve böylece eğer birçok kişi bir 

okuyuş üstünde uzlaşıyorsa bunun bizde kesin kanaat oluşturması ve bizzat 

okuyuşun da otantiklik kazanması anlamına gelir. Âlimler genellikle en azından 

yarım düzine senette ısrar ederler ama sayının daha fazla olmasını da tercih ederler.
40

 

 

1. 3. KUR’AN’IN CEM’İNİ ZORUNLU KILAN ŞARTLAR 

Kur’an cem’i’nin iki manası olup naslar her ikisini de zikretmiştir. Allah’ın: 

                         
41

 “                                      ” 

                                                 
38

 İbn Ebi Davud, I, 239, Zerkeşi, I, 172. 
39

 İzmirli, İsmail Hakkı, Tarih-i Kuran, İstanbul, 1956, s. 18. 
40

 A’zami, Mustafa, Kur’an Tarihi, (çev: Ömer Türker, Fatih Serenli) İstanbul, 2006, s. 124. 
41

 Kıyame, 75/17. 
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sözünde geçen “cem” kelimesi “korumak” anlamındadır. Kur’an cem’inin ikinci 

manası ise, ayet ve sureleri müteferrik olarak yahut sadece ayetleri tertip edilmiş ve 

her sure bir sahifede olacak şekilde ya da ayetleri tertiplenmiş ve surelerin tamamını 

içine alan ve sureleri de tertip edilmiş sahifelere tamamının yazılmasıdır.
42

  

Zeyd b. Sabit, cem’ ile ilgili olayı şöyle anlatıyor: “Ebu Bekir Yemame’de 

şehit olanların ölümünü takiben haber yollayıp beni çağırdı. Yanında Ömer b. Hattab 

da bulunuyordu. Ebu Bekir bana şöyle dedi: 

Ömer bana geldi ve Yemame gününün şiddetli harbinde Kur’an hafızlarından 

birçoğu şehit oldu. Ben diğer yerlerde de şiddetli harplerin olup Kur’an hafızlarının 

şehit edilmelerinden; bu sebeple de Kur’an’ın birçoğunun kaybolmasından endişe 

ediyorum. Binaenaleyh ben senin, Kur’an’ın kitap halinde toplanmasını emretmeni 

düşünüyorum, dedi. Ben, Ömer’e: Hz. Peygamber’in yapmadığı bir işi nasıl 

yaparım? dedim. Ömer:  

Vallahi bu hayırlı bir iştir, dedi ve bu konudaki ısrarında devam etti. Nihayet 

Allah benim göğsümü bu iş için açtı ve ben de bu konuda Ömer’in düşündüğü gibi 

düşünmeye başladım.  

Zeyd b. Sabit der ki: Bu sözlerden sonra Ebu Bekir, bana hitaben şunları 

söyledi: Sen genç ve akıllı birisin, biz seni hiçbir kusurla itham etmiyoruz. Sen Hz. 

Peygamber’in vahyini yazıyordun. Kur’an’ı araştır ve bir araya topla. Zeyd b. Sabit 

buna karşı: Vallahi eğer bana bir dağın taşınmasını teklif etmiş olsalardı, o iş benim 

üzerime, bana emrettiği bu Kur’an’ı toplama işinden daha ağır olmazdı, dedi.  

Zeyd b. Sabit dedi ki; ben: Sizler, Hz. Peygamber’in yapmadığı bir işi nasıl 

yapıyorsunuz? dedim. Ebu Bekir; Allah’a yemin ederim ki bu hayırlı bir iştir, dedi ve 

ısrarında devam etti. Nihayet Allah, Ebu Bekir’le Ömer’in göğsünü genişlettiği bu 

meselede benim de göğsümü genişletti. Bunun üzerine ben de Kur’an’ın ardına 

düşüp araştırdım ve onu yazılı bulunduğu hurma dallarından, ince taş levhalarından 

ve hafızların ezberlerinden topladım. Nihayet Tevbe suresinin sonunu Ebu Huzeyme 

el- Ensarî’nin yanında buldum. O ayeti ondan başka kimsenin yanında bulamadım. 
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Neticede toplanan bu sahifeler, vefat edinceye kadar Ebu Bekir’in yanında, sonra 

hayatı boyunca Ömer’in yanında, bundan sonra da kızı Hafsa’nın yanında kaldı.
43

 

Hz. Ebu Bekir ve Zeyd b. Sabit, cem’ fikrine başta “Hz. Peygamber böyle bir 

şey yapmadığı” gerekçesiyle tedirgin yaklaşmışlardır. Peki, gerçekten Hz. 

Peygamber Kur’an’ı cem’ etmemiş midir? Hz. Peygamber, gelen vahyi Zeyd b. 

Sabit’e yazdırıyordu. Ayrıca, özel mushaf yazan sahabiler vardı. Buradan çıkan 

sonuç şudur: Hz. Peygamber vefat etmeden önce, bütün Kur’an yazıyla tesbit 

edilmişti. Bu durumda Ebu Bekir ve Zeyd b. Sabit’in rivayette belirtildiği gibi bir 

tepki vermemeleri gerekirdi.
44

 

Defterler halinde yazılma işlemi Hz. Ebu Bekir dönemine rastlar. Zeyd, kürek 

kemikleri üzerine yazmış değil, fakat kürek kemikleri ve diğer yazı malzemelerine 

yazılmış ayet metinlerini sayfalara kaydetmişti. Hz. Ömer halife olunca, resmî bir 

Kur’an nüshası yayımlamayı düşündü. Fakat bunu gerçekleştirmeden vefat etti. Aynı 

fikir onun yerine geçen Hz. Osman’da da uyanmıştı. Hz. Osman’ın redaksiyonu, Hz. 

Hafsa tarafından korunan ve daha sonra hazırlayacağı nüshayı karşılaştıracağı Kur’an 

metninden bağımsız olmayıp, sadece bazı kelimelerin yazılış biçiminin düzeltildiği 

aynı metnin bir nüshasının çıkarılmasından ibaretti. İlgili bir rivayet ifade ediyor ki, 

ilk redaksiyon hareketi sırasında Zeyd, eğer Hz. Ömer kendisi ile birlikte çalışmazsa 

bu işi yapmayacağını söylemişti. Kaynaklar şu konuda söz birliği içindedir. Hz. Ebu 

Bekir, Zeyd’e asla yalnızca belleğine güvenmemesini, aksine her bir ayet için en az 

iki tanık, yani iki ayrı şahısta bulunan yazılı iki nüsha aramasını emretmişti.
45

 Ayrıca 

şehirde halka ilan çıkarmış ve her kimde Kur’an’dan yazılı parçalar varsa, Zeyd’e 

göstermesini istemişti. Bir rivayetin bize ifade ettiğine göre bu çalışma Medine’deki 

Mescid- i Nebi’de yapılıyordu ve burada Hz. Ömer, getirilen metinlerin sahiplerine, 

metinlerinin Hz. Peygamber tarafından kontrol edilip edilmediği konusunda yemin 

ettiriyordu.
46
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Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Zeyd b. Sabit’e şöyle dedi: “Mescidin kapısına 

oturun. Kim iki şahit ile beraber size Allah’ın kitabından bir şey getirirse onu 

yazın.”
47

 

Bu konuda çeşitli rivayetler incelendiğinde şu izlenim elde edilir: Zeyd’in 

araştırdığı şey, yalnızca Kur’an’ın yazılı parçaları değildir, aksine bizzat Hz. 

Peygamber’in gözetimi altında kaleme alınan ve redaksiyonundan geçmiş ilk el 

yazılardır. Hatta bir rivayetin belirttiğine göre Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber’in 

evinde, çok sayıda sayfalar bulmuş ve bunları bir ip vasıtasıyla tomar halinde 

paketlemiştir.
48

 Belli ki, Kur’an’ın tam bir nüshası yoktu; yoksa halk arasında 

Kur’an’ın yazılı parçalarının aranması zahmetine girilmeyecekti. Hz. Peygamber, 

Kur’an’ın herhangi bir bölümüne girmesi muhtemel olan yeni vahiylerin gelmesinin, 

hayatının son dakikasına kadar mümkün olması nedeniyle Kur’an’ın nihai bir 

metnini hazırlayamazdı.
49

 

Zeyd b. Sabit’ten rivayete göre o şöyle dedi: Sahifeleri mushafa 

naklettiğimde Ahzap suresinden bir ayeti kaybettim, Hz. Peygamber’den onu 

okuduğunu her zaman işitirdim. Ve o ayeti bulamamıştım; yalnız Hz. Peygamber’in 

tek başına şehadetini iki kişinin şehadetine denk tuttuğu Ensardan Huzeyme b. Sabit 

el- Ensarî’nin yanında buldum. O ayet de Allah’ın: 

                                     “             
                                              

        ”                                                                

 “Müminlerden öyleleri vardır ki, onlar Allah’a verdikleri ahde bağlı 

kaldılar”
50

  sözüdür.
51

  

Nesh edildiği rivayet edilen ayetle ilgili Buhari’nin naklettiğine göre İbn 

Zübeyr şöyle diyor: Hz. Osman’a dedim ki: “Sizden ölüp de geriye eşler bırakan..”
52

 

ayetini diğer bir ayet
53

 neshettiği halde onu niye yazıp bırakıyorsun? Dedi ki “Ey 

kardeşimin oğlu hiçbir şeyi yerinden oynatamam.”
54

 Hz. Osman, mensuh bile olsa 
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bir ayetin yerini değiştirmeye cüret edemiyor. Çünkü biliyordu ki Cebrail, Hz. 

Peygamber’e ayetin tertibini bildirdikten sonra ne kendisi ne de başkası bu tertibe 

müdahale edemez.
55

  

Diğer bir rivayette, “sizden birisi ben Kur’an’ın tamamını elde ettim, 

demesin. Zira o kişi Kur’an’ın tamamını bilemez. Ondan pek çok ayet yok olmuştur. 

Fakat o, ben ancak görünen kadarını aldım desin.”
56

 şeklinde ifadeler mevcuttur. 

Bu ve benzeri rivayetler cem’in zorunluluğunu gerektiren gelişmeler olarak 

okunabilir. Fakat Salih Akdemir, rivayetler arasındaki farklılıkların işi zora 

soktuğunu, dolayısıyla kabul edilmemeleri gerektiğini savunur: 

Bütün kaynaklarımız “Kur’an’ın bizzat Hz. Peygamber’in sağlığında yazıya 

geçirildiği” konusunda görüş birliğine varmışlardır. Hz. Peygamber vahiy kâtiplerine 

Kur’an’ı yazdırmıştır. O zaman problem yoktur. Bu söylendikten sonra da Kur’an’ın 

nasıl toplatıldığı konusundaki rivayetleri göz önüne getirdiğimiz zaman çelişkilerin, 

ihtilafların ortaya çıktığını görüyoruz. 

Bilindiği gibi kaynaklarımıza göre, Kur’an Hz. Ebu Bekir döneminde yazıya 

geçiriliyor. Buna neden de yalancı peygamberlere karşı verilen savaşta çok sayıda 

hafızın şehit edilmesidir. Aynı şekilde kaynaklarımızda Hz. Ömer ile Hz. Zeyd’in 

mescit önüne giderek “Kimde Kur’an varsa getirsin” dedikleri gözüküyor. Şimdi bu 

durumda Kur’an bizzat Hz. Peygamber’in sağlığında yazılmış ise bu takdirde camiye 

gidip “ Ey Müslümanlar! Kimde Kur’an varsa getirsin” demeleri çelişkidir.
57

 

Sonra iki şahit meselesi gündeme getiriliyor. Aslında bu olayların hiçbirisi de 

olmamış gözüküyor ama nedense bizim kaynaklarımız konuyu çıkmaza sokuyor. Bu 

çelişkili rivayetlerin temel sebebi herhangi bir tenkide tabi tutulmadan nakledilmeleri 

olabileceği gibi hususi bir meseleyi anlatan bir rivayetin umumileştirilmesi de 

olabilir. 

Şu nokta kesin olarak bilinmelidir ki, eğer Kur’an bizzat Hz. Peygamber’in 

yazdırmış olduğu nüshalara dayanmasaydı eksik gelirdi. Dışardan gelen kişiler 
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Kur’an nüshaları getiriyorlar. Yanlarında da iki şahit var. İşte Peygamber bana bunu 

böyle imla etti. Ya o anda ölenler varsa? Demek ki gelemeyenlerinki alınamayacak. 

Hz. Osman döneminde Kur’an’ın okunmasında farklılıklar meydana gelmesi 

üzerine Hz. Osman Kur’an’ı çoğaltmak istiyor. Fakat Zeyd b. Sabit’ten gelen bir 

rivayet, ‘ben bu sefer Ahzap suresinin bir ayetini bulamadım” şeklindedir. Bunun 

anlamı demek ki Zeyd b. Sabit görevini tam yapamamıştır. Aradan on yıl geçmiştir 

en azından. Ahzap suresinin bu ayetini Huzeyme
58

 adlı bir sahabide buluyor. Bunun 

bir anlamı var. Demek ki on yıl müddetle Hz. Ebu Bekir’in nüshasında Ahzap 

Suresi’nin bir ayeti yoktur.
59

 

Vahiy indiğinde, Hz. Peygamber en son ayetleri yazdırmak için düzenli 

olarak kâtiplerinden birini çağırırdı. Zeyd b. Sabit, evinin Hz. Peygamber’in 

mescidine yakın olması nedeniyle vahiy geldiğinde sıklıkla kâtip olarak çağırıldığını 

nakletmektedir.
60

 Cihad ayetleri indiğinde Hz. Peygamber, Zeyd b. Sabit’i mürekkep 

kutusu ve yazı malzemeleriyle çağırdı ve yazdırmaya başladı; yakında oturan 

Abdullah b. Ümmü Mektum Hz. Peygamber’e sordu, “Benim durumum nedir? 

Çünkü ben körüm.” Bunun üzerine şu ifadeler nazil oldu:
61

 

62
“                          ” 

Hz. Peygamber Kur’an’ı korumak için olası tüm önlemleri alsa da, Zeyd b. 

Sabit’in aşağıdaki ifadesinin de gösterdiği gibi, tek bir cilt halinde birleştirmemişti. 

“Hz. Peygamber vefat ettiğinde Kur’an tek bir kitap halinde derlenmemişti.”
63

 

Bir kitap oluşturmak zorluk yaratabilirdi; sonradan indirilen herhangi bir ilahi 

nesih, bir takım ayetlerin şer’i hükümlerini veya söz dizimini etkileyerek uygun bir 

şekilde dâhil edilmeyi gerektirebilirdi. Ama gevşek sayfa biçemi yeni ayetlerin ve 
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surelerin eklenmesini büyük ölçüde kolaylaştırırdı, çünkü vahiy Hz. Peygamber’in 

vefatına az bir zaman kalıncaya kadar kesilmemişti.
64

 

Kur’an’ın korunması ile ilgili olarak Kur’an’ın ezberlenmesi ve arza 

meselesine de bir nebze değinmek istiyoruz. Hz. Peygamber gelen vahiyleri 

ezberliyor ve ümmetine tebliğ ediyordu. Ayrıca namazda ve namaz dışında 

okuyordu. 

Hz. Peygamber her sene ramazan ayında o zamana kadar vahyedilmiş olan 

Kur’an’ı Cebrail ile mukabele ederdi. Vefat edeceği seneden önceki Ramazan ayında 

ise bu mukabele iki defa olmuştur.
65

 

Hz. Peygamber henüz hayatta iken bile Kur’an’ın bölümleri birçok sahabi 

tarafından ezberlenmişti. Nitekim Bi’r-i Maune’de ve Hz. Ebu Bekir döneminde 

meydana gelen Yemame savaşında birçok kurra şehid edilmiştir.
66

 

Kur’an’ın muhafazası için alınan önlemlerden biri de bir dönem hadislerin 

yazılmasının yasak edilmesidir. Bu münasebetle konuyla ilgili rivayetleri görüp 

değerlendirmesini yapacağız. 

 

1. 4. HADİSLERİN YAZILMASININ YASAKLANMASI 

İlk devirde, Hz. Peygamber’den işitilip ezberlenen hadislerin muhafaza 

edilmediği, yani bir kitap halinde toplanıp yazılmadığı bir gerçektir. Fakat daha Hz. 

Peygamber hayatta iken, hadis yazmaya taşebbüs eden ve sahifeler vücuda getiren 

sahabiler de yok değildir. İşin güçlüğüne rağmen bu sahifelerin meydana getirilmesi 

bile ilk devirden itibaren nasların yazımına verilen değeri göstermesi açısından 

önemlidir.  

Hadis yazımının yasaklanması ile ilgili en mühim haber, Ebu Said el-

Hudri’nin Hz. Peygamber’e atfettiği şu sözdür: “Benden Kur’an’dan başka 
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işittiğinizi yazmayınız. Kimler benden Kur’an’dan başka işittiğini yazdıysa onu 

silsin.”
67

 

“Benden bir şey yazmayınız. Kim benden Kur’an’dan başka bir şey yazdıysa 

onu imha etsin. Benden rivayet ediniz, bir beis yoktur. Kim benim üzerime kasden 

yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın.”
68

 

“Bazı kimseler Hz. Peygamber’den işitilenleri yazmak için müsaade istediler, 

fakat O reddetti.”
69

 

Ebu Hureyre şöyle der: “Biz hadis yazarken Hz. Peygamber yanımıza geldi 

ve yazdığınız şey nedir? dedi. Senden işittiğimiz hadisler, dedik. Hz. Peygamber, 

Allah’ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın 

Kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için dalalete düştüler, dedi.”
70

 

Bir ve aynı hadise ile ilgili olan bu rivayetlerin hiçbirinde, açıkça beyan 

edilmiş bir emrin münasebeti yahut siyak ve sibakı yoktur. Siyak ve sibaktan 

mahrum bir metin bazen enteresan durumlar yaratabilir. Mesela Nisa suresinin 43. 

ayeti eksik bir surette iktibas edilirse ‘namaza yaklaşmayın’ emri ortaya çıkar.
71

  

Yukarıdaki haberler, hadislerin yazılmaması hakkındaki emrin sebeplerini 

izah etmemektedir. Fakat rivayetlerde Ebu Hureyre’nin adı geçtiğine göre, Hadis 

yazımının sebeplerini izah için şöyle bir değerlendirme yapabiliriz: Ebu Hureyre 

hicretin yedinci senesinde Hayber muharebesi sırasında İslamiyeti kabul etmişti ve 

Yemen’den henüz gelmişti. Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen diğer bir hadise 

meseleyi bir dereceye kadar aydınlatıyor. Rivayette şöyle deniyor: “Biz hadis 

yazmakla meşgul iken bir gün Hz. Peygamber hücresinden çıktı, bize; ne 

yapıyorsunuz? dedi. Senden işittiğimiz hadisleri yazıyoruz, dedik. Şöyle buyurdular: 

“Allah’ın kitabından başka bir kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki kavimler 

(dinlerine dair) Allah’ın kitabından başka kitap yazdıkları için yollarından saptılar. 
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İkinci bir rivayette şöyle bir fazlalık var: “Bunun üzerine bütün bu yazılanları 

topladık, açık bir yerde onları yaktık.”
72

 

Bütün bu haberler, hicretin yedinci senesinde yahut ondan bir süre sonra Hz. 

Peygamber’in mutad olmayan mühim bir konuşma yaptığını gösteriyor. Görünüşe 

göre Hz. Peygamber, İslam’ın gelecekteki başarıları üzerine gaipten gördüklerine ve 

bildiklerine dair bazı haberler vermektedir. O sıralarda Yemen’den bir gemi dolusu 

insan henüz gelmiş ve İslamiyeti kabul etmişlerdi. Memleketlerindeki 

emniyetsizlikten ve İslam’a karşı duyulan nefretten şikâyet etmişlerdi. Bunun üzerine 

Hz. Peygamber Yemenlilerin gayret ve hamiyetini övmüş ve Yemen’in çok 

geçmeden İslam dairesine gireceğini haber vermişti. Bu Yemenlilerden bazıları 

okuma yazma biliyorlardı. Onlara, okumak ve ezberlemek için Kur’an surelerinden 

nüshalar (cüzler) verildi. Bu insanlar bahis konusu olan sözleri işittikleri zaman 

onları da Peygamberimize olan bağlılıklarından yazmak istediler ve bazıları 

ellerindeki Kur’an sahifelerinin kenarlarındaki boş yerlere yazdılar. Belki buradan 

“Allah’ın kelamını saf tutun, bulaştırmayın” mealindeki emir çıktı. Bu yeni 

mühtedilerin Kur’an metniyle Hadis metnini birbirlerine karıştırmalarından 

korkulması oldukça tabii idi.
73

 

Hadislerin yazılması yasağını nakleden, Hz. Peygamber’in emirlerini harfi 

harfine yerine getiren Ebu Hureyre’nin beş binden fazla hadis rivayet etmesi bu 

faraziyeyi teyit etmektedir. Hz. Peygamber’in emri kat’i, daimi ve şümullü olsaydı 

ve özel bir durum yahut geçici bir iş için olmasaydı Ebu Hureyre çapında bir zatın 

bizzat kendisinin birçok hadis rivayet etmesi dahi tasavvur edilemezdi. Aynı şey İbn 

Abbas için de doğrudur.
74

 

O halde Hz. Peygamber’in “Kim benden Kur’an dışında bir şey yazmışsa onu 

yok etsin”
75

 buyurmakla herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için Kur’anî ve 

Kur’anî olmayan (mesela hadis) materyallerin aynı yapraklara yazılmamasını 

amaçlamıştır. Kâtiplerin toplam sayısına ve Hz. Peygamber’in yeni ayetleri 
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yazdırmak için onları çağırması âdetine dayanarak, o hayattayken tüm Kur’an’ın 

yazılmış şekliyle mevcut olduğunu güvenle ileri sürebiliriz.
76

 

Naklettiğimiz bu haberlerden anlaşıldığına göre, İslamiyetin ilk zamanlarında 

yazı tam manasıyla inkişaf etmemişti ve yazı bilenlerin sayısı da son derece azdı. 

Fakat Hz. Peygamber’in, ashabını hadis yazmaktan men etmesi üzerinde, yazı 

bilenlerin azlığından ziyade yazının tam olarak inkişaf etmemiş ve yazı bilenlerin de 

hatadan salim olarak yazamamış olmaları rol oynamış olmalıdır. Bununla beraber, 

Hz. Peygamber’in yasaklama kararını yalnızca yazının gelişmemiş olmasına 

bağlamak zordur; zira yasakla ilgili meşhur hadiste bu görüşü teyit edecek hiçbir 

husus mevcut değildir. Hz. Peygamber, bu hadisinde iyi yazı bilmeyenleri kastetmiş 

olsaydı, onların Kur’an’ı da yazmalarına izin vermezdi. Bu bakımdan, hadislerin 

yazılmasından nehyin, yazının az gelişmişliğinden ziyade bir başka sebebe dayandığı 

anlaşılmaktadır.
77

 

Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir habere göre ismi açıklanmayan bir şahıs 

hafızasından şikâyet etmiş, Hz. Peygamber de ona “elinden yardım iste” yani “yaz” 

demiştir.
78

  

Ebu Hureyre’nin “Hz. Peygamberin ashabı içinde Abdullah b. Amr müstesna, 

benden daha çok hadise sahip olan kimse yoktu. Abdullah hadisleri yazardı ben ise 

yazmazdım” dediği rivayet edilmektedir.
79

 

Hadislerin yazılmasına cevaz vermeyen haberlerle, cevaz veren haberlerin, 

kronolojik bakımdan tespitini yapmak zordur. Yine de İslam’ın ilk günlerinde 

yazının durumu, yazılı hadislerle Kur’an ayetlerinin birbirine karışma tehlikesi göz 

önünde bulundurulacak olursa, Hz. Peygamber’in bu tehlikeyi bertaraf etmek 

maksadiyle hadis kitabetini yasaklamasının serbest bırakmasından önce olduğu 

anlaşılır.
80

 

Sonuç olarak, ne zaman ki Kur’an ayetlerinin ekserisi nazil olup birçok hafız 

tarafından ezberlendi ve artık başka şeyle karışması hususundaki endişe ortadan 
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kalktı Hz. Peygamber hadislerin yazılabileceğini ifade ederek “ilmi (hadisi) yazı ile 

tespit ediniz” buyurdu.
81

 

 

1. 5. KUR’AN’IN NÜZULÜNDEN ÖNCEKİ VARLIĞINA DAİR 

KAVRAMLAR: LEVH-İ MAHFUZ, KİTAB-I MEKNUN, SUHUF-U 

MÜKERREME 

Kur’an’ın yazılması ve cem’i bazı ön kabullerden hareketle müfessirler 

tarafından Kur’an’ın arızasız olarak günümüze ulaşması bağlamında okunmuşlardır. 

Bu önkabullere temel teşkil eden argümanlar Kur’an’da geçen Levh-i Mahfuz, 

Ümmü’l-Kitab, Kitab-ı Meknun ve Suhuf-u Mukerreme gibi kavramlardır. Konuya 

bir nevi temel teşkil etmesi hasebiyle bu kavramların analizi önem arz etmektedir. 

Levh-i Mahfuz kavramı Buruc suresi 21 ve 22. ayetlerinde yer almaktadır. 

“Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levh-i Mahfuz’da bulunan şanlı Kur’an’dır.” 

Bununla ilgili olarak Kur’an ilimleri ile ilgili kaynaklarda Kur’an’ın üç 

aşamalı nüzulünden bahsedilmektedir. 

1) Levh-i Mahfuz’a olan nüzul. 

2) Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına veya burada bulunan Beytul-İzze’ye 

toplu olarak nüzulü. 

3) Yeryüzüne, yani Hz. Peygamber’e parça parça nüzulü. 
82

 

İlk iki aşama olan Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’a ve oradan da dünya semasına 

indirilmesi ile ilgili olarak ileri sürülen görüşler rivayet tekniği açısından kabul edilse 

bile gayb âlemini ilgilendiren bu konuda Kur’an veya mütevatir hadisin dışında bir 

delilin kabul edilmesi söz konusu olamaz. Kur’an tarafından açıkça bildirilen husus, 

sadece vahyin değişik zamanlarda ve parça parça indirilmiş olduğudur.
83

 Hatta 

Kur’an’ın parça parça indirilmesi müşriklerin itirazına neden olmuş,
84

 bu şekilde 
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indirilmesini yadırgayarak bir defada toplu olarak indirilmesi gerektiğini iddia 

etmişlerdir.
85

 

Kur’an’ın, Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toplu olarak indirildiği 

düşüncesinin kabulü ile çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar nass-olgu ilişkisi 

bağlamındaki çelişkiler, neshin kabulü ile ilgili çelişkiler ve Kur’an’ın cem’i ile ilgili 

çelişkiler şeklinde sıralanabilir. 

Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan tedricen indirilmesiyle olgu arasındaki 

tenakuza kısaca değinmek gerekirse şunlar söylenebilir. Kur’an’ın bir metin olarak 

algılanmasının ilk örneklerini, Kur’an’ı çelişkisiz, bütünlüklü ve mütecanis bir metin 

olarak takdim etmeye çalışan ve bu yönlerden inceleme konusu yapan Ulum-ul 

Kur’an edebiyatından izlememiz mümkündür. Ancak, İslam tarihinin klasik 

dönemleri boyunca Kur’an hep tarihüstü bir metin olarak nitelenmiş olmakla beraber, 

aynı zamanda tarihsel bir hitap muamelesi görmüştür. Bir yandan Ulum-ul Kur’an 

çerçevesinde, Kur’andaki –bırakınız ayetler arası bütünlüğü- surelerin birbiri ardına 

gelişinde bile bir insicam aranırken; öte yandan fıkıh ise, Kur’an’a uygulama kaynağı 

olarak başvurduğu için, onun hükümlerinin nasıl uygulanması gerektiğini keşfetmek 

amacıyla, onun ilk uygulamasının örnekliğine başvurmak yani eldeki mevcut 

metinsel yapıyı aşıp, Kur’an’ı tarihsel bakış açısıyla ele almak durumunda kalmıştır. 

Bu nedenle, Usûl-i Fıkıh açısından Kur’an metnine tarihsel boyut katan öğeler olarak 

nasih- mensuh, Mekki- Medeni ve esbab-ı nüzul özel bir önem kazanmıştır.
86

 

Bu konuda âlimlerin, hem Kur’an’ın toplanması sırasında Kur’an metninde 

bazı değişikliklerin yapılmış olduğunu hem de Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’da ezeli 

varlığı veya Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toplu olarak indirildiğini aynı anda 

benimsemeleri bir çelişkidir. Çünkü Hz. Osman, Kur’an’ın cem’i sırasında cem 

heyetine şu talimatı vermişti. “Kur’an’daki bir kelimenin yazımı konusunda Zeyd ile 

ihtilafa düşerseniz, bu durumda o kelimeyi Kureyş lehçesiyle yazınız. Çünkü Kur’an, 

onların diliyle inmiştir.
87
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Âlimlerin hem bu rivayetlere yer vermeleri hem de Kur’an’ın Levh-i 

Mahfuz’da ezeli varlığı veya Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına toplu olarak 

indirildiği düşüncesini benimsemeleri açık bir çelişkidir. Çünkü bu gibi rivayetler, 

Kur’an metni üzerinde bir değişikliğin yapıldığını var saymaktadır. Bu durumda da 

oluşturulmaya çalışılan Mushaf ile Levh-i Mahfuz’daki Mushaf arasında bazı 

farklılıkların olduğu izlenimi oluşmaktadır. 

Bu ve benzeri rivayetler karşısında ya Hz. Osman’ın kıraat farklılıkları 

nedeniyle farklı Kur’anların ortaya çıkmasını önlemek ve Müslümanları bir tek 

Kur’an etrafında birleştirmek amacıyla sadece Kureyş lehçesini esas kabul edeceğiz 

ya da bu ve benzeri rivayetlerin uydurma olduğu, dolayısıyla Kur’an’dan hiçbir şeyin 

çıkarılmadığı düşüncesini kabul edeceğiz.
88

  

Levh-i Mahfuz kavramındaki “mahfuz” sözcüğü sözlük anlamı itibariyle 

korunmuş, saklanmış, gizli gibi manalara gelse bile önemli, kıymetli, şerefli 

anlamalarına da gelir. Nitekim bu sözcükle aynı manayı ifade ettiği söylenen 

“meknun” kelimesi de müfessir Alusi’nin (v. 1270/1853) belirttiği gibi, saklanmış, 

gizlenmiş, korunmuş manalarına değil; kıymetli, şerefli, önemli anlamına 

gelmektedir.
89

 Nitekim bu manayı Abese 80/13. ayetinde “Suhuf-u Mükerreme” 

ifadesiyle daha açık olarak görmekteyiz. Vakıa 56/78. ayette geçen “Meknun”, Buruc 

85/22. ayette geçen “Mahfuz” kelimelerinin yerine Abese 80/13. ayette 

“Mükerreme” kelimesi kullanılmıştır. Bilindiği gibi mükerreme; kutsal, saygı değer, 

yüce gibi manalara gelir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. “Levh-i Mahfuz” 

korunmuş levha değil şerefli vahiydir. Buna göre ayetin manası şöyle olmaktadır. “O 

bir kâhin, bir şair tarafından uydurulmuş bir söz olmayıp, katıksız ve yüce vahiy yolu 

ile bir okumadır.”
90

 

Dolayısıyla, Vakıa suresi 78. ayette geçen “meknun” ve Buruc 85/22. ayette 

geçen “mahfuz” kavramları herhangi bir korumayı, saklamayı değil, Abese 80/13. 

ayette geçen “mükerreme” kavramıyla çok açık olarak ifade edilen şerefli, soylu, 

saygıdeğer gibi manaları ifade ettiğine göre, söz konusu ayetlerde geçen “kitab”, 
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“Levh”, “tezkire” kelimeleri neyi ifade ederse etsin –ki bize göre vahyi ifade 

etmektedir- bu ayetlerde herhangi bir korumadan, gizleme ve saklamadan bahsetmek 

söz konusu değildir.
91

 

Levh-i Mahfuz’dan kasıt, Allah’ın bilgi hazinesi değildir. Çünkü Allah’ın 

bilgi hazinesi, maddi bir kitap olmaktan münezzehtir. Burada, okuma anlamına gelen 

Kur’an öğütünün aslının, korunmuş bir levhada yazılı bulunduğuna işaret 

edilmektedir. Vakıa 56/77-79’uncu ayetlerinde Hz. Peygamber’e gelen vahiylerin, 

saklı bir kitapta yazılı bulunan değerli bir okuma olduğu belirtilmiştir. Oradaki 

“kitap” buradaki “levh”in, oradaki “meknun” buradaki “mahfuz”un karşılığıdır. 

Bunlar, aynı anlamı veren değişik kelimelerdir.
92
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İKİNCİ BÖLÜM 

KUR’AN’IN METİNLEŞME SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN 

İHTİLAFLAR VE TEREDDÜTLER 

 

2. 1. KUR’AN’IN MEVSUKİYETİYLE ÇELİŞEN RİVAYETLER 

Kur’an’ın yazılması, cem’i ve mevsukiyeti, rivayetlerle doğrudan alakalıdır. 

Çünkü bu rivayetlere dayanarak, hem Müslüman ilim adamları hem de müsteşrikler, 

Kur’an’ın eksiksiz bir şekilde günümüze gelip gelmediğiyle ilgili kanaatler ortaya 

koymaktadırlar. Biz de hem neshe konu olmuş bazı rivayetleri hem de neshle alakalı 

olmayıp başlı başına Kur’an’ın yazıya geçirilmesi aşamasında meydana gelen bazı 

aksaklıklarla ilgili rivayetleri değerlendireceğiz. 

 

2. 1. 1. “RECM AYETİ” İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

Hadis kaynaklarında yer alan rivayetlere göre Kur’an’ın cem’i sırasında Hz. 

Ömer recm ayetini getirmiş, fakat kendisinden başka şahit olmadığı için bu ayet 

Kur’an’a alınmamıştır. İlgili rivayetleri zikrettikten sonra değerlendimesini 

yapacağız. 

İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre; Hz. Ömer, minber üzerine oturup 

müezzinler ezanı okuyunca ayağa kalktı. Allah’a hamd ettikten sonra şöyle dedi: 

“Şüphesiz Allah, Hz. Peygamber’i hak Peygamber olarak gönderdi ve O’na kitabı 

indirdi. Allah’ın indirdiği şeyler içinde “recm ayeti” de vardı. Bizler o ayeti okuyup 

anladık, ezberledik. Bunun içindir ki, Hz. Peygamber recmetti. Ondan sonra biz de 

recm ettik. Ben, insanların bir süre sonra, ‘biz Allah’ın kitabında recm ayetini 

bulmuyoruz’ demesinden ve Allah’ın indirmiş olduğu bir farizayı terk etmeleri 

suretiyle insanların sapıklığa düşmelerinden endişe ediyorum. Recm, Alah’ın 

kitabında sabit bir haktır. Bu, erkek kadın evli olup da zinası delil ile veya gebelik ile 

ya da itiraf ile sabit olan kimselere uygulanır.”
93
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Yahya b. Sait’ten rivayete göre O şöyle diyordu: Said b. Müseyyeb’i işittim, 

şöyle diyordu: Ömer b. Hattab, Mina'ya çıktı, kumluk bir yere devesini ıhtırdı, sonra 

kumdan bir yığın yaptı, abasını üzerine yayarak yattı. Daha sonra ellerini göğe 

kaldırıp şöyle dua etti: “Ey Allah'ım! Yaşlandım, kuvvetten düştüm, ülkem (islâm 

hududları) genişledi. Eksik, fazla haksızlık yapıp kusur işlemeden ruhumu al” dedi. 

Sonra Medine’ye geldiğinde insanlara şöyle hitap etti. “Ey insanlar! Sizlere sünnetler 

ve farzlar bildirildi. Dosdoğru İslam yoluna bırakıldınız. Ancak insanları doğru 

yoldan saptırırsanız (orasına karışmam)”  Sonra elinin birini diğerine vurarak şöyle 

devam etti. “Kalkıp da Allah’ın kitabında recm hükmünü bulamıyoruz diye recm 

ayetini inkâr ederek helak olmaktan sakınınız. Hz. Peygamber recm etti, biz de recm 

ettik. Eğer insanlar, “Ömer, Allah’ın kitabına ziyade yaptı” demeseydi “Eş-Şeyhu 

ve’ş-Şeyhatü iza zeneya fercumuhuma elbettete nekalen minallah” ayetini kitaba 

yazardım. Biz bunu okuduk. İmam Malik der ki: “Said bin Müseyyeb; Zilhicce ayı 

çıkmadan Hz. Ömer şehit edildi, demiştir. Yine İmam Malik’e göre; “eş-Şeyhu ve’ş-

Şeyhatü” kelimeleri, evli erkek ve evli kadın demektir.”
94

 

Aralarında tenkit edilen raviler olmakla birlikte Hz. Ömer’den gelen rivayetin 

isnadı hadis usulü kaidelerine göre sahihtir.
95

  

Zirr b. Hübeyş dedi ki: “ Ubey b. Ka’b bana, Ahzab suresini kaç ayet olarak 

okuyorsunuz? dedi. Ben de ona, 73 ayet dedim. Übey: Andolsun ki; Ben onu 

gördüm. O, Bakara Suresine denkti. Orada biz, “evli erkek ve kadını, zina 

ettiklerinde Allah’tan bir ceza olarak recm edin. Allah alimdir, hakimdir” ibaresini 

okuduk.
96

 

Bakara suresi 286 ayet, Ahzab suresi ise 73 ayettir. Yukarıdaki rivayet Ahzab 

suresinden 213 veya daha fazla ayetin kaybolduğu ihtimalini gündeme getirmektedir. 

Ayrıca Übey’e, muhadramundan olan Zirr b. Hubeyş’in recm ayetini sorması bu 

ayetin yaygın olarak bilinmediğini gösterir. Bu rivayeti Hâkim (v. 450) sahih kabul 

etmiştir.
97

 

                                                 
94

 Muvatta, “Hudud” 1. 
95

 Keskin, Y. Ziya, Recm Cezası, İstanbul, 2001, s. 98. 
96

 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 132. 
97

 Keskin, s. 101. 



 

 

 

 

33 

El-Acma dedi ki: “Andolsun ki Hz. Peygamber bize recm ayetini okuttu. O 

ayet de şudur: “eş-Şeyhu ve’ş-şeyhatu iza zeneya fercumuhuma elbettete bima 

kadaya minellezzeti.”
98

 

Hz. Ali şöyle buyurmuştur: “Recm Hz. Peygamber’den gelen bir sünnettir. 

Daha önce recm ayeti inmiş idi. Yemame savaşında recm ayetini ve başka ayetleri 

okuyan kimseler şehit oldular (da bu ayetler kayboldu).
99

 Bu rivayetteki raviler cerh 

edilmiştir. Hz. Ali’den garip olarak gelen rivayet sahih mertebesine ulaşmamıştır.
100

 

Rivayetlerde geçen recm ayeti metninin “eş-Şeyhu ve’ş-Şeyhatu iza zeneya 

fercumuhuma elbettete” kısmı bütün rivayetlerde aynıdır. Ancak Ubey b. Kab’dan 

gelen bir rivayette de “nekalen minallahi vallahu azizun hâkim” ifadesi, Zeyd b. 

Sabit’ten gelen bir rivayette “nekalen minallahi ve rasulih” ifadesi ve el-Acma’dan 

gelen rivayette ise “bima kadaya minellezzeti” ifadesi ziyade olarak gelmiştir. 

Dolayısıyla rivayetlerde metin birliği yoktur. Buna göre recm ayeti olarak nakledilen 

metin, manen rivayet edilmiş olup isnad yönünden de haber-i vahiddir. Elimizdeki 

Kur’an ise lâfzen mütevatirdir. Bu sebeple recm ayeti olarak rivayet edilen metni, 

Kur’an ayeti saymak mümkün değildir.
101

 

Recm ayetinin lafzının mensuh, hükmünün baki olduğuna dair açık bir ifade 

rivayetlerde geçmemektedir. Ancak Beyhaki’nin (v. 450) de belirttiği gibi 

rivayetlerde bu hususa delalet vardır ve bu delaletten hareket eden İslam âlimleri, 

recm ayeti hükmünün sabit, lafzının mensuh olduğunu kabul etmişlerdir. Çünkü 

lafzının sabit olduğu kabul edilirse, Kur’an’dan şüphe edilecek, hükmünün mensuh 

olduğu kabul edilirse, Hz. Peygamber’in recm uygulamaları hakkındaki rivayetlerden 

şüphe edilecek. Lafzının mensuh, hükmünün sabit olduğu kabul edilerek ara formül 

bulunmuştur.
102

 

Recm ayeti olduğu rivayet edilen metinler arasında kelime farklılıkları 

mevcuttur. Ayrıca mevcut ayeti Hz. Ömer getirdiğinde kabul edilmediyse bile, Hz. 
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Ömer halifeliği esnasında bu metni Kur’an’a yerleştirirdi. Çünkü halifeliği esnasında 

mushaf onun yanında muhafaza edilmiştir.
103

  

 

2. 1. 2. TEVBE SURESİ İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an’ın yazılması esnasında Tevbe suresinin son 

iki ayeti bulunamamış, bazı rivayetlerde Hz. Ebu Bekir döneminde, bazı rivayetlerde 

ise Hz. Osman dönemindeki cem esnasında tek sahabinin şehadetiyle Kur’an’daki 

yerine konulmuştur. 

Kur’an’ın, Hz. Ebu Bekir zamanındaki tedvini esnasında Hz. Ömer recm 

ayetini getirdi. Fakat tek şahid diye kabul edilmedi. Fakat Ebu Huzeyme’nin getirdiği 

Tevbe Suresi’nin son ayeti, yalnız Ebu Huzeyme’nin ikrarı yeterli görülerek kabul 

edilmiştir. Zeyd ona, “Hz. Peygamber, senin şahitliğini iki kişinin şehadetine denk 

tuttu” demiştir.
104

 

Berâe suresinin son iki ayeti yalnızca Ebu Huzeyme’nin sahifesine 

dayanılarak doğrulanmış ve Mushafa girmiş, ayrıca Zeyd’in ve başka hafızların 

ezberleriyle de desteklenmiştir. Fakat Kur’an gibi ciddi bir meselede biz bir sahife 

parçasını ve birkaç sahabinin hafızasını tevatür için nasıl yeterli kabul edebiliriz? İki 

veya üç kişiden müteşekkil küçük bir sınıfta bir profesörün kısa ve ezberlenebilir bir 

şiir okuduğunu ve dersten hemen sonra birebir her öğrenciyi onun hakkında imtihan 

ettiğini varsayalım; eğer öğrencilerin tamamı aynı şeyi okurlarsa biz kesin olarak 

biliriz ki bu, profesörün öğrettiği şeydir. Berae suresinde böyle bir durum söz 

konusuydu. Eldeki kaynakların, nispeten yetersiz olmalarına rağmen, hemfikir oluşu, 

kesinlik için kâfi zemini oluşturdu. Herhangi bir hile endişesini savmak için 

mantıksal bir delil vardır. Bu iki ayet yeni bir inanç içermemekte; belli bir kabile ya 

da aileyi övmemektedir. Böyle ayetler uydurmak için fesat tertip etmek makul 

değildir, çünkü bunları uydurmakla elde edilecek hiçbir makul çıkar yoktur.
105

 

Ubey b. Kab kanalıyla gelen bir rivayet şöyledir: “Ebu Bekir döneminde 

Kur’an’ı Mushaflarda cem’ ettiler. Ubey okuyor, bir grup sahabe de yazıyordu. 
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Tevbe suresinin “                                            ” ayetine geldiklerinde, Kur’an’ın en son inen 

ayetlerinin bunlar olduğunu sandılar. Ubey onlara; Hz. Peygamber bana bundan 

sonra şu iki ayeti daha okuttu, dedi ve “                                             ” ayetinden itibaren 

Tevbe suresinin sonuna kadar okudu, bunlar en son inen ayetlerdir, Kur’an bununla 

bitirildi” dediler.
106

  

Hz. Ömer Kur’an’ı cem etmek istedi, cemaat hazır iken ayağa kalktı: “Kimin 

yanında Kur’an’dandır diye Hz. Peygamber’den aldığı bir şey varsa getirsin!” diye 

ilan etti. O dönemde Kur’an’ı mushaf, levha, hurma yaprakları üzerine yazmışlardı. 

İki şahit olmadan getirilen hiçbir şeyi kabul etmedi. Ömer şehit edildi. O, Kur’an’ı 

bu suretle cem etmişti. Daha sonra Hz. Osman göreve geldi. O da, kimin yanında 

Allah’ın kitabından bir şey varsa getirsin, dedi. İki şahit olmadan getirilen hiçbir şeyi 

o da kabul etmedi. Huzeyme b. Sabit geldi ve şöyle dedi: Ben sizin iki ayeti 

yazmadığınızı gördüm. Onlar hangileridir, dediler. Ben Hz. Peygamber’den Tevbe 

Suresinin “                                             ” ile başlayan ayetlerini ezberlemiştim, deyince Hz. 

Osman, ben de bu ayetlerin Allah’tan olduğu konusunda onunla beraber buna 

şahidim, dedi. Nereye koyalım diye Hz. Osman’a sorulunca, O, son inen ayetler 

olarak Tevbe suresini bununla bitirin, deyince Tevbe suresi bununla bitirildi.
107

 

Burada şöyle bir soru sorulabilir. Hz. Peygamber’in hayatında o kadar Kur’an 

yazan Sahabe olduğu halde, nasıl olur da bu ayetler sadece bir kişide bulunabilir. İbn 

Mes’ud başta olmak üzere şahsi mushaf oluşturan Sahabenin nüshalarında bu ayetler 

yok muydu? İbn Mes’ud’un nüshasında bu ayetlerin yokluğuna dair bir rivayet 

mevcut değildir. Bu da, onun mushafında bu ayetlerin yazılı olduğunu gösterir.
108

  

Ebu Ubeyd’in naklettiğine göre Ebu Musa el-Eşari şöyle demiştir: Tevbe 

suresi kadar bir sure nazil oldu sonra kaldırıldı. O sureden şu kaldı: Allah bu dini, 

nasipsiz kişilerle destekleyecektir. Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı 

üçüncüsünü isterdi. Onun gözünü toprak doyurur. Allah tevbe edenin tevbesini kabul 

eder.
109
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M. Hamidullah, Menazir Ahmet Gilani’den naklettiği husus, Tevbe suresinin 

son iki ayeti ve Nas- Felak sureleri için yapılan açıklamalara katkı sağlar niteliktedir. 

Hz. Peygamber Tevbe surenin sonunu oluşturan bu iki ayeti, cinlere karşı meşru bir 

korunma vasıtası olarak kullanması sebebiyle bu iki ayete fazla önem atfedilmemişti. 

Yine aynı gerekçeden dolayı Nas ve Felak sureleri de bazı sahabilerin özel 

nüshalarında yer almıyordu.
110

 

Şunu söyleyebiliriz ki, yapılan yorumlar ikna edici görünmemektedirler. 

Dahası zihinde bazı soru işaretlerinin belirmesine sebep olmaktadırlar. En önemli 

soru şudur: Başka sahabilerde Kur’an ayetleri mevcut olup da, bu ayetler istinsah 

heyetine ulaştırılmamış olabilir mi? 

Eğer mezkûr rivayetler sahihse yukarıdaki soruya olumlu cevap vermek 

durumundayız. Fakat Şia’dan bazılarının iddiaları gibi; şu ayetler bile bile Kur’an 

metnine alınmamıştır tarzında bir iddia öne sürmek ve bunu ispat etmeye çalışmak da 

pek kolay görünmemektedir.  

 

2. 1. 3. RADA’ (EMZİRME) AYETİ İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

Hz. Aişe; nazil olan ayetlerin birinde on kez emzirmenin hurmet-i müsahare 

doğuracağı yazılıydı sonra bunun bilinen beş emzirmeyle neshedildiğini ve Hz. 

Peygamber vefat ettiği zaman bu ayetin okunduğunu söylemiştir.
111

 

Hz. Aişe’nin: “Bu hüküm yatağımın altında bir sahifede yazılıydı. Hz. 

Peygamber vefat edince biz onun teçhiz ve tekfiniyle meşgul iken, bir evcil hayvan 

(keçi) içeri girerek bu sahifeyi yemiş” dediği de ayrıca nakledilmektedir.
112

 

Bu rivayeti tahlil eden âlimler demişlerdir ki; ilk önce on emzirmenin 

evlilikte haramlık hükmü doğurduğunu ifade eden ayet nazil olmuştu, ancak bu daha 

sonra beş emzirmeyi hüküm olarak ortaya koyan ayetle neshedildi. Ardından da beş 

emzirmeyi ifade eden ayet tilavet yönüyle mushaftan çıkarıldı. Yani ilk ayet hem 
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hükmen hem lâfzen yürürlükten kaldırılırken, ikinci ayet yalnızca lafız yönüyle 

neshedilip hükmü baki bırakıldı.
113

 

 Böyle bir yorum inandırıcı görülürse, o takdirde insanın aklına belki tahrif 

iddiası gelmeyebilir. Ancak beş emzirmeyi ifade eden ayetin hükmü eğer devam 

ediyorsa, artık bu durumda onun lafız yönünden neshedildiğini ileri sürmek pek 

tutarlı görünmemektedir. Bu yüzdendir ki bazı ulema, tahrifi çağrıştıracağı 

endişesiyle tilavet neshini kabul etmemiştir. İbn-i Hümam tilavet neshini Rafizilerin: 

“Hz. Peygamber’den sonra Kur’an’dan pek çok şey kaybolmuştur; sahabe bunları 

gizlemiştir” şeklindeki iddialarını haklı çıkaracağı gerekçesiyle eleştirmiştir. Muhsin 

Demirci de bunun zındıkların art niyetli uydurması olduğunu söyler.
114

 

 Geçmişte bir kısım âlimler metin tenkidinden çok, senet tenkidine önem 

verdiklerinden Kur’an’ın bütünlüğüne zarar verebilecek birçok rivayeti senetleri 

sağlam olduğu gerekçesiyle sahih kabul etmiştir. 

Konuyu açıklamak maksadıyla bazı âlimlerin üretmiş oldukları tilavet neshi 

formülü konuyu izah etmekten çok, daha büyük problemlere yol açmasından dolayı 

kabul edilecek durumda değildir. 

 

2. 1. 4. AHZAB SURESİ İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

 Ahzab suresiyle ilgili ele alacağımız rivayetlerde, bu surenin eksik olduğu, 

tilaveti mensuh hükmü baki kabul edilen recm ayetinin bu surede yer aldığı gibi 

hususları değerlendirmeye çalışacağız. 

Hz. Aişe’den nakledildiğine göre: “Ahzab suresi Hz. Peygamber döneminde 

iki yüz ayet olarak okunuyordu. Ancak Osman, Mushafları yazdırdığı zaman şu an 

mevcut olandan başkasını bulamadık.”
115

 

Zir b. Hubeyş, Übey b. Ka’b bana Ahzab suresini kaç ayet olarak 

okuyorsunuz? diye sordu. Ben de “şu kadar ayet” dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. 

“Onu Bakara suresine benzetirdik. Onun içinde “evlenmiş bir erkek ve evlenmiş bir 
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kadın zina ederlerse, Allah’dan bir ceza olarak onları recmedin.” ayetini de okurduk. 

Hükmü neshedilenler içinde o da neshedildi dedi.”
116

 

Yine Übey b. Ka’b’dan yapılan rivayette Ahzab suresinin Bakara suresi kadar 

veya daha fazla olacağı belirtilmiş ve recm ayeti “Allah Âlimdir, Hakimdir.” 

ziyadesiyle zikredilmiştir ve ravilerden Sevri şöyle demiştir: “Hz. Peygamber’in 

ashabından Kur’an okuyan bazılarının, Müseylime ile yapılan savaşta şehit olması 

üzerine Kur’an’da bazı ayetlerin kaybolduğunu duyduk”
117

 

Bu rivayetlere bakıldığında hemen hemen hepsinin Übey b. Kab’dan rivayet 

edildiği dikkat çekmektedir. 

Ahzab suresi ile ilgili rivayetlerin senetlerini değerlendiren Adil Yavuz şu 

sonuca varıyor: Rical âlimlerinin, senedlerindeki bazı ravileri cerh etmeleri dikkate 

alınmasa bile Kur’an’da eksiklik ifade eden rivayetler ferd’i- mutlaktır ve sahabeden 

sadece Übey b. Kab’a dayanmaktadır. Hâlbuki bir şeyin Kur’an’dan olduğunu tespit 

için senedi sağlam olan haberi vahitler bile yeterli değildir, onun mütevatir olarak 

aktarılması gerekir. Dolayısıyla bu rivayetleri sahih olarak değerlendirmek mümkün 

görülmemektedir. 
118

 

Medenî sureler içinde yalnız Ahzab ve Tevbe suresi hakkında bu tür 

“çıkarma/hazfetme” iddiaları söz konusudur. 

Gerek Ahzab suresi 23. ayet, gerekse Tevbe suresi son iki ayeti hakkındaki 

rivayetler Kur’an’ın tevatürle geldiği şartına ters düşmektedir. İlgili ayetler şehadeti 

iki şehadet yerine kabul edildiği rivayet edilen Ebu Huzeyme’nin şehadetiyle 

yerlerine konulur.
119

 

İlk toplama olayını anlatırken Zeyd b. Sabit, sadece Tevbe suresinin son 

ayetlerini bulamadıklarını söylemişti. Bu ifadeden Ahzab 23. ayetin mevcut olduğu 

sonucu çıkmaktadır. İlk toplama esnasında yerinde olan bir ayetin, yıllar sonra bir 

sahabinin yanında bulunması, bu sahabinin de, şahitliği iki kişi yerine geçerli bir kişi 

olması problemlidir. Mezkûr ayetler, böyle bir özelliği olmayan bir sahabide bulunsa 
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idi ayet alınmayacak mıydı? Mütevatir olarak bize intikal etmiş olduğunda ittifak 

bulunan Kur’an’ın, mushaflaşması olgusunu bildirmek için, böyle problemli 

rivayetlere ihtiyaç yoktur.
120

 

Biz bu iki surede herhangi bir kayıp bölüm olduğunu kanaatinde değiliz. En 

fazla şu söylenebilir ki o da sadece bir tahmin olarak; eğer gerçekten bir kayıp bölüm 

varsa bu bölüm Tevbe suresinin baş tarafı olabilir. Muhtemelen bu bölüm daha önce 

müşriklerle yapılmış olan anlaşmalardan söz ediyordu. Zira Kur’an sureleri, özellikle 

de uzun olanları, esas konuya girmeden önce genellikle uzun ya da kısa bir girizgâh 

bölümü ile başlarlar.
121

 

Ahzab suresinde kayıp olduğu söylenen bölüm oldukça abartılı 

gözükmektedir. Nitekim Hz. Ömer ve daha başkaları bu sureden olup da kaybolan/ 

neshedilen tek bir ayetten söz etmektedirler ki o da meşhur recm ayetidir. Burada 

karşımıza çıkan soru şudur: 

“Neden kaybolduğu söylenen onca ayet içerisinden sadece bu ayet 

hatırlanmaktadır? Bu surede bu ayetten başka kaybolan, neshedilen ayetlerin 

varlığından kuşku duymamızı sağlayan nedenlerden birisi de Hz. Aişe’de yazılı 

olduğu, fakat bu sayfanın içeri giren bir keçi tarafından yendiği şeklinde sözdür. Biz 

bu konuda İbn Aşur’un şu itirazına katılıyoruz: 

 “Bu rivayetin uydurma olduğu açık seçik ortadadır. Zira eğer bu haber doğru 

ise o zaman bu sayfa Hz. Peygamber zamanında veya onun vefatını takip eden ve 

sahabelerin ve Kur’an hafızlarının çok olduğu bir dönemde kaybolmuş demektir. Bu 

durumda eğer sayfa yok olduysa bile, o kadar hafızın ezberinden de yok olmadı 

ya!”
122

 

 İlgili rivayetin uydurma olduğunu kabul etmesek bile, Ahzap suresinde 

kaybolduğu söylenen bölümün diğer surelere ait ayetler olduğunu düşünmek 

mümkündür. Nitekim İbn Aşur da şu ifadelerle bu görüşü savunmaktadır: 

Ahzap suresi hakkında Übey b. Kab’a nisbet edilen sözler doğruysa bile 

bunun anlamı şudur: Übey konu olarak Ahzap suresine benzeyen bazı surelerdeki bir 
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takım ayetlerin Ahzap suresinden olduğunu düşünmüş olabilir. Zira sahabilerin tümü 

Kur’an ayetlerini aynı sıralamaya koymuş değillerdi.
123

 

 

2. 1. 5. MUAVVİZETEYN İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

Felak ve Nas sureleri muavvizeteyn olarak isimlendirilir. İbn Mes’ud’a 

atfedilen rivayetlere göre O, muavvizeteyni mushafına almamıştır.  

Zirr b. Hubeyş’ten rivayet edildiğine göre Übey b. Ka’b’a Muavvizeteyn’i 

sordum. Şöyle dedi. “Ben de Hz. Peygamber’e sordum. “Cibril tarafından bana böyle 

denildi (vahyedildi)” dedi. Ben de: “Biz de Resullah’ın dediği gibi söylüyoruz” 

dedim.
124

 

Zir b. Hubeyş’ten rivayet edildiğine göre, Übey b. Ka’b ile karşılaştım ona 

dedim ki: İbn Mes’ud Mushaflardan muavvizeteyni siliyor ve “onlar Kur’an’dan 

değil, ondan olmayanı ona katmayın” diyor. Übey şöyle dedi: Bu Hz. Peygamber’e 

söylendi, o böyle (onların Kur’an’dan olduğunu ) söyledi. Biz de öyle diyoruz.
125

 

Müsneddeki bir rivayette Süfyan b. Üyeyne şu açıklamayı yapmaktadır: Evet, 

muavvizeteyn İbn Mes’ud’un mushafında yoktu. O, Hz. Peygamber’in bu ikisi ile 

istiaze için torunları Hasan ve Hüseyin’e okuduğunu görmüş, namazda okuduğunu 

duymamıştı. Onların istiaze için okunacağını sanmış ve bu görüşünde ısrar etmiştir. 

Diğer sahabiler ise onların Kur’an’dan olması meselesini araştırmış ve onları 

mushaftaki yerlerine kaydetmiştir.
126

  

İbn Mes’ud’un yanılma sebebini izah eden bu açıklama dışında Hz. 

Peygamber’den sarih ifadelerle Muavvizeteyn’den, nazil olan ayetler şeklinde söz 

edildiğini bildiren hadisler de bulunmaktadır. 
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Ukbe b. Amir’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle dedi: 

Geceleyin nazil olan ayetleri biliyor musunuz, onların benzeri görülmemiştir. Onlar 

“kul ezu birabbilfelâk ve kul eûzu birabbinnâs’tır.” 
127

 

Suyuti’nin naklettiğine göre de İbn Mes’ud’un mushafında Fatiha ve 

Muavvizeteyn sureleri bulunmamaktadır.
128

 

Bu rivayetlerden şüphe duymamızı gerektiren bir sebep, Âsım kıraati İbn 

Mes’ud’dan nakledilmiş olup Âsım kıraatinde de bu sureler bulunmaktadır.
129

  

İbn Mes’ud bu iki suredeki “kul- de ki” kelimesini görerek yanılgıya 

düştüğünü ve Hz. Peygamber’e “eûzu bi rabbi’l felâk” ve “eûzu bi rabbi’n nâs” 

demesinin emredildiğini zannettiği sonucuna varabiliriz. Bir kimseye bir şeyi 

emretmek kast edildiğinde şöyle denir: “De, ben sığınırım.” Ama bunu okuyan kişi 

“De, ben sığınırım” demez. Sadece “sığınırım” der. Fakat bir peygambere bu kelime 

vahiy olarak geldiğinde onu iletirken şöyle der: “De, ben sığınırım.” Çünkü bu mesaj 

Hz. Peygamber’e sadece kendisi için değil, başkaları için de geldiğinden, 

eksiltmeden onlara iletmek durumundadır. Bu durum, söz konusu kelamın vahiy 

olduğuna ve Hz. Peygamber’in de aynen iletmekle görevli olduğuna delildir.
130

 

Arhur Jeffery (v. 1959), Fatiha suresi ile Muavvizetân olarak da bilinen Felâk 

ve Nâs surelerinin çevirisini The Koran-Selected Surahs adlı eserine almış olmakla 

beraber, bu surelerin Kur'an'ın bir parçası olduğunu kabul etmemektedir. 'Sahip 

olduğumuz (Kur'an) yüz on bir sure içermektedir' diyen Jeffery, Fatiha ile ilgili 

olarak onun Kur'an'ın bir parçası olmadığını, tarz açısından diğer surelere 

benzemediğini, okumaya başlamadan önce dua etmek amacıyla kitabın başına 

sonradan yerleştirildiğini, bunun da Yakın Doğu'da kutsal kitaplar için uygulanan bir 

gelenek olduğunu belirtmektedir.
131

 

Watt ise rivayetlerin doğruluk ihtimalini hesaba katarak şöyle bir yorum 

yapar: İbn Mes’ud’un son iki sureyi, yani Allah’a sığınma surelerini mushafından 
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çıkarttığına ilişkin açık ifadeler mevcuttur. Ancak bunlar bir tür sihir ve hamd duası 

idi ve başlangıçta Kur’an’dan bir parça olarak sayılmamış olabilirler.
132

 

Sahih bir isnatla tahric edilmiş olan bu rivayetin açıkça ortaya koyduğu gibi, 

İbn Mes’ud da değerli bir sahabi olmakla beraber yanılabilir. Araştırmamızda elde 

ettiğimiz veriler bizi, en azından Hz. Peygamber’in vefatından sonraki bir süre İbn 

Mes’ud’un Muavvizeteyn’in Kur’an surelerinden olmadığı kanaatini taşıdığı 

sonucuna ulaştırdı.
133

 

Birkaç sahabinin, Hz. Peygamber’den öğrendikleri surelerle duaları 

karıştırmaları söz konusu olabilir. Hz. Peygamber’in muavvizeteyni gerek kendisi 

için gerekse torunları için dua olarak da okumuş olması böyle bir ihtimali 

güçlendirmektedir. Ebu Said’in aktardığı bir rivayette Hz. Peygamber’in 

Muavvizeteyn nazil oluncaya kadar çeşitli dualarla istiaze ettiği, onlar nazil olunca, 

başka dualarla istiazeyi terk ettiği belirtilmektedir.
134

 Bu rivayet bunların istiaze için, 

dua gibi okunmuş olmalarının, İbn Mes’ud’u yanıltmış olacağı ihtimalini gündeme 

getirmektedir.
135

 

Özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz: İbn Mes’ud görüşünde tek 

kalmıştır. Hz Osman tarafından hazırlatılan mushafta bu sureler mevcuttur. Birçok 

rivayette Hz. Peygamber’in bu sureleri namazda okuduğu kaydedilir.
136

 İbn 

Mes’ud’a atfedilen rivayetlerde de bu surelerin Kur’an’dan olmadığına dair sarih 

ifadeler yoktur. 

 

1. 6. 6. AYET OLDUĞU İDDİA EDİLEN BAZI METİNLER İLE 

İLGİLİ RİVAYETLER 

Müslim’in aktardığına göre; “Ebû Musa el-Eş’arî Basralıların hafızlarına 

haber gönderdi. Bunun üzerine Kur’an’ı iyi okuyan üç yüz hafız gelerek onun yanına 

girdiler. Ebu Musa onlara şöyle dedi: Sizler Basralıların en iyileri ve hafızlarısınız. 
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Kur’an’ı tilavet edin. Sakın (Kur’an okumadan) üzerinizden uzun bir zaman 

geçmesin. Sonra sizden öncekilerinin kalpleri gibi sizin de kalbiniz katılaşır. Biz 

vaktiyle bir sure okurduk. Onu gerek uzunluk, gerekse şiddet hususunda Berae 

süresine benzetirdik. Sonra o sure bana unutturuldu. Yalnız ben, ondan şunları 

ezberimde tutabildim. “Âdemoğlu’nun iki vadi dolusu malı olsa, mutlaka 

üçüncüsünü ister. Âdemoğlu’nun gözünü ancak toprak doyurur.” Bir sure daha 

okurduk, onu müsebbihat denilen surelerden birine benzetirdik. Bana o da 

unutturuldu. Ancak o sureden şu ayet ezberimdedir: Ey iman edenler! Yapmadığınız 

şeyleri niçin söylüyorsunuz? Sonra bunlar boyunlarınıza bir şehadet olarak yazılır da 

kıyamet gününde onlardan mes’ul olursunuz.”
137

 

Buhari’de geçen bir rivayette Alkame şöyle demiştir: Ben, Abdullah b. 

Mes’ud’un talebelerinden birkaç kişi içinde iken Şam’a girdim. Bizim gelişimizi 

Ebu’d-Derda işitmiş, akabinde bizim yanımıza geldi de; içinizde Abdullah b. 

Mes’ud’un kıraati üzere okuyan kimse var mı? diye sordu. Biz; evet var, dedik. 

Ebu’d-Derda: Hanginiz daha iyi okuyor? dedi. Arkadaşlarım beni işaret ettiler. 

Ebu’d-Derda bana: Oku! dedi. Ben “Ve’l-Leyli iza yeğşa ven-nehari iza tecella ve’z-

zekeri ve’l-unsa” şeklinde okudum. Ebu’d-Derda: sen bu okuyuşu hocan İbn 

Mes’ud’un ağzından mı işittin? diye sordu. Evet, dedim. Ebu’d-Derda: Ben de bu 

okuyuşu Peygamber’in ağzından işittim. Bu Şamlılar bize karşı dayatıp bu 

okuyuşumuza razı olmuyorlar, vallahi ben de onlara tabi olmuyorum dedi.
138

 

Buhari’de geçen bu rivayete göre; elimizdeki mushafta okuduğumuz Leyl 

Suresi 3. ayette “vema haleka” şeklinde iki kelimelik fazlalık gözüküyor. Buhari’nin 

aktardığına göre; Hz. Peygamber’in kendilerinden Kur’an’ı almamızı öğütlediği 

sahabeden İbn Mes’ud ve Ebu’d-Derda, bu fazlalığı okumuyorlardı ve anlaşılan 

Ebu’d- Derda’nın Şamlılar dediği Emevilerin okuyuşuna da muhalefet ediyorlardı.
139

 

Yine Buhari, Enes b. Malik’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Allah Bi’ri 

Maune’de öldürenler hakkında Kur’an olarak vahy indirdi de biz onu sonradan lafzı 

Kur’an’dan kaldırılıp nesh oluncaya kadar okuduk. Bu ayetler şu şekildeydi: “Bizden 

                                                 
137

 Müslim, “Zekât” 119. 
138

 Buhari, “Tefsir” 343. 
139

 Azimli, Mehmet, Siyeri Farklı Okumak, Ankara, 2009, II, 241. 



 

 

 

 

44 

kavmimize bildirin ki, biz Rabbimize kavuştuk. O bizden razı oldu ve bizi hoşnut 

kıldı.”
140

  

Mezkûr rivayetler sahih olmaları durumunda nesh edilmiş olabilirler. Nitekim 

Taberi de bu gibi rivayetler için şunları kaydetmektedir: 

Cenab-ı Hakk’ın “Eğer dilersek sana vahyettiğimizi gideririz”
141

 sözü şunu 

söylüyor: Eğer Allah dilerse bütün vahyettiği şeyi giderir, ama çok şükür 

gidermemiştir. Fakat kendisine ihtiyaç duyulmayan şeyleri kaldırmıştır. Bu 

neshedilenler, kulların muhtaç olmadığı şeylerdir. Çünkü Allah şöyle buyuruyor: 

“Sana okutacağız ve sen unutmayacaksın; Allah’ın dilediği dışında.”
142

 Böylece 

Peygamberine dilediğini unutturduğunu haber vermiştir.
143

  

 

2. 1. 7. KUNUT DUALARI İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

Kur’an’ın mevsukiyetiyle ilgili iddialardan biri de Kunut duasının Ubey b. 

Ka’b’ın mushafında olmasına rağmen Hz. Osman tarafından istinsah ettirilen ana 

mushafta yer almadığıdır. Bunlara ‘hal’ ve ‘hafd’ sureleri de deniyordu.  

Bakıllani (v. 403) İ’caz’ı Kur’an’da şöyle diyor. Bu hususta rivayet olunanlar 

haber-i vahittir, bu gibi yerlerde haber-i vahid delil olmaz. İbn Mes’ud, herkes ezbere 

bildiğinden nas-felak’ı yazmıyordu. Übey de onları Mushafın arkasına yazmış, 

görenler mushafa yazmış diyorlar. Cahiller işi karıştırıyor.
144

 

Sadık er-Rafi de şöyle diyor: İbn-i Mes’ud’un, Ubey b. Kab’ın ve filanın hata 

etmeleri mümkündür. Zanda hata edebilirler. Onlara, Aişe’ye, Ömer’e; bu dine hile 

için iftira edip onların ağzından yalan uydurulması uzak görülmemeli.
145

 

İncelediğimiz zaman, Kur’an’da eksiklik kanaati uyandıran bu rivayetlerin 

hiçbirisinde, bu konuda en yetkili ve belirleyici kimse konumundaki Hz. 

Peygamber’den meseleye sarih olarak delalet eden bir haber nakledilmemektedir. 
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Muavvizeteyn ile ilgili İbn Mesud’a atfedilen rivayetler -en azından- Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra bir süre bunların Kur’an sureleri olmadığı kanaatini 

taşıdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca bu rivayetlerin sahih olan varyantları bile 

yakinî bilgi değil zan ifade etmektedir. Çünkü haber-i vahid konumunu aşabilecek 

bir rivayet ağına sahip değildirler. Aynı durum genellikle kunut duaları olarak bilinen 

metinlerin Hal’ ve Hafd sureleri olarak Kur’an’da yer aldığı ile ilgili Übeyy b. 

Ka’b’dan gelen rivayetler ile Ahzab suresi ile ilgili olarak Hz. Aişe’den nakledilen 

rivayetler için de geçerlidir. Özellikle Übey mushafı ile ilgili aktarılan kunut 

rivayetlerin senedleri zayıf olup, birinci derecedeki hadis kaynaklarında 

bulunmamaktadır. 

Ayrıca kendilerinden bu konuyla ilgili rivayetlerin nakledildiği Hz. Aişe, İbn 

Mes’ud ve Übey b. Ka’b Kur’an’ın cem edildiği dönemde bu surelerin (kunut, nas, 

felak) eksik ve fazla olduğunu söyleyip açıkça mücadele edebilecek bir 

konumdaydılar. Ancak kaynaklar, onların iddialı bir mücadelelerinden 

bahsetmemektedir. Bu da, onların önceden böyle bir kanaatleri varsa bile, sonradan 

yanıldıklarını anlayıp vazgeçmiş olduklarını düşündürmektedir.  

Muavvizeteyn’in Hz. Peygamber tarafından hem kendisi hem de torunları 

için istiaze amacıyla okunması sebebiyle, dua gibi algılanarak Kur’an’dan olmadığı 

iddiasıyla İbn Mes’ud tarafından kendi mushafından silinmiş olması, aslında dua 

olduğu aşikâr olarak ilgili rivayetlerden de anlaşılan Kunut dualarının da namazlarda 

okunması sebebiyle birer sure zannedilerek Übey gibi bir sahabinin mushafına dâhil 

edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
146

 

Hammad b. Seleme, Übey Mushafı’nın el-Hafd ve el-Hal’ adında iki ilave 

sure içerdiğini aktarır. Bu rivayet tamamen uydurmadır; zira senedinde büyük bir 

kusur vardır. Übey’in vefatı (yaklaşık h.30)  ile Hammad’ın (v. 167) ilmi faaliyeti 

arasında açıklanmamış en az üç nesil vardır. Bunun ötesinde unutmamalıyız ki bir 

kitapta yazılı olan bir not, onu kitabın parçası yapmaz. Ancak yine de Übey 

Mushaf’ında birkaç satırın yer aldığını kabul edelim. Bu satırlar Kur’an konumuna 

yükseltilebilir mi? Kesinlikle hayır. Herhangi bir metnin Kur’an olup olmadığını 
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tespit etmek için asılsız bir yazmanın ispatlanmamış ibareleri değil, yetkin 

otoritelerin usulü üzere öğreten hocalar vasıtasıyla yayılan resmi mushaf temel teşkil 

eder.
147

  

Bu konuda Keskioğlu şöyle diyor: Kunut duasının ayet olduğuyla ilgili 

rivayetler o kadar zayıf ki üzerinde durmaya değmez. Ubey istinsah heyetindeydi, 

Kunutları dua kabilinden yazdığı şüphesizdir. Eğer Kur’an’dan olduğunu iddia etse 

heyette bunun münakaşası yapılırdı. Hâlbuki böyle bir şey yoktur. Übey mushafına 

yazmışsa dua diye yazmıştır.
148

  

Herhangi bir ayetin okunma tarzı Kur’an olarak kabul edilmeden evvel şu üç 

ilkenin var olması gereklidir: 

Kıraat tek bir raviden değil, (hataların metne sızma tehlikesini bertaraf 

etmeye yetecek kadar) birçok ravi tarafından aktarılmalı, Hz. Peygamber’e kadar 

kesintisiz gitmeli ve böylece kıraat’in güvenirliliği ve kesinliği desteklenmelidir. 

Kıraat metni Osman Mushaf’ına uygun olmalıdır. 

Telaffuz Arapça grameri ile uyuşmalıdır.
149

 

 

2. 1. 8.  VAHİY KÂTİBİ İKEN İRTİDAT EDEN ABDULLAH b. SA’D 

b. EBİ’S-SARH İLE İLGİLİ RİVAYETLER 

Abdullah b. Ebi’s-Sarh vahiy kâtibi olup daha sonradan irtidat etmiştir. 

İrtidadından sonra Kur’an’ın mevsukiyetine gölge düşürebilecek ifadeler rivayetlerde 

yer almıştır. Dolayısıyla da mevcut ifadeleri, Kur’an aleyhine delil olarak 

kullanılabileceğinden dolayı bu konuyu irdelemeyi uygun gördük. 

Abdullah b. Ebi’s-Sarh vahiy kâtipliği yapan şahıslardan biriydi. Daha sonra 

irtidat etti. İrtidadından sonra vahyi yazarken kendinden de bazı şeyleri vahye 

kattığını iddia etmiştir.
150
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İbn Abbas’tan rivayete göre, şöyle demiştir: En’am 6/93. ayet Hz. 

Peygamber’in kâtipliğini yapan Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh hakkında indi. Şeytan 

onun ayağını kaydırarak dinden çıkmasına sebep olmuş o da Mekkeli müşriklere 

iltica etmişti. Bu yüzden Hz. Peygamber Mekke fethi günü onun öldürülmesini 

emretmişti. Osman b. Affan bu kimse hakkında Hz. Peygamber’den emân dilemişti 

de Hz. Peygamber de ona emân vermişti.
151

 

Bütün kaynaklar onun Hz. Peygamber’in kâtiplerinden biri olduğuna ittifak 

halindedir. Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh Kureyş kabilesindendir. Hz. Peygamber 

Mekke’nin fethi esnasında isimlerini saydıkları dışında bizzat mukabelede bulunup 

da savaşmayanlara ilişilmemesini emretmişti. Ancak Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh 

adı sayılanlar arasındaydı. Zira o, daha önce Müslüman olduğu halde irtidat etmişti. 

Hz. Peygamber Mekke’ye girince Abdullah, sütkardeşi Hz. Osman’a sığındı. Hz. 

Osman Hz. Peygaber’e gelerek eman diledi. Hz. Peygamber emanını kabul buyurdu. 

Yeniden Müslüman olan Abdullah, Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında değişik 

işlerde görevlendirildi.
152

 

Vâkidi; Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh, Hz. Peygamber ona ‘semiun âlim’ 

yazdırıyor, o, ‘alimün hâkim’ yazıyor, Resulullah’a okuyor, O da Allah böyle indirdi 

diyor ve onun yazdıklarını tasvip ediyordu. Abdullah fitneye düştü ve: ‘Muhammed 

ne dediğini bilmiyor, ben ona dilediğimi yazıyorum. Muhammed’e vahyedildiği gibi, 

bu yazdıklarım bana vahyedilmiştir’ dedi. Sonra irtidat edip kaçarak Mekke’ye gitti. 

Hz. Peygamber de Mekke’nin fethi günü onun görüldüğü yerde öldürülmesini 

emretti’ demiştir.
153

 

El-Ensari de İbnü’l-Kelbi’den şöyle dediğini nakletmiştir: ‘Mekke’nin 

fethinden önce Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh müslüman oldu, Medine’ye hicret etti. 

Vahyi yazıyordu, Kureyş’ten Resulullah’a gelen vahyi ilk yazan odur.” Sonra irtidat 

ederek Mekke’ye gitti ve “ben Muhammed’i dilediğim yere çeviriyorum. O, ‘azizün 
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hâkim’ yazdırıyor, ben de ‘yoksa alimün hâkim mi?’ diyorum. Cevaben “hepsi de 

doğrudur.” diyor. 
154

 

“Hz. Peygamber Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh’in öldürülmesini emretti. 

Çünkü o, Mekke’nin fethinden önce Müslüman olmuştu. Hz. Peygamber’e gelen 

vahyi yazıyordu. Hz. Peygamber ona ‘semian alimen’ yazdırdığı zaman o, ‘alimen 

hakimen’ yazdı. Ona ‘alimen hakimen’ yazdırdığı zaman ‘gafuran rahimen’ yazdı. O, 

bu gibi suçları işliyordu. Nihayet o, ‘Muhammed ne söylediğini bilmiyor.’ dedi. Suçu 

ortaya çıkınca da Medine’de kalamadı, irtidat ederek Mekke’ye kaçtı.”
155

 

Andolsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir yere 

yerleştirdik. Sonra nutfeyi kan pıhtısına çevirdik, kan pıhtısını bir çiğnemlik et 

yaptık, bir çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et giydirdik. Sonra onu 

başka bir yaratık yaptık.
156

 ayetlerini Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh yazınca insanın 

yaratılışına hayret etti ve Hz. Peygamber kendisine yazdırmadan önce; 

                                                  
                

Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne uludur.
157

 dedi. Hz. Peygamber: “onu 

yaz, öyle indirildi.” buyurdu. Bunun üzerine Abdullah: ‘Muhammed kendisine 

vahyedilen bir peygamber ise, ben de peygamberim, bana da vahyediliyor.’ dedi, 

irtidat ederek Mekke’ye gitti ve Kureyş’e: ‘Ben Muhammed’i dilediğim gibi 

yönlendiriyorum.’ dedi.
158

  

Watt, mezkûr rivayetlerin uydurulmuş olmasının zor olduğunu 

söylemektedir.
159

 

Öte yandan Fransız müsteşrik Regis Blachere ortaya, ‘vahiy kâtiplerine ne 

kadar güvenebileceğiz’ diye tehlikeli bir soru atmaktadır. O şöyle demektedir: “Biz 

vahiy kâtiplerine mutlak olarak güvenebiliriz, Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh gibi 
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irtidat edip Hz. Peygamber’in ‘azizen hakimen’ yazmasını istediği zaman ‘gafuran 

rahimen’ yazdığını söyleyen kimselere ne diyeceğiz?”
160

 

Hz. Peygamber’in yazdırdıklarının değiştirilerek yazılması meselesi birden 

fazla şahsa isnad edilmiştir. Abdullah b. Hatal, irtidat edip öldükten sonra kabrinin 

kendisini kabul etmeyerek dışarı attığı Ensarî ve Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh bu 

kimselerdendir. Aslında Hz. Peygamber vahyi yazdırdıktan sonra kâtibin, 

yazdıklarını kendisine okumasını istiyordu. Şayet bir hata varsa nihai şeklini almadan 

önce düzeltiyordu. Buna göre hile yapılmaya çalışılmasının Hz. Peygamber’e gizli 

kalması makul değildir. Diğer taraftan kâtibin kendiliğinden yapmış olduğu tağyir/ 

tahrif hakkında Hz. Peygamber’in ‘ böyle indirildi’ demesi mümkün değildir. Kur’an 

Allah katındandır. Hz. Peygamber’in bunda en küçük bir müdahalesi yoktur. Kur’an, 

ne Hz. Peygamber tarafından meydana getirilen bir kitaptır, ne de onun fikirlerinin 

ürünüdür. Vâkıdi’nin veya başkasının bu konudaki “Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh, 

Hz. Peygamber’in yazdırdığının hilafına yazıyor, sonra ona okuyor, o da: ‘Allah 

böyle indirdi’ diyerek tasvip ediyor.” şeklindeki sözlerini nasıl kabul edebiliriz? Hz. 

Peygamber kendi yazdırdığının ve kendisine inenin hilafına yazılan bir şeyi nasıl 

kabul edebilir? Sonra bunu nasıl Allah’a nispet eder?
161

 

Diğer taraftan, rivayetlerin doğru olduğunu var saysak bile biliyoruz ki Hz. 

Peygamber; “mümin bir delikten iki defa sokulmaz”
162

 buyurmuştur. Günlük 

hayatımızda bir kâtibimizin bizi aldattığını tespit etsek, hemen onu görevden 

uzaklaştırır yerine başka bir kâtip getiririz. Ve bu ikinci kâtibi getirirken öncekinden 

daha çok hassasiyet gösteririz. Birincisinin yapmış olduğu aldatma ve tezvire mahal 

bırakmayız. Böyle bir kâtip Hz. Peygamber’i nasıl defalarca aldatır ve o buna nasıl 

göz yumar?
163

 

Bu rivayetlerin senedi yoktur, isnaddan yoksundur. Bunları Abdullah b. Sa’d 

b. Ebi’s- Sarh’ın düşmanı olan birtakım kimseler uydurmuş, daha sonra gelenler de 

onlardan rivayet etmiş olabilir. 
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Güvenilir kaynaklar Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh’dan Kur’an’ın 

yazılmasıyla ilgili bu tür gayri ciddi bir şey zikretmezler. Elimizdeki kaynakların en 

eskilerinden biri İbn Hişam’ın, daha doğru bir ifade ile İbn İshak’ın ‘es-Sire’sidir. O, 

sadece Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh’ın Hz. Peygamberin kâtipliğini yaptığını, 

sonra irtidat ettiğini zikreder. İbn İshak der ki: ‘Hz. Peygamber Mekke’nin fethi 

esnasında onun katlini emretti. Çünkü o müslüman oldu, Resulullah’a gelen vahyi 

yazdı, sonra irtidat edip müşrik olarak Kureyş’in yanına Mekke’ye döndü.’ 

İbn Sa’d: “Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh ilk müslümanlardandı. Hz. 

Peygamber’in vahiy kâtipliğini yaptı, sonra fitneye düştü, irtidat ederek Medine’den 

çıktı Mekke’ye gitti.” demiştir.
164

 Taberi ise: “Hz. Peygamber Abdullah b. Sa’d b. 

Ebi’s- Sarh’ın öldürülmesini emretti. Çünkü o müslüman oldu, sonra müşrik olarak 

irtidat etti.” demiştir.
165

 

 Görüldüğü gibi güvenilir eski kaynaklar onun Kur’an’ı tahrife çalıştığı 

konusunda hiçbir şey zikretmiyor. Galib olan zanna göre bu hikâyenin aslı Hz. 

Osman ve taraftarlarına düşman olan Şii İbn Kelbi’ye dayanmaktadır. Bu rivayetin 

dayanaklarından biri olan Vâkıdi zayıftır, hatta hadis uydurmakla itham edilmiştir. 

Ondan sonra gelenler de bunu tetkik etmeden ondan rivayet etmişlerdir. Özellikle 

Abdullah’ın irtidat etmiş olmasından dolayı insanlar, hakkındaki bu rivayetleri tetkik 

etmeyi zaruri görmemişlerdir.
166

 

Bütün bu anlatılanlardan sonra, Abdullah b. Sa’d b. Ebi’s-Sarh’in Kur’an’ı 

Kerim’i tahrif ettiği, sonra da Hz. Peygamber’in: ‘Allah böyle indirdi’ dediği, 

iddiasıyla ilgili yeterli delil bulamıyoruz. 

 

2. 2. RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kur’an’dan çıkartıldığı söylenen şeylerle ilgili olarak Sünni kaynaklarda 

geçen bilgiler bir takım çelişkili durumlar ortaya çıkarmaktadır. Benzer şartlar 

altında yapılacak her toplama işinde bu kadarı olur diyerek bir ya da birkaç ayet ile 

ilgili söylenenleri kabul edilebilir saysak bile şu iki husus dikkatten kaçmamaktadır: 
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“Çıkarılmış” olduğu söylenenler tamamen Medine döneminde inmiş olan ayetlerden 

oluşmaktadır. Mekke’de inen herhangi bir parçanın çıkarıldığından söz 

edilmemektedir. Oysa Müslümanların Medine’ye hicretten önce içerisinde 

yaşadıkları sıkıntılı şartlar ve Kur’an’ın Mekke’de inmiş olan bölümlerinin 

Medine’ye taşınması işinin ne kadar zor koşullarda gerçekleştiği göz önüne alınırsa, 

herhangi bir ayet ya da surenin kaybolma/ düşme ihtimalinin Mekke dönemi sureleri 

için daha yüksek olduğu ortadadır.
167

 

Birçok yönden zayıf bulunan bazı rivayetlerde sözü edilen ayetler, kelimeler 

ve harflerle ilgili tartışmalar konusuna gelince bunların, Kur’an’ın altıbin iki yüzden 

fazla ayeti, yetmiş yedi bin kelimesi ve üç yüzbin harfi içindeki oranı, yüzde biri 

geçmez. Bu son derece basit ve önemsiz olmakla beraber, bu tarz iddiaları içeren 

rivayetlerin sahih olmadığını ortaya koyacak çeşitli illetlerin bulunduğunu 

unutmayalım.
168

  

Osman Keskioğlu, Kur’an ilimleriyle alakalı kitaplardaki açıklamalara 

dayanarak şunu ifade etmektedir: Bu ihtilaf konusu meseleleri hülasa edersek şu 

neticeye varırız: Bunlardan bir kısmı elde; Muavvizeteyn, Besmele gibi. Bir kısmı 

mensuhtur; rada, recm gibi. Ortada Ebu Musa el-Eş’ari’den gelen “Vadii Zeheb” 

kaldı ki onun da hadis
169

 olduğu meydanda.
170

   

Kur’an’ın yazılması ve cem’i dolaylı olarak Kur’an’ın tahrif edilip edilmediği 

meselesiyle de alakalıdır. Bu itibarla konu ile ilgili rivayetler ya tamamen 

uydurmadır, diyeceğiz. Fakat bunu bütün rivayetler için kullanmak mümkün 

gözükmüyor. Çünkü âhad da olsa sahih rivayetler var. Burada şöyle bir söylem söz 

konusu: “Kur’an mütevatirdir. Bu haberler ise haber-i vâhittir. Dolayısıyla bu konuda 

bu haberlere itimat edilmez.” Fakat bir konuda birden fazla haber-i vâhid birleşiyorsa 

bunların tevatüre yakın bir güç kazandığı muhakkaktır. 

İkinci ihtimal bütün bu rivayetlerin doğru olduğu varsayılarak Kur’an’ın 

tahrif edildiği varsayımına kapı açılması ihtimali vardır. Fakat en azından şimdilik 

elimizdeki Kur’anlar aynıdır ve tevatürle gelmiştir. 
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Üçüncü ihtimal olarak neshi kabul etmek durumunda kalacağız. Klasik 

dönemde nesh konusu üzerinde çokça durulmasının sebeplerinden biri de Kur’an 

ayeti olduğu söylenen bu rivayetler olsa gerektir. Neshin bu konuda kabul 

edilmesiyle zımnen şöyle deniyor: Evet bu rivayetler doğrudur. Fakat bu rivayetlerde 

zikri geçen ayetler ya ‘nesh’ edilmiştir veya ‘nesy’ edilmiştir. Klasik dönemde ara-

formül olarak bulunan söylemin, Kur’an’ın yazılması ve cem’i bağlamında ortaya 

çıkan problemleri çözmede etkili bir yol olduğunu düşündüğümüzden biz de bu 

konuda ‘nesh’ ve bir kısım ayetlerin unutturulması manasındaki ‘nesy’ söylemini 

kabul etmekteyiz. 

 

2. 3. KUR’ AN’IN KORUNMUŞLUĞU 

Neden diğer kitapların değil de Kur’an’ın ilahi korumaya mazhar olduğu 

sorusuna aşağıdaki cevap verilebilir. 

Önceki Peygamberlerin misyonları, insanlığın içinde bulunduğu şartlar gereği 

zaman, mekân ve şahıslar açısından sınırlı idi. Oysa Hz. Peygamber evrensel bir 

misyonla ve misyonu kıyamete kadar geçerli olmak üzere gönderilmiştir. Onunla 

Allah’ın dini İslam bir daha yeni baştan tebliğe, kendinde herhangi bir değişikliğe 

ihtiyaç duyulmayacak mükemmellikte nihai şekliyle gönderilmiştir. Ondan sonra 

başka bir peygamber gelmeyeceği, başka bir kitap da indirilmeyeceği için Kur’an’ın 

korunması gerekmektedir. İkinci olarak, sebep ve netice için tek bir kader vardır. 

Yani Allah Kur’an’ı bizzat koruyacağı sözü verirken, elbette onun korunmasında 

insanlara düşen vazifeyi ve onları kimlerin elleriyle koruyacağını biliyordu. Yani Hz. 

Muhammed’in ümmetinin Kitabına sahip çıkıp korumada önceki ümmetlerden daha 

büyük bir dikkat ve titizlik göstereceği ona malum idi.
171

 

Kur’an’ın korunmuşluğunu evrenselliğine veya kadere bağlamak bilimsel 

açıdan pek ikna edici görünmüyor. Çünkü ispatlayacağı meselenin önermeleri ön 

kabullerden oluşmaktadır. Hâlbuki bu şekilde inanmak mümkündür, ancak böyle bir 

ispat ilmî değildir. 
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Hz. Peygamber döneminde verdikleri vergiyi Hz. Peygamber’in vefatından 

sonra halife seçilen ilk halife Hz. Ebu Bekir’e vermeyi reddeden topluluklara karşı 

açılan savaşlarda Kur’an’ı ezbere bilen sahabeden önemli bir kısmı şehit oldu. Bu 

durum Müslümanları Kur’an’ın kaybolacağı endişesine sevk etti ve gerekli önlemleri 

alma yoluna gittiler. Onlar hiçbir zaman sürekli olarak delil getirilen: Onu biz 

indirdik ve yine onu biz koruyacağız.
172

 ayetini öne sürüp: “Kur’an’ı nasıl olsa Allah 

korur.” demediler.
173

 

Bütün bu rivayetlere rağmen Onu biz indirdik ve yine onu biz koruyacağız
174

 

ayetini delil göstererek Kur’an’da hiçbir değişikliğin olmasının mümkün olmadığını, 

onun Allah’ın koruması altında olduğunu, bu sebeple bu tür rivayetlerin Kur’an’ın 

eksik olduğunun göstergesi olabileceğinden dolayı hepsinin reddedilerek veya 

yorumlanarak, elimizdeki Kur’an’ın Allah’ın indirdiği gibi bize ulaştırıldığını, bu 

ulaştırmada esas amilinin ilahi koruma olduğunu ve bu korumanın günümüzde de 

aynen devam ettiğini savunmak pek tutarlı gözükmemektedir.
175

 

Esasen bu ayetin anlamı; Kur’an’ın kıyamete kadar tahriften koruma 

anlamında değil, nüzul döneminde müşriklerin; şeytanın Kur’an’a müdahale ettiği ve 

Kur’an’a bazı unsurları karıştırdığı iddialarına karşı şeytandan koruma anlamında 

olduğunu müfessirler belirtirler. İblis, ne ona bir batılı ekleyebilir ne de ondan bir 

hakkı eksiltebilir.
176

 

Hicr 15/6. ayette müşrikler alaylı bir ifadeyle, Hz. Peygamber’e vahiy diye 

bir şey gelmediğini ima etmişler ve onun bir mecnun olduğunu, dolayısıyla vahiy 

dediği sözlerin Allah’tan değil, cinlerden geldiğini veya söylediklerinin hakikatle 

ilgisi olmayan deli saçması olduğunu ileri sürmüşlerdi. İşte burada “Kesin olarak 

bilesiniz ki bu vahyi kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz” 

buyrularak onların bu iddiası açıkça reddedilmektedir. Şu halde burada “zikir” den 

maksat vahiy, korumadan maksat da vahiy sürecinde ayetlerin ilahi olma özelliğini 

bozacak şekilde herhangi bir dış etkiden vahyin korunmasıdır. Böylece -bağlamı da 
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dikkate alındığında- ayette esas itibariyle müşriklerin vahye yönelik itirazları 

reddedilmekte, vahyin Allah’tan geldiği ve ona asla herhangi bir ilavenin söz konusu 

olmadığı ve olamayacağı bildirilmektedir.
177

 

Hicr suresi 6. ayette müşriklerin, Hz. Peygamber için mecnun dedikleri 

aktarılmaktadır. Aynı şekilde “şair”
178

 “kâhin”
179

 nitelemesinde de bulunmuşlardır. 

Bu ifadeler Arapların o gün bu kelimelere yükledikleri manayla alakalıydı. 

Hatta Kur’an, müşrik Arapların Allah ile cin’i birbirinden ayıramadıklarını 

haber veriyor. Mesela Saffat suresinde Allah ile cinler arasına bir nesep koydular.
180

 

Başka deyişle onlara göre Allah da cin de aynı familyaya mensuptu. 

Kaldı ki Hz. Peygamber, kendisine vahiy geldiği zaman şiddetli ruhsal ve 

fiziksel ızdıraplar göstermişti. Bundan dolayı onlar, onu da cinin yönettiği bir şair 

diye düşündüler. Müşrik Araplar arasında bu hükmün yaygın olduğu hakkında 

Kur’an, yeterli bilgi verir. Kur’an, Hz. Peygamber’in cin çarpmakla bir ilgisi 

bulunmadığını, cinin ona asla sahip olmadığını ısrarla söyler. Kur’an’ın konu 

üzerindeki bu ısrarı, Mekke’deki durumun böyle olduğu, Arapların böyle 

düşündükleri hakkında kuvvetli bir delildir.
181

 

Böyle bir bağlamda yer alan Hicr suresi 9. ayet de müşriklerin bu anlayışını 

reddetmekte, Kur’an’ın kaynağından hedefine ulaşana kadar her türlü dış tesirlerden 

korunduğunu vurgulamaktadır. Şu ayetler de bunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Kur’an’ı, Muhammed’e şeytanlar indirmemiştir. Bu onların harcı da değildir. 

Yapmak isteseler de yapamazlar. Çünkü şeytanlar vahyi işitmekten men 

edilmişlerdir.
182

 

Kur’an’ın yazılması ve cem’i ile ilgili olarak Kur’an’dan delil bulma 

gayretiyle bağlamından kopuk yorumlardan biri de Kıyamet suresi 16-19. ayetler 

hakkında yapılan yorumlardır. Çoğunluğun bağlamdan kopuk okuması: İbn 

Abbas’tan Said b. Cübeyr yoluyla gelen rivayet bu durumu şöyle açıklar: “Kur’an 
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nazil olurken Nebi onu hıfzetmek için aceleyle dilini oynatırdı. Bunun üzerine Allah 

bu ayetleri indirdi.” Bu yaygın okuma, vahyin Hz. Peygamberin kişiliğinden 

bağımsız tabiatına delalet eder. Fakat bu okuma bağlamdan kopuktur. 

Sadece Kaffal’dan nakledilen bağlam içi okuma şöyledir: Bu durumda 

muhatap, öncesi ve sonrasında hitap edilen ve yaptıkları kendisine bir bir haber 

verilecek olan (Kıyame suresi 13. ayet) ve kötü amellerine mazeret uyduran 

“insan”dır. Açılımı şöyle olur: “Ağzını açma, sicilindeki günahlardan dolayı aceleye 

getirilmiş geçersiz bahaneler bulmak için boşuna zahmet çekme. Amellerini 

toplamak da onu aktarmak da bize düşer; sen sadece sana okuduğumuz/gösterdiğimiz 

sicilini izle! Sonra o sicilde kayıt altına alınan eylemlerini belgelendirmekde bize 

düşer.” Bu okuma bağlamla uyumludur. Aynı zamanda “Biz sana okutacağız ve sen 

asla unutmayacaksın”
183

 ayetiyle de teyit edilmiştir.
184

 

Kur’an’ın “ilahi koruma” altında oluşu, onun, Peygamber’in kalbinde, 

zihninde korunmasıyla ilgili olup, nüzul dönemine ait bir olaydır. Dolayısıyla tarih 

üstü bütün zamanlar için geçerli bir koruma olarak algılanamaz. Bize göre vahyin 

nüzulü tamamlanıp Hz. Peygamber’in vefatından günümüze kadar olan aşamadaki 

koruma, doğrudan ilahi bir koruma olmayıp, beşeri tedbirlerle sağlanan bir 

korumadır; Zira Yüce Allah kitabının korunmasını artık İslam toplumuna bırakmış 

ve toplum da bu şerefli görevi başarıyla yerine getirmiştir.
185

 

Müfessirlerin, “Allah diğer semavi kitapların korunmasını istemedi, onların 

korunmasını Ahbar, Ruhban ve Rabbaniyyun gibi din adamalarına bıraktı da onun 

için bu ilahi kitaplar tahrif ve değişikliklere maruz kaldı. Kur’an’ın korunmasını 

bizzat kendisi üstlendiği için Kur’an herhangi bir tahrif ve değiştirme olmaksızın 

günümüze kadar orijinal şekliyle intikal etti,”  şeklindeki ifadeleri ilk bakışta ve 

yüzeysel bir değerlendirmeyle Kur’an’ın lehine gibi görünse de böyle bir yaklaşım 

adeta vahyin bir kısmına üvey evlat muamelesini çağrıştırdığı için objektif 

görünmemektedir. Zira bütün semavi kitapların ilahi vahiy ürünü olduğu, hepsinin 
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birbirini onayladığı, Kur’an’ın da kendinden önceki bu vahiyleri onaylamakta olduğu 

hususu, Kur’an’da ısrarla ve tekrar tekrar vurgulanan ana konulardan birisidir.
186

 

Böyle olunca nasıl olur da Allah kendi kelamının bir kısmının tahrifine ve 

bozulmasına göz yumarken, diğer bir kısmını korunmasını bizzat kendisi üstlenmeyi 

vaat eder.
187

 

Ayrıca burada şöyle bir soru da akla gelebilir: Önceki din mensuplarının 

günahı ne idi ki Cenab-ı Hak, onlara inen vahyin tahrif edilmesine müsaade ederek 

insanlığın onca din ıstırabı çekmesine mani olmamıştır? Bu soruya “daha sonra 

değişmeyecek, bozulmayacak bir kitap indireceği için onların tahrifine müsaade 

etmiştir” veya “diğer semavi kitaplar, belli bir zaman ve mekâna gelmiş, muayyen 

topluluklara hitap eden kitaplardır, dolayısıyla hükümleri belli bir zaman ve mekânla 

sınırlıdır; hâlbuki Kur’an bütün insanlığa gelen evrensel ve son kitap olduğundan 

onun kıyamete kadar ilahi koruma altında olmasında zorunluluk vardır” şeklindeki 

cevapları yeterli ve ikna edici bulmak mümkün değildir. Çünkü bazı ameli prensipler 

dışında, bütün ilahi kitapların aynı esasları ve insanlığa yol gösterici hakikatleri 

içerdiği Kur’an’ın beyanıdır. Yani vahiy zincirinin hedefi aynıdır; o da insan ve 

mutluluğudur. Bu manada zincirin tüm halkaları evrenseldir. Çünkü hitap ettiği insan 

ve onun sahip olduğu temel değerler her zaman evrenseldir. Fakat Kur’an’dan önceki 

ilahi kitapların tahrif edilmesindeki asıl sebep, ilahi korumanın olmayışı değil, beşeri 

önlemlerin alınmayışıdır.
188

 

Tevrat ve İncil yaklaşık 15 asır öncesine kadar değişikliklere uğramış olsa da 

yaklaşık son 15 asırdır onlarda da bir değişiklik göze çarpmamaktadır. Bu durum, 

tarihin belli bir diliminden sonra bütün eser ve çalışmalar için de geçerlidir. Bu 

anlamda bırakalım kutsal kitapları sözgelimi Buhari’yi şu anda kim değiştirebilir? 

Yazıldığı dönemden bu tarafa aynen korunmaktadır. Ancak bu koruma ilahi bir 

koruma değil, beşeri bir korumadır. İnsanlık tarihinin belli bir döneminden sonra 

yazının gelişmesi, kâğıdın bollaşması ile artık önemli eserlerin yok edilmesi ve 

değiştirilmesi zorlaşmıştır. Günümüzde Japonya’dan Fas’a kadar alınacak Kur’an 
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nüshaları arasında değişiklik görülemez. Aynı durum İncil ve Tevrat için de 

geçerlidir.
189

 

Bu durumda şöyle bir sonuca varmak mümkündür; Kur’an, günümüze ilahi 

bir koruma ile değil, beşeri bir koruma ile ulaştırılmıştır. Bu konuda sahabenin yoğun 

bir faaliyeti mevcuttur. Eğer onlar ilk planda Kur’an’ı iki kapak arasına getirmiş 

olmasalardı, günümüzde İncil’de olduğu gibi, farklı sahabenin oluşturmuş olduğu 

değişik sıralamalar halinde Kur’an’lar mevcut olacaktı. Belki de bunun sonucu 

olarak Hıristiyanların yaşamış olduğu İznik Konsili macerasının bir benzerini 

Müslümanlar da yaşayacaklardı. Kur’an’ın cem edildikten sonra sahabeye 

dinletilmesi ve onaylatılması rivayeti de esasen bize Kur’an’ın ilahi bir koruma 

altında olmadığını ve sahabenin üstün gayretleri ile muhafaza edildiğini 

göstermekledir.
190
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KUR’AN’IN CEM’İYLE İLGİLİ ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 

 

3. 1.  ŞİA’NIN GÖRÜŞLERİ 

İslam’ın önemli fırkalarından olan Şia, kendi içerisinde tam bir homojenlik 

arzetmemesinin yanı sıra bazı önemli konularda Ehl-i Sünnet ile de inanç ve fikir 

ayrılığı taşımaktadır. Başta imamet inancı olmak üzere ayrışma noktaları bulunduğu 

gibi, Kur’an tarihine ve hadislere yaklaşımları da Ehl-i Sünnet’ten farklılık 

arzetmektedir. 

Kur’an’ın tahrif edilmesi meselesi bahis konusu edilirken bazı Ahbarîlerin 

Kur’an’ın tahrif edildiği inancında olduğu Usulîlerin ise tahrifi şiddetle reddettikleri 

ve bu itikatta olanları sapıklıkla itham ettikleri belirtilir.  

Kur’an’da tahrif iddiası ilk defa Gulat-ı Şia diye anılan çevrelerde 

seslendirilmiş ve bu konuya dair ilk eserler de hicri ikinci ve üçüncü asırlarda yine 

Gulat-ı Şia’ya mensup olduğu söylenen kişiler tarafından te’lif edilmiştir. Söz 

konusu eserlerde genellikle İmam Muhammed el-Bakır Cafer es-Sadık’a isnat 

edilmiş olan tahrif rivayetleri İmamiyye Şia’sının ilk dönem Ahbarî âlimlerince 

tenkit süzgecinden geçirilmeksizin nakledilmiştir. Küleynî (v. 329/941) ve Saffar el-

Kummî (v. 381/991) gibi Şii-İmami muhaddislerin ilgili rivayetleri tenkitsiz biçimde 

nakletmiş olmaları Ahbarî gelenekte bilhassa imamlara atfedilen hiçbir haberin, 

rivayetin heder edilmemesi gerektiği düşüncesinin hâkim oluşuyla izah edilebilir. 

Daha açıkçası, sırf nakilcilikle meşgul olan ilk dönem muhafazakâr Ahbarilikteki 

temel anlayışa göre bir haber, salt haber olmasından ötürü değerlidir. Bu noktada 

imamlardan gelen bir haberin sübut yönünden tenkit süzgecinden geçirilmesi ve 

böylece sahih olup olmadığının belirlenmesi gibi bir çaba söz konusu değildir.
191

 

Ahbari gelenekteki hâkim anlayışa göre Küleynî’nin el-Kâfi, Şeyh Saduk’un Men la 

Yahduruhu’l-Fakih, Tusi (v. 460/1067)’nin Tehzib ve el-İstibsar isimli eserlerinden 

oluşan Kütüb’u Erba’adaki tüm haberler sübut yönünden kat’i yani sahihtirler. 
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Usulîlere göre ise bunların ve benzeri kitapların ihtiva ettiği rivayetlerin tamamı 

sahih değildir. Bu kitaplarda bir yandan birbiri ile çelişen rivayetlerin yer alması, öte 

yandan Kur’an’da ilave veya eksiltmelerin bulunmadığı yolunda Caferiye’nin ittifak 

ettiği noktalara aykırı ifadelerin göze çarpması da bunu göstermektedir. Onaltı 

binden fazla rivayeti toplayan el-Kâfi üzerinde yapılan bir araştırmanın, bunlardan 

yalnızca beş bin yetmişiki rivayetin sahih olduğunu ortaya koyması Usulileri teyit 

etmektedir.
192

 

Şii kitaplarda geçen bir kısım rivayetler şöyledir: Ebu Abdillah’dan 

nakledildiğine göre; “Cebrail’in Muhammed’e indirdiği Kur’an onyedi bin 

ayettir.”
193

 

Ebu Cafer’den rivayet edildiğine göre, Kur’an dört kısım olarak nazil 

olmuştur. Bizim hakkımızda, düşmanlarımız hakkında, sünen ve emsal olarak, miras 

ve ahkâm ayetleri şeklinde.
194

 

Ahmed b. Muhammed b. Ebi Nasr dedi ki; Ebu Hasen bana bir mushaf verdi 

ve içine bakma dedi. Ama onu açtım, orada              suresini okudum. Orada Kureyşten 

yetmiş kişinin ve babalarının adını okudum.
195

  

Nuri Tabersi’nin belirttiğine göre, yedi ayet olan velaye suresinin tamamı 

düşürülmüştür. O sure Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’in faziletiyle ilgiliydi. Hz. Osman 

mushafları yaktırınca onu da yok etmiştir.
196

  

Şiiler dahil bütün İslam âleminde onüç asırdan beri okunan yegâne mushaf, 

Hz. Osman tarafından istinsah ettirilen mushaftır. Şia’nın en mühim kollarından biri 

olan İmamiyye fırkasının Kur’an’ı Kerim’e dair akidesini Ebu Cafer şöyle ifade 

etmektedir: Yüce Allah’ın, Hz. Muhammed’e vahyetmiş olduğu Kur’an’ı Kerim’in 

keyfiyetine dair olan inancımız şudur ki, o Kur’an, şimdi insanların ellerinde mevcut 

olan Kur’an’dan başka bir şey değildir. Müslümanların çoğunluğu tarafından kabul 

edilen sure sayısı 114’dür; ancak, bize göre 93 ve 94, 105 ve 106 ile 8 ve 9. sureler, 

başlı başına müstakil bir sure teşkil etmektedirler. Kur’an hakkındaki bu 
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düşüncemizden başka bir inancı bize atfeden kişi bizim hakkımızda yalan 

söylemiştir. İmam Cafer’den bu alıntıyı yapan Draz, Mirza Alexsandie Kazem’den 

şunu naklediyor: Demek ki Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki yegâne fark, Kur’an’ı 

surelere bölme, sureleri numaralama şeklinden ibarettir. Üstelik bu fark sadece teorik 

olarak Şia fukahasında mevcuttur. Çünkü onların Kur’an’ı Kerim nüshalarıyla Ehl-i 

Sünnetinkiler arasında en ufak bir fark dahi söz konusu değildir. Her ne kadar Hz. 

Osman tarafından Kur’an-ı Kerim’den çıkarıldığını iddia ettikleri birkaç kelimeyi 

zikretmekten zevk alan bazı mutaassıp mollalar mevcut ise de, onlar, meşru imanın 

tasdikinden geçmediği için bu kelimeyi Mushaflarına ilave etme cüretini 

kendilerinde bulamamışlardır. Aynı şeyleri Garcin De Tassy’nin Chapitre İnconnu 

du Koran adıyla neşrettiği uydurma “iki nur suresi” için de söyleyebiliriz. Bu makale 

Mirza Alexsandre Kazem tarafından ilmi bir şekilde çürütülmüştür. Gerçekten bu 

âlim, bu uydurma sure ile ilgili olarak Şia’nın elindeki Kur’an’da en ufak bir izin 

mevcut olmadığını ve kelami eserlerde de bu konuda hiçbir sözün geçmediğini 

ortaya koymuştur. Üstelik Hz. Muhammed ve Hz. Ali’ye verilen bu “iki nur” unvanı 

Şia camiasında ilk defa Tusi’den sonra 7. asırlarda görülmektedir. Zaten Kur’an’dan 

çalınmış bir takım kelime ve ibarelerden müteşekkil bu uydurma surenin, Kur’an’ın 

o ahenkli üslubu ve belağati karşısında ne kadar kötü bir kontrast arz ettiğini görmek 

için onu okumak yeterlidir.
197

 

Hususi Kur’an nüshalarının imha kararı, henüz hiçbir tahrifin mümkün 

olmayacağı bir zamanda gerçekten çok sert gibi görünüyorsa da, aslında bu, 

Halifenin ne kadar basiretli olduğunu ortaya koymaktadır. Hz. Ali, üçüncü Halife’nin 

takvasını kuvvetli bir şekildi savunduğu bir konuşmada -ki bu konuşma hadis 

münekkitlerince sahih olarak kabul edilmektedir- bu sert tedbirin mevcut sahabenin 

ittifakı ile alındığını beyan etmiş ve “şayet Osman bu işi yapmasaydı, bizzat o işi ben 

yapardım” demiştir.
198

 

İbn Mes’ud ve mushaf sahibi diğer bazı sahabeler hakkında, bir takım 

kimseler lüzumsuz birçok söz söylemişler ve böylece Hz. Osman nüshası üzerindeki 

sahabe icmaına gölge düşürebileceklerini sanmışlardır. Şurası bir gerçektir ki, onlar 
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arasında hiç kimse Hz. Osman tarafından istinsah ettirilen nüshanın sıhhatine itiraz 

etmemişti. Ancak bu nüshanın yanında, Hz. Peygamber tarafından müsaade 

edildiğine dair teminat getiren bir takım kimselere ait kıraatler de mevcuttu; ne var ki 

bunlar Hz. Peygamber’in müsaadesine dair hiçbir objektif delil getiremedikleri için, 

bu kıraatler Hz. Osman Mushaf’ına alınmamışlardı. Bu kimseler, resmi nüsha ile 

rekabete girişmedikleri gibi, kendi şahsi nüshalarını herkesçe kabul edilen nüshanın 

yerine ikame etmek yoluna da gitmemişler; aksine resmi kıraatler ile birlikte kendi 

hususi kıraatlerini muhafaza etmek istemişlerdir. Mesela Ebu Musa el-Eşari 

bunlardan biridir. Biz, onun aile efradına, kendi mushafında bulunan farklı kıraatlerin 

kaldırılmamasını, ancak resmi metne göre noksan olan hususların tamamlanmasını 

tavsiye ettiğini biliyoruz. Bunun yanında İbn Mes’ud, arkadaşları arasında bazı gayri 

memnunlar gördüğü zaman, nazil olan bütün kıraatlerin geçerliliğini hatırlatmaktan 

başka bir şey yapmamıştır.
199

 

Küleyni gibi Şiaca muteber şahısların bu gibi rivayetleri kitaplarına almış 

bulunmalarına karşı Şerif el-Murtaza gibi sert ve reddedici tavır takınanlar yanında, 

kitabın mahfuz olduğu konusundaki inanca sadık kalarak bunları savunanlar da 

olmuştur. Savunma sadedinde şunlar söylenmiştir: 

a) Buhari, Müslim, Suyuti gibi Sünni âlimlerin ve hadisçilerin kitaplarında da 

“Kur’an’dan olduğu ve Hz. Peygamber’in sağlığında okunduğu halde mushafa 

girmeyen ayetlerin bulunduğu” şeklinde rivayetler vardır. Bu rivayetler ya te’vil 

edilmiş, ya da tek ravili oldukları, kesin bilgi ve hükümlerle çeliştikleri için 

reddedilmiştir. Şii kaynaklardaki benzeri rivayetler de aynı şekilde karşılanmalıdır. 

b) Küleyni gibi hadisçiler kitaplarını telif ederken hadislerin ayıklanmasına 

değil, toplanmasına önem vermişler, inceleme ve ayıklama işini müctehidlere 

bırakmışlardır. 

c) Münferid görüşler ve rivayetler, bunların yorumu ve savunulması bir yana 

bırakılırsa, Şii- Caferi camianın Kur’an’da tahrifi, eksiltme ve artırma iddialarını 

varit görmedikleri, böyle bir inancı benimsemedikleri anlaşılmaktadır. Zeydilerin ve 
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Musta’liye’den olan İsmaililerin inançları da –teferruatta bazı görüş farklılıkları 

bulunsa da- aynı mahiyettedir.
200

 

Muhammed Ebu Zehra Şii âlimlerin mezkûr rivayetleri kitaplarına aldıkları 

ve tenkit etmedikleri için bunun kabul edildiği manasına geldiğini iddia eder. 

Küleyni’nin, Kur’an’da tahrif ve eksiklik fikrini kabul ettiği anlaşılmaktadır. Zira 

bunu ifade eden rivayetlere kitabında yer vermiş, ama onlara dair bir tenkitte 

bulunmamıştır. Mukaddimesinde,  bu kitabında rivayet ettiği haberlere güvendiğini 

belirttiğine göre, bunları kabul ediyor demektir. Hocası Ali b. İbrahim el-Kummi de 

bu görüştedir. Zira tefsiri o türden rivayetlerle doludur. Kummi bu meselede aşırı 

gitmiştir. El- İhticac adlı kitabındaki bilgilerden Ahmed b. Ebi Talib et-Tabersi’nin 

de aynı görüşte olduğu anlaşılmaktadır. Oysa Ebu Ali et-Tabersi bu konuda şöyle 

der: Kur’an’a ilave yapıldığı şeklindeki görüşün batıl olduğunda icma vardır. 

Eksiklik hususuna gelince, Şia’dan ve Ehl-i sünnetin Haşeviyyesinden bir gurup, 

Kur’an’da tağyir ve eksiltme yapıldığına dair bazı rivayetler nakletmişlerdir. Şia’da 

sahih olan görüş, bunun tersidir (yani onda tağyir ve eksiltme yoktur). Dolayısıyla, 

Şia ve Ehl-i Sünnetten o gurubun muhalefetine itibar edilmez. Zira onların görüşleri, 

sahih zannettikleri zayıf haberlere dayanmaktadır. Hâlbuki o tür rivayetlerden ötürü, 

sıhhati kesin olarak bilinen gerçekten vazgeçilmez. Şerif el- Murtaza, bu tür 

rivayetlerin zayıf, Tusi ise ahad haberler olduğunu belirtir. Ahad haberler zan ifade 

eder, onların tevatür yoluyla zaruri olarak bilinen kesin bilginin karşısında bir değeri 

olmaz. 

Ebu Zehra’ya göre, Haşaviyyetü’l- amme grubunun görüşleri amme (ehl-i 

sünnet) nezdinde nazarı itibara alınmaz. Ama İmamiyye’nin o bir kısmının 

rivayetlerine itibar edilir. Hâlbuki Kur’an’da eksiklik veya tahrif yahut tağyir 

olduğunu kabul etmek, zaruri olarak bilinen bir hususu (tevatür yoluyla bilinen 

Kur’an metnini) inkâr etmek sayıldığı için, bu görüşte olanların imanı tartışmalı hale 

gelmektedir.
201
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Küleyni’nin el-Kâfi’si gibi dördüncü asrın birinci yarısına kadar uzanan Şii 

rivayet kaynaklarında, Kur’an’da tahrif (daha ziyade eksiltme) yapıldığına dair 

rivayetler yanında, bu asrın ikinci yarısında (v. 381/991) vefat etmiş bulunan Şeyh 

Saduk’un, Şii imamilerin itikadını anlattığı kitabında “İmami Şiilere göre Kur’an-ı 

Kerim’de hiçbir tahrifin yapılmadığı, ellerde mevcut olup okunan ve ezberlenen 

Kur’an’dan başka şekilde bir Kur’an’ın mevcut bulunmadığı kesin bir dille ve İmam 

Cafer’e nispet edilerek ifade edilmektedir.
202

 

Şeyh Saduk’tan sonra Şerif el-Murtaza tahrif iddiasına şiddetle hücum etmiş, 

talebesi Şeyh et-Tusi de onu şu cümleleriyle desteklemiştir: “Kur’an’da arttırma veya 

eksiltme yapılmış olması düşüncesi bu kitap için uygun değildir, çünkü ona ilave 

yapılmadığı konusunda ittifak vardır. Eksiltme konusuna gelince Müslümanların 

(Sünnilerin) mezhebine göre böyle bir şey olmamıştır. Bizim mezhebimizde sahih 

olan görüş ve inanış da bu merkezdedir; kuvvetli rivayetler bunu ifade ettiği gibi el-

Murtaza da bu inancı destekleyip savunmuştur. Ancak gerek Şia ve gerekse Sünni 

kaynaklarda, Kur’an’dan bazı ayetlerin eksiltildiği (mushafa alınmadığı) bazı 

ayetlerin de yerlerinin değiştirildiğine dair rivayetler vardır. Bu rivayetlerin tamamı 

haber-i vahittir, ne bilgi ne de uygulama kaynağı olabilir. En iyisi bunları bir tarafa 

bırakmak ve meşgul bile olmamaktır.”
203

 

Mirza Hüseyin Nuri et-Tabersi’nin (v. 1902) Faslul’Hitab fi Tahrifi Kitabi 

Rabbi’l-Erbab isimli eseri kayda değerdir. Çünkü bu eser son dönemde Şia’yı 

Kur’an’ın tahrifine inanmakla suçlayanlar için çok önemli bir delil niteliğindedir. 

Muhtemelen 1881’de Tahran’da yayımlanmasının ardından büyük tepkilere yol 

açtığı ve İran’da yasaklandığı söylenen bu eseri Tabersi bir takım ayetlerin standart 

Kur’an metninde yer almadığını iddia etmiş ve bu iddiasını Şia ve Ehl-i Sünnet 

kaynaklarındaki rivayetlerle desteklemiştir. Kur’an metninin cem’i sırasında bazı 

ayetlerin sahabide bulunması ve ilgili sahabinin şahitliğinin iki sahabinin şahitliğine 

denk tutulması gibi bazı tuhaflıkların yanı sıra kimi ayet ve surelerin metin ve tilavet 

düzeyinde nesh edildiğinin ileri sürülmesi, nüzul dönemi sonrasında kimi ayetlerin 

ibarelerinde takdim-tehirler yapılması, sahabilerin özel mushaflarında kelime, cümle, 
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ayet ve sure ölçeğinde farklılıklar bulunması ve Hz. Osman’ın özel mushafları 

yaktırması gibi konularla ilgili rivayetlerde önemli bir kısmını Sünni kaynaklardan 

devşiren Tabersi Şia kaynaklarından da yaklaşık bin küsur rivayet nakletmiştir. Resul 

Caferiyan’ın tespitlerine göre Mirza Hüseyin Tabersi’nin Şii kaynaklardan naklettiği 

bin küsur rivayetin altıyüzü muharrefdir. Üçyüz küsur rivayet ise Gulat-ı Şia’dan 

olduğu bilinen Ahmet b. Muhammet es-Seyyari’den nakledilmiştir. Geri kalan yüz 

küsur rivayet ise ağırlıklı olarak kıraat farklılıklarıyla ilgilidir.
204

 

Şia’nın, Kur’an’ın tahrif edildiği inancını taşımadığını ispat için yazdığı 

eserinde, Resul Caferiyan, Nuri Tabersi’nin Faslul Hitap eseri bağlamında şunları 

söyler: İnsanları aldatmayı isteyen bazı şahıslar, Kur’an’ın tahrifi konusunda kaleme 

alınan Nuri et-Tabersiye ait Faslul Hitap adlı eserdeki rivayetlerin tamamen Şia 

varyantları ile geldiğini ortaya atıyorlar. Şimdi biz Tabersi’nin delillerini tek tek 

zikredeceğiz ki insanlara bu rivayetlerinin çoğunun Ehl-i Sünnet tarafından 

nakledilmiş olduğu açıklanmış olsun:  

1) Tabersi, İsrailoğulları gibi geçmiş toplumların başına gelen olayların İslam 

toplumunda da meydana geldiği etrafında Ehl-i Sünnet ve Şia’dan bir kısım kimsenin 

aktardığı rivayetleri nakletmiş ve bu konuda Ehl-i Sünnet’in sahih kaynaklarındaki 

rivayetleri de belirtmiştir. Bundan, kitapların tahrif edilmesi noktasından 

İsrailoğullarının başlarına gelen halin İslam toplumunda da meydana geldiği sonucu 

çıkarılmıştır. 

2) Tabersi, kitabında, Kur’an’ın toplanması konusunda ve Kur’an’ın iki 

şahitle cem edilmesi veya ayetlerin sadece bazı fertlerin yanında bulunuşu gibi 

uydurmalar türünden Ehl-i Sünnet’in bir takım rivayetlerini belirtmektedir. Bu 

rivayetlerden Kur’an’ın mütevatir olmadığı ve tahrifin meydana gelmesi olasılığı 

sonucu çıkar. 

3) Tabersi eserinde tilaveti neshedilen ayet ve surelerle ilgili Ehl-i Sünnet 

rivayetlerini belirtiyor. Tilavet neshini olumsuzlamasından sonra diyor ki: “Bu 

rivayetler, halifelerin eliyle hazfedilmiş olan ayet ve surelerin varlığına delalet eder. 

Bu da görüldüğü üzere Ehl-i Sünnet’in rivayet ettiklerindendir. 
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4) Tabersi kitabından, mushafları yaktırdığı ve insanları tek bir okuyuşa 

yönelttiği noktasında Osman’ın yaptıklarını anlatmıştır. Bu da Ehl-i Sünnet’in 

aktardıklarındandır. Şia da bunu nakletmiş belki de onu Ehl-i Sünnetten almıştır. Ehl-

i Sünnet ve Şia her ikisi, İbn Mes’ud’un Osman’ın yaptığına muhalefet etmesini 

nakletmişlerdir. Sonra müellif bundan, diğer açıklamalarla birlikte Kur’an’da tahrif 

olduğu sonucunu çıkarmıştır. 

5) Musannıf eserinde ayetler ve tahrifine dair özel kaynaklardaki Şia 

rivayetlerini toplamış ki bunların sayısı bin hadise ulaşır.
205

 

Tabersi’nin iddialarını değerlendiren Caferiyan, Şia’yı savunur ve 

Tabersi’nin dayandığı rivayetlerin ekserisinin Ehl-i Sünnet kaynaklarında geçtiğini, 

bir kısmının uydurma olduğunu, bir kısmının ahad haberler olup kendisi ile 

Kur’an’ın sübutu meselesinde ihticac yapılamayacağı gibi sonuçlara varır. Caferiyan, 

Tabersi’nin Şia kaynaklarından aktardığı bin kadar rivayeti de şöyle değerlendirir: 

Biz diyoruz ki; 

1) Bu hadislerden üçyüz yirmi rivayetten fazlası, İmam Sadık diliyle 

lanetlenmiş, bütün rical âlimleri tarafından cerh edilmiş olan es-Seyyariye aittir. 

2) Bin hadisin içerisinden altıyüzden fazla hadis mükerrerdir. Es-Seyyari’den 

nakledilen ve tekrar edilenlerin dışında kalanlara gelince yüz hadisten çoğunun 

değişik kıraatlerden ibaret olduğunu görürüz.     

Bütün bunlardan sonra, kalan rivayetlerden az bir bölümüne dayanarak ve 

hatta Küleyni ve Kummi’nin naklettiği bir haber olsa bile tahrifi söylemek mümkün 

müdür? Bununla birlikte Şia âlimlerinin çoğunluğu tevatüre uyarak Kur’an’ın 

korunmuşluğuna itikat etmektedirler.
206

 

Muhammed Ebu Zehra, Ehl-i Sünnetin ilgili rivayetleri neden kitaplarına 

aldığıyla ilgili sorulara Suyuti’yi savunma bağlamında şöyle cevap verir: 

Süyuti’nin Kur’an’da tahrife dair rivayetleri İtkan’ına almasına gelince, 

Suyuti, onları doğru rivayetler diye nakletmemiş, bilakis esas alınmayacak derecede 
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zayıf olduklarını beyan etmiştir. Ebu Zehra, Suyuti’nin bu hususta Küleyni’den üç 

yönden farklı olduğunu belirtir:  

1) Noksanlık ifade eden rivayetleri nesih olgusuyla açıklaması. Küleyni ise, 

bunların nesih sebebiyle değil, sahabenin tasarrufu ile meydana geldiğini tespit 

etmektedir. Nesihte Kur’an’ın tevatüren nakline zarar verici bir durum yokken, 

sahabenin tasarrufunda bu söz konusu olmaktadır.  

2) Sadece noksanlık ifade eden rivayetlerin yanında neshe işaret eden 

görüşlere de yer vermesi. Neshedilen ayetleri bilme hususunda tartışma olsa da, 

‘neshetme’ ve ‘yerinde bırakma’ işinde insan müdahalesi söz konusu değildir. 

Küleyni ise, Kur’an ve nakli hususunda o yalan rivayetlerin dışında bir şey 

nakletmez. Bundan, onların insan tasarrufuyla gerçekleştiği sonucuna varılır.  

3) Küleyni gibiler, Kur’an metnine müdahaleler olduğunu iddia ederek örnek 

ayetler zikrederler ve bu görüşü Ca’fer es- Sadık’a nisbet ederler. Oysa hiçbir Sünni 

âlim bunu söylememiş veya onların hiçbirinden böyle bir açıklama nakledilmemiştir. 

Görüldüğü gibi bu üç maddedeki ortak nokta, Suyuti’nin rivayetlerinde noksanlığın 

nesihten kaynaklandığı, Küleyni’nin rivayetlerinde ise insan tasarrufuyla 

gerçekleştiği düşüncesidir. 
207

 

 Hz. Ali, Mushaflar hakkındaki çalışmaları sebebiyle Ebu Bekir ve 

Osman’dan övgü ile bahsederdi. Şayet Ebu Bekir ve Osman’dan, Kur’an’da herhangi 

bir ziyade ya da eksiltme şeklinde bir tasarruf sadır olmuş olsaydı (bu, elbette 

mümkün değildi; çünkü hepsi de farklı farklı yerlerde ikamet eden birçok insanın 

mushafın herhangi yerinde müştereken bir tahrif yapmış olması imkânsızdı.) Ali, en 

azından hilafete geçtikten sonra bu tasarrufu hazmetme onursuzluğuna katlanamazdı; 

çünkü Ali, savunmuş olduğu çokta önemli olmayan bir görüşe muhalefet ettikleri 

için bile Şam ahalisine savaş açmış biriydi. Eğer Ehl-i Beyt hakkında gerçekten 

herhangi bir şey inmiş olsaydı o da diğer ayetler gibi tevatüren bugüne gelirdi. 
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Varlığı şüyu bulmuş bir şeyi gizlemek, üstesinden asla gelinemeyecek bir işe 

soyunmakla aynı anlamdadır.
208

 

 İmamiye âlimlerine gelince, evet; içlerinde Ebu Bekir’in hilesi ya da 

Osman’ın emri ile Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkarıldığını iddia edenler yok değildir. 

Ancak Şeyh Saduk Ebu Cafer Muhammed b. Ali İbn Babeveyh, Seyit Murtaza 

Alemu’l Huda Zu’l-Mecd Ebul Kasım Ali b. Hüseyin el-Musevi, Mesaibun-Nevasıb 

sahibi Kadi Nurullah, Mecmeu’l- Beyan müellifi İmam Tabersi, İmamiyyenin önde 

gelen âlimleri ve İslam ümmetinin en seçkin simaları Kur’an’da herhangi bir tahrifin 

bulunma ihtimalinin imkânsız olduğunu söylemişlerdir.
209

 

Küleyni’nin Usulü’l- Kâfi’sinde Bakara süresinin 23. ayetinde ve Ahzab 

suresinin 71. ayetinde “Ali” isminin çıkarıldığı iddia edilir. İddiaya göre ayetlerin 

asılları şöyledir: 

Mushaftaki şekli ile Bakara 23. ayet: 

Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi 

onun benzeri sure getirin. 

Şia’nın iddiasına göre Bakara 23. ayet:  

“Eğer kulumuza Ali hakkında indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye 

düşüyorsanız, haydi onu benzeri bir sure getirin.”  

Mushaftaki şekli ile Ahzab suresi 71. ayet:  

Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. 

Şia’nın iddiasına göre Ahzab suresi 71.ayet: 

“Kim Ali’nin ve ondan sonra gelen imamların velayeti konusunda Allah ve 

Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” 

Ancak diğer bazı Şia kaynakları, bu rivayetlerde “Ali” ile ilgili ifadelerin 

zikredilmesinin amacının, o ifadelerin Kur’an metninin parçası olduğunu iddia etmek 

değil, söz konusu ayetlerdeki anlamın bu yönde olduğunu öne sürmek şeklinde 
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olduğuna savunurlar. Yani onlara göre bu rivayetlerdeki “Kur’an’dandır” ifadeleri 

“tenzil açısından” değil, “yorum açısından” Kur’an’dandır anlamına gelmektedir. 

Nitekim Huî şöyle der: Tenzil’in bir kısmı bizzat Kur’an’ın bir parçası olmak üzere 

değil, fakat Kur’an’ın tefsiri ve açıklaması olmak üzere indirilmiştir. İşte imamların 

isminin tenzilde geçtiği şeklinde ifadelerin kullanıldığı rivayetleri bu anlamda 

değerlendirmek gerekir.
210

 

Şia, kaynaklarında görülen Hz. Peygamber’den sonra amcası oğlu Hz. Ali’nin 

halife olması ile ilgili açık nass olan ayetlerin, Kur’an’ın cem edildiği dönemde 

mushafa alınmadığı meselesine ait kaynaklarda yer alan rivayet ve yorumlar dışında 

elle tutulur bir şeye sahip değildirler. 

Kaynaklar Hz. Ali’nin ya da Haşimoğulların’dan bir başkasının, hilafet 

tartışmalarında herhangi bir Kur’an ayetini delil alarak öne sürdüklerine dair bir şey 

zikretmemektedirler. 

Günümüzde yaşayan Şii âlimlerinin büyük çoğunluğu Kur’an’ın elimizdeki 

mushafının Hz. Peygamber’e indirilmiş olan Kur’an ile aynı olduğunu ve bunun 

dışında bir Kur’an’ın söz konusu olmadığını kabul etmektedirler. Zaten bazı Şii 

kaynakların “Kur’an” adı altında öne sürdükleri ve çıkarılmış olduğunu savundukları 

metinler üslup açısından da Kur’an üslubuna denk değildirler. Ayrıca bu metinler Hz. 

Peygamber döneminde yaşanmamış olaylardan (vasiyet, hilafet, vb…) sanki 

yaşanmış olaylarmış gibi söz etmektedir. Bu konular siyasi meselelerle ilgilidir. Oysa 

Kur’an bu tür siyasi konulara hiç girmemektedir.
211

 

 

3. 2. ŞİA’NIN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Şii muhitte Kur’an’ın tahrif edildiği, Ehl-i 

Beyt ile ilgili ayet ve surelerin Kur’an’dan çıkarıldığı gibi iddialar ifade edilmeye 

başlandığı andan itibaren tepkiler de gelmeye başlamıştır. Ahbariler tahrif iddiasında 

ısrar ederken Usulî âlimler ise bunlara karşı çıkmış ve eleştirmişlerdir. Bununla 

beraber tahrif ile ilgili iddia ve rivayetlerin Şia’nın kitaplarında varlığı,  Şia’nın 
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genelinin bu iddiada olduğu ithamına sebep olmaktadır. Şia’nın, gerek bahsettiğimiz 

problem gerekse başka birçok düşünce ve inancının altında yatan asıl neden esasen 

siyasi olan imamet düşüncesidir. 

İmamet düşüncesi elimizdeki Kur’an’da yer almayınca başta Şia’nın kendi 

içerisinde Usulilerle Ahbariler arasında olmak üzere Ehl-i Sünnet ile de ayrılığa 

düşüldü. Ayrılık Kur’an’ın tahrif edildiği noktasında düğümleniyordu. İddiaya göre 

imametle ilgili ayetler elimizdeki Kur’an’da mevcut değildi, çünkü Kur’an tahrif 

edilmişti. 

Her ne kadar bugünkü Şia bu görüşte olmasa da Şia’nın, ciddi bir tenkit ve 

tahlil ameliyesiyle hakkındaki ithamlara cevap vermesi ve hesabı verilebilir bir 

“Kur’an Tarihi” perspektifi ortaya koyması gerekir.   

 

3. 3.  ORYANTALİSTLERİN GÖRÜŞLERİ  

Öteden beri oryantalistler genelde İslamiyetle özelde Kur’anla ilgilenmiş; 

vahyin geliş tarzı, Hz. Peygamber’in vahyi kendisinin yazıp- yazmadığı, Kur’an 

tarihi gibi konularda çalışmışlardır. Bu ilginin temelinde bazen tecessüs, bazen 

Kur’an- Kitab-ı Mukaddes karşılaştırması, bazen de ilmi araştırma gayretleri 

yatmıştır.  

Batı dünyasında İslam dini ve onun en temel kaynağı olan Kur’an’a duyulan 

ilginin çok eskilere dayandığı bilinmektedir. Bazı araştırmacılar son İlahî dinin kutsal 

kitabı olan Kur’an üzerine yapılan ilk oryantalistik çalışmaların miladi XII. asrın 

ortalarında Kur’an’ın Latince’ye çevrilmesiyle başladığını ancak gerçek anlamda 

modem oryantalizmin Fransız ihtilali’nden sonra ortaya çıktığını kabul etmektedirler. 

Bilimsel anlamda Kur’an üzerinde odaklanan oryantalistik çabaların aradan geçen 

uzun tarihi süreç içerisinde kendine özgü farklı niyet ve hedefleri, bazı ilginç özellik 

ve nitelikleri olmuştur. Sömürgeciliğin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde 

müstemlekeciler için bir keşif kolu ve ileri karakol olma; sömürgecilere danışmanlık 

yapma gibi bir işlevi yerine getiren oryantalizm,
212

 sömürgeciliğin sona erdiği 

dönemlerde ulaşmak istediği amaçlara ilgi ve yönelişlerinde taktiksel değişiklikler 
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yaparak varmaya çalışmak gibi ilginç özellikler sergilemiştir. Bütün oryantalistleri 

art niyetli olarak betimlemenin doğru olmadığı gerçeğini kabul etmekle beraber, 

bunların büyük bir kısmının genelde doğu özelde Müslümanları tanımanın yanısıra 

tanımlamaya çalıştıkları da bu gün kabul edilen bir realite haline gelmiştir. 

Bu bölümde Oryantalistler’in, konumuzla ilgili, Kur’an Tarihi hakkındaki 

görüşlerine eğilmeye çalışacağız. 

Ignaz Goldzıher (v. 1920) şüphesiz oryantalistlerin önde gelenlerindendir. 

Kur’an ve Tefsir ile ilgili görüşlerini De Richtungen der İslamichen Koranauslegung 

adlı eserinde ortaya koymuştur.  

Goldzıher şöyle diyor. İslam tarihinin kadim dönemlerinin tümünde, kısmi 

karşı koyuşlar dışında tek bir metin etrafında bir inanç birliği oluşturulamadı. Katı 

kalıplar içinde dogmatik bir inanç sistemi ve uyumluluktan kaynaklanan ruhu sarsıcı 

tam bir bütünsellik, başlangıçta metnin asli özelliklerinden biri olarak ortaya 

çıkmadı. Bu özelliklerin belirgin bir biçimde öne çıkartıldığı bir metin daha sonraki 

aşamalarda gerçekleşmiştir. Bizzat kendi içerisindeki detaylarda farklılıklar bulunan 

genel kabul görmüş okuma (meşhur kıraatler) dahi üçüncü halife Osman’ın 

gayretiyle tamamlanan yazıya dökme işleminin sonucuydu.
213

 

Goldzıher kıraat farklılıklarını, Kur’an’ın tahrif edildiğine dair delil olarak 

getirmektedir. Goldzıher kıraat farklılıklarının, Arapça’nın o günkü durumundan, 

harekenin olmayışından, tefsir amacıyla yapılan eklemelerden, müstensih 

hatalarından ve eş anlamlı lafızların birbirinin yerine kullanılmasından 

kaynaklandığını söyler.
214

 

Sonuç olarak Kur’an tefsirinde ilkel merhale ve bu tefsirin ilk sahih köklerini 

de içine alan süreç, nassın bizzat kendisinin ikame edilmesi şeklinde gerçekleşti. Dini 

toplulukların tam bir teslimiyetle kabul edip indirilmiş ya da vahyedilmiş metin 

olarak iman ettiği hiçbir kitap yoktur ki, metinlerinin ilk şekliyle daha sonraki 
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asırlarda aldığı şekiller arasında bir takım değişimler, dönüşümler, farklılaşmalar 

olmamış olsun. Tıpkı Kur’an’ın metninde olduğu gibi.
215

  

Fransız oryantalist Regis Blachere ise, Kur’an’ın cem ve tertibini konu alan 

çalışmalar yapmış; Kur’an’-ı Kerim’in yazılışının geçirdiği muhtelif merhalelere 

temasta bulunmuştur. 

İlk merhale, Blachere’e göre yirmi sene süren, Müslümanların Kur’an’ı 

göğüslerinde hıfz merhalesidir. Blachere, Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden 

evvel Mekke döneminde Kur’an’ın yazılmış olmasını inkâr etmektedir.  

Blachere’e göre, Kur’an’ın yazılmasının başlangıcı Hz. Peygamber’in 

Medine’ye hicretinden sonra zaruri olmuş ve hurma dalları, çene kemikleri, deri 

parçaları, kürek ve kaburga kemikleri üzerine yazılmıştır. Hz. Peygamber, 

Müslümanlara farz kılmaksızın bu teşebbüsü uygun görmüştür. Yine Blachere’e 

göre, Kur’an’ın bu yolla toplanıp tedvin edilmesi birçok müşkili doğurmuştur. Zira 

ona göre bu tedvin, sahih ve tamam değildir, ondan birçok ayet düşmüştür. Ayrıca 

yazı malzemesi ve üzerlerinde yazılmış şeyler kesin bir koruma altına alınmamış 

veya düzensiz olmuş ve ondan bazısı kaybolmuştur.
216

  

Blachere’e göre; Kur’an’ın tedvininin ikinci merhalesi ise; Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra Hz. Ebu Bekir döneminde olmuştur. Kur’an, hafızların göğsünde 

olanı toplamaktan öteye geçmediği gibi halifenin şahsi kanaatinden de öteye 

gitmemiştir. Böylece Blachere’e göre, bazı sahabilerin şahsi gayretleriyle sınırlı 

kalan bu cem’in gerçek bir tesiri olmamıştır. Bu demek oluyor ki Kur’an’ın cem’i ve 

tedvini geçerli ilmi bir yolla tamamlanmamıştır. Ona göre bu cem’ noksan, ziyade ve 

bazı ayetlerde ihtilaf ile temeyyüz etmiştir.
217

 

Blachere’nin diğer bir iddiası da Kur’an nassının bütünlüğü meselesinin 

dördüncü halife Hz. Ali’nin şehid edilmesinden sonra daha da karmaşık hale 

gelmesidir. Çünkü Şia, Hz. Ebu Bekir, sonra Hz. Osman’ın Kur’an’ı tahrif ettiklerini, 
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birçok sure ve ayetlerini iptal ettiklerini ve Hz. Ali’yi Müslümanlara açıkça imam ve 

halife tayin eden ayetleri hazf ettiklerini iddia etmektedir.
218

 

Batıda Kitab-ı Mukaddes metinlerinin kritiğinde kullanılan bazı metotları 

Kur’an-ı Kerim metnine tatbike çalışan Blachere, surelerin tertibi konusunda esas 

aldığı kriterleri uygularken çelişkilere düşmüştür. Garanik hadisesinde putlarla ilgili 

olarak söz konusu edilen cümleyi iki ayet halinde Necm suresine dâhil etmesi 

yanında, surenin 19-25. ayetlerinde bu üç puta ibadeti red konusunda tereddüt izleri 

bulunduğu ve mevcut Kur’an metninde tahmini bir düzeltme yapıldığı, iki satırdan 

ibaret Asr suresinin önce iki ayetten ibaret olup üçüncü ayetin sonradan nazil olduğu, 

Rahman suresinin 46-60. ile 62-78. ayetlerinin aynı meselenin iki ayrı varyantı 

olduğu, fakat Kur’an’ın cem’i sırasında ikisinden birini tercih edip diğerini 

bırakmaya cesaret edilemediğinden tekrar pahasına yan yana bırakıldığı gibi 

yorumlar yapmaktadır. Blechere, Introduction au Coran adlı eserinin çeşitli 

yerlerinde gerek Hz. Peygamber zamanında gerekse daha sonra Kur’an metninin 

sıhhatli olarak muhafaza edilmediği şeklinde bir iddiayı da tekrarlamaktadır.
219

 

Fransız Müsteşrik Casanova ise şu tezi ileri sürmektedir. Halifeler, Hz. 

Peygamber’in birbiriyle ilgilerinin doğrudan olduğu görüşünde bulunduğu kendi 

bi’seti ile kıyametin arasını ayırabilmeleri için Hz. Peygamber’in vefatından sonra 

Kur’an’da değişiklikler yapmışlardır. Buna delil ise şu ayet-i kerimede gelen 

ifadedir. 

Biz onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de veya seni öldürsek 

de sana ancak tebliğ etmek düşer. Hesap yalnız bize aittir.
220

 

Casanova; Hz. Peygamber’in ashabı kıyametin kopmadığını görünce, bu 

ayetin anlatım tarzında kesinlik yerine istifham koyduklarını iddia etmektedir. Ona 

göre değişiklikten önce ayet şu şekilde olabilir. “Biz, onlara vaat ettiğimiz azabın bir 

kısmını sana göstereceğiz.” Casonova kendi kendine şöyle sormaktadır: Güç 

yetirenlerin en güçlüsü olan İlah’ın basit bir meseleyi sınırlandıramaması, kıyametin 
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kopacağı zamanı kesin bilirken Hz. Peygamber’in öleceğini veya dünyanın sonuna 

kadar yaşayıp yaşamayacağını bilememesi anlaşılır mı?
221

 

Alman Şarkiyatçı Rudi Paret, Kur’an’daki surelerin konu bütünlüğüne sahip 

olmadığını söylemekte -bir manada tefsir kaynaklarında ele alınan “tenasubu’s- suver 

ve’l-ayat” ın zorlama olduğunu iddia etmiş oluyor- bunu da Kur’an’ın Hz. 

Peygamber’in hayatında bir araya getirilmemiş olmasına bağlamaktadır. Paret bu 

bağlamda şunları söylemektedir: 

Öteden beri Kur’an’ın doğru anlaşılmasını engelleyen bir diğer zorluk da, 

kitabın kompozisyon biçimi ile ilgilidir. 114 bölüm veya sureden herhalde sadece ilk 

sure olan Fatiha, manasına uygun olarak başta yer almaktadır. Sure Allah’a şükür ve 

kurtuluş yoluna hidayet temennisinden oluşmaktadır. Sonraki sureler ise konularına 

göre olmak yerine; uzunlar başta, kısalar sona gelecek şekilde, tamamen yüzeysel 

olarak büyüklüklerine göre sıralanmışlardır. Üstelik uzun sureler genellikle kendi 

aralarında bir konu bütünlüğü bulunmayan değişik bölümlerden oluşmaktadırlar. Bu 

durum bazen bu müstakil surelerin, birbirinden bağımsız çeşitli bölüm ve parçaların 

neredeyse tesadüfen bir araya getirilmesiyle oluştuğu izlenimini vermektedir. Bütün 

bu durumlar muvacehesinde Kur’an’ı okuyarak ona ünsiyet kazanmak gerçekten zor 

olmaktadır. Gerek bütün kitabın, gerekse tek tek surelerin kompozisyonundaki bu 

yetersizlik hiç inkâr edilmemeli. Bunu kabullenmek, ama daha işin başında buna 

takılıp kalmamak gerekir. Bu soru nispeten ileri bir aşamaya taalluk eder. Zira 

Kur’an’ın bir bütün olarak bir araya getirilmesi işinin Peygamber hayatta iken 

tamamlanmış olduğunu kabul etmek oldukça güç.
222

 

Montgomery Watt diğer müsteşriklerden daha ılımlı bir tutum sergiler. Bir 

taraftan Hz. Peygamber’in kendisi Kur’an’ın tam bir nüshasını yapamamıştı. Eğer 

bunu yapmış olsa idi, daha sonra Kur’an’ın toplanmasına gerek kalmayacaktı. Hz. 

Ebu Bekir’in nezaretinde Kur’an’ın toplanması rivayetinde, Ebu Bekir’in, kendisine 

ilk kez teklif yapıldığında, Hz. Muhammed’in böyle bir şeyi yapmamış olduğu 

belirtilmektedir; ancak bu, genelde fazla güvenilemeyecek bir rivayettir. Öte yandan, 

eğer sahabeden değişik kişiler değişik pasajları ezberlemiş ve kısa pasajları farklı 

                                                 
221

 Sönmezsoy, s. 179, 180, (Paul Casanova, Mahomet et la fin du mond’den naklen.) 
222

 Paret, Rudi, Kur’an Üzerine Makaleler, (çev: Ömer Özsoy) Ankara, 1995, s. 98-100. 



 

 

 

 

74 

şekilde bir araya getirmiş olsalardı, değişik metinlerde bugün bizim şahit 

olduğumuzdan daha fazla farklılıklar olmasını beklemek gerekirdi. Bu nedenledir ki 

vahyedilen pasajları Hz. Muhammed’in kendisinin birleştirdiği ve onlara kesin bir 

şekil verdiği ve bu şeklin ashabı tarafından bilindiği ve buna bağlı kalındığı şeklinde 

bir düşünce mevcuttur. Bu düşünce, Kur’an’ın “kitap” anlayışı ile de 

desteklenmektedir.
223

 

Hz. Ömer’in teklifiyle Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an’ın cem’edildiğine 

dair olan rivayeti bazı sebeplerden dolayı eleştiren Watt şöyle der: Bu hadis bazı 

gerekçelerle eleştiriye açıktır. Bir kere Hz. Muhammed’in vefatına kadar resmi bir 

vahiy kaydının bulunmadığını ve onları düzene sokma konusunda bir girişim 

olmadığını kabul ettiği anlaşılmaktadır ki bu pek mümkün değildir. Ayrıca bu hadis 

ile diğerleri ve bu hadisin farklı versiyonları arasında pek çok farklılıklar vardır. 

Dolayısıyla, Kur’an’ın toplanması düşüncesini ilk ortaya atan kişi hakkında bir ittifak 

bulunmamaktadır. Bunun Hz. Ömer olduğu rivayet edilmekte, bazen de Hz. Ebu 

Bekir’in kendi girişimiyle ‘toplama’ işini yürüttüğü bildirilmektedir. Öte yandan, 

Kur’an’ı ilk toplayan kişinin Ömer olduğunu bildiren ve Ebu Bekir’i tamamıyla 

dışlayan bir hadis de mevcuttur. Aynı zamanda Hz. Ali’ye durumu atfeden rivayetler 

de vardır.
224

 

Belki de bu hadisle ilgili en ağır eleştiri, bu tür bir resmi toplama işinin daha 

geniş bir kabule mazhar olmasının beklenmesi yönündedir, oysa bu konuda bir delile 

sahip değiliz. Diğer Kur’an koleksiyonlarının farklı bölgelerde muteber sayıldığı 

anlaşılmaktadır. Eğer Hz. Osman’ın elinde referans olarak başvurulabilecek resmi bir 

nüsha olmuş olsa idi, halifenin nezaretinde Kur’an’ın yeniden yazımına yol açan 

ihtilaflar ortaya çıkmamış olacaktı. Yine, Hz. Ömer’in recm ayetinin Kur’an’da 

olduğunda ısrar ettiği şeklinde gösterilmesi de resmi bir koleksiyonun olduğu 

şeklindeki rivayetle tutarlı değildir. Sonuncusu ve en önemlisi olarak, Zeyd’in 

Kur’an’ı yazdığı suhuf, revizyonun gündeme geldiği sırada, Hafsa’nın 

korumasındaydı. Hafsa Ömer’in kızı olduğuna göre; Zeyd işini tamamladığında 

Ömer’in halife olduğunu, Suhuf’un ona tevdi edildiğini, ondan da kızına geçtiğini 
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düşünebiliriz. Eğer Zeyd’in koleksiyonu resmi bir koleksiyon idi ise bunun halifenin 

kızının elinde bile olsa, resmi muhafaza dışında tutulması muhtemel değildir. 

Hafsa’nın suhuf üzerine yazılı bir Kur’an nüshasına sahip olduğunun kesin olduğu 

anlaşılıyor ancak bunun hadisin belirttiği şekilde hazırlanan resmi bir nüsha olması 

muhtemel değildir. 

O halde Ebu Bekir’in hilafeti sırasında Kur’an’ın tam bir koleksiyonunun 

resmen yapılmadığı kesin olarak anlaşılmaktadır. Buraya kadar sözü edilen 

geleneksel rivayetler, kuşkusuz Kur’an’ın ilk toplama işinin çoğunlukla kendisinden 

hoşlanılmayan Osman tarafından yapılmış olduğu sevimsiz olgusunu göz ardı etmek 

için tedrici olarak hazırlanmıştır.
225

 

Bununla beraber şurası da ilave edilmelidir ki bir veya iki pasajda Kur’an Hz. 

Peygamber’in bazı ayetleri unutabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Unutturma, 

Allah tarafından olsa bile, kuşkusuz bu, hariçte tutma veya silip çıkarma şeklindeki 

bir revizyonla eş değerdir. Diğer yandan bu olay vahiylerin yazılı bir metin haline 

getirilmediğini de ima etmektedir. Buna ilişkin bir pasaj şöyledir: 

Biz sana okutacağız ve sen unutmayacaksın, Allah’ın dilemesi müstesna…
226

 

Aşağıdaki ayette vahye atıf daha barizdir: Bir ayeti iptal eder veya onu 

unutturursak biz ondan daha iyisini veya bir benzerini getiririz.
227

 

Böylece, vahiy içinde belirli bazı ayetlerin iptali ve onların yerine 

başkalarının konulması mümkün olabilmektedir. Son ayette “nensah” fiili her ne 

kadar bu fiilin kökü daha sonra teknik bir terim haline gelen nesh kavramını ortaya 

çıkardıysa da iptal olarak tercüme edildi. Aynı fiil “yensahu” biçiminde başka bir 

ayette de geçer. “Allah, şeytanın attığı şeyleri iptal eder sonrada ayetlerini düzenler 

denilmektedir.”
228

 Burada “iptal eder” şeklinde bir tercüme gereklidir. Zira 

varsayıldığı gibi değiştirilmiş ayetler Kur’an’a dâhil edilmemiştir ve bu Bakara, 

106’daki iptal şeklindeki tercümeyi haklı göstermektedir.
229
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Watt’ın istifhamlarına “şahitlik otoritesi” teziyle cevap vermeye çalışan 

A’zami bu bağlamda şunları kaydeder: Kur’an metnine saldırmak için kullanılan 

birçok kapı vardır; bunlardan biri onun yazılışı ve cem’ini soruşturmaktır. Bu ruh 

yapısı içerisindedir ki Oryantalistler, Kur’an şayet Peygamber zamanında kaydedildi 

ise niçin Ömer Yemame savaşında hafızların ölmesinden korkup Ebu Bekir’e onlarla 

birlikte kitabın birçoğunun da yok olabileceğinden bahsetmiş olmasını soruştururlar. 

Bundan başka, niçin yazılan malzeme Hz. Peygamber’in kendi himayesinde 

alıkonulmamıştı? Ve şayet alıkonuldu ise, niçin Zeyd b. Sabit bunu mushafın 

hazırlanmasında kullanamamıştır? Buhari’nin naklettiği ve Müslim’in kabul ettiği 

ifadelere göre bu ayrıntılar Oryantalistler nezdinde ilk yazdırma ve kaydetme 

çabalarının uydurma olduğunu düşündürmektedir.
230

 

Burada esas mesele, bilgi eksikliği, kasıtlı cehalet ve Müslüman eğitim 

politikalarının göz ardı edilmesidir. Varsayalım Hz. Peygamber’in elinde bir Kur’an 

nüshası vardı; niçin onu sahabelerinin okumasına ve ondan yararlanmasına sunmayı 

ihmal etti? Büyük ihtimalle herhangi bir neshin; yeni gelecek vahiyleri veya ayet 

sıralarındaki değişikliklerin bu nüshaya yansımayacağı endişesinden dolayı. Böyle 

bir durumda o, yanlış bilgi vermiş ve bu davranışın zararları yararlarını aştığından 

ötürü halkına zarar vermiş olacaktır. Şayet böyle bir nüsha elde olsaydı niçin Zeyd b. 

Sabit, Ebu Bekir devrinde onu bir kaynak olarak kullanmadı? Daha önce, bir 

belgenin geçerlilik kazanması için bir talebenin şahit olarak hareket etmesi ve 

hocasından onu şahsen almış olması gerekir. Şahit olma unsurunun bulunmadığı 

yerde, örneğin vefat etmiş bir âlimin çalışmasına rast gelinmesi durumunda, metnin 

değeri hükümsüz kalacaktır. Zeyd b. Sabit için de durum bunun aynısıdır. Ayetleri 

sahabilerine yazdırırken Hz. Peygamber, aynı zamanda doğrudan hoca-talebe 

ilişkisine dayanan pratik rivayet yöntemlerini de tayin ediyordu. Diğer türlü, 

talebelerine hiçbir yazılı malzeme vermediğinden dolayı bu parşömenlerde ne 

herhangi bir şahitlik unsuru vardır, ne de Zeyd veya bir başkası bunları mukayeseli 

bir çalışma için birincil bir kaynak olarak kullanabilirdi.
231
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 Peki, şayet bütün Kur’an Hz. Peygamber’in yaşamında, ya O’nun yahut da 

değişik sahabelerin himayesinde muhafaza edilerek kaydedildi ise o takdirde Ömer 

hafızların şahadetleri ile niçin Kur’an’ın kaybedilecek olmasından korkmakta idi? Bu 

bir kez daha şahitlik kuralını içermektedir. Binlere varan adediyle hafızlar, Kur’an 

bilgisini yeryüzündeki tek ilgili otorite Hz. Peygamber aracılığıyla edinmekteydi. 

Onun vefatından sonra kendileri ilgili otorite haline geldiler; onların ölümleri, yetkin 

bilginin edinilmesini imkânsız kılarak Hz. Peygamber’e kadar giden tanıklığın sona 

ermesi tehlikesini doğuruyordu. Yine aynı şekilde onların elleriyle kaleme alınan 

ayetler bütün değerini kaybederse, onların sahipleri kabre gömüldüğünden onun 

güvenilirliğini doğrulamaktan aciz olacaktı. Hatta bir fragman, birinci sınıf bir 

şahitlik yerine başkaları tarafından ezberlenen Kur’an ile mütenasip düşerse, bu bile 

ancak üçüncü dereceden bir hukuki doküman olmaktan öte geçmez. Bu yüzden 

suhufu derlerken Ebubekir, her kişinin sadece ayetleri değil, aynı zamanda yazının 

Hz.Peygamber’den bizzat geldiğini doğrulamak için iki şahit getirmesinde ısrar 

etmiştir. Bu şahitlik kuralına Hz. Osman idaresi döneminde de başvurulduğunu 

görmekteyiz. Yazılı ayetler, Yemame toprağı henüz huffazın kanıyla bulanıp 

bulanmamasına bakılmaksızın elbette raflarda ve dolaplarda muhafaza edilmiş 

olabilirdi; ama Ömer’i, kaybetmekten endişe duymaya sevk eden asıl şey her 

belgenin değerinin dayandığı şahitlik otoritesiydi.
232

  

Kur’an’da diğer mukaddes kitaplar gibi bir takım değişiklikler olduğunu 

göstermek için yıllarca çaba harcayan Arthur Jeffery (v. 1959) de “hiçbir tarihî dinin 

kutsal kitabının orijinal müellif nüshasına sahip değiliz. Elimizde bulunanlar, çeşitli 

toplumlarda kuşaktan kuşağa aktarılan dökümanlar olup, intikallerinde az ya da çok 

değişikliğe uğramıştır” dedikten ve eski kitaplardan bazı örnekler verdikten sonra 

sözü Kur’an’a getirerek şunları kaydetmektedir: Sahip olduğumuz metin, kısmen 

daha sonra gelen toplum liderleri tarafından Peygamber’in tebliğlerinin toplanması 

ihtiyacını hissetmeye başlamaları ile biraraya getirilmiş olabilir. Ancak bu girişimin 

başladığı zaman muhtemelen onların çoğu kaybolmuş ve diğer kısımları da yalnızca 

dağınık bir şekilde kaydedilmişti.’
233
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"Osman tarafından geçerli sayılan metnin, o dönmede var olan birçok metin 

türünden yalnızca biri olduğunda kuşku yoktur." diyen Jeffery, başka bir yerde de 

"Osman tarafından resmileştirilen metin birçok 'rakip metin' den yalnızca biridir ve 

bizim araştırmak için bu resmi metnin öncesine gitmemiz gerekir" demekte ve Hz. 

Osman'ın Kur'an'ı çoğaltarak büyük merkezlere gönderdiği tarihten önce çok sayıda 

sahabe mushafının bulunduğunu ve bunların merkezî konumu elde etmek için 

birbirleriyle rekabet ettiklerini iddia etmektedir. Bu şekilde varlığını iddia ettiği çok 

sayıdaki sahabe mushaflarını da birbiriyle yarışan 'rakip mushaflar' (rival codices) 

olarak görmektedir. Birbiriyle rakip olan bu çok sayıdaki kişisel mushaflar tezinden 

hareketle de, Kitab-ı Mukaddes geleneğinde olduğu gibi Kur'an tarihinde de 

içerikleri değişiklikler gösteren birçok farklı Kur'an nüshalannın bulunduğunu 

dolayısıyla onun da metin tenkidinin yapılmasının zorunlu olduğunu 

vurgulamaktadır.
234

 

İslam Ansiklopedisi’nin Kur’an maddesini yazan F. Buhl şunları kaydeder. 

Hz. Peygamber öldüğü zaman Kur’an’ın ne halde bulunduğu çok kat’i bir şekilde 

tespit etmek mümkün degildir. Rivayetlerin de teyit ettiği yegâne cihet şudur ki, o 

zaman kat’i şeklini almış ve tamamlanmış bir vahiyler mecmuası yok idi; çünkü 

Peygamber hayatta bulunduğu müddetçe, yeni vahiyler gelip, eskilerine iltihak 

edebilirdi. Fakat diğer taraftan muahhar Kur’an parçalarının büyük bir kısmının bu 

zamandan itibaren yazılmış bulunması lazım geldiğini gösteren birçok emareler 

vardır. Kur’an’da “onu sana okutacağız ve sen Allah’ın istediklerinden başkasını 

unutmayacaksın”
235

 yahut “Eğer sana bir ayet unutturursak”
236

 gibi ayetler, açıkça 

bahis mevzuu olan vahylerin yazılmamış olduğunu farzettiriyor fakat vahiyleri 

yazarak, muhafazasını emniyet altına almak ihtiyacı hissedilmeden evvel çok zaman 

geçmiş olamaz.
237

  

Bazı rivayetlere göre, bazı şahıslar, henüz Hz. Peygamber hayatta iken, 

Kur’an’ı toplamışlardır. Mezkûr metinde geçen “Ceme’a” fiilinin başka yerlerde 

olduğu gibi burada da “öğrenmek ve ezberlemek “manasına geldiği kabul olunursa, 
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mesele halledilmiş olur. Sonra Şiiler arasında çok tesadüf edilen bir rivayet için de 

aynı şey söylenebilir. Buna göre Ebu Bekir Kur’an’ı “cem” edinceye kadar, Ali ona 

biat etmekten çekinmiştir. Bu “ceme’a” fiili aslında ancak “ezberledi” demekti, fakat 

sonra yanlış olarak, topladı manasında anlaşılmıştır.
238

  

Rivayetlerde herhalde muhakkak olan yegâne şey, Zeyd’in bu işteki payı, bir 

de suhuf’un Hafsa’nın mülkiyetine geçmesi hakkındaki vakıadır. Fakat bizzat bu 

vakıadan bazı güçlükler de çıkmaktadır. Eğer suhuf resmen kabul edilmiş bir örnek 

mecmua ise, onun bir kadına bırakılmış olması zor anlaşılır. G. Weil, onları 

Hafsa’nın muhafaza etmesi icap ettigini kabul ediyor, fakat başka türlü olması da 

mümkün idi ve bu şekilde daha emniyetli olurdu; bunlar suretleri çıkarılabilecek esas 

yazmalar idi ise, onların Hafsa’ya bırakılması pek az elverişli olurdu; çünkü Hz. 

Peygamber’in dul zevcesinin yanına her zaman girilemezdi. Mamafih hiçbir yerde 

resmi bir kabulden bahsedilmez. Osman’dan önceki devre ait birbirine uymayan 

muhtelif Kur’an nüshalarından bahsedildiği için, bu hususta türlü türlü düşünceler 

serdedilebilir. Güçlüğün yegâne hal tarzı, aşağıda izah edilen faraziyedir ki, buna 

göre, suhufu teşkil eden malzemenin alelade toplanması ile bunların ihtiva ettiği 

surelerin gerçek bir tertip ve tanziminin Zeyd tarafından yapılmış olan tertip ve 

tanzimden ayırdedilmesi lazımdır. Bu faraziye doğru ise, yapraklar (sahifeler) 

şimdiki ehemmiyetini kaybeder ve bunların hediye olarak Ömer’in kızına teslim 

edilmiş olması keyfiyeti kolayca anlaşılır.
239

   

Hz. Osman’ın hilafet devri ile daha emin bir sahaya giriyoruz. İbn Esir’in bir 

kaydına göre Übey’in nüshası Şam’da, Mikdad’ınki Hıms’da, İbn-i Mes’ud’unki 

Kufe’de ve El-Eş’ari’ninki Basra’da kabul edilmiş idi. Bu malumat son iki zatın 

anılan eyaletlerde vazifede bulunmaları ile de teyit edilmektedir. Çok yaygın bir 

rivayete göre, Ermeniye ve Azerbaycan’da, bir muharebe sırasında, askerler arasında 

Kur’an’ın doğru şekli hakkındaki münaşakalardan korkup, müminlerin Yahudiler ve 

Hristiyanlar gibi mukaddes kitap üzerinde münakaşa etmemeleri için bu kötü 

vaziyete bir çare bulmasını Vali Huzeyfe Hz. Osman’dan rica etmiştir. Halife bu 

müşahedenin doğruluğunu hemen anlamış ve suretleri çıkarılmak üzere bir müddet 
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için suhufu kendine bırakmasını Hafsa’dan istemiştir. Hafsa buna razı olmuş ve 

halife daha evvel zikredilmiş olan Zeyd, Abdullah b. Zübeyr, Said b. el-As, 

Abdurrahman b. Haris’ten müteşekkil bir komisyonu bu işe memur etti. Bundan 

başka komisyon çalışmalarının mahiyeti hakkında açık bir fikir edinmek de güçtür. 

Eğer örnek ve esas bir elyazması nüshayı istinsah bahis mevzuu olsaydı emniyetli 

yazıcılar kâfi gelebilirdi ve mezkûr şahıslar da bunların çalışmaları üzerinde olsa olsa 

bir kontrol vazifesi yapmış olurlardı. Mezkûr rivayete göre şüpheli hallerde Kureyş 

lehçesine müracaat ediliyordu; fakat bu, yalnız sonraları “Kur’an dili” denildiği 

zaman ne anlaşıldığını gösterir. Bundan başka o kadar mükemmel olmayan Arap 

alfabesi ile telaffuza ait ince farkların açık bir surette gösterilmesi imkânsız idi. 

Herhalde en esaslı nokta şudur ki Hz. Osman’ın nüshası, en büyük kısmı itibari ile 

suhufa yahut yukarıda beyan edildiğine göre Zeyd’in nüshasına dayanmaktadır. Öyle 

ki, bu suretle esas yazının şekil ve muhtevası hakkında bir fikir edinmek 

mümkündür.
240

 

Buhl, “kitap” kelimesinin Kur’anla eş anlamlı olararak anlaşıldığını ancak 

“Kitabın” daha geniş manada kullanıldığı görüşünü şöyle temellendirir: 

El-Kitab (yazı, kitap) adı, sık sık Kur’an yerine kullanılır. Ekseriya bu iki ad 

birbirinin tamamıyla müteradifi olarak görülür. El-Kitap da “Mübarek bir gecede” 

Duhan 44/3 gökten inzal edilmiştir. (msl. Gafir 40/2; Casiye 45/2) O halde Kur’an 

gibi el-kitab da mücerred bir vahy için kullanılmıştır. Hicr 15/1’de “bunlar açık bir 

Kitabın ve Kur’an’ın ayetleridir” denilmekte ve Neml 27/2’de bu tabir şu şekli 

almaktadır: “Bunlar Kur’an’ın ve açık bir Kitabın ayetleridir.” Her iki tabir de daha 

yakından tetkik edilirse, aralarında fark bulunduğu da görülür. Yusuf suresi 12. 

ayette “bunlar açık (mubin) Kitabın ayetleridir. Biz onu Arapça bir Kur’an yaptık.” 

yahut Kur’an’a “âlemlerin Rabbinden gelen Kitabın bir izahı”
241

 denildiğini 

okuduğumuz zaman, el-Kitab’ın daha geniş bir tabir olduğu ve anlaşılabilir bir şekil 

ile insanlara vahyedilince, Kitaba Kur’an denildiği meydandadır. Peygambere 
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yollanmış olan, ilahi Kitab’ın kendisi değil fakat bu Kitabın Arapçaya tercüme 

edilmiş kısımlarıdır; Kur’an kelimesi işte bu kısımlar için kullanılmıştır.
242

 

Nöldeke ise şunları kaydeder. Şimdi elimizde bulunan Kur’an biçimi esas 

olarak, Hz. Peygamber’in vefatından sonra iki üç yıl içinde oluşmuştu. Hz. Osman 

mushafı, Hafsa nüshasının bir kopyası olduğuna göre, “Kur’an, Ebu Bekir veya en 

geç Osman’ın yönetimi sırasında bitirilmiştir” demek doğru olur. Mamafih bu işlem 

muhtemelen sadece surelerin kompozisyonu ve sırasına özgü kalmıştır. Tek tek 

vahiylerin, Hz. Peygamber’in bıraktığı veya yazdırdığı şekilde kâğıda geçirildiğinden 

emin olabiliriz. Hıristiyan şeriatının olduğu gibi Yahudi şeriatının da kutsal yazıları 

insan eseridir. Her ne kadar İncil yazarı, kendisinin Tanrı’dan ilham aldığını 

söylemişse de bu böyledir… Kur’an’daki durum çok daha değişiktir. Gerçekten Hz. 

Muhammed objektiftir ve kitaptaki vahiyleri aktarmıştır. Fakat kendisinin bu 

vahiylerin yazarı olmadığını ve Tanrı sözleriyle Tanrı istemini aktarmadan öteye 

geçmediğini açıkça söylemiştir. Kur’an’da sadece ve sadece Tanrı konuşur. 

Hayatından çıkardığımız sonuca göre Peygamber bu düşüncelerinde son derece 

samimiydi…
243

   

Friedrich Schwally, Hz. Peygamber’in vefatından sonra ilk halife Ebu 

Bekr’in adına cem’ edilmiş bir Kur’an bulunduğuna ilişkin rivayetin tarihsel 

güvenilirliğini reddeder. Onun bu çıkarımı şu delillere dayanır. 

1) Rivayet tarafından, Kur’an’ın cem’i ile Yemame savaşında Kur’an 

hafızlarının ağır kaybı arasında kurulan bağ iki sebepten ötürü düzmecedir. Bir 

taraftan, bu savaşta öldürülen Müslümanlara ilişkin nakledilen liste, sadece çok az 

Kur’an uzmanlığı iyi bilinen kişi adı içerir. Diğer taraftan kurulan bağ mantıksızdır. 

Çünkü Kur’an’ın zaten Hz. Peygamberin’in yaşamı boyunca parça parça olarak 

yazıldığını sanmak için iyi neden vardır. Hafızların ölmesi, bu yüzden, Kur’an’ın 

cem’ edilmesi kararının alınmasının sebebi olamaz. 

2) Bir kısım rivayetler şu soruya göre farklılaşır. Ebu Bekir namına yapılmış 

olan Kur’an’ın cem’i ve Osman’ın halifeliği esnasında yapılmış olan onun resmi 

edisyonu neredeyse aynı şey miydi? Schwaly bu çelişkiden hareketle, rivayetlerin 
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yazarlarının ilk halife dönemine kadar geri giden gerçek bilgilere sahip olmadıkları; 

onların olmakta olan şeyler hakkındaki kendi görüşlerini rivayet biçiminde 

uydurdukları sonucuna ulaşır. Diğer taraftan ona göre, sayılı yıl önce Zeyd b. Sabit 

zaten Kur’an’ı cem’ edip metni sayfalara yazmış ise ve bu metin eğer sadece 

kopyalanan bir model olarak alındı ise, Osman zamanında Kur’an’ın toplanması ve 

edite edilmesi için Zeyd b.Sabit başkanlığında bir komisyon kurulması garip bir 

durumdur. 

Bu delillere binaen Schwaly şu sonucu çıkarır: Ebu Bekr adına yapılmış ilk 

Kur’an cem’ine dair rivayetler, hakkında ihtilaf edilen Osman’ın hilafetiyle beraber 

getirdiği cem’e daha fazla otorite kazandırmak için sonradan uydurulmuş 

şeylerdir.
244

   

 Paul Casanova ise, Kur’an’ın Emevi hükümdarı Abdulmelik’ten önce cem 

edilip resmen çoğaltılmasının gerçekleşmediğini söyleyen ilk kişidir. Bu görüş 

Alphonse tarafından daha ayrıntılı biçimde şöyle temellendirilmiştir: 

 1) Kur’an’ın derlenmesi konusunda en erken kayıt, İbn Sa’d tarafından 

Tabakat’ında nakledilmiştir. Hz. Peygamber’in ölümünden yaklaşık iki yüzyıl 

sonraya tekabül eder. Biz bu iki yüz yıl boyunca şifahi olarak nakledilen Hadis 

rivayetleri hakkında güvenilir bilgiye sahip değiliz.  

2) İbn Sa’d, Peygamber’in yaşamı ve Ömer’in halifeliği sırasında Kur’an’ı 

cem etmiş olan Sahabilerden bahseden rivayetler nakleder. Fakat O, Ebu Bekir ve 

Osman adına yapılmış bir cem işinden bahseden hiçbir rivayet içermez. 

3) Bu konuda Buhari’nin Hadis derlemesinden bir şeyler öğreniriz ki Buhari 

İbn Sa’d’dan da daha sonraki derlemelerden de çeyrek yüzyıl sonra ölmüştür. 

Mingana’ya göre, Müslüman ve batılı bilginlerin meyyal olduğu gibi, daha erken 

olan İbn Sa’d’ın rivayetlerine daha genç olan Buhari’nin rivayetlerini tercih etmemiz 

için herhangi bir sebep yoktur. Daha da ötesi, bu erken dönem derlemeler konuya 
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dair karışık ve çelişkili rivayetler içerir. Bunların hangisine güvenebileceğine karar 

vermek imkânsızdır.
245

 

Hadis malzemesinin tarihsel olarak güvenilmez olduğu görüşünden hareketle 

Mingana, İslamî rivayet dışı kaynaklara bakmaya karar verir. Çünkü onlar Müslüman 

kaynaklardan daha erkendir. Mingana şu kaynakları sayar: 

1) Amr b. el- As ile Antakya’nın Monofizit patriği I. John arasında geçen 

tartışma hicretin 18. yılında geçmiş ve kaydedilmiştir. 

2) Osman’ın halifeliğinin ilk yıllarında Ninova piskoposu tarafından yazılan 

ve Müslümanlara göndermede bulunan bir mektup. 

3) Abdulmelik’in halifeliğinin ilk yıllarında (690) yazılmış olan John Bar 

Penkaya’e ait günlük. 

Mingana, hicri birinci yüzyıla ait bu kaynaklar Müslümanları ve onların 

inançlarını tasvir ederken ya da zikrederken, onların hiç birisinde İslami bir kutsal 

kitaba imanın geçmediğini iddia eder. Kur’an ancak 8. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna 

doğru, Nasturi, Yakubi, Melkiti dini çevrelerinin sohbet konusu olmuştur. Mingana, 

bu bilgilerden hareketle resmi bir Kur’an’ın 7. yüzyılın sonundan önce var olmasının 

imkânsız olduğu sonucuna varır.
246

 

John Wansbrough, Quranic Studies adlı çalışmasında ve John Burton, 

Collection of the Qur’an adlı çalışmasında Goldziher ve Schatch’ın bakış açılarını 

çalışmalarına aksiyomatik temel olarak aldılar ve Kur’an’ın cem’i ve redaksiyonuna 

ait Müslümanlara ait bütün rivayetlerin tarihsel olarak güvenilmez olduğu sonucuna 

ulaştılar. İkisine göre söz konusu rivayetler, hicri 2. yüzyıldan ileriye doğru dogmatik 

ya da hukuki tartışmaların izdüşümleri olarak görülmelidir. 

Wansbrough görüşünü bizzat ilgili rivayetlerin tetkikine dayandırmamış, 

bilakis hem Schacht’ın sonuçlarına hem de Kur’an ve tefsir edebiyatının biçim- 

analitik incelemesine dayanmıştır. O’na göre mevcut haliyle Kur’an’ın farklı okuyuş 

gelenekleri, hazifler ve tekrarlar ile karakterize edilmiş yapısı bir ya da birçok kişinin 

elinden dikkatlice çıkmış bir çalışma olduğu izlenimi vermeyecek şekildedir. Daha 
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çok, uzun nakil periyodu boyunca, başlangıçta müstakil halde bulunan okuma 

geleneklerinden süregelen bir organik gelişmenin ürünüdür. Söz konusu okuma 

gelenekleri, nebevi bir hikmetin pasajları olarak düşünülebilir. Bunlar, uzunca bir 

süre sözlü olarak nakledilmişler ve sonuç olarak bir kanonda bir araya gelmişlerdir. 

Bu sürecin sonunda kanonikleşme hicri ikinci yüzyılın sonundan daha erken 

gerçekleşmemiştir. Hz. Osman’ın edisyonunu anlatan hadislerin ima ettiği şekilde 

tespit edilmiş standart bir metnin daha erken oluşturulmuş olması zordur.
247

 

Dolayısıyla bunlar ve Kur’an’ın erken bir vakitte cem’ edildiğine dair diğer 

rivayetler tarihsel bakımdan güvenilir olan rivayetler olarak değil, bilakis çeşitli 

maksatlara hizmet eden rivayetler olarak görülmelidir. 

Burton, Collection of the Qur’an adlı kitabında, tam da Müslümanlara ait 

ilgili rivayetlerin detaylı bir incelemesini sunmuştur. Ona göre Muhammed’in 

vefatından sonra Kur’an’ın cem’ine dair bütün rivayetler mevzudur. Ne Ebu Bekir 

namına bir cem, ne de Osman’ın emri ile resmi bir edisyon hiçbir zaman var 

olmamıştır. Eğer Kur’an’ın değişik toplama ve nüshalarının olduğuna dair hadisler 

düzmece ise, sadece tek bir tarihi güvenilir gerçek kalır ki o da Kur’an’ın kendisidir. 

Burton, mevcut haliyle bu Kur’an’ın bizzat Muhammed tarafından bırakıldığını farz 

eder. Burton, Kur’an’ın cem’i ile ilgili Müslümanlara ait rivayetlerin ne zaman var 

olmaya başladığını açık bir şekilde ortaya koymaz. Bununla beraber onun fikri şudur: 

Bu hadisler usul bilginleri arasındaki tartışmaların bir sonucudur. O, İslam 

hukukunun gelişimine ilişkin hicri 3. yüzyılın başı ve sonrasına odaklanan Schacht’a 

ait teoriye katılır.
248

  

Buna göre meseleyi inceleyen dört büyük bilginin kanonik cem’in ne zaman 

yapıldığına ilişkin elde ettiği sonuçlar birbirinden tamamen farklıdır: Schwally’ye 

göre halife Osman zamanında; Mingana’ya göre ilk İslami yüzyılın sonunda halife 

Abdulmelik zamanında; Wansbrougha göre hicri 3. yüzyılın başında ve Burton’a 

göre Hz. Muhammed’in yaşadığı sırada. 
249
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Biz, Kur’an tarihine dair anlatıların, vaki olduğu iddia edilen olayların görgü 

tanıklarına kadar geriye gittiğini ispat edemeyiz. Biz bu hususların rivayetlerde 

nakledildiği şekliyle hakikaten gerçekleştiğinden emin olamayız. Bununla beraber 

Müslüman anlatılar çok erken döneme aittir ve bu yüzden iddia edilen olaylara, batılı 

bilginlerin ileri sürdüğü şüphelerden daha yakındır. İtiraf etmek gerekir ki, 

Müslüman anlatılar akla uygun görünmeyen bazı ayrıntılar içerir ya da daha tedbirli 

davranırsak, açıklamaya muhtaçtır. Ama bu rivayetleri daha makul ve tarihsel olarak 

daha güvenilir izahlarla değiştirme iddiasındaki Batılı yaklaşımlar, açıkça kendilerini 

lanse ettiklerinden uzaktırlar.
250

 

Diğer semavi kitaplarla Kur’an arasında mukayese yapan Bucaille, Kur’an 

tarihiyle diğer semavi kitapların tarihlerinin mukayese bile edilemeyeceğini belirtir. 

Tatışma götürmez bir sıhhatte olması (Allah’dan nazil olduğu gibi kalması) 

bakımından Kur’an metninin, semavi kitaplar arasında apayrı bir yeri vardır. Öyle bir 

yer ki, Kur’an bunu ne Eski Ahid ile ne de Yeni Ahid ile paylaşmaz. Çünkü O, bizzat 

Hz. Peygamber’in sağlığında yazıyla tesbit edilmiştir. Bu tesbitin nasıl yapıldığını 

göreceğiz. 

Semavi kitapların sonuncusu olan Kur’an’ı sıhhat konusunda Eski Ahid ile 

İnciller’den ayıran temel farklar bazı kimselerin ısrarla ileri sürdükleri gibi, asla 

nüzul tarihi meselelerinden ileri gelmemektedir. Bu kimseler tarih meselesini ileri 

sürerlerken, Musevi- Hristiyan kitabının metinleri ile Kur’an metinlerinin 

hazırlanışına yön veren şartlara önem vermedikleri gibi, Kur’an’ın Peygambere 

iletiliş tarzlarına da ehemmiyet vermezler. Miladi yedinci asra ait metnin tahrif 

edilmeden bize kadar ulaşma şansı, kendisinden on beş asır kadar kıdemli olabilen 

metinlerden daha fazladır, şeklinde bir görüş ileri sürülür. Bu tesbit doğrudur ama 

farklılıkların sebeplerini izaha yeterli değildir. Bu uyarı, tarihi daha yeni olan Kur’an 

metninin insanlar tarafından tahrif edilme tehlikesinin, birincilerinkinden daha az 

olduğunu önemle belirtmek için yapılmış olmaktan ziyade, Musevi- Hristiyan 

                                                 
250

 Motzki, s. 158. 



 

 

 

 

86 

metinlerinin çağlar boyu uğramış oldukları tahrifata bir mazeret göstermek için 

yapılmıştır.
251

 

Eski Ahid’de görülen yanlışlar ve tezatların asıl sebepleri, aynı olan bir 

kıssanın birden fazla müellifi olması ve kendisini oluşturan bazı kitapların, 

Hristiyanlık öncesi birçok çağlarda revizyona tabi tutulmuş bulunmasıdır. İncillere 

gelince, İsa’ya ait sözlerin veya fiillerin hep aslına uygun bir rivayetini ihtiva 

etmekte olduklarını kimsenin kabul edemeyeceği bu kitaplar, metinlerinin sürekli 

olarak yeni baştan kaleme alınmış olması, sıhhatinin zedelenmesine belli oranda 

sebep teşkil etmiştir. Üstelik müellifleri de naklettikleri sözleri ve olayları 

kulaklarıyla işitmiş, gözleriyle görmüş tanıklar değillerdir.  

Vahiy mahsulü Kur’an ile Hz. Peygamber’in fiil ve sözlerinin rivayet 

mecmuaları olan hadis kitapları arasında ayrım yapılmasının gerektiğini de altını 

çizerek belirtmeliyiz. Hz. Peygamber’in vefatından hemen sonra, ashabından bazıları 

bazı hadisleri yazmaya başlamışlardır; bazı hadislerin arasına insan hatası sızmış 

olabileceğinden, onların derlediklerinin daha sonra yeniden ele alınması ve en ciddi 

bir tenkide tabi tutulması zorunlu olmuştur. Öyle ki uygulama alanında en fazla itibar 

gören belgeler, Hz. Peygamber’in vefatından sonra telif edilmiş olanlardır. Hadisler 

de tıpkı İnciller’deki metinler gibi değişik kuvvette bir sıhhat derecesine sahiptirler. 

Nasıl ki hiçbir İncil, İsa’nın sağlığında yazıyla tesbit edilmemişse ( hepsi de O’nun 

nübüvvet görevinin dünyada sona ermesinden çok sonra yazılmışsa), hiçbir hadis 

mecmuası da Hz. Peygamber zamanında tesbit edimiş bir metne sahip olmamıştır.
252

 

Kur’an için durum tamamen başkadır. Kur’an peyder pey nazil oldukça, 

metinler hem Peygamber tarafından hem de çevresindeki Müslümanlar tarafından 

ezberden okunmuş, ashabından vahiy kâtiplerince de yazılmıştır. Demek ki 

metinlerin aslına uygun olarak muhafazasında, İnciller’in sahip olmamış 

bulundukları bu iki yönlü muhafaza usulüne, Kur’an daha başlangıçta sahip 

bulunuyor. Hz. Peygamber’in vefatına kadar da öyle olacaktır. Herkesin yazmadığı 

fakat ezberleyebildiği bir devirde, metinleri ezberden okuma işi, metinler kesin 
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şeklini alırken,  okuyucuların birbirlerini kontrol edebilmeleri bakımından büyük bir 

avantaj sağlar. 
253

 

İlk resmî Mushaf, (her ne kadar üst üste konulmuş düzenli sayfalardan 

müteşekkil idiyse de henüz ciltli bir kitap halinde değildi) tam olmasından başka, 

özel şahıslarda mevcut tam veya kısmî Kur’an nüshalarından farklı olarak sadece Hz. 

Peygamber’in yapmış olduğu son mukabeleye uygun düşen ayetleri kabul, uygun 

düşmeyenleri de reddetmesi yönünden temayüz etmişti. Gerçekten İbn Mes’ud veya 

Übeyy b. Ka’b kendi nüshalarına bazen hafızalarından yazmakta, belki de önceki bir 

tarihe ait bir varyant ilave etmekte yahut satırları arasına veya kenarlarına çok defa 

farklı bir renkle, açıklayıcı mahiyette bir takım küçük notlar veya Kur’an’dan 

olmayan bazı dualar kaydetmekte herhangi bir beis görmedikleri halde, resmî 

mushafta böyle ilaveler mevcut olmadığı gibi, bizzat surelerin isimleri bile yoktu.
254

 

Mukaddes metin, sadece hafızalarda muhafaza edilecek ayetlerin mecmuu 

değildir; o aynı zamanda yazılı bir “kitap” tır. Bu iki unsur daimi olarak birbirini 

destekler ve kontrol eder. Bu sebeple Hz. Peygamber’e vahyedilen ve kendisi 

tarafından ezbere okunan her ayet, o anda vahiy kâtiplerinin yanında bulunan, 

yaprak, ağaç parçası, düz taş, parşömen kâğıdı, deri, kürek kemiği vs. gibi çeşitli 

şeyler üzerine derhal yazıyla kaydediliyordu. En güvenilir kaynaklar, Hz. 

Peygamber’in vahiy kâtipliğini yapan kimselerin sayısının yirmi dokuza vardığını 

söylerler. Mekke’de bu işle görevli fazla kimse olmamakla ve bu vazife de resmi bir 

özellik taşımamakla beraber, şurası da bir gerçektir ki müminler ta baştan beri, hatta 

zulüm altında bile kendi şahsi ihtiyaçları için Kur’an ayetlerini istinsah etmekten geri 

kalmamışlardır. Hz. Ömer, kaynakların bize bildirdiğine göre kız kardeşinin evinde 

bulduğu Taha suresinin ilk ayetlerini ihtiva eden bir varağı okuması neticesinde 

ihtida etmiştir. Ancak Kur’an ayetleri bu yazılış şekliyle başlangıçta mütecanis, 

muntazam ve numaralanmış bir mecmua halinde değildi. Hz. Peygamber’de yazılı 

tek bir ayet yoktu. Başkalarında da tam bir nüsha bulunmuyordu. Müminler arasında 
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bu şekilde yayılmış olan Kur’an, tam ve kesin şekline hafızalarda, ancak Hz. 

Peygamber’in hayatının sonuna doğru kavuşmuştu.
255

 

Kur’an’ın daha önceki şekli ne olursa olsun, bugün elimizde bulunan kitabın 

esas olarak Hz. Osman’ın yazdırdığı Kur’an olduğu kesindir. Neyin dâhil edilip 

neyin çıkartılacağına Hz. Osman’ın heyeti karar vermiştir; surelerin sayısını, sırasını 

ve harekesiz metnin iskeletini, yani harfleri ayırt eden noktalar atıldığında onun 

biçimini bu heyet belirlemiştir.
256

  

Elimizdeki Kur’an’ın Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği her şeyi ihtiva edip 

etmediği cevap verilmesi güç bir sorudur. Aksini ispat etmek de güçtür. Hz. 

Muhammed tarafından tebliğ edilen Kur’an’ın hiçbir parçasının kaybolmadığından 

da emin olamayız. Kur’an’ın bizzat kendisi Allah’ın Hz. Muhammed’e bazı 

bölümleri unutturacağından söz etmektedir.
257

 

Kur’an’ın toplanması ve tedvini konusunda hangi görüş benimsenirse 

benimsensin, bazı bölümlerin kaybolmuş olması ihtimali mevcuttur. Eğer hadislerde 

belirtildiği şekilde Kur’an’ın toplanmasında, Zeyd gelişigüzel yazılara ve beşer 

hafızalarına bağlı kalmışsa, bazı bölümlerin kaybolmuş olması pek muhtemeldir. 

Bununla birlikte Kur’an’ın belirli yerlerindeki birbiriyle açıkça ilgisiz ayetlerin 

birleştirilmesi, editörlerin, Kur’an’a ait olduğuna inanmak için gerekçelerinin olduğu 

her şeyi muhakkak surette koruduklarını göstermektedir. Hz. Muhammed’in vahyin 

gözden geçirilmiş bir şeklini elde etme imkânına sahip olduğu yolundaki hipotez, 

O’nun eski şekli bir kenara bırakmış olabileceğinin tasavvur edilmesine yol açabilir; 

Allah’ın ona unutturacağına ilişkin Kur’ani ibareden de benzeri bir şey çıkartılabilir. 

Bu yolla vahyedilen pasajların bir kısmı tümüyle kaybolmuş olabilir. Bununla 

birlikte, önem arzeden herhangi bir şeyin kaybolduğunu düşünmek için de hiçbir 

neden yoktur. Birbirinden farklı hatta birbiriyle çelişen vahiylerin korunmuş olması 

gerçeği, tali olanlar hariç, Hz. Muhammed’e vahyedilenlerin tamamına sahip 

olduğumuzun en güçlü delilidir.
258
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Muhammed Arkoun’a göre bugün için mushaf hakkında tartışmamız çok 

zordur; çünkü resmî din anlayışı onu sınırlamış ve mevcut şekliyle okunmayan her 

farklı metni yok etmiştir. Bugün tüm Müslümanlar, en azından hicri 4. asırdan 

sonrakiler, Hz. Osman tarafından cem’edilen mushafın, Kur’an ayetlerinin tümünü 

içerdiğini düşünürler. Bu inanç bilimsel bir akıl yürütmenin sonucunda ulaşılmış bir 

hüküm değil, mevcut durumun kabulünden ibarettir.
259

 

Arkoun’a göre Hz. Osman tarafından cem’ edilen mushafın eksiksiz 

olduğuna hem Sünni hem de Şiî’lerin inandığını ifade eder. Ancak burada esas 

problemin bu iddia değil, toplumun herhangi bir şeyi kabul etmedeki tutumu ve inkâr 

halinde ödenebilecek ağır bedeller olduğunu söyler.
260

 Nitekim Mu’tezile’nin 

halku’l-Kur’an tartışmasında yenilgiye uğramasıyla, ortodoksi bütün gücüyle eldeki 

mushafın ilahiliğini dayatmış ve daha sonra görüleceği gibi bu durum, mushafın 

yetkinliğinin, sultanın elinde bir otorite aracı olarak kullanılmasına sebebiyet 

vermiştir. Örneğin, bu yüzden, İslam ülkelerinde azınlıkların lehçelerinin dahi 

yazılmasına izin verilmemiştir.
261

 

Neticede Arkoun şöyle demektedir: “Eksiksiz bilgiye sahip ilk malzemeler, 

çaresiz ulaşılamaz olduğuna göre, hiçbir yeniden okumanın, Kur’an ayetlerinin 

eksiksiz tarihsel anlamına ulaşamayacağını kabul etmek gerekir.
262

 

 

         3. 4. ORYANTALİSTLERİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Oryantalist bakış açısının ele alındığı bu bölümde, Kur’an’ın yazılması ve 

cem’i ile ilgili yaklaşımlar ele alınmaya çalışıldı. Homojen bir yapı arz etmeyen bu 

bakış açısında, Kur’an’ın asli şekliyle muhafaza edilerek günümüze geldiği ile 

Kur’an’ın tahrif edildiği, orijinalitesini koruyamadığı şeklindeki iki zıt görüşün 

olduğu görülmektedir. Esasen oryatalistlere karşı yapılan savunmacı tezler bazen 

oryantalistleri olduğundan büyük görmekden kaynaklanan aşırı tepkisel cevaplar 

üretmektedirler. Bazen de üretilen cevaplar ilmi olmaktan çok subjektif olmaktadır. 
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Oryantalistlere karşı tepkisel davranmak yerine kişi ve konu bazında yapılacak 

değerlendirmeler daha makul görünmektedir. 

Musa Carullah, Tarihu’l- Kur’an ve’l-Mesahif’’te Kur’an’ın tahrifinin 

imkânsız olduğunu gösteren birkaç madde zikreder. Biz de; kısa ve öz olmalarından 

dolayı özetleyerek aşağıya alıyoruz. 

Hz. Peygamber dar-ı bekaya irtihal ettiğinde, geride binlerce sahabe kalmıştı. 

Onların her biri Kur’an’ın büyük bir bölümünü ezbere biliyordu. Çok geçmeden bu 

insanlar, farklı coğrafyalara dağıldılar. Daha sonra Kur’an, istinsah edilip 

çoğaltılarak bu sahabilerin bulunduğu bölgelere ve şehirlere gönderildi. Eğer 

herhangi bir harfte ya da kelimede bir tahrif söz konusu olsaydı, mutlak surette 

ortaya çıkardı, ümmet galeyana gelerek Kur’an’ı cem edenlere kılıçla karşı koyardı. 

Ashab içinde kimileri Kur’an’ın kıraat farklılıklarını ve bunları doğru bir 

şekilde eda etme yollarını öğrenmek için onunla ilgilendi; kimileri ondan hüküm 

istinbat etme, dini prensipler çıkarma derdine düştü; kimileri manalarını tefsir etmek, 

kapalı kalmış yerlerine vakıf olmak için Kur’an’ı ezberledi. Kimilerini onun 

olağanüstü fesahati, fevkalade belağati, mükemmel üslubu tam bir insicam arz eden 

nazmı, hayranlık uyandıran te’lifi etkiledi, kimileri de ondan anladıkları 

doğrultusunda -ki çoğunluk böyledir- amel etmek için Kur’an’ı ezberledi. 

Dolayısıyla çok sayıda ve uzak bölgelerde olmalarına karşın bu kadar yüksek 

himmet, bu kadar farklı maksat ve hedefi olan insanın, Kur’an’da bir tahrif yapmış 

olması düşünülemez. 

İlk dönem Müslümanları, Yahudiler ve daha başka düşman guruplar 

tarafından kuşatılmış durumdaydı. Şayet en küçük bir tahrif ya da tebdilin 

varlığından haberdar olsaydılar, mushafı cem’ edenler hakkında fitneyi körükleyerek 

sataşmalarda bulunur, Arap kabileleri arasında Müslümanlar aleyhinde skandallar 

patlak vermesi için var güçleriyle çalışırlardı. 
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Gerçekten de bu, Mushafları cem’ eden kimseleri ümmetin gözünde küçük 

düşürmeye yardım edecek fırsatların en çaplısı; İslam camiasını dağıtmaya, 

birliklerini parçalamaya yol açabilecek sebeplerin en fazla iş göreni olurdu.
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SONUÇ 

Kur’an’ın yazılması konusu incelendiğinde zorunlu olarak Arap yazısına 

karşı tutumun da irdelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda vardığımız sonuç yaygın 

kanaatten biraz farklıdır. Yaygın olan görüş Arapların ümmi bir kavim olmaları 

hasebiyle yazıyı bilmedikleri yönündedir. Fakat Arapların civar devletlerle olan ticari 

ve kültürel münasebetleri; Bedir esirlerine yazı öğretme karşılığında özgürlüklerini 

elde edebileceklerine dair şart vb. durumlar yazının yaygın olarak kullanıldığını 

göstermektedir. 

Kur’an’ın yazılması beraberinde vahiy kâtipliği kurumunu getirmiştir. Esnek 

bir yapıda olan bu kurumun mensupları resmi işlerin yazımında da istihdam 

edilmişlerdir.  

Arapların ümmiliği ile ilgili yapılan değerlendirmelerde şu iki noktanın 

ortaya konması gerekmektedir. Çünkü ekseriyetle bu iki mesele birbirine 

karıştırılmaktadır. Arapların yazıyı bilip bilmediği meselesi ve yazının gelişmemiş 

olması meselesi. Yazının gelişimi İslamiyetin gelmesinden sonra hızlanmıştır. Fakat 

İslamiyet geldiğinde Araplar arasında yazı kullanılmaktaydı. Hz. Peygamber’in hadis 

yazımını yasaklamasının sebebi yazıdan çok hadislerin ayetlerle karıştırılma 

tehlikesidir. Zaten Hz. Peygamber hadis yazımının dışında umumi bir yazı yasağı 

getirmemiştir. 

Esasen Hz. Osman’ın yaptığı da Arap yazısından kaynaklanan problemlerin 

hallinden başka bir şey değildir. Çünkü Hz. Osman mushafa resmi bir hüviyyet 

kazandırdıktan sonra şahsi mushafları yaktırmış olmasına rağmen kişisel 

küskünlükler dışında herhangi bir muhalefetle karşılaşmamıştır. 

Hz. Ebu Bekir ile Hz. Osman’ın yaptıkları işler arasında şu farklar vardır: 

1) Hz. Ebu Bekir, Kur’an hakkında muhtemel bir ihtilafı önlemek için, 

Resulullah’tan kalan sahifeleri Mushaf halinde yazdırdı. Hz. Osman ise genişleyen 

ülkenin ihtiyacı için onu çoğalttı. 

2) Hz. Osman, bazı kelimeleri, mahalli lehçelere göre okuma imkânı veren 

muvakkat iznin sona ermesi sebebiyle, bu durumu bilmeyenlerin ve Arap olmayan 
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Müslümanların sayısı artınca, işi mazbut tutmak için, ümmeti bir harf (lehçe) 

etrafında topladı. 

Kur’an’ın yazılması ve cem’i ile ilgili rivayetler konunun omurgasını 

oluşturmaktadır. Bu rivayetlerin hepsi aynı sıhhat derecesine sahip olmamakla 

beraber sahih kaynaklarımızda geçen ciddi rivayetler de vardır. Bunların halli 

noktasında nesh ilkesi işletilmiştir. Dahası bir kısım ayetlerin, bizzat Kur’an’ın 

ifadesiyle, unutturulmuş olma ihtimali de rivayetlerdeki problemlerin çözümü için 

kullanılmıştır. Tefsir Usulü eserlerimizde gerek nesh ilkesinin gerekse insa’nın 

(unutturma), rivayetlerdeki müşkillerin halli için rahatlıkla kullanılması, problemi 

kendi içeririsinde çözme gayreti olarak görülebilir. Meselenin bu şekilde halledilmesi 

müelliflerde herhangi bir tahrif kaygısına veya söylemine de yol açmamıştır. 

Şia’da, ilk dönem Ahbari gelenekte bazı rivayetlere dayanılarak tahrif 

gündeme gelmişse de bu kanaat kabul görmemiş ve reddedilmiştir. Bugün Şiilerin 

elindeki Kur’anla Sünnilerin elindeki Kur’an arasında herhangi bir fazlalık veya 

eksiklik yoktur. 

Oryantalistlerin bu konuya katkısı, gözlerin Tevrat ve İncil’in tarihine 

çevrilmesi ve Kur’an tarihiyle aralarında mukayese yapma fikri vermesi bakımından 

önemlidir. Oryantalistlerin değerlendirmeleri genel itibariyle tarafsız olmamakla 

beraber dikkate alınması ve dikkatle değerlendirilmesi gereken bazı tezler 

içermektedirler. 

En sahihinden en zayıfına kadar bütün rivayetlerin tetkik edilmesi, Kur’an 

için olumsuz bir durum değil, tam aksine her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya 

konularak Kur’an’a yönelik şüphelerin izalesi yönünde olumlu birer adımdır. 
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