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Bu makalede: 
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'el-Kütüp =Kitaplar' kavramının anlamı; 

- el-Kütüb kavramının İslam öncesi dönemden hicri dör

düncü asrın sonlarına kadar olan dönemdeki gelişimi ve 

İsrailiyat kavramıyla yer değişimi; 

- Kitaplardan gelen nakillerin cümle kalıpları ve genel 

içerikleri 
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A HISTORICAL JORNEY OF A CONCEPT FROM' AL-KUTUB' TO 'IS

RAILIYAT' 

Abstract 

In this article, has been investigated that 

-The meaning of the the word 'al-Kutub =The Books' 

which is frequently repeated in the first sources of Islam

ic literature 

- Developping of this concept during to the histarical 

process from the pre-Islamic period till the end of the 

fourth century (AH) and replacing with 'Israiliyat' 

- Sentence patterns and their general contents of the 

transmitters from The Books 

- The first person who used the concept of ısrailiyat is 

Vahb b. Munabbih, not Masoode as confirmed into some 

previous studies. 

Key Words: Begriffsgeschichte, al-Kutub, Israiliyat Early 

Islam literature, Hadith. 

Giriş 

Kavramlar, tarih boyunca yeni anlam boyutları kazanmakta, bazı 

anlam boyutlarını ise kaybetmektedir. Zaman içinde kavrarnların anlam

larının genişlemesi, daralması, dönüşmesi, başka bir zemine kayması gibi 

nedenlerden dolayı tarihsel metinlerin anlaşılmasında birçok hatalar 

ortaya çıkmaktadır. İslamiyat gibi metinlerin temel kabul edildiği bir 

alanda, kavramların tarihsel yokuluğunu izlemek, bu metinlerin daha 

sağlıklı anlaşılınasına yardımcı olacaktır. 
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Bir kavramın tarih yolculuğundan söz edeceğimize göre, 'Kav

ramlar Tarihi' meselesinden kısaca söz etmek yararlı olacaktır. Kavram

lar tarihinin (begriffsgeschichte) babası Reinhart Koselleck (öl. 1923-2006), 

yaşamının uzunca bir bölümünü bu terkibe adamış biridir.l Onun tespit 

veya formüle ettiği bazı genel geçer kurallar, kavramlarla veya kavramlar 

üzerinde çalışmak zorunda olan araştırmacılara yol gösterici mahiyette

dir. O, sözcüklerin tarih içinde değişimini doğal ve gerekli görmektedir. 

Bir taraftan dildeki sözcükler, dönüşebilir anlam çeşitliliğine sahipken 

diğer taraftan bir konu her defasında bir ve aynı kavramla açıklanamaya

cağı için, geçirebileceği değişime uygun olması gereken birden fazla isim

lendirmeyi davet eder.2 Sözcük anlamları ile durumların kalıcı biçimde 

birbirlerine gönderme yapmaları nadirdir. Kavramlar aynı kalırken ger

çekliğin hızla değiştiği görülmüştür. Hatta bazen kavram, duruma uy

mayan bir biçimde değişebilir. Ve yine şaşırtıcı bir biçimde sözcük tari

hiyle şeyler tarihi birbirinden ayrı gelişebilir.3 Kavramlar ve gerçeklikler, 

her ikisi de birbirlerine atıfta bulunan, ancak birbirlerini ayırt edilebilir 

şekilde değiştiren kendi tarihlerine sahiptir. Her şeyden önce kavramlar 

ve gerçeklikler farklı hızlarda değiştikleri için bazen kavramsallık gerçe

ğin, bazen de gerçeklik kavramsallığın önüne geçer.4 Bu nedenle Tarih, 

ı Yaşamı ve çalışmaları hakkında özet değerlendirmeler için bkz. Bilmez, Bülent, Begriffs

geschichte'nin Babası Reinhart Koselleck ve Tarihbiliminde Yenilik Arayışları, Tarih ve Toplum, 
4, Güz, İstanbul 2006, 9-44; Kavram hakkında tartışmalar için bkz. Edt. Lehman, Hartmut 
and Richter,Melvin, The Meaninig of Histarical Terms and Concepts New Studies on Begriffs

geschichte, Washington 1996. 
2 Koselle ek, Reinhart, Kavramlar Tarihi, çev. Atilla Dirim, İstanbul2009, 61. 
3 Koselleck, a.g.e. 62. Burada kavram ile durum arasındaki ilişki dört ayrı biçimde örnekle

riyle ele alınmıştır. 
4 Koselle ek, a.g.e. 66. 
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her zaman dil ile anlatılandan daha az veya daha çok şey içerir.5 

Koselleck' e göre her kavram, çok sayıda zaman kalınanı barındı

rır. Kaynak olarak kabul edilen metinler zamansal yapı açısından üç fark

lı tiptedir: Bir defada tüketilip bir kenara bırakılması gerekenler; değişen 

gerçekliklere hızlı ya da yavaş uyum sağlayanlar ve son olarak yenilikçi 

biçimde ortaya çıkıp zamanla benimsenen ve zamansız bir gerçekliğe 

sahip olma iddiası taşıyanlar. Son çeşit metinler, ilkyazım biçimleriyle ele 

alınırlar ve klasik statüsünü elde ederler. Bu statü artık değişmez. Ancak 

bir kere girdiği formun daha iyisinin bulunmasına da izin vermez. Dola

yısıyla klasik bir metin hem bir defalık olma, hem de buna karşıt olarak 

sürekli tekrarlanabilir şekilde okunma paradoksunu gerçekleştirir.6 

Bu makalede inceleyeceğimiz el-kütüb kavramı, gerçekte ikinci 

tip kavrama daha yakın gözükmekle birlikte Koselleck'in kavramları ele 

alışıyla buradaki bakış arasında birbiriyle örtüşmeyen bazı noktalar bu

lunmaktadır. Öncelikle burada incelediğimiz kavram, ne geçmişte ne de 

bugün toplumsal/siyasal bir hareketle ilişkili bir yapıya sahip olmamıştır; 

ancak İslam ilahiyatının köklerine sirayet etmiş olması dolayısıyla büyük 

bir güce sahip olduğundan önem arz etmektedir. 

Diğer taraftan bu araştırmamız bir kavramın tarihsel sürecini in

celemekle birlikte aslında tarihsel gerçeklik içinde bir durumun hangi 

kavramlarla ifade edildiğini göstermeye çalışmaktadır. Söz konusu edi

len tarihsel durum şudur: Büyük oranda Yahu di ve Hıristiyan kaynakla

rından nakledilen efsane, kıssa, olay veya bilgi, şu veya bu şekilde İslam 

kaynakları arasına karışmıştır. Elimizde bulunan en eski hadis, tefsir, 

s Koselleck, a.g.e. 69. 
6 Koselleck, a.g.e. 92-99. 
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tarih ve zühd kitaplarındaki rivayetlerde bu tür kitaplara atıflar yapılma

sı, tarihsel durumu ortaya koymaktadır. Hicri birinci asırdan itibaren 

varlığını hissettiren ve sonraki yüzyıllarda büyük bir problem haline 

gelen bu durum, 'israiliyat' kavramıyla tanınmaktadır. 

Roberto Tottoli, 'israliyat' kavramının kökeni ve kullanımı üzeri

ne yazdığı bir makalede, söz konusu kavramın ortaya çıkışını ve ilerleyen 

tarihlerde hangi anlamlarda kullanıldığını incelemiştir? O, Goldziher'in 

bazı çalışmalarına atıfta bulunarak bu terimin ilk kez Mes' ildi tarafından 

kullanıldığını yinelemektedir. Önceleri İsrailoğulları'na ait abartılı riva

yet türü anlamına gelen bu kavramın daha sonra bir kitap adına benzer 

biçimde anıldığını belirten Tottoli, daha ileri zamanlarda ise İsrailiyat 

türü haberlerin bir araya getirildiği kitaplar anlamında kullanıldığını 

ifade etmektedir. Yazara göre İsrailiyat en geniş etki alanına 20. yüzyılda 

ulaşmış ve kozmogoni ve peygamberlere ilişkin rivayetleri tanımlayan en 

yaygın terim haline dönüşmüştür.8 Son olarak 1946'da İsrail devletinin 

kurulmasıyla kavrama siyasi bir boyutun da eklendiğini belirten yazar, 

örnek olarak Ebu Reyye'nin İlk Siyonist Ka'bu'l-Ahbar adlı kitabını gös

termektedir. 9 

Tottoli, İsrailiyat kavramının tarihini, hicri dördüncü asırdan gü

nümüze kadar anlatmış ancak kavramın tarihsel süreci açısından oldukça 

önemli olan, dördüncü asırdan öncesi hakkında bir bilgi vermemiştir. 

İsrailiyyat kavramı dördüncü asırda birdenbire ortaya çıkmadığına göre 

onun mutlaka evveliyatının olması gerektiği açıktır. Bu makalede 'israili-

7 Tottoli, Roberto, "İslami: Literatürde İsriiiliyyiit Teriminin Kökeni ve Kullanımı", çev. 
Mesut Kaya, Marife, Konya 2010, c. X, sy. 2, ss. 201-215. 

s Tottoli, a.g.m. 213. 
9 Tottoli, a.g.m. 214. 
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yat' ile aniatılmak istenen mefhumun ilk üç asırcia ağırlıklı biçimde 'el

kütüb' kavramıyla ifade edildiğini belirterek, bu kavramın tarihsel süre

cini anlatmaya ve onu israiliyatın kavramsal tarihine bağlamaya çalışa

cağız. 

'el-Kütüb' Kelimesinin Anlamı 

Sözlükte el-kütüb, kitab kelimesinin çoğulu olup bir şeyi sıra sıra 

dikmek anlamına gelen ketb kökünden gelmektedir.ıo Harflerin uç uca 

bitiştirilmesinden dolayı, yazı yazmak da bu kelimeyle ifade edilmiştir.11 

Kitab, birleştirilen, bir araya getirilen (deri, sahife vb.) şeyler topluluğu 

anlamına gelmektedir. 12 İslam'ın ilk dönemlerinde mutlak olarak el

Kitab denildiğinde bununla Tevrat anlaşıldığı, Kitabullah denildiğinde 

ise Kur' an veya Tevrat anlamına gelebileceği İbn Manzfır'un açıklamala

rından anlaşılmaktadır. 13 Fakat daha sonra el-kitab kelimesinin Tevrat 

anlamı çok gerilerde kalmış ve Kur' an anlamı ön plana çıkmıştır. Genel 

olarak İslamiliteratürde kitab, "Kur'an, vahiy, mektup, belge, iki kapak 

arasında toplanmış bilgi, bir eserin ana konularından her biri" gibi çeşitli 

anlamlarda kullanılmıştır.14 

Yazının ve yazılı malzemelerin ortaya çıkışı, gelişmesi kitaplarda 

toplanması ve yaygınlaşması, uzun bir tarihi süreci kapsamaktadır. Bi

zim burada asıl amacımız, İslam'ın ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı 

ıo Halil b. Ahmed, Ebu Abdirrahınan el-Basri (öl. 170/787), Kitabu'l-Ayn Müratteben ala 

Hurufi'l-Mu'cem, (I-IV), thk. Abdulhaıni:d Hendavi:, Beyrut 2003, IV, 8. 
ıı Es-Saalibi:, Abdülınelik b. Muhammed b. İsınail (öl. 429/1037), Fıkhu'l-Lüga ve Sirru'l

Arabiyye, thk. Abdurrezzak el-Mehdi:, Kahire 2002, 216. 
ıı İbn Manzur, Muhammed b. Mükerreın b. Ali (öl. 711/1311), Lisfinü'l-Arab (I-XV), Beyrut 

1993, I, 698. 
13 İbn Manzur, a.g.e., I, 699. 
14 Bozkurt, Nebi, "Kitap", DİA, XXVI, 120-121. 
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coğrafyada, İslam öncesinden hicri dördüncü asrın sonuna kadar olan 

dönemde, el-kütüp (kitaplar) denildiğinde bu kelimeyle hangi dönemde 

ne tür kitaplar/sahifeler kastedildiğini görebilmektir. Bu konuyu araştır

mamızın nedeni, aşağıda örneklerine sıkça rastlayacağımız biçimde bir

çok ravi ve müellifin, İsrailiyat türünden sayılabilecek bilgilerin kaynağı

nı açıklarken 'el-lcütüb'e atıfta bulunmasıdır. 

İslam'dan Önceki Dönemde el-Kütüb 

İslam' dan önceki dönemde Orta Doğu' da zengin sayılabilecek bir 

literatür bulunmakla birlikte ümmi bir kavim olan müşrik Araplar'ın 

onlara ilgi gösterip öğrenmeye çalıştıklarını söylemek zordur. Onlar, 

Tevrat ve İncil gibi kitapların varlığını genelde bilseler de, bu kitaplar 

hakkında detaylı bilgiye sahip değillerdi. 

İslam'ın ilk dönemlerinde Medine ve çevresinde yaşayan Yahudi 

asıllı veya aslen Arap olup sonradan Yahudileşmiş kavimlerin durumu 

da müşrik Araplardan pek farklı değildi. Habr veya ahbar adı verilen Ya

hudi bilginleri Yahudiliğin kutsal kitapları hakkında mutlaka bilgi sahi

biydiler. Ancak bu kitaplar sınırlı sayıda bulunduğundan ve ancak belirli 

kişiler onlara ulaşabildiğinden yaygınlık kazanmamıştı. 

Araplar içinde kitaplada en çok meşgul olanlar Hıristiyanlardı. 

Din, tarih, edebiyat, felsefe ve tabii bilimler alanlarında, devrin önemli 

ilim merkezlerinde bulunan kitaplarla yakından ilgilinen Rum, Süryani 

ve Arap Hıristiyanlar bulunmaktaydı. 

İslami kaynaklarda İslam öncesi dönemlerde Mekke ve yakın 

çevresinde "kitapların" ve "sahifelerin" okuma yazma bilen nadir kimse

lerce bilindiğine ve okunduğuna dair bazı anekdotlar bulunmaktadır. 

Örneğin Abdulmuttalib'in, oğlu Abdullah'ı evlendirrnek istediğinde 
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Tebale halkından Yahudileşmiş bir kahine gittiği anlatılırken, onun kitap

lar okumuş olan biri olduğu zikredilmekte ve adının Fatıma binti Merri'l

Has'amiyye olduğu belirtilmektedir.15 Aynı şekilde, Varaka b. Nevfel'in, 

Hz. Muhammed' e gönderilen meleğin Cebrail olduğunu söylemesiyle 

ilgili rivayet sarmalında16 yer alan bazı haberlerde, onun kitaplar oku

duğu17 belirtilmektedir. Hz. Peygamber ile bir konuşmasında Dirnam b. 

Sa'lebe'nin söylediği sözler de benzer şekildedir: "Ben kitapları, Tevrat'ı, 

İncil'i ve Zebur'u okudum, böyle bir söz duymadım ... "18 Ayrıca kitap

larda Hz. Muhammed'in bazı sıfatıarını gören kişilerle ilgili rivayetler,19 

müşriklerin Hz. Muhammed'i, kitaplar sahibi Abd b. Hadrami'den bilgi 

aldığı yönünde suçlamalarıyla ilgili haber, 20 Hiraklius'un kendi din 

adamlarına çıkışırken söylediği "Vallahi, okuduğunuz kitaplardan bili

yorsunuz ki, gelecek olan Peygamber, ayağırnın bastığı bu toprakları ele 

geçirecektir ... "21 sözü, bu konudaki diğer örneklerdir. Bu rivayetlerin bir 

bölümünün sonraki deviriere ait olmasından kuşkulanılsa da, bütün 

15 el-Haraiti, Ebu Bekir Muhammed b. Cafer (öl. 327/939), Hevi'itifu'l-Cin!in, thk. İbrahim 
Salih, 2001,50. 

16 Sarmal kavramı Rivayetin Yapısal Analizi Yöntemi'ndeki temel kavramlardan biri olup bir 
kök etrafında birleşen rivayetler topluluğunu anlatmaktadır. Bkz. Kuzudişli, Ali, "Riva
yetlerin Yapısal Analizine Giriş: İbn Sayyad ile İlgili Rivayetler Üzerine Yöntem Uygula
ması", Hadis Tetkikleri Dergisi, İstanbul 2009, c. VII, sy. 2, ss. 85-128. 

17 el-Fakihi, Ebu Ab dillah Muhammed b. İshak (öl. 272/885), Ahbi'iru Mekke fi Kadimi'd-Dehri 
ve Hadisih (I-VI), thk. Abdulmelik Abdullah Dehiş, Beyrut 1993, IV, 54; Cevad Ali (öl. 
1408/1987), el-Mufassal fi Tarihi'l-Arab Kable'l-İsli'im (I-XX), XV, 319. 

18 Heysemi, Nureddin Ali b. Ebi Bekir (öl. 807/1404), Mecmau'z-Zev!iid ve Menbau'l-Fev!iid (I
X), Beyrut 1992, IX, 370. 

19 el-Acur!, Ebu Bekr Muhammed ibnu'l-Huseyn (öl. 360/971), eş-Şeria (I-V), thk. Abdullah 
b.Ömer b. Süleyman ed-Demici, Riyad 1999, III, 1446 vd. 

2° Hakim, Ebu Abdullah en-Neysaburi (öl. 405/1014), el-Müstedrek ala's-Sahihayn (I-IV), thk. 
Mustafa Abdulkadir Ata, Beyrut 1990, II, 389. 

21 İbn Hanbel, Ahmed b. Muhammed (öl. 241/855), Müsned (I-L), thk. Şuayb el-Arnaut ve 
diğerleri, Beyrut 2001, XXIV, 416. 
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olarak bakıldığında onların bir fikir verecek nitelikte oldukları görülmek

tedir. 

Kur'an'da el-Kütüb 

Kur' an' da kitaplardan söz edilmesi22, Mekke ve civarında yaşa

yan insanlardan bir bölümünün onlar hakkında bilgi sahibi olduklarını 

gösteren en önemli göstergedir. KiH1b kelimesi, Kur' an' da, altısı çoğul 

olmakla birlikte 261 kez kullanılmıştır. Amel defteri ve levh-i mahfuz 

anlamlarında kullanılanların dışında genel olarak Allah'ın gönderdiği 

vahyi ifade etmektedir.23 Burada tekil halinden ziyade çoğul biçiminde 

kullanımından söz edeceğiz. 

el-kütüb, harf-i tarifli şekliyle Kur' an' da yalnızca bir yerde bu

lunmaktadır. Kelimenin yer aldığı ifade (~ ~1 ~ ~Wl c,?_,hi ~~), 

dikkat çeken bir söz dizimine sahiptir ve anlam kaybı olmaksızın Türk

çeye çevirmek ancak uzun bir cümleyle şöyle mümkün olabilmektedir: 

"O gün, üzerine çokça yazı yazmak amacıyla hazırlanan tomarın dürü

lüşü gibi göğü düreriz .. . "24 

Bu ayette 'li'l-kütübi' ifadesi kitaplar değil, 'çokça yazı yazmak 

için' anlamına gelmektedir.ıs Bir sonraki ayette Tevrat ve Zebfır' dan söz 

edildiği de göz önüne alınarak, burada verilen misalin Yahudi kutsal 

22 Toprak, Mehmet Sait, "İslami Gelenekte Kitabet Aleyhtarlığının Yahudi Menşei iddiası", 
Dr. M. Sait Toprak, D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: XXV, İzmir 2007,147-175, s.149. 

23 Krenkow, F, "Kitap", İA. VI, 829; Üzüm, İlyas, "Kitap", DİA. XXVI, 121-122; Türk, Nur
doğan, Kur'an'da Kitap Kavramı (basılmamış doktora tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü 2001. 

24 Enbiya, 21/104. 
25 Çünkü 'el-kitab'ın aslı 'el-bina' gibi mastar olup sonradan 'mektub' anlamını kazanmıştır. 

Bu anlamda (lil-kütübi) 'çokça yazı yazmak için' anlamındadır. Bkz. ez-Zemahşeri, 
Ebu'I-Kasım Mahmud b. Amr (öl. 538/1143), el-Keşşfij an Halefiiki Gavfimidi't-Tenzfl (I-IV), 
Beyrut 1986, III, 137. 
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metinlerinin yazımında kullanılan, rulo şeklinde dürülmüş deri veya 

parşömenler olabileceği düşünülebilir. Yahu di geleneğinde kutsal metin

lerin yazımı, ayrıntılı ve kesin kurallara bağlıydı. Yazma işlemi başlama

dan önce, şartlarına uygun de:ri veya parşömen, çeşitli kimyasallada 

özenle hazırlanıp rulo haline getirilirdi.26 Ayetinnazil olduğu dönemde 

ve çevrede yaşayan insanlar, muhtemelen kutsal metinlerin yazılı olduğu 

bu rulolar hakkında bilgi sahibi olduklarından, göğün nasıl dürüleceği 

bumisalle anlatılmış olmalıdır.27 

Kur' an' da iki ayette 'kütüb' kelimesi harf-i tarifsiz biçimde yer 

almaktadır. Bunlardan birincisinde, 'Allah'ın indirdiği kitap/vahiy' 28 

diğerinde ise 'Kur' an' ın hükümleri'29 kastedildiği belirtilmektedir.30 

Kur' an' daki üç ayette ise 'Allah' ın kitapları' anlamına gelen 'kü

tübihi' kelimesi geçmektedir.31 Kur'an ve ondan önce indirilen kitapların 

tasdik edildiği bu ayetlerin yorumuyla ilgili klasik tefsir kitaplarındaki 

genel eğilim, kütübihi kelimesini herhangi bir kayıt olmaksızın 'vahiy' 

şeklinde açıklamak olmuştur. Tefsirlere göre, Kur' an' da birkaç yerde, o 

günkü Medine ve civarında bulunan Yahudi veya Hıristiyanların ellerin

deki kutsal kitapların, isimleri de zikredilerek Kur'an'ın bir hükmüne 

26 Bkz. Jewishencyclopedia.com, manuscript mad. 
27 Bu ayet bağlamında, klasik tefsir kitaplarında yazı rulolarıyla ilgili hiçbir ifade buluna

mamıştır. Kur'an'da kitap anlamında kullanlan kelimelerle ilgili değerlendirmeler için 
bkz. Cevad Ali, Mufassal, XII, 131 vd. 

ıs Sebe 34/44. 
29 Beyyine 98/3. 
3o Bkz. et-Taberi, Ebu Ca'fer Muhammed b. Cerir, (öl. 310/922), C(imi'u'l-Beyiin fi Te'vili'l

Kur'iin (I-XXIV), thk. Ahmed Muhammed Şakir, Beyrut 2000, XX, 415; XXIV, 540; Bey
diM, Ebu Said Abdullah b. Ömer (öl. 685/1286) Enviirü't-Tenzil ve Esriirü't-Te'vil (l-V) Bey
rut 1997, IV, 250; V, 328; Elmalılı Muhammed Harndi Yazır (1361/1942), Hak Dini Kur'an 

Dili (I-IX), İstanbul 1971, VI, 3966; IX, 5990. 
3t Bakara 2/285, N isa 4/136, Tahrim 66/12. 
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şahit gösterilmesi,32 söz konusu kitapların tümüyle Allah'ın kelamı oldu

ğu anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, kayıtsız olarak Allah'ın kitap

larını tümüyle tasdik etmenin, Kur' an haricindeki diğer kutsal kitapları 

mevcut halleriyle kabul etmek anlamına geleceği düşünüldüğünden 

olmalı ki kütübihi kelimesi, cins anlamda 'kitap' yani vahiy olarak açık

lanmıştır. 33 

Bu açıklamalara göre düşündüğümüzde 'kütübihi' kelimesinin 

kavramsal anlamı, çoğul haliyle dış dünyada karşılıksızdır. Yani Tevrat, 

Zebur ve İncil, Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplardır ama bu 

kitaplar Yahu di ve Hıristiyanların ellerinde bulunan kutsal kitaplara 

karşılık gelmemektedir. Muhtemelen bu nedenle çoğul olan kütübihi, 

vahiy anlamında tekil olan el-kitab' a çekilmiştir. Alıntı yaptığımız müfes

sirlerin görüşlerinden ortaya çıkan sonuç, hem vahiy anlamında hem de 

ki tab anlamında Allah'ın tek kitabı vardır; o da Kur' an' dır. 

Yukarıdaki görüş üzerinde tartışılabilir fakat her durumda açık 

olan husus, kütüb kelimesinin Kur'an'ın nazil olduğu dönemde kavram

sal bir anlama sahip olduğudur. Bu kavramsal anlam erken dönem mü

fessirlere göre vahye karşılık gelse de Müslümaniarn zihninde bir ucun

dan Yahudi ve Hıristiyanların o dönemde ellerinde olan Tevrat ve İncil 

ile mutlaka ilişkiliydi. İslam'n tezleriyle örtüşen konularda bu kitaplar-

32 Al-i İmran 3/93; Maide 5/43; Araf 7/157. 
33 Örneğin bkz. Taberi, Tefsir, VI, 125. Bu kaynakta ilk anlam, kayıtsız şekilde 'Allah'ın daha 

önce indirdiği kitaplar' olarak açıklanciıldan sonra diğer yorumlara yer verilmiştir. Mu
hammed Esed, 'kütübihi' kelimesine çoğunlukla vahiy anlamı vermiştir. Bkz. Esed, Mu
hammed, Kur'an Mesajı (I-III), çev. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk, İstanbul1999, II, 881; III, 
1292. 
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dan deliller gösterilmesi bunun açık işaretidir.34 

Hz. Peygamber döneminde el-Kütüb 

Rivayetlerde el-kütüb kelimesinin genel anlamda kader3s, amel 

defteri36, mektup37, resmi evrak3s vb. anlamlarda kullanıldığı görülmek

tedir. Ayrıca el-kütüb'ün erken dönem tefsirlerden birinde hadis kitapları 

anlamında kullanılmış olması, hadis kitap/sahifelerinin H. 150 yılından 

önce oldukça yaygınlaşmış olduğunu göstermesi açısından dikkat çekici

dir.39 Bu tür kullanımlar konumuzun dışında kaldığından yalnız değin

mekle yetinip el-kütüb'ün konumuzia ilgili anlamı üzerinde duracağız. 

Hz. Peygamber' e isnad edilen bazı rivayetler onun, Ehl-i kitabın 

sahip olduğu kitapları genel olarak el-kütüb adıyla isimlendirdiğine işa

ret etmektedir; ancak bu rivayetler, onlarda bulunan bazı zayıflıklar ne

deniyle tam bir yargı belirtmeye yetecek düzeyde değildir ve muhteme

len daha sonraki döneme aittir. Örneğin Hz. Peygamber' e isnat edilen bir 

rivayet, Kur'an'ı anlamaya teşvik etmekte ve Mişna'dan uzak durulması

nı tavsiye etmektedir. Rivayetin devamında Hz. Peygamber' e Mişna'nın 

34 Örneğin Hz. Peygamber'in önceki kitaplarda müjdelendiğini anlatan tebşirat konusu için 
bkz. Güner, Osman, ResUlullah'ın Ehl-i Kitap'la Münasebetleri, Ankara 1997, s. 139 vd. 

35 İbn Hanbel, Müsned, IV, 487. 
36 İbn Hanbel, Müsned, XLI, 302. 
37 el-Ezraki Muhammed b. Abdullah b. Ahmed (öl. 250/864), Ahbi'iru Mekke, thk. Abdulmelik 

b. Abdullah (I-II), 2003, II, 111. 
38 Bezzar, Ebu Bekir Ahmed b. Amr (öl. 292/905), Müsned (I-XVIII), thk. Heyet, Medine 2009. 

XIL 162; N esai, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şuayb, (öl. 303/ 915) es-Sünenü'l-Kübri'i (I-X), 
thk. Hasan Abdülmün'irn, Beyrut 2001, VIII, 386. 

39 Mukatil b. Süleyman el-Ezdi (öl. 150/167), Tefsir, thk. Abdullah Mahmud Şahhate, (l-V), 
Beyrut 1423, V, 67. Bu esere daha sonradan ilaveler yapılmış olabileceği konusunda de
ğerlendirmeler için bkz. Türker, Ömer, "Mukatil b. Süleyman", DİA, XXXI, 134-136. 
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ne olduğu sorulmakta, o da Mişna'nın el-kütüb olduğunu söylemektedir.40 

Yine Hz. Peygamber' e isnat edilen bir başka rivayette, Kur' an için 

'Tevratü'n-muhdese =yeni Tevrat' ve 'ehdasel'-kütüb = el-kütüb'ün en yenisi' 

nitelendirilmesi yapılmaktadır. 41 Bir başka rivayette ise Hz. Peygam

ber'in, evinin kapısı önünde oturup Kur'an'ın bir ayeti üzerine tartışan 

ashabına kızdığı, onların üzerine toprak savurarak, "Sizden öncekiler 

peygamberleri hakkında ihtilafa düşmelerinden ve el-kütüb'ün bazısıyla 

bazısını vuruşturduklarından helak oldular ... " dediği42 belirtilmektedir. 

Hz. Peygamber'in 'kitaplarda' insana el-kerm denildiğini, Arapların ise el

kerm'i üzüm anlamında kullandığım bildiren başka bir rivayet43 onun el

kütübü referans göstermesi açısından gerçekten ilginçtir. Bir başka riva

yette ise, el-kütüb'ün tek kapıdan Kur'an'ın ise yedi kapıdan nazil oldu

ğu bildirilmektedir.44 

Ashap, Hz. Peygamber döneminde Yahudi ve Hıristiyan dinleri

ne ait kitaplara rağbet etmemişlerdi. Bunun nedeni, merak ettikleri bir 

konuyu doğrudan Hz. Peygamber' den öğrenebilme imkanına sahip ol

malarıydı. Hz. Ömer örneğinde olduğu gibi, münferit birkaç olayda Hz. 

40 el-Becell, Ebu'l-Kasım Ternınarn b. Muhammed (öl. 414/1023), el-Feviiid (I-II), Riyad 1412, 
II, 127. Bu rivayetin isnadı zayıf görülmüştür. Rivayetin aslı mevkilftur. Bkz. Cerrar, 
Nebil Sa' düddin Selim, el-Ima ila Zeviiidi'l-Emiili ve'l-Eczii (I-VII), Riyad 2007, IV, 378. 

41 İbn Ebi Şeybe, Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed (öl. 235/849), el-Musannef (I-XV), thk. 
Abdulhalik el-Afgani, Karaçi 1987, VI, 318. Bu rivayet bir başka kaynakta Ka'b'ın sözü 
olarak nakledilınektedir. Bkz. Dariıni, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman es
Semerkandi (öl. 255/869), Sünen, thk. Hüseyin Selim Esed ed-Darani (I-IV) Riyad 2000, IV, 
2095. 

42 İbn Hanbel, Müsned, XI, 304. 
43 et-Taberani, Ebu'l-Kasım Süleyman b. Ahmed (öl. 360/970), el-Mu'cemü'l-Kebir (I-XXV), 

thk. Harndi Abdulınecid es-Selefi, Mısır1994, VII, 266. Aynı rivayet el-kütüb kelimesi ol
maksızın şu kaynakta da bulunmaktadır: Bezzar, Müsned, X, 464. 

44 Taberani, el-Mu'cemü'l-Kebir, IX, 26. 
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Peygamber'in diğer kitapların aktınmasına kızması45 , d üşüncelerimizi 

destekler mahiyettedir. Kanaatimizce bu dönemde, el-kütüb denildiğinde 

Müslümanların, Yahudi ve Hıristiyanları okurken gördükleri ve içerikle

rini bilmedikleri dini kitaplar anlaşılmaktaydı. 

Sahabe Döneminde el-Kütüb 

Sahabe döneminin sonuna doğru Müslümanların diğer dinlerin 

kitaplarına ilgilerinin arttığını görüyoruz. Yahudilikten ve Hıristiyan

lık' tan İslam' a hidayet etıniş olanların önceki kitaplarından naklettikleri 

veciz ifadeler ve hikayeler Müslümanların merakını çekmiş ve ilgiyle 

karşılanmıştır. 46 

Kitaplardan nakilde bulunanlar içinde mühtedi ve sahabi sıfatını 

taşıyan en meşhur kişi şüphesiz Abdullah b. Selam (öl. 43/663) 'dır.47 

Ontın Medine içinde hatırı sayılır bir alim olduğu ve Tevrat'ı çok iyi bil

diği rivayetlerden anlaşılmaktadır.4B İlk beş kitabın dışında, onun Yahu

diliğin kutsal kitaplar dizisinden hangilerini tedris ettiği, daha önemlisi 

nakilerde bulunurken bunlardan hangisini kullandığı bilinrnemektedir.49 

Abdullah b. Selam'dan gelen rivayetler genel olarak incelendiğinde onla

rın önceki peygamberler ve ümmetlerle ilgili efsanevi bilgilerle kıyamet 

45 İbn Hanbel, Müsned, XXIII, 349. 
46 İbn Abbas'ın bir sözü bu ilginin ulaştığı boyutu göstermektedir: "Ehl-i kitaba, kitapları 
hakkında nasıl soru sorarsınız? Halbuki yamnızda ahit yönünden Allah'a en yakın olan 
Allah'ın kitabı var. Onu okuyarsun uz ama anlamıyorsunuz." İbn Ebi Şeybe, Musannef, V, 
313; Buhari, Ebu Abdillah İsmail b. İbrahim (öl. 256/869), el-Camiu'l-Müsnedü's-Sahlh (I
IX), thk. Muhammed Züheyr b. N asır en-Nasır, Beyrut 2001, IX, 153. 

47 Birçok araştırmacı, Yahudi Kültürünün hadis rivayetlerine karışmasında mühtedilerin 
rolünü inceleyen çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar hakkında bkz. Hıdır, Özcan, 
"Yahudi Kültürünün Hadisiere Etkisi iddiası", Hadis Tetkikleri Dergisi, İstanbul 2005, c. 
III, sy. 1, ss. 7-37, s. 17. 

48 Buhari, IV, 206; VI, 37; Vlll, 172. 
49 Onun Talmud'u babasından tedris ettiği bilgisi için bkz. Fayda, Mustafa, "Abdullah b. 

Selam", DİA, I, 135. 
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öncesi meydana geleceği belirtilen birtakım kehanetler olduğu görülür. 

Yahudilikten ihtida eden fakat sahabi olmayan en meşhur kişi ise 

Ka'bu'l-Ahbar (öl. 32/652)'dır. Ka'b, sahabi ve tabifın nezdinde Yahudi 

kutsal kitaplarını çok iyi bilen bir ilim deryası olarak görülmüştür. Hadis 

ravileri onun aracılığıyla el-kütüb' den, önceki ümmetler, peygamberler, 

melahim, kıyamet alemetleri, cennet, cehennem vb. konularda birçok 

rivayet nakletmişlerdir. 

Ashaptan bazıları Ehli kitaptan İslam' a dönen bilginlerle yakın 

münasebetleri sayesinde kitaplar hakkında bilgilerini arttırdılar.50 Örne

ğin Ka'b'ın sahabeden biriyle bir araya geldiği ve ona kitaplardan bazı 

nakillerde bulunduğu, sahabinin de ona Hz. Peygamber' den hadis riva

yet ettiği şeklindeki rivayet sarmalı buna işaret etmektedir.51 Rivayetler

den anlaşıldığına göre sahabeden bazıları, yalnız hidayete ermiş Yahudi 

ve Hıristiyanlardan işittikleriyle yetinmeyerek, kitaplardan bazılarını 

bizzat okuyup incelemiştir.s2 

Mühtedi kimselerin kitaplardan nakillerde bulunması, bazı saha

bilerin kitapları okuması ve rivayetlerinde onlardan söz etmesi insanların 

el-kütüb kelimesine aşina olmasını sağlamıştır. İslam öncesi ve Hz. Pey-

50 Ashaptan 'kitap' okuyanlar için bkz. el-Kettani, Muhammed Abdulhay b. Abdilkebir (öl. 
1382/1962), et-Teriitibu'l-İdiiriyye (I-II), thk. Abdullah el-Halidi, Beyrut 1927, II, 281. 

51 Ebu Hüreyre hakkında bkz. Abdurrezzak b. Hernınarn es-San'ani (öl. 211/826), Tefsir (I
III), thk. Mahmud Muhammed Abduh, Beyrut 1998, III, 95; İbn Hanbel, Müsned, XIII, 140. 
Farklı rivayet için bkz. Bezzar, Müsned, XIV, 358; Abdullah b. Abbas hakkında bkz. Ab
durrezzak, Tefsir, III, 251; Abdullah b. Amr hakkında bkz. İbn Vehb, Ebu Abdillah Mu
hammed (öl. 197/813) el-Ciimf fi'l-Hadfs, Riyad 1995, 745; Hakim, Müstedrek, III, 607. 

52 Örneğin Abdullah b. Amr hakkında bkz. İbn Hanbel, Müsned, XI, 469; Ebu Davud, Sü
leyman b. Eş' as es-Sicistani (öl. 275/888), Sünen (I-IV), thk. Muhammed Muhyiddin Ab
dulhamid, Beyrut 1995, IV, 114. Farklı bir rivayet için bkz. İbn Hanbel, Müsned, XI, 620; 
Nuaym b. Hammad el-Mervezi, Ebu Ab dillah (öl. 228/843), Kitiibü'l-Fiten (I-II), thk. Semir 
Emin ez-Züheyri, Kahire 1991, I, 115. 
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gamber döneminde Tevrat ve İncil adıyla genel olarak bilinen kutsal 

kitaplarakarşılık gelen el-kütüb, sahabe döneminde, daha detaylı bilinen 

ve onlardan nakiller yapılan kitaplar haline gelmiş, anlam yönünden 

genişlemiştir. el-kütüb'ün Yahudi ve Hıristiyanların dini kitaplar dizisi 

anlamında kavramıaşmaya başladığını, ilgili haberlerde bu kelimeden 

sıkça söz edilmesinden anlayabiliyoruz. 

Tabinn ve Sonrası Dönemlerde el-Kütüb 

Tabilin döneminden itibaren el-kütüb kavramının anlamı daha 

da genişlemiş, Tevrat ve İncil, bu iki kitaba dahil edilen metinler, apokrif

ler, bu kitaplar üzerine yapılmış tefsiri çalışmalar, farklı kültürlere ait 

edebi ve ahlaki eserler, göklerin, yerin, karanın, denizierin ve muhtelif 

varlıkların yaratılışını, tuhaf özelliklerini anlatan 'acaib' türü kitaplar 

kavramın kapsamı alanına girmiştir. Bu dönemde özelikle Hıristiyanların 

dini kitaplar dizisi daha detaylı bir şekilde incelenmiş, onlardan yapılan 

nakillerin sayısı, öncekilerle kıyaslanamayacak derecede artmış ve dini 

kitaplar dizisinden elde edilen bilgilerin yoğun olduğu müstakil eserler 

telif edilmiştir. 

Bu dönemin öne çıkan simalarından biri olan Vehb b. Münebbih 

(öl. 114/732)'in "el-kütüb doksan küsür kitaptır; ben onlardan yetmiş küsürünü 

okudum" dediği bildirilmektedir.53 O, peygamberler tarihini yazan ilk kişi 

olarak anılmaktadır.54 Kitabü'l-İsrailiyyat adlı eserinin55 İsrailiyat kavra-

53 İbn Batta, Ebu Abdiilah Ubeydullah b. Muhammed el-Ukberi (öl. 387/997), el-İbiinetü'l
Kübrii (I-IX), thk. Osman Abdullah Adem el-Etyılbi, Riyad 1994, IV, 213. 

54 Katip Çelebi, Mustafa b. Abdiilah el-Kustantini (öl 1067/1656), Keşfü'z-Züniln an Esiimi'l
Kütübi ve'l-Füniln (I-II), Beyrut 1992, II, 1328. 

55 Kiltip Çelebi, Keşfü'z-Züniln, II, 1390; el-Bağdadi, İsmail b. Muhammed Eminel-Babani (öl. 
1399/1979), Hediyyetü'l-Arifln Esmiiü'l-Müellifin ve Asiirü'l-Müellifin (I-II), İstanbul1951, II, 
501. 
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ınının tarihi açısından başlangıç noktası oluşturduğu düşünülebilir. 

Vehb, yazdığı eserlerinde okuduğu kitaplardan bolca alıntı yapmış, onun 

eserlerinden de İbn Kuteybe, Taberi ve Mes'udi gibi müellifler alıntılar 

yaparak kendi eserlerini zenginleştirmişlerdir. 

Bu dönemin bir başka önemli ismi olan Muhammed b. İshak (öl. 

151/768), yazdığı eserlerinde Yahu di ve Hristiyanların dini kitaplar dizi

sinden çokça istifade etmiştir. İbn İshak, Vehb'in dışında Eski ve Yeni 

Ahid' den lafzi tercümeler halinde pasajlar veren en eski Arap müellif 

olarak görülmektedir.s6 

Hicri üçüncü yüzyılda Vehb ve İbn İshak'ın telifleri tarzında ya

zılan eserlerin sayısı artmıştır. Aynı yüzyılda çeşitli varlıkların sahip 

oldukları ilginç özellikleri anlatan bir edebiyat türü daha gelişmiştir. Bu 

türe ait kitaplar isimlendirilirken genellikle "adHb" kelimesi kullanılmış

tır: Acaibu'l-büldan, acaibu'l-Hind, acaibu'l-mahlukat, acaibu'l-bahr gi

bi.57 İbn Nedim bu tür kitaplar ve isimleri hakkında bazı malumaHar 

vermektedir.58 Bu durumda hicri üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda; 

i) Peygamberlerin ve geçmiş ümmetierin yaşadığı ilginç ve hari

kulade olayların, kıyamet alametlerinin, fitne ve melahimlerin gelecekte 

zuhur edecek olayların anlatıldığı; 

ii) Çeşitli varlıkların ilginç (çoğunlukla uydurma) özelliklerinin 

anlatıldığı iki edebiyat türü bulunmaktaydı. Mes'udi, ilim ifade eden ve 

etmeyen bilgi türlerinden söz ederken "alıcı konumunda olan dinleyicile

rin kabul veya reddetmek mecburiyetinde olmadığı bir bilgi türünden" 

56 Horovitz, Josef, İslami Tarihçiliğin Doğuşu, çev. Ramazan Altınay, Ramazan Özmen, Anka
ra 2002, s. 83. 

57 Geniş bilgi için bkz. Kut, Günay, "Acaibu'l-Mahlılkat" DİA, I, 315-317. 
58 İbn Nedim, Fihrist, I, 126, 186, 187, 373. 
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bahsetmekte ve israiliyat haberleri ile acaibu'l-bihar haberlerinin bu bilgi

lere dahil olduğunu söylemektedir.59 Vehb'in Kitabu'l-İsrailiyyatı ve ismi 

el-Fihrist'te belirtilen diğer yazarların Acaibu'l-Bahr kitapları nedeniyle, 

Mes'udi'nin birincisine İsrailiyat ikincisine de acaibu'l-bihar adını verdi

ğini düşünebiliriz. Tottoli ismi geçen makalesinde İsrailiyyat adlı bir 

kitabın var olabileceğiyle ilgili çeşitli örnekler vermesine, özellikle İbnü'l

Müracca' dan alıntı yaptığı "Bu raviler bize Vehb b. Münebbih'ten gelen [el

]İsrailiyyat'tan rivayette bulunmuşlardır" 60 ifadesine rağmen Vehb'in 

Kitabü'l-İsrailiyyat adlı bir eserinin olup olmadığı konusunda kuşkular 

olduğunu belirtir.61 

Vehb b. Münebbih ve İbn İshak gibi müelliflerin tek kaynağı el

kütüb değildi. Onlar kitaplarını zenginleştirrnek için, kitaplardan oku

dukları ve öncekilerden duydukları rivayetlerin yanında bilgili gördükle

ri okuryazar kimselerden işittilerini da yazıyorlardı. Müelliflerin, bilgi 

kaynaklarını zikrederken kullandıkları ifade kalıpları buna açıkça işaret 

etmektedir. Şimdi bu ifade kalıplarını incelemek istiyoruz. 

el-Kütüb'ten Rivayet Etme Yapıları 

Günümüze kadar ulaşan ilk dönem kaynaklarda yer alan rivayet

lerin önemli bir kısmında kitaplardan alıntı yapan raviler, bu durumu 

çeşitli cümle yapılarıyla ifade etmektedir. Bu ifade kalıplarından bazısın

da ravi, kitaplardan bizzat kendisinin okuduğunu belirten beyanlarda 

bulunurken, bazısında kitaplar okuyan birinden duyduğunu belirten 

ifadeler kullanmıştır. Her iki grupta geçerli olmak olmak üzere rivayetle-

59 Mes'fıdi, Ebu'I-Hasen İbnu'l-Huseyn (öl. 346/957), Murilcü'z-Zeheb ve Mefidini'l-Cevher (I
II) thk. Muhammed Muhyiddin el-Hamid, Beyrut 1973, II, 228. 

60 Tottoli, a.g.m. 203. 
61 Tottoli, a.g.m. 206. 
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rin bir kısmında alıntı yapılan kitap adı açıkça veya müphem biçimde 

belirtilmiş, çoğunda ise 'kitaplar' gibi genel ifadeler kullanılmıştır. Aşa

ğıda ravilerin kullandıkları cümle kalıplardan bazıları bulunmaktadır. 

1. Kara'tü/Kara'te/karaet/kane yakrau'l-kütüb: 

Rivayetlerin bazısında rivayet zincirinin sonunda yer alan ravi

nin, " ... (kitaplarda) okudum ... " dediği nakledilmektedir. "Kara' tü = 

okudum" ifadesi, ilgili rivayetlerde en çok kullanılan kalıptır. Onlardan 

birkaç örnek şöyledir: "Kitapların bazısında okuduğuma göre Isa b. 

Meryem (as) şöyle dedi: Ey Havariler topluluğu ... "62; "Kitapların bazı

sında okuduğuma göre Allah şöyle emretti: Beni tanıyan biri bana isyan 

ettiğinde ... "63; "Münezzel kitaplardan bazısında okudum ... ";64 "Geçmiş 

kitaplarda okuduğuma göre, Yüce Allah Tevrat'ın bazı sifirlerinde şöyle 

diyor. .. ";65 "İlk kitaplardan bir kitapta şöyle okudum ... ";66 "Hirnyer di

linden tercüme edilen kitapların bazısında şunu okudum: Zorluk son 

haddine ulaştığında kolaylık (başlamış) olur;" 67 "Kitapların bazısında 

şunu okudum: Dünyanın tatlılığı ahiretin acısı; dünyanın acısı ahiretin 

62 el-Hutteli, Ebu İshak İbrahim b. Abdullah (öl. 270/883), Muhabbetullah thk. Adil b. İbn 
Abduşşakur, Riyad 2003, 23. 

63 el-Hatli, Ebu'l-Kasım, İshak b. İbrahim b. Sinin (öl. 283/896), Kitiibü'd-Dibiic, thk. İbrahim 
Salih, 1994, 65. Bu söz Abdullah b. Selam' dan rivayet edilmiştir. 

64 es-Semerkandi, Ebu'l-Leys b. Muhammed (öl. 373/983), Bahru'l-Ulum (I-III), thk. Mahmud 
Mataraci, Beyrut tsz. I, 483; es-Sa'lebi, Ebu İshak Ahmed b. Muhammed (öl. 427/1035), el

Keşfve'l-Beyiin an Tefsiri Ayi'l-Kur'an (I-X), thk. Ebu Muhammed b. Aşur, Beyrut 2002, IV, 
191. 

65 Beyhaki, Ebu Bekr Ahmed ibnu'l-Huseyn (öl. 458/1065), Şu'abü'l-İmiin (I-X) thk. Ebu 
Muhammed Hacer Zağlul, Beyrut 1990, II, 355. 

66 Ezraki, Ahbiiru Mekke, I, 39. 
67 es-Selefi, Ebu Tahir Ahmed b. Muhammed (öl. 576/1180) , et-Tiisi' mine'l-Meşihati'l

Bağdiidiyye, ysz. 2004, 113. 
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tatlılığıdır ... ";68 "Münezzel kitapların bazısında şunu okudum: Ben Mali

kü'l-müluk olan Allah'ım ... ";69 "Havarilerden bir adamın kitabında şunu 

okudum: Eğer sana bela uğrarsa ... "7o 

"Kara'te= okudun" ifadesi Abdullah b. Amr ile Abdullah b. Zü

beyr arasında geçen bir konuşmada yer almaktadır. Rivayete göre İbn 

Zübeyr ona hitaben şöyle demiştir: "Ey İbn Amr, sen ki kitaplar okudun 

ve Hz. Muhammed (s)'e arkadaşlık ettin ... "71 Yine rivayete göre Malik b. 

Dinar şöyle demiştir: "Kitapların bazısında okuduğuma göre ... "72 Fatı

ma binti Merri'l-Has'amiyye adlı bir kadın kahinden söz edilen bir riva

yette "karaet = okudu" ifadesiyle, onun kitaplar okumuş olduğu belirti!-

miştir.73 

"Okurdu/okuyordu" anlamına gelen "kane yakrau" ifadesi de ri

vayette sıkça karşılaştığımiz bir kalıp biçimidir. Onlardan bazıları şöyle

dir: " ... Sonra Abdullah b. Amr -ki o kitaplarokurdu-şöyle dedi: ... ";74 

"Cafer kitaplar okurdu, dedi ki: Lokman, marangozluk yapan Habeşli bir 

kuldu ... ";7S " ... Sonra Varaka b. Nevfel'e -o kitaplar okurdu- gitti. Ona 

olayı haber verdi ... " 76 Tabakat ve cerh-tadil kitaplarında bazı ra viierin 

68 İbn Ebi' d-Dünya, Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed (öl. 281/894), el-Cu', thk. Muham
med Hayr Ramazan Yusuf, Beyrut 1997, 143. Bu müellifin kitabında bu tür alıntılar çok 
sayıda bulunmaktadır. Alıntılardan, sözünü ettiği kitapların bir bölümünün edebi/ahlaki 
eserler olduğu anlaşılıyor. 

69 es-Semerkandi, Bahru'l-Ulum, I, 483. Bu kaynakta buna benzer ifade çok yer almaktadır. 
7o Sa'lebi, el-Keşf ve'l-Beyan, IT, 135. Bu kitapta Tevrat'tan, İncil' den ve diğerlerinden okun-
duğu belirtilen birçok ifade yer almaktadır. 

71 İbn Hanbel, Müsned, XI, 621. 
n Beyhaki, Şuabü'l-Iman, VI, 323. 
73 Bkz. dipnot 15. 
74 İbn Hanbel, Müsned, Xl, 469; Benzer rivayet için bkz. Ebu Davud, Sünen, IV, 114; İbn Ebi 

Şeybe, Musannef, VII, 467. 
75 İbn Ebi Şey be, Musannef, VII, 74. 
76 el-Fakihi, Ahbfiru Melcke, IV, 88. 
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kitaplar okudukları özellikle belirtilmiştir. 

2. Vecedtü/Ecidü/le-ecidülnecidü!lenecidü: 

[Bu ifadelerle bazen Arap literatürüne ait kitaplar kastedilmiştir. 

"Bu kasideyi, Ebu'I-Minhal el-Eşcai el-As'ar'e nispet edilen kitapların 

bazısında buldum"77 örneğinde olduğu gibi konumuzun dışında kalan 

kullanımları buraya almadık.] 

Bazı rivayetlerde ravi, naklettiği haberi kitaplarda bulduğunu 

ifade etmek üzere "vecedtü = buldum; ecidü =buluyorum; le-ecidü = 

gerçekten buluyorum; necidü = buluyoruz; lenecidü = gerçekten buluyo

ruz" gibi ifadeler kullanmaktadır. Aşağıda buna dair bazı örnekler ve

rilmiştir. 

"Kitapların bazısında bulduğuma göre, Yüce Allah şöyle diyor: 

Kulum bana itaat ettiğinde ... "7s; "(Yol ortasında gördüğüm taşın) sıfatını 

kitapların bazısında buldum; İsrailoğulları onunla dokuz kez sava

şır ... "79; "Kitaplardan bazısında Ebu Bekir Sıddik'in adını Yermük günü 

savaşımızda, Ömer Faruk'un adını demirden boynuzda, Osman 

Zinnureyn'in adını. .. buldum."8D; "Ben şu kitapları okuyorum ve Allah'ın 

indirdiği kitaplardan bazısında şunu buldum ... "sı; "Kitaplardan bazısın

da bulduğuma göre havariler İsa (as)'a gelerek ... "82; "Kitaplardan bazı

sında bulduğuma göre Allah şöyle diyor: Kula servet olarak ben yete-

77 İbn Şebbe, Ömer b. Ubeyde (öl. 262/876), Tarihu'l-Medine, thk. Fehim Muhammed Şeltut, 
Cidde 1979, I, 284. 

78 İbnü'l Mübarek, EbU Abdirrahman Abdullah (öl. 181/797), Kitiibü'z-Zühd veyelihi Kitiibü'r-
Rekiiik, thk. Habiburrahman el-A'zami, Beyrut 2004, I, 318. 

79 Nuaym b. Hammad, Fiten, I, 59. 
8o Nuaym b. Hammad, Fiten, I, 115. 
81 Fakihi, Ahbiiru Mekke, III, 40. 
82 el-Muhallis, EbU Tahir Muhammed b. Abdirrahman el-Bağdadi (öl. 393/1003), el

Muhallisiyyiit (I-IV), thk. Nebil Sa' duddin el-Cerar, Katar 2008, III, 208. 
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rim ... "s3; "Kitaplardan bazısında bulduğuma göre Allah şöyle der: Ku

lum bana itaat ettiğinde ... " s4 Kitaplardan bazısında bulduğuma göre 

Adem (as) rükn-ü yemani tarafına doğru iki rekat namaz kıldı. .. "s5 ; 

"Şüphesiz ben Allah'ın kitaplarından ve Tevrat'tan okuduğum (yazı

lar)da şunu buluyorum: Ben Allah'ım; benden başka ilah yoktur ... "s6; 

"Şüphesiz ben bu kitapları okuyan biriyim ve ben kitaplardan okudu

ğum (yazılar)da şunu buluyorum: Şüphesiz malhame ve katil ola

cak ... "s7 ; "Şüphesiz ben, Allah'ın indirdiği kitapların bazısında şunu 

buluyorum: Bir kul benden ancak farz kıldıklarımı eda etmekle kurtula

bilir. .. "ss; "Yeryüzünde el-Kitab'ı veya kitapları benden daha iyi bilen 

kimsenin olmadığını ehl-i kitap bilir. Şüphesiz ben, [Ey Ömer,] senin 

vasfını ve senin bizi bu Deyr' den (ruhban evi) çıkaracağını (bu kitaplar

da) buluyorum"s9; "Kitaplarda bulduğumuza göre ahir zamanda ... " 90; 

Kitaplarda bulduğumuza göre, Allah'ın öyle kulları vardır ki ... "91 "Ki

tapta bulduğumuza göre Allah şöyle der: Ey Ademoğlu, sen bana kulluk 

ettiğin ve bana yöneldiğin sürece ... "92; "Haber aldığımıza veya kitapların 

83 Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdullah İsbahani (öl. 430/1038) Hilyetü'l-Evliyii ve Tabakiitü'l

Asfiyii (I-X), Beyrut, 1967, IV, 26. 
84 Ebu Nuaym, Hilye, IV, 38. 
85 İbn Ebi' d-Dünya, EbU Bekir Abdullah b. Muhammed (öl. 281/894), el-Yakin, thk. Yasin 

Muhammed es-Surs, Beyrut tsz. 44. 
86 İbn Batta, İbiine, IV, 213. 
87 Fakihi, Ahbiiru Mekke, III, 38. 
88 Ebu Davud, Süleyman b. Eş' as es-Sicistani (öl. 275/888), ez-Zühd, thk Ebu Temim Yasir b. 

İbrahim, Kahire 1993, 33. 
89 el-Zeccaci, Abdurrahman b. İshak el-Bağdadi (öl. 337/948), el-Emiili, thk. Abdusselam 

Harun, Beyrut 1987, 39. 
9o Şafii, EbU Ab dillah Muhammed b. İdris (öl. 204/819), el-Müsned, Beyrut 1980, 83. 
91 el-Cüzcani, Ebu Osman Said b. Mensur (öl. 227/842), et-Tefsirü min Sünen (I-V), thk. Sa' d b. 

Abdillah, Riyad 1997, III, 830. 
92 İbn Ebi Şeybe, Musannef, VII, 184. 
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bazısında bulduğumuza göre Allah bir kula ilim vermez ki ... "93; Kitapla

rın bazısında bulduğumuza göre hayanın bazısı zaaf, bazısı vakar

dır ... "94; "Biz Hz. Peygamber'in sıfatını kitapların bazısında (şöyle) bulu

yoruz: Onun ismi mütevekkildir. .. "95; "Kadim kitaplarda bulduğumuza 

göre bu şehir (Oxyrhynchus - el-Bahnasa), esmer biri tarafından fethedi

lir ... "96; "Şüphesiz biz, kitapların bazısında şunu buluyoruz: İman açısın

dan bu ümmetin en alt seviyede bulunanı. .. "97; "Şüphesiz biz, kitapların 

bazısında şunu buluyoruz: Bir kula verilen ilim onu hidayete sevk etti

ğinde, Allah ondan aklını alır."9s; "Şüphesiz, onun (toprak parçasının) 

sıfatını kitaplarda buluyoruz; orada cennetin ağaçları var. .. "99; "Şüphesiz 

Kureyş'i el-Kitab'ta ( ... ) buluyoruz".ıoo 

3. Ff ba' di'l-Kütüb: 

Kitaplardan nakilde bulunan raviler nadiren kitap ismi vermekte; 

çoğunlukla "fi ba' di'l-kütüb =kitapların bazısında/bazı kitaplarda" ifade

sini kullanmışlardır. Bu ifade bazen "önceki 1 ilk 1 münezzel 1 Allah'ın 

indirdiği" gibi sıfatlarla nispeten belirginleştirilmiştir. Bazı örnekler şöy

ledir: 

"Bizim yanımızda Vehb gibi sizde bulunan kitapları okuyan biri 

var; onun kitaplardan bazısında okuduğuna göre gayri meşru çocuk 

93 Darimi, Sünen, I, 320. 
94 Bezzar, Müsned, IX, 64. 
95 Acuri, Şeria, III, 1446-7. 
96 ei-Vakidi, Muhammed b. Ömer (öl. 207/822), Futilhü'ş-Şfim (I-II), Beyrut 1997, II, 251. 
97 İbnü'I-Mübarek, Zühd, I, 505. 
98 ei-Haviani, Ebu'I-Ali Abdulcebbar b. Abdillah (öl. 370/980), Tarih u Dfireyyfi, Dimaşk 1950, 

79. 
99 ei-Mısri, Ebu'I-Kasım Abdurrahman b. Abdillah (öl. 257/871), Futilhu Mısır ve'l-Mağrib, 

Kahire 1994, 183. 
ıoo es-Sfıli, Ebu Bekir Muhammed b. Yahya (öl. 335/946), Edebü'I-Kitfib, Mısır 1922,28. 
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... "1°1; "Kitapların bazısında şöyle anlatılır: İsa b. Meryem Yahya b. Zeke

riyya ile karşılaştı ... "; 102 "Zemzem bazı kitaplarda şöyle yazılmıştır: 

Onun tadı. .. ";1o3 "Şit b. Adem'in kitaplarından geçmiş ümmete ait bir 

kitapta yer almaktadır ki, Adem (a.s.) şöyle dedi: Ey Rabbim, bana ölümü 

göster ... ";104 "Bazı kitaplarda şöyle yazılmıştır: Allahu Teala der ki, Ey 

bana sevgiyle yönelenler ... "1os 

4. An ba' di menlmimmen karae'l-kütüb 

Kitaplardan nakledildiği söylenen bilgiler her zaman birinci 

ağızdan kitaplar okuyan kimselerden rivayet edilmemiştir; haber bazen 

kitaplar okuyan müphem birine isnad edilmiştir. Ravi bunu ifade etmek 

üzere "an ba'di men karae'l-kütüb =kitaplar okuyan bazı kimselerden 

rivayet edilmiştir ... " veya "mimmen karae'l-kütüb =kitap okuyanlardan 

rivayet edilmiştir" gibi bir kalıp kullanmıştır. Bununla ilgili bazı örnekler 

şunlardır: 

"Kitap okuyanların bazısından rivayet edildiğine göre, Zülkar

neyn yeryüzünün doğusundan ve batısından dönüp Babil' e vardığın

da ... ";1o6 "Kitap okuyanların bazısından rivayet edildiğine göre, Tevrat 

ehli şöyle iddia eder: Şuayb'ın ismi Tevrat'ta ... ";1°7 "(İsmi meçhul olan) 

101 Ab durrezzak b. Hernınarn es-San' ani (öl. 211/826), el-Musannef (I-XI), thk. Habib Abdur
rahman el-A'zami, Beyrut 1983, VII, 455. 

102 İbn Abdi Rabbih, Ebu Ömer Şihabüddin Ahmed b. Muhammed (öl. 328/940), el-I/cdü'l

Ferid (I-VIII), Beyrut 1983, VIII, 92. 
1o3 el-Fakihi, Ahbfiru Mekke, II, 31. 
1o4 Ebu' ş-Şeyh el-İsbahani, Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed (öl. 369/979), Kitabu'l

Azame (I-V) thk. Muhammed b. İdris el-Mübarekffui, Riyad, 1988, III, 942. 
1os Muhallis, el-Muhallisiyyfit, III, 121. 
106 İbn Ebi' d-Dünya, Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed (öl. 281/894), el-İ'tibfir ve A'kfibü's

Sürur ve'l-Ahzfin, thk. Necm Abdurrahman Halef, Arnman 1993, 79. 
107 es-Suyuti, Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekir (öl. 911/1505), ed-Dürrü'l-Mensur (I

VIII), Beyrut 1993, III, 500. 
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bu vezir, geçmiş kitapları, eskilerin haberlerini ve Danyal'ın melahimini 

okuyanlardan biriydi.. .";108 "Kitaplar okuyanlardan biri olan Kürdus b. 

Amr' den rivayet edildiğine göre, Allah'ın indirdiği kitaplardan birin-

de ... "109 

İlgili Rivayetlerin Genel İçeriği 

Kitaplarda bulunduğu veya kitaplar okuyan kimselerden alındığı 

söylenen rivayetler, içerik olarak en çok Tasavvufi konular şeklinde isim

lendirebileceğimiz alanda yoğunlaşmaktadır. Bu alan içinde özellikle 

Allah sevgisi, Allah ile yetinmek, Allah' a gönülden itaat ve teslimiyet, 

dünya hayatının aldatıcılığı ve kötülüğü, ahiret hayatının üstünlüğü ve 

güzelliği, yoksulluğun yüceltilmesi gibi konulardan söz edilmektedir. Bu 

konular bazen açıklayıcı bilgi, bazen öğütler halindedir. Bilgi veya öğüt 

verilirken kimi zaman bir Peygamber'in dilinden, kimi zaman Allah'ın 

sözü veya bir kitabın ifadesi olarak verilmektedir. 

Kıyamet alametleri, gelecekte ortaya çıkacak kargaşa ve fitneler, 

Mehdi, Deccal, cennet-cehennem gibi konular da üzerinde durduğumuz 

rivayetlerde sıkça rastladığımız konulardır. Aynı şekilde melekler, özel

likle Mikail ve ölüm meleği, kitaplar okuyan kimselerin ağzından rivayet 

konusu edilmişlerdir. 

Çokça söz edilen konu başlıklarından biri de Peygamberler ve 

geçmiş ümmetler hakkında haberlerdir. Bu alanda en çok ismi geçenler 

Hz. Adem, Hz. Musa, Hz. Şit, Hz. Davut, Hz. İsa peygamberlerdir. Kitap 

isimlerinden en çok Tevrat, İncil, Zebur ve Danyal'ın kitabının adı geç-

1os Vfikidi, Futiihu'ş-Şiim, II, 91. 
109 İbn Ca' d, Ali el-Cevheri el-Bağdadi (öl. 230/845), Müsned, thk. Amir Ahmed Haydar, 

Beyrut 1990, 28; İbn Ebi' d-Dünya, EbU Bekir Abdullah b. Muhammed (öl. 281/894), el
Evliyii, thk. Muhammed es-Said Zağlul, Beyrut 1992, 21. 
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mekte; fakat çoğunlukla kitap adı verilmeyip sadece 'kitaplar' veya 

müphem şekilde tanımlayıcı sıfatlarla birlikte 'önceki/bazı/münezzel 

kitaplar' açıklaması yapılmaktadır. 

Hz. Peygamber'in nübüvvetinin önceki kitaplarda müjdelenmiş 

olduğu konusu, kitaplar okumuş farklı kimselerin dilinden, farklı yer ve 

zamanlarda defalarca dile getirilmiştir. Aynı şekilde Hz. Ömer'in sertliği 

vb. özelliklerinin çeşitli kitaplarda yer aldığı nakledilmiştir. 

Kabe, Zemzem, herhangi bir yer veya bir nesneye ait birtakım 

özelliklerin kitaplarda yer aldığını belirten veya onların çeşitli vasıflarını 

anlatan alıntılar da incelediğimiz rivayetlerde bulunan mevzulardır. 

Sonuç 

Kavramlar tarih boyunca, zamanın şartlarına göre farklı anlamlar 

yüklenerek varlıklarını devam ettirmişlerdir. Reinhart Koselleck'in siyasi 

kavramlar üzerinde çalıştığı bu konuyu, siyasi olmayan fakat İslam top

lumunu ve edebiyatını derinden etkileyen 'israiliyat' kavramının arka 

planında yer alan el-kütüb kavramı üzerinde uygulamaya çalıştık. 

Tottoli, İsrailiyat kavramının ortaya çıkışı ve dönem içinde ka

zandığı anlamlar üzerine bir çalışma yapmış ve bu kavramın başlangıcı

nı, daha önceki çalışmalardan da esinlenerek Mes'udi ile başlatmıştır. 

Ondan önce, benzer anlamlara gelen el-kütüb kavramı kullanılmaktaydı. 

Burada dikkatimizi çeken konu, İslam öncesi dönemden tabilin ve sonra

sı dönemlere kadar el-kütüb kavramının geçirdiği gelişim/dönüşümler 

olmuştur. Araştırmamızdan elde ettiğimiz bulgulara göre el-kütüb kav

ramının tarih yolculuğunun, aşağıda özetlenen süreçlerden geçtiğini 

düşünmekteyiz. 
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İslam öncesinde Mekke ve civarında el-kütüb kelimesi Tevrat ve 

kısmen İncil anlamına gelmekteydi. Genel olarak halk, Tevrat ve İncil'i 

isrnen belki biliyorlardı ama içerikleri hakkında ayrıntılı bilgileri yoktu. 

Civar bölgede yaşayan Yahudiler içinde Tevrat'ı bilen az sayıda din bil

ginierin yanında, Arapların içinde Hıristiyanlık zaviyesinden Tevrat ve 

İncil' i okumuş olan birkaç kişi bulunmaktaydı. 

İslam'ın gelişiyle birlikte, Kur' an' dan önceki kitaplara yer yer 

atıflar bulunduğundan bu kitaplara ilgi doğdu. Ashaptan bazıları bu 

kitaplardan bazı alıntılar yapmaya merak duydular ancak Hz. Peygam

ber kesin bir biçimde bunu engelledi. Bu nedenle kitaplar Hz. Peygam

ber'in vefatma kadar Müslümanlar için meçhul kalmaya devarn etti. 

Sahabe döneminde Yahudi veya Hıristiyanlıktan İslam' a dönen 

din bilginlerinin kitaplardan naklettiklerini söyledikleri bilgiler Müslü

manların ilgisini çekti. Bunun nedeni, rnühtedi din bilginlerinden duy

dukları sözlerin, Hz. Peygamber'in nübüvvetinin önceki kitaplarda bah

sedilmesi gibi İslam inançlarını destekleyici şeyler olmasının yanında, 

önceki peygamberler, gelecekle ilgili haberler, kıyamet alametleri, cennet, 

cehennem gibi halkın her zaman en çok merak ettiği konularla ilgili esra

rengiz, abartılı ve detaylı nakiller içerrnesiydi. Abdullah b. Arnr'ın da 

içinde bulunduğu birkaç sahabi, yalnızca rnühtedi din bilginlerinden 

duyduklarıyla yetinrnerniş kendisi de bazı kitapları okumuş ve çevresin

deki insanlara bunlardan nakiller yapmıştı. Bu çalışmalar Müslüman 

zihinlerde el-kütüb kelimesinin yer etmesine neden oldu. 

Tabilin döneminde el-kütüb incelerneleri çoğaldı. Özellikle Hıris

tiyan kutsal kitaplar dizininden ve dini kitaplarından alıntılarla oluştu

rulmuş sistematik eserler yazıldı. Bu kitapların kaynağı genel itibarıyla 
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"el-kütüb" idi. Başlangıçta Tevrat ve kısmen İncil anlamına gelen el

kütüb kavramı genişlemiş, Hıristiyan kutsal kitaplar zinciri, bu kitaplar 

üzerine yapılan çalışmalar ve hatta daha yoğunluklu olmak üzere edebi

menkıbevi dini kitapların tümünü içine almıştı. Buna ilaveten 'kitaplar 

okumuş' kimselerden duyulan nakiller de el-kütüb bilgileri çerçevesine 

dahil edilmişti. Daha sonraki dönemlerde el-kütüb kavramı daha da ge

nişledi ve tabitın döneminden itibaren Hristiyan dini kitaplarına dayanı

larak yazılan tarih, tefsir ve zühd kitaplarını da içine aldı. Tarihsel süreç 

içinde kitaplardan yapılan nakiller, karşıt bir hareketi de doğurmuştu. 

Yabancı dinlerin dini kitaplarına karşı sahabedöneminden itibaren baş

layan muhalefet, etkisini gittikçe arttırdı. Hicri dördüncü asırdan itibaren 

bu kitaplardan yapılan nakiller iyice azalıp kayboldu. Yabancı diniere ait 

kitaplardan yapılan nakiller durmuştu ama İslam literatürüne girmiş 

olan yabancı nakiller kitaptan kitaba nakledilmeye devam ediyordu. Bu 

aşamada el-kütüb kavramı, kullanıma elverişsiz ha1e geldiğinden yerini 

yavaş yavaş İsrailiyat kavramına bıraktı. 
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