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Özet 

Tahrif, Şii kaynaklarda lehinde ve aleyhinde en çok malumatın bu
lunduğu konulardan birisidir. Bu konudaki farklı rivayetler, Şia içe
risinde kesin bir ittifakın olmadığını göstermektedir. Kur'an'da tah
rif bulunduğuna inanan geleneksel bazı Şii müellifler, Şia'nın ta
mamını tahrif taraftarı gösterirken, tahrife inanmayanlar da ekse
riyetin tahrifi asla benimsemediğini söylemektedir. Yine her iki ta
raf da Şia'nın muteber imamlarının kendilerinin görüşünü destek
lediklerini iddia etmektedir. Ancak yazılı kaynaklarda tahrifın aley
hindeki görüşlerin, Şia içerisinde daha fazla kabul gördüğü anla
şılmaktadır. Geleneğin aksine, muasır Şia arasında tahrifle ilgili ri
vayetlerin aleyhinde bir ittifaktan söz edilebilir. Şöyle ki, son asır
larda telif edilen Kur'an tarihlerinde tahrifle ilgili rivayetlerin ve id
diaların yer almadığını görüyoruz. Üstelik asnmızdaki Şii aydınlar, 
geleneksel Şii kaynaklardaki tahrif taraftarı rivayetlerden bazıları
nın zayıf, bazılannın da asılsız olduğunu belirterek tahrifi tamamen 
reddetmektedir. 

Kur'an tarihleri esas alınarak yapılan bu çalışma, muasır Şia'nın 
Kur'an ve Mushaf anlayışını konu edinmektedir 
Anahtar Kelimeler: Şia, Kur'an, Kur'an tarihi, Mushaf, tahrif. 
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Contemporary Shia's View on Claims of Corruption in 
Quran: Some Determinations within Shia Quran Histories 

Abstract 
Corruption is one of the topics about which, in favor or against, 
the maximum amount of information is available in Shia sources. 
Narratives on this topic show that no absolute cansensus survives 
within Shia. Same traditional Shia writers who believe in the cor
ruption on Quran suggest that all Shia agree in favor of corruption 
whereas those who do not believe in corruption say majority have 
never embraced the idea of corruption. Accordingly, both parties 
claim that Shia's notable imams support their own perspective. 
However, written sources indicate that views against corruption 
within Shia account for more. Contrary to the tradition, a cansen
sus, within contemporary Shia, against narratives related to cor
ruption may be mentioned. So much so that, narratives and 
claims related to corruption are not located in Quran histories 
written in recent centuries. Furthermore, contemporary Shia intel
lectuals absolutely deny corruption by stating that same pro
corruption narratives in traditional Shia sources are weak and 
same even are baseless. 

This study, conducted based on Quran histories, is on contem
porary Shia's perception of Quran and the Book. 

Key Words: Shia, History of the Qur'an, Mus'haf, distortion. 

GİRİŞ 

Şla'nın, İslam'ın inanç ve ibadetle ilgili konulannda diğer Müslü
manlardan farklı bir takım görüşlere sahip olduğu bilinmektedir. Ancak 
bu görüş ve düşüncelerden hiç birisinin Kur'an'da tahrif iddialan ruspe
tinde bir öneme sahip olduğu söylenemez. Çünkü değil Kur'an metnin
deki bir eksiklik yahut fazlalık, bir harfinin dahi tahrif ve tebdile uğra
madan, nazil olduğu gibi bize intikal ettiği konusunda Müslümanların 
kahir ekseriyetinin ittifak üzere olduğu bilinmektedir. Genel çerçevesiyle 
Şia'nın da bu ittifakın dışında olduğu düşünülemez. Zira tahrif iddiası
nın Şla'run bütünü tarafından gönül rahatlığıyla kaqul edildiğini ve yük
sek sesle telaffuz edildiğini söylememiz mümkün değildir. Ancak inkiirı 
mümkün olmayan bir gerçek daha var ki; o da Kur'an ve tahrif kelimele
rinin İslami literatürde Şla ile birlikte telaffuz edilmesidir. 

Bilindiği gibi Şillik, Hz. Ali b. Ebi Talib'in Hz. Peygamber 
(s.a.v.)'den sonra nass ve tayinie halife olduğu, imametin ve hilafetin 
kıyamete kadar Hz. Ali ve Fatıma'nın nesiine ait bulunduğu görüşünde 
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olanlar için kullanılan bir isimdir. Öyle anlaşılıyor ki, hilafetin, Hz. Ali ve 
neslinden gelecek İmamların hakkı olduğu Kur'an-ı Kerim'e dayandınl
mak istenmiş, tahrif iddiaları da muhtemelen buna bağlı olarak ortaya 
ahlınıştır. Şiliere ait tefsirlerdeki te'vlllerin pek çoğunun imarnet ve hila
fet üzerine yoğunlaşması da bu kanaalimizi destekler mahiyettedir. Ne 
var ki imamet-hilafet ve Ehl-i Beyt gibi başlangıçta masumane gözüken 
gerekçelerle ortaya çıkan bu hareket içindeki küçük bir azınlık grubun 
ortaya attığı tahrif iddiaları, diğer İslami kesimlerle Şia arasında tamiri 
mümkün olmayan bir kırılma noktası oluşhırmuştıır. 

Bir taraftan kendi içinde zuhur eden bu fitne, diğer taraftan Ehl-i 
Sünnet'in hücuınları karşısında çaresiz kalan Şi! ulemanın zaman içinde 
bir takım savunma mekanizmaları geliştirdikleri görülmektedir. Şi! alim
ler tarafından yazılan tahrlf aleyhtarı reddiyelerin bu kabil çalışmalardan 
meydana geldiğini söylemek mümkündür. Şü alimler, Sünni kaynaklar
daki Mushaf'la ilgili şaz-garip rivayetler, yedi harf_ kıraatler1, nesih gibi 
bazı meseleler bahane ederek, Kur'an'da gerçek tahrifin Sünniler tarafın
dan yapıldığı antiteziyle mukabelede bulurımuşlardır. 

Ehl-i Sünnet ile Şla arasında uzun yıllar devam eden bu mücadele
den kaybedenin daima kendi tarafları olduğunu fark eden pek çok Şil 
aydının son yıllarda bir takım yenilenme hareketine giriştikleri, tahrifle 
ilgili rivayetleri reddeden Kur'an tarihleriyle ortaya çıktıkları görülmek
tedir. Keza Takıfb, Tecdfd ve Tevhfd gibi isimlerle yeni dergiler ve eserler 
çıkararak İslam birliğini sağlamayı hedeflediklerini açıklamaktadırlar. 
İran-İslam Cumhuriyeti'nin resmi yayınları göriinümündeki bu dergile
rin de aynı niyete mahıf olduğu anlaşılmaktadır. Hasılı Şia, üzerindeki 
olumsuz imajın silinmesine yönelik gayretierin yoğunluk kazandığı bir 
sürece girmiş gözükmektedir. 

* Yrd. Doç. Dr., Ağn İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam 
Bilimleri Bölümü. Email: akerim.seber@gmail.com 

ı Şla'run Kıraatler ve yedi harfle ilgili göriişleri için bkz. Musa Kazım Yılmaz, Şia'mn Kur'fin 

İlimleriyle İlgili Göriişler(Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şlllik Sempozyıımu, İstan
bul, 1993, s. 181-184; Meir M./Bar Asher, İmamiye Şia'smm Kıraat Farklılıklan ve K11r'fiıı'n 
İlaveleri (Çev. Ömer Kara 1 Mehmet Dağ), Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 1998, c. I, S. 3, 
s. 216--233; Ziya Şen, Şin'nm Kırantiere ve Kur'fin Tarilıine Bakışı, Tibyan Yayıncılık, İzmir, 
2012, s. 73-205. 
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Bahsi geçen bu yayın organlarında Şi'a'nın Kur'an dahil İslam di
nini en temel prensiplerinde Ehl-i Sünnet ile paralel düşündüklerinin 
ifade edildiği yazılar kaleme alınmakta~ır. Yine bu yayınlarda Şilierin 
Sünnllerle aynı Allah'a aynı peygambere inandıkları, aynı Kur'an'ı oku
dukları ve aynı kıbleye yöneldikleri, dolayısıyla dış dünyaya karşı da 
bütün Müslümanların aynı safta birleşmelerinin gerektiği tezi işlenmek
tedir. İran-İslam Cumhuriyeti'nin resmi yayın organları olduğu anlaşılan 
bu neşriyahn siyasi maksatları ön planda tuttuğu ihtimal dahilindedir. 
Ancak bu faaliyetler, Şla'nın geçmişte ısrarcı olduğu bazı konularda ta
mamen haklı olmadığının zımrıl bir itira& da sayılabilir. Bu yönüyle bu 
yayınlar tamamen faydadan hali de değildir. 

Bilindiği gibi, tahrif, lafzi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmakta
dır. Tahrlfin, Kur'an metninden bazı bölümlerin çıkarılması veya kendi
sine bazı şeylerin ilave edilmesi cinsinden olanma lafz1 tahrif; Kur' an 
la&zlarının maksadının dışında te'vll yoluyla yapılanma da manevi tahrif 
denilmektedir. Bizim burada sözünü ettiğimiz tahrif ise lafzi tahriftir. 
Ş!a'nın Kur' an metninde noksanlık ve fazlalık cinsinden olan geleneğe ait 
lafzl tahrifi reddettiklerini, görüyoruz. Yoksa Şia'nın manevi tahr1fte 
bulunmadığını iddia etmiyoruz. Şla'nın bir takım ayetleri kendi mezhep
lerine göre tefs!r ve te'vil ederek manevi tahrlfte bulundukları inkar edi
lemez bir gerçektir. Binaenaleyh bu çalışmanın konusu, Kur'an metniyle 
ilgili lafzi tahrif iddialarına çağdaş Şla'nın yaklaşımıyla alakalıdır. 

Çalışmanın gayesi Şia'yı aklamak veya karalamak değildir. Ancak · 
başta Kur'an araşhrmalarıyla dikkat çeken Nöldeke ve Goldzıher gibi 
müsteşriklerin Şii kaynaklardaki tahrifle alakalı rivayetleri istismar ede
rek Kur'an'ın da tahrife uğradığını iddia ettikleri ve bunun üzerinden 
Müslümanlara taarrıızda bulundukları bilinmektedir. Halbuki Gulat-ı Şia 
dışında Müslümanlar arasında bu konuda ciddi bir ihtilaf bulunmamak
tadır. Bu çalışmanın temel gayelerinden birisi de bu gerçeği ispat etmek
tir. 

' ' 

Konuya girmeden önce burada meselenin bir iki farklı boyuruna 
daha işaret etmek istiyoruz. Şöyle ki geçmişte tahrif konusu bazı Şii siya
set adaınlarınca zaman zaman Ehl-i Sürınet'e karşı kullanılmışhr. Dolayı
sıyla konunun siyaset boyurunun da bulunduğunu hahrlatmanın araş
tırmarnın ve varılan sonuçların sıhhati açısından faydalı olduğunu düşü
nüyoruz. Ayrıca bu konularda takiyye yapmanın Şiilikte bir görev telakki 
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edildiği de bilinmektedir. Dolayısıyla Şla konusunda yapılan araştırma
ların yüzde yüz gerçekleri yansıttığı kesin olarak söylenemez. Ne var ki 
araştırmacılar için zahirle hükmetmekten ve yazılı kaynaklara başvur
maktan başka çare bulunmamaktadır. 

Çalışmanın birinci kısmında başta Kur'an tarihleri olmak üzere 
Ş!a'ya ait bazı telifatı ele alacağız. Sonra da son dönem Şi! aydınlarının 
Mushaf merkezli bir takım beyan ve millahazalarma yer vereceğiz. Daha 
sonra da tahrif konusuyla ilgili bazı tespit ve değerlendirmelerde bul u
nacağız. 

A. şii KUR' ANT ARİHLERİNE GÖRE TAHRİF KONUSU 

Tahrif konusunu Şil Kur'an tarihlerinde araştırmamızm sebebi, 
Kur'an tarihlerinin kaynak eserler olmaları ve daha objektif eserler olma
ları gerektiği konusundaki beklentimizden ileri gelmektedir. Ancak bu 
eserlerde araştırdığımız husus, bunların tahrif iddialarına ne ölçüde de
ğer verdiklerini tespit etmek ve bu konu hakkında genel bir kanaat 
edinrnekten ibarettir. Yoksa böylesine devasa eserlerin2 bir makale çalış
masında ancak genel bir değerlendirmesinin yapılması mümkündür. Bu 
bakımdan burada bu eseriere özellikle tahrif iddiaları açısından bakaca
ğımızı belirtmek isteriz. Eserleri, tahrif konusuna ışık tutacağım düşün
düğümüz için kaynakları, içerikleri gibi bir takım özellikleri açısından 
değerlendireceğiz. Ancak konuya girmeden önce geleneksel Şu literatür
deki tahrille ilgili eseriere kısaca temas etmenin yerinde olacağını düşü
nüyoruz. 

İlk defa Gulat-ı Ş1a tarafından dile getirilen Kur'an'da tahrif iddia
larıyla ilgili Muhammed el-Bakır ve Cafer Sadık'a dayandırılan erken 
döneme ait rivayetleri Muhammed b. el-Hasen el-Kumı:nl (ö. 290/902)'nin 
Basairu'd-Dereciit adlı eserinde bulmak mümkündür. Bu eserden önce de 
konuyla ilgili olarak yazılan irili ufaklı birtakım eserler bulunmaktadır. 
Ancak bunların pek çoğu elimize ulaşmamıştır. Şla'ya ait tahrifle ilgili 
rivayetleri en geniş biçimde bu eserde yer aldığını görüyoruz. 

ı Bu Kur'an tarihlerinden birincisi, Şiilerin müçtehit olduğuna inandıklan Ebu Abdiilah ez
Zencaru'nin Ttirı1ııı'l-Kıır'aıı adlı oldukça muhtasar eseridir. İkincisi, Mahmud Ramyiir'a 
ait 'yaklaşık sekiz yüz sayfalık Tarilı-i Kıır'aıı 'dır. Üçüncüsü de Muhammed Bakır Huc
ceti'ye ait altıyüz küsur sayfalık Tarilı-i Kur'nıı-ı Kerim adlı eserdir. Birincisi Beyrut baskılı 
Arapça olup diğerleri Tahran' da Farsça olarak yayınlanmışlardır. 
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Kumrni'nin mezkür eserinden sonra uzun yıllar Şla içerisinde tahrifi 
savunan ciddi bir eserin ortaya çıkmadığı görülmektedir. Bunun dışında 
yayınlanmasıyla birlikte İslam camiasın~a büyük gürültürrün kopmasına 
sebep olan en önemli eserin, :Mirza Hüseyin en-Nuri et-Tabersi (ö. 
1320/1902) tarafından meydana getirilen ve 1881 yıllarında Tahran'da,< 
yayınlanan Faslu'l-Hitiib fi İsbiiti Tahrif-i Kitabi Rabbi'l-Erbiib adlı bir eser
dir. Belki de bu eser, Şia'run tarihinde bu anlamda yayınlanan ilk ve son 
eser olma özelliğini taşımaktadır. İslam camiasında olduğu kadar İran'da 
da huzursuzluğa ve inHale sebep olduğu bilinen bu kitabın hemen yasak
landığı bildirilmektedir3• Genel kanaatıerin aksine Şia' da tahrifi savun-

3 Şilierin en büyük hadis alimlerinden birisi olarak kabul edilen Kuleyni (ö. 329/94l)'ye 
dayandınlan bu rivayetlerin özü şudur: "Müslümanların ellerindeki Kur'an Rasi'ılüllah 
(s.a.v.)'e inen Kur'an değildir. Aslında Kur'an on yedi bin ayettir; ancak başta Hz. Hasan 
ve Hüseyin (r.a.) ile ilgili Nureyn ve Yelayet sureleri olmak üzere, bir takım sureler ve 
ayetler Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman tarafından Kur'an'dan atılmış yahut de
ğiştirilmiştir. Hz. Osman Mushaf'ında 73 ayet olan Ahzab Suresi aslında 296 ayet, 64 ayet 
olan Nur Suresi aslında 100 ayetten fazla, 99 ayet olan Hıcr Suresi 190 ayet idi. Kur'an'ın 
aslı, ahir zamanda dönmesi beklenen 12. imamla birlikte gelecektir''. Kuleyni dışında 
tahrif iddialarında adı geçenlerden birisi de ilk Şii müfessir olarak bilinen Ebu'I-Hasan Ali 
b. İbrahim el-Kurıurıl (ö. 308/920)'dir. Kumıni'nin tefsirinde, lafzi tahrifle ilgili açıklamala
rın geçebileceği muhtemel yerleri incelememize rağmen lafzi tahrif iddiasında bulunan bir 
açıklamaya tesadüf eanediğimizi söyleyebiliriz. Ancak Kumıni'nin tahrif olduğuna dair 
beyanı bulunmasa da pek çok ayeti cuınhurun hilafına tefsir ederek manevi tahrifte bu
lunduğu görülmektedir. Belki de tahrif konusunda adırun geçmesi bu yüzdendir. Mesela 
"Kıır'iiıı'ı biz iııdirdik. Şıiplıesiz oıııı biz korııyacağız" (15. Hıcr, 9) ayeti dahil müteakip beş . 
ayeli Kumıni'nin tefsir eanediği görülmektedir. Şayet Kumıni, tahrif iddiasında bulun
muş olsaydı bunu dile getirebileceği yerlerden birisi de muhtemelen bu ayetler olurdu. 
Anlaşılan onun da Kur'an'da tahrif taraftan olarak gösterilmesi, Kur'an'da eksiklik, fazla
lık olduğunu söylediği için değil, Kur'an ayetlerinin manasında yaptığı te' viilerden dolayı 
olmalıdır. Çünkü Kumıni'nin tefsirinde bu tarz te'villerin çokça yer aldığı görülmektedir. 
Mesela "Ktifiriere ve ayetlerimizi yalmılm;aıılara aşağılayıcı bir azap vardır" (22. Hac, 57) ayetini 
"Hz. Ali ve ondan sorını gelen imamların velayetine inanmayanlara aaklı bir azap var
dır", şeklinde açıklamaktadır. Yine "Ey ııefsiııe zulmeden kul/arım Allalı'ııı ralımetiııdeıı ümi
dinizi kesnıeı;iııiz. (39. Zümer, 53) ayetinin özellikle Şlller için nazil ol~uğıınu zikreanekte
dir. Kummi'nin buna benzer pek çok ayeti Ehl-i Beyt ve Hz. Fatıma 'neslinden gelenlerle 
ilişkilendirerek te' vii ettiği göriilmektedir. Ancak münferit rivayetlerin tevatür derecesin
de bir habenniş gibi delil kabul edilmesini ve bunlan bütün Şiilerin ortak görüşü~üş 
gibi yarısıtılmasıru yanlış bulduğumuzu ifade eanek istiyoruz. Konu derirılemesine ara~tı
rıldığında Şu toplumu içinde tahrife inananların Şu kitlesini temsil edecek boyutta olma
dığı anlaşılıyor. Mesela Şia'nın en büyük hadis iilimi olarak kabul edilen Muhammed İbn 
Babeveyh 1 Şeyh Saduk (ö. 381/991)), "Bizim inancıınıza göre Allah Teaiii'nın peygamberi 
Muhammed (s.a.v.)'e indirdiği Kur'an, şu anda insaniann elinde ve iki kapak arasında 
bulunan kitapbr, kim Kur'an'ın bundan fazla olduğıına dair bir sözü bize isnat ederse 
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mak üzere yazılan eserler bir elin parmaklarım geçemezken, tahrif konu
suna redcliye olarak yazılan eserlerin tamamım burada zikretmemize 
imkan bulunmamaktadır. Bunlardan belli başlıları şunlardır: 

Muhammed Hadi Marifet'in Siyfinetü'l-Kur'an ani't-Tahrif, Seyyid 
Hüseyin Ali el-Milant'nin et-Tahkik fi nefyi't-Tahrif ani'l-Kur'fini'ş-Şerif, 
Seyyid Murtaza er-Rizvi'nin el-Burhan ala 'Ademi TahnJi'l-Kur'fin, Rasül 
Caferiyyan'ın Ükzilbetü Tahrifi'l-Kur'aıı'ı, Aga Büzürg Tamant'nin en
Nakdü'l-Latif fi Nefyi't-Tahrffi ani'l-Kur'an, Seyyid Muhammed Hüseyin eş
Şehristant'nin Ristlletün fi Hıfzı'l-Kitfibi'ş-Şerif an Şübheti'l-Kavli bi't-Talırif, 
Abdülru1 el-Kerekl'nin Risfiletün fi isbati Nefyi'n-Nakısati mine'l-Kur'fin, 
Abdül-Hüseyin b. İsa el-Hairl'nin Keşfii'l-İştibfilı fi Reddi Musa Canıl
lalı 'zdır4. 

yalancıdır demektedir. Şii literatürün en ünlü eserlerinden biri olan Vesailii'ş-Şia'mıı yazan 
muhaddis el-Hurr el-Amili (ö. 1104/1692), Kur'an'da tahrifin olmadığım ispat için kaleme 
aldığı risalede, "Kur' an' ın, tevatürün en yüksek derecesiyle binlerce sal1abeden nakledil
diği kesindir, Kur'an Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında toplanıp yazıya geçirilmiştir" 
demektedir. Kuleyni, Muhammed b. Yakub, el- Usillmine'l-Kiifi (Kitiibii Fe:ulili'l-Kur'aıı,) el
Mektebetu'l-İslanuyye, Tallran, 1381, c. I, s. 634; II, 633; Ebu Cafer Muhammed b. Ali b. 
Babeveyh el-Kumml, Risıililtii'l-İtikiidati'l-İmamiyye Çev. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara Üni
versitesi İlahiyat Fakültesi Yayınlan, Ankara, 1978, s. 99; Rallmetullal1 el-Hindi, İzlmru'l
Hak, el-Matba'atü'l-İlmiyye, Mısır, 1315, li, 129; Ebu'I-Hasen Ali b. İbralUm el-Ku:mml, 
Tefsir (I'ahk. Tayyib Musavi elcCezairi), Mektebetü'l-Hüda, Necef, 1387, (naşirin takdim 
yazısı); c. I, 373; II, 86, 250. Muhanuned Abdulazim ez-Zerkaru, Menilhilii'l-İıfaıı (Tallk. 
Fevvaz Ahmed), Danı'l-Kitabi'l-Arabi, Beyrut, 1996, I, 228; İllsan-ı İlahi Zahlr, Şla'nm 
Kur'an İmamet ve Takiyıje Anlayışı (Çev. Sabri Hizmetli), Afşaroğlu Matbaası, Ankara, 1984, 
78-81; Cerralloğlu İsmail, Tefsir Tarihi, DİB. Yayınları, Ankara, 1996, I, 387. Süleyman Ateş, 
İmilmiyye Şfa'sıııııı Tefsir Aanlmj!şı, AÜİFD, c. XX, s. 156; Hasan Onat, Emeviler Devri Şii 
hareketleri ve Günümüz Şiiliği, 1DV. Yayınları, Ankara, 1993, s.15; Mustafa Öztürk, Tefsirde 
Ehl-i Sünnet ve Şla Polemikleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2009, s. 179. 

4 Tallrif iddiasına karşı çıkan pek çok Şü alim bulunmaktadır. Ancak burada bazı Şü müfes
sirleri zikretmek istiyoruz. Ebu Cafer Muhammed b. Hasan et-Tılsi (ö. 406/1067), Seyyid 
el-Murtaza (436/1044), Mecmaıı'l-Beyaıı sahibi Şeyh Ebfı Ali et-Tabersi (ö. 548/1153), Molla 
Muhsin el-Kaşaru ve Muhammed el-Cevad el-Belaği gibi alimler Kur'an'da tallrifat yapıl
dığına dair iddialan reddederek bütün Müslümanların elinde bulunan Kur'an'da eksiklik 
yallut fazlalık olmadığını söylemektedirler. "Kur'fiıı'ı biz iııdirdik. Şüphesiz onu koruyacak da 
biziz (15. Hıcr, 9)" ayetiriin tefsirinde Muhammed Murtaza el-Kaşani, Kur'iin'ın tahrif 
edilmekten, değiştirilmekten ve noksanlıktan münezzeh olduğıınu söylemektedir. Ebu 
Cafer Muhammed et-Tılsi de tefsirinin giriş kısmında, "Kur' an-ı Kerim'in bugünkünden 
fazla'olduğıınu söylernek ittifakla batıldır. Keza eksik olduğıınu söylernek de yine Müs
lümanların çoğıınluğıınun görüşüne zıthr. Bize en uygun görüş de budur. Murtaza'rıın da 
katıldığı bu görüş, rivayetlerde açıktır. Ancak Kur'an'dan bazı şeylerin eksikliğine dair 

Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt: XVI, Sayı: 2 



Bu taraz eserler her geçen gün bir yenisinin eklendiğini görüyoruz. 
Nitekim ileriki sayfalarda da konuyla ilgili bazı yeni eserler tanıtacağız. 
Şimdi esas konumuz olan Şii Kur'an tarihlerine dönebiliriz. 

1. Zeiıcaru'nin Kur'an Tarihi ve Tahrif Meselesi 

Zencfull'nin Kur'an Tarihi, hacim bakımından oldukça küçük olma
sına rağmen, Şlılerce muteber bir şaheser mesabesindedir. Eserin, Şitlerce 
müçtehit ruim olarak bilinen Zencfull'ye ait olması hasebiyle ayrı bir 

özel ve genel kanallardan gelen pek çok rivayet vardır. Ahad yollarla rivayet eelile gelen, 
bilmeyi ve kendisiyle amel etmeyi gerektirmeyen bazı şeyler nakledilmiştir. Doğru olan 
bunlardan da kaçınmaktır ... " demektedir. Ebu Ali et-Tabersi, Seyyid el-Murtaza (ö. 
406/1044)'nın Kur'an da eksiklik yahut fazlalık olduğuna dair inancın batıllığı konusunda 
alimler arasında ittifakın bulunduğuna dair şu sözünü naklediyor: "Ancak bizden ve Ha
şeviyye' den bir grup, Kur' iin' da fazlalık veya noksanlık olduğunu söylemişlerdir. Bunun
la beraber bizim arkadaşlarunızın gerçek düşüncesi, Seyit Murtaza'run sahip olduğu dü
şüncedir". Tabatab~}, "Kur'an Allah'ın koruması altındadır. Allah onu fazlalıktan, nok
sanlıktan, bir tek kelimesine ve diziliş sırasına vanncaya kadar tahrif edi!; •okten koru
muştur. Eğer fazlalıktan ve noksanlıktan birisi gerçekleşmiş olsaydı, bu durur , Kur'an'ın 
Allah'ın zikri olma ö~elliğine hale! getirirdi" demektedir. Şia'nın ileri gelenlerınden Alla
me Hoi (ö. 1413/1992), ayru ayetle ilgili olarak, "Bu ayet, Kur'an'ın tahriften korunmuş 
olduğunun delilidir. Ona zorbalar eliyle atılan çamurlar ebediyyen tutmayacaktır. Bugün 
Müslümanların ellerinde bulunan Kur'an'ın fazlalıktan ve eksiklllden korunduğu konusu 
Müslümanların ittifakıyla sabittir" demektedir. Muhanuned Bahaüddin el-Amili (ö. 
1030/1620) Tefsim 'Aitii'r-RaJımtiıı adlı eserinde şöyle söylemektedir: "Doğrusu, Kur'an-ı. 
Kerim, fazlalü:. ve noksanlıktan korunmuştıır. Bunun delili Allah'ın "Kur'tiıı'ı biz iııdirdik, 
onu elbette biz korııyacağız" (15. Hıcr, 9) ayetidir. Avamdan birtakım insanlann, "Ey Rasılll 
Rabb'mdmı saııa iııdirileııi tebliğ et ... " ayetini, "Ey Rasıll, Ali lıakkıııda Rabb'iııdeıı saııa iııdirile
ni tebliğ et ... " örneğinde olduğu gibi, Hz. Ali adının bazı ayetlerden düşüriildüğüne ilişkin 
söylentilerin Şii alimler nazannda hiçbir değeri yoktur". Görüldüğü gibi bu iddialann Şii 
müfessirler nazannda da bir değeri bulunmamakta, bu tarz şaz göriişler Şia'run genel ka
naati olarak değerlendirilmemektedir. Muhammed b. lviurtaza el-Kaşani, Tefsim'I-Kırr'tin 
(fahk. Mirza Hasan Hüseyin en-Necefi), Kitabiuruş-i İslaıniyye, Tahran, ts. I, 898; Ebu 
Cafer Muhammed b. Hasan et-Tılsl, et-Tillynn fi Tefsiri'l-Kllr'tiıı, Mektebetü'l-A'leıni'l

İslami, Beyrut,1409, I, 3; Muhrnmed el Hüseyin et-Tabatabiil, el-lvffzrm fi Tefsiri'l-Kıır'fiıı, 
Menşilrat-i Cema'ati'l-Müderrisin, yy. ts, XII, 106; Ebu'I-Kasım el-Musevi, el-Ho!, el-BeıJtin 
fi-Tefsiri'l-Kıır'mı, yy., 1996, s. 217, 218, 226; Ebu Ali et-Tabersi, Mecmau'l-Beyfin, Ki
tabfıııilş-i İslaıniyye, Tahran, 1384, I, 5; Şihlbüddin Mahmud el-Aıılsi, Rfilm'l-Meiini, D~nı 
İhyai't-Türasi'l-Arabl, Beyrut, ts., I, s. 21; İhsan İlalu Zahir, 115-118; Ateş, 156. Mahmud 
Ramyar, Tarih-i Kur'tin, Müessesetü İntişarat-ı Emir Kebir, Tahran, 1380, s. 294; Ignaz 
Goldzıher, İslam Tefsir Ekolleri (Çev. Mustafa İslamoğlu), Denge yayınlan, İstanbul, 1997, s. 
295 (Çevirenin dipnotıı); Şaban Karataş, Şin'da ve Siimıi Kmjııaklarda Kur'fiıı Tarı1ıi, Ekin 
Yayınları, İstanbul, 1996, s. 188-189; Öztürk, a.g.e., 173-174. 
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öneme haiz olduğu görülmektedir5• Taberinin Ctimiu'l-Beylin'ı, Süyuô'nin 
İtkan'ı ve Müzlıir'i, Buhar! ve Müslirn'in el-Ciimiu's-Sahilı'leri, İbn Hacer'in 
İsabe'si, İbn Esir'in Üsdü'l-Gtibe'si, Arnidinin Ebkiiru'l-Ejkar'ı, Nevevi'nin 
Tezlıfb'i, eserin belli başlı sünni kaynaklandır. Ayrıca eser, Kaşaru, Ayyaş! 
ve Kurnmi'rıin tefsirleri yanında Kuleyrıl'rıin el-Usı1l'ü, Meclisi'nin 
Bihtiru'l-Enviir'ı, İbn TavU.s'un Sa'dil's-Süı/.d'ü gibi birçok Şii kaynağa da
yanmaktadır. Muhtemelen ilk Şii Kur'an tarihlerinden birisi olan bu ese
rin, Sünni çevrelerce de tanınan önemli bir Kur'an tarihi olduğu söylene
bilir. 

Sahabe hakkındaki övgü dolu sözleri, belli başlı kaynaklannın 
Süıınl veya tarafsız kaynaklar olması, Kur' an' da tahrif iddialanrıı içer
memesi, okuyucuyu ilk bakışta bu eserin bir Sünni Kur'an tarihi olduğu 
kanaatine sevk etmektedir. Oldukça muhtasar olan bu eserin, Kur'an-ı 
Kerim'in cem edilınesi, kitap haline getirilmesi, Hz. Osman tarafından 
çoğalhlarak belli başlı merkeziere gönderilınesi, yedi harf üzere nazil 
olması gibi konularda çoğu Sünni kaynaklardaki meşhur konulardan ve 
rivayetlerden ibaret olduğu söylenebilir. Görebildiğimiz kadarıyla 

Zencaru'rıin Kur'an tarihinde Sünni Müslümanlan rahatsız edecek görüş
ler bulunmamaktadır. Konumuzia ilgili olarak, Zerrefull'nin yer verdiği 
bir iki rivayeti burada zikretmek istiyoruz. Zencaru'rıin yer verdiği bu 
rivayet şöyledir: 

"Ali b. Muhammed el-Alevz el-Fiitıml'nin "Sa'dü's-Süadii" adlı kitabın
da, Muhammed b. Zeı;d b. Mervan'ın, Ebu Cafer Mulıammed b. Mansur'dan 
"Muslıaf'lardaki İlıtilaf" konusunda naklen zikrettiğine göre; Kur'an-ı Kerim'i 
Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit cem etıniştir. Bu konuda kendisine Übey 
b. Ka'b, Abdullah b. Mesııd ve Ebu Huzeı;fe'nin Mevlilsı Salim karşı çıkmışlar
dır. Sonra Hz. Osman, Muslıaf'ı tekrar cem etıniş. Übeı; b. Kti'b, Abdullah b. 
Mesud ve Ebu Huzeyfe'nin Mushaflannı imha etmiş (veı;a yakınış) tır. Kendisi 
için bir nüsha yazan Hz Osman, Medine, Mekke, Küfe, Basra, Şam olmak üzere 
bu beş şehir için de birer Mushaf Jıazırlatııııştır6". 

s Ebu Abdiilah ez-Zencfuıi, Tfirilı-i Kıır'iiıı (Alunet Emin'in takdim yazısı), Müessesetü'l
A'lemi li'l-Matbuat, Beyrut, 1969. 

6 Zencfuıi, Tarı1ııt'l-Kıır'iiıı, s. 67; Ramyar, s. 444. Şam Mushafını İbn Fazlullah el-Umed'nin, 
VIII. Hicri asırda Şam mescidini anlatırken gördüğünü ve Mushaf'ta Miimiııleriıı Emiri 
ibaresinin Mushafm Hz. Ali'nin kendisine ait olduğunu gösterdiğini zikreden Zenciirll, 
bu Mushaf'ın Leningrad'dan İngiltere'ye nakledildiğinin kuvvetle muhtemel olduğunu 
söylemektedir. Bkz. Zencfuıi, a.g.e., s. 67. 
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Bu konuda Zencfuıl'nin bir diğer rivayeti de şöyledir: "İbn Ta
vus'un "Sa'dii's-Süada" adlı kitabında geçtiğine göre; "Hz. Osman Kur'an-ı 
Kerim 'i Hz. Ali'nin görüşüne uygun bir şekilde cem etmiştir. Şehristiini de tefsi
riniıı mııkaddime kısmında Süveyd b. Alkame'nin şu rivayetine yer vermektedir: 
"Ali b. Ebi Talib'in Osman lıakkmda aşırı gitmenizden ve onu Muslıaj'ı yakan 
bir kimse olarak vasıjlandırmanızdan dolayı Allah Teaiii'dan lcorkunuz. Allalı 

Teaiii'ya yemin ederim Id, Mushaj'ı Hz. Osman Rasuliillalı (s.a.v.)'in ashabmın 
gözü önünde imha etti (yaktı)"7. 

Bu rivayette aniatılmak istenen Hz. Osman'ın ortaya çıkabilecek 
muhtemel fitrıelerin önüne geçmek için herkesin huzurunda yaktırdığı
dır. Bu rivayetle Kur'an'ın asla tahrife uğramadan günümüze kadar gel
diği anlamına gelmektedir. Ancak burada bir tenakuza işaret etınek isti
yoruz. Yukarı verdiğimiz birinci rivayete göre, şayet Hz. Osman Kur'an-ı 
Kerim'i Hz. Ali'nin görüşlerine göre yeniden cem ettiyse, Hz. Ali'nin 
Mushaf'ı tekrar kendine göre cem ettiği iddiası bir çelişki arz etınektedir. 
Yani mademki Hz. Ali'nin Kur'an'ın iç tertibi konusunda da arzusu 
meydana gelmiş ve Hz. Osman, Kur'an-ı Kerim'i onun isteğine göre dü
zenlemişse Hz. Ali'nin Mushaf'ı tekrar kendine göre tertip etmesinin bir 
anlamı yoktıır. Zencfuıl buna cevap olabilecek bir açıklamada bulunma
mıştır. Ne var ki rivayet olarak her ikisine de yer vermemektedirB. 

2. Şehristaru'nin Kın'an Tarihi ve Tahrif Konusu 

Bu konudaki ikinci eserimiz, Hibetüddm Muhammed Ali el
Hüseym tarafından yazılan Tenzflı-i Tenzil adlı eserdir. İçerik itibariyle · 
ilmi görünmesine rağmen sistematik yönden oldukça zayıf olan bu eserin 
daha ziyade Ş!a'ya isnat edilen tahrifi reddetınek ve Şla'yı savunmak için 
yazıldığı anlaşılmaktadır. Üç bölümden oluşan mezkür eserin birinci 
bÖlümünün tamamen Kur'an'ın indirildiği günden beri asla tahrife uğ-

7 Zencaru, n.g.e., 68; Zerkfuıi, a.g.e., II, 229. , 
8 Şi! müellifler Hz. Ali Mushaf'ıru yukandakilerden başka İbn Nedi.ni.1in şu rivayetine da
yandırmaktadırlar. "Hz. Peygamber (s.a.v.) vefat ettiği günlerde Hz. Ali, Kur'an-ı Kerim' i 
iki kapak arasına toplamadan görnleğini çıkartmamaya yemin etti. Kur' an' ı evinde otu~p 
cem etti. Bu, Kur' an' ı kalben hıfzetmek yoluyla cem edilen ilk Mushaf'tır. Bu Mushaf şim
diki Caferilecin elindeki Mushaf'ın ayrusıdır. Ebu Ya' la, Hamza el-Huseynl'nin elinde Hz. 
Hasan'ın evladından tevarüs eden Ali b. Ebi Talib'in hattıyla yazılmış ve yapraklan dö
külmüş bir Mushaf gördüm. İbn Nedim, el-Fihrist, Matbaatü'l-İstikarne, Kahire, 1945, s. 12; 
Bkz. Ramyar, a.g.e., 431; Hucceti, Muhammed Bakır, Tarı1ı-i Kıır'iin-ı Kerim, Defter-i Neşr-i 
Ferheng-i İslanu, Tarih-i Kur'lin-ı Kerim, 385-387. 
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ramadan günümüze intikal ettiğine dair bilgilerle dolu olması bu düşün
cemizi desteklemektedir. Bu bölüm tamamen Kur'an'ın nesh, tahrif ve 
tebdilden mahfuz ve münezzeh olduğuna dair başlıklarla doludur9. 
Kur'an'ın asr-ı saadetten günümüze kadar noksanlık ve ziyadelikten 
korunmuş olduğu halde geldiğini akli ve nakli delillerle anlatan müellif, 
bu tezini Tabersi, Muhammed b. Hasan et-Tusi, Seyyid Murtaza (ö. 
436/1045), Şerif Rıza ve Şeyh Müfid gibi tahrifi ededen Şii a.Jimlerden 
yaptığı nakillerle de desteklemektedir10• İmamiye Şiasının en muteber 
görüşünün bu olduğuna dikkat çeken Şehristfuli, mezkür eserde Şla için
de en saygın kimselerin tahrifi tamamen reddettikleri düşüncesini her 
vesileyle tekrar etmektedir. Tahrille ilgili iddiaları hadis ilimi olarak 
şöhret bulan Faslu'l-Hitab yazarı Nuri ismindeki ilimden noksan bazı 
kimselerin yaptığını ve bu rivayetlerin oldukça zayıf olduğunu söylü
yor.11 

Eserde dikkatimizi çeken en önemli husus, tahrille ilgili rivayetle
rin Şii ve Sünni Haşeviyye' den bir grup tarafından yapıldığının iddia 
edilerek hadisenin daha farklı bir mecraya çekilmesidir. Müellif, tahrlfin 
sadece Şii kimseler -tarafından uydurulan bir mesele olmadığını iddia 
ederek bunu Sünrıilere de teşmil etmeye çalışmaktadır12 • Kur'an'ın üçte 
birinin elimizde bulunmadığına dair rivayetlerin ahad, zayıf veya 
meçhul cinsinden haberler olduğunu zikreden Şehristfuli, bunu " .ıj.i ı:ıT.J 
ı.::....ı uL...:ıli..9 ô.ı\.D Jl .ı;~ ü1 .ı•;·t· 1 Şüler nazannda Kur'an ziyade ve noksan
dan mahfuzdur" cümlesiyle ifade etmektedirt3. 

İkinci bölümde Kur'an'ın müteşabihlerinin, üçüncü bölümde 
de Kur'an'ın i'cazının işlendiği eserde kaynakça bulunmamaktadır. 

Süyfin'nin İtkfin'ı İbn Nedim'in Fihrist'i gibi bazı kaynaklara klasik metot
la satır aralannda yer verilmesine rağmen eserde sistemli bir kaynak 
gösterme yöntemi olmadığı görülmektedir. Diğerlerinde olduğu gibi Hz. 
Ali ve Ehl-i Beyt'e özel bir önem atfedilen eserde sadece onun için "aleı;
lıisselam" ifadesi kullanılmakta, diğer ashab için tazim ve dua ifade eden 
hiçbir şey bulunmamaktadır. 

9 Bkz. Şehristaru, Hibetudcün Muhammed Ali el- Hüseyni, Teıızilı-i Teıızfl (Terc. Ali Rıza 
Hakim-i Husrevl), Çaphane-i Haydar!, yy., 1371, s. 10-50. 

ıo Şehristfuıi, s. 49-50, 77-78. 
ıı Şeı\ristiini, s. 77-78. 
12 Şehristfuıi, s. 64, 74-75. 
u Şehristiini, s. 74-75, 77. 
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3. Mahmud Ramyarın Kur'an Tarihi ve Tahrif Konusu 

Tetkik ettiğimiz Kur'an tarihlerinin en kapsamlısı ve içerikçe en 
zengini olduğunu düşündüğümüz Ramyar'ın Kur'an Tarihi'nin, klasik, 
modem, Sünni, Şii, yerli, yabano yüzlerce kaynaktan istifade edilerek 
meydana getirilmiş, mukayeseli bir Kur'an Tarihi örneği olduğunu söy
leyebiliriz. Kronolojik olarak adeta 23 yıllık vahiy döneminin ve Kur'an-ı 
Kerim'in teşekkül sürecinin kendisinde ayrıntılarıyla anlatıldığı vahyin 
başlangıcından itibaren Müsteşriklerin Mushaf'la ilgili iddialarına kadar, 
Kur'an'la ilgili bütün malumatın kendisinde toplanınaya çalışıldığı bir 
şaheserdir. 

Huccen'nin Kur'an Tarihi'nin de öne~i kaynaklarından birisi olan 
Ramyar'ın bu eseri, Kur'an'ın nüzfılündeh günümüze kadar hiçbir 
tahrlfe, tebdile uğramadan elimize ulaştığına ve Allah Teaia'nın hlmayesi 
altmda olduğuna dair yaklaşık sekiz sayfalık bir giriş yazısıyla başlamak
tadır1·1. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hak tarafından korunduğtınu ifade 
eden ayetlerle başlayan ve tahrifi tamamen reddeden Şeyh Saduk, Seyit 
Murtaza, Tabersi gibi Şii alimierin açıklamalarıyla dolu olan bu gi
rizgahın, eserin tahrif düşüncesine reddiye olarak kaleme alındığının da 
ilk işaretleri olsa gerektir. 

Ramyar'ın Kur'an Tarihi'nin belli başlı bölüm başlıkları şunlardır: 
Kur'an'ın önemi hakkında en genel bilgiler, 'Kur'an' lafzının iştikakı, 
Kur'an'ın diğer isimleri, vahyin mahiyeti, vahyin safhaları, vahyin yolla
n, Kur'an'ın nazil olması, Rasfılüllah (s.a.v.) zamanında telif edilmesi, 
Hz. Ebu Bekir zamanında toplanması, Mushaf konusundaki Hz. Osman 
zamanında meydana gelen gelişmeler, özel Mushaflar, Kur'an'ın hattı, 
Kur'an'ın harekelenmesi ve noktalarıması, Kur'an'ın ayet ve surelerinin 
tertibi, Mekki - Medeni ayetler, ayetlerin iniş sebepleri, Kur'an'ın diğer 
dillere tercümesi meselesi vs. 

'· Mezkfır eser, vahiy gelmeden önce Arabistan'ın durumu, Varaka 
b. Nevfel gibi Harrifler ve vahyin kesildiği fetret yılların~ ait pek çok bil
giyi de kapsamaktadır. V ahyin sözlükteki, ıstılahtaki manaları, hadis-i 
şerif ve hadis-i kutsiden farkı, vahyin geldiği zaman ve mekaruar, ge],iş 
biçimi, merhaleleri, Kur'an'ın sed' olmadığı, şiirden farkı, vahiy-ilha~, 

H Bkz. Ramyar, s. 1-8. 
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rasül-nebi, farkı, Garanik efsanesi gibi pek çok konuya geniş bir şekilde 
yer verilmektedifıs. 

Vahiy devam ederken önce hafızalara sonra da ilkel malzemelere 
yazılması, okunınası gibi pek çok konunun Kur'an'ın saadet asrında top
lanması başlığı ile eserde geniş bir yer tutmaktadırt6. Daha sonra 
Kur'an'ın Hz. Ebu Bekir zamanında toplanması bölümüne geçilmiş, Hz. 
Ebu Bekir'e ait özel Mushaf olmak üzere, İbn Mesud, Ebu'd-Derda ve 
Mikdad b. Esved gibi ileri gelen sahabenin Mushaf'ları temel özellikleriy
le anlatılmıştır17• Hz. Ömer zamanında meydana gelen Mushaf'la ilgili 
gelişmelerden sonra Hz. Hafsa Mushaf'ı ele alınmıtır18• Hz. Osman za
maruyla ilgili bölüme diğerlerinden daha geniş yer verildiği görülen 
eserde Kur'an'ın Hz. Osman zamarnndaki istirısah edilmesi anlatılırken, 
teşkil edilen heyetin kimlikleri, faaliyetleri, Mushaf' ın gönderildiği belli 
başlı şehirler, bu Mushaf'ların özellikleri, aralarındaki bazı kıraat farklı
lıkları, gramer yapısına uymayan bazı ayetlerin izahı, ihtilafa meydan 
verilmemek için eski nüshanın imhası gibi konular, safha safha bütün 
ayrıntılarıyla anlatılmaktadır19. Buna ilaveten Şia tarafından tahrif olarak 
nitelendirilen kıraat farklılıkları bu eserde tahrif olarak nitelendirilme
mekte kıraat farklılıkları, lehçe farklılığı veya müteradif lafızlar olarak 
değerlendirilmektedirıo. 

Ramyar eserinde hususi Mushaflara çok geniş yer ayırmakta, bun
ların tertiplerine ve diğer özelliklerine aynntılarıyla yer vermektedir. 
Müellifin, özellikle Hz. Ali'ye isnat edilen Mushaf'a daha geniş yer ver
diği görülmektedir21 • Eser, sur el erin Kur' an' daki bugünkü tertibini iniş 
sırasım gösteren çizelge yanında, bi' setin başlangıcından Rasulüllah 
(s.a.v.)'in vefatına kadar olan ait bir kronolojiyi de içerınektedir22 • İslami 
ve yabancı kaynakların ayn ayrı dökümünün yapıldığı bu eserde ayetler, 
şahıslar yer ve kitap indekslerine de ciddi manada itina gösterilmiştir. 

ıs Bkz. Ram yar, s. 77-210. 
ı6 Bkz. Ram yar, 211-296. 
11 Bkz. Ramyar, s. 297-392. · 
1a Bkz. Ramyar, s. 392-405. 
ı9 Bkz. Ram yar, s. 407-488. 
ın Bkz:· Ramyar, s. 348-361. 
21 Bkz. Ramyar, s. 338-392. 
ıı Bkz. Ram yar, s. 701-727. 
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Eserde Hz. Peygamberin vahiy katiplerinden olduğu bilinen 
Muaviye (r.a.)'ın vahiy sürecindeki rolüne temas edildiği, Hz. Peygam
ber' e olan yakınlığı vesilesiyle çeşitli yerlerde referans gösterilmiştir. 

Keza diğer ashab (r.a.)'a da aynı şekild.e tarafsızlık ilkesine bağlı kalın-. 
maya çalışıldığı görülmektedir23. 

Netice itibariyle bu eser de tahrille ilgili rivayetler yer almadığı gi
bi, Sünni Müslümanlan rahatsız edecek ciddi bir aykırılık göze çarpma
maktadır. Nöldeke'nin Kur'an tarihinin de kaynak olarak kuJlaruldığı bu 
eserde, onun "ümmi" kelimesinin manasıyla ilgili görüşlerine cevap ve
rilmesine mukabil, Nııreyn ve Velayet sureleriyle ilgili iddialarına yer 
verilmemesi manidardır24• Her ne şekilde olursa olsun Ş!a'nın belki de en 
önemli Kur'an tarihlerinden birisi olan bu eserin, neredeyse Ehl-i Sün
net'e paralel bir çizgide olması sevindirici bir durumdur. 

4. Muhammed Bakır Huccetl'nin Kur'an Tarihi ve Tahrif Konusu 

Ramyarınkine göre daha küçük hacimde olan Huccetl'rıin Kur'an 
Tarihi'nin de ciddi bir çalışmanın ürünü olduğu görülmektedir. Şii kay
naklara daha fazla değer verildiği görülen bu eserde, Hz. Ali'nin vahiy 
döneminin her safhasında Rasillüllah'ın yanında olduğuna dikkat çekile
rek pek çok konunun onunla irtibatlandırılarak anlatılınaya çalışıldığı 
göze çarpmaktadır. Ancak eserde tahrif içerikli rivayetlere ve iddialara 
yer verilmediği görülmektedir. 

Hucceti'rıin eserinin ana başlıkları şöyledir: V ahyin keyfiyeti, 
Kur'an'ın nüzfilü, Kur'an'ın isimleri, ayetler, sureler, mukattaa harfleri,· 
Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber zamanında yazılması, Rasulüllah 
(s.a.v.)'in ümmiliği, Kur'an'ın cem edilmesi, Kur'an'ın tilaveti, lehçe ve 
kıraat ihtilafları, kıraat-i seb'a, kıraat-i aşere, Mushaf'ın Hz. Ebu Bekir 
tarafından kitap haline getirilmesi, Hz. Osman zamanındaki istinsahı, 
dünyanın muhtelif yerlerindeki belli başlı Mushaf nüshalarından bazı 
örneklerin tasviri, isim, şahıs, yer vs. indeksleri. 

Hucceti, Hz. Ali Mushaf'ına dair Şiliere ait inançl~r konusunda bir 
takım bilgilere yer vermektedir. Buna göre Hz. Hasan'ın oğullarından 
tevarüsen intikal eden ve imarnet mirası olarak kabul edilen Hz Ali Mııs-

23 Bkz. Ram yar, s. 63,76, 127.254.264, 266,268 vd. 
24 Krş. Theodor Nöldeke/Friedrich Schwally, Kur'an Tarihi (Haz. Muamrner Sencer), İlke 

Yayınlan, 112-133; Ram yar, 507. 
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haf'ının, ahir zamanda gelmesi beklenen 12. İmam Ebu'I-Kasım Mu
hammed b. eı.:nasen el-Mehdi ile (ö. 256/869) birlikte geleceğine inanıl
maktadır. Bu Mushaf'ın İran, İstanbul, Londra gibi dünyanın muhtelif 
noktalarında halen bulunduğuna ve bunun gerçek Mushaf olduğuna dair 
Şla'da bir. inanç olduğu bildirilmektedir25• Huccetl Şla'ya ait bu meşhur 
inançların doğruluğu yahut yanlışlığı konusunda bir yorumda bulun
mamıştır. Ancak geleneksel Şla'ya ait bu inancı bir Kur'an tarihçisi olarak 
işaret etınekten de kaçınmamıştır. 

Sonuç itibariyle, İmamiyye Şia'sının Mushaf'la ilgili iddiasının, 
Kur'an-ı Kerim'i ilk defa cem etıne şerefinin Hz. Ali'ye, Ehl-i Beyt ve 
Şia'ya ait olduğuna dair kuru bir iddiadan öteye geçmediği anlaşılmak
tadır. 

5. Muhammed Hüseyin Muhammedl'nin Kur'an Tarihi ve Tahrif 
Konusu 

Şii Kur'an tarihlerinden son olarak ele aldığımız Muhammed Hü
seyin Muhammedi'nin Kur'an Tariizi'nin bir ders kitabı niteliğinde hazır
landığı anlaşılmaktadır. Tabiatıyla tahrif rivayetleri bu eserde hiç yer 
almamaktadır. Buna rağmen Şil Kur'an Tarihi olması hasebiyle çalışma
rmza dahil ettiğimiz bu eseri de sadece tahrif merkezli olarak ele alaca
ğımızı öncelikle ifade etıneliyizBundan önce ele aldığımız Kur'an tarihle
rine dayalı olarak meydana getirilen yaklaşık 285 sayfalık bu eserde de 
tahrlfle ilgili rivayetlere asla yer verilmediği . müşahede edilmektedir. 
Ancak cifir konusuna işaret edilmekle yetinilmektedir. Hz. Fatıma Mus
hafı'nm pek çok ibret, hikmet, mevize ve esrarla dolu, asla emsali olma
yan bir telif olduğunu Şii kaynaklara dayalı olarak açıklayan Muham
medi'nin bu ifadelerle cifri kastettiği anlaşılmaktadır26• Diğerlerinde ol
duğu gibi, bu eserde de Hz. Ali Mushaf'ına özel bir itina gösterilmekte
dir. 

Orijinal kaynaklar yerine daha ziyade ikinci el kaynaklara dayalı 
olarak meydana getirilen bu eserin, gerek Hz. Ali ve Hz. Fatıma Mushaf
larına yaklaşımı olsun gerekse diğer konular olsun önceki Şii Kur'an 
tarihlerinden ayıran farklı bir özelliğinin bulunmadığını söyleyebiliriz. 

ıs Ramyar, s. 373-375; Huccel:l, Tarih-i Kur'liız-ı Kerim, s. 609- 613. 
26 Muhammed Hüseyin Muharnmedi, Tarihi Kıır'iiıı, İntişarat-ı Merkez-i Cihan-ı illum-i 

İslami, 2006, s. 206. 
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6. Şii Kur'an Tarihlerinin Genel Değerlendirilmesi 

Mezkur eserlerde yazarlar, önce Sünnl sonra da Şii alimierin fikir
lerine yer vermek suretiyle Şii görüşleripe ayrı bir değer verdiklerini 
göstermektedirler. Daha ziyade İrnfuniyye Şia'sının görüşlerinin yansıhl
dığı bu eserlerde Hz. Ali ve Cafer Sadık'tan başlamak suretiyle pek çok 
Şii imarnın isminetesadüf edilmektedir. Ramyar ve Huccetl'nin; Sicistani, 
Zerkeş!, İbn Kesir, Cezer'i, Kurtubl, Süyfı.ô, Taberi gibi pek çoğu Sünnl 
alimlerden istifade ettikleri görülmektedir. Bunun yanında Ramyar ve 
Hucceô; Zencanl, Tabersi, Tusi ve Ho! (1413/1992) gibi Şii alimlerden de 
belli ölçüde istifade etrnişlerdir27• 

Bu eserlerde Kur'an'ın tahrif edildiğine dair aşırı görüşleretesadüf 
edilmemekte, üstelik Kur'an'ın indirildiği günden beri tahrife uğrama
dan bize kadar geldiğine dair açıklamalar geniş yer tutrnaktadır28• Şii 

müellifleri, tahrif iddialarının bazı aşırı Şlllerin ve Haşeviyye' den bazı 
kimselerin görüşleri olduğuna dair Seyit Murtaza'nın rivayetini esas alan 

TJ Bu eserlerde öne çıkan başlıca Sünni kaynaklar, kullarurn sıklığına göre şunlardır: İbriizü'l
Meiiııi min Hırzi'I Emiini fi'l-Kıriieti (Makdisi), İtlıiifii Fudalfii'l-Beşer bi'l-Kıriieti'l-Erbaa Aşar 
(Ahmet Dimyati), el-İtki1ıı fi Wımıi'l-Kur'mı, ed-Diirrii'l-Mensilr, Esbiibü'ıı-Niizill, el-Miizlıir 
(Süyuti), AJıbarıı'r-Rıısıll ve'l-Miilfık (Taberi), Üsdii'l Giibe fi Ma'rifeti's-Salıi1be (İbn Esir), e/
İstfiib fi Ma'rifeti'l-Aslıiib (İbn Abdilberr), İ'ciizii'l-Kıır'iiıı, (Rafii), el-Ağiiııf (İsfahani), 
Eızvi1ru't- Teıızil ve Esriirıı'l Te'vil (Beyzavi), el:Balıru'l-Mıılıft (Ebu Hayyan Endüliisi}, el
Biirlıiiıı fi Ulumi'I-Kur'iiıı (Zerkeşi), Tiirilııı'l-Kur'ilıı (Abdussabur Şahin), et-Tibyiiıı li Ba'zı'l
Mesliili'l-Miitea/likati bi'I-Kur'iiıı (Tahir el-Cezairi}, et-Tashif ve't-Talırif (Askeri), Tefsirıı'l

Kıır'iiıı'il-Azfm (İbn Kesir), MeJiitflııı'I-Gayb (Fahreddin er-Razi), Ciimiıı'l-Beyiiıı fi Ayi'l
Kıır'iiıı (Taberi), Gariiibii'l-Kur'iiız Regilibii'l-Fıırkilıı (Kuırunl 1 Nisabllri}, e/-Ciimiıı li 
Alıkiimi'I-Kıır'iin (Kurtuhl), ei-KeşşfiJ (Zemahşeri}, el-Meıu1r (Reşit Rıza), Tehzfbü't-Telızib 

(İbn Hacer el-Askalaru), et-Teysfr fi İlmi't-TeJsfr (Ebu Amr Osman ed-Daru), el-Cilıııiıı's
Sahfh (Buhari), el-Hasiiis (İbn Cinni), Rulııı'/-Mei1nf (Alusi), es-Sfretii'ıı-NebeviyıJe (İbn 
Hişam), Şiizilrii'z-Zelıeb, Şerlıu'ş-Şiitıbiyye (Abdulhayy el-Hanbel!), Fıklıu'l-Luga (es-Sahibi), 
Sub/ıu'/-'Aşa (Kalkaşandi), et-Tabakiitıi'l-Kiibril (İbn Sa'd), Uındetii7-Kilri (Ayni), el-Kitilb, 
(Sibeveyh) el-Mulıkem ft Niikiiti'1-Mesilhif (Ebu Arnr ed-DaruJ, el-Mıılıta;lır fi Alıbi1ri'l-Beşer 
(Ebu'l-Fida İsmail), Meziilıibü't-Tefslri'l-İsliinıl (Abdulhalim en-Neccar), el-Miisııed (Ahmed 
b. Hanbel), Mefiitflııı'1-Esriir (Şehristani), Meııiilıilü'l-İrfiiıı (Zerkaru), eıı-Niicılmii'z-Ziilıira 
(fağriberdi), eıı-Neşrıı fi'1-Kırileti'1-Aşr (İbn Cezeri), VefeıJiltii'l-A'yiiıı (İbn Hallikan). sıl 
eserlerde kendisinden yararlamlan başlıca Şii kaynaklar da şunlardır: "Bilıiiru'1-Eııvilr 

(Muhammed Bakır el-Meclisi), et-Tibyiiıı ft TeJsfri'/-Kur'liıı (Tusi), Mecmau'l-Beyiiıı (fa
bersi), Ravzu'1-Ciııfiıı (Ebu'l-FütıTh er-Razi), es-Silft (Kiişaru), Sefiııetii'l-Bilıiir (el-Kumrni), el
Kafi fi'I-Üs(if ( Kuleyni)". 

25 Bkz. Hucceıi, Tarilı-i Kur'an-ı Keıinı, s. 223--224, 235. 
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Tabersi'nin beyanıru yeterli buldukları görülmektedir29. Yani İmamiyye 
Şia'sının Kur'an tasavvurunun yansıhlmış olması bu eserlerin en önemli 
özellikleri oldukları söylenebilir. 

Bu eserlerde tahrif iddialarına adı karışmış Kuleynı gibi kimseler
den de istifade edilmiş; ancak bu kimselerin tahrifle ilgili rivayetlerine 
yer verilmemiştir. Ne var ki onların bu konudaki aşırılıkları ve tahrifle 
alakah rivayetleri tenkit de edilmemiştir. 

Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt'e çok önem verildiği ve dört büyük 
halifeden Hz. Ali'ye ayrı bir üstiinlük balışedildiği görülen bu eserlerde, 
kendisine isnat edilen özel Mushaf'a ayrı bir değer verilerek bütün özel
likleriyle anlatılmaktadır. Şii imarnlara ait rivayet ve yorumlara sıkça yer 
verilen eserde, isimleri geçen dört büyük halifeden Hz. Ali için (a.s.) ifa
desi kullanılırken diğerleri için (r.a.) tabiri kullanılmaktadır. Hz. Ali, Hz. 
Hasan, Hz. Fahma gibi Ehl-i Beyt'ten birsinin adırun geçtiği yerde "ayın" 
harfinin kullamlması oldukça dikkat çekici bir durum arz etmektedir. Bu 
sebeplerden dolayı Şiilerin bu konularda takiyye düşüncesine sahip ol
dukları iddia edilmektedir30. 

Şiiler Kur'an-ı Kerim'in yedi harf üzerenazil olduğuna ve bunların 
Hz. Osman nüshasında mevcudiyetine ve kıraatıerin tevatür derecesinde 
sabit olduğuna dair Sünni görüşleri kabul etmemektedirler. Şiiler bu 
konuda "Kur' an, 'bir' olan Allah tarafından nazil olan 'bir' kitaptır; kıraat 
ihtilafları ise ravilerden kaynaklanmaktadır" şeklindeki Kuleyni'nin Ca
fer es-Sadık' a dayandırdığı habere istinaden yedi harfle ilgili Sünni gö
rüşleri reddetmektedirler31• Bunlardan bazılarında Hz. Ali'ye isnat edilen 
ve Şiüerce ahir zamanda gelmesi beklenen imam tarafından getirileceğirıi 
iddia edilen Mushafa ait tasvirler yer almaktadır. Bunların tahrifle doğ
rudan irtibatlı olmadığına ve bu hususları özel Mushaflarla birlikte de
ğerlendirilmesinin daha doğru olacağına inanıyoruz. 

Sonuç olarak, Şii alimler tarafından son yıllarda meydana getirilen 
bu Kur'an tarihlerinde Şla'ya rıispet edilen tahrif rivayetlerine, rivayet 
olarak bile yer verilmemesi Müslümanların birliği açısından bizce mem
nurıiyet verici bir durumdur. 

29 Bkz: Ram yar, s. 296; Hucceti, Tarı1ı-i Kur'iiıı-ı Kerim, s. 224. 
30 Bkz. Zeı:kani, I, 228. 
Jı Bkz. Hucceti, Tarih-i Kıır'iiıı-ı Kerim, s. 225-229,259. 
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784j ~~~ulkerim SEBER 

B. MUHTELİF MUASffi ŞIT TELİF ATTA TAHRİF KONUSU 

İstisnaları bir kenara bırakırsak, geleneksel Şi! ulemasının aksine, 
muasır alimlerde tahrif fikrini kabullenrne~e eğiliminin ağırlık kazandı
ğını söyleyebiliriz. Yani önceki alimler arasında tahrifin bulunduğu yö
nündeki nisbi ittifakın bugün tahrili reddetme ve bu inançtan kurtulma 
yönünde seyrettiğini açık bir şekilde görüyoruz. Nitekim yazarları ara
sında Şii alimierin de içinde bulunduğu tevhid, tecdid, takrib gibi isimlerle 
ifade edilen dergilerin, geleneksel Şii anlayıştan inhirafın ve Ehl-i Sünne
te yaklaşma çabalarının bir mahsulü olduğu görülmektedir. Mesela bun
lardan Mısır' da kurulan et-Takt1b beyne'Mezahibi'l-İsliimiyı;e örgütünün 
yayın faaliyetlerini kayda değer buluyoruz. 

Muhammed Tak! el-Kumml isminde İran'lı bir Şii tarafından Ehl-i 
Sünnet ile Şla'yı yakıniaştırma gayesiyle 1945 yılında Kahire'de kurulan 
cemiyet, Şii ve Ezher alimlerinden teşekkül eden ve İslam dünyasının 
siyaseten ve ekonomik olarak güçlenınesini hedefleyen bir kuruluş ola
rak karşımıza çıkmaktadır32• Üyeleri arasında Şii kesimden Muhammed 
Hüseyin AI-i Kil.şifi'l-Gıta, Hibetüddin eş-Şehristaru, Abdülhüseyin Şere
füddfn, Muhammed Salih el-Mazenderaru, Muhammed Cevad el
Muğniye, Abdülhüseyin er-Reşti, Ayetullah Sadreddin, es-Sadr, Ayetul
lah Muhammed et-Tak! el-Hansari, Ayetullah el-Bürücerdi gibi isimler 
yer almaktadır. Sünni kesimden ise Ezher Üniversitesi hocalanndan Ab
dülmecid Selim, Muhammed Şeltut, Muhammed Ebu Zehra, Muhammed 
Muhammed el-Medeni, Abdülaziz İsa, Muhammed Ali Ulı1be gibi isim
Jet yer almıştır33. 

Mezkur cemiyetin Şii-Sünni bütün Müslümanları birleştirmek ve 
kaynaştırmak için kurulduğu adından anlaşılmaktadır. Ancak cemiyetin 
bütün hedefi ve gayesi bundan ibaret değildir. Bu cemiyetin en önemli 
gayesi, asırlarca yanlış anlaşılan ve kendilerine olmadık isnatlarda bulu
nulan Şia'nın daha yakından tanınınası ve haklarındaki yanlış fikirlerin 
düzeltilmesi için çaba sarf etmektir34. Ancak bu tarz faaliyet~erden bekle
nen sonucun elde edilemediği, cemiyetin faaliyetinin kesintiye uğradığı, 
cemiyetçe çıkarılan derginin 1972 de yayın hayatına son verdiği bildiril-

32 İlyas Üzüm, "Siimıf- Şii Yakmlaşması: Di1nı't-Takrib Tecriibesi", İslami Araşhrrnalar Dergisi, 
sayı: 2, 1998, s. 172. 

33 Üzüm, s. 173. 
34 Üzüm, s. 174. 
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mektedir. Ne var ki aynı cemiyetçe çıkanlan bu derginin 2000' li yıllarda 
Risiiletü't-Takrlb adıyla yeniden yayın hayatına başladığı görülmektedir. 
Üçer aylık periyotlada yayınlanan bu dergilerde ilmi içerikli yazıların 
sayısının yok denecek kadar azlığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Ancak 
burada bu cemiyetin en önemli yayınlarından birisi olan ve Ayetullah 
Seyit Hasan Tah.iıi el-Hurrem Aba.dl tarafından kaleme alınan Tahnfii'l
Kur'iin Üsttıre em Viikı' adlı eserden bahsetmeden geçemeyeceğiz. Mezktlr 
eserin Şia adına faaliyetler gösteren benzer cemiyetlerin maksatlarının ve 
çağdaş Ş'ia'nın Kur'an tasavvurunun anlaşılması açısından önemli oldu
ğunu düşünüyoruz. 

Şeyh Sadılk, Şeyh Müfid, Seyyid Murtaza ve TGs! gibi Şil imam
lardan tahrifi reddeden alimierin görüşlerine ağırlık veren Abadl, tahrife 
taraftar olanların ve olmayanlanın delillerini karşılaştırmak sııretiyle 

tahrif inancının Şiliere yapılan bir isnat olduğurıu, Kur' an' da asla tahrifin 
olmadığını, Şilierin de tahrife asla inanmadıklarını söylüyor. Tahrifle 
ilgili rivayetlerin zayıf olduğurıu, buna mukabil Kur'an'ın mütevatir 
olduğunu zikrediyor. Sünni kaynaklarda tahrlfle ilgili bazı rivayetlere 
yer veren müellif, tahrif iddialarını bütün Şia'ya teşmil etmeyen bazı 
insaflı Sünni alimierin bulunduğunu minnetle yad ediyor35• 

Bu eserde dikkatimizi çeken en önemli husus, Hz. Ali'ye isnat edi
len özel Mushaf'ın elimizdeki Mushaflara muhalif bir tarafının bulun
madığını, sadece tertibinde ve ayetlerin sıralarında bir farklılığın bulun
duğurıu, muteber kaynaklardan yaptığı rivayetlerle desteklemesidir. 
Elimizdeki Mushaf'ta bulunmayan bazı ayetlerin Hz Ali Mushaf'ında 
buhınduğurıa dair varit olan Şil rivayetlerin kritiğini yapan müellif, bun
ları itimada şayan bulmamaktadır36. 

1. Bazı Çağdaş Şü Aydınlann Tahrlfle İlgili Açıklamalan 

Şii aydınlanndan Cevad Muğniye bu konudaki ilk örneğimiz ola
caktır. Mezhepleri birleştirme projesinde aktif rol üstlenen aydınlardan 
birisi olan Cevad Muğniye, birbirini tekfir eden Ehl- Sünnet ve Şilierin 
yanlış yolda olduklarını, aslında her iki tarafın da birbirini tekfir etmele
rini gerektiren delillerden yoksun bulunduklannı söylüyor. Cevad Muğ-

35 Abadi, Ayetullah Seyyit Hasan Tahir! el-Hurrem Talınfü'l-Kur'fin Üstüre em Vfikı', (Çev. 
Talısiıı el-Bedri), Merkezii't-TahJ...1k ve'd-Dirfisfiti7-İlmiyı;e, Tahran, 2006, s. 22-148. 

36 Abadi, s. 120-148. 
Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt: XVI, Sayı: 2 



niye, Kur'an-ı Kerim'de ziyade ve noksanın olmadığını, bu konuda Ku
leyrıl'den yapılan rivayetlerin de itimada şayan bulunmadıklarını zikre
diyor. Muğniye, Cafer Sadık gibi bir zat varken, Şiileri bin sene önce ve
fat eden Kuleynı'nin görüşleriyle değerlendirmenin yanlışlığına dikkat 
çekiyor. Bundan dolayı da Muhammed Ebu'z-Zehra gibi Sünrıl alimiere 
sitem ediyor37. 

Yukarıda Kur'an tarihiyle ilgili eserini ele aldığıınız Ali Bakır Huc
cen de bu konuda şöyle diyor: "Kur'an, inananların yegane müracaat 
kaynağı olup, o bütün Müslümanlar yanında aynı kıymettedir. Bu konu
da Sünrıllerle aramızda en ufak bir ihtilaf dahi mevcut değildir. Her ne 
kadar bazı Müslümanlar, Şilierin Kur'an'da tahrlfat yapıldığına inandık
ları kanaatine sahip olsalar da, biz bugün Müslümanların elinde bulunan 
Kur'an'la amel eder, onu okur, ona güvenir ve Şiiler olarak bu konuda 
asla anlaşmazlığa düşmeyiz. Aslında Ehl-i Sünnet ve Şla sadece 
Kur'an'da değil, sünnet konusunda da aynı görüştedir. Doğrusu Ehl-i 
Sünnet ve Şia'nın sünnete bakış açılarında da bir farklılık yoktur"3B. 

Bu konudaki bir diğer örneğimiz ise, Şu iken Ehl-i Sünnet safına 
geçen İmam Ekber diye anılan Seyyid Abdulhasen el-Müsavi'nin tarunu 
Musa el-Müsav1dir39. Şu İslam dünyasının problemlerini ve çözüm yolla
rını ele aldığı eserinde Musa el-MüsaVı, tahrif edilmiş bir kitaba inanma
nın çelişki olduğunu, bu düşüncenin Kur'an'ın korunmuşluğunu beyan 
eden ayetlere ters düştüğünü, bu görüşün Şia'nın çoğunluğunca benim
senen bir görüş olmadığını söylemektedir. Bunlarla da yetinmeyen 
Müsa.vi mezkfu eserinde; Şillerin, imamet, hilafet, takiyye, Aşure günü 
dövünme, beda gibi pek çok konudaki inançlarından dolayı kendilerini 

37 Mehrned Cevad Muğniye, el-Ceuilmi' ve'l-Feuilrık beıJııe's-Süııııeti ve'ş-Şfa, Müesseseili 
Izzüddin, Beyrut, 1994, s. 8-9,304--305. 

38 Muhammed Bakır Hucceô, Vahdetü'l-Ümrneti'l-İslanuyye, Risrlletü't-TaJ..-r'ib, S: 46, yıl: 
2005, s. 200-201. . 

39 1930 Tahran doğumlu olan Müsavi, 1955 yılında Tahran Üniversitesind'e. doktor unvaruru 
almış, 1960-1962 yıllan arasında ayru üniversitede İslam iktisat profesörlüğü, 1968-1978 
yıllarında Bağdat Üniversitesinde felsefe profesörlüğü ve İslam konseyi başkanlığı yap
mış birisi olarak takdim edilmektedir. Bkz. Musa el-Musavi, Ş'ia ve Şiflik Miicadelesi (Çev:· 
Kemal Hoca), Sebil Yayınevi, İstanbul, 1995. (Kitabın girişinde yazarın tarutımıyla ilgili 
yazıdan). Aynca Bkz. İlyas Üzüm, "Süımflikteıı Şi'iliğe, Şiliikten Sümıfliğe Geçeıı İki Müellif 
ve Eserleri", İslam Araştımuıları Dergisi, İstanbul, 1997, sayı: I, s. 189-202; Ahmet Çelik, 
"Ş'ia'mıı Kıır'ilıı Yorumu ve E/ıl-i Siimıet'le Şfa Arasmda Yakııılaşrıuı", AÜİFD. sayı: 27, Erzu
rum, 2007, s. 71. 
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sorgulamalan gerektiğini dile getirmektedir. Müsavi'nin mezkfır eserinin 
başından sariuna kadar, İslam toplumunun onaylamadığı marjinal Şii 
görüşlerini çürütmek için getirilen delillerle dolu olduğu görülmekte
di.f40. 

Bugünkü Şla'run tahrif konusundaki görüşünü, Sün.nllerle yaptık
ları bir toplantı vesilesiyle açık bir şekilde ortaya koyan Necati isimli bir 
Şil'nin açıklamalarının bu konudaki düşünceleri en güzel bir şekilde 
özetlediğini görüyoruz. Mezkfır şahıs zaman zaman Sünnilerle yaptıkları 
Nedvetü't-Tevafuk adlı toplantı hakkında şunları söylemektedir: 

"İslam coğrafyasının birliği ve beraberliği için Sünni kardeşlerimi
zin şerefli, bereketli meclislerinde bulunmaya şiddetle ihtiyacımızın ol
duğuna inanıyorum Bizim Sün.nllerle toplantı halinde bulunduğumuz 
meclislerde Sünnilerle olan farklılığımız, inançla ilgili bazı ayetlerin tefsi
rinde fer''i konulardan öteye geçmez. Ancak toplantının bittiği günün 
sabahında mahalli gazeteler bizim bu toplantılarda söylemediklerimizi 
yazmaya başlarlar. Şunu tekrar ifade etmeliyim ki; Şii alimierin kahir 
ekseriyeti Kur'an metninde bir tahrlfin bulunmadığı yönünde bir kanaate 
sahiptirler. Muasır Şla'dan Kur'an'da tahrif bulunduğunu iddia eden 
hemen hemen hiçbir kimse yoktıır. Ancak önceki Şu alimlerden çok azı 
Kur'an'da tahr'ifin bulunduğuna inanmaktadır ki, bu tarz yanlış fikirlere 
sahip kimselere Sünni muhitlerde de rastlamamız mümkündfu"4ı. 

Zaman zaman bazı Şi'i imamların ve siyasilerin Kur'an'ın Sünniler 
tarafından tahrif edildiğine dair yaptıkları propagandanın ve siyasi otori
telerini bu yönde kullanmalannın da Şia ve tahrif ilişkisinde bir paya 
sahip olduğu bilinmektedir. Ancak bütiin bunların Sünnüere karşı politik 

40 Musa el-Müsavi, eş-Şlıı ve't-Tas/ıflı, Zelıra li1-İ'liimi'l-Arabl, Kahire, 1989, s. 9-60, 79-89, 
98-102, 131-136. Bu konuda diğer bir görüş ise Şii olup olmadığım bilernediğimiz; anca!< 
kendisini bu konulara vakıf birisi olarak bulduğumuz Aişe Yusuf Mennal'ye aittir. 
Menna!, Şilierin çoğunluğunu oluşturan İmamiye Şla'sırun Kur'an'da tahrif olduğuna 
dair iddiaların sahibi olma töhmetinden kurtulma!< için var güçleriyle çalışhklannı belir
terek, Şeyh Sadilk'un yukanda zikrettiğimiz sözleriyle birlikte sonrald Şilierin aynı anla
ma gelen sözlerini zikrediyor. Aişe Yusuf Şillere isnat edilen bu tarz rivayetlerin zayıf 
yahut şaz yollardan geldiğine, dolayısıyla pek güvenilir olmadıklarına dikkat çekiyor. 
Muhammed el-Huseyin Al-i Kaşifi'l-Gıta, Aslii'ş-Şia ve Usi11iihii, Menşfuatü'l-A'lerni, Bey
rut, 1982, s. 63-64. 

•ı Necati, "Mecel/etii'r-Riisıd" 1-51, Tahran, cüz, 49, s. 120. "el-Mektebetu'ş-Şi1nıile" adlı prog
rarndan elde ettiğimiz bu pasajın maalesef yazanna ve ait olduğu rnal<alenin kimliğine 
ulaşamadığırnızı belirtrnel< istiyoruz. 
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bir malzeme olarak kullanılan şuurlu ilim adamları nazarında pek fazla 
itibar görmediği söylenebilir42. Bugün pek çok Şii müfessir ve ilim adamı, 
Kur'an'ın bir harfinin dahi değiştirilmeden günümüze kadar geldiğini 
söylemektedir. Sonuç itibariyle muasır Şıa' içinde Ehl-i Sünnet'e paralel 
çizgide olan yazarların ve akademisyenlerin sayılarının her geçen gün 
arttığı görülmektedir. 

SONUÇ VE DEGERLENDİRME 

Kendi bünyesinde pek çok koliara ayrılan İslami mezheplerin ba
şında gelen Şia'daki bu fikri aykırılığı körükleyen ve bir takım fitne to
humları ekmeye çalışan grupların olduğu bilinmektedir. Başından beri 
bu kırılgan noktaları iyi tespit etınek suretiyle tefrikaya müsait zaman ve 
zeminini çok iyi hesaplayan bu mihraklar, muhtemelen Mushaf konu
sunda da bazı ihtilafların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Mesela Ignaz 
Goldziher (ö. 1340/1921), ric'atin bizatihi Şla tarafından ortaya atılan bir 
fikir olınadığını, aksine bunun İslam'a Yahudi ve Hıristiyanlarınlar tara
fından sokulduğunu itiraf ettiği ve Dozy (ö. 1299/1883)'nin de aynı görüş
te olduğu bildirilmektedir43• Şia'ya nispet edilen tahrif inancı da muhte
melen buna benzer bir takım tezgahlar sonucu ortaya çıkmış olmalıdır. 

Müslümanlar, aleyhine kurulan bu tuzağa Şii aliınlerden düşenler 
olmuştur. Hatta tahrife bütün Şia'nın inandığını savunanlar bulurunuş
tur. Ancak ulaşabildiğimiz karıyla tahrlf, Şii ekseriyet tarafından hiçbir 
zaman yüksek bir sesle savunulamamıştır. Üstelik bugün çağdaş Şla'dan 
hemen hemen tahrifi savunan bir kimse yok gibidir. Bildiğimiz kadarıyla 
bugün Şi'ilerin ellerinde okudukları, kendisiyle ibadet ettikleri Kur'an-ı 
Kerim, dünyadaki diğer Müslümanların elinde bulunan Kur'an'dan baş
kası değildir. Yazdıkları tefsirlerde de Şiiler bütün Müslümanların elle
rinde bulunan Kur'an'ın tefsirini yapmaktadırlar. Alıkarn tefsirlerinde ve 
diğer bütün dini eserlerinde Şiiler de mevcut Kur'an'dan hareket etmek
tedirler. Şlaya ait dini teliflerin Kur'ani örnekleri elimizdekl .. Kur'an ayet
lerinden verilınektedir. Bu konuda ne kadar farklı rivayetler olursa olsun, 
İslam ilieminde Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilen ve Hz.\ 

42 Mesela yakın bir tarihte geçen İran'ın dini lideri Humeyni'nin politik sebeplerle Kur' arı-ı 
Kerim' de tahrif iddialan için bkz. Mustafa Talip Güngörge, Hımıeyııi ve İslam, cl
Mecmau'l-A'lemi li Ehli'l-Beyt, İstanbul, 1985, s. 77-81. 

43 Bkz. Karataş, s. 39. 
Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt: XVI, Sayı: 2 



Osman zamanında istinsah edilen Mushafın bir alternatifi gösterileme
mektedir. 

imarnet ve hilafet gibi birtakım politik sebeplerle ortaya çıktığı açık 
olan tahrif iddialarının Şiiler arasında zaman zaman gizlenmesine duyu
lan ihtiyaç, aslında bir ikilemi de ortaya koymaktadır. Bu da bazı Şi.l alim
lerin Kur'an'dan çıkarıldığını iddia ettikleri bölümleri ortaya koyamama
ları, hasbelkader koydukları metinlerin Kur'an'ın eldeki mevcut metniyle 
çelişmesi, diğer taraftan bu· iddiadan vazgeçildiği takdirde Şllliği ayakta 
tutacak başka bir şeyin bulunmayışıdır. Bunların hiç birinden vazgeçe
meyen bazı Şi.l devlet adamlarının da bunda rolünün bulunduğu söyle
nebilir. Bu sebeple de bazı konularda Şi.llik adına takiyyenin mutlaka 
yapılması gereken bir davranış olduğuna dair düşünceler mevcuttur. 
Sonuç olarak konunun takiyye ve siyaset boyutu, gerçeğin ortaya çıkına
sının önünde daima ciddi bir engel teşkil etıniş, diğer Müslümanlan da 
Şia konusunda bir güvensizliğe sevk etmiştir. 

Müslümanlar nazarında Kur'an'da tahrif olduğuna dair inancı ta
şıyan bir azınlık olarak tanınmak istemeyen bazı çağdaş Şii müellifler bu 
tezatlardan kurtulmak için bir arayış içine girmişlerdir. Bu oluınlu geliş
melerin arka planındaki muharrik güç, Şia'run gerek dış dünyaya gerekse 
İslam alemine karşı asırlardır izlediği politikaların kendilerini İslam ale
ıninde yalnızlaştırmaktan öte bir şey ifade etmediğinin aniaşılmaya baş
lanmasıdır. Geçmişe nisbetle bugün hadiseleri daha objektif bir şekilde 
değerlendirebilen yeni bir Şii imajının ortaya çıkmış olması sevindirici
dir. Doğrusu hiç kimse geçmişin vebalini yüklenmek zorunda da değil
dir. Bugün Şla içerisinde olayları değerlendirme konusunda daha hür bir 
ortamın bulunduğu artık bariz bir şekilde görülebilmektedir. Muasır 
müellifler, dış dünyaya, Şiilerin ekseriyetinin Kur'an'a diğer Müslüman
lar gibi inandıklannı açıkça dile getirmekte, içeriye de bu aykınlığın Şi.l 
toplumuna bir faydasının bu1urunadığını ve Şii camiasının bu ikilemden 
kurtulmasının gerektiğini söylemektedir. Bu yüzden olsa gerek başta 
Kur'an tarihleri olmak üzere son asırlarda Şii müelliflerce tahr{fi tama
men reddeden eserler meydana getirilmektedir. Bu eserlerde tahrif konu
sunda fahiş iddialara rivayet olarak dahi yer verilmediği dikkatlerden 
kaçmamaktadır. 
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