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rum, bir ruh haleti olarak tezahür
ederken, İşiarn'da kutsal kitab olan
Kur'an'a dokunmak belli bazı esaslara bağlanmıştır. Nitekim
Kur'an'a dokunmak, onu taşımak ve
okumak için abdestli olınak şartı ge-

Giriş
Şüphesiz

her elinin kutsal addettiği bir kitabı vardır. Hatta ideolojiler için de buna benzer bir durum
söz konusudur. Onlar belki kitaplarına dini ma'nada bir kutsallık
atfetmezler, ama onu düşünceleri ve
fikirleri için ilham kaynağı olarak
değerlendiTir ve hep ondan esinlenerek hareket ederler. Bu da bir nevi
kutsamadır. Gerek din mensupları;
gerekse ideolojilere bağlı kişiler, dinlerinin veya ideolojilerinin esasını
oluşturan kitaba şüphesiz ki farklı
bir gözle bakar ve değişik duygularla
onu ele alıp inceler. Esasında bu
tabii bir olaydır. Genellikle insanlar,
kutsal bir değer atfettikleri kitapla..""'llll ele alırken, okurken, incelerken diğer kitaplardakinden farklı
duygular içinde olurlar. Onu ince bir
ruh haliyle, duygu alemine dalarak,
ma'nevi bir atmosfere gark olarak,
hatta göz yaşları dökerek, aşkla,
şevkle veedie ele alır ve okur, ibadet
edasıyla inceler, ondan derin bir haz
ve ifadesi zor bir zevk alırlar... Bazen
bu yaklaşımın belli bazı şekiliere
bağlandığı da oluyor. Nitekim
İslam'da böyle bir durum söz konusudur. Diğer dinlerde ve
ideolojilerde bildiğimiz kadariyle bu
farklı yaklaşım tarzı, ma'nevi bir du-

tirilıniştir.

Ancak Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için konulan bu şart, öteden
beri tartışma konusu olagelmiştir.
Pek çok fakih tarafından ileri
sürülen ve "zorunluluk" haline getirilen bu şartın meşn1iyyeti
tartışılmış; bir kı(mı, ayet ve
hadislerden istidlıili-e Kur'an'a
dokunmak için abdest şartının zorunlu ve şer'! olduğunu ileri
sürerken, daha az bir kısmı da yine
ayet ve hadislerden huccet getirerek böyle bir zorunluluğun olmadığını söylemişlerdir.

Kur'an'a Dokunmak ve
Abdest
Acaba Kur'an'a abdestsiz dokunmak caiz midir? Yoksa ona dokunmak için mutlaka abdestli mi olınak
gerekir? Tartışma Vakı'a süresindeki üç ayet etrafında cereyan etmektedir. Söz konusu ayetlerde şöyle
buyurulmaktadır: "O elbette şeref
li bir Kur'an'dır, Korunmuş bir
kitaptadır. Ona ancak 'mutah1
hariın' dokunur. "
1

-55-

el-Vakı'a,

56177-79.

KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGiSi ŞUBAT 1998, SAYI: 4
duğudur.

O zaman (ona dokunmaz) anlamına gelen ''la yemessub:u"daki
zamir Kur'ıln'a raci olduğu gibi,
"mutahharun"dan kasıt da insanlardır. Binaenaleyh, o çok şerefli
Kur'an'a ancak temiz ve pak olan
insanlar dok.unabilir. Nitekim gerek
pek çok müfessir, gerekse pek çok
fakih, ılyeti bu şekilde değer
lendirmiş ve Kur'an'a dokunınayı

ı

i

tahılret şartına bağlamışlardır. 5

Meselenin netlik kazanması için şu
soruya da cevap vermek gerekir:
Acaba "tahılret"le, yani pak ve temiz
olmakla ne kasdediliyor? Burada bir
ma'nevi temizlik mi söz konusu, yok•
sa maddi temizlik mi? Yoksa her ikisi birden mi mevzıl-u bahistir?
Kur'an'a dokunmak için abdesti şart
koşan alimlerimiz, burada taharetle büyük ve küçük hadesten
arınmış olmanın, yani abdestli olmanın kasdedildiğini söylemektedirler.

Kur'an'a Abdestsiz Dokunulamayacağını İddia Edenler ve
Bunların

Delilleri
alimlerimiz, (fi kitabin
meknıln, yani o korunmuş bir kitaptadır) ifadesiyle elimizde bulunan Kur'an'ın kasdedildiğini söylemişlerdir. Kur'an-ı Kerim sadırlarda
saklı olduğu gibi, satırlarda da
müsecceldir. Allah Teala'nın şu kavli de buna işaret etmektedir: "O
mukaddes sayfalardadır" 2 Buna
göre "meknıln"un ma'nası, Kur'an'ın
her şeyden; her türlü tebdil ve
tağyirden korunmuş olduğu ve onun
Allah'ın muhafazası altında bulunBazı

2

3

Bunlar "Şüphesiz ki
Zikr'i (Kur'an'ı) Bizindirdik ve
onu koruyacak olan da elbette
Biziz. ' 11 ayetini de buna delil getiriyorlar.

Ayetlerdeki "korunmuş kitap
(meknıln)" ve "mutahharıln" ifadeleri tartışmanın esasını oluşturuyor.
Buradaki "Kitap"tan kasıt nedir?
Acaba bu ifadeyle, Allah tarafından,
vahiy yolu ile Hz. Muhammed'e
(s.a.v.) indirilen ve Fatiha sılresi ile
başlayıp N as sılresi ile biten iki kapak arasında bulunan elimizdeki
Kur'an mı kasdediliyor, yoksa Allah
katında malıfaz bir kitap mı mevzu
bahistir? "0 korunmuş bir kitabdadır" cümlesi ile işaret edilen
nedir? Sözünü ettiğimiz Kur'an mı,
yoksa Allah'ın nezdindeki Levh-i
Mahfılz mudur? Acaba bununla
Tevrat veya İncil kastedilmiş olabilir mi? ''Mutahhariın"dan kasıt kimlerdir? Allah'ın melekleri mi, yoksa
biz insanlar mıyız?

i
1

(3;f

1

i
1

1

Nitekim İbn Kesir ayetin
ab.
destle ilgisinin olmadığı .yönünde
~

3

Mesela Bk. Şeyhzade, IV/446; elXXVII/153-154; es-Sabıini,
Revai', IV497.
el-Hicr, 15/9.
Bk. İbn Kesir, Vlil/22; es-Sabun!,
Revai', Il/506; Yazır, Vl114723; elMerğinilııi, 1131; el-Cezlri, 1194-96; İbn
Abidin, 1185.
Alı1si,

4
5

Abese, 80/13.
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bazı görüşler

vermeyen müfessir en-Nesefi, (fi
kitabin mekm1n) cümlesinin Levh-i
Mahfı1z için sıfat yapılması durumunda, "mutahharı1n"dan kasdın
melaike olacağını, elimizdeki Mushiif için sıfat yapılması halinde ise
muradın insanlar olacağını, binaenaleyh Kur'an'a temiz olmayan insanların dokunamayacağını belirtmektedir.9

naklettikten sonra,
başka bir kısım alimiere göre, ayetten kasdın, cenabet ve hadesten
temizlenmeyenler olduğunu beyan
ediyor. Yani cenabet olanlar ve abdestli olmayanlar ona dokunamaz.
Bu görüşü ileri sürenler, "ay_etin
lafzı haberdir, lakin ma'nası
talebdir" diyorlar. Yani her ne kadar
ayette "sadece temiz olanlar
dokunur'' denmişse de, aslında "sadece temiz olanlar dokunsun" demek
isteniyor. İbn Kesir yine bu görüşü
beyan sadedinde buradaki
Kur'an'dan muradın elimizdeki
Mushaf olduğunu kaydediyor.6

el-Alüsi ise, (fi kitabin meknı1n)
ifadesinin Kur'an ıçın sıfat
yapılması durumunda, "mutahharün"dan muradın küçük ve büyük
hadesten temizlenmiş insanlar olacağını söylüyor. Buna göre, "abdestli
olan insanlardan başkası ona dokunmasın" anlamı ortaya çıkar. el-Alüsi,
ekseri ulemanın da cümleyi Kur'an'a
sıfat yaptıklarını belirtiyor. İmam
Şiifi'i ve İmam Malik de bu ayeteve
Hz. Peygamber'in Amr b. Hazm'a
yazdığı
mektuptaki ifadesine
istinaden, abdestsizin Kur'an'a do10
kunmasını men etmişlerdir.

el-Cessas da (la yemessuhft) deki (la)nın nehye de hamledildiğini
söylüyor. O Hz. Peygamber'in Amr
b. Hazm'a yazdığı mektuptaki emrini göz önünde bulundurarak, evla
olanın, kasdın abdestsiz olarak
Kur'an'a dakunulmaması olduğunu
belirtiyor. 7
ez-Zemahşer!,

"o,

korunmuş

bir kitaptadır'' anlamına gelen (fi
kitabin mekm1n) ayeti hakkında,
eğer bu cümle Kur'an için sıfat
yapılırsa, o zaman Kur'an'a tahir
olan insanlardan başkasının dokunmaması gerektiği anlamının ortaya
çıkacağını söylüyor.8

Müfessir el-Alüsi, Kur'an'a abdestsiz dokunmanın mantıken de
memnu olduğunu şöyle ifade ediyor:
Ayet Kur'an'ın şiinını ve azametini
beyan ediyor. Ona abdestsiz dokunmak ise azametini ihlal eder. Binaen aleyh ona abdestli dokunmak
icab eder. 11 Fahruddin Razi de
İmam Şiifi'i'den buna mürnasil ince

(La yemessühu)'daki "hı1" zamirinin mercli hakkında net bir bilgi
6

7
8
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9 Bk. en-Nesefi, IV/220.
10 el-Alusi, XXVII/154-155.
Şeyhzade, IV/446.
ll el-Alüsi, XXVII/155.

İbn

Kesir, VIII/22.
el-Cessas, V/300.
ez-Zemahşeri, IV/59.
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ma'nal~ nakletmektedir.

12 ·

geçen şu hadisdir:

Çağdaş

müfessirlerden es"mutahharün" kelimesi için
şunları söylüyor: "Kelime, biri meleklere, diğeri ise insanlara yönelik
iki ma'naya muhtemeldir. İkinci
ma'naya göre, abdestsizlik ve cenabetten arınınaclıkça Kur'an'a
dokunulamaz. 13

"Rasulullah (s.a.v.) Amr b.
Hazm'a yazdığı mektupta 'Tahir
olandan başkası Kur'an'a
dokunmasın' diye buyurdu."16 İbn
Kesir, hadisin başka tariklerle de
17
nakledildiğini belirtiyor. P.ek çok
alimimiz bu konuyu beyan ederken
bu hadisi delil olarak serdetmektedir.18 Kütüb-i Sitte üzerine şerh yapan İbrahim Canan, bununla
Kur'an'a temiz olmayanların dokunamayacağının talim edildiğine işa
ret ediyor. Yine Canan, evla
görüşün, ayetten maksadın, müslümanların temiz halde olmadan kitaplarını tutmamamaları gerektiği istikametinde olduğunu söylüyor. 19

Sabfuıi,

Müfessir bu şekilde ayetinfarklı
iki ma'naya muhtemel olduğunu
beyan etikten sonra, Mushaf-ı
Şerife dokunmanın hükmü başlığı
altında, "abdestsiz, cünüp, hayz ve
nifas halinde bulunanlar bütün bunlara, temizlenmedikçe Kur'an'a
dokunmak haramdır" demektedir.ı4

Bu hadisin bir benzeri de İbn
Merdüye tarafından naklediliyor.
Buna göre, Muaz b. Cebel, Rasülullah (s.a.v.) kendisini Yemen'e gönderirken, 'Kur'an'a tahir olandan

Muhammed Harndi Y azır ise,
gerek tercümesinde, gerekse tefsirinde ayeti insanlara yönelik olarak ele almıştır. Nitekim, yaptığı
izahın sonunda "Bu ayet· sebebiyledir ki, fıkıhta, cünüp iken
Kur'an'ın okunamayacağı ve abdestli olmayanın Mushafa temas ede~. b
meyecegı
eyan ol unmuşt ur. ,ıs

başkası dokunmasın'

söylemiştir.

20

dediğini

Ayrıca yine İbn Mer-

düye ve et-Taberam, İbn Ömer'den
Rasülullah'ın (s.a.v.) ''Kur'an'a
tahir olandan başkası dokunmasın" diye
buyurduğunu nak.1~
21
l e di~or.ıar.

A

Kur'an-ı

Kerim'e abdestsiz
söyleyen alimlerimizin ileri sürdüğü delillerden
biri de İmam Malik'in Muvatta'ında
dokunulamayacağını

16 Miilik, Muvatta', Kur'iiıı, 1, (1, 199).
17 Bk. İbn Kesir, VIII/21-22.
18 Mesela bk. el-Cessiis, V/300; esSuyiiti, ed-Durr, VIII/27; el-Alusi,
XXVII/155.
19 Canan, III/1 71.
20 es-Suyiiti, ed-Durr, VIII/28.
21 es-Suyutı:, ed-Durr, VIII/28.

12 er-Razi, XXIX/194.
13 es-Siibı1ni, Revai', II/497; 506; Safvet,
III/315.
14 es-Siibiini, Revai', II/507.
15 Yazır, VII/4723.
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siz dokunulınasının haram olduğu
hükmünün ayetle değil, sünnetle
sabit old:uğunu beyan etmektedir:
"Hülasa, sünnet Kur'an'a dokunmak
için taharetin vücubuna delalet ediyor. Aslıab-ı Sünen ve İbn Hibban'ın
rivayetinde sabit olmuştur ki, Nebi
(s.a.v.) Yemen ehline, içinde "Sadece
temiz olanlar Kur'an'a dokunsun"
emri bulunan bir mektup gönderdi.
Buna binaen ashabdan pek çok kişi
ve içinde Malik, Ebu Hanife ve
Şafi'i'nin de bulunduğu cumhı1r-ı fukaha evlatlarına Mushafa dokunmak için abdest almalarını emret. ı dir ...,26
mış er

Hz.

Peygamber'den (s.a:.v.)
bu nakiller yanında pek çok
sahabiden de abdestsiz Kur'an'a
dakunulmaması gerektiği konusunda nakiller yapılmaktadır. Nitekim
Selman-ı Farisi, abdestli değilken
asla Mushaf'a dokunmazdı. 22 Nakledildiğille göre, tuvalett~n dönen ve
abdestsiz olan Selman'a, "Keşke abdestli olsaydın! Sana K;ur'an'dan
bazı şeyler soracaktık!" diyenlere o
şöyle cevap vermiştir: "Soruiı, ben
ona dokunmayacağım. Ona sadece
mutahharün dokunur." dedi. Sonra
da
·"La yemessuhu ille'lmutahhariln" ayetini okudu. 23
yapılan

İbn

Kur'an'a abdestsiz dokunulaileri sürenler bu delillerden hareket etmişlerdir. Buna
karşılık, Kur'an'a abdestsiz dokunulabileceğini söyleyenler ve bunların
da delilleri vardır. Şimdi bunları
görelim.

Ömer, Enes b. Malik,
Basri, en-Nehru, Sa'd, Ata,
Tavfis ve daha başka zevatın da bu
görüşte olduğu naklediliyor. 24
Hasan-ı

mayacağını

Bu konuda ileri sürülen diğer bir
delil ise İbn Ömer'den nakledilen şu
hadisdir: ''Rasülullah (s.a.v.) ellerine
geçer endişesiyle düşman toprağına
Kur'an'la sefer yapmaktan nehyetti."25 N e var ki bu hadisin konuyla
hangi yönden ilgili olduğu açıklan

Kur'an'a Abdestsiz Dokunulabilir Diyenler ve Bunların Delilleri
Konuyla ilgili olarak yaptığımız
araştırmada, gerek tefsirlerin,
gerekse fıkıh ve ilmihal kitaplarının
çoğunda meselenin yukarıda izah ettiğimiz gibi verildiğini müşahade ettik. N e var ki buralarda s erdedilen
deliller genelde abdestsiz Kur'an'a
dakunulabileceği tezini destekler
mahiyettedir. Bununla beraber,
alimlerimiz yaptıkları değerlen-

mamıştır.

es-Sabüni, bu mevzüda geniş bilgi verdikten sonra, Kur'an'a abdest22
23

el-Cessas, V/300.
es-Suyfiti, ed-Durr, VIII/27; el-Alı1si,
XXVII/154.
24 Bk. el-Cessil.s, V/300; ez-Zemahşeri,
IV/59; es-Suyı1ti, ed-Durr, VIII/2728; Şeyhzade, IV/446; el-Alı1si,
XXVII/153-154;
25 Buhil.ri, Cihad, 129; Müslim, İmaret,
92-94.

26
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lerin görüşlerine yer vermiştir. İbn
Abbas'ın "Kitab gökte alandır, elmutahharıln da melaikedir" dediğini
nakleden İbn Kesir, Enes, Mücahid,
İkrime, Sa'id İbn Cübeyr, Dalıhak
ve başka zevatın da böyle dediklerini
kaydetmektedir. İbn C erir etTa beri'nin yukarıda ·geçen
Katade'den menkul sözünü de tefsirine alan müfessirimiz, daha sonra
ayetin nüzıll sebebi hakkında şu
bilgileri vermektedir: "İbn Zeyd
şöyle dedi: Kureyş kafirleri bu
Kur'fuı'ı şeytanların indirdiğini iddia ettiler. Allah Teala ona "mutahharıln"dan
başkasının
d"okunmadığını haber verdi. Nitekim
ayette şöyle buyurulmuştur: "Onu
(Kur'an'ı) şeytanlar indirmedi.
Bu onlara düşvıez; zaten güçleri
de yetmez. Şüphesiz onlar vahyi
işitmekten
uzak tutulmuş

dirmede, bu ayetle Kur'fuı'a abdestsiz dokunulamayacağı hükmünü
27
çıkarmışlardır. Oysa serdedilen
bilgiler çoğunlukla bunun aksi istikamettedir. Nitekim eti eski ve en
meşhur müfessirlerimizden olan İbn
C erir et-Taberl, ayeti değerlendir
irken hayli bilgi vermektedir. Ancak
verdiği bilgi, tamamen Kur'fuı'a abdestsiz dokunulabileceğini destekler
tarzdadır. Müfessir, "mutahharün"
konusunda ehl-i te'vllin ihtilaf ettiğini belirttikten sonra, bu konuda
üç görüş serdetmektedir. Lakin bu
görüşlerin hiç birinde bu kelimeyle
ifade edilenlerin, Kur'fuı'a dnkunması gereken insanlar olduğuna tesadüf edilmemektedir. Bililis bunlarla kas dm melekler, n ebi ve
rasılller gibi günahlardan arınmış
kimseler olduğunu ifade etmektedir.
Bunun insanların abdestsiz
Kur'fuı'a dokunınakla bir alakasının
olmadığını belirtmek için de
Katade'den şu nakli yapmaktadır:
"Allah katında ona sadece tahir
olanlar doku~abilir; dünyada
ise ona necis olan mecusi, pis
olan münafık da dokunabilir."28

lardır. ,,ıg

Fahreddin Razi, ayette geçen her
kelime üzerinde tek tek dlırup, muhtemel olduğu ma'nalar hakkında
30
geniş bilgi verdikten sonra, kitab-ı
meknıln'dan kasdın, Levh-i Mahffiz,
mutalıharündan kasdın da melaike
olduğunu belirtmektedir. er-Razi ayette -;nun kitab-ı meJuııln'da
olduğunun belirtilmesiyle, müşrik
lerin bu konudaki spekülasyonlarına ve iftiralarına sed çekildiğini ve bunların tümünün reddedildiğini ifade etmektedir. '~a yemes-

Yine ünlü müfessirlerimizden
Kesir, sözünü ettiğimiz ayeti tefsir ederken, öncelikle "abdestli olmak gerek" tezini kabul etmeyenİbn

27

Mesela bk. el-Cessas, V/300; esSuyüti, VIII/27-28; ez-Zemahşeri,
IV/59; el-Alüsi, XXVII/153-155; esSabüni, Revai', II/507 -508; esSabüni, Safvet, III/315.
28 İbn Cerir et-Taberi, XXVII/106.

29 eş-Şuara, 26/210-212.
30 er-Razi, XXIX/190-192.
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suhu ille'l-mutahhariln" ayetinin
hem ma'na, hem de lafız yönünden
ilibari olduğunu belirten müfessir,
bu konuda yapılan diğer vecihlere
itibar etmemektedir.31

Selman-ı

Farisi tuvaletten çıkıp bize
geldi. Ona denildi ki: "Keşke abdestli
olsaydın da bize. şu şu süreleri
okusaydın ey Ebu Abdillah!" O da:
"Şüphesiz ki Allah "O kitab-ı
meknündadır. Ona tahir olanlar
dokunur" diye buyurdu. O gökteki
kitabdır, ona sadece melaike
dokunur" dedi. Sonra da bize
istediğimiz yerleri okudu." 33

en-Nesefi de (fi kitabin meknı1n)
ile Levh-i Mahfı1z'un, "La yemessuhu ille'l-mutahharun" ile de,
batılın ona asla gelemeyeceğinin
veya melaike-i mukarrabmden baş
kasının ona muttali' olamayacağının
kastedildiğini belirtmektedir.

ez-Zemahşeri "La yemessuhu
ille'l-mutahharun" için, melaike-i
mukarrabinden başka herkesten
korunmuştur. Onlardan başka
kimse ona muttali' olamaz. Onlar da
her türlü günahlardan arınmışlardır
diyor. Daha sonra ayetin Kur'an'a
da sıfat olabileceğinden bahisle
ikinci görüşe yer vermektedir. 34
Ebu's-Su'üd35 ve el-Alüsi de bu

es-Suyuti, ayeti tefsir ederken,
kitab-ı meknı1n'un Levh-i Mahfüz,
"mutahharün"un da melaike olduğuna dair pek çok rivayetler
nakletmektedir. Buna göre İbn
Abbas, Enes, Rebi' b. Enes, Mücahid,
Katade, Sa'id b. Cübeyr, Abd b.
Humeyd, İbnu'l-Munzir, İbn Ebi
Davüd, Ebu'l-Aliyye ve daha pek çok
kişi bu kanaattedir. Hatta İbn
Merdüye'nin İbn Abbas'tan naklet~
tiğine göre, Hz. Peygamber, "fi
kitabin meknun"
hakkında,
bunların Allah katında· suhuf-i
mutahhara'da bulunduklarını, "La
yemessuhu ille'l-mutahharun"
için de bunların da el-mukarrabı1n
olduğunu söylemiştir.

görüşü serdetmiştir.

el-Cessas da her ne kadar
önceliği abdestsiz Kur'an'a dokunulamayacağı görüşüne vermişse de,
İbn Abbas, Said b. Cübeyr, Katade,
Ebu'l-Aliyye ve Hammad'm, ayetlerden maksadm Levh-i Mahfılz ve
melaike olduğuna dair görüşlerine
yer vermektedir.37

32

Bunlardan başka son dönem
alimlerimizin de önemli bir kısmı
Kur'an'a abdestsiz dokunu-

Yine es-Suyüti, Abdurrezzak b.
Nevfel ve İbnu'l-Munzir'in
Alkame'den (r.a.) şunu naklettiklerini kaydediyor: Bir gün
31
32

36

33
34
35
36
37

er-Razı:, XXIX/192-193; 195-196.
es-Suyütı:, ed-Durr, VIII/26-27.

-61-

es-Suyüt!, ed-Durr, VIII/27.
ez-Zemahşer!, IV/59.
Ebu's-Su'fid, VIII/200.
el-Alfis!, XXVII/153.
el-Cessii.s, V/300.

KUR'AN MESAJ! İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİBİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4
labileceğini

beyan etmişlerdir. Bu
alimlerimiz mevzu bahis olan
ayetlerin Kur'an'a abdestsiz
dokunulamayacağı gibi bir hükümle
alakasının olmadığını söylemektedirler.

kanaatini taşıdığını söylüyor.
Bununla beraber o, ikinci görüşe,
yani mutahharun'un melekler
olduğu şeklindeki fikre iştirak
etmektedir. "Ayette kastedilen
melekler olduğu için, insanların
Kur'an'ı abdestsiz tutmalarında bir
sakınca yoktur." diyen Ateş,
Selman-ı Farisi'nin de bu ayetlerin
Kur'an'ı abdestsiz tutmakla bir
ilgisinin olmadığını söylediğini
nakletmekte, ayrıca bu konuda
Katade ve Taberi'den de alıntı
yaparak
goruşunü
te'yid
etmektedir. 41

Mesela Seyid Kutub, ayetin,
müşriklerin Kur'an'ı şeytanların
indirdiği

şeklindeki

iddialarını

çürütmek gayesiyle nazil olduğunu
belirttikten sonra, burada mutahharı1n'dim muradın melekler olduğunu ve ona şeytanların asla
dokunamadıklarını kaydetmektedir. Kutub, "Nihayet, Kur'an'ı,
yeryüzünde temiz ve pis, mü'min ve
kafir herkes
elleyebilir." 38
demektedir.

Meselenin Değerlendirilmesi
Bütün bu verdiğimiz bilgilerden
de anlaşıldığı gibi, Kur'an'a
abdestsiz dok"!lnup dokunamama
konusunda elde mevcut bir kaç delil
vardır. Bunların ilki yukarıda
verdiğimiz ve kendisiyle ilgili müfessirlerimizin yoru"mlarını serdettiğimiz ayetlerdir. Öncelikle şunu
belirtelim ki, "o korunmuş bir
kltaptadır" ayetiyle murad edilenin,
Kur'an'ın menbaı olan gökteki kitap
olduğu düşüncesi bize daha kuvvetli
görünmektedir. Nitekim daha başka
pek çok ayette de Allah'ın katında
buluna:;;_ ve Kur'an-ı Kerlm'-eJcaynak
teşkil eden bir kitaptan söz
edilmektedir. 42 Öte yandan ayetin
nüzül sebebi olarak zikredilenler de

Süleyman Ateş de, tefsirinde bu
görüşü savunmaktadır.

39

Ateş

Kitab-ı meknı1n,

Levh-i Mahfüz ve
Abese suresi 13. ayetinde geçen
suhuf-i mükerreme ile Hz. Musa'ya
verilen Tevrat levhalarının murad
edildiği kanaatindedir. Sözünü ettiğimiz ayetteki Kitab-ı meknı1ndan
kasıt Tevrat olduğuna göre, ona
dokunan temizlerden kasıt da iyi
niyetli, ma'nen temiz Yahudi din
bilginleridir.40 Ateş, daha sonra
diğer görüşü de serdediyor. Çoğun
luğun buradaki Kur'an'dan kasdın
elimizdeki Mushaf, mutahharı1ndan
kasdın da abdestli insanlar olduğu

Ateş, Tefsir, 9/232-233; Yeniden
islama, II/17-21.
42 Bk. el-En'am, 38,59; et-Tevbe, 36;
Yiinus, 37, 61; Hud, 6; er-Ra'd, 3839; el-isra', 58; Ta-Ha, 52 ... vs. ·

41

38 Kutub, 14/264.
39 Bk. Ateş, Tefsir, 9/232-233.
40 Ateş, Yeniden islama, II/16-17.
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ları

dönemin şartlarınazar-ı i'tibara
müstakil olarak
değerlendirilirse, zamfrin Kur'an-ı
Kerim'e yönelik olduğu gibi bir
düşünce farkedilebilir: "Şüphesiz
ki o şerefli bir Kur'an'dır.
Korunmuş bir kitabdadır. Ona
ancak temizler dokunur.
Alemlerin Rabb'inden indi-

bunu te'yid etmektedir. Buna göre
Kur'an, müşriklerin iddia ettiklerinin aksine, ne şeytanlann, ne de
başka varlıkların asla dokunamadıkları ve ondaki bilgilere hiçbir
surette muttali olamadıkları bir
kitapta mahfuzdur. Esasen ayetlerin sarih ifadesinden de bunu
sezmek mümkündür. Dikkat edilirse şerefli olan Kur'an'ın korunmuş
bir kitapta olduğundan söz edildiği
.görülecektir. İşte o kitabın Allah
katındaki Levh-i Mahfı1z olması bizce daha kuvvetli bir ihtimaldir.

alınmadan,

rilmiştir."

Buna göre bu dört cümle toplu
halde ele alınırsa, hepsinin
öznesinin ilk cümlede geçen Kur'an
olduğu

Öte yandan bu ayetlerin indiği
dönemde henüz Kur'an-ı Kerim
derlenerek iki kapak arasına alınıp
muhafaza edilen bir kitap haline
getirilmemiştir. V ahyedilen ayetler
çeşitli yazı malzemelerine yazılmış
sahlfeler halindedir. Üstelik Melli
olan Vakı'a süresi 43 nüzül sırasına
göre Kur'an'ın 46. süresini teşkil
etmektedir. 44 Bu süre indiği zaman
daha Kur'an-ı Kerim'in büyük bür
kısmı nazil olmamıştır. Buna göre
Kitab-ı Meknün ile Kur'an'ın
kasdediimiş olması uzak bir
ihtimaldir.

anlaşılacaktır.

Bunları

dilimize toplu olarak bir cümle
halinde çevirirsek, bu daha kolay
farkedilecektir: "Şüphesiz ki O,
korunmuş bir kitabda bulunan,
kendisine sadece temizlerin
dokunduğu, alerolerin Rabbinin
katından indirilmiş şerefli bir
Kur'an'dır." Görüldüğü gibi asıl özne
Kur'an'dır. ''.A.lemlerin Rabbinin
katından indirilmiştir" ayeti de
bunu· te'yid etmektedir. Levh-i
Mahfı1z'un
indirilmediği
bir
gerçektir. Oysa burada indirilen bir
ki tabtan söz edilmektedir. O
takdirde bu, Levh-i Mahfı1z olamaz.
İnzal edilen elimizdeki Mushaf
olduğuna göre, burada sözü edilen
de o olmalıdır. Öte yandan,
"Korunmuş
bir kitaptadır"
ayetini bir ara cümle olarak
değerlendirmek de mümkündür.
Nitekim bu ayet yok farzedilse, şöyle
bir anlam ortaya çıkar: "Şüphesiz

"La yemessuhü"daki zamfre
gelince; buradaki zamirin hem
Kur'an-ı Kerim'e, hem de Kitab-ı
Meknün'a raci olması muhtemeldir.
Şayet bu dört ayet, nüzül sebebi ile
irtibatlandırılmadan, nazil olduk43 es-Suyı1ti, el-İtkan, I/10.
44 Bk. Cerrahoğlu, Tefsir UsUlü, 86.
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ki o şerefli bir Kur'an'dır. Ona ancak
temiz olanlar dokunur ... "

abdestin evvelki peygamberlerin
da söylenmiştir.
Nitekim Hz. Peygamber abdest
aldıktan sonra oradakilere ''Bu
benim abdestimdir ve benden
önceki peygamberlerin abdestidir'' buyurmuştur. Hz. Sare'nin
abdest alıp namaz kıldığı; Rahip
Cüreyc'in de kalkıp abdest aldığı
belirtilerek, bunların evvelkilere de
abdestin farz kılındığını gösterdiği
48
kaydedilıniştir.
İslam Ansiklopedisi'nde de abdes.tin İsraili
geleneğin hafifletilmiş olarak
İslam'a geçmiş hali
olduğu
49
··
söyleniyor.
Ote yandan H z.
Ömer'in müslüman oluşuyla ilgili
bazı rivayetlerde, kız kardeşinin
isteği üzerine Öm~r'in abdest alarak
sahlfeye dokunup, ayetlerini
50
okuduğu kaydediliyor.
Bütün
bunlar o zamanda da abdestin
ma'lüm olduğunu ve namaz ibadeti
için alındığını göstermektedir.
Ancak bunun şeklinin, şartlarının
daha sonraları beyan edilen
abdestinki gibi olup olmadığını
bilmiyoruz. Malum olduğu üzere
abdestin tarzı çok sonraları
Medine'de · nazil olan Maide
süresini)ı 6. ayeti ile belirlenmiştir.
o zaman burada sözü . edilen
"mutahharün" ile ifade edilmek
istenen temizlik nedir?
şeri'atında olduğu

Ayetlere bu zaviyeden bakan
alimler,
Kur'an'a
temiz
olmayanların

dokunamayacağını

söylemişlerdir.
Gerek tefsircilerimizin, gerekse fıkıhçılarımızın
ekserisi, buradaki "temiz"den
kasdın "abdestli olmak" olduğunu
belirtmişlerdir. Buna göre Kur'an'a
dokunmak için abdest şart
olmaktadır. Ancak bu durumda şu
soruya cevap bulmak gerekecektir:
Bu ayet Mekke döneminde nazil
olmuştur. Acaba bu dönemde
Kur'an'a dokunmak için şart
koşulan şekliyle abdest var mıydı?
Siyer ilimlerinin abdest ve guslün
Mekke'de, namazın farz kılın
masıyla farz kılndığı ve Cebrail (a.s.)
tarafından öğretildiği konusunda
icma ettikleri belirtilmektedir .45
Nebl (s.a.v.) asla abdestsiz namaz
kılmamıştır. Ona daha peygamberliğin başlangıcında melek
Cebrail gelmiş ve gözü önünde
abdest almış, O da meleğin aldığı
gibi abdest almış, sonra da beraber
namaz kılınışlardır. Hz. Peygamber
de aynı işlemi Hz. Hatice'yle
yapmıştır. 46 Bu dönemlerde sık sık
Hz. Ali ile de gizli gizli namaz
47
kıldıkları rivayet edilmektedir.
Binaenaleyh bu dönemde abdest
vardı ve biliniyordu. Hadd-i zatında

45
46
47

48
49
50

İbn Abidin, I/90.
İbn Hişfun, I/167.
İbn Hişam, I/168.

İbn Abidin, I/90-91.
Schacht, I/25.
İbn Hişam, I/231; İbnu'l-Esir, II/85;
el-Cessiis, V/300.
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Buna birkaç türlü cevap vermek
mümkündür. Herşeyden evvel
bunun ma'nevi bir temizlik olduğu
ve bununla küfür pisliğinden
arınmış

olmanın

biliniyor olmakla beraber, bütün
bunlarla ilgili hükümler daha
sonraları
Medine döneminde
vaz'edilmişle:r:dir. Gerek hayz ve
nifas ile ilgili, gerekse cenabet ve
abdestsizlikle alakah ayetlerin
tümü Medine döneminde nazil
olmuşlardır. Bu durumda tamamen
dinin iman esaslarına yönelik
hususları ihtiva eden ayetlerin nazil
olduğu bir dönemde, oldukça detay
bir konu olan Kur'an'a dokunmak
için abdestli olmak gerektiği
şartının bu ayetle vaz' edilmiş
olduğunu kabul etmek oldukça zor
olmaktadır.
Esasen Kur'an'a
abdestsiz dokunmanın haram
olduğunu söyleyenler de bu ayet
noktasında ihtilaf etmişlerdir.
Kur'an'a abdestsiz dokunmanın bu
ayetle haram kılındığını iddia
edenler yanında, Mekke'de
Kur·'an'ın dinin füru'una değil,
usuluna yönelik hususlar ihtiva
ettiğini, bunun ise fer'i bir konu
olduğunu
söyleyerek haram
kılınınanın bu ayetle değil, sünnetle
sabit olduğunu ileri sürenler de

kastedildiği

söylenebilir. Nitekim bazı tefsir'lerimizde ayete bu ma'na da
51
hamledilmiştir.
Ayrıca bununla
cenabet, hayız, nifas gibi haller veya
ellerin, üstün başın kirli olması
mevzu-u bahis edilerek, bunlardan
da arınma murad edilmiş olabilir.
Başka bir ihtimal de bildiğimiz
anlamda abdestli olmak istenmiş
olabilir.
Buradaki temizlikle cenabet,
hayız, nifas ve abdestsizlik halinden
arınmış

olmanın

kasdedildiğini

söylersek, o zaman daha Mekke
döneminde risaletin başlarında
tamamen fer'i meseleler olan bu
hususların Kur'an veya sünnette
sarahaten belirtildiğini ve
müslümanlar tarafından bilindiğini
kabul etmek gerekir. Eğer bunlar
müslümanlara bildirilmemişse ve
müslümanlar bu konularda malumat sahibi değillerse, onlardan
bunları talep etmenin makul ve
mantıklı olmayacağı bir gerçektir.
Yüce Allah da asla kullarına
bildirmediği bir şeyi onlardan
istemez. Binaenaleyh bu tali
meseleler Mekke'deyken belirtilmiş
olmalıdır. Oysa abdest ve cenabetle
ilgili bazı hususlar daha önceden

vardır.

Öte yandan pek çok alimimizin
gibi ayet bir olayı, bir
durumu haber vermektedir; bir
hüküm koymamaktadu. Henüz
hiçbir fer'i hükmün vaz' edilmediği
bir dönemde, üstelik haber kipiyle
gelen bir ayetten, fer'i bir hüküm
belirttiği

52
51 Mesela bk.

Ebu's-Su'ı1d,

52

VIII/200.
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bir temizlik olduğu için Yüce Allah .
bu ifadeyi kullanmıştır. Eğer Yüce
Allah, yukarıdan beri tartışma
konusu yaptığımız ayetle abdestin
vücı1bunu haber vermeyi murad
etseydi, ''La yemussuhu ille'lmutatahharun" diye buyura55
caktı. Yahut açık bir ifadeyle ona
dokunmak için abdest almayı
emredecekti. Oysa Kur'an'da böyle
bir ifade mevcut değildir.

istinbat etmek ne derece doğrudur,
bilemiyoruz. Esasen alimlerimiz de
bu noktaya işaretle, ayetin ilibari
olduğunu, ona nehy ma'nasını
yükleyip inşai bir haber yapmanın
zorlama olduğunu söylemişlerdir.
Aslolan, lafz-ı hakiki vechesi üzere
53
..
bırakmaktır.
Ustelik ayete bu
şekilde nehiy ma'nası yüklenince,
asli ma'nası olan müşriklerin
iddialarını nefyetmek hususu
kaybolmaktadır.
Oysa ay etin
nüzı1lündeki hakiki
maksad,
müşriklerin iddialarını reddetmektir. Bu yönüyle de ayetten emir
ma'nası

çıkarmak

Görüldüğü

gibi, ayetteki
ile insanların
kasdedildiğini veya buradaki
tahılretten kasdın abdest almak
olduğunu söylemek, bizleri izahı
oldukça zor durumlarla karşı
"mutahharı1n"

doğru

olmamaktadır.

Arapçadaki dil kuralları
da meseleyi tahlll eden
alimlerimiz, "mutahharı1n" lafzının
zat! bir temizliği, yani temizliği
zatında var olan, ayrıca temizlenroeye ihtiyacı olmayanları ifade
ettiğini söylemişlerdir ki, bunlar da
meleklerdir. Arneli ile temizlenenler
için Arapçada "mutatahharun" lafzı
kullanılmaktadır. Nitekim Yüce
Allah da "Şüphesiz ki Allah çok
tevbe edenleri ve çok temizle54
nenleri sever"
ayetinde
''mutatahharfuı" ifadesini kullanmıştır. Bu ifade insanlara
yöneliktir. Buradaki temizlik bir
takım işlem ve eylemlerle sağlanan

karşıya bırakmaktadır.

açısından·

Oysa Kitab-ı Meknı1n pek çok
alimimizin yaptığı gibi Levh-i
Mahfılz olarak değerlendirilip, -ki
bunda fazla bir ihtilM yoktur- asıl
ihtilaf konusu
olan ''La
yemessuhu"daki zamir de buna
irca edilirse, bu zorluk ortadan
kalkmış olacaktır. Esas en bu, 'zamir
kendisine en yakın isme irca edilir'
şeklindeki malum Arapça nahiv
kuralına da uygundur. Üstelik
ayetin nüzı1l sebebi açısıp.dan da
böyle bir değerlendirme daha
muvM:ıktır. Ayetleri iniş sebeplerinden kopuk bir vaziyette değerlen
dirmek, onlara ma'na verirken nazil
olduğu olayı yok saymak doğru
.~

53 er-Razi, XXIX/193; el-Alı1si,
XXVII/154; es-Sabı1ni, Revai', II/507;
İbn Hazm, el-Muhalla, I/83.
54 el-Bakara, 2/222.

55

-66-

er-Razi, XXIX/196;
II/508.

es-Sabı1ni,

Revai',

KUR'AN MESAJI İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİBİ ŞUBAT 1998, SAYI: 4
değildir. En doğru ve en sağlam
tefsir, nüziil sebebine istinaden
yapılan tefsirdir. Bu durum göz
önünde bulundurulduğunda, ma'na
"Şüphesiz ki o, kendisine sadece
temiz ve pak meleklerin dakunduğu
kitab-ı meknfuıda bulunan ve Allah
katından ind.irilmiş bulunan şerefli
bir Kur'an'dır" şeklini alır. Bu
takdirde, "mutahharfuı"dan kasıt
melekler oluyor: Zaten yukarıda
serdettiğiıniz gibi, içinde sahabe ve
tabi'lierin de bulunduğu önemli bir
kısım alimimiz bu görüşe kail

zamirin Kitab-ı Meknun'a ircaı
ihtimali daha kuvvetli olmaktadır.
Kur'an-ı

Kerim'e abdestsiz
dokunulamayacağı hususunda ileri
sürülen ikinci
delll,
Hz.
Peygamber'in Amr b. Hazm'a
yazdığı mektuptaki "Kur'an'a
sadece
temiz
olanlar
dokunsun" 57 şeklindeki emridir.
Bu hadis sadece İmam Maiik'in
Muvatta'ında geçmektedir. Diğer
hadis kitaplarında zikredilmemiştir. Öncelikle şunu .belirtmek
gerekir: Acaba Hz. Peygamber
zamanında bu kadar yaygın bir
şekilde Kur'anlar veya Kur'an
sayfaları mı vardı ki, böyle bir emir
verilme ihtiyacı duyulmuş olsun?.
Bildiğimiz kadarıyla Hz.Peygamber
zamanında Mushaf bir bütün
halinde mevcut olmadığı gibi,
Kur'an'ı salılle veya başka cisimlerin
üzerine yazıp yanında saklayan
vahiy katipleri dışında pek kimse
de yoktu. Binaen aleyh Hz.
Peygamber'i böyle bir emri vermeye
muhtaç kılacak bir durumun vaki

olmuştur.

Esasen, buradaki "mess"ten
kastın ne olduğu da üzerinde
ehemmiyetle durulması gereken bir
konudur. Pek çok müfessirimiz
burada, bizim bildiğimiz ma'nada
cismani bir temasın değil, ondaki
bilgilere muttali olmak şeklinde,
ma'nevi bir temasın mevzu bahis
olduğunu söylemektedir. Yani,
müşriklerin iddia ettiği gibi ona ve
ondaki bilgilere asla şeytanlar
muttali olmaz ve on_u indiremezler.
Ona sadece Allah'm temiz ve pak
olan melekleri muttali olabilir ve
yalnızca onlar Allah'ın izniyle onu
ind.irebilirler.56 Sebeb-i nüzul ile
irtibatlandırııdığında bu ma'nanın
çok daha muvafık olduğu
farkedilecektir.

olduğu şüphelid.ir.

Esasen

Kur'an'a abdestsiz
dokunulamayacağını söyleyenierin
dayandıkları delillerin sağlam
olmadığını belirten İbn Hazm, bu
hadisi de bu çerçevede değerlen
dirmekte ve sağlam b!r nakle
58
dayanmadığını ifade etmektedir.

Bu durumda La yemessuhu'daki
56

ez-Zemahşeri,
IV/59; er-Razi,
XXIX/196; el-Alüsi, XXVII/153.

57 Malik, Muvatta',
58 İbn Hazm, el-Muhalla, I/81.
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Hadis olarak Hz. Peygamber'e
atfedilen diğer rivayetler için de aynı
şeyler söylenmiştir.

Bizz_at Hz. Peygamber, abdestsiz
olarak dokunacaklarını bile bile ·
Hirakl, Kayser ve diğer ülke
krallarına, içinde Kur'an'dan ayetler
bulunan mektuplar göndermiştir. 61
Yine Hz. Peygamber'in, içinde ayet
bulunan mektuplarla komşu
ülkelerin krallarına gönderdiği
elçilerine, sürekli abdestli bulunmalarına dair bir emir verdiği vaki
olmamıştır. Nitekim Şafi'iler buna
istinaden, içinde Kur'an ayeti
bulunan sahifeye abdestsiz dokunu62
labileceğine hükmetınişlerdir .
Eğer Kur'an'a veya içinde ayet
bulunan bir sahifeye abdestsiz
dokunmak haram olsaydı, Hz.
Peygamber bunu ashabına açıkça
emredecekti. Gerçi, Maide süresinin
6. ayeti nazil olmadan önce Hz.
Peygamber'in abdestsiz yemek
yemediği, selam almadığı, hatta
konuşmadığı rivayet ediliyor.
Muhtemelen ashab da O'nu örnek
alarak özellikle her türlü dini
işlerini abdest alarak yapıyor
olabilirler. Ancak bu ayatin
nüzı1lünden sonra Hz. Peygamber'in
daha önce yapmadığı pek çok işi
abdestsiz yaptığı, sadece namaz için
abde,sti
zorunlu
gördüğü
nakfedilmektedir. Nitektim Hz.
Peygamber: "Ben ancak namaza
kalktığım zaman abdest almakla
emrolundum"
diye
buyur-

59

Daha önce Kur'an'a abdestsiz
dokunulamayacağını söylediklerini
naklettiğimiz sahabller yanında,
yukarıda sözünü ettiğimiz ayetin
abdestle ilgisinin olmadığını ve
Kur'an'a dokunmak için abdest
almanın gerekli olmadığını söyleyen
sahabiler de vardır. Mesela Selman-ı
Farisi bunlardan biridir. O, Kitab-ı
Meknün'dan kasdın Levh-i Mah:füz,
ona dokunan teınizlerin de melekler
olduğunu; bunun Kur'an'ı abdestli
olarak ·tutmak gerektiği ile bir
ilgisinin olmadığını söylemiştir. 60
59 İbn Kesir, VIII/22.
60 es-Suyfit!, ed-Durr, VIII/27; İbn
Hazm, el-Muhalla, I/84. Burada
şuna da işaret etmemiz lazımdır ki,
bu konuda bizzat Hz.Peygamber'den
birbiriyle
çelişen
haberler
nakledildiği gibi, asha.b ve tabi'ündan
da böyle rivayetler nakledilmiştir.
Mesela İbn Abbas'ın naklettiğine
göre, Hz. Peygamber, ayette belirtilen
kitabın gökteki kitab, mu tahharfinun
da melaike olduğunu söylemiştir.
Oysa Hz. Peygamber'in Amr b.
Hazm'a yazdığı mektupta Kur'an'a
tahir olmayanların dokunmaması
emredilmektedir. Selman-ı Farisi ile
ilgili nakledilen bir rivayette, onun,
Kur'an'a sadece temiz ve pak
olanların dokunduğunu hatırlatarak,
olduğu
için
dokunmayacağını
belirttiği

abdestsiz

kaydedilirken, yine onunla alakah
başka bir rivayette,
buradaki
kitaptan kasdın, gökteki kitap,
mutahharfindan kasdın da melekler
olduğunu söylediği, binaenaleyh
ayetin
Kur'an'a
abdestsiz
dokunınakla bir ilgisinin olmadığını
belirttiği kaydediliyor. Aynı husus
İbn Ömer ve başkaları için de söz
konusudur.
Bunların
hadis

ve eleştirmenleri
tarafından
irdelenmesi lazım
geldiğine inanıyoruz.

tahkikçileri

61 İbn Hazrn, el-Muhalla, I/83.
62 Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı, I/95.
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muştur.

olmadığı kanaatindedirler. 67

63

O. bir gün tuvaletten
dönmüş ve abdest alınadan yemek
yemeye başlamış, kendisine "abdest
almadan mı yemeğe oturuyorsunuz?" diyen sahablye cevap
sadedinde: ''Ben namaz mı kılmak
isityorum ki abdest alayım?"
64
demiştir.

Esasen Maide süresinin 6. ayetiyle, abdestin gerekçesinin ve
dlnl veehesinin sadece namaza bir
hazırlık olduğu ifade edilmiştir.
Binaenaleyh abdestin kendisi tek
başına bir ibadet değil, fakat namaz
gibi en mühim ibadete bir
68
hazırlıktır,
Sebebi
namaza
69
kalkmaktır,
o ibadetin bir
parçasıdır. Yalnızca namaz için şart
70
koşulmuştur.

İmam Millik'in naklettiğine göre,
bir gün Kur'an okumakta olan bir
·topluluğun içinde bulunan Hz. Ömer
bir ara tuvalete gitmiş, dönünce
Kur'an okumaya devam etmiş,
birinin "Ey mü'minlerin emiri!
Abdestiniz yok ve Kur'an
okuyorsunuz. Bu olur mu?"
şeklindeki itirazına, "Abdestsiz
Kur'an okunmaz diye sana kim
fetva verdi? Yalancı peygamber
Müseyleme mi?" diye çıkış
mıştır.65 Burada kıraat kayıtsız
şartsız Kur'an okumak anlamında
kullanıldığı için, fıkıh tekniği
açısından, hem ezberden okumayı,
hem de Mushaf tutarak okumayı
içerir.66

Kur'an-ı

Kerim'e abdestli olarak
dokunmanın şart olduğunu söyleyenierin ileri sürdüğü delillerden
biri de bir çok kaynakta yer alan
"Elinizde Kur'an olduğu halde
düşman toprağına yolculuk
yapmayın. Ben onun düşman
eline geçmesinden korkuyorum"71 hadisidir.
Doğrusu,

bu hadis ile Kur'an'a
abdestsiz dokunınama konusu
arasında nasıl böyle bir irtibat
kurulduğunu anlamak zordur.
Zaten hiçbir kaynakta aradaki bu
irtibat izah edilmemiş; sadece
Kur'an'a abdestsiz dokunulamayacağı konusu anlatılırken bu
hadis de zikredilmiştir, o kadar.

Başta İbn Abbas ve Enes olmak
üzere başka saliabller; Katade,
Mücahid, İkrime, Sa'id b. Cübeyr,
Dahhak, İbn Cerir et-Taberi, ve
daha başka alimler de Kur'an'a
dokunmak için abdest şartına gerek

63 Ebu Davud, Et'ime,

67 Bk. İbn Kesir, VIII/21-22.
Kur'an'ın
Temel
68 Öztürk,
Kavramları, 144.
69 es-Serahsi, I/5.
70 Atay, I/25.
71 Buhiiri, Cihad, 129; Müslim, imaret,
92-94; Ebu Davud, Cihad, 81; İbn
Mace, Cihad, 45.

Şemiill,

89.
64 Müslim,, Kitiibu'l-Hayz, bab: 31, 118.
Ayrıca 119, 120 ve 121. hadisler de
ayıu konudadır.

65 1.1iilik, Muvatta' Kur'an Bahsi, I/200.o
66 Oztürk,
Kur'an'ın
Temel
Kavramları, 145.'
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Bu hallisi ele alan İbnu'l-Hatib,
hadisin zımnında, onun Allah
Rasulü'nün kel8.mı ülamayacağma
72
işaret olduğunu söylemektedir.
Kur'an'ı Arap olan ve olmayan bütün
insanlara tebliğ etmekle mükellef
olan biri, nasıl böyle bir şey der?
Sözü edilen düşman, ya Ehl-i
Kitab'dır ki Kur'an pek çok ayette
"De ki: Ey Kitlib ehli"13 diyerek
onlara hitab etmektedir; ya kafirdir
ki Kur'an bunlara da "De ki: Ey
kafirler"14 diye seslenmektedir; ya
da bunların dışındaki insan gruplarındandır ki Kur'an bunlara da
pek çok ayette "Ey insanlar"75 diye
çağrıda bulunmaktadır. Bütün
bunlar açıkça Kur'an'ın muhatabı
iken, nasıl olur da Kur'an bunlardan
saklı tutulabilir ve Kur'an'ın
tebliğeisi olan Peygamber nasıl
böyle bir şey söyleyebilir? Bililis
Peygamber'in görevi bunları
Kur'an'a muttali kılmak ve bu
suretle dtne girmelerini sağla
maktır. O halde hadis olduğu iddia
edilen bu söz, bu yönüyle Kur'am
hakikatiere ters düşmektedir.

lamışiardır.

Hatta Hanefi mezhekonuda Kur'an'ın ·
de Kur'an gibi
değerlendirilerek, ona da abdestsiz
dakunulması
haram kabul
76
edilmiştir.
Bu durumda gerek
müslim, gerekse gayr-ı müslim
olsun, Kur'an'ın muhtevasını merak
eden, ondan birazcık okumak
isteyen, kendilerine yönelik ondaki
emirleri öğrenmek isteyen kimselere
bu konuda zorluk çıkarılmış olmaz
mı? Allah'ın kitabında sarahaten
böyle bir hüküm yokken, Kur'an
bütün insanlara açık açık hitab
ederken, abdest kaygısıyla insari1ar
bu hitablan öğrenmekten mahrum
mu bırakılacaklar? Oysa aynı
Peygamber, içinde Kur'an ayetleri
bulunan mektuplarını · kafir
olduklarını ve abdestsiz olarak
dokunacaklarını bile bile komşu
ülkelerin krallarına göndermekte
bir beis görmemiştir. Biz bütün bu
durumlar karşısında abdest
kaygısından kurtulmak gerektiği
kanaatindeyiz.
Bu
hadisi
değerlendiren İbn Hazm da onda
e<ünüp veya kafirin Kur'an'a
dokunmasını men eden herhangi bir
hususun bulunmadığını söylemektedii:77
...
binde bu
tercümesi

Bu hadisle istidlalde bulunan
pek çok faklh, sadece bir büjün olarak Kur'an'a değil, fakat onun bir
sahifesine bile dokunınayı yasak-

Öte yandan, Kur'an kafirlerin
eline geçse ne yapacaklan hususunu
da açıklamak gerekir. Belki
saygısızlık yapacaklan söylenebilir.

72 İbnu'l-Hatib, 223.
73 Bk. el-Bakara, 2/41, 75, 89 ... Al-i
'İmran, 3/50, 70, 75... en-Nisii,
4/46 ... el-Miiide, 5/13, 19....
74 Bk. el-Kafirun, 109/1.
75 Bk. el-Bakara, 2/21, 168, 169; enNisii, 4/1, 133, 170, 174; el-A'riif,
7/158; Yi'inus, 10/23 ...

76 Aydar, 346.
77 İbn Hazm, el-Muhallii, I/83.
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Kafirler onu yere atabilir, hakaret
edebilirler. Bu ise Kur'an'a
müslüman birinin abdestsiz
dokunmasını menetmez. Hatta bu,
Kur'an'ın
gayr-ı
müslimlere
ulaştınlmasını da nehyetmez. Zira
bir Kur'an sayfasının yere atılması,
onun azametini, şerefini, yüceliğini
hiçbir şekilde izale etmez.
Binaenaleyh böyle basit ve cahil
insanlara has bir davranışı göz
önüne alarak Kur'an'ı, muhatabı
olan gayr-ı müslimlere kapalı
tutmak, onun inzalindeki asıl
gayeye aykırıdır. Böyle davranmanın olumsuz sonuçlar doğura
cağını, Kur'an'dan istifade alanını
daraltacağını ve onu müslümanlara
-hatta sadece müttaki müslÜmanlara- münhasır kılacağını iddia
eden alimler, Allah'ın bütün
insanlara rehber olsun diye indirdiği
ve herkesin istifadesine sunduğu
kitabını bu şekilde dar bir alana
hapsetmeye ve belli bir guruba
hasretmeye. kimsenin hakkı
olmadığını söylemektedirler.

ilgisi yoktur.
Abdestsiz olarak Kur'an'a
dokunmak, görüldüğü üzere çok
sağlam delillere dayanmadığı gibi,78
pratik hayatta da bir takım
sıkıntılar doğurmaktadır. Bu,
Kur'anla temas halinde olan herkesin kolaylıkla farkettiği ve
yaşadığı bir gerçektir.
Netice olar~, Kur'an-ı Kerim
bütün insanların bir başvuru
kaynağı, bir rehberi olduğuna göre,
ona sık sık müracaat etmek, onunla
haşır-neşir olmak kaçınılmaz
olmaktadır .. Bu durum daha ziyade
müslümanlar, ama genel olarak
bütün insanlar için böyledir. Buna
göre ona dokunmak için bir takım
şartlar ileri sürmek ve bunları
mutlak zarüret şeklinde değerlen
dirmek zorluk çıkarmak anlamına
gelmektedir. Halbuki dinde
zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak
esastır. Kur'an ve sünnette sarahaten vaz' edilmiş bir emri,
kimsenin ortadan kaldırmaya hak
ve yetkisi olmadığı gibi, açık bir nass
ile haram edilmemiş bir hususu da
haram saymak kimsenin hak ve
yetkisinde olmasa ger~ktir. Şimdiye
kadar serdettiğimiz bilgile;rden de
anlaşıldığı gibi, her ne kadar
cumhur-ı fukaha ve müfessirin
Kur'an'a abdestsiz dokunmanın
haram olduğu noktasında ittifak
etmişlerse de, aslında ne Kur'an'da,

Sonuç itibariyle bu hadis de
Kur'an'a abdestsiz dokunınayı
yasaklama · konusunda yeterli ve
tatmin edici bir delil değildir. Esasen
-şayet böyle bir söz vaki olmuşsa,- o
zamanlar oldukça az bulunan
Kur'an sayfalarının, kafirlerin eline
geçmek suretiyle ziyan olabileceği
endişesinden söylenmiş olmalıdır.

Yoksa

onların abdestsizliği

ile bir

78
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tiğine göre, elimizdeki suhufa da
temiz olan insanlardan başkası
80
dokunmamalıdır. Ancak bunu farz
olarak görmek, bir tür ibadet olarak
insanlara empoze etmek doğru

ne de Sünnet'te bu konuda sarili bir
hüküm yoktur. Zaten bundan dolayı
Kur'an'a abdestli dokunmanın farziyyetini inkar edene bir şeyin lazım
gelmeyeceği söylenmiştir. Oysa
namaz için abdestin farz olduğunu
inkar etmek küfrü gerektirir. 79
Binaenaleyh, ''kolaylaştıncılık" ilkesi göz önünde bulundurularak, bu
hususta da kolaylığa gidilmesi
gerektiği kanaatindeyiz.

değildir.

81

Teknolojik Ürünler ve.Abdest
Öte yandan, Kur'an'a dokunmak
için abdest şart koşulduğunda,
teknolojik gelişmelere paralel olarak
da bir takım sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Malum olduğu üzere
bugün, Kur'an radyo ve televizyondan okunabilmektedir. Televizyon ve bilgisayar ekranında
görüntüsü verilebilmektedir. Teyp
ve video kasetlerine, ayrıca disk,
disket ve CD'lere kaydedilebilmektedir. İleride daha başka
şekillerde de muhafaza edilebilecektir. Kur'an'a dokunmak için
abdest şart koşulduğu takdirde
bütün bunlara da abdestsiz
dokunulup dokunulamayacağı hususu önemli bir mes'ele olarak
önümüze çıkacaktır. Fakihlerimiz
içinde Kur'an ayeti bulunan
sayfalara, . yahut başka yazılar
yanında Kur'an ayetlerinin de
bulunduğu eseriere dokunulup
dokunUlamayacağı hususunda
uzun
lo
uzuİı. izahlar yapmışlardır. Bunlan
esas alındığında bu cihazıara
abdestsiz dokunmak caiz olmayacak·
veya en azından mekrı1h olacaktır.

Bununla beraber, edep, takva ve
tevazu'undan dolayı mukaddes
kitabına yalnızca ve sadec~ abdestli
olarak dokunmak isteyen müslümanlara asla müdahale etmemek
gerekir. Böyle yapanlara "Siz
boşuna böyle davranıyorsunuz, buna
gerek yok" gibi anlamsız sözler
söylemek doğru değildir. Bu onun
zevkine ve seçimine bağlı bir
husustur. Hatta insanlara ona
mümkün olduğunca abdestli olarak
dökunmayı tavsiye etmek güzel bir
davranış olacaktır. Sadece abdestli
olarak değil, aynı zamanda temiz
olarak da dokunmalarını söylemek
lazımdır. Zira abdestli olduğu halde,
mesela ell_eri çamurlu veya boyalı,
yahut üstü başı kirli, veyahutta
başka türlü kirli olan birinin de
mecbur olmadıkça ona d,okunmaması iyi olur. İbn Teymiyye'nin
belirttiği gibi, Allah Teala gökteki
suhufa pak olan meleklerden
başkasının dokunmadığını belirt-

80 es-Sil.bil.ni, Revai', II/507.
81 Öztürk,
Kur'an'ın
Kavramları, 144.

79 İbn Abidin, I/150.
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Görüldü.ğü gibi, bu anlayış

önemli olan Kur'an'ın ruhunu
kavramak, onun ulvi mesajını idrak
edebilmektir. Bir takım formaliteler
ileri sürerek insanı bundan mahrum
bırakmak asla doğru değildir.

insanları

Kur'an'dan kısmen de olsa
cihazında kayıtlı olan veya evinde
bulunan Kur'an'ı okumak isteyen
veya Kur'anla ilgili araştırma yapan
kişi,
abdestli değilse eğer,
Kur'an'dan istifade edemeyecektir.
Bu bir zorlamadır ve Kur'an'a bir
yaq-ar getirmez, fakat zarar verir.
İnsanı hem Kur'an'ın metninden,
hem de ruhundan uzaklaştırır.
Bundan dolayı bilhassa son dönem
alimlerimizden
pek çoğu bu
yaklaşımı reddetmiştir ... Bunlar
Kur'an'a abdestsiz dokunmanın
haram olmadığını, yukarıda sözünü
ettiğimiz ayetin bununla ilgisinin
bulunmadığını söylemişlerdir. Nitekim bu görüşleri yukarıda uzun
uzun serdettik.
uzaklaştırmaktadır. Tekııolojik
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Davudoğlu, Ahmed,
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Şerhi, İstanbul, 1978.
Doğuştan Günümüze Büyük
İslam Tarihi, Heyet, Zaman
Gazetesi, İstanbul, 1992. ·
Ebu:s-Su'ud, Muhammed b.
Muhammed el-İmadi, Tefsiru
Ebi's-Suud

Meratibu'l-İcma' fi'l-İbadati

ve'l-Muamelati ve'l-Mu'tekadat, Beyrut, 1404.
İbiı Hazm, Ebu Muhammed Ali,
el-İhkam fi Usiili'l-Ahkam, elKahire, bila tarıh.
İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali,
el-Muhaııa, (Thk. A. M. Şakir),
el-Kahire, .bila tarıh.
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es-Siretu'n-Nebeviyye li'bn-i
,ıişam bi Şerh-i Veziri'lMağribi (Thk. Dr. s. Zekkar),
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İbn Kes!r, Ebu'l-Fida İsmail,
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İbnu'l-Esir, İzzuddln Ebu'l-:Hasan
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İrşadu'l-Akli's-Selim İla Me~

zaya'l Kur'ani'l-Kerim,
Beyrut, bila tarih.
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el-Mebsut, İstanbul, 198283/1403.
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es-Suyüti, Abdurrahman Celaluddin,
· el-İtkan fi 'Ulftmi'l-Kur'an,
Beyrut, bila tarlh.
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"Abdest" maddesi, T.D.V. İslam
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Haşiyetu Muhyiddin Şeyhza
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eş-Şerhu'l-Kebir, (el-Muğni ile
beraber), Beyrut, 1392/1~72.
en-Nesefi, Ebu'I-Berekat Abdullah
b. Ahmed b. Mahmud,
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er-Razi, el-Fahr,
et-Tefsiru'l-Kebir
~Mefatıhu'l-Gayb), Beyrut, bila
tfuih.
es-Sabüni, Muhammed Ali,
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es-Sabünl, Muhammed Ali,
Safvetu't-Tefasir, Beyrut,
1402/1981.·
Schacht, J oseph,
"Abdest", İslam Ansiklope-
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