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“Kur’ân’› kesinlikle biz indirdik; elbette onu koruyacak
olan da biziz.” (Hicr 15/9)

Girifl

Alemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd-u senâlar olsun! Peygam-
berimiz, peygamberlerin sonuncusu, muttakilerin imam› Muham-
med’e, tertemiz ailesine ve tüm sahabilerine salât ve selâm eylerim.
Bu giriflten sonra;

Bu çal›flmamla aç›k bir gönülle ve ayd›n bir ak›lla hakk› aray›p
yap›c› elefltiriyi kabul eden ‹snâaflere mezhebi mensubu fiiîlere hitap
ediyorum. Çal›flmam›z, flii ya da sünnî birçok kimsenin bilmedi¤i bir
gerçe¤i gün yüzüne ç›karmaktad›r. Bu gerçek, ‹snâaflere mensubu flii
alimlerin elimizde bulunan Kur’an-› Kerim’in muharref ve eksik oldu-
¤una; as›l eksiksiz Kur’ân’›n ise mehdi muntazar (beklenen mehdi)
yan›nda oldu¤una inanmalar›d›r. 

Böyle bir inanç apaç›k küfür ve Allah Celle Celâhû’nun yalanlan-
mas› demektir. Çünkü elimizde bulunan Kur’ân-› Kerim, Allah tara-
f›ndan kulu ve rasûlü Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e Arapça
laf›zlar› ve yüce manalar› ile birlikte Cebrâil aleyhisselâm vas›tas›y-
la indirilmifl olan ilâhî kelamd›r. Kur’ân, Rasûlullah’›n en büyük, en
muazzam mucizesi ve delilidir. Allah celle celâluhû Kur’ân’› insanla-
r›n uyacaklar› bir anayasa; rotas›n› izleyerek yürüyecekleri bir yol;
izini takip edecekleri bir önder k›lm›flt›r. Fatiha Sûresi ile bafllay›p
Nâs Sûresi ile biten mushaf›n iki kapa¤› aras›nda korunup muhafaza
edilmektedir. Nesilden nesile hem yaz›l›, hem de sözlü olarak ve her
türlü de¤iflim (tebdîl) ve dönüflümden (ta¤yîr) korunarak günümüze
kadar aktar›lagelmifltir. Bu fiili durum flu ayetleri onaylamaktad›r:
“Kur’ân’› kesinlikle biz indirdik; elbette onu koruyacak olan da bi-
ziz.” (Hicr 15/9), “Ona (Kur’ân) önünden de ard›ndan da bât›l gele-
mez.” (Fussilet, 41/42) Allah celle celâluhû peygamberlerine birçok
kitap inzal buyurmufl ve hikmeti gere¤i bu kitaplar›n korumas›n› üst-
lenmemifl, muhafaza iflini bu kitaplara muhatap olan kimselere tevdi
etmifltir. Ayet-i kerimede flöyle buyurmaktad›r: “Biz, içinde do¤ruya



rehberlik ve nur oldu¤u halde Tevrat’› indirdik. Kendilerini (Allah’a)
vermifl peygamberler onunla yahudilere hükmederlerdi. Allah’›n Ki-
tab’›n› korumalar› kendilerinden istendi¤i için Rablerine teslim ol-
mufl zâhidler ve bilginler de (onunla hükmederlerdi). Hepsi ona (hak
oldu¤una) flahitlerdi.” (Mâide, 5/44) Allah Celle Celâluhû’nun
Kur’ân’› korumas› ise, Kur’ân’›n bir araya (cem edilmesi) derlenme-
si, tedvîni, ezberlenip  ezberletilmesi yolunda muazzam çabalar sar-
feden ashab, tabiîn ve tebeuttâbiîn vas›tas›yla gerçekleflmifltir.

Ey fiîa’n›n ‹snâafleriye koluna mensup olanlar! Kur’ân’›n s›hhati-
ne inanmak dinin temel esas ve rükünlerindendir. Tek bir harfini da-
hi inkar eden, Kur’ân’›n tümünü ve iman esaslar›ndan birini inkar et-
mifl olur. Kur’ân’›n korundu¤una, muhafaza edildi¤ine inanmamak,
Kur’ân’›n inkar›na ve Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in getir-
di¤i fleriat›n uygulamadan kalkmas›na yol açar. Çünkü bu durumda
Kur’ân’›n her bir ayetinde tahrif ve de¤iflim ihtimali zuhur edecektir.
‹htimaller ortaya ç›k›nca da inanç ve imana yönelik hususlar geçer-
lili¤ini yitirecektir. Çünkü iman, ancak yakînî, yani kesin hususlara
dayan›r. Zan ve ihtimaller üzerine oturtulamaz.

Ey fiîa’n›n ‹snâafleriye koluna mensup olanlar! Bu alimlere uyma-
n›z, görüfllerini bahane etmeniz caiz de¤ildir. Bilakis yapman›z gere-
ken, bu alimlerden uzak kalmakt›r. Böylelikle flu ayeti tatbik etmifl
olacaks›n›z: “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babala-
r›, o¤ullar›, kardeflleri, yahut akrabalar› da olsa- Allah’a ve Resûlüne
düflman olanlarla dostluk etti¤ini göremezsin. ‹flte onlar›n kalbine
Allah, iman yazm›fl ve kat›ndan bir ruh ile onlar› desteklemifltir. On-
lar› altlar›ndan ›rmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kala-
caklard›r. Allah onlardan raz› olmufl, onlar da Allah’tan hoflnut ol-
mufllard›r. ‹flte onlar, Allah’›n taraf›nda olanlard›r. ‹yi bilin ki, kurtu-
lufla erecekler de sadece Allah’›n taraf›nda olanlard›r.” (Mücâdele,
58/22)

Allah celle celâluhû’ya iftiralar atan bu alimleri savunanlar! Tak-
val› olun! Allah’tan korkun! Heva ve hevese uymaktan sak›n›n! Aksi
halde yoldan sapars›n›z. Atalar›, dedeleri ve onlar›n yaz›p,çizdikleri-
ni, söylediklerini bir kenara b›rak›n! En do¤rusu hakka tabi olmak-
t›r. Bu alimlerin söylediklerini bir kenara b›rak›p bu yolu terk edin!
Peygamberlerde, toplumlar›na hakk› hayk›ran peygamberlerde sizin
için güzel numuneler bulunmaktad›r. Size nasihat etmek istiyorum,
size flefkatle muamele etmek istiyorum. Allah celle celâluhû flöyle
buyurmaktad›r: “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yak›t› insanlar
ve tafllar olan ateflten koruyun.” (Tahrîm, 66/6)
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Bir vecizede flöyle denir: “En hay›rl› ö¤üt, samimi bir dilden insaf-
l› bir kula¤a dökülendir.” Allah celle celâluhû’ya yemin ederim ki, si-
ze karfl› gerçekten samimiyim. Sizden rica ediyorum; söylediklerime
kulak verir misiniz? ‹nsaf ölçülerine göre hareket eder misiniz? 

fiîa’n›n ‹snâafleriyye koluna mensup olanlar! Son olarak sizden
bir ricam daha var: Bu eserin son k›sm›nda isimleri zikredilen ve si-
zin inaçlar›n›zdan bahseden eserleri okuyunuz!    Heves ve taassu-
bun etkisinden uzak kalarak okuman›z› dilerim. Ve Allah celle celâ-
luhû’dan bu kitaplar vesilesiyle hakk› size hak olarak göstermesini,
hakka uymakla nimetlendirmesini; bat›l› bat›l olarak gösterip bat›l-
dan uzak tutmas›n› temenni ederim. Allah celle celâluhû buna ger-
çekten kadirdir.

Allah celle celâluhû’nun izniyle yazabildiklerimiz bunlardan iba-
rettir. Muhammed’e, ailesine ve ashâb›na salât ve selâm olsun!

Allah›m, tebli¤ ettim! Allah›m flahit ol!

Muhammed b. Abdurrahmân es-Seyf
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Birinci Bölüm

EHL-‹ SÜNNET VE KUR’ÂN-I KER‹M

Ehl-i Sünnet ve tüm Müslümanlar Kitabullah’›n tahriften, ekleme
ve eksiltmeden korunmufl oldu¤u konusunda icmâ etmifltir. Kur’ân,
Allah Celle Celâluhû’nun korumas› alt›ndad›r: “Kur’ân’› Kesinlikle
biz indirdik; Elbette onu koruyacak olan da biziz.” (Hicr, 15/9) Ehl-i
Sünnet taraf›ndan itimad edilen eserlerde buna muhalif tek bir sahih
rivayet yer almamaktad›r. Ehl-i sünnetten olan müfessirler “Kur’ân’›
kesinlikle biz indirdik; elbette onu koruyacak olan da biziz.” (Hicr
15/9) ayet-i kerimesinin tefisirinde Kur’ân’›n de¤iflime, dönüflüme ve
tahrife tabi tutulmaktan korundu¤unu zikrederler. Misal olarak flu
tefsirlere bak›labilir: Kurtubî, Câmi’u Ahkâmi’l-Kur’ân; Nesefî, Medâ-
riku’t-Tenzîl; Tefsîru’l-Hâzin; Tefsîru ‹bni Kesîr; Beydâvî, Envâru’t-
Tenzîl; Âlûsî, Rûhu’l-Me’ânî; S›dd›k Hân, Fethu’l-Beyân; fiank›tî, Ad-
vâu’l-Beyân vd.

Önde gelen Sünnî alimler Kur’ân’da ekleme ya da eksiltme oldu-
¤una inanan›n dinden ç›kt›¤›n› aç›kça ifade etmektedirler.

Ehl-i sünnetin bu inanc› delile dahi ihtiyaç göstermeyecek dere-
cede meflhur ve mütevatir bir inançt›r. Dahas› bu inanç, Müslüman-
lar nezdinde mütevatir olarak kabul edilen esaslardan biridir.

Kad› ‘Iyâz1 rahimehullâh flöyle der: “Tüm yeryüzünde Müslümanlarca
okunan, Müslümanlar›n eliyle Mushaflarda yaz›lm›fl olan, ilki Fâtiha
Sûresi, sonuncusu da Nâs Sûresi olan sûreleri iki kapak aras›nda bir
araya toplayan Kur’ân’›n, peygamberi Muhammed sallallâhu aleyhi ve sel-

lem’e Allah-u Teâlâ taraf›ndan inzal edilmifl kelam› ve vahyi oldu¤u

1 ‘Iyâz b. Mûsâ b. ‘Amrûn el-Yahsabî es-Sebtî Ebu’l-Fadl. Ma¤rib alimi, zaman›n›n hadis ima-
m›d›r. Eserlerinden baz›s›: efl-fiifâ, Meflâriku’l-Envâr, el-‹lmâ’ vd. Hicrî 476’da do¤mufl 544
y›l›nda Marakefl’te vefat etmifltir. Biyografisi için bk. Ed-Dabbî, Bu¤yetu’l-Multemis, s.437;
en-Nebâhî, Târîhu Kudâti’l-Endelüs, s.101



üzerinde Müslümanlar icma etmifltir. Bununla birlikte içindeki her
fleyin hak oldu¤u konusunda ve kas›tl› olarak Kur’ân’dan herhangi
bir fleyi ç›karan›n, tek bir harfi yerine icma edilmifl olan mushafta
bulunmayan ve Kur’ân’dan olmad›¤›nda görüfl birli¤ine var›lm›fl olan
bir baflka harfi kas›tl› olarak koyan›n ya da herhangi bir harf ekleme-
de bulunan›n kafir oldu¤u konusunda da icma etmifllerdir.”2

Kad› ‘‹yad Ebû Osman el-Haddâd’›n flöyle dedi¤ini nakleder:
“Tevhidi din olarak benimsemifl olan herkes Kur’ân’dan bir tek har-
fin inkâr›n›n küfür oldu¤u hususunda hemfikirdir.”3

‹bn Kudâme4 de flunlar› kaydeder: “Kur’ân’dan tek bir sûreyi, ke-
limeyi ya da üzerinde ittifak sa¤lanm›fl bir tek harfi inkar edenin ka-
fir oldu¤u konusunda Müslümanlar aras›nda ihtilaf bulunmamakta-
d›r.”5

Ba¤dâdî de flunlar› kaydetmektedir: “(Ehl-i sünnet) Kur’ân ve
sünnette delil bulunmad›¤› halde ashab›n Kur’ân’›n bir k›sm›n› de¤ifl-
tirip tahrif ettikleri yönünde iddialar ileri süren baz› Raf›zîleri tekfir
etmektedirler.”6

Kad› Ebû Ya’lâ7 flöyle demektedir: “Kur’ân de¤iflime, dönüflüme,
eksiltme ya da art›r›ma tabi tutulmam›flt›r. Raf›zîler ise bunun aksi-
ne görüfl beyan ederek Kur’ân’›n de¤ifltirildi¤ini, dönüfltürüldü¤ünü,
naz›m ve tertibinde farkl›l›klar meydana getirildi¤ini ileri sürmekte-
dirler. -Ebû Ya’lâ daha sonra sözlerini flöyle sürdürür- Kur’ân, bir
grup sahabinin huzurunda bir araya cem edilmifl, derlenmifltir. As-
hab Kur’ân üzerinde icma etmifl ve hiçbirisi inkar, red ya da y›k›c› bir
elefltiride bulunmam›flt›r. Kur’ân’› de¤iflime ya da dönüflüme tabi tu-
tan biri var olsayd› mutlaka ashabdan biri taraf›ndan nakledilirdi.
Çünkü böyle bir durum normal flartlarda sükut ederek geçilmesi
mümkün görülmeyen konulardand›r. Kur’ân üzerinde de¤ifliklik ya-
pan biri var olsayd› e¤er, Hz. Ali rad›yallâhu anh’›n bunu aç›klamas›,

2 efl-fiifâ, s.1102-1103.
3 age.
4 Abdullah b. Muhammed b. Kudâme el-Makdisî ed-Dimaflkî Ebû Muhammed Muvaffakud-

dîn. Ehl-i sünnetin önde gelen imamlar›ndan, ümmetin f›k›h alimlerindendir. Eserlerinden
baz›s›: el-Mu¤nî, Fadâilu’s-Sahâbe, el-Kader, vd. Filistin’in Nablus kentine ba¤l› Cemâ’îl
Köyü’nde hicrî 541 y›l›nda dünyaya gelmifl; hicrî 620 senesinde Dimaflk’ta vefat etmifltir.
Bk. Muhtasar Tabakâti’l-Hanâbile, s.45-47 ve el-A’lâm, c.4, s.191-192

5 ‹bn Kudâme, Lum’atu’l-‹’tikâd, s.19.
6 el-Fark beyne’l-Firak, s.315, Dâru Âfâk›’l-Cedîde, Beyrut.
7 Muhammed b. el-Huseyn b. Muhammed b. Halef b. el-Ferrâ’ Ebû Ya’lâ. Hem usul, hem de

furû konusunda ça¤›n›n önde gelen ilim adamlar›ndand›.el-Ahkâmu’s-Sultâniyye kaleme
ald›¤› eserlerinden biridir. Hicretin 380. y›l›nda dünyaya gelmifl; 458. senesinde de vefat et-
mifltir. Tabakâtu’l-Hanâbile, c.2, s.193-230; el-A’lâm, c.6, s.331.
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düzeltmesi ve de¤ifliklik yap›lan noktalar›n düzeltildi¤ini insanlara
genel olarak aç›klamas› gerekirdi. Böyle yapmad›¤›na göre ve hatta
var olan Kur’ân’› okuyup ona göre muamele etti¤ine göre; bu da gös-
termektedir ki, Kur’ân de¤iflime ve dönüflüme tabi tutulmam›flt›r.”8

‹bn Hazm flunlar› kaydeder: “‹ki k›l›f aras›nda bulunan mushafta
de¤ifltirme yap›ld›¤›n› söylemek, apaç›k küfürdür; Rasûlullah sallallâ-

hu aleyhi ve sellem’i yalanlamakt›r.”9

Fahrurrâzî, “Kur’ân’› kesinlikle biz indirdik; elbette onu koruya-
cak olan da biziz.” (Hicr, 15/9) ayetinin tefisirinde flunlar› zikretmek-
tedir: “Bu Kur’ân’› tahriften, eksiltme ve art›r›ma tabi tutulmaktan
biz koruruz. … Herhangi birisi ç›k›p da Kur’ân’daki bir harf ya da
noktay› de¤ifltirmeye kalklarsa, dünya ehli ona ‘bu bir sahtekarl›kt›r,
Allah kelam›n›n de¤ifltirilmesidir’ der. O kadar ki Kur’ân’› yanl›fl oku-
yan bir ihtiyar› çocuk bile düzeltebilir. Baflka hiçbir kitaba böylesine
bir koruma nasip olmam›flt›r. Mutlaka her kitaba az ya da çok tashif,
tahrif ve de¤iflim bulaflm›flt›r. Mülhidlerin, Yahudi ve H›ristiyanlar›n
iptal ve ifsat çal›flmalar›na ra¤men Kitabullah’›n tahrifin her türün-
den korunmufl olarak kalabilmesi, en büyük mucizedir.”10

fieyhulislam ‹bn Teymiyye de flunlar› kaydeder: “Kur’ân’dan baz›
ayetlerin ç›kar›ld›¤› ya da ketmedildi¤i yolunda iddialar ileri süren-
ler veya meflru amelleri rafa kald›racak tarzda bât›nî bir tak›m yo-
rumlar› bulundu¤unu iddia edenler, ayn› hüküm (tekfir hükmü) alt›-
na dahildirler. Böyleleri Karmatî, Bât›nî, Tenâsuhçu (Reenkarnas-
yoncu) gibi adlarla an›l›rlar. Bunlar›n küfre girdikleri konusunda ih-
tilaf bulunmamaktad›r.”11

Tefsir, Kur’ân ilimleri, hadis, akide, usul ve di¤er ilimlere dair ka-
leme al›nm›fl olan eserlerde bu konuya iliflkin say›lamayacak kadar
delil bulunmaktad›r.

8 el-Mu’temed li Usûli’d-Dîn, s.258.
9 e-Fasl fi’l-Milel ve’n-Nihal, s.40.

10 Mefâtîhu’l-⁄ayb, c.19, s.160-161.
11 es-Sârimu’l-Meslûl, s.586, Dâru’l-Kutubi’l-‹lmiyye, Beyrut.
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‹kinci Bölüm

fiÎA VE KUR’ÂN-I KER‹M

Kur’ân’›n Tahrif Edildi¤ini ve Eksiltildi¤ini Aç›kça
‹fade Eden fiîa Alimleri:

1- Ali b. ‹brahim el-Kummî:

Kur’ân tefsiri mukaddimesinde (c.1, s.36, Dâru’s-Sürûr,12 Beyrut)
flunlar› kaydeder: 

“Bir harf yerine bir baflka harfin konulmas› (fleklindeki tahrife) misal
“Aralar›ndan haks›zl›k edenler (kuru inatç›lar) müstesna, insanlar›n Allah
aleyhine13 (kullanabilecekleri) bir delili bulunmas›n.” (Bakara, 2/150) Ya-
ni (“Aralar›ndan haks›zl›k edenler (kuru inatç›lar) müstesna” yerine)14

“insanlar›n ve zulmedenlerin Allah aleyhine (kullanabilecekleri) bir delili
bulunmas›n.” fleklindedir. Bir di¤er misal de “Ey Musa! Korkma; çünkü be-
nim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak, kim haks›zl›k eder, sonra,
iflledi¤i kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin ki ben (ona karfl› da) çok ba-
¤›fllay›c›y›m, çok merhamet sahibiyim.” (Neml, 27/10, 11) ayetinde illâ
men zaleme ifadesi (benim huzurumda … ve zulmedenler korkmaz) anla-
m›nda ve lâ men zaleme fleklindedir. Bir baflka örnek “Hata d›fl›nda bir
mümin bir mümini öldüremez.” (Nisâ, 4/92) ayeti (hata ile de olsa öldüre-
mez) anlam›nda ve lâ hataen fleklindedir. Bir di¤er misal: “Yapt›klar› bina,
(ölüp de) kalpleri parçalan›ncaya kadar yüreklerine devaml› olarak bir
kuflku (sebebi) olacakt›r. Allah çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Tevbe,
9/110) ayetinde illâ en takatta’a yerine hattâ tenkati’a fleklindedir.”!!

Müellif ayn› eserinin ayn› cilt ve sayfas›nda da flunlar› kaydet-
mektedir:

12 Not: Tefsirin bas›m›n› gerçeklefltiren Beyrut A’lemî Yay›nevi, Seyyid Tayyib el-Mûsevî’nin
Kur’an’›n tahrif edildi¤i görüflünde olan flia alimlerini aç›klayan mukaddimesini bask›dan
ç›karm›flt›r.

13 Kur’an’da “Allah aleyhine” yerine “sizin aleyhinize” olarak geçmektedir. Kummî’nin tefsi-
rinde yer ald›¤› flekliyle naklettim.

14 Ad› geçen flii müfessir ayetin orijinalinde bulunan illellezîne bölümünün ve lâ lillezîne
fleklinde oldu¤unu iddia etmektedir. (çev.)
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“Allah-u Teâlâ’n›n indirdi¤inin hilaf›na olan, “Siz, insanlar›n iyili¤i için or-
taya ç›kar›lm›fl en hay›rl› ümmetsiniz; iyili¤i emreder, kötülükten mene-
der ve Allah’a inan›rs›n›z.” (Âl-i ‹mrân, 3/110) ayetidir. Ebû Abdillah aley-
hisselâm bu ayeti okuyana: ‘Müminlerin emirini, Ali o¤lu Hasan ve Hüse-
yin aleyhimusselâm’› öldüren en hay›rl› ümmet (öyle mi)?’ demifltir. Ken-
disine ‘Peki, ey Rasûlullah’›n evlad›! Bu ayet nas›l inmifltir?’ denildi¤inde
flu cevab› vermifltir: ‘Bu ayet flöyle nazil olmufltur: “Siz, insanlar›n iyili¤i
için ortaya ç›kar›lm›fl en hay›rl› imamlars›n›z’ Görmüyor musunuz? Allah
celle celâluhû onlar› ayetin devam›nda “iyili¤i emreder, kötülükten mene-
der ve Allah’a inan›rs›n›z” fleklinde övmektedir. Buna benzer bir ayet de
Ebû Abdillah aleyhisselâm’a okunan flu ayettir: “Rabbimiz! Bize gözümü-
zü ayd›nlatacak efller ve zürriyetler ba¤›flla ve bizi takvâ sahiplerine ön-
der k›l! derler.” (Furkan, 25/74) Ebû Abdillah aleyhisselâm flöyle demifl-
tir: ‘Kendilerini muttakilere imam k›lmas› için dua ederek Allah celle ce-
lâluhû’dan büyük bir fley istemektedirler.’ Bunun üzerine ‘Ey peygamber
evlad›! Öyleyse bu ayet nas›l indi?’ denildi¤inde, “Rabbimiz! Bize gözümü-
zü ayd›nlatacak efller ve zürriyetler ba¤›flla ve bize takvâ sahiplerinden
bir önder k›l! derler.” fleklinde inmifltir.’ Bir di¤eri de “Onun önünde ve ar-
kas›nda Allah’›n emriyle15 onu koruyan takipçiler (melekler) vard›r.”
(Ra’d, 13/11) ayetidir. Ebû Abdillâh ‘Bir fley Allah celle celâluhû’nun em-
rinden nas›l korunur ve takipçi nas›l önde bulunur?’ demifltir. Kendisine
‘Bu nas›l olabilir? Ey peygamber evlad›!’ diye soruldu¤unda, ‘Bu ayet flu
flekilde nazil olmufltur dedi: “Onun arkas›nda takipçiler ve önünde gözcü-
ler olmak üzere Allah’›n emriyle onu koruyanlar vard›r.” Buna dair birçok
misal bulunmaktad›r.”!!

Tefsirin ayn› bask›s›n›n c.1, s.37’de flunlar› kaydetmektedir:
“fiu ayetler tahrif edilmifltir: “Fakat Allah, Ali hakk›nda sana indirdi¤ine
flahitlik eder; onu kendi ilmi ile indirdi. Melekler de flahitlik ederler. Ve
flahit olarak Allah kafidir.” (Nisâ, 4/166), “Ey Rasûl! Rabbinden sana Ali
hakk›nda indirileni tebli¤ et! E¤er bunu yapmazsan elçili¤ini yapmam›fl
olursun.” (Mâide, 5/67), “‹nkar edip Muhammed ailesinin hakk›na zulme-
denleri Allah asla ba¤›fllayacak de¤ildir.” (Nisâ, 4/168), “Muhammed aile-
sinin hakk›na zulmedenler hangi ak›bete döndürüleceklerini yak›nda bi-
leceklerdir.” (fiu’arâ, 26/227), “Muhammed ailesi hakk›na zulmedenler
ölümün bo¤ucu dalgalar› içinde iken bir görsen”!! (En’âm, 93)

2- Nimetullah el-Cezâirî ve Tahrif Konusundaki ‹tiraflar›:

Cezâirî, el-Envâru’n-Nu’mâniyye, c.2, s.357, 358’de flunlar› kay-
detmektedir:

“(Yedi k›raat›n) ilahî vahiy ürünü ve mütevatir oldu¤unu, hepsinin ruhu’l-
emîn taraf›ndan indirildi¤ini kabul etmek, Kur’ân’da kelam, madde ve
irab bak›m›ndan tahrifin vaki oldu¤unu aç›kça bildiren mustefîz ve hatta
mütevatir haberleri bir kenara b›rakmaya götürür. Bununla birlikte asha-
b›m›z rad›yallâhu anhum bu görüflün16 s›hhati konusunda ittifak etmifl-

15 Ayetin bu k›sm›nda min emrillâh (Allah’›n emrinden) ifadesi geçmektedir. 
16 Müellif, Kur’an’›n tahrif edildi¤i konusundaki rivayetlerin sahih oldu¤unu kasdetmektedir.



lerdir. Evet Murtaza, Sadûk ve fieyh Tabersî bu hususta muhalefet ederek
iki kapak aras›nda bulunan mushaf›n inzal olunmufl as›l Kur’ân oldu¤una,
tahrif ve de¤ifltirmenin vaki olmad›¤›na hükmetmifllerdir.”!

“Görüldü¤ü kadar›yla muhalif görüfl sahiplerinin bu görüflleri17 birçok
maslahata dayanmaktad›r. Bu maslatlardan biri de y›k›c› elefltirilerin en-
gellenmesidir. Çünkü tahrif caiz olsa, tahrife aç›k böyle bir Kur’ân’›n ka-
ideleri ve ahkam› ile nas›l amel edilecek?”!18

Nimetullah Cezâirî sözlerine devam ederek ashab›n Kur’ân’a el
uzatt›klar›n›, tahrife tabi tuttuklar›n› ve imamlar›n faziletini konu
eden ayetleri ç›kard›klar›n› söyler! 

Eserinin c.1, s.97’de flunlar› kaydeder: 
“Uydurma haberlerin19 çoklu¤una flaflmay›n! Çünkü (sahabiler) Hz. Pey-
gamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra din üzerinde birtak›m de¤ifl-
tirme ve dönüfltürme faaliyetlerinde bulundular. Bu yolda yapt›klar› en
önemli ifl de Kur’ân’› de¤ifltirip, kelimelerini tahrif etmeleridir. Rasûl’ün
ailesine ve tertemiz imamlara yönelik övgüleri, münaf›klar hakk›ndaki
yergileri ve iflledikleri kötülükleri sergileyen ayetleri ç›karm›fllard›r. Nû-
ru’l-Kur’ân’da20 bunlar›n aç›klamas› zikredilecektir.”!!

Cezâirî de flia’n›n bilinen na¤melerini tekrarlayarak Kur’ân’›n in-
dirildi¤i flekliyle ancak Hz. Ali rad›yallâhu anh taraf›ndan cem edildi-
¤ini ve as›l Kur’ân’›n Mehdi’nin yan›nda bulundu¤unu ifade etmekte;
ashab›n Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem ile beraberliklerinin yal-
n›zca dini de¤ifltirmek ve Kur’ân’› tahrif etmek amac›na yönelik ol-
du¤unu söylemektedir. Eserinin c.1 s.360-362. sayfalar›nda flunlar›
kaydetmektedir:

“Rivayetlerde müstefiz olarak bildirildi¤ine göre Kur’ân’› indirildi¤i gibi
bir araya telif eden ve bu ifllemi Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sel-
lem’in vasiyeti do¤rultusunda gerçeklefltiren Hz. Ali rad›yallâhu anh’tan
baflkas› de¤ildir. Rasûlullah’›n vefat›ndan sonra alt› ay boyunca yaln›zca
Kur’ân’› bir araya derlemekle meflgul oldu. Cem iflini bitirince Rasûlul-
lah’tan sonra hilafet iddias›nda bulunanlara gelerek ‘‹flte! Allah celle ce-
lâluhû’nun indirdi¤i gibi olan kitap budur’ dedi. Bunun üzerine Ömer b.
Hattab kendisine: ‘Bizim ne sana, ne de Kur’ân’›na ihtiyac›m›z var! Bizde
Osman’›n yazd›¤› Kur’ân var.’ dedi. Bu sözler üzerine Ali onlara flöyle söy-
ledi: ‘Bugünden sonra onu göremeyeceksiniz. Evlad›m Mehdi aleyhisse-
lâm ç›kana kadar da hiç kimse göremeyecektir. Bu Kur’ân’da21 birçok
fazlal›k bulunmaktad›r. Tahriften de uzakt›r. Osman, Hz. Peygamber sal-

17 Tahrifin reddedilmesine iliflkin görüflleri.
18 Cezâirî’nin bu sözünden tahrifi reddedenlerin bu yönde ileri sürdükleri görüfllerinin aki-

deden de¤il baflka sebeplerden kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r. 
19 Ashab-› kiram›n menk›be ve faziletlerini anlatan hadisleri kasdetmektedir.
20 Sayg›de¤er okuyucu! Nûru’l-Kur’an ile kastedilen el-Envâru’n-Nu’mâniyye kitab›ndaki bir

bölümdür. Ancak bu bölüm, tehlikeli muhtevas› sebebiyle eserin sonraki bask›lar›ndan
ç›kar›lm›flt›r!?

21 Bununla Mehdi’de bulunan Kur’an’› kasdetmektedir.
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lallâhu aleyhi ve selem taraf›ndan bilinen bir maslahat üzerine vahiy ka-
tipli¤inde bulunmufltu. Bu maslahata göre Rasûlullah; “Kur’ân konusun-
da bu bir iftiran›n ürünüdür” ya da “Cebrail taraf›ndan indirilmemifltir” gi-
bi sözlerle kendisini yalanlamamalar› için onlara katiplik yapt›rm›flt›. Yi-
ne ayn› maslahata binaen vefat›ndan alt› ay öncesinden itibaren Muavi-
ye’ye de vahiy katipli¤i yapt›rm›flt›. Osman ve benzerleri bir grup insanla
birlikte ancak mescide gelebilir ve Cebrail aleyhisselâm’›n orada indirdi-
¤i vahyi yazarlard›. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in evinin içinde
gelen vahyi ise, yaln›zca Emiru’l-müminîn Hz. Ali aleyhisselâm yazabilir-
di. Çünkü Rasûlullah’›n evine girip-ç›kabilme ayr›cal›¤› bulunmaktayd›.
Dolay›s›yla risalet evinde nazil olan ayetleri yaln›zca o yazabilmifltir. Bu-
gün insanlar›n elinde dolaflan Kur’ân, Osman hatt› ile yaz›lm›fl oland›r. Bu
Kur’ân’› ‹mam olarak adland›r›p geri kalan›n› yakm›fl ya da saklam›fllar-
d›r. ‹mam ad›ndaki Kur’ân’› Osman’›n halifelik iddias›nda bulundu¤u dö-
nemde di¤er ülke ve bölgelere göndermifllerdir. Bu nedenle Osman hatt›-
n›n kurallar›n›n Arap Dil kurallar›na ayk›r› oldu¤u görülmektedir.

Ömer kendisinin hilafe oldu¤unu iddia etti¤i dönemde Hz. Ali aleyhisse-
lâm’a kendisinin bir araya derledi¤i orijinal Kur’ân’› vermesi için haber
göndermiflti. Ali aleyhisselâm bu iste¤in amac›n›n ‹bn Mes’ûd’un Kur’ân’›
gibi yak›lmak ya da saklanmak oldu¤unu biliyordu. Bu sayede ‘‹flte
Kur’ân budur; Osman’›n yazd›¤›d›r, bundan baflkas› de¤ildir.’ denebile-
cekti. Bu nedenle Kur’ân’› ona göndermedi. Orijinal Kur’ân, flu anda di¤er
semavî kitaplarla ve peygamberlerin miraslar› ile birlikte Mehdi aleyhis-
selâm efendimizde bulunmaktad›r. Emîru’l-müminîn aleyhisselâm22 hila-
fet makam›na oturunca daha önceki uygulamalara karfl› tats›z bir tutum
sergilenebilir endiflesiyle orijinal Kur’ân’› ortaya ç›kart›p varolan Kur’ân’›
gizlemeyi baflaramad›. Benzer endifle nedeniyle duha namaz›n› yasakla-
maya, hac ve kad›n konusundaki mutalar› uygulamaya da güç yetireme-
di. Osman’›n yazd›¤› Kur’ân, kurran›n eline düflene dek oldu¤u gibi kald›.
Osman ve ashab›n›nkine benzer biçimde med, id¤am, iltikâ-i sâkineyn gi-
bi tasarruflarda bulundular. Baz› ayetlerde insan tabiat›n›n ve aklî hü-
kümlerin kabul edemeyece¤i tasarruflara yöneldiler.”!!!

c.2, s.363’te flunlar› kaydetmektedir:
“De¤ifltirilmifl oldu¤u halde böyle bir Kur’ân’›n okunmas› nas›l caiz olabi-
lir? fieklinde bir soru yöneltilirse, cevaben flöyle diyebiliriz: Rivayetlerde
yer ald›¤›na göre (imamlar) aleyhimusselâm, kendi taraftarlar›na (fliaya)
mevcut olan Kur’ân’› namazlarda okumay›, ahkam› ile amel etmeyi em-
retmifllerdir. Bu uygulama, Sahibu’z-Zamân efendimiz ortaya ç›k›p varo-
lan Kur’ân insanlar›n elinden semaya kald›r›l›ncaya ve Emîru’l-müminîn
aleyhisselâm taraf›ndan derlenen Kur’ân ortaya ç›k›p okununcaya; ahka-
m› ile amel olununcaya kadar devam edecektir.”!!!23

22 fiiî alim Cezâirî’nin bu sözleri, Ali radiyallâhu anh’›n kendi hilafeti döneminde orijinal
Kur’ân’› niçin ortaya ç›karmad›¤› yönünde fiiîlerin kendi kendilerine sorduklar› sorunun
cevab›d›r!?

23 Bu sözler de Cezâirî’nin Sünni ve fliî kesimlerce sorulan ‘tahrif  edildi¤i halde fiiîler bu
Kur’an’› niçin okumaktalar?’ fleklindeki soruya cevap teflkil etmektedir.
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3- el-Feyd el-Kâflânî (ö. 1091h):

Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini aç›kça ifade eden fliî alimlerden biri de
es-Sâfî adl› tefsirin sahibi, büyük fliî müfessir el-Feyd el-Kâflânî’dir.

Tefsirinin girifl bölümünde eserine niçin bu ismi verdi¤ini aç›k-
larken flu sat›rlara yer vermektedir: 

“Bu tefsir, avam›n, usanç ve hayret hissine kap›lm›fllar›n bulan›k görüflle-
rinden ar› olmas› hasebiyle es-Sâfî olarak adland›r›lmaya lay›kt›r.”24

Müellif eserini on iki girifl bölümü ile bafllatmaktad›r. Bu bölüm-
lerden alt›nc›s›n› Kur’ân’›n tahrife u¤rad›¤›n›n isbat›na ay›rm›flt›r. Bu
mukaddime için kulland›¤› konu bafll›¤› flu flekildedir: Alt›nc› Mukad-
dime: Kur’ân’›n Cem Edilifli, Tahrifi, Eksiltme ve Artt›rmaya Maruz
B›rak›lmas› Hakk›nda Baz› Rivayetler ve Yorumlar›25

Müellif, Kur’ân’›n tahrifine dair kendi güvenilir kaynaklar›nda yer
alan ve delil olarak kulland›¤› rivayetleri serdettikten sonra flu sonu-
cu ç›karmaktad›r: 

“Ehl-i Beyt yoluyla gelen bu ve benzeri rivayetlerden anlafl›ld›¤›na göre flu
an elimizde var olan Kur’ân, tamam›yla Muhammed sallallâhu aleyhi ve
sellem’e indirilmifl olan Kur’ân de¤ildir. Bilakis baz› yerleri Allah celle ce-
lâluhû’nun indirdi¤i gibi de¤ildir. Baz› k›s›mlar› de¤ifltirilmifl, tahrife u¤-
rat›lm›flt›r. Birçok yerlerinde eksiltmeler yap›lm›flt›r. Meselâ ço¤u yerde
Ali aleyhisselâm’›n ismi ç›kar›lm›flt›r. Ço¤u yerdeki Muhammed sallallâ-
hu aleyhi ve sellem’in ailesi tabiri zikredilmemifl; münaf›klar›n isimleri
hazfedilmifl ve daha baflka benzeri de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Ayn› zaman-
da Allah celle celâluhû ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem kat›nda
kabul edilen tertipte de de¤ildir.”!!!26

Bu sözlerinden sonra müellif, tahrifle ilgili olarak zikretti¤i görü-
flün ‹mâmiyye’nin önde gelen ilim ehlinin inanc› oldu¤unu belirterek
flöyle der: 

“Önde gelen alimlerimizin radiyallâhu anhum bu konudaki inançlar›n›
ifade edecek olursak; Sikatu’l-‹slâm Muhammed b. Yakub el-Küleynî (hu-
zur içinde yats›n) Kur’ân’da tahrif ve eksiltme yap›ld›¤›na inan›rd›. Çün-
kü bizzat kendisi el-Kâfî’de bu manada birçok rivayet nakletmifltir. Bu ri-
vayetler konusunda olumsuz bir elefltiriye de maruz kalm›fl de¤ildir. Bu-
nunla birlikte eserinin ilk bafllar›nda, bu konuyla ilgili olarak yapt›¤› riva-
yetlere bizzat güvendi¤ini de bildirmifltir. Hocas› Ali b. ‹brahim el-Kummî
rad›yallâhu anh da ayn› inançtad›r. Tefsiri bu yöndeki rivayetlerle dolu-
dur. Söz konusu inançla ilgili olarak oldukça afl›r› bir flekilde düflünmek-
tedir. fieyh Ahmed b. Ebî Talib et-Tabersî rad›yallâhu anh da ayn› görüfl-
tedir. Kitabu’l-‹hticâc adl› eserinde adlar› geçen iki fliî alimin yolunu izle-
mifltir.”27

24 Tefsîru’s-Sâfî, c.1, s.13, Mektebetu’s-Sadr Yay›nlar›, Tahran.
25 age, s.40.
26 age, c.1, s.49, el-A’lemî Yay›nlar›, Beyrut; Sadr Yay›nlar›, Tahran.
27 age. c.1, s.52.
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4- Ebû Mansûr Ahmed b. Mansûr et-Tabersî (ö. 620h):

Tebersî el-‹hticâc’da Ebû Zerr el-Gifârî rad›yallâhu anh’tan flöyle
dedi¤ini rivayet etmektedir: 

“Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem vefat edince Ali aleyhisselâm
Kur’ân’› cem etti. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in vasiyeti üzeri-
ne Muhacirlere ve Ensar’a getirip arzetti. Açt›¤› ilk sayfada Ebû Bekr’in
karfl›s›na skandal boyutta yapt›klar› çirkinliklerle ilgili bölümler ç›kt›.
Ömer at›larak ‘Ali! Bunu al, geri götür! Ona ihtiyac›m›z yok!’ dedi. Ali
aleyhisselâm Kur’ân’› al›p gitti. Orada bulunanlar -kurradan olan- Zeyd b.
Sabit’i getirttiler. Ömer ona: ‘Ali bir Kur’ân getirdi. ‹çerisinde Muhacirle-
rin ve Ensar’›n kötülükleri anlat›lmakta. Kur’ân’›n taraf›m›zdan telif edil-
mesi görüflündeyiz. Muhacir ve Ensar aleyhine olan k›s›mlar› ç›karaca-
¤›z.’ dedi. Zeyd buna olumlu cevap verdi… Ömer halife olunca tahrif et-
mek için Ali’de bulunan Kur’ân’› kendilerine vermesini istedi.”!!!28

Tabersî’nin iddias›na göre Allah-u Teâlâ, Kur’ân’da ifllenen cü-
rümlerden söz ederken bu cürümleri iflleyenlerin isimlerini de zik-
retmektedir. Fakat sahabe-i kiram bu isimleri ç›karm›fl ve k›ssalar
üstü kapal› olarak kinaye fleklinde kalm›flt›r. Tabersî flöyle der: 

“Kur’ân’da büyük cürümler ifllemifl olan münaf›klar›n isimlerinin kinaye
yoluyla gizlenmesi, Allah-u Teâlâ’n›n fiili de¤ildir. Kur’ân’› paramparça
eden, de¤iflime ve dönüflüme tabi tutan, dünyay› dinden koparanlar›n fii-
lidir.”!!!29

Kur’ân laf›zlar›n› tahrif etmekle yetinmeyip manalar›n› da kendi
hevas› do¤rultusunda yorumlayan Tabersî, Kur’ân’da münaf›klar›n
cürümlerini gösteren bir tak›m sembollerin bulundu¤unu ileri sür-
mektedir. ‹ddias›na göre bu sembollerin anlamlar›n› da ancak ehl-i
beyt imamlar› bilebilirler. Sahabîler bu anlamlar› bilselerdi flayet, di-
¤erleri ile birlikte bunlar› da Kur’ân’dan ç›kar›rlard›.!!!30

Tabersî’nin Kur’ân konusundaki inanc› bu flekildedir. Aç›k olarak
beyan etmifl oldu¤u görüflleri, tak›yye ilkesine ba¤l›l›¤›yla kendisine
saklay›p zikretmedikleri yan›nda hiçbir fleydir. fiöyle der: 

“Bu meyanda Kur’ân’dan ç›kar›lan, tahrif edilen ve de¤ifltirilen her fleyi
aç›klayacak olsam, konu uzar gider. Ayr›ca tak›yyenin yasaklad›¤› evliya
menk›beleri ve düflman tuzaklar› ortaya ç›kar›lm›fl olur.”!!!31

Bir baflka yerde de takiyyenin ortaya ç›kar›lmas› konusunda
fiîa’y› uyararak flöyle demektedir: 

“Takiyyenin genel oluflu ile birlikte Kur’ân’› de¤ifltirenlerin isimlerinin ve
ayetlere yapt›klar› eklemelerin aç›klanmas› caiz de¤ildir. Çünkü bu du-
rumda ta’tîl ve küfür ehli ile k›blemize yönelmeyen di¤er din mensuplar›-

28 Tabersî, el-‹hticâc, el-A’lemî Yay›nlar›, Beyrut, c.1, s.155.
29 age, c.1, s.249.
30 age, c.1, s.253.
31 age, c.1, s.254.
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n›n delilleri güçlendirilmifl olur. Öte yandan imamlar›n emrine uymak ve
kendilerinden raz› olmak konusunda ittifak edilmesi suretiyle kabul eden
ya da etmeyen herkesin boyun e¤di¤i bu zahir ilmin iptal edilmesi de söz
konusudur. Bat›l ehli her zaman hak ehline göre daha fazla say›da olmufl-
tur.”!!!32

5- Allâme Muhammed Bâk›r el-Meclisî:

Meclisî’nin görüflüne göre tahrifle ilgili rivayetler mütevatirdir.!!
‹nkar edilmesi mümkün de¤ildir.!! ‹ddialar›na göre tahrif konusun-
daki rivayetler, imametle ilgili mütevatir rivayetleri düflürürler. Hi-
flâm b. Sâlim > Ebû Abdillah aleyhisselâm yoluyla gelen 

“Cebrail aleyhisselâm’›n Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e getirdi-
¤i Kur’ân’›n ayetleri on yedi bin ayettir.” hadisinin flerhinde flunlar› kay-
detmektedir: “Muvassakt›r. Baz› nüshalarda Harun b. Sâlim yerine Hiflâm
b. Sâlim fleklinde geçmektedir. Rivayet sahihtir. Bu ve benzeri birçok sa-
hih rivayet Kur’ân’›n eksik, de¤ifltirilmifl oldu¤unu aç›kça ifade etmekte-
dir. Benim görüflüme göre konuya iliflkin rivayetler manen mütevatirdir.
Bu rivayetlerin tümden bir kenara at›lmas›, daha iflin bafl›nda bütün riva-
yetlere güveni ortadan kald›r›r. Hatta o kan›day›m ki; bu rivayetler ima-
met hakk›ndaki rivayetlerden daha afla¤› de¤ildir. ‹mameti rivayetle nas›l
ispat edebilirler?”!!!33

Yani tahrif konusundaki rivayetler bir kenara at›l›rsa, imâmet
mevzusunu rivayet yoluyla nas›l ispatlayabilirler?

Ayn› zamanda Meclisî, eklenmifl olan ayetlerin tefsir kabilinden
oldu¤unu uzak görmektedir.34

Bihâru’l-Envâr adl› eserinde flöyle bir bab açm›flt›r: Allah’›n ‹ndir-
di¤ine Uymayan Ayetlerdeki Tahrif 35

6- el-Müfîd Lakapl› fieyh Muhammed b. Muhammed en-
Nu’mân:

Mezhebin kurucular›ndan say›lan Müfîd, Kur’ân’›n tahrif edildi¤i
görüflünü benimsediklerini iki aflamal› olarak itiraf etmektedir:

1. Aflama: Kitabullah Hakk›nda Kuflkular Uyand›rmak

Evâilu’l-Makâlât adl› kitab›na Kitabullah hakk›nda kuflkular
uyand›rmakla bafllamaktad›r. 

“‹mâmiyye fiias›, dalalet önderlerinin (kendince ashab-› kiram› kastedi-

32 age, c.1, s.249.
33 Meclisî, Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.12, s.525, Dâru’l-Kütubi’l-‹slâmiyye, ‹ran.
34 age.
35 Bihâru’l-Envâr, c.89, s.66, Kitâbu’l-Kur’ân.
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yor) Kur’ân’›n telifi ile alakal› bir çok noktada muhalif olduklar› hususun-
da müttefiktir.”

Söyledikleri aynen flöyledir: 
“Tekrar dönüflün (ric’at) manas› üzerinde ‹mamiyye içinde farkl› görüfl-
ler bulunsa da birçok ölünün k›yamet gününden önce dünyaya tekrar
dönmesi gerekti¤i üzerinde ittifak etmifltir. Allah celle celâluhû’nun vasf›
olarak bedâ lafz›n›n -k›yasen de¤il de semâen olsa da- kullan›lmas› konu-
sunda  da hem fikirdirler. Dalalet önderlerinin36 Kur’ân’›n bir araya telif
edilmesi ile alakal› bir çok noktada muhalefet ettikleri hususunda da
müttefiktirler. Bu hususta vahyin mucebinden ve Hz. Peygamber sallallâ-
hu aleyhi ve sellem’in sünnetinden ayr›lm›fllard›r. Mutezile, Hariciler,
Zeydiye, Murcie ve ehl-i hadis bu sayd›klar›m›z›n tümünde ‹mamiyye’nin
görüflünün aksi istikamette görüfl birli¤ine varm›fllard›r.”!!!37

Daha sonra, el-Müfîd, tahrif konusundaki rivayetlerin imamlar-
dan müstefiz rivayetler oldu¤unu, Kur’ân’›n eksiltilmifl olmas›n›n ak-
len imkan d›fl› olmad›¤›n› ve Kitabullah’ta artt›rmada bulunulmas›-
n›n da mümkün oldu¤unu benimsediklerini itiraf eder. Kur’ân’›n tah-
rif edildi¤ini büyük bir utanç içinde reddederek flöyle demektedir: 

“Aksine Kur’ân’›n flaibeden uzak oldu¤u görüflüne meylediyorum. Tahri-
fe yönelik rivayetler yalanlanmam›flt›r. fiia alimleri bu görüflte olanlar›
tekfir etmemifltir. Daha önce zikredildi¤i üzere bu alimlerden biri de Be-
nû Nûbeht’tir.”!!!

Aynen flunlar› söylemektedir: 
“Kur’ân’›n de¤ifltirilmesi ve baz› zalimlerce eksiltme ve art›r›ma tabi tutul-
mas› ile alakal› olan rivayetler, Muhammed ailesine mensup hidayet
imamlar›ndan müstefiz olarak nakledilmifltir. Kur’ân’›n telifi konusunda
ise, mevcut bulunan(s›ralama)da sonra gelenin önce, önce gelenin de
sonra zikredildi¤ine hükmolunur. Nasihî, mensuhu, mekkîyi, medenîyi
bilenler zikretti¤imiz flekilde tertip etmemifllerdir.

Eksiltme yap›lma mevzusu ise aklen imkan d›fl› ve uzak bir ihtimal olarak
görülmemektedir. Bu iddiay› ileri sürenlerin görüfllerini inceledim, Mute-
zile ve di¤erleri ile mevzu üzerine konufltum. Bu görüflün geçersizli¤ine
dair dayand›klar› herhangi bir delile rastlamad›m.

‹mamet ehlinden bir grup alim flöyle demektedirler: Ne kelime, ne harf,
ne ayet ve ne de sûre eksiltilmifl de¤ildir. Fakat Emîru’l-müminîn aleyhis-
selâm’›n mushaf›nda sabit olarak var olanlar, manalar›n›n tenzil hakika-
tine göre tefsir ve tevilleri ile birlikte hazfedilmifltir. Bunlar mucizevî
Kur’ân olan Allah kelam› cümlesinden olmasa da inzal edilmifl olarak sa-
bit idi. Kur’ân tevili de Kur’ân olarak adland›r›labilir.

Allah celle celâluhû flöyle buyurmaktad›r: “Sana onun vahyi tamamlan-
mazdan önce Kur’an’da acele etme ve “Rabbim, benim ilmimi art›r” de.”
(Tâ Hâ, 20/114) Bu ayette Kur’ân tevili Kur’ân olarak adland›r›lm›flt›r. Tef-
sirciler aras›nda bu konuda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktad›r. Benim

36 Ashab-› kiram› kastediyor.
37 Evâilu’l-Makâlât, s.48-49, Dâru’l-Kitâbi’l-‹slâmî, Beyrut.
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nazar›mda bu görüfl, tevilinde de¤il de bizzat Kur’ân’›n kendisinde bir ta-
k›m kelimelerin eksiltildi¤ini iddia eden söylemden daha yak›nd›r. Benim
meyletti¤im görüfl de budur. Allah celle celâluhû’dan do¤ruya muvaffak
k›lmas›n› dilerim.

Kur’ân’a bir fleyler eklendi¤i konusundaki görüflün, bir yönden geçersizli¤i
kesindir, di¤er yönden de do¤rulu¤u mümkündür. Bu görüflün kesin olarak
geçersiz oluflu fluradan kaynaklanmaktad›r: Hiçbir yarat›lm›fl›n fasih Arap
Dili’nde uzman olan biri taraf›ndan hatal› oldu¤u tespit edilemeyecek dere-
cede düzgün oluflturulmufl tek bir sûre dahi eklemesi mümkün de¤ildir.

Di¤er yönden ise, icaz s›n›r›na ulaflmayacak flekilde ve fasih Arap Dili uz-
manlar› nezdinde Kur’ân kelimeleriyle kar›fl›kl›k arzedecek biçimde bir-
iki kelime ya da harf eklenmesi imkan d›fl› de¤ildir. Ancak böyle bir de-
¤ifltirme vuku buldu¤u zaman Allah celle celâluhû’nun göstermesi ve kul-
lar›na gerçe¤i aç›klamas› gerekir. Böyle bir fleyin vuku buldu¤unu kesin
olarak söylemiyorum. Meyletti¤im görüfl bunun aksidir, yani Kur’ân’›n
böyle bir de¤ifltirmeden salim kald›¤›d›r. Bununla birlikte konuya iliflkin
olarak Sad›k Cafer b. Muhammed aleyhisselâm’dan gelen bir hadis bulun-
maktad›r. Bu görüfl, Kur’ân’da eksiltme ve artt›rma bulundu¤una dair Be-
nû Nûbeht rahimehullâh’tan iflitti¤imiz görüfle muhaliftir. ‹mâmiyye ke-
lamc›lar›ndan ve f›k›hç›lar›ndan bir grup da bu görüflü benimsemektedir.

2. Aflama: Kitabullah’a Ta’n Etmek, Ona Dil Uzatmak

el-Mesâilu’s-Seraviyye adl› eserinde el-Müfîd, Kitabullah’ta tahrif
ve eksiklik bulundu¤unu, flu an var olan Kur’ân’›n indirilen Kur’ân’›n
(tamam› de¤il) ço¤u oldu¤unu, geri kalan›n ise, fleriat koruyucusu
ahkam›n yuvas› (Mehdi) yan›nda bulundu¤unu ifade etmektedir!

Ayn› eserinde kendisine ‘Kur’ân hakk›ndaki görüflünüz nedir? ‹n-
sanlar›n elinde bulunan iki kapak aras›ndaki mushaf m›d›r, yoksa Al-
lah celle celâluhû’dan Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e indiril-
mifl olanlardan kaybolanlar olmufl mudur? Kur’ân Emîru’l-müminîn
aleyhisselâm taraf›ndan cem edilen midir yoksa muhalifler taraf›ndan
dile getirildi¤i gibi Osman taraf›ndan m› cem edilmifltir?’ diye sorul-
du¤unda flu cevab› vermifltir:

“‹ki kapak aras›nda bulunan Kur’ân tamamen Allah celle celâluhû’nun
kelam›d›r, vahyidir. ‹çerisinde insan sözü olarak hiçbir fley bulunmamak-
tad›r. ‹ndirilenin ço¤udur. Allah celle celâluhû taraf›ndan inzal edilmifl
olan›n geri kalan› ise, fleriat›n koruyucusu ahkam›n yuvas› (Mehdi) yan›n-
daki Kur’ân’d›r. Bugün elimizde olan Kur’ân’›n bir araya derlenmesi iflle-
mini yürüten kimse taraf›ndan bir tak›m sebeplerden dolay› derlemeye
al›nmam›fl olsa da Mehdi elinde var olan k›s›mdan hiçbir fley kaybolmufl
de¤ildir. Bu sebeplerden olarak Kur’ân’› cem edenin derleme d›fl›nda b›-
rakt›¤› k›s›mlar hakk›ndaki bilgi eksikli¤i, flüphe duymas› nedeniyle der-
lemeye katmamas›, bizzat itimad ettiklerini alm›fl olmas›, ç›kar›lmas› ge-
rekti¤ine inanmas› gibi nedenler zikredilebilir. Emîru’l-müminîn aleyhis-
selâm inzal olunan Kur’ân’› bafl›ndan sonuna dek (eksiksiz olarak) derle-
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mifl, gerekti¤i flekilde telif etmifltir. Mekkî olan› medenîden, mensuhu da
nâsihten önce zikretmifltir. Kur’ân’da kendisi hakk›ndaki her fleyi yerli
yerine koymufltur. Bu sebeple Cafer b. Muhammed Sâd›k flöyle der: Allah
celle celâluhû’ya yemin olsun ki,  Kur’ân inzal olundu¤u gibi okunsa, ön-
cekiler gibi bizim de isimlerimizle an›larak zikredildi¤imizi görürdünüz.
…Ancak sahih rivayette belirtildi¤ine göre imamlar›m›z Mehdi aleyhisse-
lâm gelene kadar iki kapak aras›nda bulunan› okumak ve bunun ötesin-
de bir tak›m eksiltme ya da artt›rma yoluna gitmemek fleklinde bir emre
muhatap olmufllard›r. Mehdi gelip Kur’ân’› Allah celle celâluhû’nun indir-
di¤i ve Emîru’l-müminîn aleyhisselâm’›n cem etti¤i biçimde okutana ka-
dar böyle sürecektir. Ayr›ca mushafta sabit bulunandan daha fazla harf-
le okumam›z da yasaklanm›flt›r. Çünkü bu harfler tevatür de¤il âhâd ola-
rak gelmifltir.38 ‹nsan tek bafl›na nakletti¤i bir rivayette yan›labilir. ‹ki ka-
pak aras›nda bulunana ayk›r› bir fley okudu¤unda kendisini tehlikeye ma-
ruz b›rakabilir ve zorbalar taraf›ndan yoldan ç›kar›lmaya çal›fl›labilir.
(‹mamlar) bizlere Kur’ân’› iki kapak aras›nda sabit olana uymayacak bi-
çimde okumam›z› yasaklam›fllard›r.”!!!39

fiîa’n›n büyük alimleri de bizim görüflümüzü do¤rular mahiyette
el-Müfîd’in Kitabullah’a ta’n eden alimlerden oldu¤unu ifade etmek-
tedirler. Örnek olarak flu alimleri zikredebiliriz:

• Allâme Son Müctehid el-Meclisî:
“Bu konuda -tahrif konusunda- bizim mezhebimizden olanlar görüfl an-
laflmazl›¤›na düflmüfllerdir. Sadûk b. Bâbeveyh ve bir grup ilim adam›
Kur’ân’›n indi¤i gibi kald›¤›, de¤iflmedi¤i, hiçbir fleyin eksiltilmedi¤i görü-
flünü benimsemifllerdir. Küleynî, Müfîd (ks.r) ve bir grup alim ise, eksik-
siz olarak bütün Kur’ân’›n imamlar›n (as) yan›nda bulundu¤unu, mushaf-
larda bulunan›n ise Kur’ân’›n bir k›sm› oldu¤unu söylerler.”!!!40

• Allâme Muhaddis Yusuf el-Bahrânî:

Tahrif görüflünü benimseyenleri sayarak fieyhu’l-Müfîd’i de onlar
aras›nda zikrettikten sonra el-Müfîd’in el-Mesâilu’s-Seraviyye adl› ki-
tab›nda Kitabullah’a dil uzatan sözlerine yer vermifltir.41

• Son Muhaddis Allâme Huseyn en-Nûrî et-Tabersî:

Müfîd tahrif görüflünü benimseyenlerden say›lmaktad›r.42

7- Ebu’l-Hasen el-‘Âlemî:

Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr adl› tefsirinin ikinci mukaddi-
mesinde s.36’da flu sat›rlara yer vermektedir: 

38 fiia, tevatürü ancak Ehl-i Sünnetin nakli ile tespit edebilmektedir. Buna göre kendileri
nezdinde Kur’an tamam›yla âhâdd›r.

39 el-Mesâlu’s-Seraviyye, s.78-81, el-Mu’temeru’l-‘Âlemî li Elfiyyeti’fl-fieyh el-Mufîd Yay›nlar›
40 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.3, s.30, Dâru’l-Kütübi’l-‹lmiyye.
41 ed-Dureru’n-Necefiyye, s.294, Müessesetu Âl-i Beyt; c.4, s.66, Dâru’l-Mustafâ, Beyrut.
42 Faslu’l-Hitâb fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb, s.29.
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“fiu bilinmeli ki, afla¤›da gelen mütevatir rivayetler ›fl›¤›nda ve daha bafl-
ka rivayetlerden hakikat olarak ortaya ç›kmaktad›r ki, elimizde bulunan
Kur’ân’da Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra baz› de¤iflik-
likler meydana gelmifltir. Kur’ân’› cem edenler Hz. Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem’den sonra birçok kelime ve ayeti iskat etmifllerdir. Allah
celle celâluhû’nun inzaline uygun ve bu zikredilen(de¤ifliklik)lerden ko-
runmufl olan Kur’ân, Ali aleyhisselâm’›n cem etti¤i ve o¤lu Hasan aleyhis-
selâm’a varana dek  muhafaza etti¤i Kur’ân’d›r. Bu minvalde Kaim (Meh-
di) aleyhisselâm’a kadar ulaflm›flt›r. Bugün Kur’ân, (Mehdi) aleyhisse-
lâm’›n yan›ndad›r. Bu sebeple ileride zikredece¤imiz hadiste aç›kça belir-
tildi¤i gibi Allah mükemmel ilmi ile din bozguncular›n›n43 hem bu çirkin
faaliyetlerini, hem de kendi aleyhlerine yap›lan aç›klamalar› ve Hz. Ali ile
temiz soyu hakk›ndaki yüceltici ifadeleri her gördüklerinde tahrif ederek
de¤ifltirme ve metinden ç›karma giriflimlerinde bulunacaklar›n› biliyordu.
Allah celle celâluhû mükemmel ilmi ile bunlar› daha önceden bildi¤i için
ve mükemmel meflieti ve kuflat›c› lütfü ile imamet ve velayete dair emir-
lerin muhafaza edilmesini, Hz. Peygamber ve imamlar›n faziletlerinin tah-
rif ehlince yap›lacak de¤ifltirme giriflimlerinden salim kalacak flekilde ve
teklifle birlikte bu faziletlerin faydas›n›n hak ehli yan›nda bulunacak bi-
çimde korunmas›n› sa¤lam›flt›r. Böylelikle tahrif ehlinin elinden kurtar›-
larak teklif ile birlikte söz konusu faziletlerin faydas› da hak ehline kald›.
(Allah celle celâluhû) Kitab-› Kerim’inde aç›klanm›fl olan hususlarla ye-
tinmeyerek ço¤usunun aç›klamas›n› bât›na göre ve yorum (tevil) metodu
üzerine ve vahyin zahiren delalet etti¤i anlam›n beyan› içerisinde gerçek-
lefltirdi. Bunlara delalet eden cümlelere mecaz, tariz, sembolik ifade, tev-
riye ve bu kabilden olan di¤er söz sanatlar› ile iflaret buyurdu. Böylelikle
aç›kça delalette bulunan unsurlar de¤ifltirilmifl ya da ç›kar›lm›fl dahi olsa,
Kur’ân’›n hüccetleri bütün mahlukata tam olarak ulaflm›fl olmaktad›r. Bu
konularla ilgili olan dört fas›l içerisinde yer verdi¤imiz bilgiler incelendi-
¤inde görüflümüzün do¤rulu¤u ortaya ç›kacakt›r.”!!!

Ebu’l-Hasen el-‘Âlemî, ikinci mukaddimenin dördüncü fasl›n›
tahrifi kabul etmeyenlere reddiye konusuna ay›rm›fl ve flu bafll›¤›
vermifltir: “Kur’ân’›n De¤ifltirilip De¤ifltirilmedi¤i Konusunda Alimle-
rimizin Özet Görüflleri ve De¤ifltirme Bulundu¤unu Kabul Etmeyen-
lerin Delillerinin Elefltirisi”

fiu sat›rlara yer verir: 
“Bilinmeli ki, Sikatu’l-‹slam Muhammed b. Yakub el-Küleynî’nin (topra¤›
bereketli olsun) sözlerinden zahir oldu¤una göre Kur’ân’da tahrif ve ek-
siltme bulundu¤una inanmaktayd›. Çünkü bizzat kendisi el-Kâfî adl› kita-
b›nda bu manada birçok rivayete yer vermifltir. Nakletti¤i rivayetlere gü-
vendi¤ini eserinin bafl›nda ifade etmektedir. Sözü edilen rivayetlerle ilgi-
li olarak herhangi bir olumsuz elefltiriye maruz kalmam›fl, bu rivayetlerin
muar›z› da zikredilmemifltir. Ayn› flekilde hocas› Ali b. ‹brahim el-Kummî
de tefsirini abart›l› biçimde bu yöndeki rivayetlerle doldurmufltur. Tefsi-
rinde flunlar› söylemektedir: “Kur’ân’da indirilene muhalif olan ayetler-

43 Müellif bu tabiri ile ashab-› kiram rad›yallâhu anhum’u kastediyor.



den biri fludur: “Siz insanlar için ç›kar›lm›fl en hay›rl› ümmetsiniz.” (Âl-i
‹mrân, 3/110) Sâd›k aleyhisselâm bu ayeti okuyan flahsa “Ali’yi Huseyn b.
Ali aleyhisselâm’› öldüren en hay›rl› ümmet mi?” dedi¤inde “Peki bu ayet
nas›l nazil olmufltur?” diye sorulmufl; cevaben flöyle demifltir: “‹nsanlar
için ç›kar›lm›fl en hay›rl› imamlar(önderler)s›n›z” fleklinde nazil olmufl-
tur. Ayetin son taraf›nda Allah celle celâluhû’nun bu imamlar› iyili¤i em-
retmek ile vasfetti¤ini görmüyor musunuz?” dedikten sonra bu kabilden
olmak üzere çok say›da ayet zikretmifltir. Ard›ndan da “Kur’ân’dan hazfe-
dilerek kald›r›lm›fl olan ayetlerden biri Ali hakk›ndaki “Fakat Allah sana
indirdi¤ine flahitlik eder.” (Nisâ, 4/166) ayetidir. “Allah onu ilmi ile indir-
mifl, melekler flahitlik etmektedir..” fleklinde nazil olmufltur. Daha sonra
yine ayn› kabilden olmak üzere ayetler zikrederek flöyle demifltir: “Tak-
dim (sonra zikredilmesi gerekenin öne al›nmas›) konusunda ise, kad›n›n
dört ay süreyle iddet bekleyece¤ine dair nasih ayet, iddetin bir sene oldu-
¤unu ifade eden mensuh ayete takdim edilmifltir. Benzer bir ayet de “Rab-
bin taraf›ndan (gelmifl) aç›k bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden
bir flahidin izledi¤i, ayr›ca kendisinden önce, bir önder ve bir rahmet ola-
rak Musa’n›n Kitab’› (elinde) bulunan kimse (inkarc›lar gibi) midir?”
(Hûd, 11/17) ayetidir. Bu ayette de takdim flu flekilde gerçekleflmifltir:

“Rabbin taraf›ndan (gelmifl) aç›k bir delile dayanan ve kendisini bir imam
ve rahmet olarak bir flahidin izledi¤i…” Benzer ayetleri zikrettikten son-
ra “devam› bir baflka sûrede bulunan ayetler ise,” diyerek flu örnekleri s›-
ralar: “Daha de¤ersiz olan› hay›rl› ile de¤ifltirmek mi istiyorsunuz? fiehre
inin! ‹stedi¤iniz orada var, dedi” (Bakara, 2/61) ayetinin devam› Mâide Sû-
resi’ndeki flu ayettedir: “Onlar flu cevab› verdiler: Yâ Musa! Orada zorba
bir toplum var; onlar oradan ç›kmad›kça biz oraya asla girmeyece¤iz.
E¤er oradan ç›karlarsa biz de hemen gireriz.” (Mâide, 5/22) Ayetin yar›s›
Bakara Sûresi’nde, di¤er yar›s› da Mâide Sûresi’ndedir. Daha sonra ayn›
kabilden olmak üzere baflka ayetleri zikretmifltir. Ayn› görüflü dile getirip
muvafakat edenler Kummî, ashab›m›zdan Ayyâflî, Nu’mânî, Furât b. ‹bra-
him gibi tefsircilerdir. Muteahhir muhaddislerden tahkik ehli olanlar da
ayn› görüfle sahiptirler. Büyük alim Ahmed b. Ebî Talib et-Tabersî el-‹hti-
câc adl› eserinde bu görüflü dile getirmekte; ehl-i beyt bilgini, rivayetleri-
nin hizmetkâr› hocam›z Allâme Bâk›r da Bihâru’l-Envâr adl› eserinde ay-
n› görüflü desteklemektedir. Allâme Bâk›r mezkûr eserinde konu üzerin-
de daha fazla aç›klamada bulunmay› gerektirmeyecek derecede genifl bir
flekilde durmaktad›r. Benim fikrime göre ilgili rivayet ve haberler ince-
lendi¤inde bu görüflün s›hhati aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Bu görüflün fiia
mezhebinin zorunlu olarak bilinmesi gereken esaslar›ndan oldu¤una
hükmetmek mümkündür.44 Hilafet gasp›n›n yol açt›¤› en büyük fesatlar
üzerinde düflünülmesi gerekir ki konuya iliflkin olarak Sadûk’un45 yersiz
kuruntusu, vehmi anlafl›labilsin. ‹’tikâdât’da flunlar› dile getirmektedir46:
‹nanc›m›z odur ki; Allah celle celâluhû’nun peygamberine indirmifl oldu-

44 Bu cümle, fiiîlerce büyük alim kabul edilen biri taraf›ndan Kur’an’›n tahrif edildi¤i görü-
flünün fiîa mezhebinin temel esaslar›ndan oldu¤unun itiraf›d›r.

45 Ebû Cafer Muhammed b. Bâbeveyh el-Kummî’yi kasdetmektedir. Sadûk lakab› ile an›l›r.
Tahrifi reddetti¤inden dolay› vehm ile suçlanmaktad›r.

46 Müellif burada Sadûk’un tahrifi reddeden sözlerine yer vermektedir.
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¤u Kur’ân, insanlar›n elinde iki kapak aras›nda bulunan Kur’ân’d›r. Bun-
dan daha fazlas› yoktur. Daha fazlas› bulundu¤u yolundaki bir tak›m gö-
rüfllerin bize isnad edilmesi yalandan ibarettir. Kum alimlerinin bunu kas-
detmifl olmalar› da yanl›flt›r. Ali b. ‹brahim el-⁄âlî de ayn› görüfltedir.
Evet, Cevâbu’l-Mesâili’t-Trablûsiyyât adl› eserde Seyyid Murtaza, bu gö-
rüflü en üst düzeyde reddetmifltir. Mecma’u’l-Beyân’da da Ebû Ali e-Ta-
bersî “Kur’ân’da fazlal›k bulundu¤u görüflünün bat›l oldu¤u üzerinde ic-
ma edilmifltir” sözleriyle Seyyid Murtaza’n›n görüflünü izlemektedir.

Kur’ân’da noksanl›k bulundu¤u konusunda ise, ashab›m›zdan bir grup ile
hafleviyye âmme (ifle yaramaz ço¤unluk)47 Kur’ân’›n de¤iflikli¤e ve eksilt-
meye maruz b›rak›ld›¤› yolunda rivayetlerde bulunmufltur. Ashab›m›z›n
mezhebinden sahih olan ise bunun aksidir. Murtaza (ks.r) taraf›ndan des-
teklenip hocas› Tûsî taraf›ndan et-Tibyân’da takip edilen görüfl de bu
yöndedir. Tûsî flöyle der: Kur’ân’da eksiltme ya da art›r›mda bulunuldu¤u
yönündeki görüfller Kur’ân’a yak›flmamaktad›r. Art›r›mda bulunuldu¤u
konusunda ileri sürülen görüflün bat›l oldu¤u üzerinde icma bulunmakta-
d›r. Eksiltme oldu¤u konusunda ise, Müslümanlar›n görüflü bunun aksi-
nedir. Mezhebimizden sahih olan görüfle en lay›k olan görüfl budur. Nite-
kim Murtaza da bu görüflü desteklemektedir. Rivayetlerden zahir olarak
bu sonuç ç›kmaktad›r. Avam ve havas cihetinden Kur’ân’da birçok ayetin
eksiltildi¤ine, baz›lar›n›n yerinin de¤ifltirildi¤ine dair çok say›da rivayet
nakledilmifltir. Fakat bu rivayetler âhâd yolla geldiklerinden kesin bilgi
sa¤lamamaktad›rlar. Bu rivayetlere itibar edilmemesi daha evlad›r. Sahih
rivayetler olsalar bile bugün iki kapak aras›nda var olana ta’n içerdi¤in-
den dolay› tevil edilmeleri mümkündür. Çünkü elimizde bulunan
Kur’ân’›n sahih oldu¤u bilinmektedir. Ümmetin hiçbir ferdi buna itiraz
edemez. Kur’ân’›n okunmas›na ve içeri¤inin uygulamaya konulmas›na,
ihtilafl› fer’î meselelerin Kur’ân’a arzedilmesine yönelik teflvikler içeren
rivayetlerimiz de bunu desteklemektedir. Kur’ân’a uygun olanlarla amel
edilecek; uymayanlardan ise uzak durulup onlara iltifat edilmeyecektir.
Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den hiç kimsenin karfl› ç›kama-
yaca¤› flöyle bir rivayet nakledilmifltir: “Size sekaleyni (iki a¤›rl›k) b›rak›-
yorum. Bunlara s›k› s›k› sar›l›rsan›z, havz›n bafl›nda buluflana dek asla sa-
p›tmazs›n›z: Kitabullah ve ehl-i beytimin zürriyeti.” Buna göre Kur’ân her
as›rda mevcuttur. Aksi halde s›k› s›k›ya sar›lmak imkans›z olan bir fley
hakk›nda böyle bir emir verilmesi mant›kl› olmazd›. Nitekim ehl-i beyt ve
sözüne uyulmas› gereken kimseler de her zaman var olmufltur. Aram›zda
var olan›n (Kur’ân’›n) s›hhati üzerinde icma has›l oldu¤una göre bizlere
düflen onun tefsiri, manalar›n›n aç›klanmas› ile meflgul olup bunun d›fl›n-
dakileri terk etmektir.”

Ben derim48 ki; asl›ndan olmayan bir veya daha fazla ayetin Kur’ân’a ek-
lenmedi¤ine dair iddialar›na49 gelince, gerçek dile getirdikleri gibidir. Zi-
ra muteber rivayetlerimizde bunun aksine bir bilgiye rastlam›yoruz. Yal-

47 Bu tabiri ile Kur’ân’a dil uzatmaktan beri olan Ehl-i sünneti kasdetmektedir.
48 Burada fliî alim Ebu’l-Hasen el-‘Âlemî’nin sözleri bafllamakta ve yukar›daki sat›rlarda Sa-

dûk’un Kur’ân’›n tahrife u¤ramad›¤›n› ispat için istinad etti¤i dayanaklara reddiyede bu-
lunmaktad›r.

49 Tahrifi reddedenlerin iddialar› kastedilmektedir.
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n›zca geçen bölümde de¤inilen z›nd›k taraf›ndan rivayet edilen bir habe-
rin baz› bölümleri bulunmaktad›r. Böyle muhtemel bir anlam› ortadan
kald›racak biçimde gerekli cevab› vermifltik. Birinci bölümde Ayyâflî’nin
rivayetlerinde Bâk›r aleyhisselâm’›n flöyle dedi¤i bildirilmektedir:
Kur’ân’dan birçok ayet ç›kar›lm›flt›r. Katiplerce hataen yaz›lan ve di¤erle-
rinin de gözünden kaçan baz› harfler de eklenmifltir. Mutlak olarak de¤i-
fliklik ve eksiltme meydana getirilmifl oldu¤u mevzusu ise aç›klamaya ge-
rek göstermeyecek biçimde as›ls›z ve bat›ld›r. Vahlar bana! Böyle bir ilim
adam›50 nas›l olur da Kur’ân’da eksiltme bulunmad›¤›n›n rivayetlerin za-
hiri oldu¤unu iddia edebilir? Halbuki buna delalet eden tek bir rivayete
dahi rastlam›fl de¤iliz. Evet, rivayetler vaki olan de¤iflikli¤in maksada faz-
laca halel getirmedi¤ini göstermektedir. Meselâ Ali, Muhammed ailesi la-
f›zlar›, münaf›klar›n isimlerinin hazfedilmesi, baz› ayetlerin ç›kar›lmas›,
ketmedilmesi vb. Elimizde var olan Allah kelam›d›r. Birinci bölümde ge-
çen Talha rivayetinden zahir oldu¤una göre bizim hakk›m›zda kabul gö-
ren bir hüccettir. Lakin ileri sürülen iddia ile bunun aras›nda  aç›k bir fark
bulunmaktad›r. “Kur’ân’da de¤iflikli¤in ve eksiltmenin varl›¤›na dair riva-
yetler kesin bilgi ifade etmeyen âhâd rivayetlerdir” tarz›ndaki sözler böy-
le bir ilim adam›ndan sudur etmeyecek sözlerdir. Çünkü bu ifadeleri dile
getiren zat›n bizzat kendisi telif etti¤i kitaplar›nda âhâd haberlerin dela-
letine baflvurmakta ve birçok ihtilafl› meselede bu rivayetlerle amel et-
menin gere¤ine iflaret etmektedir. Oysa ki bu rivayetler ne senet ne de de-
lalet bak›m›ndan öteki rivayetlerden daha kuvvetli de¤ildir. Bu rivayetle-
rin Kur’ân’da de¤ifliklik yap›ld›¤›na dair normal bir bilgi sa¤layan güçlü
karinelere sahip manen mütevatir olduklar› aç›k ve nettir. Biri ç›k›p da
mezkûr fieyh lehine zorlamada bulunur da bu haberlerin, tahrif inkarc›la-
r›n›n hilaf›na olan delilleri ile çeliflme s›n›r›nda bulunmad›¤›n› kasdetti¤i-
ni ifade edecek olursa, bu ifadelerin çirkin bir zorlama oldu¤unu göz ar-
d› ederek flu flekilde cevap veririz: Tahrif inkarc›lar›n›n dayand›klar› za-
y›f mesnedler ve garabetler konusunda ileride zikredece¤imiz üzere
fieyh, bu haberlerin tevil edilmesinin mümkün oldu¤unu iddia etmekte-
dir. Bu rivayetlerin ço¤unun baflka yöne çekilemeyece¤ine dair bir haber
zikretmifltim. Sözü edilen alimin “fiayet bu rivayetler sahih ise,…” fleklin-
deki ifadeleri bizim aleyhimize de¤il, lehimize olan unsurlar içermekte-
dir. fiöyle ki;

De¤ifliklik ve eksiklik konusundaki rivayetlerin s›hhati bu Mushaflarda
bulunanlara dil uzatmay› gerektirmemektedir. Yani bu türden bir de¤iflik-
lik meydana gelmifl olmas› ile de¤ifltirilmifl olan metne ba¤l› kalarak içe-
ri¤indekilerle amel etme sorumlulu¤u aras›nda bir tezat bulunmamakta-
d›r. Bu tür bir tutum, zorlu¤un giderilmesi, fesad›n engellenmesi, ahka-
m›n getirece¤i faydan›n elden kaç›r›lmamas› gibi bir tak›m sebeplere da-
yanmaktad›r. Böyle bir tav›r bizim aç›m›zdan kabul görmektedir ve her-
hangi bir zarar› da yoktur. Aksine bu tutum sayesinde biz, de¤iflimle ilgi-
li rivayetlerle rivayetlerde vuku bulan ihtilaflar› Kitabullah’a arzetmek ve
uygun olanlar› almak fleklinde cem yoluna gitmekteyiz.

Sekaleyne (Kur’ân ve ehl-i beyte) temessük edilmesine dair emrin, teklif
bulundu¤u sürece Kur’ân’›n da her as›rda mevcudiyetini gerektirmesi -nite-

50 fiia taraf›ndan fieyhu’t-Tâife lakab›yla an›lan Tûsî kastedilmektedir.
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kim ‹mam aleyhisselâm da Kur’ân ile birlikte bulunmaktad›r- fleklinde ifa-
de edilen görüfl de bize zarar de¤il fayda getirmektedir. Çünkü (Kur’ân’›n)
her as›rda mevcut bulunmas› hususunda Allah taraf›ndan inzal olundu¤u
flekliyle ehli yan›nda, yani imamla birlikte bulunmas› ve ondan ayr›lma-
mas›, geri kalana güç yetiremesek de ihtiyac›m›z olan k›sm›n bizim yan›-
m›zda var olmas› yeterlidir. Hadiste belirtildi¤i gibi sekaleynin di¤er un-
suru ise, özellikle gaybet zaman›nda bile ‹mam aleyhisselâm’›n kendisi-
dir. Yan›m›zda mevcut olan, ‹mam ile ilgili haberler ve onun yerine kaim
olan alimleridir. Zahir olarak anlafl›ld›¤›na göre sekaleyn bu konuda bir-
birine denktir. Bunlar›n ard›ndan Seyyid Murtaza’n›n görüflünü destekle-
mek üzere flu görüflleri zikretmifltir: Kur’ân’›n sahih olarak nakledilmesi
konusundaki bilgiler, ülkeler, önemli olaylar, meflhur kitaplar, yaz›l› Arap
fliirleri ile alakal› bilgilere benzemektedir. Nakledilmesi ve korunmas› ko-
nusundaki özen ve etkenler oldukça fazla ve güçlüdür. Bu hususta ulafl›l-
maz bir seviyede bulunmaktad›r. Çünkü Kur’ân peygamberlik mucizesi-
dir. fier’î ilimlerin, dinî hükümlerin kayna¤›d›r. Müslüman alimler
Kur’ân’›n korunmas› ve muhafazas› konusunda var olan tüm çabalar›n›
seferber etmifllerdir. Öyle ki, irab›, k›raati, harfleri ve ayetler hakk›nda ih-
tilafl› her meselede bilgi sahibi olmufllard›r. Üzerine bu kadar titremele-
rine ra¤men nas›l olur da Kur’ân de¤ifltirilmifl olabilir? Nas›l olur da eksil-
tilebilir? Naklinin s›hhati konusunda Kur’ân’›n bölüm ve parçalar›na dair
bilinenler, bütünü hakk›nda sahip olunan bilgiler gibidir. Bu konu, mese-
lâ Sibeveyh ve Mâzinî’nin eserleri gibi tasnif edilmifl di¤er kitaplar hak-
k›nda zorunlu olarak bilinenlerle ayn› mecradad›r. Bu hususlarla yak›n-
dan ilgilenenler bu tür eserlerin bütünüyle ilgili sahip olduklar› bilgiler
detaylar› konusunda da bilgiye sahiptirler. Öyle ki meselâ Sibeveyh’in
eserine nahiv ile alakal› olup da eserin asl›ndan olmayan bir konu ekle-
necek olsa, ilgili kimseler hemen anlarlar. Bunun kitab›n asl›ndan olma-
d›¤›n›, sonradan baflkas› taraf›ndan yap›lm›fl bir ekleme oldu¤unu fark
ederler. Sibeveyh’in eserinin ve fliir divanlar›n›n muhafaza edilmesine
gösterilen özen ve dikkatten daha fazlas› Kur’ân’›n naklinde gösterilmifl-
tir. Bu sat›rlara cevaben flunlar zikredilebilir51: ‹lk dönemde, cem edili-
flinden önce Kur’ân’›n zabt›na dair sebeplerin bulundu¤unu kabul etmiyo-
ruz. Dinle ilgili birçok meselede gafil olduklar›, Hz. Peygamber sallallâhu
aleyhi ve sellem’in günde befl defa devaml› surette tekrarlad›¤› namaz fi-
illerinde bile ihtilaf ettikleri52 görülmüyor mu? Velayet ve benzeri konu-
lara bak›lm›yor mu? Bu tür sebeplerin varl›¤›n› kabul etsek bile, Kur’ân’›n
nakli ve korunmas› konusunda müminler lehine sebepler var oldu¤u gibi,
daha büyük önem arzeden vasiyet ve hilafeti kendi görüfllerine ters geldi-
¤i için de¤ifltiren münaf›klar53 lehine de Kur’ân’› de¤ifltirmeye yönelik se-
beplerin var oldu¤unu ifade etmek isteriz. Kur’ân üzerinde yap›lan de¤i-
fliklikler di¤er ülkelere yay›lmadan ve flu anki flekli kesinleflmeden önce
gerçeklefltirilmifltir. En s›k› koruma tedbirleri bundan sonra al›nm›flt›r.
Dolay›s›yla burada herhangi bir ayk›r› durum söz konusu de¤ildir.

51 Tahrifin reddine yönelik olarak Murtaza taraf›ndan ileri sürülen delilleri buradan itibaren
Ebu’l-Hasen el-‘Âlemî yan›tlamaya çal›flmaktad›r.

52 Ashab-› kiram›n ihtilaflar›n› kastediyor.
53 Bu sözleriyle ashab-› kiram› kastetmektedir.
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Ayr›ca Allah celle celâluhû’nun indirdi¤ine muvaf›k olan Kur’ân de¤iflime
maruz kalmam›fl, sapt›r›lmam›flt›r. Ortijinal flekliyle ehli ve alimleri ya-
n›nda bulunmaktad›r.54 Kitâbu’l-‹hticâc’da bu mukaddimemizin birinci
bölümünde geçen Süleym hadisinde ‹mam’›n aç›klad›¤› üzere tahrif bu-
lunmamaktad›r. Tek de¤ifliklik Kur’ân’› yazan ve telaffuz edenlerden kay-
naklanan de¤iflikliktir. Kur’ân’›n kopyalar›n› oluflturduklar› s›rada bir ta-
k›m de¤ifliklikler meydana getirmifllerdir. Tahrif edilmifl olan Kur’ân, bu
kimselerin kendi takipçilerine gösterdikleri Kur’ân’d›r. Böyle bir Sey-
yid’in55 yaln›zca bir tak›m hayallere istinad ederek reddetmekten baflka
anlama gelmeyen böyle fleylere56 sar›lmak suretiyle mütevatir rivayetle-
re karfl› durmas› flafl›rt›c› ve düflündürücü bir durum do¤rusu.

Kendi görüflünü desteklemek üzere Kur’ân’›n aynen bugünkü gibi Rasû-
lullah sallallâhu aleyhi ve sellem döneminde cem ve telif edildi¤ini ifade
etmektedir. Buna iliflkin olarak da o dönemde Kur’ân’›n ezberlenip tedris
edildi¤ini ve hatta Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’e arzedilip okun-
mufl olsa bile bizzat ashab taraf›ndan da ezberlendi¤ini delil olarak gös-
termektedir. Abdullah b. Mes’ûd, Ubey b. Ka’b gibi bir grup sahabinin bir-
çok defalar Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in huzurunda
Kur’ân’› hatmettiklerini dile getirmektedir. Basit bir inceleme sonucunda
bütün bu hususlar›n Kur’ân’›n da¤›n›k ve düzensiz de¤il, tertipli ve cem
edilmifl olarak bulundu¤unu gösterdi¤i görülür. Bu hususta ‹mamiyye ve
hafleviyye (ifle yaramazlar) taraf›ndan sergilenen muhalefetin hiçbir de-
¤eri yoktur. ‹htilaf›n kayna¤› ashab-› hadisten bir grubun sahih zann›yla
naklettikleri zay›f rivayetlerdir. Oysa ki s›hhati kesin olarak bilinen konu-
lar bu tür rivayetlerle bir kenara b›rak›lamaz. 

Cevaben57 flöyle diyebiliriz: Kur’ân’›n bugünkü flekliyle Hz. Peygamber
sallallâhu aleyhi ve sellem döneminde cem edilmifl olmas› sabit ve hatta
sahih de¤ildir. Nas›l cem edilmifl olabilir ki? Kur’ân parça parça nazil olu-
yordu. Rasûlullah vefat edene kadar tamamlanmam›flt›. Yayg›n olarak ve
herkes taraf›ndan tüm çevrelerce bilindi¤i üzere Hz. Peygamber sallallâ-
hu aleyhi ve sellem’in vefat›ndan sonra Ali aleyhisselâm günlerce evinde
oturarak Kur’ân’›n cemi ile meflgul olmufltur. Kur’ân’›n hatim ve tedris
edilmesi ise, tümü üzerinde de¤il (ashab›n) ancak kendi yanlar›nda bu-
lundu¤u kadar› üzerinde gerçekleflmifltir. Seyyid kendi maksad›na uyu-
yor diye böylesine zay›f ve aksi zahir olan bir hayalin sahih oldu¤una ke-
sin olarak hükmederken bizim ve muhaliflerimizin nezdinde istifaza dü-
zeyinin de üzerinde bulunan rivayetleri zay›f görmesi gerçekten flafl›lacak
bir durumdur. Bu rivayetler o kadar çoktur ki, say›lar› yüzden fazlad›r.
Bununla birlikte bu mukaddimenin birinci bölümünün sonunda beyan et-
ti¤imiz gibi önceki makalede zikretti¤imiz ayetlere ve rivayetlere de mu-
vaf›kt›r. Ayr›ca bu rivayetler meselâ el-Kâfî gibi bizce muteber kaynaklar-
da muteber senedlerle zikredildi¤i gibi (muhaliflerin) Sahîh-i Buhârî ve
Sahîh-i Müslim gibi s›hhat ve güvenirlik bak›m›ndan Kur’ân’dan sonraki
kaynaklar olarak gördükleri eserlerde de mezkûrdur. Bu rivayetler ne de-

54 ‹snâaflere mezhebi imamlar›n› kastetmektedir.
55 Seyyid Murtaza’y› kastediyor.
56 Kur’an’›n korunmufllu¤una dair rivayetleri kastediyor.
57 Ebu’l-Hasen el-‘Âlemî tahrifi reddeden Seyyid Murtaza’ya cevap vermektedir.
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di¤ini çok iyi bilen Seyyid’in maksad›na muhaliftir. Allah celle celâluhû
en iyisini bilendir.

Tahrifi reddedenler “Halbuki o, eflsiz bir kitapt›r. Ona önünden de ard›n-
dan da bât›l gelemez.” (Fussilet, 41/41, 42) ve “Kur’ân’› kesinlikle biz in-
dirdik; elbette onu koruyacak olan da biziz.” (Hicr 15/9) ayetlerini delil
olarak göstermektedirler. Cevaben58 flöyle denebilir: Ayetlerin maksatla-
r›na delalet etti¤ini kabul ettikten sonra aç›klamalar›m›zdan zahir oldu-
¤una göre Allah celle celâluhû’nun indirdi¤i gibi eksiksiz olan as›l Kur’ân,
‹mam’›n ve Ali aleyhisselâm’›n varislerinin yan›ndad›r. Bunun üzerinde
düflünmek gerekir. Hidayete erifltiren Allah celle celâluhû’dur.”!!!59

8- Sultân Muhammed b. Haydar el-Cenâbezî:
“(Kur’ân’da) artt›rma, eksiltme, tahrif ve de¤ifltirme vuku buldu¤una dair
tertemiz imamlardan birçok rivayet gelmifltir. Öyle ki, bu de¤iflikliklerin
vuku buldu¤u konusunda herhangi bir kuflku kalmam›flt›r. Artt›rma, ek-
siltme ve de¤ifltirmenin dil olarak lafz›nda de¤il de Kur’ân’la ilgili anlay›fl-
lar›nda meydana geldi¤i ve bunlar›n kamil kiflilerce avama hitaben ifade
edilmesinin yak›fl›k almayaca¤›; çünkü kamil insanlar›n konuflmalar›nda
hem avam›n, hem de havas›n pay› bulundu¤u, bir etken olmadan lafz›n
zahir anlam›ndan çevrilemeyece¤i fleklinde tevillerde bulunulmaktad›r.
Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem zaman›nda ashab›n yan›nda
Kur’ân’›n cem edilmifl olarak bulundu¤u, ezberledikleri, tedris ettikleri,
kurran›n k›raatlerine ve k›raat keyfiyetlerine varana dek zabt alt›na ala-
rak tahrif ve de¤iflime karfl› koruduklar› ifade edilmektedir.

Cevaben60 flunlar› ifade edebiliriz: “Kur’ân’›n cem edilmifl olarak var ol-
du¤u kabul edilemez. Çünkü Kur’ân peygamberlik süresi içinde Rasûlul-
lah’›n ömrünün sonuna dek parça parça indirilmifltir. Rivayetlerde baz›
sûre ve ayetlerin son y›lda nazil oldu¤u bildirilmektedir. Ashab›n Rasûlul-
lah’›n vefat›ndan sonra Kur’ân’› cem ettikleri, Ali’nin evinde Kur’ân’› cem
etmekle meflgul oldu¤u konusundaki rivayetler inkar› mümkün olmaya-
cak derecede ço¤unluktad›r. Ashab›n Kur’ân’› h›fz ve tedris konusu etme-
leri yaln›zca kendi ellerinde bulunanla s›n›rl›d›r. Sahabe-i kiram›n
Kur’ân’›n, k›raatlerin ve k›raat keyfiyetlerinin ezberine önem göstermele-
ri ancak cem ve tertibinden sonra gerçekleflmifltir. Kur’ân’›n korunmas›-
na yönelik sebepler var oldu¤u gibi münaf›klar61 için de de¤ifltirmeye yö-
nelik sebepler bulunmaktad›r. Bu durumda dayanaca¤›m›z, ahkam›na
uyaca¤›m›z, ayetleri üzerinde tedebbür edece¤imiz, emir ve yasaklar›na
imtisal edece¤imiz, s›n›rlar›na riayet edece¤imiz ve rivayetleri kendisine
arzedece¤imiz bir dayanak elimizde kalmaz. Tahrif ve de¤iflime delalet
eden bu kadar çok say›daki rivayetin zahiri anlamlar›ndan çevrilmesi ko-

58 Ebu’l-Hasen el-‘Âlemî buradaki sözleri ile tahrifi reddeden herkese cevap vermekte ve bu
iki ayetin Kur’an’›n tahriften korunmufllu¤una delalet etmedi¤ini kastetmektedir.

59 Tefsîru Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr, s.49-51, Dâru’t-Tefsîr, Kum; s.62-87, mukaddi-
me, el-A’lemî, Beyrut.

60 Cenâbezî’nin buradaki cevab› tahrifi kabul etmeyenlere yöneliktir. Reddiyesi sanki fiiî
alim Ebu’l-Hasen el-‘Âlemî’ye yönelik gibidir.

61 Ashab-› kiram› kastetmektedir.
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nusunda böyle bir dayana¤a itimat edilmez. Çünkü yaz›l› olan bu metne
itimad etmek, izini takip etmek, emir ve yasaklar›na imtisal etmek, s›n›r-
lar›na ve ahkam›na riayet etmek, iki kapak aras›nda var olan›n eksiklik,
fazlal›k ve tahrif bulunmaks›z›n Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e
indirildi¤ini kesin olarak bildiren rivayetlerden dolay›d›r. Bu rivayetler-
den ç›kar›lacak sonuca göre, -Kur’ân’da vuku bulmuflsa flayet- artt›rma,
eksiltme ve de¤ifltirme, Kur’ân’›n geri kalan› k›sm›ndaki maksada halel
getirmeyecektir. Bilakis Kitab’la ilgili en önemli maksad›n ehl-i beyte ve
kendileriyle tevessüle delalet etmek oldu¤unu ifade ederiz. Kur’ân’›n ge-
ri kalan› konusundaki hüccet ehl-i beyttir. Ehl-i beyte tevessül ettikten
sonra flayet ittiba edilmesini emrederlerse, de¤ifltirilmifl ve maksad›na
halel getirilmifl dahi olsa bizim için kesin bir delil olur. Ehl-i beyte teves-
sülde bulunmazsak ya da ittiba etmeyi emretmezlerse ve kendi kendimi-
ze Kur’ân’a tevessül edip ahkam›na uyar, emir ve yasaklar›na, s›n›r ve hü-
kümlerine riayet edersek, de¤ifltirilmemifl dahi olsa, yasaklanm›fl bulu-
nan rey tefsirine yönelmifl oluruz.”!!!62

9- Allâme Hüccet Adnân el-Bahrânî:

Kendi nazar›nda tahrif ifade eden rivayetleri zikrettikten sonra
flöyle der:

“Tevatür s›n›r›n› aflm›fl say›lamayacak kadar çok rivayet bulunmaktad›r.
Kur’ân’›n tahrifi ve de¤ifltirilmifl oldu¤u görüflü; iki f›rka aras›nda63 yay-
g›nl›k kazanm›fl olmas›, ashab ve tabiîn nazar›nda kabul gören hususlar-
dan olmas›, hak ehli f›rka içinde icma konusu olmas›64 ve mezheblerinde
bilinmesi gereken zaruri meselelerden65 say›lmas› nedeniyle bu tür riva-
yetlerin nakledilmesinde çok fazla fayda bulunmamaktad›r.”!!!66

10- Meflhur Allame Muhaddis Yusuf el-Bahrânî:

Kendi nazar›nda Kur’ân’›n tahrifi edilmiflli¤ini ifade eden rivayet-
leri zikrettikten sonra flöyle der:

“Bu rivayetlerde (tahrifle ilgili rivayetlerde) bizim tercih etti¤imiz görüfle
dair delaletler aç›k ve seçik olarak görülmektedir. Bu rivayetler67 çok sa-
y›da ve yayg›n olarak bulunmas›na ra¤men elefltiri ve ta’na maruz b›rak›-
l›rsa, fleriat›n68 tüm rivayetleri ayn› muameleye maruz kalacakt›r. Aç›kça

62 Tefsîru Beyâni’s-Se’âde fî Makâmâti’l-‘‹bâde, c.1, 19, 20, Müessesetu’l-A’lemî, Beyrut.
63 Tahrif görüflünü benimseyen ehli sünneti kastetmektedir. Bu tamamen bir iftira ve yalan-

d›r. Ehl-i sünnet alimlerinin Kur’an hakk›ndaki görüflleri için elinizdeki kitab›n ilgili bölü-
müne bak›labilir.

64 Bahrânî fiia’n›n kendi nazar›nda hak ehli f›rka oldu¤unu ve Kur’an’›n tahrif edilmiflli¤i ko-
nusunda icma ettiklerini ifade etmektedir. 

65 Bahrânî bu ifadeleriyle Kur’an’›n tahrif edilmifl olmas› görüflünün fiia mezhebinin zorun-
lu temel esaslar›ndan oldu¤unu beyan etmektedir.

66 Meflâriku’fl-fiumûsu’d-Durriyye, s.126, el-Mektebetu’l-Adnâniyye, Bahreyn.
67 Kur’an’a dil uzatan rivayetleri kastetmektedir.
68 fiia mezhebinin fleriat›n› kastetmektedir.
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görülece¤i üzere usul, rivayet yollar›, raviler, fleyhler ve nakledenler ay-
n›d›r. Ömrüm üzerine yemin ederim ki, (Kur’ân’›n) ta¤yir ve tebdile ma-
ruz b›rak›lmad›¤› görüflü,  zulüm önderlerinin bizzat kendilerine69 ve di-
ne daha büyük zarar› olan öteki emanete70 h›yanetleri zahir olmas›na
ra¤men büyük emamnete71 hainlik etmedikleri yolunda hüsnü zan besle-
mekten kaynaklanmaz.”!!!72

fiuraya dikkatini çekmek isterim Müslüman kardeflim; büyük bir
fliî alim olarak gördükleri biri bile tahrif konusunda kendi kaynakla-
r›nda sabit olan rivayetleri elefltiremiyor. Çünkü böyle bir elefltiri, di-
rekt olarak fiîa mezhebinin elefltirisi anlam›na geliyor. 

11- Nûrî et-Tabersî (ö.1320h) ve eseri Faslu’l-Hitâb:

Kur’ân’›n tahrif edildi¤ine dair fiîa taraf›ndan ileri sürülen rivayet
ve görüfller, ço¤u kimsenin muttali olamad›¤› mezkûr kitaplar›nda
serpifltirilmifl olarak yer almaktad›r. Allah celle celâluhû bu f›rkan›n
olumsuz tutumlar›n›n ortaya ç›kmas›n› murad edince büyük alimle-
rinden biri olan Nûrî et-Tabersî hicrî 1292 y›l›nda Emîru’l-Mümi-
nîn’in türbesinin bulundu¤u Necef’te Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini ispat-
lamaya yönelik büyük bir eser kaleme ald›. Bu eserine Faslu’l-Hitâb
fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb ad›n› verdi. Bu eserinde müellif
hali haz›rda var olan Kur’ân’›n tahrif edildi¤ine dair iddias›n› ispatla-
mak üzere bol miktarda rivayet zikretmektedir.

et-Tabersî eserinin mukaddimesinde flöyle der: 
“Bu eser, Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini ispata ve ayr›ca zulüm ve düflmanl›k
ehli kimselerin olumsuzluklar›n› ortaya sermeye yönelik güzel ve de¤erli
bir eserdir.”!!!

Eserinin 211. sayfas›nda flunlar› kaydeder: 
“(Kur’ân’›n) fesahat› baz› yerlerinde mucize düzeyine ç›karken baz› yer-
lerde de ak›l alamayacak derecede düflüklük arzetmektedir.”!!!

(et-Tabersî) bu görüflleri serdederken kendileri nezdinde en
önemli kaynaklar olarak kabul gören hadis ve tefsir kitaplar›na isti-
nad etmektedir. Tahrif konusunda imamlara nisbet edilen yüzlerce
rivayeti bu kaynaklardan nakletmektedir. Kur’ân’›n tahrifi konusun-
daki inanc›n mütekaddim alimlerinin akidesi oldu¤unu isbat ve ka-
bul etmektedir.

Bu eserini müellif, üç mukaddime ve iki baba ay›rm›flt›r:

Birinci Mukaddime: Kur’ân’›n Cem Edilmesi, Cem Edilmesinin

69 Ashab-› kiram› kastetmektedir.
70 Ali rad›yallâhu anh’›n imaml›¤›n› kastetmektedir.
71 Kur’an-› Kerim’i kastetmektedir.
72 ed-Dureru’n-Necefiyye, Muessesetu Âl-i Beyt, s.298; Dâru’l-Mustafâ, c.4, s.65.
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Sebepleri, Eksiltmeye Maruz Kalmas›, Cem Edilifl Biçimi, Diziliflinin
Müminlerinkinden Farkl› Olmas› Konusundaki Rivayetlerin Zikredil-
mesi bafll›¤›n› tafl›maktad›r.

‹kinci Mukaddime: Kur’ân’da Varl›¤› Mümkün Olan ve Olmayan
De¤ifliklikler bafll›¤›n› tafl›maktad›r.

Üçüncü Mukaddime: Kur’ân’›n de¤iflime maruz b›rak›l›p b›rak›l-
mad›¤›na dair kendi alimlerinin görüfllerini zikretmektedir.73

Bu bafll›klar büyük ihtimalle konunun içeri¤inde Kitabullah’a yö-
nelik efli görülmemifl biçimde dile getirilen cüretkâr ifadelerin bu-
lundu¤unu haber vermektedir.

Fazlaca uzatmaks›z›n ilk iki mukaddimeden baz› nakillerde bulu-
naca¤›m. Üçüncü mukaddimeden de et-Tabersî’nin tahrif görüflünü
benimsediklerini ifade etti¤i alimlerinin isimlerini zikredece¤im. fiöy-
le der: 

“Üçüncü Mukaddime: Kur’ân’›n de¤ifltirilip de¤ifltirilmedi¤ine yönelik
olarak alimlerimizin görüfllerinin zikredilmesine dairdir. Bu konuyla ala-
kal› olarak uleman›n sahip oldu¤u birçok görüflten ikisi meflhurdur:

1- (Kur’ân’›n) de¤iflikli¤e ve eksiltmeye maruz b›rak›ld›¤›: Bu görüfl Kü-
leynî’nin hocas›  büyük alim fieyh Ali b. ‹brahim el-Kummî’nin tefsirinde
benimsedi¤i görüfltür. Tefsirinin bafl k›sm›nda bu görüflü aç›klayarak sa-
dece hocalar›n› ve güvenilir kiflileri zikredece¤ini belirtmesine ra¤men
kitab›n› bu tür rivayetlerle doldurmufltur.

Talebesi Sikatu’l-islam el-Küleynî rahimehullâh da bu manada aç›k-seçik
ve çok say›da rivayeti nakletmesi sebebiyle ayn› görüflü benimsemektedir.

Sika-i celîl Muhammed b. Hasan Saffâr’›n da Basâiru’d-Deracât adl› eser-
de ayn› görüflü benimsedi¤i; el-Küleynî’nin talebesi meflhur el-⁄aybet ki-
tab›n›n müellifi Sarîhussika Muhammed b. ‹brahim en-Nu’mânî de Ali b.
‹brahim’e ait tefsir mukaddimesine flerh niteli¤inde olan, ayetlerin tür ve
k›s›mlar›n› zikretti¤i et-Tefsîru’s-Sa¤îr’de bu görüflü tasrih etmektedir. 

Sarîhussika-i celil Sa’d b. Abdillah el-Kummî Nâsihu’l-Kur’ân ve Mensû-
huh adl› eserde el-Bihâr 19. cilttekine benzer bir bafll›k tafl›yan özel bir
bab açm›flt›r: “Muhammed aleyhisselâm ailesinden ‹lim Ehli Hocalar›m›z
Taraf›ndan Rivayet Edilen Haberler Ifl›¤›nda Allah Celle Celâluhû’nun ‹n-
dirdi¤ine Muhalif Olan Ayetlerde Yap›lan Tahrif Bab›.” Bundan sonra mü-
ellif Onikinci Delilde zikredilecek olan birçok rivayet s›ralamaktad›r.

Seyyid Ali b. Ahmed el-Kûfî Bide’u’l-Muhdese adl› eserde ayn› görüflü ifa-
de etmektedir. Bu konuya iliflkin olarak zikretti¤i görüflü daha önce nak-
letmifltik...

fiia’n›n büyük müfessir ve imamlar›ndan Muhammed b. Mes’ûd el-’Ayyâ-
flî, fieyh Furât b. ‹brahim el-Kûfî ve Sika-i Nakd Muhammed b. Abbâs el-
Mâhyâr, tefsirlerini ayn› manadaki rivayetlerle doldurmufllard›r.

73 Faslu’l-Hitâb, s.1
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Ayn› görüflü beyan eden ve destekleyenlerden biri de fieyh-i A’zam Mu-
hammed b. Muhammed en-Nu’mânî el-Mufîd’dir. 

Bir di¤er alim de kelamc›lar›n fleyhi, Nobehtlilerin mütekaddim ilim ada-
m› Ebû Sehl ‹smail b. Ali b. ‹shak b. Ebî Sehl b. Nobeht’tir. Birçok eseri
bulunmaktad›r. Bunlardan biri de Kitâbu’t-Tenbîh fi’l-‹mâme ad›n› tafl›-
maktad›r. es-S›râtu’l-Mustakîm müellifi ve k›z kardeflinin o¤lu kelamc› fi-
lozof Ebû Muhammed Hasan b. Mûsâ kendisinden nakillerde bulunmak-
tad›r. Bu zat çok say›da k›ymetli eser kaleme alm›flt›r. Bunlardan biri de
el-Firak ve’d-Diyânât’t›r.

Bir di¤eri de Allâme taraf›ndan el-Yâkût adl› eseri flerhedilen ve bu flerhin
bafl›nda “Büyük hocam›z, en büyük imam›m›z” olarak nitelenen büyük
ilim adam› Ebû ‹shak ‹brahim b. Nobeht’tir.

Bir di¤eri de Hücceti (Mehdi’yi ki Allah’tan kendisini en k›sa zamanda ç›-
karmas›n› dileriz...) müflahede etmifl yazar ‹shak’t›r. 

Bu taifenin lideri, masum olabilece¤i söylenen Ebû’l-Kâsim Huseyn b.
Ravh b. Ebî Bahr en-Nobehtî’dir. fiia içinde üçüncü sefir ve hüccettir (Al-
lah celle celâluhû kendisine salât eylesin!).

Tahrif görüflünü beyan edenlerden biri de alim faz›l kelamc› Hâcib b. El-
Leys b. Es-Serrâc’d›r. Ravdatu’l-Ulemâ’da bu flekilde vasfedilmektedir.

Ayn› görüflü benimseyenlerden biri de önde gelen büyük ilim adamlar›n-
dan olan Fadl b. fiâzân’d›r. el-Îdâh adl› eserin de¤iflik yerlerinde konuyla
ilgili görüflünü beyan etmektedir. Eski ilim adamlar›ndan bu görüfle sahip
olanlardan biri de büyük alim Muhammed b. el-Hasen efl-fieybânî’dir. Neh-
cu’l-Beyân an Keflfi Me’âni’l-Kur’ân ad›nda bir tefsir kaleme alm›flt›r.”74

Birinci Bab: et-Tabersî bu bab› mezkûr alimlerin Kur’ân’da de¤i-
flim ve tahrif bulundu¤una dair ileri sürdükleri delillere ay›rm›flt›r!
Bu bab alt›nda tahrif iddias› ile ilgili on iki delil zikretmektedir! Her
bir delil alt›nda da temiz ve pak ehl-i beyt alimleri hakk›nda uydurul-
mufl iftiralardan oluflan çok say›da rivayete yer vermektedir.75

‹kinci Bab: Bu babda da Tabersî Kur’ân’da de¤ifliklik bulunmad›-
¤› görüflünde olan alimlerin delillerine yer vererek detayl› bir reddi-
yede bulunmaktad›r!!76

Faslu’l-Hitâb adl› eserin allâme en-Nûrî et-Tabersî’ye ait oldu¤u-
nu eserlerinde zikreden baz› flii alimleri ve müellifleri flunlard›r:

1-Allâme A¤a Bezrek et-Tahrânî: Nukebâu’l-Befler fil Karni’r-Râ-
bi’a ‘Aflar adl› eserinde en-Nûrî et-Tabersî’nin biyografisinde,

2-Yâsîn el-Mûsevî: en-Nûrî et-Tabersî’nin en-Necmu’s-Sâk›b adl›
eserinin mukaddimesinde,

3-Rasûl Caferyân: Ukzûbetu’t-Tahrîf veya el-Kur’ân ve De’âvi’t-
Tahrîf adl› eserinde,

74 Faslu’l-Hitâb, s.25-26
75 age, s.35
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4-Allâme Cafer Murtaza el-‘Âmilî: Hakâik Hâmme Havle’l-
Kur’âni’l-Kerîm adl› kitab›nda,

5-Ali el-Huseynî el-Mîlânî: et-Tahkîk fî Nefyi’t-Tahrîf adl› eserin-
de,

6-Üstad Muhammed Hâdî Marife: S›yânetu’l-Kur’ân mine’t-Tahrîf
adl› kitab›nda,

7-Bâk›r fierîf el-Kureflî: Fî Rihâbi’fl-fiî’a adl› eserinin 59. sayfas›n-
da.

12- Allâme Muhakk›k Hac› Mirza Habîbullâh el-Hâflimî
el-Hûî:

el-Hûî, Kur’ân’›n eksik oldu¤una dair bir tak›m deliller s›ralamak-
tad›r. Biz de bunlardan baz›s›n› burada zikredece¤iz:

1-Velâyet Sûresi’nin eksik olmas›77!!!

2-Nûreyn Sûresi’nin eksik olmas›78!!!

3-Ayetlerdeki baz› kelimelerin eksik olmas›79!!!

Daha sonra müellif, ‹mam Ali’nin kendi hilafeti döneminde tak›y-
ye yaparak ve tahrif edenler aleyhine bir hüccet olarak kalmas› ama-
c›yla Kur’ân’› tashih etmedi¤ini belirtir!80

Ard›ndan da, di¤er imamlar›n da insanlar aras›nda ihtilaf ç›kar ve
eski küfürlerine dönerler düflüncesiyle hakiki Kur’ân’› ortaya ç›kar-
mad›klar›n› ifade eder!!81

13- el-Meysem el-Bahrânî:

Hz. Osman hakk›nda yaralay›c› ifadelerle flunlar› dile getirmek-
tedir: 

“‹nsanlar› özellikle Zeyd b. Sâbir k›raati üzerinde birlefltirerek Mushafla-
r› yakm›fl ve nazil olmufl Kur’ân’dan oldu¤u konusunda flüphe duyulma-
yan k›s›mlar› iptal etmifltir.”!!82

76 age, s.357 veya bk. Muhammed Mâlullâh rahimehullâh, fiî’a ve Tahrîfu’l-Kur’ân
77 Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.2, s.214, Müessesetu’l-Vefâ; c.2, s.172, ‹hyâu’t-

Turâs bask›s›
78 age, c.2, s.217; c.2, s.172, ‹hyâu’t-Turâs bask›s›
79 age, c.2, s.217; c.2, s.169, ‹hyâu’t-Turâs bask›s›
80 age, c.2, s.219; c.2, s.174, ‹hyâu’t-Turâs bask›s›
81 age, c.2, s.220; c.2, s.175, ‹hyâu’t-Turâs bask›s›
82 Meysem el-Bahrânî, fierhu Nehci’l-Belâ¤a, c.11, s.1, ‹ran. ‹hsan Zahîr rahimehullâh’›n Ki-

tâbu’fl-fiî’a ve’s-Sünne adl› eserinden naklen.
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14-  a-Ayetullah Muhsin el-Hakîm,

b-Ayetullah Ebu’l-Kâsim el-Hûî,

c-Ayetullah Rûhullah el-Humeynî,

d-Hac› Ayetullah Mahmud el-Huseynî efl-fiahrûdî,

e-Hac› Ayetullah Muhammed Kâz›m fieriatmedârî,

f-Allâme Ayetullah Ali Nakî en-Nekavî.

‹simleri zikredilen bu flii ilim adamlar› Kur’ân’a dil uzatan “Ku-
reyfl’in ‹ki Putu Duas›”n› mevsuk kabul etmeleri nedeniyle Kur’ân
hakk›ndaki çirkin ifadelere ortak olmaktad›rlar.

Bu duan›n bafl k›sm› flu flekildedir: “Allah›m, Muhammed’e, Mu-
hammed ailesine salat et! Senin emrine muhalefet eden, vasiyetini
inkar eden, nimetlerini yalanlayan, peygamberine isyan eden, dinini
ve kitab›n› de¤ifltiren Kureyfl’in iki putuna, iki cibtine, iki ta¤utuna,
iki iftirac›s›na ve iki k›z›na lanet et!83 Allah›m, tahrif ettikleri her aye-
te karfl›l›k onlara lanet et!”84!!!

fiiî alimlerden Ebu’l-Hasen el-‘Âmilî Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-
Envâr adl› eserin el-A’lemî bask›s›n›n 67. sayfas›nda flöyle der: 

“Kureyfl’in ‹ki Putu duas›nda Kur’ân’›n tahrif ve de¤iflime u¤rat›ld›¤›na da-
ir aç›k ifadeler yer almaktad›r.”!!!

15- Sikatu’l-‹slam lakab›yla an›lan Muhammed b. Yakub
el-Küleynî:

el-Kâfî adl› eserinde flu rivayetlere yer vermektedir:
1- Kendisinden yap›lan rivayete göre Cabir flöyle der: 

“Ebû Cafer aleyhisselâm’›n flu flekilde söyledi¤ini duymufltum: Kur’ân’›n
tümünü indirildi¤i gibi cem etti¤ini iddia eden kim olursa olsun yalanc›-
d›r. Allah celle celâluhû’dan indirildi¤i gibi Kur’ân’› cem ve h›fzetmifl olan
yaln›zca Ali b. Ebî Tâlib aleyhisselâm ve kendisinden sonra gelen imam-
lard›r.”!!!85

2- Câbir, Ebû Cafer’den rivayet etti¤ine göre flöyle demifltir: 

“Vasîler d›fl›nda hiç kimse Kur’ân’›n zahir ve bat›n olarak tümünün kendi
yan›nda bulundu¤unu iddia edemez.”!!!86

3- Bir adam Ebû Abdillâh’›n yan›nda “De ki: (Yapaca¤›n›z›) yap›n! Ameli-

83 Bunlar Kur’an’a karfl› söylenen çirkin sözlerdir. Duada kastedilenler Ebû Bekir, Ömer, Âi-
fle ve Hafsa rad›yallâhu anhum’dur.

84 Mezkûr ilim adamlar›n›n bu duay› mevsuk addettikleri Manzûr Huseyn taraf›ndan Urdu-
ca olarak kaleme al›nm›fl Tuhfetu’l-‘Avâm Makbûl Cedîd adl› eserin 442. sayfas›nda geç-
mektedir.

85 Usûlu’l-Kâfî, Kitâbu’l-Hucce, c.1, s.284.
86 age, c.1, s.285.
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nizi Allah da Rasûlü de müminler de görecektir.” (Tevbe, 9/105) ayetini
okuyunca, 

“Böyle de¤il. Bu ayet, “me’mûnlar (kendilerine güvenilen kimseler) de gö-
recektir” fleklindedir. Onlar da bizleriz.” demifltir.”!!!87

4- ‹bn Busayr > Ebû Abdillah aleyhisselâm yoluyla rivayete göre flöyle de-
mifltir: 

“Bizde Fat›ma mushaf› var. Fat›ma mushaf› nedir bilir misin? ‘Fat›ma
mushaf› nedir?’ diye sordum. Üç kez ‘Fat›ma mushaf›nda sizin Kur’ân’›n›-
z›n benzeri bulunmaktad›r.’ dedi. Sonra ‘Allah celle celâluhû’ya yemin ol-
sun ki onun içinde sizin Kur’ân’›n›zdan tek bir harf dahi yoktur.’ dedi. Ar-
d›ndan da ‘Görüflüm budur. Allah celle celâluhû en iyisini bilir’ dedi.”!!!88

5- Hiflam b. Sâlim > Ebû Abdillâh aleyhisselâm yoluyla gelen rivayette
flöyle demektedir: 

“Cebrail aleyhisselâm’›n Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e getir-
mifl oldu¤u Kur’ân on yedi bin ayettir.”!!!89

Not: Sayg›de¤er okuyucu yukar›daki beflinci rivayette verilen
rakamla Kur’ân-› Kerim’in ayet say›s› karfl›laflt›r›ld›¤›nda görülecek-
tir ki, fiîa taraf›ndan var oldu¤u iddia edilen Kur’ân, elimizdeki
Kur’ân’dan yaklafl›k üç kat daha fazlad›r!! Bu rivayette kastedilmifl
olan Kur’ân dördüncü rivayette belirtilen Fat›ma rad›yallâhu anh mus-
haf›d›r!!? 

Kitabullah’a dil uzatmakta oldu¤una dair görüflümüzü do¤rular
mahiyette fiîa’n›n önde gelen alimleri de Küleynî’nin Kur’ân’›n tahrif
ve eksikli¤e maruz b›rak›ld›¤›na inand›¤› yönünde flehadette bulun-
maktad›rlar. Bu alimlerden baz›lar› flunlard›r:

1-el-Feyd el-Kâflânî lakab›yla an›lan büyük müfessir Muhammed
b. Murtaza el-Kâflânî: 

“Alimlerimizden bu inançta olanlara gelince; Sikatulislam Muhammed b.
Yakub el-Küleynî (topra¤› bereketlensin), kendi görüfllerinden zahir oldu-
¤una göre Kur’ân’da tahrif ve eksiltme bulundu¤una inanmaktad›r. Çün-
kü bizzat kendisi eseri el-Kâfî’de bu manada rivayetlere yer vermektedir.
Ayr›ca eserinin bafllang›c›nda yer verdi¤i rivayetlere güvendi¤ini belirt-
mekle birlikte bu rivayetler konusunda herhangi bir olumsuz elefltiriye de
maruz kalm›fl de¤ildir.”!!!90

2- Ebû’l-Hasen el-‘Âmilî: 
“fiu bilinmeli ki, bizzat kendi sözlerinden anlafl›ld›¤›na göre Sikatulislam
Muhammed b. Yakub el-Küleynî (Allah celle celâluhû topra¤›n› bereket-
lendirsin) Kur’ân’da tahrif ve eksiltme bulundu¤una inanmaktad›r. Çün-
kü el-Kâfî adl› eserinde bu manada birçok rivayete yer vermektedir. Ese-

87 age, c.1, s.492.
88 age, c.1, s.295.
89 Usûlu’l-Kâfî, Kitâbu Fadli’l-Kur’ân, c.2, s.597.
90 Tefsîru’s-Sâfî, c.1, s.52, el-A’lemî Yay›nlar›, Beyrut.

42 ❙ Kur’ân’a Dil Uzatanları Tanıyalım 



rinin daha bafl k›s›mlar›nda, nakletti¤i rivayetlere güvendi¤ini bildirmek-
tedir. Bu rivayetler hususunda herhangi bir olumsuz elefltiri ile karfl›lafl-
m›fl de¤ildir. Ayr›ca bu rivayetlere muhalefet eden herhangi biri de zikre-
dilmemifltir.”!!!91

3- en-Nûrî et-Tabersî: Kur’ân’›n de¤ifltirilmifl oldu¤u ile alakal›
üçüncü mukaddimede, 23. sayfada flunlar› ifade eder: 

“Alimlerin bu konuyla ilgili farkl› görüflleri bulunmaktad›r. Bu görüfller-
den flu ikisi92 meflhurdur:

a- Kur’ân’da de¤ifliklik ve eksikli¤in var oldu¤u: Büyük ilim adam› Kü-
leynî’nin hocas› Ali b. ‹brahim el-Kummî bu görüfltedir. Tefsirinin bafllan-
g›c›nda konuyla ilgili görüflünü dile getirmektedir. Eserin bafl taraflar›n-
da sadece hocalar›n› ve güvenilir kiflileri zikredece¤ini belirtmesine ra¤-
men konuya iliflkin rivayetlerle doldurmufltur. Bir grup alimin kendisine
nisbet etti¤ine göre talebesi Sikatulislam Küleynî rahimehullâh da ayn›
görüflü benimsemektedir. Çünkü Küleynî kaynak olarak kabul edilen ese-
rinde Kitâbu’l-Huccet’te, özellikle Bâbu’n-Nüket ve’n-Netf mine’t-Ten-
zîl’de ve er-Ravda’da bu manada bol miktarda rivayete herhangi bir itiraz
ve yorumda bulunmadan yer vermektedir.”!!!93

4- Ayetullah Uzmâ Ali el-Fânî el-Asfahânî94

5- Allâme Muhammed b. Bâk›r el-Meclisî95

6- Muhaddis Yusuf Bahrânî96

7- Huccet Tayyib el-Mûsevî el-Cezâirî97

8- Muhakk›k Habîbullah el-Hâflimî el-Hûî98

16- el-‘Ayyâflî ad›yla tan›nan Muhammed b. Mes’ûd:

1- ‘Ayyâflî, Abdullah’tan flöyle dedi¤ini rivayet etmektedir: 
“Kur’ân indirilmifl oldu¤u gibi okunmufl olsayd›, içerisinde imamlar›n
isimlerinin zikredildi¤ini görürdünüz.”!!?99

2- ‹bn Cafer’den de flöyle rivayet eder: 
“Kitabullah’ta eksiltme ve artt›rma bulunmasayd›, bizim hakk›m›z gizli
kalmazd›. Mehdimiz ortaya ç›k›p konuflsayd›, Kur’ân onu tasdikler-
di.”!!!100

91 Tefsîru Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr (Bahrânî’nin el-Burhân adl› tefsirine mukaddime
olarak bas›lm›flt›r) s.49, Dâru’t-Tefsîr, Kum; el-A’lemî bask›s›, s.83 (mukaddime), Beyrut

92 Müellif tercümede esas al›nan metinde yaln›zca birinci görüflü zikretmifltir. (çev.)
93 Faslu’l-Hitâb, s.23
94 Ârâ’ Havle’l-Kur’ân, s.188, Dâru’l-Hâdî, Beyrut
95 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.3, s.30, Kitâbu’l-Huccet
96 ed-Dureru’n-Necefiyye, s.294, Müessesetu Âl-i Beyt; c.3, s.65, el-Mustafâ bask›s›
97 Tefsîru’l-Kummî mukaddimesi, Dâru’s-Sürûr
98 el-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.2, s.157, ‹hyâu’t-Turâs
99 Tefsîru’l-‘Ayyâflî, c.1, s.25, el-A’lemî Yay›nlar›, Beyrut, 1991
100 age
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17- Ebû Cafer Muhammed b. el-Hasen es-Saffâr:

1- Saffâr, Ebû Cafer aleyhisselâm’›n flu sözünü rivayet eder: 
“Kur’ân’›n tümünü indirildi¤i gibi cem etti¤ini iddia eden kim olursa olsun
yalanc›d›r. Allah celle celâluhû’dan indirildi¤i gibi Kur’ân’› cem ve h›fzet-
mifl olan yaln›zca Ali b. Ebî Tâlib aleyhisselâm ve kendisinden sonra ge-
len imamlard›r.”!!!101

2- Saffâr, Muhammed b. Huseyn > Muhammed b. Sinân > Ammâr
b. Mervân > Menhal > Câbir > Ebû Cafer aleyhisselâm yoluyla flu ri-
vayette bulunmaktad›r: 

“Vasîler d›fl›nda hiç kimse Kur’ân’› zahiri ve bat›n›yla komple bir araya
cem etti¤ini iddia edemez.”102

18- fiii Alim el-Mukaddes Erdebilli Ahmed b. Muhammed:
“Osman, Abdullah b. Mes’ûd’u kendisinde bulunan Kur’ân’› b›rakmaya ve
bizzat kendi emriyle Zeyd b. Sâbit taraf›ndan telif ve tertip edilen
Kur’ân’a göre k›raatta bulunmaya zorlad›ktan sonra katletmifltir. Baz›lar›
Osman’›n katipleri olan Mervan b. Hakem ile Ziyâd b. Semura’ya Abdul-
lah’›n mushaf›nda kendi hofllar›na gidecek fleyleri nakletmelerini hofl kar-
fl›lamayacaklar›n› ç›karmalar›n›, geri kalan› da silip yok etmelerini emret-
ti¤ini söylemektedirler.”!!!103

19- Murflidu’l-Enâm lakapl› Hac› Kerim Kirmânî:
“‹mam Mehdi zuhurundan sonra Kur’ân’› tilavet edecek. Ve flöyle seslene-
cek: Ey müslümanlar Allah’a yemin olsun ki, Allah celle celâluhû taraf›n-
dan Muhammed’e indirilip de tahrif ve de¤iflikli¤e u¤rat›lm›fl olan gerçek
Kur’ân iflte budur.”!!?104

20- Âyetullah fi’l-‘Âlemîn lakapl› Hintli Müctehid Dildâr Ali:
“Bu rivayetler gere¤ince flu an elimizde bulunan Kur’ân’da genel olarak
tahrif; harf eklenmesi, ç›kar›lmas›, baz› laf›zlar üzerinde de¤ifliklik yap›l-
mas›, baz› yerlerde tertibin de¤ifltirilmesi fleklinde vaki olmufltur. Bu ha-
berlerin do¤rulu¤unun kabul edilmesi ile konu hakk›nda hiçbir flüphe
kalmaz.”!!?105

21- Molla Muhammed Takî el-Kâflânî:
“Osman, kendine dost, Ali’ye ise düflman olan Zeyd b. Sâbit’e Kur’ân’›
cem etmesini, ehl-i beyt ile ilgili menk›belerle ehl-i beyte düflman olanla-

101 Saffâr, Basâiru’d-Deracât, s.213, el-A’lemî yay›nlar›, Tahran.
102 age
103 Erdebîlî, Hadîkatu’fl-fierî’a, s.296, Tahran’da Farsça olarak bas›lm›flt›r.
104 ‹rflâdu’l-‘Avâm, c.3, s.221, ‹ran’da Farsça olarak yay›nlanm›flt›r. ‹hsan ‹lâhî Zahîr, efl-fiî’a

ve’s-Sünne, s.115’ten naklen.
105 ‹stiksâu’l- Afhâm, c.1, s.11, ‹ran. ‹hsan ‹lâhî Zahîr, efl-fiî’a ve’s-Sünne, s.115’ten naklen.
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r›n yerildi¤i bölümleri ç›karmas›n› emretti. fiu anda insanlar›n elinde var
olan ve Osman Mushaf› olarak bilinen Kur’ân, Osman’›n emri ile cem edil-
mifl olan mezkûr Kur’ân’d›r.”!!!106

22- Ebû Ahmed b. Ahmed b. Halef el-‘Usfûr el-Bahrânî:

fiîa alimlerinden ve muhaddislerinden olan Huseyn b. fieyh Mu-
hammed el-‘Usfûr el-Bahrânî’nin el-Envâru’l-Vad›yye fi’l-‘Akâidi’r-
Radaviyye adl› eseri üzerine yapm›fl oldu¤u tahkik ve talik çal›flma-
s›nda flunlar› kaydetmektedir: 

“Bu mesele (Kur’ân’›n tahrif edilmiflli¤i) üzerinde alimlerimiz görüfl ayr›-
l›¤›na düflmüfllerdir. Kur’ân’›n korunmufllu¤unu baz› alimler belli bir süre
ile s›n›rlarken baz›lar› da herhangi bir kay›tlamada bulunmadan koruma-
n›n bizzat Kur’ân’›n kendisinde bulundu¤unu ifade ederler. Kimisi de ko-
runmufllu¤un laf›zlar› ile alakal› olmad›¤›n› söylemektedir. Baz› alimler
de ne manalarda ne de laf›zlarda Kur’ân’›n korunmufllu¤unu kabul etme-
mektedirler. Kur’ân, Allah celle celâluhû’nun kullar› üzerindeki hücceti;
ümmetin s›rt›na yüklenmifl bir sorumluluktur. Masumlardan gelen riva-
yetlerde bildirildi¤i üzere her ne kadar tahrif edilmifl olsa da Kur’ân’a sa-
r›l›p teslim olmak istenmektedir. Tefsîru’l-‘Ayyâflî’de Ebû Cafer aleyhis-
selâm’dan nakledildi¤ine göre flöyle demektedir: “Kitabullah’ta eksiltme
ya da ekleme bulunmam›fl olsayd›, bizim hakk›m›z gizli kalmam›fl olurdu.
‹mam Mehdi ortaya ç›k›p konuflsayd›, Kur’ân da onu tasdiklerdi.” Ebû
Abdillah aleyhisselâm’dan flöyle rivayet edilmektedir: “Birçok ayet ç›ka-
r›lm›fl, katiplerin hatas›yla yaz›lan baz› harfler eklenmifl ve di¤er insanlar
da bunun Kur’ân’dan oldu¤unu sanm›fllard›r.” El-Kâfî’de Muhammed b.
Süleyman > talebelerinden biri > Ebu’l-Hasen aleyhisselâm yoluyla gelen
rivayet flöyledir: “Sana kurban olay›m! Biz Kur’ân’da baz› ayetler duyuyo-
ruz. Bunlar bizim bildi¤imiz gibi de¤il. K›raatlerini da sizden geldi¤i gibi
düzgün bir flekilde yapam›yoruz. Günah ifller miyiz?” dedim. Cevaben
flöyle dedi: Hay›r, nas›l ö¤rendiyseniz öyle okuyun! Size ö¤retecek kimse
gelecektir.” Yani emir ve zaman›n sahibi (Sâhibu’l-Emri ve’z-Zamân Meh-
di) aleyhisselâm gelecektir. Baz› rivayetlerde de “Yeni bir Kur’ân’la orta-
ya ç›kacakt›r” denilir. Yani elinizde bulunandan farkl› bir Kur’ân’la ç›ka-
cakt›r. Konu gere¤i sözü fazla uzatmak istemiyoruz. ‹steyen el-Feyd el-
Kâflânî’ye ait el-Bihâr ve es-Sâfî adl› kitaplara, muhaddis Nûrî’ye ait el-Câ-
mi’ fi Hâza’l-Lâmi’ ve Faslu’l-Hitâb107 adl› esere müracaat edebilir.

Makul olanlar› perdelemeden biz de flunlar› ifade etmek isteriz108: Eksilt-
me bak›m›ndan Kur’ân’›n de¤iflikli¤e maruz b›rak›ld›¤›, reddedilmesi
mümkün olmayan bir hadisedir. Çünkü;

a- Kur’ân’da birbirinden farkl› k›raatlerin varl›¤› ne vahiy ürünüdür ne de
Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den kaynaklanmaktad›r. Var
olan de¤ifltirmenin reddedilmesi mümkün de¤ildir! Rivayet edildi¤ine gö-

106 Hidâyetu’t-Tâlibîn, s.368, ‹ran’da 1282’de Farsça olarak yay›nlanm›flt›r. ‹hsan ‹lâhî Zahîr,
efl-fiî’a ve’s-Sünne, s.94’ten naklen.

107 Nûrî et-Tabersî’nin Faslu’l-Hitâb fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb adl› eserini kaste-
diyor.

108 Burada Kitabullah’a dil uzat›lmaktad›r.
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re imamlar aleyhimusselâm, ravinin “onlar Kur’ân’›n yedi harf üzere indi-
¤ini söylüyorlar” sözü üzerine “Yalan söylüyorlar. Kur’ân Rahman kat›n-
dan tek bir harf üzere nazil olmufltur.” derler. Bu mükellefiyete de¤il, va-
k›aya yönelik bir hükümdür. Çünkü daha önce de ifade edildi¤i üzere
imamlardan varid oldu¤una göre amel ve zahiri hüccet (var olan) Kur’ân
ile tahakkuk etmektedir.

b- Emir (Hz. Ali) aleyhisselâm’›n cem edip yazd›¤› ve Fat›ma mushaf›nda
yer alanlar de¤iflime u¤rat›lm›flt›r. Rivayete göre Ahzab Sûresi, Bakara
Sûresi kadard›. Nûr Sûresi yüz küsur; Hicr Sûresi doksan ayet idi. Hatta
(Kur’ân) flu ankinden daha farkl›yd›. Birinin ald›¤› hükmü farkl› olan di-
¤erinin de almas› düflünülemez. Bu durumda aklî imkans›zl›k meydana
gelmifl olur. ‹kisi aras›nda fark bulundu¤unu kabul etmekle birlikte de¤i-
flikli¤in bulunmad›¤›n› söylemek imkans›zd›r. Her ikisini ayn› hükümde
toplamak mümkün de¤ildir. Bakara’dan Nâs’a kadar farkl›l›k bulundu¤u-
na dair hadisler, tevatür derecesine ulaflm›flt›r. Farkl›l›¤›n bulunmad›¤›
yönündeki söyleme do¤ruluk ihtimali verilmesi imkan d›fl›d›r.

fiuras› iyi düflünülmelidir; Kur’ân’da de¤ifliklik ya da eksiltme yap›lmad›-
¤›n› söyleyenlerin bu görüflleri, tahkik ve hakikat kapsam›nda de¤ildir.
Yaln›zca hücceti insanlara b›rakmak ve ümmet üzerinden flüphe ve kîl u
kâl yükünü kald›rmak bab›ndand›r.”!!!109

23- Allâme Abdullah fiebber:
“Elimizde Var Olan Kur’an ile Amel Edilmesi, Bunun Ötesine Ge-

çilmemesi Gerekti¤i, Metinden Ç›kar›lm›fl Olanlarla K›raatte Bulun-
man›n Caiz Olmad›¤›, ‹ki Kapak Aras›nda Yer Alan›n Amel Edilmesi
Gereken Bir Hüccet Oldu¤u”!? ad›nda bir bab açm›flt›r. 

Daha sonra Kitabullah’a dil uzatan bir tak›m hadisler zikretmektedir:
el-Kâfî; Muhammed b. Yahya > Muhammed b. Huseyn > Abdurrahmân b.
Ebî Hâflim > Sâlim b. Ebî Seleme flöyle anlat›r: Bir adam Ebû Abdillâh
aleyhisselâm’a Kur’ân okudu. Herkesin okudu¤undan farkl› birtak›m
harfler okudu¤unu duydum. Ebû Abdillâh aleyhisselâm ‘Bu k›raati b›rak!
Mehdi aleyhisselâm  zuhur edene kadar herkes nas›l okuyorsa, öyle oku!
Mehdi aleyhisselâm geldi¤inde Kitâbullah’› oldu¤u gibi okuyacak ve Ali
aleyhisselâm’›n yazd›¤› Kur’ân’› ç›karacak.”!!!

el-Kâfî; el-‘Udde > Sehl b. Ziyâd > Muhammed b. Süleymân > bir talebesi
> Ebu’l-Hasen aleyhisselâm flöyle anlatmaktad›r: Kendisine flöyle dedi:
“Sana kurban olay›m! Biz Kur’ân’da baz› ayetler duyuyoruz. Bunlar bizim
bildi¤imiz gibi de¤il. K›raatlerini de sizden geldi¤i gibi düzgün bir flekilde
yapam›yoruz. Günah ifller miyiz?” dedim. Cevaben flöyle dedi: Hay›r, na-
s›l ö¤rendiyseniz öyle okuyun! Size ö¤retecek kimse gelecektir.”!!!110

Mesâbîhu’l-Envâr adl› eserinde de Kur’ân’a dil uzatmaktad›r. Ara-
lar›nda ihtilaf bulunan iki hadisi flerhederken flu sat›rlara yer ver-
mektedir: 

109 el-Envâru’l-Vad›yye fi’l-‘Akâidi’r-Radaviyye, s.28-29, ‹kinci Fas›l: Nübüvvet.
110 el-Usûlu’l-Asliyye ve’l-Kavâ’idu’fl-fier’iyye, s.133, Mektebetu’l-Mufîd, Kum.
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“Birinciye nispetle aradaki çeliflkinin flu flekilde kald›r›lmas› mümkün-
dür: Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e indirilmifl olan Kur’ân,
bugün bizim elimizde bulunandan daha fazlad›r. Mütevatir derecesine
yaklaflm›fl olan birçok rivayetin de delalet etti¤i üzere Kur’ân’dan birçok
bölüm ç›kar›lm›flt›r.”!!!111

24- Ayetullahu’l-Uzmâ Humeynî:
“Bu ilâhî tekvînî kitap (yani Kur’ân) ve her biri birer semâvî kitap olan ve-
lileri Hakîm ve Alîm’in kat›ndan inmifltir. Onlar tedvînî Kur’ân’›n hamili-
dirler. Kur’ân’› zahiri ve bat›n› ile ancak kendilerinden raz› olunmufl bu
veliler tafl›yabilmektedirler. Nitekim kendilerinden de ayn› yönde haber-
ler varid olmufltur.”

Daha sonra Humeynî Kitabullah’a dil uzatan baz› hadisler naklet-
mektedir.

el-Kâfî tarikinden Ebû Cafer aleyhisselâm’dan gelen rivayette flöyle bu-
yurmaktad›r: Vasîlerden baflka hiç kimse Kur’ân’›n zahiri ve bat›n› ile bir
bütün olarak kendi yan›nda bulundu¤unu iddia edemez.

Yine el-Kâfî tariki ile Câbir’den gelen rivayette flöyle der: Ebû Cafer aley-
hisselâm’› flöyle derken iflitmifltim: Kur’ân’› indirildi¤i gibi ayn› flekilde cem
etti¤ini söyleyen kimse yalanc›dan baflkas› de¤ildir. Allah celle celâluhû ta-
raf›ndan indirildi¤i gibi Kur’ân’› cem ve h›fz eden yaln›zca Ali b. Ebî Tâlib
ve kendisinden sonra gelen imamlard›r (aleyhimusselâm). Yine ayn› yolla
Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan gelen rivayette flöyle der: Allah Celle Celâ-
luhû’ya yemin olsun ki Kitab’›n tümünün bilgisi bizim yan›m›zdad›r.”!!!112

25- el-Mevlâ Muhammed Sâlih el-Mâzindrânî:

“Cebrâil aleyhisselâm’›n Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e getir-
di¤i Kur’ân on yedi bin ayettir.”!!? Hadisini!? flerhederken flunlar› ifa-
de etmektedir:

“Hadiste bildirilen fazla miktar tahrif yoluyla düflürülmüfltür. Kur’ân’›n
baz› ayetlerinin düflürülmüfl olmas› ve tahrife maruz b›rak›ld›¤› hususu
bir çok yolla manen mütevatir olarak sabittir. Hadis kitaplar›n› bafltan so-
na inceleyenler bu hususu müflahede edeceklerdir.”!!!113

26- Muhammed b. el-Hasen el-Hurr el-‘Âmilî:
“Baz› ayetlerin tevilinin tenzili ile birlikte nazil oldu¤u ve hatta baz› ayet-
lerin ya da baz› bölümlerinin yaz›lmay›p ç›kar›ld›¤› konusundaki rivayet-
ler mütevatir olarak gelmifltir.”!!?114

111 Mesâbîhu’l-Envâr fî Halli Muflkilâti’l-Ahbâr, c.2, s.295, H.no:153, Muessesetu’l-A’lemî,
Beyrut.

112 fierhu Du’âi’s-Sihr, s.58-59, Muessestu Tanzîm ve Neflr Âsâri’l-Humeynî, Tahran.
113 fierhu Usûli’l-Kâfî, Kitâbu Fadli’l-Kur’ân, c.11, s.87-88, ‹hyâu’t-Turâs, Beyrut.
114 ‹sbâtu’l-Hudât bi’n-Nusûsi ve’l-Mu’cizât, c.2, s.163, el-‘‹lmiyye, Kum.
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Bundan sonra müellif flu rivayetleri zikretmektedir:
“Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan: Allah celle celâluhû flöyle buyurmufltur:
“Senin gönlünü Ali ile rahatl›¤a erifltirmedik mi? Belini büken yükü sen-
den al›p atmad›k m›? Peygamberlik vazifenden bofl kald›n m› hemen
Ali’yi vasî olarak tayin et! Yaln›z rabbine yönel!”!!?

Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem
hacda idi. “Hacc›n› bitirince Ali’yi insanlar için tayin et!” ayeti nazil ol-
du.!!?115

Önemli bir not: fiîa’n›n hüccet ve allâme olarak kabul etti¤i Tay-
yib el-Mûsevî el-Cezâirî, el-Hurr el-‘Âmilî’nin Kitabullah’ta eksiklik
bulundu¤u görüflünü benimseyenlerden oldu¤unu söylemektedir.116

27- Allâme fieyh Abbas el-Kummî:

“Cuma günü Âyete’l-Kürsî ala’t-Tenzîl’i(!?) okuman›n çok büyük
fazileti bulunmaktad›r.”!!?117

Daha sonra el-Kummî Âyete’l-Kürsî ala’t-Tenzîl’in nas›l okunaca-
¤›n› bildirerek dipnotta flunlar› kaydeder: 

“Allâme el-Meclisî flöyle der: Âyete’l-Kürsî ala’t-Tenzîl, Ali b. ‹brahim ve
el-Küleynî’nin rivayetine göre flu flekildedir: Allah kendisinden baflka ilah
bulunmayand›r. Diridir. Kayyûm’dur. Kendisine ne uyku, ne uyuklama
gelir. Göklerde, yerde, ikisi aras›nda ve topra¤›n alt›nda ne varsa hepsi
O’nundur. Gayb› da aflikar olan› da bilendir. Rahmân ve Rahîm’dir. … On-
lar orada ebedi kal›c›d›rlar”!!?

Deriz ki, aç›kça görüldü¤ü üzere “topra¤›n alt›nda ne varsa hepsi
O’nundur. Gayb› da aflikar olan› da bilendir. Rahmân ve Rahîm’dir”!?
k›sm› fazladan eklenmifl olarak tahrif edilmifltir.

Not: Kuveyt’te Mektebetu’l-Elfeyn ve’l-Fakîh ve’l-‘‹rfân, Mefâtî-
hu’l-Cinân adl› eserin bas›m›n› gerçeklefltirmifl; ancak bu dipnota yer
vermemifltir.

28- Allâme Âyetullâh el-Abbâsî el-Huseynî el-Kâflânî:

Âyete’l-Kürsî’ye “topra¤›n alt›nda ne varsa hepsi O’nundur. Gay-
b› da aflikar olan› da bilendir.”!? fleklinde bir eklemede bulunmufltur.

Merci âyetullâhu’l-uzmâ Muhammed el-Mîlânî ve Allâme Muham-
med el-Mehdî el-Hovansârî taraf›ndan el-Kâflânî’nin eseri övgüyle
an›lm›flt›r.!?118

115 age
116 Tefsîru’l-Kummî mukaddimesi, Dâru’s-Sürûr. Ayn› eser Muessesetu’l-A’lemî taraf›ndan

da bas›lm›fl ancak Mûsevî’nin mukaddimesi ç›kar›lm›flt›r.
117 Mefâtîhu’l-Cinân, s.85, A’mâlu Nehâri’l-Cum’a, Sekaleyn bask›s›, Beyrut
118 Misbâhu’l-Cinân, s.718, Dâru’l-F›kh, Kum
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B- Kur’an-› Kerim’e Dil Uzatan Rivayetlerin Müte-
vatir ve Müstefîz Oldu¤unu Söyleyen fiiî Alimler:

1- fieyhu’l-Mufîd:
“Kur’ân’›n de¤ifltirildi¤ine, baz› zalimlerin Kur’ân’da eksiltme ve ç›karma
yapt›klar›na dair rivayetler Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem aile-
sinden olan hidayet imamlar› yoluyla müstefîz olarak gelmifltir.”!!?119

2- Ebu’l-Hasen el-‘Âmilî:
“Afla¤›da gelen ve di¤er mütevatir rivayetlere göre göz ard› edilemez bir
hakikat olarak, elimizde var olan Kur’ân’da Rasûlullah sallallâhu aleyhi
ve sellem’den sonra bir tak›m de¤ifliklikler vuku bulmufltur. Kur’ân’› cem
edenler birçok kelime ve ayeti ç›karm›fllard›r.”!!?120

3- Nimetullah el-Cezâirî:
“‹lâhî vahiyden mütevatir oldu¤unun teslim edilmesi ve tümünün Rûhu’l-
Emîn taraf›ndan indirilmifl oldu¤unun kabul edilmesi; Kur’ân’da kelam,
madde ve irab bak›m›ndan tahrif bulundu¤una aç›kça delalet eden müs-
tefîz ve hatta mütevatir rivayetlerin bir kenara b›rak›lmas›na götürür.
Halbuki bu rivayetler ashab›m›z taraf›ndan s›hhati üzerinde görüfl birli¤i-
ne var›lm›fl ve tasdik edilmifl rivayetlerdir.”!!?121

4- Muhammed Bâk›r el-Meclisî:

Hiflâm b. Sâlim’in Ebû Abdillâh aleyhisselâm’dan rivayet etti¤i
“Cebrail aleyhisselâm’›n Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e getirdi¤i
Kur’ân, on yedi bin harftir.”!? hadisini flerhederken flöyle demektedir:

“Muvassakt›r. Baz› nüshalarda Harun b. Sâlim yerine Hiflâm b. Sâlim flek-
linde geçmektedir. Rivayet sahihtir. Bu ve benzeri birçok sahih rivayet
Kur’ân’›n eksik, de¤ifltirilmifl oldu¤unu aç›kça ifade etmektedir. Benim gö-
rüflüme göre bu konuya iliflkin rivayetler manen mütevatirdir. Bu rivayet-
lerin tümden bir kenara at›lmas›, daha iflin bafl›nda bütün rivayetlere gü-
veni ortadan kald›r›r. Hatta o kan›day›m ki; bu konuya iliflkin olan rivayet-
ler imamet hakk›ndaki rivayetlerden daha afla¤› de¤ildir. ‹mameti rivayet-
le nas›l ispat edebilirler?”122 Yani tahrif konusundaki rivayetler bir kena-
ra at›l›rsa, imamet mevzusunu rivayet yoluyla nas›l ispatlayabilirler?”!!?

5- Sultan Muhammed el-Cenâbezî:
“Kur’ân’da flüphe götürmeyecek biçimde artt›rma, eksiltme, tahrif ve de-

119 Evâilu’l-Makâlât, s.91.
120 el-Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr adl› eserin ikinci mukaddimesi, s.36. Ayn› mukad-

dime, Bahrânî’nin Tefsîru’l-Burhân adl› eserinin Dâru’t-Tefsîr, Kum bask›s›nda ve el-A’le-
mî bask›s›, s.62’de mukaddime olarak da bas›lm›flt›r. 

121 el-Envâru’n-Nu’mâniyye, c.2, s.358.
122 Meclisî, Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.12, s.525.
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¤ifltirmenin vaki oldu¤una dair rivayetler temiz ve pak imamlardan müs-
tefiz olarak gelmifltir.”!!?123

6- Allâme Seyyid Adnân el-Bahrânî:
“(Tahrifle ilgili) haberler say›lmayacak kadar çoktur. Tevatür s›n›r›n› da
aflm›fllard›r.”!!?124

7- Allâme Abdullah fiebber:

Aralar›nda ihtilaf bulunan iki hadisi!? flerhederken flu sat›rlara
yer vermektedir: 

“Birinciye nispetle aradaki çeliflkinin flu flekilde kald›r›lmas› mümkün-
dür: Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e indirilmifl olan Kur’ân,
bugün bizim elimizde bulunandan daha fazlad›r. Mütevatir derecesine
yaklaflm›fl olan birçok rivayetin de delalet etti¤i üzere Kur’ân’dan birçok
bölüm ç›kar›lm›flt›r.”!!?125

8- Muhammed Sâlih el-Mâzindrânî:
“Hadiste bildirilen fazla miktar tahrif yoluyla düflürülmüfltür. Kur’ân’›n
baz› ayetlerinin düflürülmüfl olmas› ve tahrife maruz b›rak›ld›¤› hususu
bir çok yolla manen mütevatir olarak sabittir. Hadis kitaplar›n› bafltan so-
na inceleyenler bu hususu müflahede edeceklerdir.”!?126

9- el-Hurr el-‘Âmilî:
“Baz› ayetlerin tevilinin tenzili ile birlikte nazil oldu¤u ve hatta baz› ayet-
lerin ya da baz› bölümlerinin yaz›lmay›p ç›kar›ld›¤› konusundaki rivayet-
ler mütevatir olarak gelmifltir.”!?127

C- Önde Gelen fiîa Alimleri Kur’ân’da Tahrif ve Ek-
siklik Bulundu¤u Görüflünün fiîa Mezhebinin Temel
Meselelerinden Oldu¤unu Söylerler:

1- Ebu’l-Hasen el-‘Âmilî:
“Fikrime göre rivayet ve eserlerin incelenmesiyle bu görüflün (Kur’ân’›n
tahrif ve de¤iflime maruz b›rak›ld›¤›) fiia mezhebinin temel meselelerin-
den ve hilafet gasb›n›n en öne ç›kan hedeflerinden biri oldu¤u hükmüne
götüren do¤ru bir görüfl oldu¤u aç›kça görülmektedir.”!?128

123 Beyânu’s-Se’âde fî Makâmâti’l-‘‹bâde, Muessesetu’l-A’lemî, s.19.
124 Meflâriku’fl-fiumûsi’d-Durriyye, s.126, el-Mektebetu’l-‘Adnâniyye, Bahreyn.
125 Mesâbîhu’l-Envâr fî Halli Muflkilâti’l-Ahbâr, c.2, s.295, H.no:153, Muessesetu’l-A’lemî,

Beyrut.
126 fierhu Usûli’l-Kâfî, Kitâbu Fadli’l-Kur’ân, c.11, s.87-88, ‹hyâu’t-Turâs, Beyrut.
127 ‹sbâtu’l-Hudât bi’n-Nusûsi ve’l-Mu’cizât, s.6, el-‘‹lmiyye, Kum.
128 Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr tefsirinde 2. mukaddime, 4. fas›l. Ayn› mukaddime

Bahrânî’ye ait el-Burhân adl› tefsire de mukaddime olarak bas›lm›flt›r. A’lemî bask›s›,
Beyrut, s.84; Dâru’t-Tefsîr bask›s›, Kum, s.49.
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2- Allâme Adnân el-Bahrânî:

el-Bahrânî de tahrif görüflünün kendi mezheplerinin zarûrât-› dî-
niyyesinden oldu¤unu ifade etmektedir!129

D- Önde Gelen fiîa Alimleri fiîa’n›n Kur’ân’›n Tah-
rif ve Eksiltmeye Maruz B›rak›ld›¤› Konusunda Gö-
rüfl Birli¤i Ettiklerini Söylemektedirler:

1- Allâme Adnân el-Bahrânî:

Kendi nazar›nda tahrif ifade eden rivayetleri zikrettikten sonra
flöyle der:

“Tevatür s›n›r›n› aflm›fl say›lamayacak kadar çok rivayet bulunmaktad›r.
Kur’ân’›n tahrifi ve de¤ifltirilmifl oldu¤u görüflü; iki f›rka aras›nda yayg›n-
l›k kazanm›fl olmas›, ashab ve tabiîn nazar›nda kabul gören hususlardan
olmas›, hak ehli f›rka(!?)130 içinde icma konusu olmas› ve mezheblerin-
de bilinmesi gereken zaruri meselelerden say›lmas› nedeniyle bu tür riva-
yetlerin nakledilmesinde çok fazla fayda bulunmamaktad›r.”!!?131

2- el-Kerkerî’nin talebesi fieyh Yahya:
“Havas132 ve avamdan133 k›ble ehlinin icma etti¤ine göre insanlar›n bu-
gün elinde var olan Kur’ân, Kur’ân’›n tamam› de¤ildir. fiu an ellerde bu-
lunmayan k›s›mlar› gitmifltir.”!!!134

3- fieyh Muhammed b. Nu’mân (el-Müfîd):
“‹mâmiyye birçok ölünün k›yamet gününden önce tekrar dünyaya dön-
mesi gerekti¤i üzerinde ittifak etmifltir. Allah celle celâluhû’nun s›fat› ola-
rak bedâ ifadesinin kullan›labilece¤i üzerinde de ittifak etmifllerdir. Ayr›-
ca dalalet önderlerinin Kur’ân’›n telifiyle alakal› birçok hususta muhale-
fet ettikleri vahyin gere¤inden ve Rasûl sallallâhu aleyhi ve sellem’in sün-
netinden sapt›rm›fl olduklar› konusunda da müttefiktirler.”!!!135

129 Meflâriku’fl,fiumûsi’d-Durriyye, s.126, el-Mektebetu’l-‘Adnâniyye, Bahreyn.
130 Bahrânî fiia’n›n kendi nazar›nda hak ehli f›rka oldu¤unu ve Kur’an’›n tahrif edilmiflli¤i

konusunda icma ettiklerini ifade etmektedir. 
131 Meflâriku’fl-fiumûsu’d-Durriyye, s.126, el-Mektebetu’l-Adnâniyye, Bahreyn.
132 fiia.
133 Ehl-i sünnet. Bu sözler ehl-i sünnet alimleri hakk›nda birer yalan ve iftiradan baflka bir

fley de¤ildir.
134 Nûrî et-Tabersî, Faslu’l-Hitâb fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb, s.23’ten naklen Ta-

bersî de bu sat›rlar› Kerkerî’nin talebesi Yahyâ’ya ait olan Kitâbu’l-‹mâme’den naklet-
mektedir.

135 Evâilu’l-Makâlât, s.48, 49, Dâru’l-Kitrâbi’l-‹slâmî, Beyrut.
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E- fiîa’n›n ‹snâ Afleriyye Kolunun “‹lim Havzala-
r›”nda Kur’ân-› Kerim Tedrisinin ‹hmal Edilmesi:

1- fiîa mezhebi mensubu Dr. Cafer el-Bâk›rî, Sevâbit ve
Mute¤ayyirâtu’l-Havzeti’l-‘‹lmiyye adl› kitab›nda flunlar›
kaydetmektedir:

“‹lim Havzas›’nda hacim ve ehemmiyeti ile ahenk içinde bir öneme mah-
zar olamam›fl temel esaslardan bir di¤eri de Kur’ân-› Kerim, Kur’ân-› Ke-
rim ile ilgili ilimler, bilgiler, hakikat ve s›rlard›r. Kur’ân genel olarak tüm
‹slâmî yap›n›n ana a¤›rl›k merkezi ve bafll›ca menba›d›r.

Ancak mülahaza edilen odur ki, bu flerefli kitab›n ilimlerine gerekli tevec-
cüh gösterilmemektedir. ‹lim Havza’s›nda yer alan ilmî konular aras›nda
uygun bir konuma yerlefltirilmifl de¤ildir. Dahas› dînî bilgileri tedris eden
bir talebenin ö¤renim süresi boyunca gördü¤ü derslerin program›na dahi
sokulmam›flt›r. ‹zlenen bilimsel program›n hiçbir aflamas›nda talebeler
bu konu hakk›nda en ufak bir s›nava tabi tutulmamaktad›r.

‹flte dînî ilim talebesinin bu yap› içerisinde ilim derecelerinde bu yolla
yükselmesi ve en üst mertebe olan ictihad seviyesine ç›kmas› mümkün-
dür. Kur’ân-› Kerim ile ilgili ilimleri, Kur’ân’›n esrar›n› ö¤renmeden veya
sadece tilavet derecesinde ya da güzel okumak fleklinde dahi olsa Kur’ân
ile ilgilenmeden bu seviyeye ç›kmas› imkan dahilindedir. Tek yap›lan
fler’î hükümlerin istinbat›yla alakal› ahkam ayetlerinin ele al›nmas› ve
bunlar›n f›k›h aç›s›ndan aklî s›n›rlar ve özel usuller çerçevesinde incelen-
mesidir.”!?

2- Ayetullah Hamaney de flunlar› dile getirmektedir:
“Ö¤retimin bafl›ndan ictihad icazetine namzet olana dek Kur’ân’a tek bir
defa dahi baflvurmadan e¤itimi sürdürebilmemiz gerçekten esef verici-
dir… Neden böyle? Çünkü derslerimiz Kur’ân’a dayanmamaktad›r.”

“‹lim Havzalar›’nda Kur’ân’dan uzak kal›nmas› ve Kur’ân ile s›k› f›k› olun-
mamas›, flu an›m›zla alakal› birçok problemin oluflmas›na neden olmufl-
tur. Gelecekte de daha baflka problemler do¤uracakt›r… Kur’ân-› Ke-
rim’den bu flekilde uzak kal›fl›m›z k›s›r bir bak›fl aç›s›na kap›lmam›za se-
bep olur.”

3- Allâme Muhammed Hüseyin Fadlallah da flöyle demek-
tedir:

“Necef’teki, Kum’daki ya da bir baflka yerdeki ‹lim Havzalar›’n›n Kur’ân,
hadis, kelam ilmi, felsefe ya da genel ‹slâmî kavramlarla alakal› zorunlu
bir ders yöntemine sahip olamay›fllar› gibi bir sürprizle karfl›laflt›k.”136

136 Sevâbit ve Mute¤ayyirâtu’l-Havzeti’l-‘‹lmiyye, s.109-111, Dâru’s-Safve, Beyrut, 1994.
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F- fiîa’n›n Tahrif ve Eksiltme ‹ddialar›Baz›lar›n›n
‹leri Sürdü¤ü Gibi Yaln›zca Tefsirle S›n›rl› De¤il Biz-
zat Kur’ân’›n Lafz›na, Ayetlerine, Sûrelerine ve Tef-
sirine Dil Uzatan ‹ddialard›r.

Bu konuya dair deliller:
1- Sahih olan as›l Kur’ân’›n Mehdi Muntazar (Beklenen Mehdi)

yan›nda bulundu¤unu, yani flu an var olan Kur’ân’›n sahih olmad›¤›-
n› iddia etmektedirler. Mehdi ile birlikte bulunan Kur’ân flu an var
olan Kur’ân ile ayn› ise, fiîa’n›n Mehdî’nin yan›nda Kur’ân bulundu¤u
iddias›n›n ne anlam› vard›r?

2- el-Kâfî’de yer alan rivayette Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e
indirilen Kur’ân’›n on yedi bin harften müteflekkil oldu¤u ifade edil-
mektedir!? Oysa ki flu anda var olan Kur’ân yaklafl›k olarak 6200
ayetten oluflmaktad›r. Bunun anlam› Kur’ân ayetlerinin üçte ikisinin
eksik oldu¤udur! Bu hadisi flerheden fiiî alimler de Kur’ân’›n eksik
oldu¤unu iddia etmektedirler! Allâme el-Meclisî, Mir’âtu’l-‘Ukûl’da137,
Allâme Muhammed Salih Mâzindrânî, fierhu Usûli’l-Kâfî’de138 ve Mu-
hakk›k Mirzâ Habibullah el-Hûî bu iddiay› dile getiren fiiî alimlerden-
dir.139

3- fiîa alimlerinin Velâyet Sûresi, Nûreyn Sûresi gibi baz› sûrele-
rin tamamen ç›kar›ld›¤› yönünde iddialar ileri sürmeleri! Allâme el-
Meclisî, Tezkiratu’l-Eimme140 adl› eserinde, Allâme Habibullah el-
Hâflimî, Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a141 adl› kitab›nda,
Nûrî et-Tabersî, Faslu’l-Hitâb’da142 ve daha baflka fiiî alimler böyle
bir iddiada bulunmaktad›rlar.

4- el-Meclisî143 ve Habibullah Hâflimî el-Hûî144 gibi fiîa’n›n önde
gelen alimleri Kur’ân’daki tahrifin yaln›zca tefsirinde de¤il laf›zlar›n-
da da vuku buldu¤unu benimsediklerini itiraf etmektedirler.

137 Mir’âtu’l-‘Ukûl fî fierhi Ahbâri Âli’r-Rasûl, c.12, s.525, Dâru’l-Kütübi’l-‹slâmiyye, Tahran.
138 fierhu Usûli’l-Kâfî, Kitâbu Fadli’l-Kur’ân, c.11, s.87-88, ‹hyâu’t-Turâs bask›s›, Beyrut.
139 Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.2, s.170, ‹hyâu’t-Turâs bask›s›, Beyrut.
140 Tezkiratu’l-Eimme, s.18-19, Mevlânâ yay›nlar› aras›nda Farsça olarak yay›nlanm›flt›r.
141 Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.2, s.216-217, Muessesetu’l-Vefâ, Beyrut, ‹h-

yâu’t-Turâs bask›s›, c.2, s.172.
142 Faslu’l-Hitâb fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb, s.110.
143 Mir’âtu’l-‘Ukûl fî fierhi Ahbâri Âli’r-Rasûl, c.12, s.525, Dâru’l,Kütübi’l-‹slâmiyye, Tahran.
144 Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.2, s.216-217, Muessesetu’l-Vefâ, Beyrut, ‹h-

yâu’t-Turâs bask›s›, c.2, s.173.
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G- fiîa Alimleri Taraf›ndan Kur’ân-› Kerim’den Söz-
de Ç›kar›ld›¤› ‹ddia Edilen Velayet!? ve Nûreyn!? Sû-
releri:

1- Nûreyn (‹ki Nur) Sûresi!?
“Ey iman edenler iki nura iman edin. Onlar› biz indirdik. Size ayetlerimi
okurlar. Büyük bir günün azab›ndan sak›nd›r›rlar. Birbirinden olan iki
nur(dur onlar). Ben her fleyi ifliten ve bilenim. Vefakâr olanlar ve ayetler-
deki peygamberi Na’îm cennetlerindedirler. (Ayn› flekilde) iman ettikten
sonra peygamberle olan misak ve ahidlerini bozarak küfredenler cehen-
neme at›lacaklard›r. Onlar kendilerine zulmettiler. Elçi vasîye isyan etti-
ler. Onlara kaynar sular içirilecektir. Allah celle celâluhû gökleri ve yeri
diledi¤i gibi nurland›rm›flt›r. Melekler aras›ndan baz›lar›n› seçmifltir. Mü-
minler içinden de… Onlar Allah’›n yarat›klar› içerisindedir. Allah diledi-
¤ini yapar. O’ndan baflka ilah yoktur. Rahman ve Rahimdir. Onlardan ön-
cekiler de kendi peygamberlerine tuzak kurmufllard›. Onlar› tuzaklar›yla
yakalay›verdi. Benim yakalay›fl›m çok fliddetlidir. Kendi (elleri ile) kazan-
d›klar› sebebiyle Allah Ad ve Semud’u helak etmifltir. Onlar› sizin için bir
ibret k›lm›flt›r. Hat›r›n›zdan ç›karmay›n! Firavunu da Musa ve kardefli Ha-
run’a karfl› tu¤yan› sebebiyle helak etmifltir. Onu ve izinden gidenlerin tü-
münü bo¤dum ki sizin için bir ibret vesilesi olsun! fiüphesiz sizin ço¤unuz
fas›kt›r. Allah onlar› mahfler gününde bir araya toplayacak. Sorguland›k-
lar›nda cevap bile veremeyecekler. Onlar›n s›¤›nacaklar› yer cehennem-
dir. Allah celle celâluhû her fleyi bilen ve sonsuz hikmet sahibi oland›r. Ey
peygamber benim uyar›lar›m› ulaflt›r. ‹leride bilecekler. Ayetlerimden ve
hükmümden yüz çevirenler hüsrana u¤ram›flt›r. Sana olan ahidlerine sa-
d›k kalanlar› Na’îm cennetleri ile mükafatland›r›r›m. Allah ma¤firet ve
büyük mükafat sahibidir. Muhakkak ki Ali muttakilerdendir. Din günün-
de biz onun hakk›n› ödeyece¤iz. Kesinlikle ona yap›lan zulümden gafil
de¤iliz. Onu senin tüm ailene ikram ettik, mükerrem k›ld›k. O ve soyu sa-
b›rl›d›rlar. Düflmanlar› mücrimlerin bafl›, önderidir. ‹man ettikten sonra
küfredenlere de ki: Siz dünya hayat›n›n süsünü istediniz. Bunda da acele-
ci davrand›n›z. Allah’›n ve rasûlünün size vaad ettiklerini unuttunuz. Ver-
di¤iniz sözleri ve anlaflmalar› bozdunuz. Size misaller veriyoruz ki belki
hidayet bulursunuz. Ey peygamber, sana apaç›k ayetler indirdik. O ayet-
lerde mümin olarak öleceklerle senden sonra yerine kimin geçece¤i bil-
dirilmifltir. Onlardan yüz çevir! Çünkü onlar yüz çevirmekteler. Biz onla-
r› kendilerine hiçbir fleyin fayda vermeyece¤i bir günde getirece¤iz. Onla-
ra merhamet olunmaz. Makamlar› cehennemdir. Ondan geri çevrilmezler.
Rabbin ad›n› tesbih et ve secde edenlerden ol! Musa ve Harun’u kendile-
rine verilen görevle gönderdik. Harun’a zulmettiler. Güzel bir sab›r (gös-
terdi). Onlardan maymun ve domuzlar meydana getirdik. Tekrar diriltile-
cekleri güne kadar onlara lanet ettik. Sabret! ‹leride görecekler. Senden
önceki peygamberler gibi sana da hüküm verdik. Onlar aras›ndan belki
dönerler diye sana vasî tayin ettik. Emrimden yüz çevirenin dönece¤i yer
yine benim. Küfürleri ile biraz faydalans›nlar! Ahde vefa göstermeyenler-
den bir fley isteme! Ey paygamber! Senin için iman edenlerin boynuna bir
ahid koyduk. Onu al ve flükredenlerden ol! Ali geceleri dua ve secde
eden, ahiretten sak›nan, rabbinin sevab›n› uman birisiydi. Azab›m› çok iyi
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bilen zalimlerle ayn› seviyede olabilir mi?  Yapt›klar›dan dolay› piflmanl›k
duyarlarken boyunlar›na boyunduruk takaca¤›z. Biz sana onun salih so-
yunun müjdesini vermifltik. Onlar emrimize muhalefet etmezler. Rahmet
ve merhametim diriltilecekleri güne kadar hem ölülerinin, hem de dirile-
rinin üzerinde olacak. Senin ard›ndan onlara zulmedenlere ise gazab ede-
ce¤im. Onlar kötü ve hüsranda olan bir kavimdir. Onlar›n izinden giden-
lere ise rahmetim vard›r. Emniyet içerisinde cennet odalar›nda bulunur-
lar. Hamd alemlerin rabbine mahsustur.”!!?145

2- Velâyet Sûresi!?
“Ey iman edenler! Sizi dosdo¤ru yola iletmeleri için gönderdi¤imiz pey-
gambere ve veliye iman edin! Nebi ve veli birbirindendir. Ben her fleyi bi-
len alîm ve her fleyden haberdar olan habîrim. Allah’a verdikleri sözü ye-
rine getirenlere Na’îm cennetleri vard›r. Kendilerine ayetlerimiz okundu-
¤unda yalanlayanlar için cehennemde çok büyük bir makam vard›r. K›ya-
met gününde kendilerine ‘paygamberleri yalanlayan sap›k yalanc›lar ne-
rede?’ diye seslenilir. Peygamberler onlar için geride haktan baflka bir
fley b›rakmam›flt›r. Allah yak›n bir zamana kadar onlar›n yüzüne bakacak
de¤ildir. Rabbini hamdederek tesbih et! Ali flahitlerdendir.”!!?146

H- ‹mam Ali Hilafete Geçince Gerçek Kur’ân’› Ne-
den Ortaya Ç›karmad›?

Bu soruya fiîa’n›n önde gelen ilim adamlar› flu cevab› vermekte-
dirler:

1- Nimetullah el-Cezâirî:
“Emiru’l-Müminîn Ali aleyhisselâm halifelik makam›na oturunca bu
Kur’ân’› ortaya ç›karamad›. Bu Kur’ân’›n gizli tutulmas› kendisinden ön-
ce geçen kimselere çirkin tav›rlar sergilenmesi ihtimaline dayanmakta-
d›r.”!?147

2- Allâme muhakk›k Mirza Habibullah Hâflimî el-Hûî:
“(Ali) aleyhisselâm takiyye engeli nedeniyle (kendi yan›nda bulunan ger-

145 Bu sûre!? flu kaynaklarda zikredilmektedir:
a- Allâme Nûrî Tabersî, Faslu’l-Hitâb fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb, s.180.
b- Allâme Muhammed Bâk›r el-Meclisî, Tezkiratu’l-Eimme, s.18-19, Mevlânâ yay›nlar› ta-
raf›ndan Farsça yay›nlanm›flt›r.
c- Debistân Mezâhib, Farsça olarak yay›nlanm›flt›r.
d- Muhakk›k allâme Mirza Habibullah Hâflimî el-Hûî, Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-
Belâ¤a, c.2, s.217, Dâru’l-Vefâ; c.2, s.172, ‹hyâu’t-Turâs bask›s›, Beyrut.

146 Bu sûre!? flu kaynaklarda zikredilmektedir:
a- Muhakk›k allâme Mirza Habibullah Hâflimî el-Hûî, Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-
Belâ¤a, c.2, s.217, Dâru’l-Vefâ; c.2, s.172, ‹hyâu’t-Turâs bask›s›, Beyrut.
b- Allâme Muhammed Bâk›r el-Meclisî, Tezkiratu’l-Eimme, s.19-20, Mevlânâ yay›nlar› ta-
raf›ndan Farsça yay›nlanm›flt›r.

147 el-Envâru’n-Nu’mâniyye, c.2, s.360.

Kur’ân’a Dil Uzatanları Tanıyalım! ❙ 55



çek Kur’ân’› ortaya ç›karmaya) güç bulamad›. Çünkü kendisinden önce-
kilere148 çirkin tav›rlar tak›n›lmas›na gerekçe olabilirdi. Duha namaz›n›n
iptalini, hac ve kad›n konusunda mutan›n uygulanmas›n›, fiureyh’in kad›-
l›ktan, Muaviye’nin de emirlikten azlini benzer nedenlerden dolay› ger-
çeklefltirememifltir. Daha önce geçen ‹hticâc rivayetinde bir z›nd›kla olan
konuflmas›nda bu hususu aç›kça belirtmifltir.

Buna ilaveten Kur’ân’›n tahriften ar›nd›r›larak tashih edilmemesinde de
aç›k bir maslahat bulunmaktayd›. K›yamet gününde Kur’ân’› tahrif ve de-
¤iflime maruz b›rakanlar aleyhine bir delil olarak kalacakt›. Mahflerde bu-
lunan tüm insanlar›n huzurunda yapt›klar› iflin çirkinli¤i ortaya ç›kacak-
t›. Rububiyet kayna¤›ndan Muhammed ümmetine seslenilecek: “Size in-
dirdi¤im kitab›m› nas›l okudunuz?” Onlar da cevaben ‘fiu flekilde okuduk’
diyecekler. “Biz böyle indirmemifltik. Kitab›m› niçin zayi ettiniz? Neden
tahrif ettiniz? Niçin eksilttiniz?” denecek. ‘Rabbimiz! Biz Kur’ân hakk›n-
da ne kusur ettik, ne zayi ettik, ne de afl›r› gittik. O bize bu flekilde ulafl-
t›.’ diyecekler. Vahyi tafl›makla görevli olanlara seslenerek “O zaman vah-
yimi tebli¤ etmekte ve emaneti yerine getirmekte siz kusur ettiniz.” diye-
cek; onlar da ‘Rabbimiz vahyin konusunda biz de hiçbir afl›r›l›kta bulun-
mad›k. Fakat peygamberinin vefat› ard›ndan falan kifli149 ile falan kifli
yapt›lar bu ifli.’ diyecekler. ‹flte böylece yapt›klar› bu çirkin ifl tüm mah-
fler halk›n›n gözlerinin önüne serilir. Bu kötülüklerinin karfl›l›¤› olarak
afla¤›lanmay› ve ac›kl› bir azab› hak ederler. Bunun yan›nda peygamber-
lik konusunda afl›r› gitmeleri, hilafetin gasbedilmesi hususunda iflledikle-
ri kusurlar› nedeniyle de cezaya müstehakt›rlar.”!!!150

I- fiîa, Sözde Eksik ve Muharref Oldu¤unu ‹ddia Et-
ti¤i Bir Kur’ân’› Neden Okuyup Hükmüne Bafl Vuruyor?

Bu sorunun cevab›n› almak için fiîa’n›n önde gelen ilim adamla-
r›na kulak verelim:

1- Nimetullah el-Cezâirî:
“De¤ifltirilmifl oldu¤u halde böyle bir Kur’ân’›n okunmas› nas›l caiz olabi-
lir? fieklinde bir soru yöneltilirse, cevaben flöyle diyebiliriz: Rivayetlerde
yer ald›¤›na göre (imamlar) aleyhimusselâm, kendi taraftarlar›na (fliaya)
mevcut olan Kur’ân’› namazlarda okumay›, ahkam› ile amel etmeyi em-
retmifllerdir. Bu uygulama, Sahibu’z-Zamân (yani Mehdi) efendimiz orta-
ya ç›k›p varolan Kur’ân insanlar›n elinden semaya kald›r›l›ncaya ve Emî-
ru’l-Müminîn aleyhisselâm taraf›ndan derlenen Kur’ân ortaya ç›k›p oku-
nuncaya, ahkam› ile amel olununcaya kadar devam edecektir.”!!?151

148 Önceki üç halifeye.
149 Ebû Bekir ve Ömer rad›yallâhu anhumâ’y› kastediyor.
150 Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.2, s.220, Dâru’l-Vefâ; c.2, s.174, ‹hyâu’t-Turâs

bask›s›, Beyrut.
151 el-Envâru’n-Nu’mâniyye, c.2, s.360.
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2- el-Müfîd lakapl› Muhammed b. Nu’mân:
“Sahih rivayette belirtildi¤ine göre imamlar›m›z Mehdi aleyhisselâm gele-
ne kadar iki kapak aras›nda bulunan› okumak ve bunun ötesinde bir ta-
k›m eksiltme ya da artt›rma yoluna gitmemek emrine muhatap olmufllar-
d›r. Mehdi gelip Kur’ân’› Allah celle celâluhû’nun indirdi¤i ve Emîru’l-mü-
minîn aleyhisselâm’›n cem etti¤i biçimde okutana kadar böyle sürecektir.
Ayr›ca mushafta sabit bulunandan daha fazla harfle okumam›z da yasak-
lanm›flt›r. Çünkü bu harfler tevatür de¤il âhâd olarak gelmifltir.152 ‹nsan
tek bafl›na nakletti¤i bir rivayette yan›labilir. ‹ki kapak aras›nda buluna-
na ayk›r› bir fley okudu¤unda kendisini tehlikeye maruz b›rakabilir ve
zorbalar taraf›ndan yoldan ç›kar›lmaya çal›fl›labilir. (‹mamlar) bizlere
Kur’ân’› iki kapak aras›nda sabit olana uymayan bir biçimde okumam›z›
yasaklam›fllard›r.”!!?153

3- Mirza Habibullah el-Hâflimî el-Hûî:
“‹mamlar aleyhimusselâm hem kendileri hem de flia konusunda duyduk-
lar› endifleden dolay› ve takiyye gere¤i tahrif ve eksiklik bulunmas›na ra¤-
men elde var olan Kitab’a müracaat etmemizi emretmifllerdir.”!!!154

4- Allâme Adnân el-Bahrânî:
“‹mamlar›n (aleyhimusselâm) Kur’ân’›n okunmas›na yönelik teflvikleri,
Kur’ân’da bozulma bulundu¤u ile çeliflmemektedir. ‹mamlar›n onlar›n
(ehl-i sünnetin) fas›k ve kafir imamlar› arkas›nda namaz k›lmaya, cenaze
merasimlerine kat›lmaya, bo¤ulmak üzere olanlar›n› kurtarmaya, baz› ifl-
lerde vekil k›l›nmalar›na ve küfür üzere bulunduklar› Kitap ve sünnetle
sabit olmas›na ra¤men iyi iliflkiler içinde bulunmaya teflvik etmekte ol-
duklar› görülmektedir.”!!!155

5- Muhaddis Yusuf el-Bahrânî:
Tahrifle ilgili rivayetleri zikrettikten sonra flöyle der: “Bu iki haberden ç›-
kan sonuca göre flu an var olan Kur’ân’›n okunmas› emri, sadece bu
Kur’ân’la yetinilmesi, ç›kar›ld›¤›  imamlar taraf›ndan bildirilen bölümlerin
okunmas›n›n caiz olmamas› takiyye ve maslahat gere¤idir. Mehdi aleyhis-
selâm ortaya ç›k›p k›yam ettikten sonra bu zamanda okunmas› yasaklan-
m›fl olan ek k›s›mlar› ile birlikte Kur’ân’› okuyacak ve bu flekilde ö¤retil-
mesini emredecektir.”!!!156

152 fiia, tevatürü ancak Ehl-i sünnetin nakli ile tespit etmektedir. Dolay›s›yla kendileri nez-
dinde Kur’an  tamam›yla âhâdd›r.

153 Âyetullah el-Fânî el-Asfahânî, Ârâ’ Havle’l-Kur’ân, s.135; el-Mufîd, el-Mesâlu’s-Seraviyye,
s.78-81.

154 Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.2, s.206, Dâru’l-Vefâ; c.2, s.164, ‹hyâu’t-Turâs
bask›s›, Beyrut.

155 Meflâriku’fl-fiumûsi’d-Durriyye, s.135, el-Mektebetu’l-‘Adnâniyye, Bahreyn.
156 ed-Dureru’n-Necefiyye, s.135, el-Mektebetu’l-‘Adnâniyye, Bahreyn.
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6- Allâme Muhammed Bâk›r el-Meclisî:
“Kur’ân’›n tahrif ve de¤ifltirilmeye maruz b›rak›ld›¤› ile ilgili avam ve ha-
vas yoluyla gelen rivayetler mütevatirdir. Ak›l da Kur’ân’›n insanlar ya-
n›nda parça parça ve da¤›n›k olarak bulundu¤u yarg›s›na varmaktad›r.
Masum olmayan kimseler taraf›ndan Kur’ân’›n cem edilmifl olmas›, tabi-
at›yla gerçe¤e uygun ve eksiksiz bir flekilde derlenmifl olmas›na engeldir.
Ancak Mehdi aleyhisselâm ç›kana dek insanlar›n Mushaflarda bulunan›
uygulamakla ve okumakla mükellef olmalar› konusunda kuflku bulunma-
maktad›r. Ehl-i beyt aleyhimusselâm yoluyla mütevatir olarak bilinen bil-
gi budur.”!!!157

J- fiia ‹nanc›na Göre Gerçek Kur’ân Nerede?
fiîa’n›n önde gelen ilim adamlar›ndan bu soruya verilen yan›tlar:

1- Nimetullah el-Cezâirî:
“Rivayetlerde yer ald›¤›na göre (imamlar) aleyhimusselâm, kendi taraf-
tarlar›na (fliaya)  mevcut olan Kur’ân’› namazlarda okumay›, ahkam› ile
amel etmeyi emretmifllerdir. Bu uygulama, Sahibu’z-Zamân (yani Mehdi)
efendimiz ortaya ç›k›p varolan Kur’ân insanlar›n elinden semaya kald›r›-
l›ncaya ve Emîru’l-müminîn aleyhisselâm taraf›ndan derlenen Kur’ân or-
taya ç›k›p okununcaya ve ahkam› ile amel olununcaya kadar devam ede-
cektir.”!!!158

2- Ebu’l-Hasen el-‘Âmilî:
“Allah celle celâluhû’nun inzaline uygun ve bu zikredilenlerden korun-
mufl olan Kur’ân, Ali aleyhisselâm’›n cem etti¤i ve o¤lu Hasan aleyhisse-
lâm’a varana dek  muhafaza etti¤i Kur’ân’d›r. Bu minvalde Kaim (Mehdi)
aleyhisselâm’a kadar ulaflm›flt›r. Bugün Kur’ân, (Mehdi) aleyhisselâm’›n
yan›ndad›r.”!!!159

3- Murflidu’l-Enâm lakapl› Hac› Kerimhan el-Kirmânî:
“‹mam Mehdi zuhurundan sonra Kur’ân’› tilavet edecek ve flöyle seslene-
cek: Ey müslümanlar Allah’a yemin olsun ki, Allah celle celâluhû taraf›n-
dan Muhammed’e indirilip de tahrif ve de¤iflikli¤e maruz b›rak›lm›fl olan
gerçek Kur’ân iflte budur.”!!!160

4- Ali As¤ar el-Burûcerdî:
Orijinal Kur’ân’da de¤ifliklik ve tahrifin bulunmad›¤›na inanmam›z gere-

157 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.3, s.31.
158 el-Envâru’n-Nu’mâniyye, c.2, s.360.
159 Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr adl› tefsirinin ikinci mukaddimesi, s.36; ayn› zamanda

el-BurhânTefsiri mukaddimesi olarak da yay›nlanm›flt›r. Bk. Bahrânî, el-Burhân, Dâru’t-
Tefsîr, Kum ve el-A’lemî bask›s› s.62’de mukaddime.

160 ‹rflâdu’l-‘Avâm, c.3, s.121, ‹ran’da Farsça olarak yay›nlanm›flt›r. ‹hsan ‹lâhî Zahîr, efl-fiî’a
ve’s-Sünne, s.115’ten naklen.
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kir. Bununla birlikte baz› münaf›klarca telif edilmifl bulunan Kur’ân’da
çeflitli tahrifler ve eksiltmeler mevcuttur. Gerçek orijinal Kur’ân ça¤›n
imam› (Mehdi) -Allah zuhurunu çabuklaflt›rs›n- yan›ndad›r.”!!!161

5- el-Müfîd lakapl› Muhammed b. Nu’mân:
“‹mamlar›m›zdan sahih olarak gelen rivayete göre Mehdi aleyhisselâm
zuhur edip de insanlara Allah celle celâluhû’nun indirdi¤i ve Emîru’l-mü-
minîn taraf›ndan derlenmifl olan Kur’ân’› okutuncaya kadar iki kapak ara-
s›nda bulunan Kur’ân’›n okunmas›n› ve herhangi bir eksiltme ya da art›-
r›mda bulunmamas›n› emretmifllerdir.”!!!162

6- Allâme Muhammed Bâk›r el-Meclisî:
“Kur’ân’›n tahrif ve de¤ifltirilmeye maruz b›rak›ld›¤› ile ilgili avam ve ha-
vas yoluyla gelen rivayetler mütevatirdir. Ak›l da Kur’ân’›n insanlar ya-
n›nda parça parça ve da¤›n›k olarak bulundu¤u yarg›s›na varmaktad›r.
Masum olmayanlar taraf›ndan Kur’ân’›n cem edilifli normal olarak gerçe-
¤e uygun ve eksiksiz bir flekilde derlenmifl olmas›na engeldir. Ancak
Mehdi aleyhisselâm ç›kana dek insanlar›n Mushaflarda bulunan› uygula-
makla ve okumakla mükellef olmalar› konusunda kuflku bulunmamakta-
d›r. Ehl-i beyt aleyhimusselâm yoluyla mütevatir olarak bilinen bilgi bu-
dur.”!!!163

7- Muhaddis Yusuf el-Bahrânî:

Tahrifle ilgili rivayetleri zikrettikten sonra flöyle der: 
“Bu iki haberden ç›kan sonuca göre flu an var olan Kur’ân’› okuma emri,
sadece bu Kur’ân’la yetinilmesi, Kur’ân’dan ç›kar›ld›¤› imamlar taraf›n-
dan bildirilen bölümlerin okunmas›n›n caiz olmamas› takiyye ve masla-
hat gere¤idir. Mehdi aleyhisselâm ortaya ç›k›p k›yam ettikten sonra bu
zamanda okunmas› yasaklanm›fl olan ek k›s›mlar› ile birlikte Kur’ân’›
okuyacak ve bu flekilde ö¤retilmesini emredecek.”!!!164

K- fiîa’n›n Kur’ân’›n Tahrife ve Eksiltmeye Maruz
Kald›¤›n› Söylemesinin Gerçek Nedeni Nedir?

fiîa’n›n Kur’ân’da tahrif bulundu¤una inanmas›n›n gerçek neden-
leri flunlard›r:

1. Kur’ân-› Kerim’de ‹mâmetin Zikredilmemesi:

fiîa, imâmet meselesinin inkar edenin tekfir edilece¤i temel inanç

161 ‘Akâidu’fl-fiî’a, Ali el-Burûcerdî, s.27. Farsça olarak yay›nlanm›flt›r. ‹hsan ‹lâhî Zahîr, efl-
fiî’a ve’s-Sünne, s.115’ten naklen.

162 el-Mesâilu’s-Seraviyye, s.78-81, el-Mu’temeru’l-‘Âlemî li Elfiyyeti’fl-fieyh el-Mufîd Yay›nla-
r› ve ayr›ca bk. Ayetullah Ali el-Fânî el-Asfahânî, Ârâ’ Havle’l-Kur’ân, s.135

163 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.3, s.31
164 ed-Dureru’n-Necefiyye, s.296, Mussesetu Âl-i Beyt; c.4, s.72, Dâru’l-Mustafâ, Beyrut
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unsurlar› aras›nda bulundu¤una inanmaktad›r. On iki imamdan her-
hangi birinin velayetini inkar edenin küfre girdi¤ini beyan eden ön-
de gelen baz› flii alimlerini burada zikredece¤iz:

a- Muhaddis Yusuf Bahrânî:
“Dinin temel esaslar›ndan olan imamet dolay›s›yla, Allah’› ve peygambe-
rini inkar etmekle imamlar› inkar etmek aras›nda nas›l bir fark olabi-
lir?”!?165

b- el- Feyd el-Kâflânî ad›yla tan›nan muhakk›k Muham-
med Muhsin:

“(On iki imamdan) birinin imaml›¤›n› inkar eden tüm peygamberlerin
peygamberli¤ini inkar etmifl derecesindedir.”!?166

c- Allâme ve son müctehid Muhammed Bâk›r el-Meclisî:
“Emîru’l-müminîn aleyhisselâm’›n ve evlatlar›ndan birinin imametine
inanmayan ve baflkalar›n› daha üstün görenler hakk›nda küfür ve flirk ke-
limelerinin kullan›lmas›, cehennemde ebedî kalacaklar›n›n delilidir.”!?167

d- Ayetullah el-Uzmâ el-Humeynî:
“‹man ancak Ali ve temiz-masum vasilerinin (aleyhimusselâm) velayetle-
ri vas›tas›yla gerçekleflir. Hatta velayet olmaks›z›n Allah celle celâluhû’ya
ve rasûlüne olan iman makbul de¤ildir.”!?

Bir di¤er yerde de flunlar› kaydetmektedir: 
“Ehl-i beytin velayet sahibi olduklar›na inan›lmas› ve yak›ndan tan›nma-
lar› amellerin kabul edilmesinde makbul bir flartt›r. Hatta velayet, fiia
mezhebinin olmazsa olmaz zarûrât-› dîniyyesindendir.”

“Ehl-i beyt aleyhimusselâm’›n velayet sahibi olduklar›na inan›lmas› Allah
celle celâluhû kat›nda amellerin kabulü için bir flartt›r. Allah celle celâlu-
hû’ya ve Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e iman›n kabul edil-
mesinin de flart›d›r.”!?168

e- Ayetullahu’l-Uzmâ Ebu’l-Kâsim el-Hûî:
“… Hatta (muhaliflerin) küfre girmifl olduklar›nda  herhangi bir flüphe
bulunmamaktad›r. Çünkü bir tekinin dahi velayetinin inkar edilmesi, bir
baflkas›n›n halifeli¤ine inan›lmas›, cebr gibi hurafe inançlara sahip olun-
mas› ve benzerleri küfrü ve z›nd›kl›¤› gerektirmektedir. Velayeti inkar
edenin küfre girdi¤ini birçok mütevatir rivayet göstermektedir.”!?169

165 el-Hadâiku’n-Nâd›ra fî Ahkâmi’l-‘Itrei’t-Tâhira, c.18, s.153, Dâru’l-Advâ’, Beyrut
166 Minhâcu’n-Necât, s.48, Dâru’l-‹slâmiyye, Beyrut, 1987
167 Bihâru’l-Envâr, c.23, s.390, Dâru’l-Vefâ, Beyrut
168 Humeynî, el-Erba’ûne Hadîsen, s.631, 632, 633, Dâru’t-Te’âruf, Beyrut
169 Misbâhu’l-Fekâha (muamelat ile alakal›), c.2, s.11, Dâru’l-Hâdî, Beyrut
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2. En Baflta Ebû Bekir, Ömer ve Osmân rad›yallâhu anhum

Olmak Üzere Ashâb-› Kirâm’› Tekfir Eden fiîa’n›n ‹nanc›na
Muhalif Olarak Kur’ân-› Kerim’in Muhacirleri, Ensar’› ve
Tüm Ashâb› Övgü ‹le Anmas›:

Burada fiîa’n›n ashab-› kiram› tekfir ederek çirkin ifadelerle an-
malar› konusunda birkaç misale yer verece¤iz:

a- el-Meclisî:

el-Küleynî, “Kafirler cehennemde: Rabbimiz! Cinlerden ve insan-
lardan bizi sapt›ranlar› bize göster de afla¤›lanm›fllardan olsunlar di-
ye onlar› ayaklar›m›z›n alt›na alal›m! diyecekler.” (Fussilet, 41/29)
ayet-i kerimesi hakk›nda yapt›¤› rivayette Ebû Abdillâh’›n “O ikisi-
dir.” dedi¤ini daha sonra da “Falan kimse fleytand›r.” dedi¤ini bildi-
rir.170

el-Meclisî, el-Kâfî müellifinin “O ikisidir” tabiri ile neyi murad eti-
¤ini flöyle aç›klamaktad›r: 

“Bu ikisi Ebû Bekr ve Ömer’dir. “Falan kimse” ile kastedilen de Ömer,
yani ayette zikredilmifl olan cin, Ömer’dir. Bu flekilde isimlendirilmifl ol-
mas›n›n nedeni veled-i zina oldu¤u için fleytan›n ortakl›¤›n› yapmas› ya
da hile ve sahtekarl›kta fleytan gibi olmas›d›r. Son olarak aksinin kaste-
dilmifl olmas› da muhtemeldir. Yani “Falan kimse” ile kastedilen kifli Ebû
Bekir’dir.”!!!171

b- fiii ilim adam› Nimetullah el-Cezâirî:
“‹mamiyye (yani ‹snâ ‘Afleriyye ekolü) aç›k seçik ibarelerle Ali’nin imam-
l›¤›n› dile getirip ashab› tekfir etmektedirler. ‹mameti de Cafer-i Sad›k’a
ve masum evlatlar›na intikal ettirmifllerdir. Bu kitab›n yazar› da Allah’›n
izniyle kurtulmufl olan bu f›rkadand›r.”172

c- fiii alim Muhammed Bâk›r el-Meclisî117733:

fiîa’n›n iddias›na göre ashab›n dinden döndü¤üne dair rivayeti
tashih etmektedir. Küleynî,174 Ebû Cafer’den flöyle bir rivayette bu-
lunmaktad›r: 

“Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’den sonra üç kifli hariç di¤er-
leri irtidat etmifltir. ‘Bu üç kifli kimdir?’ diye sordu¤umda Mikdâd b. Es-
ved, Ebû Zerr el-⁄ifârî ve Selmân-› Fârisî olduklar›n› söyledi.”!!!

170 el-Kâfî, c.8, 523 no’lu rivayet.
171 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.26, s.488, el-Kâfî için kaleme ald›¤› flerhinde.
172 el-Envâru’n-Nu’mâniyye, c.2, s.244, el-A’lemî Yay›nlar›, Beyrut.
173 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.26, s.213.
174 er-Ravda mine’l-Kâfî, 341. rivayet.
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d- Ayetullahu’l-Uzmâ Murtaza Muhammed el-Huseynî
en-Necefî:

“Rasûlullah az k›sm› d›fl›nda sonradan dinden dönmüfl olan ashab ile im-
tihana tabi tutulmufltur.”175

e- fiii alim Nimetullah el-Cezâirî:
“Ebû Bekir boynunda put as›l› oldu¤u halde Rasûlullah’›n arkas›nda na-
maz k›l›yordu. Asl›nda puta secde ediyordu.”!!!176

f- Allâme Zeynuddîn en-Nabâtî:
“Ömer b. Hattâb küfrünü gizleyip Müslümanl›¤›n› izhar eden bir kafir
idi.”!!!177

g- fiii alim Zeynuddîn en-Nabâtî :

Özel olarak iki fas›l açm›fl ve flu isimleri vermifltir: 
“Kötülüklerin Anas› Müminlerin Annesi Âifle”. Di¤er fasl› ise Hafsa rad›-
yallâhu anhâ’ya ay›rm›fl ve “(Aifle’nin) Kardefli Hafsa” ad›n› vermifl-
tir.”!!!178

h- Allâme el-Meclisî:

el-Kâfî, c.8, s.23’te yer alan uzun bir rivayette geçen “Allah celle
celâluhû zorbalar› en güzel halleri üzerine öldürmüfltür… Haman› öl-
dürmüfl, Firavunu da helak etmifltir.” ifadeleri hakk›nda flu yorumda
bulunmaktad›r: 

“Rivayet sahihtir. “Haman› öldürmüfltür” ifadesi ile Ömer; “Firavunu he-
lak etmifltir” ifadesi ile kastedilen Ebû Bekr’dir. Bunun aksi de muhte-
meldir. Rivayet, bu ikisinin de flaki oldu¤una delildir.”!!!179

›- Muhammed Bâk›r el-Meclisî:

Bir bab açm›fl ve flu ismi vermifltir: “Üç Kiflinin Küfrü, Nifak›, Kö-
tü ve Çirkin Amelleri, Bunlardan Uzak Kalma ve Lanetlemenin Fazi-
leti”!!!180 Bu üç kifli ile kastedilenler Ebû Bekir, Ömer ve Osmân ra-
d›yallâhu anhum’dur.

el-Meclisî flöyle der:
“Ebû Bekir’in, Ömer’in ve benzerlerinin kafir olduklar›na, lanetlenmele-
rinde, hem kendilerinden, hem de bidatlerinden uzak kal›nmas›nda bulu-
nan sevab› dile getiren rivayetler ne bu cilde ve ne de birkaç cilde s›¤ma-
yacak kadar çoktur.”!!!181

175 es-Seb’a mine’s-Selef, s.29, Dâru’l-Hicra, Kum.
176 el-Envâru’n-Nu’mâniyye, c.1, s.53, b.1.
177 es-S›râtu’l-Mustakîm, c.3, s.129.
178 age, c.3, s.161-168.
179 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.25, s.151.
180 Bihâru’l-Envâr, c.30, s.79, Zevi’l-Kurbâ bask›s›.
181 Bihâru’l-Envâr, c.30, s.230.
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“Kureyfl’in ‹ki Putu”!? Duas›:

fiîa’da bu dua Ebû Bekir ve Ömer’e yönelik olup “Kureyfl’in ‹ki
Putu Duas›”!? ad›yla an›lmaktad›r.

“Allah›m Muhammed’e ve Muhammed ailesine salat et! Kureyfl’in iki pu-
tuna, cibtine, ta¤utuna, iki sahtekar›na ve iki k›z›na lanet et! Onlar senin
emrine muhalefet edip vahyini inkar ettiler. Nimetlerini yalanlay›p pey-
gamberine isyan ettiler. Dinini de¤ifltirip kitab›n› tahrif ettiler. Düflmanla-
r›na sevgi beslediler. Nimetlerine nankörlük ettiler. Ahkam›n› uygulama-
dan kald›r›p farzlar›n› iptal ettiler. Ayetlerinde ilhada sapt›lar. Velilerine
düflmanl›k ettiler. Düflmanlar›nla dostluk kurdular. Ülkeleri tahrip edip
kullar›n› fesada bo¤dular. Allah›m onlara lanet et! Onlar›n izinden giden-
lere lanet et! Dostlar›na, taraftarlar›na, sevenlerine, destekçilerine lanet
et! Peygamberlik yuvas›n› y›kt›lar. Kap›s›n› k›rd›lar. Çat›s›n› y›k›p binas›-
n› yerle bir ettiler. Nübüvvet yuvas› ehlinin kökünü kaz›d›lar. Yandafllar›-
n› sürgün ettiler. Çocuklar›n› öldürdüler. Minberini ilminin varisi olan va-
sisinin elinden ald›lar. ‹mametini inkar ettiler. Rablerine flirk kofltular.
Günahlar› büyüktür. Sekarda ebedi kalacaklard›r. Sekar nedir, bilir mi-
sin? Ne geride bir fley b›rak›r, ne de vazgeçer. Allah›m yapt›klar› her kö-
tülük, gizledikleri her bir gerçek, diktikleri her minber, korkuttuklar› her
mümin, dost bildikleri her münaf›k, eziyet ettikleri her veli, koruduklar›
her afla¤›l›k insan, tardettikleri her dürüst, destekledikleri her kafir, kah-
rettikleri her imam, de¤ifltirdikleri her farz, inkar ettikleri her haber, yap-
t›klar› her kötülük, ak›tt›klar› her kan, de¤ifltirdikleri her rivayet, iflledik-
leri her küfür, gasbettikleri her miras, kendi adlar›na el koyduklar› her
ganimet, yedikleri her haks›z kazanç, tesis ettikleri her bat›l, yayd›klar›
her haks›zl›k, gizledikleri her nifak, gizledikleri her vefas›zl›k, yapt›klar›
her zulüm, yerine getirmedikleri her ahit, h›yanet ettikleri her emanet,
bozduklar› her anlaflma, haram sayd›klar› her helal, helal kabul ettikleri
her haram, yard›klar› her kar›n, düflürdükleri her cenin, k›rd›klar› her ka-
burga, parçalad›klar› her ökçe, da¤›tt›klar› her beraberlik, zelil ettikleri
her aziz, aziz ettikleri her zelil, vermedikleri her hak, uydurduklar› her ya-
lan, ters yüz ettikleri her hüküm, muhalefet ettikleri her imam say›s›nca
onlara lanet et! Allah›m tahrif ettikleri ayetler, terk ettikleri farzlar, de¤ifl-
tirdikleri sünnetler, at›l b›rakt›klar› hükümler, yerine getirmedikleri biat-
ler, iptal ettikleri davalar, inkar ettikleri deliller, kurduklar› hileler, sergi-
ledikleri h›yanetler, koyduklar› engeller, b›rakmad›klar› süsler, ketmet-
tikleri tan›kl›klar, zayi ettikleri vasiyetler karfl›l›¤›nda onlara lanet et! Al-
lah›m s›rr›n gizlili¤inde ve aleniyetin aç›kl›¤›nda onlara lanet et! Sonsuza
dek süren, arkas› kesilmeyen, bafl› sonu belirsiz biçimde en fliddetli flekil-
de lanet et! Yard›mc›lar›na, destekçilerine, sevenlerine, onlarla dostluk
kuranlara, teslimiyet gösterenlere, meyledenlere, delilleri ile ayakta dur-
maya çal›flanlara, sözlerine uyanlara, hükümlerine onay verenlere de la-
net et! (Dört defa söylenilmelidir.) Allah›m cehennemliklerin dahi kurtul-
mak için imdat dileyecekleri fliddetli bir azaba maruz b›rak onlar›!
Amin!”!!!182

182 Kef’amî, el-Misbâh, s.732, el-A’lemî bask›s›; Bihâru’l-Envâr, 82/260; Abdullah ez-Zahid,
‹ksîru’d-Da’avât, s.62, Mektebetu’l-Fakîh, Kuveyt
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3. ‹mamlar›n ‹simlerinin, Faziletlerinin, Mucizelerinin
ve Kabirlerinin Faziletlerinin Kur’ân-› Kerim’de Zikredil-
memesi:

Sayg›de¤er okuyucu! Bu bafll›k alt›nda imamlar›n fiîa nezdindeki
faziletlerini özet olarak dile getirece¤iz. Konuyla alakal› olarak el-Kâ-
fî ve el-Bihâr’da yer alan bab isimlerini zikredece¤iz.

1- “‹mamlar›n Peygamberlerden Daha Bilgili Olduklar› Bab›” Bu
bab alt›nda on üç hadis!? yer almaktad›r.183

2- “Peygamberlerden ve Tüm Yarat›lm›fllardan Daha Faziletli Ol-
duklar›, Peygamberlerden, Meleklerden ve Tüm Yarat›klardan Misak
Almalar›, Ulu’l-Azm Peygamberlerin ‹mamlara Olan Sevgilerinden
Dolay› Ulu’l-Azm Olduklar› Bab›” Bu bab alt›nda 88 hadis!? zikredil-
mektedir.184

3- “Peygamberlerin Dualar›n›n ‹mamlara Yapt›klar› Tevessül ve
Diledikleri fiefaat Sayesinde Kabul Olundu¤una Dair Bab” Bu babda
16 hadis!? zikredilmektedir.185

4- “Ölüleri Diriltmeye, Kör ve Abrafl Hastalar›n› ‹yilefltirmeye ve
Peygamberlerin Tüm Mucizelerine Muktedir Olduklar›na Dair Bab”
Bu babda 4 hadis!? zikredilmektedir.186

5- “Gök, Yer, Cennet ve Cehennem Bilgisinin ‹mamlardan Gizli
Kalmad›¤ Göklerin ve Yerin Melekûtunun Kendilerine Sunulmufl Ol-
du¤u, Geçmiflte Olanlar›n ve K›yamete Dek Olacaklar›n Bigisine Sa-
hip Bulunduklar› Bab›” Bu babda 22 hadis bulunmaktad›r.187 Bu bab
el-Kâfî’de flu bafll›kla zikredilir: “‹mamlar Geçmiflte Olanlar› ve Gele-
cekte Olacaklar› Bilirler, Hiçbir fiey Onlara Gizli Kalmaz” Bu bab al-
t›nda alt› hadis!? zikredilir.188

6- “‹nsanlar› ‹man ve Nifak Hakikatine Göre Tan›d›klar›, Cennet
Ehlinin, Kendi Yandafllar›n›n (fiîan›n), Düflmanlar›n›n ‹simlerinin Ya-
z›l› Bulundu¤u Bir Kitab›n Beraberlerinde Oldu¤u ve Bu Kimselerin
Durumlar›n› Bilmek ‹çin Hiç Kimsenin Bildirmesi Gerekmedi¤i Hak-
k›nda Bab” Bu bab alt›nda 40 hadis!? bulunmaktad›r.189 El-Kâfî’de bu
bab, “‹mamlara Gizli B›rak›lmaya Çal›fl›lsa Bile Herkese Leh ve Aley-
hine Olan fieyleri Bildirirlerdi” ad›n› tafl›makta ve alt› hadis!? içer-
mektedir.190

183 el-Meclisî, el-Bihâr,  c.26, s.193-200
184 age, c.26, s.267-319
185 age, c.26, s.319-334
186 age, c.26, s.29-31
187 age, c.26, s.109-117
188 Küleynî, el-Kâfî, c.1, s.316
189 el-Bihâr, c.26, s.117-132
190 el-Kâfî, c.1, s.320
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7- “‹mamlar›n Bilmek ‹stedikleri fieyleri Bileceklerine Dair Bab”
Burada 3 hadis!? zikredilmektedir.191

8- “‹mamlar›n Ölecekleri Zaman› Bildikleri ve Ancak Kendi ‹stek-
leri ile Öldükleri Hakk›nda Bab” Bu bab alt›nda 5 hadis!? zikredi-
lir.192

9- “Kendi Taraftarlar›n›n (fiîan›n) Durumu Hakk›nda ve Ümmetin
‹htiyaç Duydu¤u ‹limlerden Hiçbir fieyin ‹mamlara Gizli Kalmad›¤›,
Bafllar›na Gelecek Belalar› Bilmeleri, Sab›r Göstermeleri, Bunlar›n
Kald›r›lmas› ‹çin Dua Edecek Olsalar Kabul Edilece¤i, ‹nsanlar›n ‹ç
Dünyalar›n› Dahi Bildikleri, Ölümle, Musibetlerle, Do¤umla ve Han-
gi Hükmün ‹sabetli Oldu¤u ‹le ‹lgili Bilgilere Sahip Olduklar› Hakk›n-
da Bab” Bu bab alt›nda 43 hadis!? zikredilmektedir.193

10- “‹sm-i Azam’›n Yanlar›nda Bulundu¤u ve Bu Sayede Kendile-
rinden Türlü Garipliklerin Zuhur Etti¤ine Dair Bab” Bu bab alt›nda
10 hadis!? bulunmaktad›r.194

11- “Ölümlerinden Sonra da Zuhur Edecekleri, Türlü Gariplikler
Gösterecekleri, Peygamber Ruhlar›n›n Kendilerine Gelece¤i ve
Dost-Düflman Tüm Ölülerin Kendilerine Görünece¤i Bab›” Bu bab al-
t›nda 13 hadis!? bulunmaktad›r.195

12- “‹mamlar›n Yeryüzü Halk› ‹çin Azaba Karfl› Emniyet Unsuru
Olduklar› Hakk›nda Bab” Bu babda 6 hadis!? zikredilir.196

13- “Allah celle celâluhû’nun ‹mam ‹çin Bir Sütun dikti¤i ve ‹ma-
m›n Bu Sütunun Üzerinden Kullar›n Amellerine Bakt›¤› Hakk›nda
Bab” Bu bab alt›nda 16 hadis!? zikredilmektedir.197

14- “‹mamlar›n Tüm Dilleri, Lehçeleri Bilip Konufltuklar› Hakk›n-
da Bab” Bu babda 7 hadis!? yer almaktad›r.198

15- “‹mamlar›n Hayvanlar›n ve Kufllar›n Dilini Bildikleri” Bu bab-
da 26 hadis!? zikredilir.199

16- “Cinlerin ‹mamlar›n Hizmetkar› Olduklar›, Onlara Göründük-
leri ve Dinleri ‹le ‹lgili Esaslar› Sorduklar›na Dair Bab” Bu bab alt›n-
da 16 hadis!? zikredilmektedir.200

191 age, c.1, s.313
192 age, c.1, s.313
193 el-Bihâr, c.26, s.137-154
194 age, c.27, s.25-28
195 age, c.27, s.302, 308
196 age, c.27, s.308-310
197 age, c.27, s.132-136
198 age, c.27, s.190-193
199 age, c.27, s.261-279
200 age, c.27, s.13-24
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Sayg›de¤er okuyucu bu bölümde de fiîa’n›n önde gelen ilim ehli-
nin imamlar›n mucize ve s›fatlar›na dair imanlar›n›!? pekifltiren baz›
görüfllerine yer verece¤iz:

a- fiîa’n›n ça¤dafl imam› Ayetullah Humeynî:

Humeynî’ye göre ne mukarreb bir melek ve ne de herhangi bir
peygamber imam›n fazilet derecesine ulaflamaz. Humeynî flöyle de-
mektedir: 

“‹mam›n övgüye flayan bir makam›, yüce bir derecesi bulunmaktad›r. Vela-
yet ve otoritesine evrenin her bir zerresinin boyun e¤di¤i tekvînî halifelik sa-
hibidir. Mezhebimizin zarûrât›ndan biri de imamlar›m›z›n hiçbir mukarreb
melek ve peygamberin ulafl›lamayaca¤› bir makama sahip olmalar›d›r.”!!!201

b- Son müctehid Muhammed Bâk›r el-Meclisî:
“(‹mamlar) Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem d›fl›ndaki tüm pey-
gamberlerden daha efdal ve flereflidirler.”!!!202

c- Kerbelâ Topra¤›n›n Kâbe’den Daha Faziletli Görülmesi!:

Ayetullah el-Abbâs el-Huseynî el-Kâflânî “Kerbelâ’n›n Di¤er Böl-
geler Karfl›s›ndaki Üstünlü¤ü”!!? ad›yla bir bab açm›flt›r. fiu sat›rlara
yer vermektedir:

“Kerbelâ’n›n Kâbe de dahil di¤er tüm bölge ve yerler karfl›s›ndaki üstün-
lü¤ü konusuna gelince; hiç kuflku yok ki ‹slam’da en mukaddes toprak
parças› Kerbelâ arazisidir. ‹lgili naslara göre bir baflka bölge ya da toprak
parças›na verilenden daha fazla meziyet ve fleref Kerbelâ topra¤›na veril-
mifltir. Kerbelâ arazisi Allah celle celâluhû’nun mübarek ve mukaddes bir
arazisidir. Boyun büken ve tevazu gösteren bir arazidir. fiifa kayna¤› top-
raklar›n bulundu¤u bir arazidir. Kerbelâ arazisinde bir arada bulunan bu
ve benzeri meziyetler Kâbe de dahil baflka hiçbir yer parças›nda bir ara-
da bulunmamaktad›r.”!!?203

Not: Sözü edilen eserin bafl›nda Ayetullahu’l-uzmâ Muhammed
el-Hâdî ve büyük alim müctehid Muhammed el-Mehdî el-Huvensârî
taraf›ndan kaleme al›nm›fl takriz ve övgü yaz›s› yer almaktad›r.

Müslüman kardefllerim! ‹flte bu sebeplerden ötürü fiîa, Kur’ân’›n
tahrif edildi¤i, baz› ayetlerinin ç›kar›ld›¤›, de¤ifltirildi¤i, birçok keli-
mesinin metinden ç›kar›ld›¤› görüflünü benimsemifllerdir. Bunu ya-
pan da fiîa’n›n düflüncesine göre Ali’ye kin güden, evlatlar›na da inat-
la yaklaflan ashab ve ‹slam ümmetinin önde gelen flahsiyetleridir. Gü-
dülen amaç Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in b›rakt›¤› miras› zayi et-
mektir!!

201 el-Hukûmetu’l-‹slâmiyye, el-Mektebetu’l-‹slâmiyye Yay›nlar›, s.52
202 Mir’âtu’l-‘Ukûl, Rasûl, Nebi ve Muhaddes Aras›ndaki Fark Bab›, c.1, s.290
203 Mesâbîhu’l-Cinân, s.360, no:59, Dâru’l-F›kh, ‹ran
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L- Kur’ân’›n Tahrif Edildi¤i Görüflünü Takiyye Ge-
re¤i Reddeden fiîa Alimleri:

Tak›yye icab› tahrifi reddeden fiîa alimleri flunlard›r: Ebû Cafer
Muhammed et-Tûsî, Mecma’u’l-Beyân adl› eserin müellifi Ebû Ali et-
Tabersî, efl-fierîf el-Murtaza, Ebû Cafer b. Bâbeveyh el-Kummî. Bu
alimlerin isimleri flu ilim adamlar›nca zikredilmektedir:

1- en-Nûrî et-Tabersî:
“Kur’ân’da tahrif ve de¤ifltirme bulunmad›¤›, Rasûlullah’a nazil olan ne
varsa bugün insanlar›n elinde bulunan mushaf›n iki kapa¤› aras›nda yer
ald›¤› görüflü Fâide’de Sadûk, es-Seyyid el-Murtaza, et-Tibyân’da mezhe-
bin önde gelen ilim adam› et-Tûsî taraf›ndan dile getirilmektedir. Mute-
kaddim ilim adamlar›n›n böyle bir tutum sergiledikleri bilinmemekte-
dir.”204

2- Nimetullah el-Cezâirî:
“Bununla birlikte ashab›m›z (Kur’ân’›n tahrif olundu¤una dair nakledilen
rivayetlerin) s›hhati ve tasdik edilmesi konusunda mutab›k kalm›fllard›r.
Evet, bu rivayetlere Murtaza, Sadûk, fieyh Tabersî muhalefet etmifl ve
mushaf›n iki kapa¤› aras›nda yer alanlar›n inzal edilen Kur’ân’dan baflka-
s› olmad›¤›, tahrif ve de¤ifltirmeye maruz kalmad›¤› yarg›s›na varm›fllar-
d›r.”205

3- Adnân el-Bahrânî:

“Tahrifi reddedenler Sadûk, fieyh Tûsî, Seyyid Murtaza’d›r.”206

Not: Ça¤›m›z›n ilim ehlinden ya da avamdan olan fiiîleri tahrif
konusunu reddetmektedirler. Görüfllerine delil olarak ileri sürülen
ilim adamlar› ise et-Tûsî, Mecma’u’l-Beyân müellifi Tabersî, Sadûk
ve Murtaza’dan ibarettir.

Tahrifin Reddi Takiyye mi Gerçek mi?

Adlar› geçen ilim adamlar›  Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini takiyye ica-
b› reddetmektedirler. Çünkü;

1- Tahrif görüflüne sahip olanlar›n görüfllerine reddiye amac› gü-
den eserler kaleme alm›fl de¤ildirler,

2- Tahrif görüflüne sahip olan ilim adamlar›n› ayetullah, allâme
gibi s›fatlarla nitelemekte, üst düzeyde sayg› ve ihtiram göstermek-
te, onlar›n birer merci oldu¤unu kabul etmektedirler,

204 Faslu’l-Hitâb fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb, s.34
205 el-Envâru’n-Nu’mâniyye, c.2, s.358
206 Meflâriku’fl-fiumûsi’d-Durriyye, s.132
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3- Tahrif görüflünü reddederken imamlardan gelen hadislere isti-
nad etmemektedirler,

4- Kaleme ald›klar› eserlerinde tahrifi aç›kça ifade eden rivayet-
lere yer vermektedirler. Mesela;

a- Sadûk: Câbir el-Ca’fî’nin flu sözünü aktarmaktad›r: 
“Rasûlullah’›n flöyle buyurdu¤unu iflittim: K›yamet günü flu üç fley getiri-
lir ve flikayetlerini dile getirirler: Mushaf, mescid ve ‘itra (ehl-i beyt). Mus-
haf ‘Ya rab’ der, ‘Beni tahrif ettiler, paramparça ettiler.’”!!!207

Bir baflka yerde de flunlar› dile getirmektedir: 
“Ahzâb Sûresi Kureyfl’in Arap kad›nlar›n›n kötülüklerini ortaya sermiflti.
Bakara Sûresi’nden daha da uzundu. Fakat baz› yerlerini ç›kart›p tahrif
ettiler.”!!!208

Ali b. El-Hasen b. Faddâl > babas› > R›za Ali b. Mûsâ aleyhisse-
lâm yoluyla gelen flu rivayete yervermektedir:  

“‘Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde Allah’›n ve meleklerinin gelmesi-
ni mi beklerler?’(Bakara, 2/210) ayeti hakk›nda soru sordum. fiöyle dedi:
Bu ayet, “Onlar ille de Allah’›n buluttan gölgeler içinde melekleri getirme-
sini mi beklerler” fleklinde nazil olmufltur.”!!!209

fiiî muhakk›k Habibullah el-Hâflimî bu rivayeti yorumlarken 
“Sadûk’un hem böyle bir rivayette bulunup hem de (Kur’ân’›n) tahrifini
reddetmesi flafl›lacak bir durumdur.” demektedir.!?210

b- et-Tûsî: Ricâlu’l-Keflflî adl› eseri tehzib etmifl; fakat Kur’ân’›n
tahrif edildi¤ini bildiren rivayetlerle ilgili olarak ne hazf, ne yorum, ne
de tenkitte bulunmam›flt›r. ‹lgili rivayetler karfl›s›nda suskun kalmas›
kabullendi¤ini göstermektedir. Bu rivayetlerden baz›s› flunlard›r:

Ebû Ali Halef b. Hâmid’den rivayete göre flöyle der: 
Hüseyin b. Talha > Ebû Faddâl > Yunus b. Yakub > Bureyd el-‘Aclî > Ebû
Abdillah yluyla bana flöyle tahdiste bulundu: “Allah celle celâluhû
Kur’ân’da yedi kiflinin ismini inzal ederek bildirdi. Fakat Kureyfl alt›s›n›
silerek yaln›zca Ebû Leheb’in ad›n› b›rakt›.”!!!211

“Dinimizin ö¤retilerini bizim taraf›m›zdan olanlar (flia) d›fl›ndaki kimse-
lerden alma! fiiay› afl›p baflkalar›na yönelirsen dinini Allah celle celâlu-
hû’ya, peygamberine ve emanetlerine h›yanet edenlerden alm›fl olursun.
Kitabullah kendilerine emanet edilmiflti. Ama onlar kitab› tahrife ve de-
¤ifltirmeye maruz b›rakt›lar.”!!!212

“Heysem b. et-Temîmî’den rivayete göre Ebû Abdillah “Yüzünüzü ve elle-

207 el-Hûî, el-Beyân, s.228.
208 Sevâbu’l-A’mâl, s.139.
209 et-Tevhîd, c.1, s.163, 20.bab, el-A’lemî bask›s›, Beyrut.
210 Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.2, s.169, ‹hyâu’t-Turâs.
211 Ricâlu’l-Keflflî, s.247.
212 age, s.10.
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rinizi dirseklere kadar y›kay›n!” ayeti hakk›nda “Bu ayetin inifli bu flekilde
de¤ildir. ‘Yüzünüzü ve dirseklerden itibaren ellerinizi y›kay›n›z.’ fleklinde-
dir.” dedi ve elini dirse¤inden parmaklar›na do¤ru hareket ettirdi.”!!!213

5- Takiyye ile amel edip -iddialar›na göre- takiyyenin faziletine sa-
r›lmalar›:

a- “Takiyyesi olmayan›n iman› da yoktur.”!?214

b- Rivayete göre Ebû Abdillah flöyle demifltir: 

“Ey Ebû Ömer! Dinin onda dokuzu takiyye ile ilgilidir. Takiyyesi olmaya-
n›n dini de yoktur.”!?215

c- Ebû Abdillah aleyhisselâm flöyle demektedir: 

“Ey Süleyman! Siz ketmetti¤inde Allah’›n aziz k›ld›¤›; aflikare yayd›¤›nda
ise zelil etti¤i kimsenin dini üzeresiniz.”!?216

6- Tahrif görüflünü benimseyenler reddeden ilim adamlar›n›n bu
tav›rlar›n› takiyye olarak yorumlamaktad›rlar.

a-Nimetullah el-Cezâirî:
“Görüldü¤ü kadar›yla bu görüfl217, sahipleri taraf›ndan birçok maslahat
gözetilerek ileri sürülmüfl bir görüfltür. Buna göre ‘Kur’ân’›n tahrife ma-
ruz kald›¤› do¤ru ise, böyle muharref bir Kur’ân’›n kural ve hükümleri na-
s›l uygulamaya konulabilir.’ fleklinde elefltiriler gündeme gelebilir. ‹flte bu
tür elefltirilerin önüne geçmek amac›yla tahrif fikri reddedilmekte-
dir.!?218

b- Nûrî et-Tabersî: 
“et-Tûsî’nin et-Tibyân adl› eseri incelendi¤inde tamamen muhalifleri ida-
re etmek ve onlarla iyi geçinmek kabilinden davrand›¤› görülecektir.” Ta-
bersî bu sözlerini desteklemek amac›yla flu delilleri zikretmektedir: “Ali
b. Tâvûs, Sa’du’s-Se’ûd adl› eserinde flunu söylemektedir: Dedem Ebû Ca-
fer et-Tûsî’nin et-Tibyân adl› eserinde anlatt›klar›n› biz de dile getirmek-
teyiz. Onu bu görüfllerle yetinmeye takiyye tutumu itmifltir.”!?219

c- Hintli ilim adam› Ahmed Sultan: 
“Kur’ân’da tahrifin bulundu¤unu reddedenlerin bu tutumlar› takiyyeden
baflka bir fleye dayanmamaktad›r.”!?220

***

213 Tehzîbu’l-Ahkâm, c.1, s.57
214 Usûlu’l-Kâfî, c.2, s.222
215 age, s.220
216 age, s.225
217 Tahrifin reddi görüflü.
218 “Nimetullah el-Cezâirî ve Tahrif Görüflü” konusuna bak›n›z.
219 Nûrî Tabersî, Faslu’l-Hitâb, s.38
220 Tashîfu’l-Kâtibîn, s.18. ‹hsan ‹lahi Zahîr’in efl-fiî’a ve’l-Kur’ân adl› eserinden naklen.
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Üçüncü Bölüm

el-HÛÎ VE KUR’ÂN-I KER‹M

el-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân Adl› Eserinde el-Hûî:
el-Hûî, bir yandan Kur’ân’›n tahrifi görüflünü inkar eder görünme-

ye çal›fl›rken bir yandan da hilekâr ve gizli sakl› yollarla tahrif fikri-
ni dile getirmektedir.

Buna dair delilleri flöyle s›ralayabiliriz:

a- el-Hûî flöyle der: 
“(Tahrifle ilgili) rivayetlerin çoklu¤u, bu rivayetlerin bir k›sm›n›n masum-
lardan sudur etti¤i hususunda  kesin kanaat oluflturmaktad›r. Bu konu
hakk›nda oldukça tatminkâr bir fikir oluflturmaktad›r. Bu rivayetler içe-
risinde muteber yollarla nakledilmifl olanlar da bulunmaktad›r.”!!!221

b- Kur’ân’›n eksik oldu¤unu ifade eden baz› muvassak hadislere!?
cevap vermektedir. fiu hadisleri!? misal kabilinden olmak üzere zik-
redebiliriz:

“Vasîler d›fl›nda hiç kimse zahir ve bat›n› ile Kur’ân’›n tümünün kendi ya-
n›nda bulundu¤unu iddia edemez.”!!!222

“Kur’ân’›n tümünü indirildi¤i gibi cem etmifl oldu¤unu iddia eden kimse
yalanc›n›n ta kendisidir. Ali b. Ebî Tâlib ve ard›ndan gelen imamlardan
(aleyhimusselâm) baflka hiç kimse Kur’ân’› cem edip muhafaza etmemifl-
tir.”!!!223

“Kur’ân indirildi¤i gibi okunmufl olsayd› bizim isimlerimizin de zikredildi-
¤ini görürdünüz.”!!!224

“Cebrâil, Muhammed’e ayeti flu flekilde indirmifltir: “Kulumuza Ali hak-
k›nda indirdi¤imiz konusunda flüphe içindeyseniz, benzeri bir sûre geti-
rin!”!!!225

221 el-Beyân, s.226
222 Usûlu’l-Kâfî, c.1, s.285
223 age, c.1, s.284
224 el-‘Ayyâflî, c.1, s.25
225 Usûlu’l-Kâfî, c.1, s.484



el-Hûî Bu Hadislere!? fiu fiekilde Reddiyede Bulunmufltur:

el-Hûî, bu rivayetlerin sübutunu benimsedi¤ini itiraf etmekte ve
Ali rad›yallâhu anh’›n bugün var olan Kur’ân’dan sûre s›ralamas› ba-
k›m›ndan farkl› olan bir mushaf› bulundu¤unu, bir tak›m fazlal›kla-
r›n oldu¤unu ve imamlar›n isimlerinin de bu fazlal›klar aras›nda yer
ald›¤›n› kabul etmektedir. Ayr›ca el-Hûî bu fazlal›klar›n tefsir kabi-
linden olarak Allah kat›ndan indirildi¤ini ifade etmektedir.226

el-Hûî bu ifadeleriyle ashab-› kiram›n Allah celle celâluhû taraf›n-
dan indirilen Kur’ân tefsirini gizlemeye cüret ettikleri görüflünü be-
nimsedi¤ini itiraf etmektedir. Böylelikle Kur’ân’›n manalar› zayi ol-
mufltur. Çünkü Kur’ân’›n Allah celle celâluhû kat›ndan nazil olan ilâ-
hî manalar kayboldu¤unda laf›zlar faydas›z hale gelmektedir! Sonuç-
ta da ashab-› kiram rad›yallâhu anhum Kur’ân ayetlerini kendi görüfl-
lerine göre tefsir edebilir hale gelmifllerdir!? el-Hûî’nin bu ifadeleri
tahrifi kabullendi¤ine dair bir delildir.

c- el-Hûî’nin el-Kummî taraf›ndan nakledilen rivayetleri tashih et-
mesi ve elefltirmemesi, Kitabullah’a dil uzatan el-Kummî’nin görüflü-
nü benimsedi¤ini göstermektedir. Konuya iliflkin olarak el-Hûî’nin
Mu’cemu Ricâli’l-Hadîs adl› eserinde Ali b. ‹brahim ile alakal› bölü-
me bak›labilir. 

d- Tahrif görüflünü benimsemifl olan ilim adamlar›n›n görüfllerine
Hûî’nin reddiyede bulunmamas›,

e- Kureyfl’in iki Putu Duas›’n› muvassak kabul etmesi. Bu dua
Ebû Bekir ve Ömer rad›yallâhu anh’›n Kur’ân’› tahrif etti¤ini ifade et-
mektedir!

f- el-Hûî’nin Kur’ân’a dil uzatan ilim adamlar›na tazim göstererek
ayetullah, allâme gibi lakaplarla nitelemesi.

g- fiîa’n›n ileri sürdü¤ü gibi faziletine nail olabilmek amac›yla ta-
kiyye akidesini uygulamas›.

Önemli not: Müslüman kardeflim Kitabullah’a dil uzatan bu ilim
adamlar› fiîa’n›n mercii say›lan önde gelen alimlerdir!? Kaleme ald›k-
lar› eserleri olmasayd› el-Hûî bunlar› fiîa’n›n mercii olan alimler ola-
rak anmazd›.

226 el-Beyân, s.223 ve sonras›.
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Dördüncü Bölüm

SÜNNÎ KAYNAKLARDA YER ALIP DA fiÎA
TARAFINDAN SÜNNÎLER ALEYH‹NE

KULLANILAN R‹VAYETLER

Sayg›de¤er okuyucu! fiîa alimleri maalesef, kendi ilim adamlar›n-
ca kaleme al›nan bu cendereden bir ç›k›fl yolu bulamam›fl, tek ç›k›fl
yolunun küfür içerikli bu eylemi ehl-i sünnete yamamak oldu¤unu
görmüfllerdir. Ancak Sünnîler içerisinde tahrif görüflünü benimseyip
dile getiren tek bir ilim adam›, ilim talebesi ya da cahil bulamazlar,
bulamayacaklar. Sünnî kaynaklarda tilavet neshi, k›raat farkl›l›klar›
ile ilgili rivayetlere, hadislere ya da Sünnî eserlerde hadis fleklinde
zikredilen bir tak›m flaz rivayetlere sar›lm›fl ve bunlar› bir bühtan
eseri olarak Kitabullah’a dil uzatmak fleklinde yorumlam›fllard›r. Ri-
vayetleri ve bunlara dair reddiyeleri tek tek zikretmeden önce ileri
sürülen flüpheye dair genel bir reddiyede bulunmak istiyoruz:

A- Tilavetin Neshedilmesi:
Ehl-i sünnete göre Kur’ân ahkam›ndan biri de neshtir. Sözlük an-

lam bak›m›ndan nesh, izale, gidermek, nakletmek, tafl›mak anlam›na
gelir. Nesahati’fl-flemsu ez-z›lle denir. Bu cümle, “günefl, gölgeyi iza-
le etti, yok etti” manas›na gelir. Nesahtu’l-kitâbe cümlesi de “kitab›
naklettim, içeri¤ini tafl›d›m, yani kopyalad›m” anlam›na gelir. Nesh
üç k›sma ayr›lmaktad›r:

a- Tilavet ve hükmün birlikte neshedilmesi,

b- Tilavetin kal›p hükmün neshedilmesi,

c- Hükmün kal›p tilavetin neshedilmesi.227

227 Mennâ’u’l-Kattân, Mebâhis fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, s.236, bk. Suyûtî, el-‹tkân, s.700



Neshin aklen mümkün oldu¤una; fler’an da vuku buldu¤una dair
flu delilleri zikretmek mümkündür:

1- Allah celle celâluhû’nun fiilleri bir tak›m amaçlara ba¤l› olarak
gerekçelendirilemez. Allah celle celâluhû’nun bir zaman bir fleyi em-
retme hakk› oldu¤u gibi bir baflka zaman o emri kald›rma, neshetme
hakk› da bulunmaktad›r. O, kullar›n›n maslahatlar›n› en iyi bilendir.

2- Kitap ve sünnet naslar› neshin mümkün ve vaki oldu¤una de-
lalet etmektedir:

“Biz bir âyetin yerine baflka bir âyeti getirdi¤imiz zaman …”
(Nahl, 16/101), “Biz, bir âyetin hükmünü yürürlükten kald›r›r veya
onu unutturursak (ertelersek) mutlaka daha iyisini veya benzerini
getiririz.” (Bakara, 2/106), “Allah diledi¤ini siler, (diledi¤ini de) sabit
b›rak›r.” (Ra’d, 13/39), “Hakikaten, biz dilersek sana vahyetti¤imizi
ortadan kald›r›r›z.” (‹srâ, 17/86) Bu ayetler tilavet neshi, hüküm nes-
hi ve hüküm-tilavet neshi olmak üzere neshin türlerine delalet et-
mektedir.

Sahih kaynaklarda rivayet edildi¤ine göre ‹bn Abbas rad›yallâhu
anh flöyle anlatmaktad›r: “Ömer rad›yallâhu anh ‘Bizim en iyi kurra-
m›z ve en iyi kad›m›z Ubey’dir. Onun hiçbir sözünü terk etmeyiz.
Çünkü Ubey Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’den duydu¤um hiçbirfle-
yi terk etmem. Allah celle celâluhû  “Biz, bir âyetin hükmünü yürür-
lükten kald›r›r veya onu unutturursak (ertelersek) mutlaka daha iyi-
sini veya benzerini getiririz.” buyuruyor.” demektedir.”

fiîa’n›n önde gelen ilim adamlar› tilavet neshinin de aralar›nda
bulundu¤u nesh türlerini kabul etmektedirler. Neshi kabul eden ba-
z› ilim adamlar›n› burada zikredece¤iz. ‹leride de gelecek rivayetler-
de Allah celle celâluhû’nun izniyle daha deytayl› olarak aç›klanacak-
t›r. Neshi kabul eden baz› fiiî alimler flunlard›r:

1- fieyh Ebû Ali el-Fadl et-Tabersî: Mecma’u’l-Beyân fî Tefsî-
ri’l-Kur’ân adl› eserin yazar› olan Tebersî, nesh ayeti olan Bakara,
106. ayeti aç›klarken neshin türlerini s›ralamaktad›r.

2- fiia taraf›ndan fieyhu’t-Tâife lakab›yla an›lan Ebû Cafer
Muhammed et-Tûsî: Müellif et-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, c.1,
s.13’teki mukaddimesinde ve Kum’da Settâra Yay›nlar› taraf›ndan
bas›lm›fl olan el-‘Udde fî Usûli’l-F›kh adl› eserinin 2. cilt, 516. sayfa-
s›nda neshin türlerini zikretmektedir.

3- Kemâluddîn Abdurrahmân el-‘Atâikî el-Hillî: en-Nâsih
ve’l-Mensûh adl› eserinin 35. sayfas›nda.

4- Muhammed Ali: Lemehât min Târîhi’l-Kur’ân, s.222’de
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5- el-Feyd el-Kâflânî lakab›yla an›lan Allâme Muhsin: Baka-
ra Sûresi 106. ayet-i kerimeyi aç›klarken tilavet neshinin varl›¤›n› ik-
rar etmektedir. “Hükmünü kald›rmak suretiyle bir ayeti nesheder-
sek, yada resmini kald›rmak suretiyle de unutturursak” demektedir.
Ayetin resminin kald›r›lmas› yaz›s›n›n kald›r›lmas› demektir. Bu da
tilavetinin kald›r›lmas› anlam›na gelmektedir. Bk. Tefsîru’-Sâfî, Ba-
kara Sûresi 106 ayetin tefsiri.

6- Allâme Muhammed Bâk›r el-Meclisî: el-Kâfî’de yer alan
recm ayeti ile ilgili rivayeti tashih etmektedir. Ayr›ca “bu ayeti hük-
mü de¤il yaln›zca tilaveti mensuh ayetlerden saymaktay›m” der.228

7- Fakîh Hamza b. Ali b. Zühra el-Halebî: Kum’da yay›nlanan
eseri ⁄unyetu’n-Nuzû’ ilâ ‘‹lmeyi’l-Usûl ve’l-Furû’, c.2, s.343, 344’te ti-
lavet neshinin de aralar›nda yer ald›¤› nesh türlerini caiz görmektedir.

8- ‘Alemu’l-Hudâ lakapl› Seyyid Murtaza: Tahran’da yay›nla-
nan ez-Zerî’a ilâ Usûli’fl-fierî’a adl› eserinin 1. cilt, 428. sayfas›nda tila-
vet neshinin de aralar›nda yer ald›¤› nesh türlerini caiz saymaktad›r.

Müslüman kardeflim! fiîa’n›n önde gelen ilim adamlar›nca tilavet
neshinin kabul edilmesine ra¤men ayetullah el-‘Uzmâ Ebu’l-Kâsim el-
Hûî’nin bizi Kur’ân’› tahrif etmekle suçlamas› flafl›lacak bir durumdur. 

el-Hûî flöyle demektedir: 
“Tilavet neshi görüflü tam anlam›yla tahrif ve eksiltmeye gidildi¤ini ifade
etmektedir.”

Bir baflka yerde de flöyle demektedir: 
“Tahrif görüflü birçok Sünnî alim taraf›ndan benimsenmektedir. Çünkü
tilavet neshinin caiz oldu¤unu söylemektedirler.”229

fiîa mensuplar›na flunlar› söylemek isteriz: Ya el-Hûî ile ayn› gö-
rüflü paylafl›rs›n›z ki bu, tilavet neshini kabul eden kendi büyük ilim
adamlar›n›z› Kur’ân’› tahrif etmekle suçlamak anlam›na gelir.

Yada el-Hûî’nin görüflünün aksini savunarak tilavet neshi görüflü-
ne sahip olduklar›ndan dolay› Sünnileri tahrifle ilgili ithamlar›n›zdan
uzak tutars›n›z. ‹stedi¤inizi seçiniz!

B- K›raat Farkl›l›klar›:
Baz› fiiî alimler Sünnîlerin de tahrif görüflünü benimsediklerini;

çünkü farkl› k›raatler bulundu¤unu söylediklerini ifade ederek
avamdan olan fiiîleri yanl›fl bilgilendirmekteler. Bu da kendi cehalet-
lerini ortaya koymaktad›r. Çünkü yedi k›raat mütevatir olarak sabit-

228 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.23, s.267
229 el-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, s.205
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tir. Bu k›raatleri inkar eden aç›kça küfre düflmüfl olur. Dahas› bizzat
fliî alimleri kendileri de bu k›raatleri kabul etmektedirler.

el-Hurr el-‘Âmilî Vesâilu’fl-fiî’a adl› ansiklopedisinde bir bab aç-
m›fl ve flu bafll›¤› vermifltir: “Namazda fiaz ve Uydurma K›raatler D›-
fl›ndaki Bir K›raatle ve Di¤er Yedi K›raatten Biriyle Okuman›n Ge-
reklili¤i”230

Ebû Cafer b. Bâbeveyh el-Kummî de el-Hisâl adl› eserinde bir bab
açarak flu bafll›¤› koymufltur: “Kur’ân Yedi Harf Üzere ‹nmifltir”.
Kummî bu bab alt›nda örnek olarak flu tür hadisler zikretmektedir:

1-Hammâd b. Osmân’dan rivayete göre flöyle demektedir: Ebû
Abdillah aleyhisselâm’a “sizden farkl› farkl› rivayetler geliyor” de-
dim. “Kur’ân yedi harf üzere inmifltir. ‹mam›n yapabilece¤i minimum
fley yedi vecih üzere fetva vermektir.” dedi ve flu ayeti okudu: “‹flte
bu bizim ba¤›fl›m›zd›r. ‹ster ver, ister (elinde) tut; hesaps›zd›r.” (Sâd,
38/39)231

2- Abdullah el-Hâflimî’nin babalar›ndan (aleyhimusselâm) yapt›¤›
rivayete göre Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem flöyle buyurmufltur: “Al-
lah celle celâluhû’dan bana biri geldi ve ‘Allah sana Kur’ân’› tek harf
üzere okuman› emrediyor’ dedi. Ben de ‘Ya rabbi! Ümmetime genifl-
let!’ dedim… Daha sonra Allah celle celâluhû senin Kur’ân’› yedi harf
üzere okuman› emrediyor, dedi.232

Humeynî, “‹htiyata en uygun olan yedi k›raatin hiçbirinden geri
durulmamas›d›r. Ayn› flekilde flu anda Müslümanlar›n ellerindeki
Mushaflarda bulunanlardan geri durulmamas› da ihtiyata en uygun
oland›r. (Mâliki) yerine meliki yevmi’d-dîn ve küfüven ehad gibi ba-
z› kelimelerdeki k›raatlerden geri durulmas› herhangi bir sak›nca do-
¤urmamaktad›r. K›raatlerden herhangi birisinin uygulanmas› caiz-
dir.” der.233

Hûî de flöyle demektedir: “Mâliki yevmi’d-dîn’in meliki fleklinde;
es-S›rât kelimesinin hem sâd, hem de sîn harfi ile; küfüven kelimesi-
nin küfüven ya da küfven fleklinde ve ayr›ca vâv veya hemzeli olarak
okunmas› caizdir.” Devamla flunlar› kaydeder: “Her ne kadar imam-
lar zaman›nda tedavülde bulunan tüm k›raatlerin okunmas› en kuv-
vetli görüfl olsa da yedi k›raatten herhangi birinin okunmas› da caiz-
dir.”234

230 Vesâilu’fl-fiî’a, c.4, s.812
231 Tefsîru’l-‘Ayyâflî, c.1, s.24; Bihâru’l-Envâr, c.92, s.49; Mustedreku’l-Vesâil, c.17, s.305
232 Bihâru’l-Envâr, c.92, s.49; Vesâilu’fl-fiî’a, c.4, s.822, 7635.hadis.
233 Tahrîru’l-Vesîle, c.1, s.167, 168; Sistânî, Minhâcu’s-Sâlihîn, c.1, s.209
234 el-Hûî, Minhâcu’s-Sâlihîn, c.1, s.163, Sistânî, Minhâcu’s-Sâlihîn, c.1, s.209
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C- Besmele Meselesi:
fiîa’n›n avam› yanl›fl bilgilendirdikleri bir konu da besmele mese-

lesidir. Sünnîlerin Kur’ân’› tahrif ettiklerinden dolay› namaz k›larken
Fatiha Sûresi’nde besmeleyi okumad›klar›n› söylerler. Bu as›ls›z ve
temelsiz bir iddiad›r. Besmele mushafta sabit olarak bulunmaktad›r.
Besmele konusunda Sünniler aras›nda bulunan ihtilaf k›raatlerdeki
ihtilaftan kaynaklanmaktad›r. Besmele bir k›raatte ayet olarak kabul
edilirken, bir di¤erinde kabul edilmemektedir. Bu durum flu an bas›-
l› olarak bulunan Mushaflarda da görülmektedir. Meselâ Verfl ve Kâ-
lûn k›raatine göre matbu olan Mushaflarda besmele Fâtiha Sûre-
si’nden say›lmamaktad›r. Nâfi’ k›raatine göre matbu olan Mushaflar-
da ise besmele, Fâtiha’dan bir ayet kabul edilmektedir. Bu durum
“Alt›ndan ›rmaklar akar” anlam›ndaki tecrî min tahtiha’l-enhâr aye-
tindeki min harf-i cerrinin bir k›raatte bulunup, di¤er k›raatte bulun-
mamas›na; “Allah ¤anî (zengin, hiçbir fleye muhtaç olmayan) ve ha-
mîd( övülen)dir.” anlam›ndaki fe innellâhe huve’l-⁄aniyyu’l-Hamîd
ayet-i kerimesinde bir k›raatte huve zamirinin bulunmas›, bir di¤er
k›raatte ise hazfedilmesine benzemektedir. fiîa kaynaklar›nda imam-
lardan gelen rivayetler de ehl-i sünnetin uygulamas›n› ispat etmekte-
dir. fiöyle ki;

1- Musmi’ el-Basrî’den rivayet edildi¤ine göre flöyle anlatmakta-
d›r: Abdullah aleyhisselâm ile birlikte namaz k›ld›m. Besmele çekti
ve Fâtiha Sûresi’ni okudu. Fâtiha’dan sonra besmele çekmeden bir
sûre okudu. ‹kinci rekate kalk›nca Fâtiha Sûresi’ni besmele çekme-
den okudu.”235

2- Muhammed b. Ali el-Halebî’den gelen rivayete göre; Ebû Abdil-
lah’a Fâtiha Sûresi’ni okuyaca¤› zaman besmele çeken kimse hak-
k›nda soru soruldu. Cevaben flöyle dedi: “Evet, besmeleyi isterse,
gizli olarak; isterse aflikare olarak okur.” ‘Di¤er sûrelerle birlikte
besmeleyi okuyabilir mi?’ diye soruldu¤unda, “Hay›r” demifltir.236

Rivayetler ve Reddiye
Müslüman kardeflim, fiîa’n›n ehl-i sünnete yönelik Kur’ân’›n eksil-

tildi¤i yolundaki ithamnlar›na genel olarak yan›t verdikten sonra
sünnî kaynaklarda yer alan rivayetleri zikrederek reddiyede buluna-
ca¤›z. Bu rivayetler ya tilavet neshi, ya flaz k›raat ya da k›raat farkl›-
l›klar› ile alakal›d›r. Yahut da bunlar zay›f rivayetlerdir. Veya sahih ri-

235 Tûsî, et-Tehzîb, c.2, s.288, 10. rivayet; Vesâilu’fl-fiî’a, c.4, s.748
236 Tûsî, el-‹stibsâr, c.1, s.312, 8. rivayet; Vesâilu’fl-fiî’a, c.4, s.748
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vayetler olmakla birlikte hatal› olarak aç›klanm›fl ve fiîa taraf›ndan
ehl-i sünnet aleyhine kullanm›fllard›r.

1. Rivayet:

‹bn Abbâs rad›yallâhu anh Ömer rad›yallâhu anh’tan flöyle rivayet
etmektedir: “Allah celle celâluhû Muhammed’i hak ile göndermifltir.
Onunla birlikte kitab› indirmifltir. Kendisine indirilenlerden biri de
recm ayetidir. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem recmi uygulam›flt›r.
Ondan sonra biz de uygulad›k.” Bu sözlerin ard›ndan Ömer rad›yallâ-
hu anh flöyle dedi: “ “Babalar›n›zdan yüz çevirmeyin! Çünkü bu sizin
hakk›n›zda küfürdür.” anlam›nda “Ve lâ ter¤abû ‘an âbâikum fe inne-
hû küfrun bikum” ya da “‹nne küfran biküm en ter¤abû ‘an âbâikum”
fleklide ayet okurduk.”

Bu rivayete el-Hûî, el-Beyân adl› eserinde Sünnileri recm ayetini
mushaftan ç›karmakla suçlayarak yer vermektedir.237

Ayn› rivayete Suyûtî, el-‹tkân adl› eserinde “Hükmü Kal›p Yaln›z-
ca Tilaveti Neshedilenler” bafll›¤› alt›nda yer vermifltir.238

Aralar›nda Suyûtî’nin de bulundu¤u Müslüman ilim adamlar› gibi
biz de flunu dile getirmek isteriz: “ “‹htiyar erkek ve kad›n zina ettik-
leri zaman…” fleklindeki recm ayeti tilaveti mensuh bir ayettir.
fiîa’n›n önde gelen ilim adamlar› bu tür neshi kabul etmektedirler.
Bu ilim adamlar› aras›nda flu isimleri zikretmek mümkündür:

1- fieyh Ebû Ali el-Fadl et-Tabersî: “Kur’ân’da neshin de¤iflik
türleri bulunmaktad›r. Recm ayetinde oldu¤u gibi lafz›n kald›r›l›p da
hükmün baki kalmas› da neshin türlerinden biridir.”239

2- fieyhu’t-Tâife lakapl› Ebû Cafer Muhammed et-Tûsî:
“Kur’ân’da neshin üç k›sm› bulunmaktad›r: Bunlardan biri de “‹hti-
yar erkek ve kad›n zina ettikleri zaman…” fleklindeki recm ayetinde
oldu¤u gibi hükmün de¤il de lafz›n neshedilmesidir.”240

3- Sekizinci yüzy›l alimlerinden Kemâluddîn Abdurrahmân
el-‘Atâikî el-H›llî: “Mensuh olanlar üç çeflittir. Bunlardan biri de
hükmü kal›p hatt› mensuh oland›r. “‹htiyar (muhsan) erkek ve kad›n
zina ettiklerinde Allah’tan bir ceza olarak mutlaka recmedin!” ayeti
örnek olarak gösterilebilir.”241

237 el-Beyân, s.203
238 el-‹tkân, c.2, s.718
239 Mecma’u’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, c.1, s.406, Bakara Sûresi 106. ayetin aç›klamas›.
240 et-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, c.1, s.13, müellifin mukaddimesi; ayr›ca s.394’te Bakara Sû-

resi 106. ayetin aç›klamas›
241 en-Nâsih ve’l-Mensûh, s.35, Muessesetu Ehl-i Beyt, Beyrut
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4- Muhammed Ali: “Mensuhlar üç k›sma ayr›lmaktad›r. Recm
ayeti örne¤inde oldu¤u gibi hükmü kal›p hatt› neshedilenler de bun-
lardan biridir.”242

5- el-Küleynî, el-Kâfî’de recm ayetini zikretmektedir. El-Kâfî
muhakk›k› Ali Ekber el-⁄ifârî bu ayetin tilavetinin mensuh oldu¤unu
ifade etmektedir.243

6- Muhammed Bâk›r el-Meclisî: el-Kâfî’de yer alan recm ayeti
ile ilgili rivayeti tashih etmekte ve ‘Bu ayeti tilaveti neshedilip hük-
mü baki kalan ayetlerden addetmekteyim’ demektedir.244

7- Alemu’l-Hudâ es-Seyyid el-Murtazâ: ez-Zerî’a ilâ Usûli’fl-
fierî’a adl› eserinin 2. cilt, 429. sayfas›nda recm ayetini zikretmekte-
dir.

8- Fakih Hazma b. Ali b. Zühra: ⁄unyetu’n-Nuzû’ ilâ ‘‹lmeyi’l-
Usûl ve’l-Furû’ adl› eserinin 2. cilt, 343. sayfas›nda recm ayetine yer
vermektedir.

Rivayetin ikinci k›sm›nda yer alan “Babalar›n›zdan yüz çevirme-
yin! Çünkü bu sizin hakk›n›zda küfürdür.” anlam›ndaki ayetin tilave-
ti mensuhtur. Suyûtî el-‹tkân’da “Hükmü Kal›p Tiaveti Mensuh Olan-
lar” bafll›¤› alt›nda ter vermektedir.245

fiîa’n›n önde gelen ilim adamlar› da neshin bu türünü kabul et-
mektedirler. Bu ilim adamlar›ndan olarak flu isimleri zikredebiliriz:

1- fieyh Ebû Ali el-Fadl et-Tabersî: “Kur’ân’da neshin de¤iflik
türleri bulunmaktad›r. Nitekim Ebû Bekr’den “Biz “Babalar›n›zdan
yüz çevirmeyin! Çünkü bu sizin hakk›n›zda küfürdür.” ayetini okur-
duk” fleklinde bir rivayet aktar›lm›flt›r.246

2- fieyhu’t-Tâife lakapl› Ebû Cafer et-Tûsî: Kur’ân’da baz›
ayetler bulunmaktayd›; tilavetleri neshedildi. Bunlardan biri de “Ba-
balar›n›zdan yüz çevirmeyin! Çünkü bu sizin hakk›n›zda küfürdür.”
ayetidir.” demektedir.247

2. Rivayet:
‘Amra’n›n Âifle’den rivayetine göre flöyle demifltir: “Nazil olan

Kur’ân ayetlerinde flöyle bir ayet bulunmaktayd›: “Bilinen on emzir-

242 Lemehât min Târîhi’l-Kur’ân, s.222, el-A’lemî Yay›nlar›
243 el-Kâfî, c.7, s.176 (dipnot), Dâru’l-Advâ’, Beyrut
244 Mir’âtu’l-‘Ukûl, c.23, s.267
245 el-‹tkân, c.2, s.720
246 Mecma’u’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Bakara Sûresi 106. ayetin aç›klamas›.
247 et-Tibyân, c.1, s.394, Bakara Sûresi 106. ayetin aç›klamas›.

Kur’ân’a Dil Uzatanları Tanıyalım! ❙ 79



me haram k›lar” Bu ayet daha sonra “bilinen befl emzirme” ayeti ile
neshedildi. Bu ayet, okunmakta olan Kur’ân ayetleri aras›nda iken
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem vefat etti.”

Hûî, ehl-i sünneti Kur’ân’a dil uzatmakla itham ederek bu rivaye-
ti zikretmektedir.248

Suyûtî, el-‹tkân’da “Hükmü ile Birlikte Tilaveti de Neshedilenler”
bafll›¤› alt›nda bu rivayete yer vermektedir.249 Müslüman ilim adam-
lar›n›n da dedi¤i gibi biz de bu befl emzirmenin hem tilavet, hem de
hüküm olarak neshedilenler aras›nda yer ald›¤›n› ifade etmekteyiz.

Neshin bu türünü önde gelen fiiî alimleri de kabul etmektedirler.
Meselâ;

1- Ebû Cafer et-Tûsî: “Tilavet ve hüküm birlikte neshedilmifl
olabilir. Meselâ; Âifle’den Allah celle celâluhû’nun inzal buyurdu¤u
ayetler aras›nda on emzirmenin bulundu¤u ve bunun daha sonra
neshedildi¤i rivayet edilmektedir.”250

2- Alemu’l-Hudâ es-Seyyid el-Murtaza: ez-Zerî’a ilâ Usûli’fl-
fierî’a adl› eserinin 1. cilt, 429. sayfas›nda emzirmelerle alakal› hadi-
se yer vermektedir.

3- Fakih Hamza b. Ali b. Zühra: ⁄unyetu’n-Nuzû’ ilâ ‘‹lmeyi’l-
Usûl ve’l-Furû’ adl› eserinin 2. cilt, 344. sayfas›nda emzirmelerle ala-
kal› hadisi zikretmektedir.

3. Rivayet:
“Ebû Mûsâ el-Efl’arî, Basra kurras›na haber gönderdi. Kurra olan

300 kifli yan›na geldi. Onlara “Siz Basra halk›n›n seçkinleri ve kurra-
s›s›n›z. Kur’ân’› okuyunuz! Kur’ân okumadan fazla uzun zaman geçir-
meyiniz! Aksi halde sizden önce kalpleri kat›laflan Araplar›nki gibi
sizin de kalpleriniz kat›lafl›r. Biz uzunluk ve zorluk bak›m›ndan Be-
rae Sûresi’ne benzetti¤imiz bir sûre okurduk. Fakat bu sûre bana
unutturuldu. O sûreden sadece ezberimde kalan: “Ademo¤lunun iki
vadi dolusu mal› olsa, bir üçüncüsünü ister. Fakat Ademo¤lunun
karn›n› topraktan baflkas› dolduramaz.” k›sm›d›r. Musebbihât sûre-
lerinden birine benzetti¤imiz bir sûre okurduk; fakat o da unutturul-
du. “Ey iman edenler, yapmayaca¤›n›z fleyleri neden söylersiniz? Bo-
yunlar›n›za flahitlik yaz›lacakt›r. Ve k›yamet gününde bundan sorula-
caks›n›z.”

248 el-Beyân, s.204
249 el-‹tkân, c.1, s.715
250 et-Tibyân, c.1, s.13, müellifin mukaddimesi; el-‘Udde fî Usûli’l-F›kh, c.2, s.517, Kum
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Hûî, el-Beyân’da ehl-i sünneti Kur’ân’a ta’n etmekle itham ederek
bu rivayeti zikretmektedir.251

Suyûtî de el-‹tkân’da iki ayr› rivayet olarak “Hükmü Kal›p Tilave-
ti Mensuh Olanlar” bafll›¤› alt›nda zikretmektedir.252

fiîa’n›n önde gelen ilim adamlar› da bu tür neshi kabul etmekte-
dirler. Bu ilim adamlar›ndan baz›lar› flunlard›r:

1- Ebû Ali et-Tabersî: “Kur’ân’da baz› ayetlerin önceden var
olup daha sonra tilavetlerinin neshedildi¤ine dair çok say›da rivayet
bulunmaktad›r. Bunlardan biri de Ebû Mûsâ’dan rivayet edilmekte-
dir. Bu rivayete göre Ebû Mûsâ, “Ademo¤lu iki vadi dolusu mala sa-
hip olsa, bir üçüncüsünün daha eklenmesini ister. Ancak Ademo¤lu-
nun karn›n› topraktan baflkas› dolduramaz. Allah tevbe edenin tev-
besini kabul eder.” anlam›nda bir ayet okuduklar›n› ve bunun daha
sonra kald›r›ld›¤›n› ifade etmektedir.”253

2- Kemâluddîn el-‘Atâikî el-H›llî: “Hatt› ve hükmü nesholunan
ayetlerden biri fludur: “Ademo¤lunun iki vadi dolusu gümüflü olsa bir
üçüncüsünü daha ister. Üç vadi dolusu olsa, dördüncüsünü ister.
Ama Ademo¤lunun karn›n› topraktan baflkas› doldurmaz. Allah tev-
be edenin tevbesini kabul eder.”254

3- Ebû Cafer et-Tûsî: “Kur’ân’da baz› ayetler bulunmaktayd›,
daha sonra nesholundu. Bunlardan biri de fludur: “Ademo¤lunun
karn›n› topraktan baflkas› doldurmaz. Allah tevbe edenin tevbesini
kabul eder.”255

4. Rivayet:
Misver b. Muhrime flöyle rivayet etmektedir: “Ömer, Abdurrah-

mân b. ‘Avf’a: ‘Bize inzal edilenler içerisinde “‹lk sefer cihad etti¤iniz
gibi cihad ediniz” ayetini bulamad›n m›? Biz bu ayeti bulam›yoruz.’
dedi. ‘Kur’ân’dan iskat edilenlerle birlikte o da ç›kar›ld›.” dedi.

Hûî, Sünnileri Kur’ân’a dil uzatmakla suçlarken bu rivayete el-Be-
yân adl› eserinde yer vermektedir.256

Suyûtî de el-‹tkân’da “Hükmü Kal›p Tilaveti Neshedilenler” bafll›-
¤› alt›nda bu rivayete yer vermektedir.257 Müslüman alimlerin ifade

251 el-Beyân, s.204
252 el-‹tkân, c.2, s.719
253 Mecma’u’l-Beyân, Bakara Sûresi 106. ayet aç›klamas›.
254 en-Nâsih ve’l-Mensûh, s.34
255 et-Tibyân, c.1, s.394, Bakara, 106 aç›klamas›.
256 el-Beyân, s.204
257 el-‹tkân, c.2, s.720
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ettikleri gibi biz de ravinin ‘Kur’ân’dan iskat edilenlerle birlikte o
ayet de ç›kar›ld›’ cümlesinin Kur’ân’da tilaveti neshedilenlerle birlik-
te bu ayetin de tilavetinin neshedildi¤i anlam›na geldi¤ini ifade et-
mekteyiz.

5. Rivayet:
Ebû Süfyân el-Kilâ’î flöyle rivayet etmektedir: “Mesleme b. Mu-

halled el-Ensârî, birgün kendilerine “Kur’ân’da mushafa yaz›lmam›fl
olan iki ayeti bana bildirin!” dedi. Bir fley söylemediler. Yanlar›nda
Ebu’l-Kenûd Sa’d b. Mâlik de bulunmaktayd›. ‹bn Mesleme flöyle de-
di: “‹man edenler, hicret edenler ve mallar›yla, canlar›yla Allah yo-
lunda cihad edenler sizin felaha erdi¤inize sevinmiyorlar m›? Onlar›
bar›nd›ranlar, destekleyenler ve Allah’›n kendilerine gazab etti¤i
kavme karfl› onlar› savunanlar.. hiçbir nefis onlar›n yapt›klar›na mü-
kafat olarak nas›l bir göz sevinci gizlendi¤ini bilemez.”

el-Hûî, el-Beyân adl› eserinde Sünnileri Kur’ân’a dil uzatmakla it-
ham ederek bu rivayete yer vermektedir.258

Suyûtî de ayn› rivayeti el-‹tkân adl› eserinde “Hükmü Kal›p Tila-
veti Neshedilenler” bafll›¤› alt›nda zikretmektedir.259

Görüflümüze göre bu rivayet flayet sahih ise, tilaveti neshedilen-
ler kapsam›nda addedilir.

6. Rivayet:
Zerr’in rivayetine göre Ubey b. Ka’b “Ey Zerr” dedi, “Ahzâb Sûre-

si nas›l bir flekilde okunuyor?” ‘Yetmifl üç ayet olarak’ dedim. “(Ek-
siksiz) olsayd›, Bakara Sûresi kadar ya da daha uzun olurdu.” dedi.

el-Hûî, bu rivayeti el-Beyân adl› eserinde Ehl-i sünneti Kur’ân’a
dil uzatmakla itham ederek zikretmektedir.260

Suyûtî ayn› rivayete “Hükmü Kal›p Tilaveti Mensuh Olanlar” bafl-
l›¤› alt›nda yer vermektedir.261

fiîa’n›n önde gelen alimleri neshin bu türünü kabul etmektedirler.
Bu ilim adamlar›ndan olarak flu isimleri zikredebiliriz:

1- fieyh Ebû Ali et-Tabersî: “… Üçüncü olarak; tehir (geciktir-
me) anlam›nda olmas›d›r. Kur’ân-› Kerim’in inmesi, bir süre okunup
uygulamada kalmas› ve daha sonra neshedilmek suretiyle tilavetinin

258 el-Beyân, s.205
259 el-‹tkân, c.2, s.721
260 el-Beyân, s.204
261 el-‹tkân, c.2, s.718
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tamamen silinerek kald›r›lmas›d›r. Tevili ile amel edilmez. Buna mi-
sal olarak Zer b. Hubeyfl’ten yap›lan flu rivayet gösterilebilir: “Ubey
kendisine ‘Ahzab Sûresi’ni kaç ayet olarak okuyorsunuz?’ diye sor-
du¤unda ‘Yetmifl küsür ayet’ demifltir. Bunun üzerine Ubey, ‘Biz Ra-
sûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ile birlikte iken Bakara Sûresi’nden da-
ha uzun olarak okumufltum.’ demifltir.”262

2- Ebû Cafer et-Tûsî: “Kur’ân’da baz› fleylerin (farkl› ayetlerin
-çev.-) de var oldu¤u ve bunlar›n adetleri hakk›nda çok say›da riva-
yet nakledilmifltir. Bunlardan biri de Ahzab Sûresi’nin Bakara Sûre-
si’ne denk uzunlukta oldu¤unu bildiren rivayettir.263

7. Rivayet:
Bi’r Ma’ûne’de flehit edilen ashab ile alakal› olarak Enes rad›yal-

lâhu anh’tan aktar›lan rivayete göre Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem

böylesine çirkin bir cinayeti iflleyen katillere beddua ederek kunutta
bulunmufltur. Enes “fiehit edilenler hakk›nda k›raat etti¤imiz bir ayet
nazil olmufl, daha sonra kald›r›lm›flt›r.” deyip bu ayetin flöyle oldu¤u-
nu bildirmifltir: “Bizim Rabbimizle bulufltu¤umuzu; O’nun bizden, bi-
zim de O’ndan raz› oldu¤umuzu kavmimize bildirin!”

fiiî ulemadan Rasûl Caferyân Ukzûbetu’t-Tahrîf adl› eserinde
Sünnileri Kur’ân’a dil uzatmakla suçlayarak bu rivayete yer vermek-
tedir.264

Ayn› rivayeti Suyûtî de el-‹tkân’da “Hükmü Kal›p Tilaveti Neshe-
dilenler” bafll›¤› alt›nda zikretmektedir.265 Müslüman alimlerin ifade
ettikleri gibi bizim de görüflümüz “daha sonra kald›r›lm›flt›r” ifadesi
‘daha sonra neshedilmifltir’ anlam›na gelmektedir.

Burada nesh bulundu¤unu önde gelen flia alimleri de ifade et-
mektedirler. Bu alimlerden baz›lar› flunlard›r:

1- Ebû Ali et-Tabersî: Kur’ân’da baz› ayetlerin bulunup daha
sonra tilavetlerinin neshedildi¤ine dair birçok rivayet varid olmufl-
tur. Bu rivayetlerden biri Enes’ten aktar›lm›flt›r. Buna göre Enes flöy-
le anlat›r: Bi’r Ma’ûne’de öldürülen Ensar’dan yetmifl kifli hakk›nda
flöyle k›raat etmifltik: “Bizim Rabbimizle bulufltu¤umuzu; O’nun biz-
den, bizim de O’ndan raz› oldu¤umuzu kavmimize bildirin!” Bu
(ayet) daha sonra kald›r›lm›flt›r.266

262 Mecma’u’l-Beyân, c.1, s.409, Bakara Sûresi 106. ayet aç›klamas›.
263 et-Tibyân, c.1, s.394, Bakara Sûresi 106. ayet aç›klamas›.
264 Ukzûbetu’t-Tahrîf, s.47
265 el-‹tkân, c.2, s.720
266 Mecma’u’l-Beyân, c.1, s.406, Bakara Sûresi 106. ayet aç›klamas›.
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2- Ebû Cafer et-Tûsî: Kur’ân’da baz› ayetler vard› daha sonra
tilavetleri neshedildi. Bu rivayetlerden biri Enes b. Mâlik’ten aktar›l-
m›flt›r. Bu rivayette Enes flöyle anlat›r: Bi’r Ma’ûne’de öldürülen En-
sar’dan yetmifl kifli hakk›nda flöyle k›raat etmifltik: “Bizim Rabbimiz-
le bulufltu¤umuzu; O’nun bizden, bizim de O’ndan raz› oldu¤umuzu
kavmimize bildirin!” Bu (ayet) daha sonra kald›r›lm›flt›r.267

8. Rivayet:
Rivayete göre Humeyde bnt. Ebî Yunus flöyle anlatmaktad›r:

“Seksen yafl›nda iken babam bana Âifle mushaf›nda bulunan flu aye-
ti okumufltu: “Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey iman
edenler siz de ona ve ilk saflarda namaz k›lanlara salât ve selâm
edin!” Humeyde “Bu Osman’›n mushaf› de¤ifltirmesinden önceydi”
der.

el-Hûî bu rivayete el-Beyân adl› eserinde Sünnîleri Kur’ân’a ta’n
etmekle suçlayarak yer vermektedir.268

Ayn› rivayeti Suyûtî el-‹tkân’da “Hükmü Kal›p Tilaveti Neshedi-
lenler” bafll›¤› alt›nda zikretmektedir.269

“…ve ilk saflarda namaz k›lanlara” fleklindeki fazlal›k k›sm›n ti-
laveti neshedilmifltir. Osman rad›yallâhu anh insanlar› tek bir Mushaf
etraf›nda toplamadan önce bu fazlal›k k›s›m mevcut bulunmaktayd›.
Hz. Osmân rad›yallâhu anh tilaveti mensuh olanlar› Kur’ân’dan ç›kar-
m›flt›r. Ayr›ca bu k›s›m mütevatir olmad›¤›ndan flaz k›raat olarak de-
¤erlendirilmektedir.

9. Rivayet:
‹bn Abbas ve Ubey b. Ka’b Mushaflar›nda bulunan Hal’ ve Hafd

Sûreleri270 hakk›nda zikredilen rivayetler. Bahsedilen sûreler flu fle-
kildedir: “Allah›m, senin yard›m›n› dileriz. Ba¤›fllanma ve ma¤firet is-
teriz. Seni övgüyle anar; nankörlük etmeyiz. Sana karfl› günah iflle-
yenleri, facirlik yapanlar› terk eder, onlarla iliflki kurmay›z. Allah›m,
yaln›zca sana ibadet ederiz. S›rf senin için namaz k›lar›z. Yaln›zca sa-
na secde ederiz. Senin yolunda çal›fl›p çabalar, yard›m›m›z› esirge-
meyiz. Rahmetini umar›z. Azab›ndan korkar›z. Çünkü senin azab›n
ya Rabbi, kafirlerin peflini b›rakmaz.”

267 et-Tibyân, c.1, s.394, Bakara Sûresi 106. ayet aç›klamas›.
268 el-Beyân, s.204
269 el-‹tkân, c.2, s.718
270 Bunlar olarak kunut duas› olarak bilinen dualard›r. (çev.)
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el-Hûî bu rivayeti Sünnîleri itham ederek el-Beyân adl› eserinde
zikretmektedir.271

Suyûtî de ayn› rivayeti el-‹tkân adl› eserinde “Hükmü Kal›p Tila-
veti Neshedilenler” bafll›¤› alt›nda zikretmektedir.272

Suyûtî flöyle der: “el-Huseyn b. el-Munâdî en-Nâsih ve’l-Mensûh
adl› eserinde Kur’ân’dan resminin kald›r›ld›¤›, fakat gönüllerden ez-
berinin kald›r›lmad›¤› ayetlerden biri de vitirde okunan kunut sûre-
leridir. Bunlar Hal’ ve Hafd Sûreleri olarak adland›r›l›r.” demektedir.
(Yani bu iki sûrenin tilavetleri neshedilmifltir.)

10. Rivayet:
Ebû Ubeyd flöyle der: ‹smail b. ‹brahim bize Eyyub > Nâfi’ > ‹bn

Ömer yoluyla flunu tahdis etmifltir: “Hiçbiriniz Kur’ân’›n tümünü al-
d›m, demesin! Birço¤u gitmifl oldu¤u halde Kur’ân’›n tümünü nere-
den bilecek? Buna mukabil Kur’ân’›n zahir olan kadar›n› ald›m, de-
sin!

el-Hûî bu rivayeti Sünnîleri Kur’ân’a dil uzatmakla itham ederken
el-Beyân adl› eserinde zikreder.273

Ayn› rivayete Suyûtî el-‹tkân’da “Hükmü Kal›p Tilaveti Nesholu-
nanlar” bafll›¤› alt›nda yer vermektedir.274 Müslüman alimlerin ifade
etmifl olduklar› görüfle ifltirak ederek “(Kur’ân’›n) biço¤u gitmifl ol-
du¤u halde” sözü ile kastedilenin tilaveti neshedilenler oldu¤unu be-
lirtmek isteriz.

11. Rivayet:
‘Urve b. Zubeyr Hz. Âifle’nin flöyle dedi¤ini rivayet eder: “Hz. Pey-

gamber sallallâhu aleyhi ve sellem döneminde Ahzâb Sûresi 200 ayet olarak
okunurdu. Osman Mushaflar› yazd›¤›nda bu Mushaflar konusunda
flimdi oldu¤undan fazlas›na muktedir olamad›k.”

Bu rivayeti Hûî el-Beyân adl› eserinde Sünnileri Kur’ân’a ta’n et-
mekle itham ederek zikretmektedir.275

Ayn› rivayeti Suyûtî, el-‹tkân’da “Hükmü Kal›p Tilaveti Neshedi-
lenler” bafll›¤› alt›nda zikreder.276 fiunu ifade etmek isteriz ki, Ahzâb

271 el-Beyân, s.203
272 el-‹tkân, c.2, s.721
273 el-Beyân, s.203
274 el-‹tkân, c.2, s.718
275 el-Beyân, s.203
276 el-‹tkân, c.2, s.718
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Sûresi flu ankinden daha uzuncayd›. Tûsî ve Tabersî gibi iki büyük flii
alimin de kabul etti¤i gibi bu sûrenin birçok ayeti neshedilmifltir. Ko-
nuyla ilgili olarak 6. rivayete bak›labilir.

“Osman Mushaflar› yazd›¤›nda bu Mushaflar konusunda flimdi ol-
du¤undan fazlas›na muktedir olamad›k.” ifadesiyle kastedilen fludur:
Osman insanlar› tek bir Mushaf etraf›nda toplad›¤›nda tilaveti men-
suh olan ayetleri yazmad›. Tabiat›yla Ahzâb Sûresi mensuh ayetlerle
birlikte daha uzundu. Neshedilmifl olan ayetler ç›kar›l›nca sûre k›sal-
d›. Ve flu anki uzunlu¤unda kald›. Kur’ân’›n mütevatir oluflu gibi bu
da mütevatirdir.

12. Rivayet:
Hûî flöyle der: Taberânî’nin Ömer b. Hattab yoluyla merfu ve mu-

vassak olarak tahric etti¤i rivayete göre “Kur’ân bir milyon on yedi
bin harftir.”

Hûî bu rivayete el-Beyân adl› eserinde Sünnileri Kur’ân’a dil uzat-
makla itham ederken yer vermektedir.277

Bu rivayet Ömer rad›yallâhu anh hakk›nda uydurulmufl yalandan
baflka bir fley de¤ildir.278

13. Rivayet:
Abdurrâz›k, ‹bn Cureyc > ‘Amr b. Dînâr yoluyla haber verdi¤ine

göre flöyle demifltir: “Bucâle et-Temîmî’nin flöyle anlatt›¤›n› duydum:
Ömer b. Hattâb mescidde bir gencin kuca¤›nda bir mushaf gördü. Bu
mushafta flöyle bir ayet bulunmaktayd›: “Peygamber müminlere ken-
di nefislerinden daha evlad›r. Onlar›n babas›d›r.”

Bu rivayeti flii ilim adam› Rasûl Caferyân Ukzûbetu Tahrîfi’l-
Kur’ân adl› eserinde zikretmektedir. Bu kitab›n ismi daha sonra el-
Kur’ân ve De’âvi’t-Tahrîf olarak de¤ifltirilmifltir. Müellif Sünnileri
Kur’ân’a ta’n etmekle itham eder.279

“Onlar›n babas›d›r” sözünün tilaveti mensuhtur. fiaz k›raatlerden
say›lmaktad›r. fiîa’n›n önde gelen ilim adamlar› da bu tür neshi kabul
etmektedirler:

1- el-Feyz el-Kâflânî lakapl› Muhsin: Tefsîru’s-Sâfî adl› eserin-
de flunlar› kaydetmektedir: “Bâk›r ve Sad›k aleyhimâsselâm’dan riva-

277 el-Beyân, s.202
278 el-Elbânî, Da’îfu’l-Câmi’, 4133. rivayet
279 Ukzûbetu’t-Tahrîf, s.49

86 ❙ Kur’ân’a Dil Uzatanları Tanıyalım 



yete göre “(Peygamberin) Han›mlar› analar›, kendisi de babalar›d›r.”
anlam›nda ayeti okumufllard›r.280

2- Sultan Ali fiah lakapl› fiii alim Muhammed el-Cenâbezî:
“Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha evlad›r. Han›mlar›
da anneleridir.” anlam›ndaki Ahzâb Sûresi 6. ayeti aç›klarken Sad›k
“kendisi de onlar›n babalar›d›r” fleklinde okumufltur.281

3- Büyük müfessir Ali b. ‹brahim el-Kummî: Ayn› ayeti tefsir
ederken “Kendisi müminlerin babas›, han›mlar› da anneleridir” flek-
linde inmifltir, der.282

14. Rivayet:
‘Urve’den gelen rivayete göre flöyle demifltir: “’Âifle mushaf›nda

“Namazlar›, orta namaz› ve ikindi namaz›n› muhafaza edin!” yaz›l›yd›.

Bu rivayeti flii alim Rasûl Caferyân Ukzûbetu’t-Tahrîf adl› eserin-
de Sünnileri itham ederek zikretmektedir.283

“‹kindi namaz›n›” k›sm› tilaveti mensuh olan ayetlerdendir. Ayr›-
ca mütevatir olmayan flaz k›raatlerden say›l›r. Bu flaz k›raatleri
fiîa’n›n büyük alimleri de dile getirmektedir. Bu alimlerden baz›lar›
flunlard›r:

1- Ali b. ‹brahim el-Kummî: Tefsirinde flöyle demektedir: “Ebû
Abdillah aleyhisselâm’dan rivayete göre flöyle k›raatte bulunmufltu:
“Namazlar›, orta namaz› ve ikindi namaz›n› muhafaza edin! Allah için
adalet sahibi olun!”284

2- Büyük müfessir Hâflim el-Bahrânî: Tefsirinde flöyle demekte-
dir: “Baz› k›raatlerde (anlam olarak) “Namazlar›, orta namaz› ve ikin-
di namaz›n› muhafaza edin! Allah için adalet sahibi olun!” olarak ge-
çer.”285

3- el-Feyz el-Kâflânî lakapl› Muhsin: Tefsirinde Kummî > Sa-
d›k aleyhisselâm kanal›yla gelen flu rivayete yer vermektedir: “(Sa-
d›k) “Namazlar›, orta namaz› ve ikindi namaz›n› muhafaza edin! Al-
lah için adalet sahibi olun!” fleklinde okumufltur.”286

4- Müfessir Muhammed b. Mes’ûd el-‘Ayyâflî: Tefsirinde Mu-
hammed b. Muslim > Ebû Cafer yoluyla gelen flöyle bir rivayet nak-

280 Tefsîru’s-Sâfî, c.4, s.164, Ahzâb Sûresi 6. ayetin aç›klamas›.
281 Beyânu’s-Se’âde fî Makâmâti’l-‘‹bâde, c.3, s.230.
282 Tefsîru’l-Kummî, c.2, s.176.
283 Ukzûbetu’t-Tahrîf, s.43.
284 Tefsîru’l-Kummî, c.1, s.106, Bakara Sûresi 238. ayet tefsiri.
285 Tefsîru’l-Burhân, c.1, s.230, Bakara, 238. ayet tefsiri.
286 Tefsîru’s-Sâfî, c.1, s.269, Bakara, 238. ayet tefsiri.
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leder: “Kendisine ‘orta namaz’, dedi¤imde “Namazlar›, orta namaz›
ve ikindi namaz›n› muhafaza edin! Allah için adalet sahibi olun!” de-
di.”287

15. Rivayet:
Kabsa b. ‘Ukbe … > ‹brahim b. ‘Alkame yoluyla bize flunu tahdis

etti: “Abdullah’›n ashab›ndan bir grupla fiam’a girdim. Ebû’d-Derdâ
bizim orada oldu¤umuzu duyunca yan›m›za geldi. ‘‹çinizde Kur’ân
haf›z› var m›?’ dedi. ‘Evet’ dedik. ‘Hanginiz?’ diye sordu. Beni göster-
diler. ‘Oku!’ dedi. “Bürüdü¤ü zaman geceye, aç›ld›¤› zaman gündüze,
erke¤e ve difliye yemin olsun ki” fleklinde okudum. ‘Sen bunun arka-
dafl›n›n a¤z›ndan m› duydun?’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Ben de Rasûlullah
sallallâhu aleyhi ve sellem’in a¤z›ndan duydum, ama bunlar (bu flekilde
okunmas›n›) engelliyorlar.’ dedi.

Rasûl Caferyân, Ukzûbetu’t-Tahrîf adl› eserinde Sünnileri
Kur’ân’a dil uzatmakla itham ederken bu rivayete yer vermekte-
dir.288

Bu k›raat mütevatir olmayan flaz bir k›raat say›lmaktad›r. Müte-
vatir olan k›raat ise (erke¤e ve difliye yemin olsun ki de¤il) “Erke¤i
ve difliyi yaratana”289 fleklindedir. Bu k›raate âhâd yolundan gelen k›-
raat denilmektedir.290

Büyük fiiî müfessir Ebû Ali et-Tabersî Mecma’u’l-Beyân adl› ese-
rinde Leyl Sûresi tefsirinde flunlar› dile getirmektedir: “fiaz k›raatler
aras›nda Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in k›raati, Ali b. Ebî Tâ-
lib aleyhisselâm’›n, ‹bn Mes’ûd’un, Ebu’d-Derdâ’n›n ve ‹bn Abbas’›n
k›raati olan ve mâ edat› zikredilmeyen “Aç›ld›¤› zaman gündüze ye-
min olsun! Erke¤i ve difliyi yaratm›flt›r” k›raati de yer almaktad›r. Bu
rivayet Ebû Abdillah aleyhisselâm’dan rivayet edilmifltir.

Bu itiraf, büyük bir flii müfessirin mâ edat›n›n yer almad›¤› flaz bir
k›raatin varl›¤›n› kabul etti¤ini; bunun akabinde de bir k›raat flaz ise
bir iki harf ya da bir iki kelimenin de¤ifltirilmifl olmas›n›n önemsen-
medi¤ini göstermektedir. Çünkü böyle bir k›raat, art›k mütevatir de-
¤il flazd›r. Osman rad›yallâhu anh taraf›ndan cem edilip de ashab-› ki-
ram taraf›ndan üzerinde icma edilmifl olan Kur’ân’dan olamaz.

287 Tefsîru’l-‘Ayyâflî, c.1, Bakara Sûresi 238. ayetin tefsiri.
288 Ukzûbetu’t-Tahrîf, s.46
289 bk. Ebû Tâhir Abdulkayyûm es-Sindî, Safahât fî ‘Ulûmi’l-K›râât, s.90, el-Mektebetu’l-‹m

dâdiyye
290 bk. Suyûtî, el-‹tkân, c.1, s.240
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16. Rivayet:
Ebbân b. ‘‹mrân bize flöyle tahdis etmifltir: “Abdurrahman b. Es-

ved’e ‘Sen “S›râta men en’amte ‘aleyhim ¤ayri’l-ma¤dûbi ‘aleyhim ve
¤ari’d-dâllîn” fleklinde okuyorsun dedim.”

Rasûl Caferyân bu rivayete Ukzûbetu’t-Tahrîf adl› eserinde Sün-
nileri Kur’ân’a dil uzatmakla itham ederken yer verir.291

Bu k›raat da flaz say›lmaktad›r. 

‹ki flii müfessir bu k›raatin flaz oldu¤unu kabul etmektedir:

1- Muhammed b. Mes’ûd el-‘Ayyâflî: Tefsirinde ‹bn Ebî
Rif’a’dan rivayetle “¤ayri’l-ma¤dûbi ‘aleyhim ve ¤ayri’d-dâllîn” ayeti
ile ilgili olarak böyle nazil olmufltur, der. Bu esere talik yazm›fl olan
Hâflim el-Mahallâtî “¤ayri’d-dâllîn”in k›raat farkl›l›¤› oldu¤unu belirt-
mektedir.292

2- Ali b. ‹brahim el-Kummî: Tefsirinde bu görüflü dile getir-
mektedir.293

17. Rivayet:
Garanik Hadisi

Ebû Bekr b. el-‘Arabî294, Kurtubî295 ve fieyh el-Elbânî rahimehul-
lâh bu k›ssay› zay›f kabul etmektedirler. fieyh el-Elbânî flöyle demek-
tedir: “K›ssa ile ilgili rivayetler … irsal, zay›fl›k ve cehalet illetleri ta-
fl›maktad›r. Delil olarak kullan›lmaya imkan sa¤layan herhangi bir
unsur bar›nd›rmamaktad›r. ‹çeri¤indeki nübüvvet ve risalet makam›-
na lay›k olmayacak derecedeki tutars›zl›k ve nekaret de zay›f oldu-
¤unu ve hatta bat›l oldu¤unu pekifltirmektedir.” fieyh el-Elbânî’nin
söz konusu k›ssan›n sened ve metin yönünden bat›l oldu¤una dair
kaleme ald›¤› özel bir tasnif eseri bulunmaktad›r. Beyrut, el-Mekte-
bu’l-‹slâmî taraf›ndan neflredilen eserin ad› Nasbu’l-Mecânîk li Nesfi
K›ssati’l-⁄arânîk fleklindedir.

18. Rivayet:
Ebû Bekr b. Ebî Dâvûd el-Mesâhif adl› eserinde flunu kaydet-

mektedir: “‹bn Vehb yoluyla Ebu’t-Tâhir bize flöyle tahdis etmifltir:

291 Ukzûbetu’t-Tahrîf, s.38.
292 Tefsîru’l-‘Ayyâflî, c.1, s.38.
293 Tefsîru’l-Kummî, c.1, s58.
294 Ahkâmu’l-Kur’ân, Hac Sûresi 52. ayet tefsiri.
295 el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’âni’l-Kerîm, c.12, s.81-82.
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Mâlik’e Osman rad›yallâhu anh mushaf› hakk›nda sordum ‘gitti’ de-
di.”296

‹mam Mâlik rahimehullâh’›n flu an iki kapak aras›nda mevcut bu-
lunan Kur’ân’›n Osman rad›yallâhu anh taraf›ndan derlenen ve di¤er
ülkelere de yay›lan mushaf olmad›¤›; bunun baflka bir Mushaf oldu-
¤unu ifade etti¤ine dair herhangi bir delil bulunmamaktad›r.

Bu eserle kastedilen ‹mam Mushaf olarak adland›r›lan mushaft›r.
Bu Mushaf müminlerin emiri Osman rad›yallâhu anh yan›nda bulu-
nan ve bizzat kendisinin okudu¤u Mushaf idi. Onu s›rf kendisi için
bulunduruyordu. Osman rad›yallâhu anh taraf›ndan yaz›lm›fl olan
Mushaflar sahih olan görüfle göre alt› tanedir:

‹mam mushaf›: Özel Medine mushaf› olarak da adland›r›lmakta-
d›r. Osman rad›yallâhu anh onu yaln›z kendisi için yan›nda bulundu-
ruyordu.

Genel Medine Mushaf›: Medine halk›nda bulunan Mushaf.

Mekke Mushaf›,

fiam Mushaf›,

Kûfe Mushaf›,

Basra Mushaf›.

19. Rivayet:
Bu rivayet Osman Mushaf›’nda Haccac b. Yusuf taraf›ndan yaz›-

lan ve de¤ifltirilenler hakk›ndad›r. el-Mesâhif’te flöyle anlat›l›r:

“Abbâd b. Suhayb > ‘Avf b. Ebî Cemîle yoluyla Ebû Hâtim es-Si-
cistânî bize flöyle tahdis etmifltir: Haccac b. Yusuf, Osman mushaf›n-
daki on bir harfi de¤ifltirdi. Devamla flöyle der:

Bakara Sûresi’nde297 “lem yetesenne ve’nzur” ayetinde hâ harfi
yokken harf eklemifl “lem yetesenneh” yapm›flt›r.

Mâide Sûresi’nde298 yer alan ayet “flerî’aten ve minhâcen” fleklin-
de iken bunu da de¤ifltirip “flir’aten ve minhâcen” yapm›flt›r.

Yunus Sûresi’nde299 “huvellezî yunfliruküm” ayetini de¤ifltirmifl
“yuseyyiruküm” yapm›flt›r.

Yusuf Sûresi’nde300 yer alan “ene âtîküm bi te’vîlih” ayetini “ene
unebbiuküm bi te’vîlih” olarak de¤ifltirmifltir.

296 ‹bn Ebî Dâvûd, el-Mesâhif, s.44
297 Bakara, 2/259
298 Mâide, 5/48
299 Yunus, 10/22
300 Yusuf, 12/45
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Muminûn sûresi’nde301 üçü bir arada “yekûlûne lillâli lillâli lillâ-
li” fleklinde yer alan ayeti de¤ifltirmifl ve üçünü ayr› ayr› zikretmifltir.

fiu’arâ Sûresi’nde Nuh k›ssas›nda302 “mine’l-muhracîn” fleklinde-
ki ayeti “mine’l-mercûmîn” olarak; Lut k›ssas›nda303 “mine’l-mercû-
mîn” fleklinde yer alan ayeti de “mine’l-muhracîn” olarak de¤ifltirmifl-
tir.

Zuhruf Sûresi’ndeki304 “Nahnu kasemnâ beynehumâ me’âyifle-
hum” ayetini “ma’îfletehum” olarak de¤ifltirmifltir.

“Min mâin ¤ayri yâsin” ayetini “min mâin ¤ayri âsin” 305 olarak de-
¤ifltirmifltir.

Hadid Sûresi’nde306 yer alan “fellezîne âmenû vettekav lehum ec-
run kebîr” ayetini “ve enfekû” fleklinde de¤ifltirmifltir.

Tekvir Sûresi’nde307 bulunan “Ve mâ huve ‘ala’l-¤aybi bi zanîn”
ayetini “bi danîn” olarak de¤ifltirmifltir.

Bu rivayet oldukça zay›ft›r. Senedinde yer alan ravilerden ‘Abbâd
b. Suhayb da’îfu’l-hadîs ve munkeru’l-hadîstir. Konuya iliflkin olarak
Sicistânî taraf›ndan kaleme al›n›p Mektebetu’d-D›yâ taraf›ndan Tan-
ta’da neflredilen ve Muhammed Abduh taraf›ndan tahkiki yap›lan Ki-
tâbu’l-Mesâhif adl› eserin 157-272 sayfalar›na bak›labilir.

20. Rivayet:
‹bn Abbas “Ey iman edenler! Kendi evinizden baflka evlere, geldi-

¤inizi farkettirip (izin al›p) ev halk›na selam vermedikçe girmeyin.”
(Nûr, 24/27) ayeti hakk›nda “Katip “hattâ teste’zinû” yazaca¤›na hata
ile “hattâ teste’nisû” yazm›flt›r.” demektedir. Hâkim bu rivayetin Bu-
hârî ve Müslim flart›na göre sahih oldu¤unu; fakat tahric etmedikle-
rini ifade eder. Zehebî de et-Telhîs’te Buhârî ve Müslim’in flart›na uy-
gun oldu¤unu söyler.308

a- Bu rivayet ‹bn Abbas’tan sabit de¤ildir; münkerdir. Çünkü Ca-
fer b. ‹yâs > Mücahid yoluyla gelen bir rivayettir. ‹mam Ahmed flöy-
le demektedir: “fiu’be Ebû Biflr’in Mücahid’den aktard›¤› rivayeti za-
y›f sayard›.” Yahyâ b. Ma’în flöyle demektedir: “fiu’be Mücahid kana-

301 Müminûn, 23/85, 87, 89
302 fiu’arâ, 26/116
303 fiu’arâ, 26/167
304 Zuhruf, 43/32
305 Muhammed, 47/15
306 Hadid, 57/7
307 Tekvîr, 81/24
308 el-Müstedrek ‘alâ’s-Sahîhayn, c.2, s.430, 3496. hadis, Dâru’l-Kütubi’l-‹lmiyye
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l›yla gelen tefsiri konusunda olumsuz de¤erlendirmelerde bulun-
mufltur.” ‹bn Hacer et-Takrîb’de flöyle demektedir: “Sa’îd b. Cubeyr
tarikinde sikad›r. Hubeyb b. Sâlim ve Mücahid’in bulundu¤u sened-
de fiu’be kendisini zay›f saymaktad›r.”

b- Ebû Hayyân flöyle demektedir: “‹bn Abbas’tan “teste’nisû” ifa-
desinin hatayla söylendi¤ini ya da katibin yan›lg›s› oldu¤unu; halbu-
ki ‹bn Abbas’›n “hattâ teste’zinû” fleklinde okumufl oldu¤unu rivayet
eden ‹slam’a dil uzatm›fl ve dinde ilhada sapm›fl demektir. ‹bn Abbas
bu gibi söylemlerden uzakt›r. “Teste’nisû” ifadesinin manas› tam ola-
rak oturmakta ve Arap dili aç›s›ndan da aç›k seçik anlafl›lmakta-
d›r.”309

c- ‹bn Abbas’›n “teste’nisû” fleklinde okudu¤u ve bunu istizan, ya-
ni izin istemek olarak tefsir etti¤i sabittir. ‹bn Abbas’tan “Ey iman
edenler! Kendi evinizden baflka evlere, geldi¤inizi farkettirip (izin
al›p) ev halk›na selam vermedikçe girmeyin.” (Nûr, 24/27) ayeti hak-
k›nda rivayet edildi¤ine göre “‹sti’nâs, istizan (izin istemek) anlam›-
na gelir” demifltir.310

21. Rivayet:
Suyûtî flöyle demektedir: “…‹bn Eflte ve ‹bn Ebî Hâtim’in ‹bn Ab-

bas yoluyla tahric ettiklerine göre “Onun nurunun temsili bir kandil-
lik gibidir” (Nur, 24/35) ayeti hakk›nda flöyle demifltir: “Bu ayette
katibin bir yan›lg›s› söz konusudur. Çünkü Allah celle celâluhû’nun
nuru kandillik gibi olmaktan daha yücedir. Bu (ayet) asl›nda “Mümi-
nin nurunun temsili kandillik gibidir.” fleklindedir.311 Ebû ‘Ubeyd
Fedâilu’l-Kur’ân’da flöyle der: “‹bn Cureyc > Mücahid yoluyla Hac-
câc’›n bize tahdis etti¤ine göre Mücahid, bu ayeti “Müminlerin nuru-
nun temsili içinde lamba bulunan kandillik gibidir” anlam›nda k›ra-
at etmifltir.312

a- K›raat ravilerinden hiçbirisi ‹bn Abbas’›n “Müminin nurunun
temsili” anlam›nda okudu¤unu rivayet etmifl de¤ildir. Bu da kendisi
hakk›nda yap›lan rivayetin sahih olmad›¤›n›n delilidir. Nas›l olur da
do¤ru oldu¤una inand›¤›n› b›rak›p da hata oldu¤una inand›¤› k›raati
uygular.

b- ‹bnu’l-Enbârî ve baflka alimler bu rivayetlerin zay›f oldu¤unu
ifade etmektedirler. K›raatte bu harflerin sabit oldu¤una dair ‹bn Ab-

309 Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît, c.6, s.410; ayr›ca bk. El-‹tkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, c.2, s.276
310 Tefsîru’t-Taberî, c.18, s.110
311 el-‹tkân, c.1, s.393
312 Fedâilu’l-Kur’ân, c.2, s.129, 646.hadis
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bas ve di¤erlerinden nakledilen baflka rivayetlere istinad ederek bu-
rada zikredilen rivayetlere muhalefet göstermektedirler.313

c- fieyhulislam ‹bn Teymiyye flöyle demektedir: “(Vahyi yazan)
katibin yan›ld›¤›n› söyleyen kimse daha çirkin bir yanl›fl yapm›fl de-
mektir. Çünkü Mushaf tevatür yoluyla nakledilmifltir. Birçok Mushaf
(kopye edilerek) yaz›lm›flt›r. Bu durumda yan›lg› bulunmas› nas›l dü-
flünülebilir?”314

d- ‹bn Abbas rad›yallâhu anhumâ Kur’ân’› Zeyd b. Sâbit ve Ubey b.
Ka’b rad›yallâhu anhumâ’dan alm›flt›r. Bu iki sahabi Osman rad›yallâ-
hu anh zaman›nda Kur’ân’› cem etmifl olan sahabilerdir. Zeyd ayn› za-
manda Kur’ân’› Ebû Bekr’in emriyle cem etmifl olan sahabidir. Vahiy
katibidir. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in emri ve ikrar› ile vah-
yi yaz›ya dökerdi. ‹bn Abbas, Zeyd’in bu durumunu çok iyi bir flekil-
de bilmekteydi. (‹bn Abbas’›n) bu iki sahabiden Kur’ân’› al›p da Mus-
haflara yazd›klar›na dil uzatmas› akla uygun de¤ildir.315

e- Abdullah b. Abbas’›n yafl› küçük sahabilerden olmas›, Kur’ân’›
Ubey b. Ka’b rad›yallâhu anh ile Zeyd b. Sâbit rad›yallâhu anh’tan oku-
yarak ö¤renmifl olmas› da bu rivayette bildirilenin aksine delalet
eder.316 Abdullah b. Abbas’tan Ebû Cafer, Nâfi’, ‹bn Kesîr, Ebû ‘Amr
gibi k›raat imamlar›, k›raat rivayetinde bulunmufllard›r. Bu ilim
adamlar›n›n k›raatlerinde yukar›daki ile alakal› hiçbir husus bulun-
mamaktad›r. Aksine ‹bn Abbas’›n k›raati ço¤unlu¤un k›raatine uy-
gundur.

f- Buna ra¤men Ubey rad›yallâhu anh’›n “müminin nurunun tem-
sili” fleklinde okudu¤u rivayet edilmektedir. Bu flaz ve Mushaflarda-
kine muhalif olan bir k›raattir. Bu rivayetin flu flekilde yorumlanma-
s› gerekir: Ubey rad›yallâhu anh “meselu nûrihi” mütevatir k›raatin-
deki zamiri böyle tefsir etmektedir. Yahut da bu k›raat mensuh bir
k›raattir.317

22. Rivayet:
Rivayete göre Âifle flöyle demifltir: “Recmle ilgili ve büyük yaflta

olan kimsenin on kez emzirilmesi hakk›nda ayet nazil olmufltu. (Bu
ayetler) benim yata¤›m›n alt›ndaki bir sahifede yaz›l› bulunmaktay-
d›. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem vefat edince cenaze ifllemleri ile

313 el-‹tkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, c.2, s.276
314 Mecmû’u Fetâvâ fieyhilislam ‹bn Teymiyye, c.15, s.255
315 Menâhilu’l-‘‹rfân, c.1, s.392
316 bk. en-Neflr fi’l-K›rââti’l-‘Aflr, c.1, s.178, 122; Ma’rifetu’l-Kurrâi’l-Kibâr, c.1, s.57, 45
317 el-Bahru’l-Muhît, c.6, s.418; Menâhilu’l-‘‹rfân, c.1, s.391
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meflgul oldu¤umuz s›rada evcil bir hayvan içeri girerek bu sahifeyi
yemifl.”318

a- Hadisin senedinde Muhammed b. ‹shak bulunmaktad›r. Müdel-
lis bir ravidir. An’ane de yapmaktad›r. ‹bn Hacer kendisini müdellis-
lerin üçüncü mertebesinde zikreder. Bu mertebe bol tedlis yapanla-
r›n tabakas›d›r. Bu tabakada yer alan ravilerin semâî yolla al›nd›¤›
aç›kça ifade edilmeyenler d›fl›ndaki rivayetlerini, ilim adamlar› delil
olarak kullanmazlar. Aralar›nda hadisleri mutlak olarak reddedilmifl
bulunanlar da vard›r. ‹bn Hacer rahimehullâh bu ravi hakk›nda flu
de¤erlendirmede bulunur: “Saduktur. Zay›f ve mechul ravilerden ve
bunlardan daha da kötülerinden tedliste bulunmakla ünlenmifltir.
Ahmed, Dârekutnî ve daha baflka alimlerin yapt›¤› niteleme bu flekil-
dedir.”319

b- Rivayetin sahih oldu¤unu varsaysak bile ne olacak? Çünkü
Kur’ân’›n naklinde muteber olan yaz›l› olan de¤il ezberde bulunan-
lard›r. Sabit oldu¤una göre vahyi Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem

için yaz›ya döken sahabe-i kiram ayn› zamanda kendileri için de yaz-
maktayd›lar. Bu yaz›lanlardan tek bir yapra¤›n üzerinde yaz›l› olan-
larla birlikte kaybolmas› Kur’ân-› Kerim’in korunmufllu¤u hususunda
hiçbir fleyi de¤ifltirmez. Özellikle de birer kopyas› baflkalar› yan›nda
da bulunuyorsa…

23. Rivayet:
Ebû ‘Ubeyd Fedâilu’l-Kur’ân’da flunlar› kaydetmektedir: “Harun

b. Mûsa yoluyla Haccâc bize flunu tahdis etti: Zubeyr b. H›rrît > ‹kri-
me yoluyla bize flöyle bildirdi: Mushaflar yaz›l›nca Osman’a sunuldu.
Lahn içeren baz› harfler tespit etti. ‘Bunlar› de¤ifltirme! Çünkü Arap-
lar bunlar› de¤ifltirecekler’ dedi ya da ‘Araplar bunlar› kendi dilleri
ile Arapçalaflt›racaklar. Katip Sakif kabilesinden, imla ettiren de Hu-
zeyl kabilesinden olsayd›, mushafta bu harfler olmazd›.’ dedi.”320

Rivayet zay›ft›r. Hz. Osman’dan nakledilmifl oldu¤u sahih de¤il-
dir. ‹snad› zay›f, muzdarip ve munkat›d›r. Osman’dan, Katâde mürsel
olarak; Nasr b. ‘Âs›m müsned olarak rivayet etmifltir. Senedinde
meçhul bir ravi olan Abdullah b. Futayma bulunmaktad›r.321

318 ‹bn Mâce, c.1, s.625-526, 1944. hadis
319 Tabakâtu’l-Müdellisîn, s.51, el-Menâr bask›s›
320 Fedâilu’l-Kur’ân, c.2, s.171, 738. hadis.
321 el-‹tkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, c.2, s.270
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24. Rivayet:
‹bn Mes’ûd’un muavvizeteynin varl›¤›n› kabul etmemesi.

a- Nevevî el-Muhezzeb’in flerhinde flunlar› kaydetmektedir: “Müs-
lümanlar Muavvizeteyn’in ve Fâtiha’n›n Kur’ân’dan oldu¤u konusun-
da icma etmifllerdir. Bu konuda herhangi bir fleyi inkar eden küfre
girmifl olur. Konuya iliflkin olarak ‹bn Mes’ûd’dan nakledilen rivayet
as›ls›zd›r. Sahih de¤ildir.” (el-Mecmû’, c.3, s.396)

Kad› Ebû Bekir de flöyle demektedir: “‹bn Mes’ûd’dan Muavvi-
zeyteyn’in Kur’ân’dan olmad›¤›na dair sahih bir nakil gelmifl de¤il-
dir. Ayr›ca bir tak›m illet ve tevillere dayanarak bunlar› kendi mus-
haf›ndan silip ç›kartt›¤›na dair mahfuz bir rivayet de bulunmamak-
tad›r.”322

‹bn Hazm el-Muhallâ adl› eserinin bafl k›s›mlar›nda flunlar› dile
getirmektedir: “Bu söylenenler ‹bn Mes’ûd hakk›nda uydurulmufl bir
yalandan ibarettir. ‹bn Mes’ûd’dan sahih olarak gelen k›raat ‘Âs›m >
Zerr b. Hubeyfl tariki ile nakledilmektedir ki, bu k›raatte Muavvize-
teyn de, Fatiha da bulunmaktad›r.

b- Bu rivayetin sahih oldu¤unu var sayacak olursak, ‹bn Mes’ûd
Fatiha’n›n Kur’ân’dan oldu¤unu inkar ediyor de¤ildir. Onun inkar›
Muavvizeteyn’in ve Fatiha’n›n mushafta isbat edilmesine yöneliktir.
Kad› Ebû Bekr b. et-T›yb et-Takrîb adl› eserde flunu dile getirmekte-
dir: “Abdullah b. Mes’ûd Muavvizeteyn ve Fatiha’n›n Kur’ân’dan ol-
du¤unu inkar etmemifltir. O yaln›zca Muavvizeteyn ve Fatiha’n›n
mushafta sabit k›l›nmas›n› inkar etmifltir. Çünkü ona göre sünnet
olan, yaln›zca Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in emri ile sabit k›-
l›n›p yaz›lmas›d›r. (‹bn Mes’ûd’un) bu hususla ilgili bir fley yazd›¤› ya
da ilgili emri duydu¤u hakk›nda bir bilgi bulamad›k. Bu ‹bn
Mes’ûd’un kendi yorumudur; yoksa bahsedilen sûrelerin Kur’ân’dan
oldu¤unun inkar› de¤ildir.”

c- ‹lgili naklî ve aklî veriler nedeniyle Abdullah ‹bn Mes’ûd’un
Muavvizeteyn’in Kur’ân’dan oluflunu inkar etmedi¤inde kuflku yok-
tur. Bunlar› mushaftan sildi¤ine dair rivayetler ise, bir iflkaldir ya da
raviye ar›z olan vehim sonucudur. “Muavvizeteyn” yerine “teavvuz”u
sildi¤inden bahsedilmifl olabilir. Bu ifade de ravi taraf›ndan yanl›fl
anlafl›l›p bizlere kadar yanl›fl nakledilmifl olabilir.323

d- As›m, Hamza, Kisâî ve Halef k›raatleri sahih senedlerle ‹bn
Mes’ûd’a ulaflmaktad›r. Ve bu k›raatlerin tümünde Muavvizeteyn ve

322 el-‹ntisâr li’l-Kur’ân, c.1, s.61
323 Abdussettâr efl-fieyh, Abdullah b. Mes’ûd, s.137 ve sonras›
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Fatiha Sûreleri Kur’ân’dan birer bölüm olarak yer almaktad›r. Hal
böyle iken ‹bn Mes’ûd bu sûreleri nas›l inkar edebilir? Bu sûrelerin
Kur’ân’dan oldu¤unu inkar etti¤i konusunda ‹bn Mes’ûd’a yap›lan is-
nadlar fahifl birer yanl›flt›r.

e- ‹bn Mes’ûd’un Muavvizeteyn’i inkar etmemifl oldu¤una dair ak-
lî ve naklî deliller oldukça fazlad›r. Bu delillerden baz›s›n› flöyle s›ra-
layabiliriz:

‹bn Mes’ûd bu iki sûrenin de yer ald›¤› son arzda haz›r bulunmufltur.

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ashaba ve daha sonra gelenlere
Kur’ân’› Abdullah b. Mes’ûd’dan almalar›n› emretmifltir. Hz. Peygam-
ber hevadan konuflmaz. Allah celle celâluhû peygamberine, sonucu
ancak hak ve hay›r olan fleyleri söyletir. Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi

ve sellem’in Muavvizeteyn’i inkar eden birinden Kur’ân’› almay› teflvik
etmesi düflünülebilir mi hiç?

Kur’ân-› Kerîm Ebû Bekr S›ddîk zaman›nda cem edilmifltir. Bu iki
sûre de ihtilafs›z olarak bu derlemede mevcut bulunmaktad›r.
Kur’ân’›n cem edilme ifllemi ashab›n, özellikle de kurra sahabîlerin
gözleri önünde gerçekleflmifltir. Bu sahabîlerin önde gelenlerinden
biri de ‹bn Mes’ûd’dur. fiayet bu iki sûre ile ilgili olarak bildi¤i bir fley
olsayd›, aç›klamada bulunurdu. Bundan daha basit konularda dahi
munazarada bulunan ashab, böylesine önemli bir mevzuyu da muna-
zara konusu yaparlard›. fiayet böyle bir fley meydana gelmifl olsayd›
bilinir ve yay›l›rd›.

25 Rivayet:
“Sizin kendinizden olan bir peygamber size geldi…”324 ayeti, yal-

n›zca Huzeyme b. Sâbir rad›yallâhu anh’ta yaz›l›yd›. Baflka hiçbir sa-
habide yaz›l› olarak bulunmuyordu. Yani iddiaya göre sonuç olarak
bu ayet mütevatir de¤ildir.

Cevap olarak flunu ifade etmek isteriz; bu ayet-i kerime ashab›n
Mushaflar›nda her ne kadar yaz›l› olarak bulunmasa da haf›zalar›na
nakfletmifl olduklar› ezberlerinden mütevatir olarak sabit olmufltur.
Tevatüren sabit olabilmesi için yaz›l› olarak bulunmas› flart de¤ildir.
Yaz›, tevatürün de ötesinde bir güven sa¤lanmas› içindir.

Bu sebeple ‹bn Hacer rahimehullâh flöyle demektedir325: “Ayetin
mahfuz (ezberlenmifl) olarak bulundu¤u de¤il, yaz›l› olarak var oldu-
¤u reddedilmektedir.”326

324 Tevbe, 9/128
325 Fethu’l-Bârî, c.8, s.631
326 Sicistânî, Kitâbu’l-Mesâhif, s.52, Thk. Muhammed b. Abduh, el-Fârûk el-Hadîse, Kahire
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Beflinci Bölüm

BAZI fi‹Î ‹L‹M ADAMLARININ 
B‹YOGRAF‹S‹

Müslüman kardeflim! Bu bölümde ilim adamlar›n›n biyografileri-
ni kaleme alan sayg›n fiiî müellifler nazar›nda baz› fiiî alimlerin ve
eserlerinin ne derece önemsendi¤ini ve yüksek konumda görüldük-
lerini aç›klayaca¤›z. Kitabullah’a ve Ashâb-› kirâma dil uzatanlar›n
önde gelen büyük flii alimleri olduklar›n› beyan edece¤iz. Bu ilim
adamlar›n›n hem fiîa mezhebi mensuplar›nca, hem de alimlerince
yüceltilip ihtiram edildiklerini aç›klayaca¤›z.

A-Baz› fiii Alimlerin Dört Kitap Hakk›ndaki Görüflleri:

1- ‹mam Abdülhüseyin fierefuddin el-Mûsevî flöyle demektedir: 
“‹mâmiyye’nin ilk as›rdan günümüze kadar usul ve furûu konusunda bafl-
vuru kayna¤› (mercii) olan dört kitap flunlard›r: el-Kâfî, et-Tehzîb, el-‹s-
tibsâr ve Men Lâ Yahduruhu’l-Fakîh. Bu dört kitap mütevatirdir. ‹çeri¤i-
nin s›hhati kesindir. En eski, en üstün, en güzel ve en sa¤lam olanlar› el-
Kâfî’dir.”!?327

2- Ayetullah Muhammed Sâd›k es-Sadr: 
“fiîa dört kitab›n muteber oldu¤u konusunda icma etmifl olsa ve içeri¤in-
deki tüm rivayetlerin sahih oldu¤unu söylese de…”!?328

B-‹flaret Edilen ‹lim Adamlar›n›n fiia Nezdindeki Konumu:

1-Muhammed Bâk›r el-Meclisî (ö. 1111h.)

Eserlerinden Baz›s›:
Mir’âtu’l-‘Ukûl fî fierhi Ahbâri’r-Rasûl (el-Kâfî flerhi), Bihâru’l-En-

327 el-Murâca’ât, 110. müracaat
328 efl-fiî’a, s.127-128



vâri’l-Câmi’a li Dureri Ahbâri’l-Eimmeti’l-Athâr, Cilâu’l-‘Uyûn, el-Er-
ba’în, Hakku’l-Yakîn ve di¤erleri.

el-Erdebîlî flöyle demektedir: 
“Muhammed Bâk›r b. Muhammed Tak›y b. el-Maksûd Ali. Lakab› el-Mec-
lisî’dir. Allah celle celâluhû makam›n› yüceltsin! Üstad›m›z, bizim ve tüm
Müslümanlar›n hocas›, müctehidlerin sonuncusu, imam, allâme, muhak-
k›k, mudakk›k, yüksek de¤ere ve üstün makama sahip, ça¤›n›n ve zama-
n›n›n eflsiz flahsiyeti, sika, sebt, ilmi derecesi yüksek, güzel tasnifleri bu-
lunan bir zatt›r. Kadri yüksek, mevkisi yüce, üstün dereceye sahip, aklî ve
naklî ilimlerde bir derya olmas› bak›m›ndan, dikkatli bir gözleme, isabet-
li bir görüfle sahiptir. Güvenilir, sika, imamet ve adalet sahibi bir zat ol-
mas› bak›m›ndan kelimelerle ifade edilmeyecek kadar meflhurdur. Enfes
kitaplar› bulunmaktad›r. Bunlar›n tümünü rivayet edebilmem için bana
icazet vermifltir. Eselerinden biri de Bihâru’l-Envâr’d›r. Bu eser pak
imamlar›n önemli haberlerini içermektedir. fierhini yapt›¤› bir di¤er ese-
rinde de bir milyon beyit bulunmaktad›r.”!?329

el-Hurr el-‘Âmilî de flunlar› kaydetmektedir: 
“Yüce mevlam›z Muhammed b. Bâk›r b. Muhammed Tak›y el-Meclisî
alim, faz›l, mahir, muhakk›k, mudakk›k, allame, yüksek anlay›fl kapasite-
sine sahip, fakih, kelamc›, muhaddis, sika, birçok güzellikleri ve erdem-
leri bünyesinde bar›nd›ran, büyük de¤ere sahip bir ilim adam›d›r. Allah
celle celâluhû kendisine uzun süre baki kalmay› nasip eylesin! Birçok
faydal› eser kaleme alm›flt›r: Bu eserlerden biri Bihâru’l-Envâr fî Ahbâri’l-
Eimmeti’l-Athâr’d›r. Kütüb-i Erba’a ve Nehcu’l-Belâ¤a d›fl›nda di¤er tüm
hadis kaynaklar›n›n rivayetlerini bir araya derlemektedir. Bu iki eserden
de çok az say›da rivayet nakletmektedir. Hadisleri güzel bir tertip içinde
müflkilleri aç›klayarak vermektedir. Eser 25 cilt tutmaktad›r. Cilâu’l-
‘Uyûn ve Hayâtu’l-Kulûb da ayn› müellifin eserlerindendir.”!?330

Yusuf el-Bahrânî, el-Meclisî’yi tevsîk ederek flöyle demektedir: 
“Bu ilim adam› kendi zaman›nda hadis ilmi alan›nda ve di¤er ilimlerde
imam idi. Saltanat diyar› Asfahan’da fleyhulislamd›. Dinî ve dünyevî ko-
nularda baflkan idi. Cuma ve cemaat imam›yd›. Hadisin özellikle acem di-
yar›nda revaç bulmas›n› ve yayg›nl›k kazanmas›n› sa¤lam›flt›r. Ad› geçen
ilim adam›m›z›n kaleme ald›¤› eserlerinden biri Bihâru’l-Envâr’d›r. Bu
eserinde bütün ilimleri bir araya derlemifltir. Eser birçok cilt ve kitaptan
müteflekkildir.”!?331

2-Nimetullâh b. Abdillah el-Cezâirî, el-Envâru’n-Nu’mâniy-
ye müellifi:

el-Hurr el-‘Âmilî flunlar› kaydetmektedir: 
“Seyyid Nimet b. Abdillah el-Huseynî el-Cezâirî, erdemli, ilim sahibi, mu-
hakk›k, üstün de¤eri olan, ça¤dafl müderrislerden bir zatt›r. fierhu’t-Teh-
zîb ve Havâfli’l-‹stibsâr eserlerinden baz›s›d›r.”!?332

329 Câmi’u’r-Ruvât, c.2, s.78-79; Mâmkânî, Tankîhu’l-Makâl, c.2, s.85
330 Emelu’l-Âmâl, c.2, s.248
331 Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.55-56
332 Emelu’l-Âmâl, c.2, s.336
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Yusuf el-Bahrânî flunlar› söylemektedir: 
“Seyyid muhaddis Nimetullah Abdullah el-Mûsevî efl-fioflterî, fazilet sahi-
bi, muhaddis, mudakk›k, imamiyenin rivayetleri ile ilgili genifl mutalaala-
r› olan, masumiyet eserleri üzerinde incelemelerde bulunan bir zat idi.
Önde gelen ilim ve otorite sahipleri ile s›k s›k beraber olurdu. Onlar nez-
dinde belli bir fleref ve makam› bulunmaktayd›. Bu sebepten ötürü ken-
disinden sonra gelen baz› fazilet sahiplerinin elefltirilerine maruz kalm›fl-
t›r. Genifl araflt›rma ürünü olan fierhu’t-Tehzîb, birçok ilim ve tahkiki içe-
ren el-Envâru’n-Nu’mâniyye eserlerinden baz›s›d›r.”!?333

el-Huvansârî flunlar› diler getirmektedir: 
“Muteahhir alimlerimizin önde gelenlerinden, derya gibi ilme sahip ule-
mam›z›n büyüklerindendir. Arapça, edebiyat, f›k›h ve hadis ilimlerinde
ça¤›n›n eflsiz ilim adamlar›ndand›r. Selim bir kalbe, temiz bir yüze, üstün
bir karaktere ve de¤erli eserlere sahiptir. Eserlerinin özelliklerini ve bir-
çok fayday› bir arada bar›nd›ran eseri el-Envâru’n-Nu’mâniyye’dir.”!?334

Abbas el-Kummî flöyle demektedir: 
“Muhaddis, Arapça, edebiyat, f›k›h, hadis ve tefsir ilimlerinde ça¤›n›n efl-
siz ilim adamlar›ndan olan izzetli bir flahsiyettir. Alim, faz›l, muhakk›k,
üstün de¤ere sahip, yayg›n birçok eseri bulunan bir ilim adam›d›r.”!?335

Ayn› yazar bir di¤er eserinde de flu sat›rlara yer vermektedir: 
“Temiz insanlar›n soyundan gelmektedir. De¤iflik bölgelerde nesilden ne-
sile aktar›lan fleref, de¤er, kerem ve hayra sahip kimselerin de alim, hofl-
nut olunan ilim sahibi rabbani atas›d›r.”!?336

3-Ebû Cafer Muhammed b. el-Hasen b. Ferrûh (es-Saffâr):

‹mam el-Hasen el-‘Askerî’nin ashab›ndand›r. Hicrî 290 y›l›nda öl-
müfltür. Basâiru’d-Deracâti’l-Kübrâ fî Fadâili Âli Muhammed aleyhis-
selâm adl› eserin müellifidir.

et-Tûsî flöyle demektedir: 
“Muhammed b. el-Hasen es-Saffâr Kum kentindendir. el-Huseyn b. Sa’îd,
Basâiru’d-Deracât vb. eserleri bulunmaktad›r.”337

el-Meclisî, en-Necâflî’den es-Saffâr’›n biyografisi hakk›nda flu sa-
t›rlar› aktarmaktad›r: 

“Kum kentinden ashab›m›z içerisinde önemli bir mevkiye sahiptir. Yük-
sek de¤ere sahip sika bir zatt›r. Rivayette tercih edilen, eksikli¤i çok az
bulunan bir ilim adam›d›r.”!?338

Allâme Kocaba¤› Basâiru’d-Deracât için yazd›¤› takdim yaz›s›nda
flunlar› dile getirmektedir:

333 Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.111
334 Ravdâtu’l-Cennât, c.8, s.138, ed-Dâru’l-‹slâmiyye Yay›nlar›, Beyrut
335 el-Künâ ve’l-Elkâb, c.3, s.298
336 el-Fevâidu’r-Radaviyye, c.2, s.294
337 el-Fihrist, s.174; Câmi’u’r-Ruvât, c.2, s.93
338 Mukaddimetu’l-Bihâr, s.89
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“Daha sonra flu da bilinmeli ki bu eser, el-Vesâil müellifi ve Bihâru’l-En-
vâr’da el-Meclisî gibi önde gelen ilim adamlar›nca itimad edilen bir eser-
dir. el-Meclisî bu eser için (YR) simgesini kullan›r. el-Bihâr’›n mukaddi-
melerinden birinci fas›lda faydaland›¤› kaynaklar› zikrederken ‘fieyh, si-
ka, de¤er sahibi Muhammed b. el-Hasen es-Saffâr’a ait olan Basâiru’d-De-
racât…’ der. Huccetulislam lakapl› büyük alim Muhammed Bâk›r el-Cîlâ-
nî el-Asfahânî el-‘Udde’deki risalesinde Faz›l el-Esterâbâdî’nin sözünün
flerhi s›ras›nda flunlar› söylemektedir: “es-Saffâr büyük ilim adam› ve mu-
haddislerdendir. Basâiru’d-Deracât benzeri eseleri bilinmektedir.”!?339

Daha sonra da flunlar› dile getirmektedir: 
“Tüm bunlardan ç›kan sonuca göre söz konusu eser, ashab›m›z nezdinde
muteber ve mutemet kaynaklardand›r.”!?40

4-Ebû Mansûr Ahmed b. Ali b. Ebî Tâlib et-Tabersî:

el-‹hticâc adl› eserin müellifidir. Yaklafl›k olarak hicrî 620 y›l›nda
ölmüfltür.

el-Meclisî flunlar› kaydetmektedir: 
“Büyük ilim adam› Ebû Mansûr Ahmed b. Ali b. Ebî Tâlib et-Tabersî el-
‹hticâc adl› eserin müellifidir. Alim, faz›l, muhaddis, sika, mutekaddim
alimlerimizin önde gelenlerindendir.”!?341

el-Hurr el-‘Âmilî flöyle demektedir: 
“fieyh Ebû Mansûr Ahmed b. Ali b. Ebî Tâlib et-Tabersî alim, faz›l, fakih,
muhaddis, sika bir flahsiyettir. el-‹hticâc ‘alâ Ehli’l-Licâc adl› oldukça ya-
rarl› bir eseri bulunmaktad›r.”!?342

el-Huvansârî flöyle demektedir: 
“el-‹hticâc mezheb mensuplar› aras›nda bilinen muteber bir kaynakt›r.
Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in, imamlar›n, birçok ashab›-
n›n ve hatta muhalif eflk›yan›n dahi ço¤u ihticac›n› içermektedir.”!?343

A¤a Bezrek et-Tahrânî flöyle demektedir: 
“Bu eserde Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in, imamlar›n (aley-
himusselâm), baz› sahabilerin, alimlerin ve pak nesillerin ihticaclar› bu-
lunmaktad›r. Eserin girifl yaz›s›ndan sonra aç›klad›¤› üzere el-‘Askerî
aleyhisselâm’›n tefsirinden rivayet ettiklerinin d›fl›nda hadislerinin ço¤u
mürseldir. Allâme el-Meclisî, muhaddis el-Hurr gibi önde gelen alimlerin
itimat ettikleri bir eserdir.”!?344

339 Mukaddimetu Basâiri’d-Deracât, Kocaba¤›, s.6
340 age
341 Mukaddimetu Bihâri’l-Envâr, s.140
342 Emelu’l-Âmil, c.2, s.17; el-Mâmkânî, Tenkîhu’l-Makâl, c.1, s.69
343 Ravdâtu’l-Cennât, c.1, s.72, ed-Dâru’l-‹slâmiyye Yay›nlar›, Beyrut
344 ez-Zerî’a, c.1, s.281, Dâru’l-Advâ’, Beyrut
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5- el-Müfîd olarak meflhur Ebû Abdillâh Muhammed b. Mu-
hammed b. en-Nu’mân:

Hicri 413 y›l›nda ölmüfltür. Eserlerinden baz›s› flunlard›r:

el-‹rflâd, Emâli’l-Mufîd, Evâilu’l-Makâlât, el-‹htisâs, el-Mesâilu’s-
Seraviyye, Tashîhu’l-‹’tikâd bi Savâbi’l-‹ntikâd ya da fierhu ‘Akâidi’s-
Sadûk.

et-Tûsî flunlar› kaydetmektedir: 
“‹bnu’l-Muallim ad›yla tan›nan ve Ebû Abdillah künyeli Muhammed b.
Muhammed b. en-Nu’mân el-Mufîd, ‹mâmiyye’nin kelamc›lar›ndand›r.
Kendi zaman›nda ‹mamiyye reisli¤inde bulunmufltur. ‹lim ve kelam sana-
t›nda öncü say›lmaktad›r. Önde gelen bir fakih idi. F›k›h konusunda ince
bir zekaya sahipti. Ezberi güçlü ve sorulana an›nda cevap verebilecek ka-
pasitedeydi. Büyüklü küçüklü iki yüze yak›n tasnif eseri bulunmaktad›r.
el-‹rflâd ve el-Îdâh fi’l-‹mâme eserlerinden ikisidir.”!?345

Yusuf el-Bahrânî flunlar› dile getirmektedir: 
“Hocam›z el-Hulâsa’da flunlar› kaydetmektedir: Muhammed b. Muham-
med en-Nu’mân. Künyesi Ebû Abdillah; lakab› da el-Müfîd’dir. fiia’n›n ön-
de gelen ilim adamlar›ndan, öncü ve üstadlar›ndand›r.  Daha sonra gelen
her ilim adam› kendisinden istifade etmifltir. Kelimelerle ifade edilemeye-
cek kadar ünlü bir fazilete sahiptir.”!?346

el-Meclisî flöyle demektedir: 
“el-‹htisâs adl› eseri Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashab›-
n›n ve imamlar›n hallerini ihtiva eden hofl bir kitapt›r. ‹çerisinde ilginç
haberler bulunmaktad›r. Bunlar› eski bir nüshadan aktard›m. Bafll›¤›nda
‘Ebû Ali Ahmed b. el-Huseyn b. Ahmed b. ‘‹mrân rahimehullâh taraf›n-
dan tasnif edilmifl olan el-‹htisâs kitab›ndan tahric edilmifltir’ yaz›l›d›r.
Girifl yaz›s›ndan sonra Muhammed b. Muhammed en-Nu’mân, ‘Ebû ⁄â-
lib Ahmed bana flöyle tahdis etti..’ der ve senedi zikreder. Kitab›n sonu-
na kadar bu sistem üzere hareket etmifltir. fieyh el-Müfîd’in hocalar›ndan
bafllayarak devam eder. Görüldü¤ü kadar›yla bu eser el-Mufîd rahime-
hullâh’›n eseridir. Di¤er kitaplar› ise meflhur oldu¤u için aç›klamaya ge-
rek bulunmamaktad›r.”!?347

Abbâs el-Kummî flu sat›rlara yer vermektedir: 
“Birçok ilim adam›n›n hocas›d›r. Dinin önderlerindendir. fiia’n›n iftihar›-
d›r. fieriat›n ihya edicisi, hakk k›lavuzu ve ilham kayna¤›d›r. Dini ve din
yolunu ayd›nlatan bir fenerdir. Tüm erdemler kendisinde toplanm›flt›r.
Genel baflkanl›kta bulunmufltur. ‹lmi, erdemi, f›k›h bilgisi, adil ve sika
oluflu ve üstünlü¤ü konusunda herkes taraf›ndan icma edilmifltir. Sözünü
etti¤imiz ilim adam›n›n birçok güzellikleri, menk›beleri bulunmaktad›r.
Haz›r cevap olmakla, genifl rivayet yelpazesi bulunmakla, haber, rical ve
fliirler bak›m›ndan rivayetler üzerinde uzman olmakla tan›n›r. Kendi dö-

345 el-Fihrist, s.190-191; el-Hurr el-‘Âmilî, Emelu’l-Âmil, c.2, s.304
346 Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.356-357
347 Bihâru’l-Envâr, c.1, s.27
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neminde yaflayanlar aras›nda hadis konusunda en sika, f›k›h ve kelam hu-
susunda en bilgili kimse olarak bilinir. Daha sonra gelenler kendisinden
istifade etmifllerdir.”!?348

6- es-Sadûk olarak bilinen Ebû Cafer Muhammed b. Ali b.
el-Hüseyin b. Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî:

Hicrî 381 y›l›nda ölmüfltür. Baz› eserleri flunlard›r: Men lâ Yahdu-
ruhu’l-Fakîh, el-Hisâl, Sevâbu’l-A’mâl ve ‘‹kâbi’l-A’mâl, Emâli’s-Sa-
dûk, ‘‹lelu’fl-fierâi, ‹kmâlu’d-Dîn ve Temâmu’n-Ni’me, ‘Uyûnu Ahbâ-
ri’r-R›dâ, Me’âni’l-Ahbâr, S›fâtu’fl-fiî’a ve Fadâilu’fl-fiî’a

et-Tûsî flöyle demektedir: 
“Muhammed b. Ali b. el-Hüseyin b. Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî, Ebû Ca-
fer künyesi ile bilinen üstün de¤ere sahip bir ilim adam›d›r. Hadis haf›z›,
rical ilmine vak›f, metin tenkidi yapabilen bir alimdir. H›fz› ve ilmî genifl-
lik bak›m›ndan Kum alimleri içinde bir benzeri görülmemifltir. Üç yüz ci-
var›nda eseri bulunmaktad›r. Da’âimu’l-‹slâm, el-Mukni’, el-Murflid, el-Fa-
dâil, ‘‹lelu’fl-fierâi, Men lâ Yahduruhu’l-Fakîh, ‘‹kâbu’l-A’mâl, Me’âni’l-Ah-
bâr eserlerinden baz›s›d›r.”!?349

el-Meclisî flunlar› kaydetmektedir: 
“Muhammed b. Ali b. el-Huseyn b. Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî Ebû Ca-
fer es-Sadûk. ‹lim, anlay›fl, kültür, f›k›h, üstünlük, güvenirlik, telif bollu-
¤u ve kalitesi yaz› ve dille ifade edilemeyecek kadar yüksek derecededir.
Kendisinden sonra gelen herkes taraf›ndan takdir ve övgü ile an›lm›flt›r.
Bunlar›n bafl›nda da en-Necâflî gelir. Necâflî Fihris’inde flunlar› ifade eder:
Muhammed b. Ali b. el-Huseyn b. Mûsâ b. Bâbeveyh el-Kummî Ebû Cafer,
Rey flehrine yerleflmifltir. Hocam›z, fakihimiz ve Horasan’da mezhebimi-
zin yüz ak›d›r. 355 y›l›nda Ba¤dat’a gelmifl ve henüz genç yaflta olmas›na
ra¤men mezheb alimlerine ders vermifltir.”!?350

el-Meclisî, aralar›nda es-Sadûk’un kitaplar›n›n da bulundu¤u
Mevsû’atu Bihâri’l-Envâr’›n kaynaklar›n› tevsîk ederken flunlar› dile
getirir: 

“Nakil s›ras›nda faydaland›¤›m›z kitaplar es-Sadûk rahimehullâh’›n ki-
taplar›nda oldu¤u gibi müelliflerine nispet bak›m›ndan meflhur ve ma-
lumdur. Bu kitaplar el-Hidâye, S›fâtû’fl-fiî’a, Fadâilu’fl-fiî’a, Musâdakatu’l-
‹hvân, Fadâilu’l-Eflhur adl› eserlerin haricindedir. Bu ça¤larda üzerine
odaklan›lan Kütüb-i Erba’a’dan daha afla¤› bir flöhrete sahip de¤ildir.
Bunlar da bizim icazet alan›m›za dahildir. es-Sadûk’tan sonra gelen fazi-
let erbab› bu eserlerden nakilde bulunmufltur.”!?351

348 el-Künâ ve’l-Elkâb, c.3, s.164
349 el-Fihrist, s.188-189; Yusuf el-Bahrânî, Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.375; Erdebîlî, Câmi’u’r-

Ruvât, c.2, s.154
350 Mukaddimetu Bihâri’l-Envâr, s.68
351 Bihâru’-Envâr, c.1, s.26
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7-Ebu’l-Kâsim el-Mûsevî el-Hûî:

el-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân adl› eserin müellifidir. A¤a Bezrek et-
Tahrânî flöyle demektedir:

“es-Seyyid Ebu’l-Kâsim b. es-Seyyid Ali Ekber b. (el-Mîr) Hâflim el-Mûse-
vî el-Hûî en-Necefî. Yaflad›¤› ça¤›n Necef mercilerindendir.

Hicrî 15 Receb 1317 y›l›nda Azerbeycan topraklar›ndaki Hoy flehrinde
dünyaya geldi. ‹leride zikredilecek olan babas› eliyle güzel bir e¤itimden
geçti. 1330 y›l› içerisinde babas› ile birlikte Necef-i Eflraf’a göç etti. Ora-
da e¤itimine devam etti. Yetenek ve zekas› ile di¤erlerinden ayr›l›yordu.
‹lk e¤itim merhalelerini geçip bitirdikten sonra ça¤›n›n üstadlar›ndan
dersler ald›… Tefsir konusunda ve di¤er alanlarda eserleri bulunmakta-
d›r. Bu eserlerden biri Nefehâtu’l-‹’câz’d›r.”!?352

8-Muhammed Sâd›k es-Sadr:

Hicrî 1320 y›l›nda dünyaya gelmifltir. A¤a Bezrek et-Tahrânî flun-
lar› kaydetmektedir:

“es-Seyyid Muhammed Sâd›k b. es-Seyyid Muhammed Huseyn b. es-Sey-
yid Muhammed Hâdî b. es-Seyyid Muhammed Ali. (Âlu’s-Sadr) el-Mûsevî
el-‘Âmilî el-Kâz›mî’nin dedesi es-Seyyid Sadruddîn ile öz kardefltir. Alim
ve ediptir… Hicrî 1320 y›l› içinde dünyaya gelmifltir. Kâz›miyye’de amca-
s› elinde yetiflmifltir. Temel e¤itimini bitirdikten  sonra ilim ve fazilet eh-
li birçok kimseden f›k›h ve usul ilimleri üzerine dersler ald›. Edebiyat ala-
n›nda parlad›. Telifatla meflgul oldu. De¤erli eserler kaleme ald›. ez-Ze-
rî’a’da yeri geldi¤inde bu eserlerden söz etmifltik. fiu an akl›m›za gelen
eserleri Hayâtu Emîri’l-Mü’minîn ve efl-fiî’a’d›r.”!?353

9- Zeynuddîn Ali b. Yunus el-‘Âmilî en-Nabâtî:

es-S›râtu’l-Mustakîm ilâ Mustah›kk›’t-Takdîm adl› eserin müellifi-
dir. Hicrî 877 y›l›nda ölmüfltür.

el-Hurr el-‘Âmilî flöyle der: 
“fieyh Zeynuddîn Ali b. Yunus el-‘Âmilî en-Nabâtî el-Beyâdî, alim, faz›l,
muhakk›k, mudakk›k, sika, kelamc›, flair, edip, ilim deryas› bir flahsiyet-
tir. Çeflitli eserleri bulunmaktad›r. Bunlardan biri de es-S›râtu’l-Mustakîm
ilâ Mustah›kk›’t-Takdîm’dir.”!?354

fiihâbuddîn el-Huseynî el-Mar’aflî flöyle demektedir: 
“Bu ilim adam›n›n hayat›n› ele alan her biyografi yazar› övgüyle anarak
fazilet, f›k›h, hadis ve edebiyat nitelikleri ile vasfetmekte ve önde gelen
büyük ilim adamlar›ndan oldu¤unu ziklretmektedir.”!?355

352 Nukabâu’l-Befler fi’l-Karni’r-Râbi’a ‘Aflar, c.1, s.71-72
353 age, c.2, s.869
354 Emelu’l-Âmil, c.1, s.135; Mukaddimetu Bihâri’l-Envâr, s.139
355 fiihâbuddîn el-Huseynî el-Mer’aflî, Mukaddimetu’s-Sirâti’l-Mustakîm, s.3
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es-S›râtu’l-Mustakîm adl› eseri tevsîk erken de flu sat›rlara yer ve-
rir: 

“Bu eser konu bak›m›ndan oldukça ilgi çekicidir. er-Ravdât yazar› allâme
flöyle der: Murtaza ‘Alemu’l-Hudâ’n›n efl-fiâfî adl› eserinden sonra bu kitap
gibisini görmedim. Hatta birçok yönden bu eserden de üstündür.”!?356

10-Ebû ‘Amr Muhammed b. Ömer b. Abdilazîz el-Keflflî:

Ricâlu’l-Keflflî ad›yla meflhur Ma’rifetu Ahbâri’r-Ricâl adl› eserin
yazar›d›r. Hicrî 340 y›l›nda ölmüfltür. 

et-Tûsî flöyle der: 
“Muhammed b. Ömer b. Abdilazîz el-Keflflî. Künyesi Ebû ‘Amr’d›r. Sikad›r.
Rivayetler ve rical konusunda oldukça derin görüfllüdür. er-Ricâl adl›
eseri, müellif hakk›nda olumlu bir fikir vermeye yeterlidir.”!?357

el-Meclisî flöyle der: 
“Rical ilminde ileri derece bilgi sahibi büyük alim Ebû ‘Amr Muhammed
b. Ömer b. Abdilazîz el-Keflflî. Sika ve sebttir. Alimdir. Rical ve rivayet il-
minde derin bilgi sahibidir. Necâflî flöyle der: Bizzat sikad›r. Zay›f raviler-
den çokça rivayette bulunmufltur. el-‘Ayyâflî ile beraberli¤i olmufltur.
Kendisinden rivayetler alm›fl, flian›n ve ilim ehlinin merkezi haline gelen
evinde bu hocas›ndan mezun olmufltur.”!?358

Eseri hakk›nda flunlar› dile getirmektedir:
“Müellifin rical ilmi ile alakal› bir eseri bulunmaktad›r. ‹bn fiehr Âflûb, el-
Me’âlim’de bu eserin ad›n› Ma’rifetu’n-Nâk›lîn ‘ani’l-Eimmeti’s-Sâdikîn
olarak bildirmektedir. Bu eser rical ilmine dair dört temel kaynaktan bi-
ridir.”!?359

11- Muhammed b. el-Hasen el-Hurr el-‘Âmilî:

Hicrî 1104 y›l›nda ölmüfltür. Eserlerinden baz›s› flunlard›r: el-Îkâz
mine’l-Hece’at fî ‹sbâti’r-Ric’at, Vesâilu’fl-fiî’a, Emelu’l-Âmil, ‹sbâtu’l-
Hudât.

Yusuf el-Bahrânî flöyle demektedir: 
“fieyh Muhammed b. el-Hasen b. Ali b. el-Huseyn el-Hurr el-‘Âmilî el-Mefl-
¤arî. Alim, faz›l, muhaddis ve rivayet ehli bir zatt›r. Çeflitli eserleri bulun-
maktad›r. Bunlardan biri de el-Cevâhiru’s-Seniyye fi’l-Ehâdîsi’l-Kudsiy-
ye’dir. Böyle eseri ilk defa telif eden odur. Ondan önce hiç kimse böyle
bir eser meydana getirmifl de¤ildir. Di¤er baz› eserleri de flunlard›r: es-Sa-
hîfetu’s-Sâniye min Ehâdîsi Ed’iyeti Ali b. el-Huseyn aleyhisselâm el-Hâ-

356 age, s.9
357 el-Fihrist, s.171-172; el-Erdebîlî, Câmi’u’r-Ruvât, c.2- s.164
358 Mukaddimetu Bihâri’l-Envâr, s.205
359 age
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rice mine’s-Sahîfeti’l-Kâmile, alt› ciltlik Tafsîlu Vesâili’fl-fiî’a ilâ Tahsîli
Mesâili’fl-fierî’a, muteahhir alimlerimizin isimlerinin zikredildi¤i Emelu’l-
Âmil fî ‘Ulemâi Cebel ‘Âmil, ricat hakk›nda el-Îkâz mine’l-Hece’at bi’l-Bur-
hân ‘ala’r-Ric’at adl› risale.”!?360

el-Erdebîlî flöyle demektedir: 
“Muhammed b. el-Hurr el-‘Âmilî Meflhed sakinlerindendir. ‹mam, allame,
muhakk›k, mudakk›k, k›ymetli, makam› yüksek, alim, faz›l, mükemmel,
ilim deryas› bir flahsiyettir. Fazilet ve menk›beleri saymakla bitmez. Bir-
çok eseri bulunmaktad›r. Bir flaheser olan Vesâilu’fl-fiî’a ona aittir. Hidâ-
yetu’l-Umme, Bidâyetu’l-Hidâye, Fevâidu’t-Tûsiyye gibi daha baflka eser-
leri de mevcuttur.”!?361

12-Hâflim b. Süleyman el-Bahrânî:

Hicrî 1107 y›l›nda ölmüfltür. El-Burhân fî Tefsîri’l-Kur’ân kaleme
ald›¤› eserlerinden biridir.

el-Hurr el-‘Âmilî flunlar› kaydetmektedir: 
“es-Seyyid Hâflim b. Süleymân b. ‹smail b. Abdilcevvâd el-Huseynî el-Bah-
rânî et-Tevbelî, faz›l, alim, mahir, mudakk›k ve fahik bir zatt›r. Tefsir,
Arap Dili ve rical ilminde oldukça bilgilidir. Büyük bir Kur’ân tefsiri bu-
lunmaktad›r. Bu tefsiri bizzat gördüm ve kendisinden rivayet ettim.”!?362

Yusuf el-Bahrânî flöyle demektedir: 
“Merhum es-Seyyid Süleymân b. es-Seyyid ‹smail’in o¤lu olarak tan›nan
es-Seyyid Hâflim, faz›l, muhaddis, ilimleri bünyesinde toplayan, el-Mecli-
sî d›fl›nda kendisinden önce hiç kimsenin araflt›rmad›¤› rivayetleri arafl-
t›ran bir flahsiyettir. Kaleme ald›¤› eserler ne kadar çok araflt›rmac› oldu-
¤unu göstermektedir. Eserlerinden biri de alt› ciltlik el-Burhân fî Tefsî-
ri’l-Kur’ân’d›r. Bu eserinde Kur’ân tefsiri ile alakal› klasik ve di¤er kay-
naklarda yer alan rivayetleri bir araya derlemifltir.”!?363

13-Allâme fieyh Yusuf b. Ahmed el-Bahrânî:

Hicrî 1186 y›l›nda ölmüfltür. Eserlerinden baz›s› flunlard›r: el-Kefl-
kûl, Lü’lüetu’l-Bahreyn, ed-Dureru’n-Necefiyye, el-Hadâiku’n-Nâdira.

Muhsin el-Emîn flunlar› dile getirmektedir: 
“fieyh Yusuf  b. Ahmed b. ‹brahim b. Ahmed b. Sâlih b. Ahmed b. Ahmed
b. Mansûr ed-Drâzî el-Bahrânî. Son dönem ilim adamlar›m›zdand›r. Üstün
zekal›, mutedil karakterli, f›k›h ve hadiste parlak bir flahsiyettir. Rivayet-
çiler (ihbâriyyûn) metodunu izlemektedir. er-Ricâl müellifi Ebû Ali onun
hakk›nda flunlar› ifade etmektedir: Alim, faz›l, ilim deryas›, mahir, mu-

360 Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.76-78
361 Câmi’u’r-Ruvât, c.2, s.90
362 Emelu’l-Âmil, c.2, s.341
363 Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.63-64
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haddis, vera sahibi, abid, sadûk, dindar bir zatt›r. Derin bilgiye sahip ça¤-
dafl ilim adamlar›m›zdan biridir. Birçok faydal› eser kaleme alm›flt›r. Bu
eserlerinden biri ‹bn Ahaviyye’nin ‹câzet Kebîr’idir. Lü’lüetu’l-Bahreyn
ad›n› vermifltir. Eser Sadûklar zaman›na kadar yaflam›fl olan tüm alimle-
rimizin hal tercemelerini içermektedir.”!?364

14- Ebu’l-Hasen Ali b. ‹brahim el-Kummî:

Hicrî 307 y›l›nda ölmüfltür. Telifât› aras›nda Tefsîru’l-Kummî adl›
bir eseri de bulunmaktad›r.

el-Meclisî flöyle der: 
“Ali b. ‹brahim b. Hâflim Ebu’l-Hasen el-Kummî. ‹mâmiyye’nin önemli ra-
vilerinden biridir. Üstün ve sika bir flahsiyet oldu¤u konusunda biyogra-
filerin görüfl birli¤i etti¤i önde gelen ilim adamlar›m›zdand›r.

en-Necâflî el-Fihrist’te flunlar› dile getirmektedir: Hadiste sikad›r. Sebt ve
mutemeddir. Mezhebde sahihtir. Birçok kimse kendisinden hadis dinle-
mifltir. Çeflitli eserler kaleme alm›flt›r. Ömrünün ortalflar›nda gözlerini
kaybetti. el-Meclisî telif etti¤i eserler aras›nda bir de tefsir de zikretmek-
tedir.”!?365

A¤a Bezrek et-Tahrânî flunlar› dile getirir: 
“Ali b. ‹brahim b. Hâflim el-Kummî Ebu’l-Hasen. Tefsir müellifidir. Küley-
nî’nin önde gelen hocalar›ndan biridir. Küleynî d›fl›ndaki kimseler de ken-
disinden rivayette bulunmufllard›r.”!?366

fieyh Tayyib el-Mûsevî el-Cezâirî tefsirin mukaddimesinde flunla-
r› kaydeder: 

“Elimizde mevcut bulunan bu tefsirin bize kadar ulaflabilmifl en klasik
tefsirlerden biri oldu¤u konusunda kuflku bulunmamaktad›r. Böyle olma-
sayd› alan›nda sa¤lam bir metne sahip eser olarak var olmaz ve zaman›n
önde gelen ilim adamlar›nca rahatl›kla kabul göremezdi. Bu eserdeki ri-
vayetlerden faydalanan, ›fl›¤›ndan istifade eden nice k›ymetli tefsir bulun-
maktad›r. es-Sâfî, Mecma’u’l-Beyân, el-Burhân bu tefsirlerden bir kaç›-
d›r… K›sacas› bu eser rabbânî bir tefsirdir. Derin manalar›, güçlü ifadele-
ri, ilginç halleri ve eriflilmez derinli¤i bulunan bir eserdir. Böylesi bir eser
ancak ilim sahibi biri taraf›ndan kaleme al›nabilir ve de¤eri ancak alim-
lerce kavranabilir.”!?367

A¤a Bezrek et-Tahrânî sözü edilen tefsir hakk›nda flunlar› ifade
etmektedir: 

“Bu eser gerçekte iki sad›k imam›n tefsiridir. Eserin giriflinde müellif ‘‹ki
imamdan nakledilmifl olan ölümsüz, enfes bir eserdir’ der.”!?368

364 A’yânu’fl-fiî’a, c.10, s.317
365 Mukaddimetu’l-Bihâr, s.128
366 Tabakâtu A’lâmi’fl-fiî’a (4.yy), s.167
367 Tayyib el-Mûsevî el-Cezâirî, Mukaddimetu Tefsîri’l-Kummî, s.14-16
368 ez-Zerî’a, c.4, s.302
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15-Ayetullahu’l-Uzmâ Humeynî:

Hicrî 1320 y›l›nda do¤mufltur. Eserlerinden baz›s› flunlard›r: Tah-
rîru’l-Vesîle, el-Hukûmetu’l-‹slâmiyye, Keflfu’l-Esrâr, Misbâhu’l-Hidâ-
ye ilâ’l-Hilâfe ve’l-Velâye, fierhu du’âi’s-Sihr.

A¤a Bezrek et-Tahrânî flunlar› dile getirmektedir: 
“es-Seyyid A¤a Ruhullah b. es-Seyyid Mustafa el-Humeynî. Alim ve faz›l-
d›r. Hicrî 1320 y›l›nda dünyaya gelmifltir. ‹lim aflk› ile yetiflmifl ve ilim ta-
lebinde azimle gayret göstermifltir. Fazilet ehli birçok ilim adam›n›n ders-
lerine kat›lm›flt›r. fieyh Abdulkerim el-Yezdî el-Hâirî’nin Kum’daki verdi-
¤i derslere ve di¤er uleman›n derslerine ifltirak etmifltir. ‹rfan kokusu sa-
çan Sirru’s-Salât gibi eserleri bulunmaktad›r.”!?369

Ahmed el-Fihr, Misbâhu’l-Hidâye adl› esere yazd›¤› takdim yaz›-
s›nda flunlar› ifade eder: 

“Ça¤›n karanl›klar›n› y›rtan büyük devrimci ‹mam Humeynî. Geceleri tev-
bekâr, a¤›rbafll› bir k›lavuz; gündüzleri efli görülmemifl bir arslan.. Dilin-
den kurtulufl ayetleri eksik olmayan, elinde insanl›¤› kulluk ve kölelikten
kurtaracak özgürlük sanca¤›n› tafl›yan, evrensel istikbara karfl› çekilmifl
bir k›l›ç.

‹flte bu imam.. ‹mam Humeynî kay›p imam›n özelliklerini ve ayd›nl›k si-
mas›ndan saç›lan iflaretleri bünyesinde bar›nd›rarak yeryüzünde var olan
Ali aleyhisselâm’›n bir örne¤idir. Mehdi hükümetinin bir öncülü ve haz›r-
lay›c›s› oldu¤unu görürsünüz. Can›m›z ona feda olsun! Ümmetin kalbin-
den bir örnek olarak, örnek bir insan örne¤i olarak k›yam etti. Ümmetin
ac›lar›n› gönlünde hisseden, arzular›n› düflüncesinde bar›nd›ran bir flah-
siyet olarak kurtulufl için ortaya ç›kt›.”!?370

A¤a Bezrek et-Tahrânî flunlar› ifade etmektedir: 
“Hac› A¤a Ruhullah b. Seyyid Mustafa el-Humeynî’ye ait olan Keflfu’l-Es-
râr adl› eser, Tahran’da h.1363 y›l›nda Farsça olarak yay›nlanm›flt›r. 428
sayfad›r.”371

16-el-Mevlâ Muhsin el-Kâflânî olarak da bilinen fieyh Mu-
hammed b. el-Murtaza:

Hicrî 1091 y›l›nda ölmüfltür. es-Sâfî, el-Vâfî, ‘‹lmu’l-Yakîn fî Usû-
li’d-Dîn eserlerinden baz›s›d›r.

el-Hurr el-‘Âmilî flunlar› kaydetmektedir: 
“Muhsin el-Kâflânî olarak da bilinen büyük ilim adam› Muhammed b.
Murtaza, faz›l, alim, mahir, hikmetli, kelamc›, muhaddis, fakih, flair, edip,
de¤erli eserleri bulunan ça¤dafl bir zatt›r. Eserlerinden baz›s› flunlard›r:
el-Vâfî, bu eserde müellif el-Kütübü’l-Erba’a’n›n hadislerini müflkil olanla-

369 Nukabâu’l-Befler fi’l-Karni’r-Râbi’a ‘Aflar, c.2, s.789
370 Ahmed el-Fihrî, M›kaddimetu Misbâhi’l-Hidâye ilâ’l-Hilâfe
371 ez-Zerî’â, c.18, s.13
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r›n› aç›klayarak bir araya toplam›flt›r. Sefînetu’n-Necât fî Tarîk›’l-‘Amel,
büyük, küçük ve orta olarak üç tefsir, ‘Aynu’l-Yakîn, Hakku’l-Yakîn, ‘‹l-
mu’l-Yakîn.”!?372

el-Erdebîlî flunlar› kaydetmektedir: 
“Muhsin b. el-Murtaza el-Kâflânî rahimehullâh alim, muhakk›k, mudak-
k›k, de¤erli ve yüksek makama sahip bir ilim adam›d›r. Faz›l, kamil, edip,
her ilim dal›nda bilgisi olan bir flahsiyettir. Yüze yak›n telif eseri bulun-
maktad›r. Tefsîru’s-Sâfî ve ‘‹lmu’l-Yakîn eserlerinden baz›s›d›r.”!?373

Huvansârî flöyle demektedir: 
“Erdem, anlay›fl, furû ve usul konusundaki kavray›fl gücü, aklî ve naklî
meselelerdeki kuflat›c›l›¤›, çok say›da telif ve tasnif eseri, güçlü ifade ka-
biliyeti bulunan bir flahsiyettir. Sonsuza dek bu taife nezdinde flöhretini
koruyacak kimselerdendir. Seksen yafl›ndan fazla yaflam›fl ve hicrî 1000
y›l›ndan sonra ölmüfltür.”!?374

17-Ebu’l-Hasen el-‘Âmilî:

el-Huvansârî flunlar› zikretmektedir: 
“Ebu’l-Hasen el-‘Âmilî, el-Mevlâ Muhammed Tâhir el-Fettûnî’nin o¤ludur.
Önde gelen muteahhir f›k›hç›lar›m›zdan ve derin bilgisi olan ilim adamla-
r›m›zdand›r.”!?375

A¤a Bezrek et-Tahrânî onun hakk›nda flu sat›rlara yer verir: 
“Miflkâtu’l-Envâr da denilen Mir’âtu’l-Envâr Miflkâtu’l-Esrâr fî Tefsîri’l-
Kur’ân adl› eser flerefli, adalet sahibi Mevlâ Ebu’l-Hasen b. efl-fieyh Mu-
hammed Tâhir b. efl-fieyh Abdilhamid b. Mûsâ b. Ali b. Ma’tûk b. Abdilha-
mid el-Fettûnî en-Nabâtî el-‘Âmilî el-Asfahânî el-‘Azevî’ye aittir… K›ymet-
li ve kadri yüce bir tefsirdir… Bafl k›sm›ndaki ilk girifl yaz›s›nda üç maka-
le yer al›r. Her bir makalede birkaç fas›l bulunmaktad›r. ‹kinci girifl yaz›-
s› dört fas›lda Kur’ân’›n eksiltilmifl oldu¤u konusunu ele almaktad›r.”!?376

Muhsin el-Emîn bu ilim adam› hakk›nda flunlar› dile getirmekte-
dir: 

“Ebu’l-Hasen el-‘Âmilî ad›yla da an›labilir. Ebu’l-Hasen künyesidir. ‹smi
efl-fierîf’tir. Sâdetu’l-eflraftan de¤ildir. Baz› biyografilerde adil olmakla ni-
telenmektedir… Allame muhaddis en-Nûrî onun hakk›nda flöyle der: Mu-
haddisler içinde en fakih ve en mükemmel anlamda rabbani olan› efl-fie-
rîfu’l-Adl’dir… ‹lim deryas› Tabâtabâî fieyh Muhammed el-Lâhîcî’ye ver-
di¤i icazette: ‘Büyük ilim adam›, kendi zaman›ndaki muhaddislerin reisi,
f›k›hç›lar›n önderi el-Mevlâ Ebu’l-Hasen el-Fettûnî’ dedikten sonra
Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr adl› eserini zikretmektedir.”!?377

372 Emelu’l-Âmil, c.2, s.305
373 Câmi’u’r-Ruvât, c.2, s.42
374 Ravdâtu’l-Cennât, c.6, s.73, ed-Dâru’l-‹slâmiyye, Beyrut
375 age, Ebu’l-Hasen el-‘Âmilî biyografisi
376 ez-Zerî’a, c.20, s.264, Dâru’l-Advâ, Beyrut
377 A’yânu’fl-fiî’a, c.4, s.342, 343, Dâru’t-Te’âruf, Beyrut
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Yusuf el-Bahrânî, Lü’lüetu’l-Bahreyn adl› eserinde el-‘Âmilî’yi öv-
güyle anmaktad›r!378

18-Muhammed R›za el-Muzaffer:

Hicrî 1383 y›l›nda ölmüfltür. Eserlerinden biri ‘Akâidu’l-‹mâmiyye
ad›n› tafl›maktad›r.

A¤a Bezrek et-Tahrânî flunlar› keydetmektedir: 
“efl-fieyh Muhammed R›za b. efl-fieyh Muhammed b. efl-fieyh Abdillah Âl
Muzaffer en-Necefî, büyük bir alim, tan›nm›fl bir ediptir. Babas›n›n vefa-
t›ndan alt› ay sonra hicrî 5 fiaban 1323 y›l›nda Necef’te dünyaya gelmifltir.
Kardeflleri fieyh Abdunnebî ve fieyh Muhammed Hasen bak›m›n› üstlen-
mifllerdir. ‹lk e¤itimini onlardan alm›flt›r… Hayat hikayesini sundu¤umuz
zat fazilet sahibi alimlerden biridir. Erdemli ve edebiyat alan›nda ehil, fle-
ref sahibi flahsiyetlerdendir. Güzel ve övgüye de¤er bir yaflant›s› vard›r.
Bu nedenle de fazilet ariflerince sevilmektedir. Necef düflünce hareketin-
de pay› olan kimselerdendir. Kamuyu ilgilendiren birçok dinî mesele ile
alakadar olmufltur… Birçok de¤erli ilmî çal›flmas› bulunmaktad›r. Eser-
lerinden es-Sekîfe hicrî 1352 y›l›nda telif edilmifl ve iki kez yay›nlanm›fl-
t›r. el-Mant›k adl› eseri de üç cilt olup yay›nlanm›flt›r. ‘Akâidu’fl-fiî’a adl›
eseri hicrî 1373 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.”!?379

19-Allâme A¤a Bezrek et-Tahrânî:

Hicrî 1389 y›l›nda ölmüfltür. Eserlerinden baz›s› flunlard›r: ez-Ze-
rî’a ilâ Tasânîfi’fl-fiî’a, Nukabâu’l-Befler fi’l-Karni’r-Râbi’a ‘Aflar, Taba-
kâtu A’lâmi’fl-fiî’a (4.yy).

Muhammed el-Huseyn Âl Kâflifu’l-⁄›tâ, Nukabâu’l-Befler için ka-
leme ald›¤› takdim yaz›s›nda flunlar› dile getirmektedir:

“Allah celle celâluhû “Görmedin mi Allah nas›l bir misal getirdi: Güzel bir
sözü, kökü (yerde) sabit, dallar› gökte olan güzel bir a¤aca (benzetti). (O
a¤aç), Rabbinin izniyle her zaman yemiflini verir. Ö¤üt als›nlar diye Allah
insanlara misaller getirir.” (‹brahim, 14/24, 25) buyurmaktad›r. Yararl›
meyvelerini vermeye devam eden, sürekli olarak güzelim çiçekler açan
ve ifltah aç›c› g›dalar sunan bu güzel a¤açlardan biri de rabbani alim huc-
cetulislam fleyh Muhammed Hasen’dir. A¤a Bezrek et-Tahrânî ad›yla
meflhurdur. ez-Zerî’a ilâ Tasânîfi’fl-fiî’a adl› eserin müellifidir. Bu eser bir-
çok güzellikleri bar›nd›ran ve Keflfu’z-Zunûn’un seviyesizli¤ini ispatlayan
en büyük flia ansiklopedisidir. Üç veya daha fazla asr›n ilim adamlar›n›n
biyografilerini ihtiva eden bu muhteflem eser ad› geçen mübarek a¤ac›n
meyve ve eserlerinden biridir.”!?380

378 Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.107, Dâru’l-Advâ, Beyrut
379 Nukabâu’l-Befler fi’l-Karni’r-Râbi’a ‘Aflar, c.2, s.772, 773
380 Muhammed el-Huseyn Âl Kâflifu’l-⁄›tâ, Mukaddimetu Nukabâu’l-Befler fi’l-Karni’r-Râbi’a

‘Aflar, s.(c-d)
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20-Muhammed el-Huseyn Kâflifu’l-⁄›tâ:

Aslu’fl-fiî’a ve Usûluhâ adl› eserin müellifidir. Hicrî 1373 y›l›nda
ölmüfltür.

A¤a Bezrek et-Tahrânî flöyle demektedir: 
“fieyh Muhammed el-Huseyn b. fieyhu’l-‘Irâk›yyîn efl-fieyh Ali b. el-Hucce
efl-fieyh Muhammed R›za b. el-Muslih Beyne’d-Devleteyn efl-fieyh Mûsâ b.
fieyhu’t-Tâife efl-fieyhu’l-Ekber Cafer b. Allâme efl-fieyh H›z›r Yahyâ b.
Seyfuddîn el-Mâlikî el-Cenâhî en-Necefî, ‹slam’›n ça¤dafl erlerindendir.
fiia’n›n en meflhur alimleri aras›nda yer al›r. ‹lim ve ulema yuvas› olan bir
evde yetiflmifltir. Üstün, flerefli, izzetli insanlar elinde e¤itim görmüfltür.
Sahip oldu¤u idrak ve düflünce gücü ile en derin hakikatlere, ilim ve er-
demlerin esrar›na vak›f olabiliyordu. Söz ve yaz›lar›nda bu özelli¤inin gö-
rülmesi mümkündür. Hitabet, edebiyat, bela¤at ve fesahat aç›s›ndan o
derece yüksek bir makamdad›r ki, flia hatipleri içinde en güçlü hitabete
sahip olan budur desek abartm›fl olmay›z.”!?381

21-Abdulhuseyn fierefuddîn el-Mûsevî:

el-Murâca’ât ve Ecvibetu Mesâili Cârillâh adl› eserlerin müellifi
olan el-Mûsevî hicrî 1377 y›l›nda ölmüfltür. 

A¤a Bezrek et-Tahrânî flöyle demektedir: 
“es-Seyyid Abdulhuseyn b. es-Seyyid Yusuf b. es-Seyyid Cevvad b. es-Sey-
yid ‹smail b. es-Seyyid Muhammed b. es-Seyyid ‹brahim. Lakab› fierefud-
dîn el-Mûsevî el-‘Âmilî’dir. Ça¤›m›z Müslümanlar›n›n önde gelen ilim
adamlar›ndan ve fiîa’n›n da önemli flahsiyetlerindendir. Aralar›ndan böy-
le yüksek derecede bir flahsiyetin ç›km›fl olmas› bu ça¤›n insan› için
övünç kayna¤›d›r. el-Mûsevî’nin çok say›da eseri bulunmaktad›r. Bunlar-
dan biri el-Murâca’ât’t›r. Eser Sayda’da hicrî 1355 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.
Di¤er eserleri el-Fusûlu’l-Muhimme fî Te’lîfi’l-Umme, Sayda, h.1330 ve
h.1347; Ecvibetu Mûsâ Cârullah, Sayda, h.1355”!?382

Muhsin el-Emîn flunlar› kaydetmektedir: 
“Necef ve Samerra’da Tabâtabâî, Horasânî, fieyhu’fl-fierî’a, fieyh Muham-
med Tâhâ Necef gibi önde gelen ilim adamlar›ndan dersler ald›… el-Mu-
râca’ât ve Ebû Hureyre eserlerinden baz›s›d›r.”383

22-Huseyn Muhammed Tak›yyuddîn en-Nûrî et-Tabersî:

Hicrî 1320 senesinde ölmüfltür. Eserlerinden baz›s› flunlard›r: Mus-
tedreku’l-Vesâil, Faslu’l-Hitâb fî ‹sbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb.

A¤a Bezrek et-Tahrânî flöyle demektedir: 
“fieyh Mirza Huseyn b. el-Mizra Muhammed Tak›y b. el-Mizra Ali Muham-

381 Nukabâu’l-Befler, c.2, s.612, 616
382 age, c.3, s.1080-1086
383 A’yânu’fl-fiî’a, c.7, s.457
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med Tak›y en-Nûrî et-Tabersî, son as›rlar›n hadis ve rical imamlar›n›n
imam›d›r. Ça¤›m›z›n büyük ‹slam erlerinden ve fiia’n›n önde gelen ilim
adamlar›ndand›r… fieyh en-Nûrî bu as›rda ender rastlanan selef-i salih
numunelerinden biridir. Eflsiz bir dehaya sahiptir. Allah celle celâlu-
hû’nun ayetlerinden biridir. Kendisine üstün mevhibe ve melekeler bah-
fledilmifltir. Bu sayede et-Tabersî, ömürlerini dine ve mezhebe hizmetle
geçirmifl flian›n öncü alimleri aras›na girmifltir. Yaflam› salih amellerle do-
nat›lm›fl ayd›nl›k bir sayfad›r. Eserlerinden baz›s›: Faslu’l-Hitâb fî Mese-
leti Tahrîfi’l-Kitâb.”!?384

Muhsin el-Emîn onun hakk›nda flöyle demektedir: 
“Alim, faz›l, muhaddis, hadis ve rical ilimlerinde derya, siyer ve tarih bil-
gisi yüksek, araflt›rmac›, zahid, abid bir flahsiyettir. Hiçbir gün gece na-
maz›n› kaç›rmam›flt›r. Rivayetler, eserler ve kitaplar konusundaki muta-
laalar› ve kuflat›c›l›¤›yla ça¤›n›n bir numaras› haline gelmifltir.”!?385

Humeynî flöyle demektedir: 
“Mevlâ, alim, zahid, abid, fakih, muhaddis Mirza Huseyn en-Nûrî Nurul-
lah, efl-fierîf’te medfundur.”!?386

Ali el-Huseynî el-Mîlânî flunlar› kaydetmektedir: 
“fieyh el-Mizra Huseyn b. el-Mizra Muhammed Tak›y en-Nûrî et-Tabersî,
fiia’n›n önde gelen alimlerinden, ‹slam’›n büyük erlerinden biridir. Fakih,
muhaddis, rabbanî, birçok ilmi bünyesinde toplay›p baflkalar›n›n yarar›-
na sunan bir flahsiyettir.”!?387

Abbas el-Kummî et-Tabersî’nin biyografi ile alakal› olarak flunla-
r› ifade eder: 

“‹slam’›n ve Müslümanlar›n ilim adam›d›r. Nebi ve peygamberlerin ilimle-
rine de¤er kazand›ran, sika, alim, uzman, elefltirmen muhaddis, çeflitli
eserlerin müellifi, ileri görüfllü bir flahsiyettir. Birçok meflhur eserde im-
zas› bulunmaktad›r. Hem rivayet, hem de dirayet konusunda yüksek de-
receye sahip, üstün ahlakî özellikleri olan bir ilim adam›d›r. Söz ve yaz›
ile ifade edilmeyecek kadar büyük bir flöhrete sahiptir.”!?388

En-Nûrî et-Tabersî’nin Mustedreku’l-Vesâil adl› eseri, fiîa taraf›n-
dan itibar edilen sekiz kaynak eserden biridir. fiîa taraf›ndan kendi-
sine verilmifl olan ‘Son Muhaddis’ lakab› fiîa’da ne derece büyük bir
mevkiye sahip oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan yeterlidir.

23-el-‘Ayyâflî olarak tan›nan büyük muhaddis Ebu’n-Nadr
Muhammed b. Mes’ûd b. ‘Ayyâfl es-Sülemî es-Semerkandî:

Tefsîru’l-‘Ayyâflî eserlerinden biridir. 

384 Nukabâu’l-Befler, c.2, s.543, 545, 549, 550
385 A’yânu’fl-fiî’a, c.6, s.143
386 el-Erba’ûne Hadîsen, s.24, Dâru’t-Te’âruf
387 en-Nûrî, Keflfu’l-Estâr ‘an Vechi’l-⁄âib ‘ani’l-Ebsâr mukaddimesi, s.22, Mektebetu Ninovî,

Tahran
388 Abbas el-Kummî, el-Künâ ve’l-Elkâb, en-Nûrî biyografisi
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fieyh Tûsî flunlar› kaydetmektedir: 
“Muhammed b. Mes’ûd b. Muhammed b. ‘Ayyâfl es-Semerkandî. Künyesi
Ebu’n-Nadr’d›r. Do¤u halk› içinde kendi zaman›nda ilim, erdem, edebi-
yat, anlay›fl ve zeka bak›m›ndan en önde gelen flahsiyettir. ‹ki yüzden faz-
la tasnif eseri bulunmaktad›r.”!?389

el-Meclisî flunlar› ifade etmektedir: 
“Muhammed b. Mes’ûd b. Muhammed b. ‘Ayyâfl es-Sülemî es-Semerkan-
dî, Ebu’n-Nadr. el-‘Ayyâflî olarak tan›nmaktad›r. fiia taifesinin önde gelen-
lerinden, reislerinden ve büyüklerindendir. De¤erli ve hat›r› say›l›r bir
ilim adam›d›r. Genifl bir rivayet yelpazesine sahiptir. Hem metin, hem de
rical elefltirmenidir. Ashab›m›z eserlerinde bu zat› övgüyle anarak biyog-
rafisine yer vermifltir.”!?390

Muhammed Huseyn et-Tabâtabâî Tefsîru’l-‘Ayyâflî mukaddime-
sinde flunlar› kaydeder: 

“Bu konuda (yani tefsir ilmi alan›nda) bizlere nakledilen eserlerin en gü-
zellerinden biri hocam›z el-‘Ayyâflî’ye nispet edilen tefsirdir. Günümüzün
de¤erli okuyucular›na sunulan k›ymetli bir eserdir. Alan›nda telif edilmifl
en de¤erli klasik eser oldu¤unu iddia edebilirim. Rivayet tefsiri alan›nda
geçmifl ilim adamlar›m›zdan bize nakledilen en güvenilir kaynakt›r. Tef-
sir ulemas›nca on-on bir as›rd›r hüsnü kabulle karfl›lanan ve hiçbir olum-
suz elefltiride bulunulmadan istifade edilen bir eserdir.”!?391

en-Necâflî de flunlar› dile getirmektedir: 
“el-‘Ayyâflî, sika, sadûk ve flia taifesinin önde gelen ilim erbab›ndan-
d›r.”!?3921

24-Muhammed b. Ali b. fiehr Âflûb:

Menâk›bu Âl Ebî Tâlib adl› eseri kaleme alm›fl olan yazar hicrî
588 y›l›nda ölmüfltür.

el-Erdebîlî flöyle der: 
“Muhammed b. Ali b. fiehr Âflûb el-Mâzindrânî Reflîduddîn. fiia’n›n ilim
adamlar›ndan ve fakihlerindendir. Edip ve flair bir flahsiyettir. Eserlerin-
den baz›s› flunlard›r: er-Ricâl, Ensâbu Âl Ebî Tâlib aleyhimusselâm.”!?393

Yusuf el-Bahrânî flunlar› kaydetmektedir: 
“Zeynuddîn Muhammed b. Ali b. fiehr Âflûb el-Mâzindrânî es-Seravî, alim,
faz›l, sika, muhaddis, muhakk›k, rical ve rivayet bilgisi güçlü, edip, flair ve
birçok güzelli¤i bünyesinde bar›nd›ran bir flahsiyettir. Eserlerinden baz›-
s› flunlard›r: Menâk›b Âl Ebî Tâlib, Mesâlibu’n-Nevâs›b.”!?394

389 Ricâlu’t-Tûsî, s.497
390 Mukaddimetu Bihâru’l-Envâr, s.130. Bk. Allâme el-H›llî, er-Ricâl, s.145
391 Muhammed Huseyn et-Tabâtabâî, Mukaddimetu Tefsîri’l-‘Ayyâflî, c.1, s.4
392 Ricâlu’n-Necâflî, c.2, s.247, Dâru’l-Advâ, Beyrut
393 Câmi’u’r-Ruvât, c.2, s.155
394 Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.340-341

112 ❙ Kur’ân’a Dil Uzatanları Tanıyalım 



25-Ebû Cafer Muhammed b. el-Hasen et-Tûsî:

Hicrî 460 y›l›nda ölmüfltür. Eserlerinden baz›s› flunlard›r: et-Teh-
zîb, el-‹stibsâr, et-Tibyân, el-⁄aybet, Emâli’t-Tûsî, el-Fihrist, Ricâlu’t-
Tûsî.

Allâme el-H›llî flöyle demektedir: 
“Muhammed b. el-Hasen b. Ali et-Tûsi Ebû Cafer ‹mamiyye’nin fleyhi, fiia
mezhebinin öncüsüdür. Yüksek de¤er ve makama sahiptir. Sika, sadûk, ri-
vayet ve rical bilgisi yüksek, f›k›h, usul, kelam ve edebiyatta ileri derecede
bilgi sahibi olan bir zatt›r. Birçok erdemlere sahiptir. ‹slam ile alakal› her
hususta eserleri bulunmaktad›r. Usul ve furû alan›nda tehzib çal›flmalar›
vard›r. ‹lim ve amel bak›m›ndan mükemmel özelliklere sahiptir.”!?395

el-Meclisî flöyle demektedir: 
“fieyh et-Tûsî’nin ad› Ebû Cafer Muhammed b. el-Hasen b. Ali et-Tûsî’dir.
fiia taifesinin fleyhi, ümmetin f›k›h alimidir. Sika ve birçok ilim alan›nda
derin bilgi sahibi oldu¤u konusunda icma bulunmaktad›r.”!?396

el-Meclisî, Tûsî’nin eserlerini tevsîk ederek flöyle demektedir: 
“Muhakk›k Ruhullah et-Tûsî’nin eserleri de, kendisi de gündüzün ortas›n-
da görülen güneflten daha da meflhurdur.”!?397

26-Ebû Cafer Muhammed b. Yakub b. ‹shak el-Küleynî:

el-Kâfî adl› eserin müellifidir. Hicrî 328 y›l›nda vefat etmifl-
tir. et-Tûsî onun hakk›nda flöyle demektedir:
“Muhammed b. Yakub el-Küleynî. Künyesi Ebû Cafer el-A’ver’dir. Yüksek
de¤ere sahip ve rivayetler konusunda bilgili bir ilim adam›d›r. Çeflitli
eserleri bulunmaktad›r. Bunlardan biri de el-Kâfî’dir.”!?398

el-Erdebîlî flöyle der: 
“Muhammed b. Yakub b. ‹shak Ebû Cafer el-Küleynî. Day›s› ‘Allân el-Kü-
leynî er-Râzî’dir. Yaflad›¤› devirde ashab›m›z›n Rey’deki hocas› ve yüzak›-
d›r. Hadis konusunda en üst derecede sika ve sebt idi. el-Kâfî adl› eserini
yirmi y›lda telif etmifltir.”!?399

A¤a Bezrek et-Tahrânî el-Kâfî’yi tevsîk ederek flunlar› dile getir-
mektedir: 

“el-Kâfî, hadis alan›nda kaynak olarak itimat edilen Kütüb-i Erba’a’n›n en
önemlisidir. Ehl-i Beyt’ten nakledilen rivayetlerle ilgili olarak böylesi bir
eser kaleme al›nm›fl de¤ildir. Çünkü ‘Allân el-Küleynî’nin k›zkardeflinin
o¤lu olan ve hicrî 328 y›l›nda vefat eden Sikatulislam Muhammed b. Ya-
kub b. ‹shak el-Küleynî üstün ve de¤erli bir flahsiyettir.”!?400

395 Allame el-H›llî, er-Ricâl, s.148
396 Mukaddimetu Bihâri’l-Envâr, s.91
397 Bihâru’l-Envâr, c.1, s.40
398 Ricâlu’t-Tûsî, s.495
399 Câmi’u’r-Ruvât, c.2, s.218, el-H›llî, s.145
400 ez-Zerî’a, c.17, s.245
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27-Kemaleddîn Meysem el-Bahrânî:

Eserlerinden biri fierhu Nehci’l-Belâ¤a’d›r. el-Huvansârî, al-Bah-
rânî hakk›nda flunlar› ifade etmektedir: 

“Erdemli, mudakk›k kelamc›, mahir bir ilim adam›d›r. Aralar›nda fierhu
Nehci’l-Belâ¤a’n›n da yer ald›¤› bir çok eseri bulunmaktad›r.”!?401

Yusuf el-Bahrânî de flunlar› kaydetmektedir: 
“Meflhur bir allame ve filozoftur. Allame fieyh Süleyman b. Abdillah el-
Bahrânî, es-Silâfetu’l-Behiyye fî Tercemeti’l-Meysiye adl› eserde flöyle
der: Filozof, muhakk›k, hakim, mudakk›k, kelamc›lar›n öncüsü, fakih ve
muhaddislerin özü, rabbani alim Kemaleddîn Meysem b. Ali b. Meysem
el-Bahrânî.”!?402

28-Adnân el-Bahrânî:
efl-fiumûsu’d-Durriyye adl› eserin müellifidir. A¤a Bezrek et-Tahrânî
flöyle der:

“es-Seyyid Adnân b. es-Seyyid Alyevî b. es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Abdil-
cebbâr el-Mûsevî el-Kârûnî el-Bahrânî, erdemli ve parlak bir ilim adam›-
d›r.

Parlak ilim adamlar›ndan ve mükemmel faziletleri olan biridir. Ça¤›n›n
ilim adamlar›ndan ve meflhur flahsiyetlerinden ders alm›flt›r. Genifl bir bil-
gi birikimine sahiptir. Ülkesinde belli bir üne sahiptir. ‹nsanlar taraf›ndan
sevilen, itibar edilen bir zatt›r. Yarg›, evkaf ve benzeri görevlerde bulun-
mufltur. Cuma ve cemaat imaml›¤› yapm›flt›r. Hicrî 1347 y›l›nda ölene dek
birçok kifliyi irflad etmifltir. O¤lu es-Seyyid Muhammed Salih Bahreyn’in
tan›nm›fl hatiplerindendir.”!?403

29-Abdullah fiebber:

Tesliyetu’l-Fuâd adl› eserinin mukaddimesinde kendisi hakk›nda
yaz›lanlar› burada aktarmak istiyoruz. Büyük alim fieyh Abdunnebî
el-Kâz›mî Tekmiletu’r-Ricâl adl› eserinde flöyle demektedir: 

“es-Seyyid Abdullah tüm fler’î ilimleri ö¤renmifltir. Birçok ilim alan›nda
eser tasnif etmifltir. Sika, müctehid, fakih, faz›l, vera sahibi, övgüye de¤er
özellikleri olan bir flahsiyettir.”!?

Araflt›rmac› allame el-Hibr fieyh Abbas el-Kummî Sefînetu’l-Bihâr
adl› eserde flunlar› dile getirmektedir: 

“Mevla es-Seyyid Abdullah efl-fiebberî el-Kâz›mî, üstün fazilet sahibi, zeki
alim, ilim deryas›, uzman, dikkatli bir fakih, rabbani bir alim, ça¤›nda
‘‹kinci Meclisî’ olarak flöhret olmufl bir zatt›r. fiöyle dedi¤i anlat›lmakta-
d›r: Telif eserlerimin çoklu¤u himmetli imam Mûsâ b. Cafer aleyhisse-

401 Ravdâtu’l-Cennât, c.7, s.204
402 Lü’lüetu’l-Bahreyn, s.253, Dâru’l-Advâ, Beyrut
403 Nukabâu’l-Befler, c.2, s.1265
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lâm’dan kaynaklanmaktad›r. Kendisini rüyamda gördüm. Bana bir kalem
verdi. ‘Yaz!’ dedi. O zamandan itibaren telifat konusuna muvaffak oldum.
Benim elimden sad›r olanlar›n tümü bu kalemin bereketi sayesindedir.

Analt›lan bu k›ssa nedeniyle 54 yafl›na kadar aralar›nda bir ansiklopedi ve
bir risalenin de yer ald›¤› yetmiflten fazla eser veren bu alimin yaflam›na
hayret duyulamaz. Telif ve tasnif dünyas›nda böylesine bir bereket ve
bolluk çok görülmez.”!?

Allame el-A’lemî Dâiratu’l-Me’ârif efl-fiî’iyye adl› eserinde flöyle
demektedir: 

“es-Seyyid Abdullah fiebber el-Kâz›mî birçok önemli eserin müellifidir.
‹mâmî ve sikad›r. Sözcüklerle  ifade edilemeyecek üstün özellikleri bu-
lunmaktad›r.”!?

es-Seyyid el-Huvansârî taraf›ndan Ravdâtu’l-Cennât’ta; fieyh Ali
Kâflifu’l-⁄›tâ taraf›ndan el-Husûnu’l-Menî’a’da; es-Seyyid Hasen es-
Sadr taraf›ndan Tekmiletu Emeli’l-Âmil’de ve es-Seyyid Muhsin el-
Emîn taraf›ndan el-A’yân’da ve di¤er eserlerde biyografisine yer ve-
rilmifltir.404

30-Muhammed Salih el-Mâzindrânî:

Muhakk›k Ali Ekber el-⁄ifârî flöyle demektedir: 
“el-Mevlâ Muhammed Salih es-Seravî el-Mâzindrânî rahimehullâh önde
gelen ilim adamlar›ndan ve hadis elefltirmenlerindendir. Genifl bir irfana
sahiptir. Aklî ve naklî ilimleri bir arada bar›nd›rmaktad›r. Usul ve furû ko-
nusunda mahirdir. Kendi zaman›n›n en zahidi, en abidi ve en vera sahibi-
dir.  Ça¤dafllar› içerisinde kendisi ile ayn› seviyede bulunanlar›n say›s› ol-
dukça azd›r. Muhakk›k, salih, zahid ve mücahidlerin övüncü olarak nite-
lenmektedir.

Asbahan’a gelip yerleflmifl ve Mevlâ Abdullah et-Tüsterî, o¤lu Mevlâ Ha-
sen Ali, Mevlâ Muhammed Tak›y el-Meclisî gibi kentin önde gelen alimle-
rinden ders alm›flt›r. el-Meclisî’nin fazilet, ilim ve dindarl›kla tan›nan en
büyük k›z› Âmine Beykem ile evlenmifltir. Allah celle celâluhû kendileri-
ne k›zl›-erkekli birçok evlat nasip etmifltir. Büyük üstad Mevlâ Muham-
med Bâk›r el-Behbehânî’nin annesi Melanâ Muhammed Ekmel el-Asba-
hânî’nin han›m› k›zlar›ndan biridir. 

el-Mâzindrânî hocas› allame el-Meclisî kabristan›ndaki büyük caminin
yan›nda el-Meclisî’nin ayak ucuna defnedilmifltir. Buras› tan›nan ve ziya-
ret edilen bir mezarl›kt›r.

e-Mâzindrânî’nin bu flerhi benzerine az rastlanan ilmi bir eserdir. el-Kâ-
fî’yi çok güzel bir biçimde flerh etmifl, garip rivayetlerini tefsir etmifltir.
Müflkil k›s›mlar›n› açm›fl, kapal› yerlerini flerh etmifltir. Eser birkaç bü-
yük ciltten oluflmaktad›r. el-Kâfî üzerine yap›lan flerhler içerisinde en gü-
zeli ve en faydal›s›d›r. ‹frat ve tefritten uzakt›r. Di¤er flerhlerden ifade ve

404 Tesliyetu’l-Fuâd fî Beyâni’l-Mevti ve’l-Me’âd, s.7, Müessesetu’l-A’lemî, 1995
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anlat›m kalitesi bak›m›ndan ayr›lmaktad›r. Eser, müellifinin tahkik ve
mutalaa geniflli¤ini göstermektedir. Hadis ilmi ile ilgilenen hiç kimse, içe-
ri¤indeki bilgiler sebebiyle bu eserden vaz geçemez.”!?405

31-el-Kef’amî olarak da tan›nan Tak›yyuddîn ‹brahim b.
Ali:

Eserlerinden biri Kitâbu’l-Misbâh li’l-Ed’iye’dir. Abbas el-Kummî
flöyle der:

“Sika, faz›l, edip, abid, zahid, vera sahibi bir insand›. Birçok eseri bulun-
maktad›r. Bunlardan biri de el-Misbâh adl› eseridir. Bu eser kal›c› ve ko-
ruyucu bir kalkand›r. Birçok faydalar bar›nd›rmaktad›r.”!?406

32-Muhakk›k el-Mizra Habibullah el-Hâflimî el-Hûî:

Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a adl› eserin sahibidir. Ali
As¤ar el-Huseynî el-Hûî onun hakk›nda flöyle der:

“Seyyid sened, hibr, mutemed, ehl-i beyt fakihi, betûl evlad›n›n flerefi, ak-
lî ve naklî ilimleri bünyesinde bar›nd›ran, muhakk›klar›n övünç kayna¤›,
müctehidlerin özü Hac› Habibullah el-Hâflimî el-Mûsevî el-Hûî rahimehul-
lâh.”!?407

***

405 Mâzindrânî, Mukaddimetu fierhi Usûli’l-Kâfî, s.5, Dâru ‹hyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, Beyrut
406 el-Künâ ve’l-Elkâb, c.3, s.95, el-Kef’amî biyografisi
407 Mukaddimetu Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, c.1, s.7, ‹hyâu’t-Turâs, Beyrut

116 ❙ Kur’ân’a Dil Uzatanları Tanıyalım 



SON SÖZ

Sayg›de¤er okuyucu Allah celle celâluhû’nun bana kolaylaflt›rd›-
¤› kadar›yla fiîa’n›n ‹snâ ‘Afleriyye koluna göre Kur’ân’›n tahrifi ile
alakal› konular› bir araya derleyip, bafll›klara ay›rd›m ve baz› yorum-
larda bulundum.

‹snâ ‘Aflere kolu mensubu fiiîlere itikatlar›yla alakal› olan flu eser-
leri okumalar›n› ö¤ütlerim:

1- Usûlu Mezhebi’fl-fiî’a el-‹snâ ‘Afleriyye, Sunufl ve Elefltiri: Dr. Nâs›r el-
Kaffârî, er-Rufld bask›s›, Suudi Arabistan,
2- Mes’eletu’t-Takrîb beyne Ehli’s-Sünne ve’fl-fiî’, Dr. Nâs›r el-Kaffârî, er-
Rufld bask›s›, Suudi Arabistan,
3- Hakîkatu’fl-fiî’a, Abdullah el-Mavs›lî, Dâru’l-Îmân, ‹skenderiye,
4- el-Beyyinât fi’r-Raddi ‘alâ Ebâtîli’l-Murâca’ât, Mahmûd ez-Za’bî,
5- Keflfu’l-Cânî Muhammed et-Tîcânî, Osmân el-Hamîs, Dâru’l-Îmân, ‹s-
kenderiye,
6- Ebû Hureyre ve Aklâmu’l-Hâk›dîn, Abdurrahman ez-Zer’î,
7- Ricâlu’fl-fiî’a fi’l-Mîzân, Abdurrahman ez-Zer’î,
8- K›râa Râflide li Kitâbi Nehci’l-Belâ¤a, Abdurrahman el-Cumay’ân, Dâ-
ru’s-Sünne, Kuveyt,
9- ‘Akîdetu Ehli Beyt, Abdullah b. Cevzân el-Hudayr, Dâru’l-Îmân, ‹sken-
deriye; Dâru’s-Sünne, Kuveyt,
10- Men Katele’l-Huseyn rad›yallâhu anh, Abdullah b. Abdilaziz, Dâru’l-
Îmân, ‹skenderiye,
11- el-Humus beyne’l-Farîdati’fl-fier’iyye ve’d-Darîbeti’l-Mâliyye, ‘Alâ Ab-
bas el-Mûsevî, ‹skenderiye, Dâru’l-Îmân,
12- Âyetu’t-Tathîr ve ‘Alâkatuhâ bi ‘Ismeti’l-Eimme, Dr. Abdulhâdî el-Hu-
seynî, Dâru’s-Sünne, Kuveyt,
13- el-Ismet, Dr. Abdu’l-Hâdî el-Huseynî, Dâru’l-Îmân, ‹skenderiye,
14- Sümme Ebsartu’l-Hakîka, Muhammed Sâlim el-H›dr, Dâru’l-Îmân, ‹s-
kenderiye,
15- Hukbe mine’t-Târîh, Osman el-Hamîs, Dâru’l-Îmân, ‹skenderiye,
16- “Bel Dallel” radden ‘alâ Kitâb “Sümme ihtedeyt”, Halid el-‘Askalânî,
17- el-Burhân fî Tebrieti Ebî Hureyre mine’l-Buhtân, Abdullah en-Nâs›r,
18- Zevâcu Ömer b. Hattâb rad›yallâhu anh min Ummi Külsûm bnt. Ali b.
Ebî Tâlib rad›yallâhu anhumâ Hakîka ve leyse ‹ftirâ, Ebû Mu’âz el-‹smâî-
lî, Dâru’l-Îmân, ‹skenderiye,
19- el-Esmâ ve’l-Musâharât beyne Ehli’l-Beyt ve’s-Sahâbe rad›yallâhu an-
hum, Ebû Mu’âz el-‹smâîlî, Dâru’l-Îmân, ‹skenderiye,
20- Zeyneb ve Ruk›yye ve Ümmü Külsûm Benâtu Rasûlillâh sallallâhu
aleyhi ve sellem lâ Rabâibuh Radden ‘alâ Cafer el-‘Âmilî, Ebû Mu’âz el-‹s-
mâîlî, Dâru’l-Îmân, ‹skenderiye,

Allah celle celâluhû’nun izni ile bu kitaplar fiîa mensuplar›n›n
hak yol olan Kitap ve Sünnet yolunu bulmalar›na sebep olacakt›r.

Allah’›m ben tebli¤ ettim, flahit ol!



Araflt›rma S›ras›nda Yararlan›lan 
Kaynaklar

Sünnî Kaynaklar
1- efl-fiifâ, Kad› ‘Iyâd
2- Lum’atu’l-i’tikâd, ‹bn Kudâme, ed-Dâru’s-Selefiyye
3- el-Fark beyne’l-Firak, el-Ba¤dâdî, Dâru’l-Âfâk›’l-Cedîde, Beyrut
4- el-Fasl beyne’l-Milel ve’n-Nihal
5- el-Mu’temed fî Usûli’d-Dîn, Kad› Ebû Ya’lâ
6- Mefâtîhu’l-⁄ayb, el-Fahru’r-Râzî
7- es-Sârimu’l-Meslûl, ‹bn Teymiyye
8- el-‹tkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Suyûtî
9- Safahât fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Ebû Tâhir Abdulkayyûm es-Sindî, el-Mektebetu’l-

‹mdâdiyye, Mekketu’l-Mukerreme
10- Mebâhis fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Dr. Mennâ el-Kattân, Müessesetu’r-Risâle
11- efl-fiî’a ve’s-Sünne, ‹hsan ‹lâhî Zahîr
12- Usûlu Mezhebi’fl-fiî’a, Dr. Nâs›r el-⁄ifârî
13- Mes’eletu’t-Takrîb beyne’fl-fiî’a ve’s-Sünne, Dr. Nâs›r el-⁄ifârî
14- Mâ Yecib en Ya’rifehu’l-Muslim ‘an ‘Akâid, el-Emâmiyye, Ahmed el-Hamedân
15- Bezlu’l-Mechûd fî ‹sbâti Teflâbuhi’r-Râfida bi’l-Yehûd, Abdullah el-Cumeylî
16- efl-fiî’a ve Tahrîfu’l-Kur’ân, Muhammed Mâlullah

fiîa Kaynaklar›

1- Usûlu’l-Kâfî, Sikatulislam Muhammed b. Yakub el-Küleynî, Dâru’t-Te’âruf,
Beyrut

2- Furû’u’l-Kâfî, Sikatulislam Muhammed b. Yakub el-Küleynî, Dâru’l-Advâ, Bey-
rut

3- Vesâilu’fl-fiî’a ilâ Tahsîli Mesâili’fl-fierî’a, Muhammed b. el-Hasen el-Hurr el-
‘Âmilî

4- Men lâ Yahduruhu’l-Fakîh, Muhammed b. Ali el-Huseyn ‹bn Bâbeveyh el-
Kummî (es-Sadûk)

5- Bihâru’l-Envâr el-Câmi’a li Dürer Ahbâri’l-Eimmeti’l-Athâr, Muhammed Bâk›r
el-Meclisî, Dâru ‹hyâu’t-Turâsi’l-‘Arabî; Müessesetu’t-Târîhi’l-‘Arabî; Dâru’l-
Vefâ, Beyrut

6- Mustedreku’l-Vesâil, Huseyn en-Nûrî et-Tabersî
7- el-Vâfî, Muhsin el-Feyd el-Kâflânî
8- Basâiru’d-Deracâti’l-Kübrâ fî Fadli Âl Muhammed aleyhisselâm, Muhammed

b. el-Hasen es-Saffâr
9- Tefsîru’s-Sâfî, Muhammed b. el-Feyd el-Kâflânî, el-A’lemî, Beyrut
10- Tefsîru’l-‘Ayyâflî, Muhammed b. Mes’ûd el-‘Ayyâflî, Müessesetu’l-A’lemî, Bey-

rut
11- Tefsîru’l-Kummî, Ali b. ‹brahim el-Kummî, Dâru’s-Surûr, Beyrut
12- Tefsîru Beyâni’s-Se’âde fî Makâmâti’l-‘‹bâde, Hac› Sultan Muhammed el-Ce-

nâbezî, el-A’lemî, Beyrut
13- el-Burhân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Hâflim el-Bahrânî, el-A’lemî, Beyrut; Dâru’t-Tef-

sîr, Kum



14- et-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Ebû Cafer et-Tûsî, Mektebu’l-‹’lâmi’l-‹slâmî, ‹ran
15- Mecma’u’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Ebû Ali el-Fadl et-Tabersî, Mektebetu’l-

Hayat, Beyrut
16- Mir’âtu’l-Envâr ve Miflkâtu’l-Esrâr (Mukaddimetu’l-Burhân fî tefsîri’l-Kur’ân),

Ebû’l-Hasen efl-fierîf en-Nabâtî el-Fetûnî, el-A’lemî, Beyrut; Dâru’t-Tefsîr,
Kum

17- el-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Ebu’l-Kâsim el-Hûî, Müessesetu’l-A’lemî, Beyrut
18- Ricâlu’l-Keflflî, Ebû ‘Amr Muhammed el-Keflflî, Takdim: Ahmed el-Huseynî
19- Ricâlu’n-Necâflî, Ebû’l-Abbas Ahmed b. Ali en-Necâflî, Dâru’l-Advâ, Beyrut
20- Lü’lüetü’l-Bahreyn fî’l-‹câzât ve Terâcim Ricâli’l-Hadîs, Yusuf el-Bahrânî, el-

Advâ, Beyrut
21- Ricâlu’l-‘Allâme el-H›llî, el-Hasen b. Yusuf b. el-Mutahhir el-H›llî, Dâru’z-Zehâ-

ir, Kum/‹ran
22- Ravdâtu’l-Cennât fî Ahvâli’l-‘Ulemâ ve’s-Sâdât, Muhammed Bâk›r el-Huvansâ-

rî, ed-Dâru’l-‹slâmiyye, Beyrut
23- Tankîhu’l-Makâl, Mâmkânî
24- Câmi’u’r-Ruvât, Muhammed b. Ali el-Erdebîlî, Dâru’l-Advâ, Beyrut
25- Ricâlu’t-Tûsî, Muhammed b. el-Hasen et-Tûsî, Dâru’z-Zehâir, Kum/‹ran
26- el-Künâ ve’l-Elkâb, Abbas el-Kummî
27- el-Fihrist, et-Tûsî
28- Nukabâu’l-Befler fî’l-Karni’r-Râbi’a ‘Aflar, A¤a Bezrek et-Tahrânî
29- A’yânu’fl-fiî’a, Muhsin el-Emîn
30- Tabakâtu A’lâmi’fl-fiî’a, A¤a Bezrek et-Tahrânî
31- ez-Zerî’a ilâ Tasânîfi’fl-fiî’a, A¤a Bezrek et-Tahrânî
32- Emelu’l-Âmil, Muhammed b. el-Hasen el-Hurr el-‘Âmilî, Dâru’l-Kitâbi’l-‹slâmî,

Kum/‹ran
33- Minhâcu’l-Berâ’a fî fierhi Nehci’l-Belâ¤a, Mirza Habibullah el-Hâflimî el-Hûî,

Müessesetu’l-Vefâ, Beyrut; ‹hyâu’t-Turâs, Beyrut
34- fierhu Nehci’l-Belâ¤a, Meysem el-Bahrânî, ‹ran
35- Ukzûbetu’t-Tahrîf evi’l-Kur’ân ve Da’âvi’t-Tahrîf- Rasûl Caferyân, Kum/‹ran
36- Ârâ Havle’l-Kur’ân, Ali el-Fânî el-Asfahânî, Dâru’l-Hâdî, Beyrut
37- Lemahât fî Târîhi’l-Kur’ân, Muhammed Ali, el-A’lemî Yay›nlar›
38- ‘Akâidu’l-‹mâmiyye, Muhammed R›za Muzaffer, Dâru’s-Safve, Beyrut
39- ‘Akâidu’l-‹snâ ‘Afleriyye, ‹brahim el-Mûsevî ez-Zencânî, el-A’lemî, Beyrut
40- es-S›râtu’l-Mustakîm ilâ Mustah›kki’t-Takdîm, Zeynuddîn Ebû Muhammed Ali

en-Nabâtî el-Beyâdî, el-Mektebetu’l-Murtadaviyye, ‹ran
41- el-Envâru’n-Nu’mâniyye, Nimetullah el-Cezâirî, Müessesetu’l-A’lemî, Beyrut
42- Evâilu’l-Makâlât fi’l-Mezâhibi’l-Muhtârât, Muhammed b. en-Nu’mân (el-Mu-

fîd), Dâru’l-Kitâbi’l-‹slâmî, Beyrut
43- el-‹htisâs, el-Mufîd
44- ‘‹lelu’fl-fierâi, Ebû Cafer Muhammed b. Ali (es-Sadûk), el-A’lemî, Beyrut
45- el-Murâca’ât, Abdulhuseyn fierefuddîn el-Mûsevî, ed-Dâru’l-‹slâmiyye, Beyrut
46- el-‹hticâc, Ebû Mansûr Ahmed b. Ali et-Tabersî, Müessesetu’l-A’lemî, Beyrut
47- Mir’âtu’l-‘Ukûl fî fierhi Ahbâri Âli’r-Rasûl, Muhammed Bâk›r el-Meclisî, ‹ran
48- en-Necmu’s-Sâk›b fî Ahvâli’l-‹mâm el-Hucce el-⁄âib, Huseyn en-Nûrî et-Ta-

bersî, Envâru’l-Hedy, ‹ran
49- Tezkiratu’l-Eimme, Muhammed Bâk›r el-Meclisî, Mevlânâ Yay›nlar›, ‹ran

(Farsça)
50- efl-fiî’a, Muhammed Sad›k es-Sadr
51- Tuhfetu’l-‘Avâm Makbûl, Manzûr Huseyn (Urduca)
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52- Aslu’fl-fiî’a ve Usûluhâ, Muhammed Huseyn Âl Kâflifu’l-⁄›tâ, el-A’lemî, Beyrut
53- el-Elfeyn, ‹bn Mutahhir el-H›llî, el-A’lemî, Beyrut
54- el-Hukûmetu’l-‹slâmiyye, Humeynî, el-Mektebetu’l-‹slâmiyyetu’l-Kübrâ
55- Keflfu’l-Esrâr, Humeynî
56- Misbâhu’l-Hidâye ila’l-Hilâfeti ve’l-Velâye, Humeynî
57- Faslu’l-Hitâb fî isbâti Tahrîfi Kitâbi Rabbi’l-Erbâb, Huseyn en-Nûrî et-Tabersî
58- Meflâriku’fl-fiumûs ed-Durriyye, Adnan el-Bahrânî, el-Mektebetu’l-Adnâniyye,

Bahreyn
59- ed-Dureru’n-Necefiyye, Yusuf el-Bahrânî, Müessesetu Âli’l-Beyt, ‹ran; Dâru’l-

Mustafa, Beyrut
60- el-Misbâh, Tak›yyuddîn ‹brahim el-Kef’amî, Müessesetu’l-A’lemî, Beyrut
61- el-Mesâilu’s-Seraviyye, el-Mufîd, el-Mu’temeru’l-‘Âlemî li Elfiyye’ti’fl-fieyh el-

Mufîd
62- es-Seb’a mine’s-Selef, Murtaza Seyyid Muhammed el-huseynî, el-Mektebetu’s-

Sekâfiyye, Dâru’l-Hicre, Kum
63- en-Nâsih ve’l-Mensûh, Kemâluddîn el-‘Atâikî el-H›llî, Müessesetu Âlu’l-Beyt,

Beyrut
64- Du’âu’s-Sihr, Humeynî, Muessesetu Tanzîm ve Neflri Âsâri’l-‹mâm el-Humey-

nî, ‹ran
65- el-Envâru’l-Vad›yye fi’l-‘Akâidi’l-Radaviyye, Huseyn b. efl-fieyh Muhammed el-

‘Usfûr, Bahreyn
66- el-Usûlu’l-Asliyye ve’l-Kavâ’idu’fl-fier’iyye, Abdullah fiebber, Mektebetu’l-Mu-

fîd, Kum
67- ‹sbâtu’l-Hudât bi’n-Nusûs ve’l-Mu’cizât- el-Hurr el-‘Âmilî, el-Mektebetu’l-‘‹l-

miyye, Kum
68- fierhu Usûli’l-Kâfî, Muhammed Salih el-Mâzindrânî, ‹hyâu’t-Turâsi’l-‘Arabî,

Beyrut
69- Mesâbîhu’l-Cinân, Dâru’l-F›kh, Kum
70- Mefâtîhu’l-Cinân, es-Sekaleyn, Beyrut
71- el-Erba’ûne Hadîs, Humeynî, Dâru’t-Te’âruf, Beyrut
72- Misbâhu’l-Fekâha fi’l-Mu’âmelât, Hûî, Dâru’l-Hâdî, Beyrut
73- el-‘Udde fî Usûli’l-F›kh, et-Tûsî, Dâr Stâra, Kum
74- ⁄unyetu’n-Nuzû’ ilâ ‘‹lmeyi’l-Usûl ve’l-Furû’, Hazma b. Zahra, Müessesetu’l-

‹mâm es-Sâd›k, Kum
75- ez-Zerî’a ilâ Usûli’fl-fierî’a, el-Murtaza (‘Alemu’l-Hudâ), Dâru ‹ntiflârât, Tahran
76- Tahrîru’l-Vesîle, Humeynî
77- Minhâcu’s-Sâlihîn, Hûî
78- Minhâcu’s-Sâlihîn, Sistânî
79- Mesâbîhu’l-Envâr, Abdullah Biflr, el-A’lemî, Beyrut
80- Hadîkatu’fl-fiî’a, Erdebîlî, Tahran (Farsça)
81- Nûru’l-Berâhîn, Nimetullah el-Cezâirî, Müessesetu’n-Neflri’l-‹slâmî, Kum
82- Keflfu’l-Estâr, en-Nûrî et-Tabersî, Mektebetu Nînovî, Tahran
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