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STANBUL TOPKAPI MUSHAFI
HZ. OSMAN’A MI A TT R?
Mustafa ALTUNDA"*

DOES THE TOPKAPI CODEX BELONG TO THE CALIPH UTHMAN?
The survival of the codices which were transcribed by a committee under
thechairmanship of Zaid ibn-Thabit in the caliphate of Uthman ibn-Affan hasbeen
one of the greatly interested subject matters in the history of theQur'an text. Especially, the codex that is believed to have been recited byCaliph Uthman, when
he was assassinated, has provided a focus of interest for Muslims. The old manuscripts of the Qur’an attributed to the third caliph of Islam are today believed to
be present in several cities of the world. Among them Cairo, Samarqand and Istanbul are the most famous ones. This article examines whether the Topkapi (Istanbul) Codex belonged to Uthman or not by analyzing it on various grounds. Before this analysis brief information on the number of the Uthmanic codices, on
their survival and on manuscripts existing today, in cities such as Cairo and
Samarqand is given.

I. G R

S

on dönemlerde 1slâm dünyas nda Kur’an tarihi çal -malar n n yoLunluk
kazanmaya ba-lad L görülmektedir. Bunda -arkiyatç lar n Kur'an üzerine yazd klar
eserlerde, onun mevsûkiyeti hakk nda öne sürdükleri baz iddialar n da önemli etkisi
bulunmaktad r. Her hâlükârda bu tür çal -malar, Kur'an' n ini-inden günümüze geli-ini bilimsel esaslar çerçevesinde ayr nt l olarak ortaya koyacak geni- çapl eserlerin
ortaya ç k - na zemin te-kil edecektir.
Günümüze kadar geli- seyrinde Kur'an metni, önemli dönüm noktalar geçirmi-tir. Bunlardan birisi de III. Halife Osman döneminde, onun metninin seçkin bir
heyet taraf ndan ilmî usuller çerçevesinde çoLalt larak 1slâm coLrafyas n n ana -ehirlerine gönderilmesi ve böylece müslümanlar n, Kur'an' okuma ve yazmada, belli bir
standarda kavu-turulmas olmu-tur. ÇoLalt lan mushaflar n ana -ehirlere gönderilmesinin ard ndan müslümanlar, daha önce ellerinde bulunan mushaflar veya Kur'an
yaz l malzemeleri imhâ etmi-ler ve kendilerine gönderilen resmî mushaflardan k sa
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sürede çok say da nüshalar ç karm -lard r. Böylece Kur'an -ifâhî naklin yan s ra yaz
yoluyla da sonraki nesillere saLlam bir yolla ula-t r lm -t r.
Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi mushaflar n âk beti; günümüze ula- p ula-mad klar meselesi, ula-mam - olmalar durumunda Kur'an' n mevsûkiyetine her hangi
bir halel getirmemekle birlikte, Kur'an tarihinin merak edilen yönlerinden birini olu-turur. 1slâm tarihi boyunca bu mushaflar içerisinde Hz. Osman'a nisbet edilen, -ehit
edildiLi s rada okumakta olduLu ve üzerine kan damlalar n n döküldüLü söylenen
mushaf, özel bir ilgi odaL olmu-tur. Daha önceki dönemlerde olduLu gibi günümüzde de dünyan n deLi-ik yerlerinde bulunan ve Hz. Osman' n yukar da sözü edilen
mushaf olduLu söylenen kadim nüshalar bulunmaktad r. Kahire, Ta-kent ve 1stanbul
Topkap nüshalar , bunlar n en me-hur olanlar n te-kil eder. Bunlar içerisinde özellikle Topkap mushaf hakk nda, görebildiLimiz kadar yla, geni- çapl bir ara-t rma ve
inceleme yap lm - deLildir.
Bu çal -mada 1stanbul Topkap Saray Müzesi'nde (Müze No: 41, Envanter No:
32, Kütüphane No: H.S. 194) bulunan mushaf incelenecek; onun Hz. Osman'a ait
olup olmad L ortaya konulmaya çal - lacakt r. Dr. Tayyar Alt kulaç' n, mushaf n mikrofilminden yap lan tab' n n bir fotokopi nüshas n 1slâm Ara-t rmalar Merkezi
(1SAM) Kütüphanesi'ne (Üsküdar/1stanbul) b rakmas , onu incelemede kar- la- lan
zorluklar ortadan kald rm -t r. Mushaf n incelenmesi de bu nüsha üzerinden yap lacakt r. Esas konuya geçmeden önce, Hz. Osman mushaflar n n say s ve âk betleri ile
günümüzde deLi-ik yerlerde bulunan ve Hz. Osman'a nisbet edilen kadim mushaflar
hakk nda genel bir bilgi verilecektir.
Burada bir hususa aç kl k getirmede yarar görüyoruz: Hz. Osman taraf ndan
te-kil edilen heyetin yazd L mushaflar n her birine gerçekte "imâm mushaf" ad verilmekle birlikte, bu tabir, baz kaynaklarda Hz. Osman' n kan izlerini ta- yan özel
mushaf için kullan lmaktad r. Bu da mutlak olarak "imâm mushaf" denildiLinde hangisinin kastedildiLini belirlemeyi bazan oldukça zorla-t rmaktad r. Biz bu çal -mada
"imâm mushaf" tabirini, söz konusu kar - kl L önlemek amac yla, sadece Hz. Osman' n özel mushaf için kullanmay tercih ettik.

II. HZ. OSMAN MUSHAFLARININ SAYISI VE ÂKIBETLER (GENEL OLARAK)
A. HZ. OSMAN'IN

ST NSAH ETT RD "

MUSHAFLARIN SAYISI

Hz. Osman' n Zeyd b. Sâbit ba-kanl L nda Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. Âs,
Abdurrahman b. Hâris b. Hi-âm'dan olu-an heyete1 yazd rd L mushaflar n say s
hakk nda kaynaklarda farkl rakamlar nakledilir.
1bn 2ihâb ez-Zührî'nin (ö. 124/742) Enes b. Mâlik'ten (ö. 93/711) rivayet ettiLi
ve bir çok kaynaL n naklettiLi haberde Hz. Osman' n 1slâm devletinin o zamanki belli
ba-l -ehirlerinin her birine bir mushaf gönderdiLi belirtilir,2 fakat bu -ehirlerin isimleri verilmez.

1

Ebu Ubeyd, Kâs m b. Sellâm, Fezâilü'l-Kur'ân (n-r. Vehbî Süleyman Gâvecî), Beyrut 1411/1991, s. 154;
Buhârî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 3. Heyetin on iki ki-iden olu-tuLu da söylenir (bk. Mekkî b. Ebu Tâlib, el- bâne
'an me’âni'l-kLrâât (n-r. Abdülfettah 1smail 2elebî), Kahire, ts., s. 65; 1bn Hacer el-Askalânî, Ahmed b. Ali,
Fethu'l-bârî bi Gerhi Sahîhi'l-Buhârî (n-r. Muhyiddin Hatîb-M. Fuad Abdülbâkî), Kahire 1407/1987, VIII,
635).
2
bk. Buhârî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 3.
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Nisbeten sonraki dönemlerde yeti-en âlimlerden gelen bilgiler, mushaflar n
say s ve gönderildiLi merkezler hakk nda baz ipuçlar vermektedir. Yedi k raat imamlar ndan Hamza ez-Zeyyât' n (ö. 156/773) bildirdiLine göre dört tane yaz lm - olup
bunlardan birisi Kûfe'ye gönderilmi-tir.3 Ebu Hâtim es-Sicistânî (ö. 248/862) yedi
tane yaz ld L n ; Mekke, 2âm, Yemen, Bahreyn, Basra ve Kûfe'ye birer tane gönderildiLini, bir tanesinin de Medine'de tutulduLunu kaydeder.4 Fakat Yemen ve Bahreyn'e
gönderildiLi söylenenler hakk nda her hangi bir haber al namam -t r.5 Subhî Sâlih de
yedi tane yaz lm - olmas n tercihe daha -ayan bulur ve bunlardan alt s n n -ehirlere
gönderildiLini bir tanesini de Hz. Osman’ n kendisine ay rd L n söyler.6 Ya'kûbî (ö.
292/905?) diLer kaynaklardan farkl olarak bu say y dokuz olarak vermi-, yukar da
say lan yedi merkeze M s r ve Cezîre'yi de dahil etmi-tir.7
Mekkî b. Ebu Tâlib (ö. 437/1045) ise kaynaklarda yedi veya be- nüsha yaz ld L n n dile getirildiLini, ancak yedi nüsha yaz ld L n rivayet edenlerin daha çok olduLunu belirtir.8 Ebu Amr ed-Dânî (ö. 444/1053), dört nüsha yaz lm - olmas n daha
sahih bulur ve bunu genelin görü-ü olarak aktar r.9 Müfessir Kurtubî (ö. 671/1272)
Irak, 2am ve M s r' n isimlerini zikreder10 ki 1bn Kesîr (ö. 774/1373), bunu “garib” bir
haber olarak deLerlendirmektedir.11 Mushaf gönderilen -ehirler aras nda M s r’ n
ismi, yukar da geçtiLi üzere, ilk kez Yakûbî taraf ndan zikredilmi-tir. Son dönem ara-t rmac lar ndan Abdullah Hur-id, M s r’ n ad n n geçmesini, kaynaklarda Hz. Osman’ n -ehirlerden her birine(ilâ külli mLsrin mine’l-emsâr) mushaf gönderdiLini ifade
eden ibarenin yanl - anla- lmas na (mLsr kelimesinin cins isim olarak -ehir deLil de
M s r olarak telakki edilmesine) baLlar ve bunun doLru olmad L n savunur.12
K raat âlimlerinden 1bnü'l-Cezerî (ö. 833/1428) ise mushaflar n say s n sekiz
olarak kaydetmektedir. Ona göre Hz. Osman, Basra, Kûfe, 2am, Medine, Mekke,
Yemen ve Bahreyn'e birer tane göndermi-, bir tanesini de kendi yan nda tutmu-tur ki
ona "el-1mâm" denir.13
Süyûtî (ö. 911/1505) be- adet yaz ld L yönündeki haberin daha me-hur olduLunu ifade etmektedir.14 Hz. Osman’ n Mekke, 2am, Basra, Kûfe’ye birer nüsha gönderdiLini, bir tanesini Medine halk için, diLer bir tanesini de kendisi için ay rd L n
3

1bn Ebu Dâvûd es-Sicistânî, Abdullah b. Süleyman, Kitâbü'l-Mesâhif, Beyrut, 1405/1985, s. 43; Semhûdî,
Ali b. Abdullah, Vefâü'l-vefâ bi ahbâri dâri'l-Mustafâ, Kahire 1326, I, 483; Abdülaziz Sâlim S hru'sSeyyid, Advâ' 'alâ mushafi Osmân b. Affân ve rihletihî -arkan ve garben, 1skenderiye 1991, s. 18.
4
1bn Ebu Dâvûd, Kitâbü'l-Mesâhif, s. 43; Dânî, Ebu Amr Osman b. Saîd, el-Mukni' fî resmi mesâhifi'l-emsâr
(n-r. Muhammed Sâdik Kamhâvî), Kahire, ts., s. 19; Ebu 2âme el-Makdisî, Abdurrahman b. 1smail, elMürGidü'l-vecîz (n-r. Tayyar Alt kulaç), Beyrut 1975, s. 73; 1bn Kesîr, Ebü'l-Fidâ 1smail, Fezâilü'l-Kur'ân, Beyrut 1407/1987, s. 38; Süyûtî, Celâleddin Abdurrahman, el- tkân fî ulûmi'l-Kur'ân (n-r. Muhammed Ebü'lFadl 1brahim), Kahire 1405/1985, I, 172.
5
Nablusî, Abdülganî b. 1smâil, el-Hakîkatü ve'l-mecâz fi'r-rihle ilâ bilâdi'G-/âmi ve MLsra ve'l-Hicâz, Kahire 1986,
s. 33; Hamed, Gânim Kaddûrî, Resmü'l-mushaf, Beyrut 1402/1982, s. 124.
6
Subhî Sâlih, Mebâhis fî ulûmi’l-Kur’ân, 1stanbul: Dersaadet, ts., s. 84.
7
Ya'kûbî, Ahmed b. Ebu Yakûb, Târîhu'l-Ya'kûbî, Beyrut, ts., II, 170; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s. 18.
8
el-1bâne, s. 65.
9
el-Mukni', s. 19; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s. 17.
10
Kurtubî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi' li ahkâmi'l-Kur'ân, Kahire 1386/1966, I, 54;
Hamed, Resmü'l-mushaf, s. 124.
11
1bn Kesîr, Fezâilü’l-Kur’ân, s. 38.
12
Abdullah Hur-id, el-Kur’ân ve ulûmuhû fî MLsr 20-358h, Kahire 1970, s. 56-58.
13
1bnü'l-Cezerî, Ebü'l-Hayr Muhammed b. Muhammed, en-NeGr fi'l-kLrââti'l-aGr, Beyrut ts., I, 7; Abdülaziz
Sâlim, Advâ', s. 18.
14
Süyûtî, el-1tkân, I, 172; Subhî Sâlih, Mebâhis, s. 84.
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öne sürüp say y alt olarak kabul edenler de bulunmaktad r ki Zürkânî bunu tercih
eder.15
Hz. Osman döneminde çoLalt lan mushaflar aras nda say lar çok az da olsa
baz kelimelerin yaz m nda farkl l klar n olduLu bilinmektedir. Bu farkl yaz mlar,
Kur'an tarihine ve Kur'an ilimlerine dair eserlerde kaydedilmi-tir. Bu bilgilerden hareketle de mushaflar n say s hakk nda belli bir kanaate ula-mak mümkündür. Meselâ
Ebu Amr ed-Dânî (ö. 444/1053), el-Mukni' adl eserinde Medine, Mekke, Kûfe, Basra,
2am ve Irak' n sair bölgelerine ait nüshalar aras ndaki farkl yaz mlar ayr nt l olarak
kaydetmekte, zaman zaman da Hz. Osman' n imâm ad verilen nüshas na at flarda
bulunmaktad r.16 Ondan da önce Ebu Ubeyd el-Kâs m b. Sellâm (ö. 224/838) ve 1bn
Ebu Dâvûd es-Sicistânî (ö. 316/929) gibi âlimler, bu konuda önemli bilgiler vermi-lerdir. Ebu Ubeyd, Medine, Basra, Kûfe ve 2am,17 Kisâî, Hamza ve Ebu Hâtim esSicistânî gibi âlimlerden naklen 1bn Ebu Dâvûd, Medine, Mekke, Basra, Kûfe, 2am
nüshalar hakk nda bilgiler nakleder.18 Yemen ve Bahreyn'e gönderildiLi söylenenlerin
durumu hakk nda kaynaklarda hiç bir bilginin yer almamas , ara-t rmac lar diLer
-ehirlerde bulunanlar üzerine yoLunla-maya sevketmi-tir. M s r'a ve Cezîre’ye de
gönderildiLi yönündeki rivayete fazla itibar edilmemi-tir.
GörüldüLü gibi kaynaklarda verilen bilgiler, dörtten ba-lamakta dokuza kadar
ç kmaktad r. Say n n kabar k ç kmas , baz kaynaklarda Hz. Osman’ n, dönemin ana
-ehirlerinin her birine bir nüsha gönderdiLi yönündeki bilgiden kaynaklanm - olabilir;
yani bu bilgiden hareketle baz kaynaklar Hz. Osman dönemindeki 1slâm -ehirlerini
saym - olabilirler.
Yukar da zikredilen haberlerden kesin bir bilgi elde etmek mümkün olmamakla birlikte, Hz. Osman' n resmî mushaflar yazd rmadaki amac n n 1slam ümmetini
Kur'an' n okunu-unda birle-tirme olduLu dikkate al nd L nda, öyle anla- l yor ki o
dönemdeki bütün 1slam merkezlerine Kur’an metni ula-m -t r. Bu ula-ma, baz merkezlere bizzat heyet taraf ndan çoLalt lanlar n intikali -eklinde olurken, bir k sm na
da onlardan çoLaltma yoluyla gerçekle-mi- olmal d r19.

B. HZ. OSMAN'IN ÖZEL MUSHAFI
Bir önceki ba-l k alt nda 1bnü'l-Cezerî'nin Hz. Osman döneminde yaz lan
mushaflar n say s n sekiz olarak verdiLini, Hz. Osman' n bunlardan birisini kendisi
için ay rd L n ve buna " mâm" ad n n verildiLini belirttiLini görmü-tük. Bu bilgiden,
Halife'nin, istinsah edilenlerden birini Medine halk için b rakt L , Zeyd b. Sâbit'i de
buna göre okutmak üzere görevlendirdiLi, bir tanesini de kendisi için ay rd L sonucu
ç kar. Nitekim onun, -ehid edildiLi s rada kendisine ay rd L o mushaf okumakta
olduLu, kendisinden akan kan n bir k sm n n ona da (Bakara sûresinin 137. âyetinin
"fe se yekfîkehümullâh ve hüve’syaz l olduLu varak üzerine:
semî’u’l-‘alîm" k sm na) döküldüLü yayg n bir haber olarak aktar l r.20

15

bk. Zürkânî, Muhammed Abdülazîm, Menâhilü’l-irfân fî ulûmi’l-Kur’ân, Kahire, ts., I, 395-396; Müneccid,
Salahaddin, Dirâsât fî târîhi'l-hatti'l-Arabî, Beyrut 1972, s. 42.
16
Dânî, el-Mukni', s. 12; Hamed, Resmü'l-mushaf , s. 124.
17
Ebu Ubeyd, Fezâilü'l-Kur'ân, s. 196-200.
18
1bn Ebu Dâvûd, Kitâbü'l-mesâhif, s. 49-58.
19
Hamed, Resmü'l-mushaf, s. 124.
20
bk. 1bn Sa’d, Ebu Abdullah Muhammed b. Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, Beyrut, ts., III, 74.
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Hz. Osman' n, yaz lan resmî mushaflardan birini kendisi için al koyduLuna dair
ilk döneme ait kaynaklarda aç k bir ifadenin yer almamas ,"Hz. Osman’ n -ehid edildiLi s rada okumakta olduLu nüsha, Medine nüshas olabilir mi?" sorusunu akla getirmektedir. 1bn Ebu Dâvûd es-Sicistânî'nin (ö. 316/929), hadiste zay f fakat k raatte
önemli bir yeri olan Hâlid b. 1yâs b. Sahr'dan yapt L nakle göre Hz. Osman' n imâm
mushaf Medineliler'e tahsis edilenden 12 kelimenin yaz m nda farkl l k
arzetmekteydi. Bu farkl l k Hâlid b. 1yâs' n yan s ra 1bn Cemmâz (Süleyman b. Müslim
ö. 170/786) taraf ndan da nakledilir.21 Ebu Amr ed-Dânî (ö. 444/1053) de el-Mukni'
adl eserinde Hz. Osman' n imâm ad verilen mushaf ndaki farkl yaz mlara yeri geldikçe i-aret eder. Bu kaynaklarda verilen farkl l klardan -u örnekleri verebiliriz;
-Mümin (40) sûresinin 26. âyeti Hz. Osman' n kendi mushaf nda ve Irakl lar' n
mushaflar nda
!
(ev en yuzhira) yaz l iken Medine, 2am gibi -ehirlere gönderi!
(ve en yuzhira) -eklinde yaz lm -t .22
len mushaflarda
-Hadîd (57) sûresinin 24. âyeti mâm mushafta hüve ilavesiyle % & #$
"
(fe innallâhe hüve'l-ganiyyü'l-hamîd) yaz lm -t r. Halbuki âyet Medine ve 2am nüshala" (fe innallâhe'l-ganiyyü'l-hamîd) -eklinde hüve zamiri olmaks z n
r nda % & #$
yaz l d r.23
-2ems (91) sûresinin 15. âyeti Hz. Osman' n kendi mushaf nda vâv ile ()* '
(ve la yehâfü) -eklinde yaz lm -t r24 ki bu yaz m, Medine mushaf na uymamaktad r,
çünkü kelimenin Medine ve 2am mushaflar nda fâ ile ()* + (fe lâ yehâfü) yaz l
olduLu bildirilir.25 Bu veriler, Hz. Osman' n -ehid edildiLi s rada okumakta olduLu
mushaf n Medineliler'e tahsis edilen nüsha olmad L n göstermektedir.
Öte yandan Hz. Osman' n heyet taraf ndan yaz lan mushaflardan birini kendisi için al koymad L yönünde görü- belirten âlimler de bulunmaktad r. Onlara göre
Hz. Osman' n -ehid edildiLi s rada yan nda bulunan mushaf, Halife'nin kendi eliyle
istinsah ettiLi özel mushaf d r.26 Nitekim özellikle baz seyyahlar n kaleme ald klar
eserlerde ondan "Hz. Osman' n kendi eliyle yazd L mushaf" diye bahsedilmektedir.
2ayet Hz. Osman kendisi için bir mushaf yazm -sa, bu resmî mushaflar n istinsah ndan sonra olmal d r. Çünkü resmî mushaflar yaz ld ktan sonra Hz. Osman, daha önce
mevcut bütün mushaflar ve Kur’an yaz l malzemeyi imha ettirmi-ti. Ba-kalar n nkini
imha ederken kendisinde bulunan b rakmas beklenemez. Ancak söz konusu
mushaf n, Hz. Osman' n kendi eliyle yazd L nüsha olmas , oldukça zay f bir ihtimaldir. Zira birinci el kaynaklarda bunu aç kça ifade eden her hangi bir kayda rastlanmamaktad r. Gerçi Ebu Ubeyd Kâs m b. Sellâm (ö. 224/838) Hicaz ve Irak mushaflar
aras ndaki yaz m farkl l klar n verdikten sonra, ana -ehirlerin mushaflar nda farkl l k
arzeden bu kelimelerin tamam n n Hz. Osman' n yazd L imâm mushaftan istinsah
edildiLini, istinsah edilenlerden her -ehre bir tane gönderildiLini kaydetmektedir.27
21

Kitâbü'l-mesâhif, s. 46-47, 51; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s. 19.
bk. 1bn Ebu Dâvûd, Kitâbü'l-mesâhif, s. 46, 47, 51; Dânî, el-Mukni', s. 110.
23
bk. 1bn Ebu Dâvûd, a.g.e., s. 46, 47, 51; Mehdevî, Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Ammâr, Hecâü mesâhifi’l-emsâr
(n-r. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan), Mecelletü Ma’hedi’l-mahtûtâti’l-Arabiyye, Rebîulâhir 1393/May s
1973, c. XIX, cüz: 1, s. 121; Dânî, el-Mukni', s. 116.
24
1bn Ebu Dâvûd, a.g.e., s. 46, 47, 51; Dânî, el-Mukni', s. 116.
25
Mehdevî, Hecâü mesâhifi'l-emsâr, s. 121; Dânî, el-Mukni', s. 112; Bennâ, Ahmed b. Muhammed, thâfü
fuzalâi'l-beGer bi'l-kLrââti'l-erba'a aGer (n-r. 2a'ban Muhammed 1smail), Beyrut 1407/1987, II, 613.
26
1bn Kesîr, Fezâilü'l-Kur'ân, s. 47; Makkarî, Ahmed b. Muhammed, Nefhu't-tîb min gusni'l-Endelüsi'r-ratîb (n-r.
1hsân Abbâs), Beyrut 1388/1968, I, 606; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s. 19.
27
Ebu Ubeyd, Fezâilü'l-Kur'ân, s. 200.
22
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Ancak Ebu Ubeyd'in "Hz. Osman' n yazd L mushaf" ifadesini, onun bizzat kendisinin
bir mushaf yazd L anlam na almamak laz md r. Burada mecazî bir anlat m söz konusudur; Hz. Osman' n te-kil ettiLi heyetin yazd L ilk mushaf için, Hz. Osman' n yazd L
mushaf tabiri kullan lm -t r. Ebu Ubeyd'in konuyla ilgili ibaresinden -u anlam ç kar labilir: Hz. Osman' n te-kil ettiLi heyet, önce bir nüsha yazm -, ard ndan ondan,
dönemin ana -ehirlerine gönderilecek miktarda ve say lar çok az da olsa baz kelimelerin yaz m nda farkl l k ta- yan28 nüshalar ç kar lm -t r. Hz. Osman' n kendisi için
al koyduLu mushaf da i-te heyetin yazm - olduLu o ilk nüshad r. "1mâm" ad n n verilmesi de onun, Hz. Osman' n kendi eliyle deLil, heyet taraf ndan yaz lan resmî bir
nüsha olduLunu gösterir.
Bu bilgiler - L nda, netice olarak, -unu söyleyebiliriz: Hz. Osman' n kendisi için ay rd L ve devaml okumakta olduLu mushaf, bizzat kendi eliyle istinsah ettiLi
veya heyete Medine halk için yazd rd L mushaf deLil, 1bnü'l-Cezerî'nin de dediLi
gibi, heyet taraf ndan yaz lm - resmî nüshalardan halife için tahsis edilmi- olan d r.
Müslümanlar aras nda diLer resmî mushaflara göre Hz. Osman’ n özel
mushaf n n daha çok ön plana ç kmas nda ve merak konusu edilmesinde onun,
Halife'nin -ehid edildiLi s rada yan nda bulunmas n n ve kan ndan baz damlalar n
ona dökülmü- olmas n n önemli etkisi olmal d r. Bunda onun özellikle Emevîler taraf ndan propaganda arac yap lman n da rolü büyüktür. Gerçekte Zeyd b. Sâbit ba-kanl L ndaki heyet taraf ndan yaz lm - olmas durumunda bile onun, mevsûkiyet
aç s ndan diLer -ehirlere gönderilenlerden bir fark , bir üstünlüLü yoktur. Heyetin
yazm - olduLu ve aralar nda çok az say daki kelimenin yaz m nda farkl l k (deLi-iklik,
eksiklik veya fazlal k) arzeden bütün resmî mushaflar, Kur’an metni olmalar ve güvenilirlik aç s ndan e-it düzeydedirler. Nitekim usûlcüler Kur’an’ n tarifini yaparken
“mushaflarda yaz l ” olma kayd n da koyarlar ki bununla Hz. Osman’ n istinsah ettirdiLi resmî mushaflar kastedilir. Bu yüzden Kur’an’ meselâ Kûfe veya 2am nüshas na
göre yazan veya okuyan kimse, Kur’an’ yazm - veya okumu- demektir.

C. HZ. OSMAN'IN

ST NSAH ETT RD "

MUSHAFLARIN ÂKIBET

Hz. Osman' n çoLalt p dönemin ana -ehirlerine gönderdiLi mushaflar n
âk beti meselesi, Kur'an tarihinin merak konusu edilen ve haklar nda çok farkl -eyler
söylenen konular ndan birini olu-turur.
Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an' n derlendiLi sayfalar, Hz. Ömer'e ondan da
vasiyeti üzere k z Hz. Hafsa'ya intikal etmi-ti. Bu sayfalar n, Hz. Hafsa'n n vefât
üzerine dönemin Medine valisi Mervân taraf ndan yak ld L söylenir. Mervan' n gerekçe olarak, onda, Hz. Osman' n çoLaltt L mushaflar n yaz m -ekline uymayan yön-

28

Ebu Amr ed-Dânî (ö. 444/1053), Hz. Osman mushaflar nda baz kelimelerin farkl yaz lmas n n veya bir
k sm nda yaz l rken diLerlerinde yaz lmamas n n sebebini -u -ekilde izah eder: Hz. Osman döneminde
Kur'an istinsah edilirken, Kurey- lehçesi esas al nm -, bu arada Allah kat ndan birden fazla k raatle indiLi, Hz. Peygamber'den de o -ekilde i-itildiLi sabit olan baz kelimeleri bu halleriyle mushafa yazmak
mümkün deLildi. Farkl okuyu-lar yans tabilmek için o kelime her mushafta iki kez yaz labilirdi ki bu
Kur'an metninde kar - kl k ve deLi-ikliLe sebebiyet verebilirdi. Tek ç kar yol olarak, bu farkl okuyu-lar n
istinsah edilen mushaflara daL t larak yaz lmas benimsendi. Böylece bir kelimenin yaz m , ana -ehirlere
gönderilen mushaflar n bir k sm nda bir tarzda diLerlerinde ba-ka bir tarzda ortaya ç kt . (bk. el-Mukni',
s. 118-119).
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lerin bulunabileceLi, dolay s yla da baz müslümanlar n -üpheye dü-ecekleri endi-esini dile getirdiLi nakledilir.29
Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi mushaflara gelince, kaynaklar n bir k sm nda
bunlar n, erken dönemlerde meydana gelen sava-, yang n gibi vak alarda yok olduklar belirtilirken, bir k s m kaynaklarda ise sonraki dönemlerde baz -ehirlerde görüldükleri kaydedilmektedir.
1zmirli 1smail Hakk , kaynak belirtmeksizin, Mekke mushaf n n 70 y l nda, Medine mushaf n n Yezîd b. Muâviye zaman nda Harre Sava- 'nda (63/683), Kûfe
mushaf n n ise Muhtâr es-Sekâfî (ö. 67/687) döneminde kaybolduklar n ve bugün
onlar n elde kalmad L n belirtmektedir.30
Topkap nüshas n incelemeye geçmeden önce kaynaklarda Hz. Osman
mushaflar hakk nda söylenenleri özet halinde vermede yarar görüyoruz.

1. HZ. OSMAN'IN ÖZEL MUSHAFI
Medine tarihine dair Vefâü'l-vefâ adl me-hur eseriyle tan nan Ali b. Abdullah
es-Semhûdî'nin (ö. 911/1506) naklettiLi bir habere göre Hz. Osman -ehid edildikten
sonra onun mushaf , Halid ismindeki iki ki-iden birine intikal etmi-tir. Muhriz b.
Sâbit Mevlâ Seleme b. Abdülmelik'ten gelen rivayette, torunu Halid b. Amr b. Osman'a31, 1bn Kuteybe'den yapt L nakilde ise birinci rivayette ad geçen Hâlid'in amcas Hâlid b. Osman b. Affân'a intikal etmi-, sonra onun çocuklar nda kalm -, nihayet onlar da ölmü-lerdir. 1bn Kuteybe’nin duyduLuna göre bu nüsha, kendi döneminde Tûs -ehrinde bulunmaktayd .32
MaLrib ve Endülüs tarihçisi ve ayn zamanda -âir olan 1bn Abdülmelik elEnsârî (ö. 703/1303), Hz. Osman' n kan izlerini ta- yan mushaf n, Medine'de ortaya
ç kan fitnelerden birinde zayi olduLunu belirtir.33 Son dönem ara-t rmac lar ndan
Abdülaziz Sâlim, bu fitnenin hangisi olduLu konusunda deLi-ik ihtimalleri gündeme
getirmektedir.34 ÖLrencilerinden 1bn Vehb'in (197/813) kendisine Hz. Osman
mushaf n sormas üzerine 1mâm Mâlik (ö. 179/795), "yok oldu gitti" demi-tir.35 Haberde zikredilenle, Hz. Osman' n özel mushaf n n m yoksa Medine mushaf n n m
kastedildiLi bilinmemektedir. Bir rivayete göre Haccâc b. Yûsuf (ö. 95/714) resmî
mushaflar yazd r p bunlar dönemin ana -ehirlerine göndermi-, bir tanesini de Medine'ye yollam -t . Hz. Osman' n ailesinden saL olanlar n bu durumu ho- kar- lamamalar üzerine kendilerine, "Hz. Osman' n okumakta olduLu nüshay ç kar n" denilmi-,
onlar: "Hz. Osman -ehit edildiLi s rada tahrip oldu" cevab n vermi-lerdir.36

29

bk. 1bn 2ebbe, Ebu Zeyd Amr b. 2ebbe, Târîhu’l-Medîneti’l-münevvere (n-r. Fehîm Muhammed 2eltût),
Cidde, ts., III, 1004; 1bn Ebu Dâvûd, Kitâbü'l-mesâhif, s. 24-25.
30
1zmirli, Tarih-i Kur'an, 1stanbul 1956, s. 13; KeskioLlu, Osman, Nüzûlünden Günümüze Kur’ân-L Kerîm
Bilgileri, Ankara 1987, s. 133; Hamîdullah, Muhammed, slâm Peygamberi (trc. Salih TuL), 1stanbul
1980/1400, II, 763; Ersöz, 1smet, Kur'an Tarihi: Kur'ân-L Kerîm'in ndiriliGi ve Bugüne GeliGi, 1stanbul, 1996, s.
137.
31
Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 481.
32
Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 482; Nablusî, el-Hakîkatü ve'l-mecâz, s. 33.
33
Abdülaziz Sâlim, Advâ', s. 34.
34
Abdülaziz Sâlim, a.g.e., s. 35-38.
35
1bn Vehb, Abdullah b. Vehb, el-Câmi' fî ulûmi'l-Kur'ân (n-r. Miklos Muranyi), Wiesbaden 1992, s. 38; 1bn
Ebu Dâvûd, Kitâbü'l-Mesâhif, s. 44.
36
Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 481.
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Bu haberlerin yan nda Hz. Osman' n özel mushaf n n daha sonraki as rlarda
görüldüLüne dair baz rivayetler de bulunmaktad r. Hatta ayn anda bir çok merkezde bulunan kadim nüshalar, Hz. Osman’a nisbet edilmekte ve üzerinde onun kan
izlerinin bulunduLu bildirilmektedir. Bu da Hz. Osman’ n özel mushaf n n –yok olup
gitmemi-se- hangisi olduLunu tespit etmeyi hemen hemen imkans z hale getirmektedir. Bunda bu konuda bilgi veren seyyah veya âlimlerin de önemli etkisi olmu-tur.
KeskioLlu’nun dediLi gibi bir seyyah veya âlim, mushaf görüp geçiyor; hangi nüsha
olduLunu uzun boylu tetkike vakit bulam yor. Görevli ki-ilerden veya -ehir halk ndan
duyduklar na istinaden, “Hz. Osman’ n kendi eliyle yazd L mushaft r” deyip geçiyor.37
Hz. Osman’a ait olmad L halde baz kadim mushaflara kan damlalar n n ak t lmas na
veya kan rengindeki halûk kokusunun sürülmesine gelince bu, baz lar nca maddî
ç kar amac yla yap lm - olabileceLi gibi baz lar nca da Hz. Osman’ n ba- na gelen o
hazin olay hat rlat c bir unsur olmas maksad yla da sürülmü- olabilir.
Ebu Ubeyd Kâs m b. Sellâm (ö. 224/838), Hz. Osman' n -ehit edildiLi s rada elinde bulunmas sebebiyle kan izlerinin bula-t L söylenen mushaf , dönemin idarecilerinden birisinin hazinesinde gördüLünü belirtmektedir38. Daha önce geçtiLi üzere
kaynaklarda verilen bilgiye göre Hz. Osman' n kan , özellikle Bakara sûresinin 137.
âyetlerinin yaz l olduLu varak üzerine dökülmü-tü.39 Son dönem ara-t rmac lar ndan
Abdülaziz Sâlim, Ebu Ubeyd’in Hz. Osman mushaf n BaLdat'ta görmü- olmas n
muhtemel görmektedir.40 Ebu Ubeyd ile ayn senelerde vefât eden Ebü'l-Heysem
Hâlid b. Hidâ-' n da (ö. 223/837?), onu, Hz. Osman' n -ehit edildiLi esnada akan
kan yla bulanm - bir halde gördüLü, kan n çoLunun Necm sûresinin yaz l olduLu
sayfalarda bulunduLu bildirilir.41 Ya’kûb b. 2eybe b. Salt’ n da 223 senesi Rebîulevvel
ay nda onu gördüLü nakledilir. Mu’tas m-Billâh’ n (ö. 227/842), cildinin yenilenmesi
için gönderdiLi mushaf ölçen Yakub b. 2eybe, onun iki kar -+dört parmak uzunluLunda, sayfada 28 sat rdan olu-tuLunu, Hz. Osman’ n kan izlerini, varaklar n ekserisinde, büyük bir miktar n Necm (53) sûresinin (özellikle 23. âyetinin) yaz l olduLu
varakta ve bir damlas n da Bakara sûresinin 137. âyetinin (fe seyekfîkehümullâh ve
hüve’s-semî’u’l-‘alîm) yaz l olduLu sayfada gördüLünü söylemektedir.42 1bn Kuteybe'nin
daha önce geçen sözünün yan s ra 2aml baz âlimlerin beyanlar nda onun Tûs diyar nda olduLu bilgisi yer al r.43
1mâm Mâlik'in yukar da geçen "mushaf yok oldu gitti" sözüne itimatla Ebu
Ca'fer en-Nahhâs (ö. 338/950), Ebu Ubeyd'in onu gördüLüne dair sözünü reddetmektedir. Ancak baz âlimler Nahhâs' n bu itiraz na kar- ç kar ve Mâlik'in "yok oldu
gitti" sözünden, onun hiç bulunamayacak -ekilde tamamen yok olduLuna delalet
eden bir -eyin olmad L n ; kaybolan bir -eyin -yokluLu uzun sürse de- tekrar bulunmas n n muhtemel olduLunu belirtirler.44
Bundan sonraki sat rlarda geçmi-te deLi-ik tarih ve -ehirlerde görülen ve Hz.
Osman’a nisbet edilen nüshalar hakk nda bilgi verilecektir. Hz. Osman’ n kan izlerini
37

KeskioLlu, Kur’ân-L Kerîm Bilgileri, s. 136.
Dânî, el-Mukni', s. 23-24; Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 482.
39
1bn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, III, 74; 1bn Kesîr, Fezâilü'l-Kur'ân, s. 47; Semhûdî, Vefâ'ü'l-vefâ, I, 482.
40
Abdülaziz Sâlim, Advâ', s. 43.
41
Dânî, el-Mukni', s. 43.
42
Abdülazîz Sâlim, Advâ’, s. 39.
43
Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 482.
44
Semhûdî, a.g.e., I, 482; Nablusî, el-Hakîkatü ve'l-mecâz, s. 33-34.
38
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ta- yan nüshan n Medine, Mekke, Basra ve Kahire gibi -ehirlerde ortaya ç kt L na dair
rivayetler bulunmaktad r. Medine tarihçisi Semhûdî (ö. 911/1506), bir süre kaybolan
Hz. Osman mushaf n n bulunduktan sonra Medine'ye nakledilip Mescid-i Nebevî'ye
konulmu- olmas n muhtemel görür. Ancak ayn dönemde Medine'den ba-ka Kâhire
ve Mekke gibi -ehirlerde bulunan farkl mushaflar n da Hz. Osman'a nisbet edildiLine
ve üzerlerinde kan izleri ta- d klar na dikkat çeken Semhûdî, bu ihtimali zay f görmektedir Ayr ca o, kendi döneminde Mescid-i Nebevî'de bulunan nüshan n, Hz.
Osman'a nisbetini yaln zca Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Matarî (ö.
741/1340) ve ondan sonra gelen baz ara-t rmac lar n ifadelerinde görebildiLini söyler.45 Hâf z 1bnü'n-Neccâr' n 592/1196 tarihinde tamamlad L belirtilen Medine tarihine dair ed-Dürretü's-semîne adl eserinde Haccâc b. Yûsuf'un (ö. 95/714) ve MehdîBillâh’ n (ö. 169/785) çoLaltt rd L nüshalardan, ayr ca M s r'dan getirilen nüshadan
söz ederken Hz. Osman mushaflar ndan hiç bahsetmemesi ilginçtir.46
Öte yandan Muhammed b. Ömer el-Keyyâlî, hocas 1smail b. Abdülcevad elKeyyâlî'nin Humus seyahati esnas nda, -ehirdeki küçük bir mescidi hariç harap olmu- olan Kale'yi ziyaret ettiLi, orada Hz. Osman mushaf n gördüLü zikredilir. 1ri Kûfî
hatla yaz l olan mushaf, sand k içindeki bir mahfazada koruma alt na al nm -t .
Keyyâlî, Hz. Osman' n -ehâdetine delil te-kil eden kanlar baz kelimeler üzerinde
gördüLünü söylemektedir.47 Bu nüshay görenlerden birisi de Abdülganî b. 1smail enNablusî'dir (ö. 1143/1731). Baz âyetlerin üzerinde Hz. Osman' n kan izlerinin bulunduLu mushaf öpüp teberrüken Fatiha sûresini okuduLunu belirtir. Mushaf baz onar mlardan geçmi-ti. Humus halk , kurakl k zamanlar nda onu yaLmur duas için ç kar rlarm -. Çok eski bir nüsha görünümündeki mushaf, Humus ve 2am halk na göre
Hz. Osman'a aittir. Onun bizzat kendi eliyle yazd L ve -ehit edildiLinde odas nda
bulunan nüsha olmas de mümkündür. Üzerinde kan izinin bulunmas bunun bir
delilidir. Bu kaleye, koruma alt na almak maksad yla getirilip konulmu-tur.
Nablusî'nin verdiLi bilgiye göre o, önceleri Humus'a yak n deniz sahilinde küçük bir
belde olan Tartûs'ta bulunmaktaym -. Buras harap olunca Humus Kalesi'ne götürülmü- olmal d r.48 Humus'taki nüshan n Kûfe mushaf olduLu da söylenmi-tir ki bu
konuda ileride bilgi verilecektir.
1slâm coLrafyac lar ndan 2erîf 1drîsî (Ebu Abdullah Muhammad b. Muhammed
ö. 560/1165), Kurtuba Câmii'nde aL rl L ndan ötürü ancak iki ki-inin kald rabildiLi bir
mushaf bulunduLunu, ona Hz. Osman' n kendi eliyle yazd L nüshadan dört varak n
eklenmi- olduLunu ve üzerinde Hz. Osman' n kan damlalar n n yer ald L n belirtir.
KapaL nda çok güzel sanat nak -lar bulunan bu mushaf, her sabah erkenden bulunduLu yerden ç kar l r, Camii imam yar m hizip okuduktan sonra yerine konulurmu-.49
1drîsî’nin verdiLi bu bilgiden Kurtuba’da ortaya ç kan nüshan n tamam n n deLil sadece dört varak n n Hz. Osman’a ait olduLu anla- lmaktad r. Kurtuba mushaf n aL r45

Semhûdî, a.g.e., I, 481-482.
1bnü'n-Neccâr, Hâf z Muhammed b. Mahmûd el-BaLdâdî, ed-Dürretü's-semîne fî târîhi'l-Medîne, Mektebetü'ssekâfeti'd-dîniyye, 1416/1995, s. 181; Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 482.
47
Müneccid, Dirâsât, s. 49; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s.30.
48
el-Hakikatü ve'l-mecâz, s. 33-34. Osman KeskioLlu, Tartus'u Tarsus olarak vermi-tir ki bu zühul eseri
olmal d r (bk. Kur’ân- Kerîm Bilgileri, s. 134).
49
1drîsî, 2erif Ebu Abdullah Muhammed, Nüzhetü'l-müGtâk fi'htirâkL'l-âfâk, Beyrut 1409/1989, II, 577-578;
a.mlf., SLfatü'l-MaRrib ve ardu's-Sûdân ve MLsr ve'l-Endelüs (n-r. R. Dozy-M.J. De Goeje), Leiden, 1866, s.
210-211.
46
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l L ndan ötürü ancak iki ki-inin ta- yabildiLi söylendiLine göre o, hacim aç s ndan da
Hz. Osman mushaf na uymuyor demektir. Ancak o, Kurtuba’da Hz. Osman mushaf
olarak tan nm -t r.
Kurtuba nüshas n n, Medine'den Kurtuba'ya olan yolculuLu hakk nda da farkl
-eyler söylenmi-tir. Bunlardan birine göre o önce Medine'den BaLdat'a Abbâsiler'in
ilk y llar nda; 169 senesinde intikal etmi-tir. MaLrib ve Endülüs tarihçisi 1bn
Abdülmelik'in (ö. 703/1303) ve 1bn Merzûk’un (Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed
et-Tilimsânî ö. 781/1379) rivayetleri bunu desteklediLi gibi Ya'kûb b. 2eybe b. Salt
es-Sedûsî'nin bizzat kendisinin Hz. Osman mushaf n Irak'ta 223 senesinde Hz. Osman' n kanlar yla bula- k halde gördüLü rivayeti de tekit eder. Halife Mu'tas m-Billâh
(ö. 227/842) onu, kapaklar n n tecdidi için göndermi-ti.50 Son dönem ara-t rmac lar ndan Abdülaziz Sâlim'e göre, Kurtuba'da görüldüLü söylenen mushaf, i-te BaLdat'a
getirilen Hz. Osman mushaf veya baz varaklar olmal d r. O, BaLdat'tan Endülüs'e
Abdurrahman el-Evsat döneminde (206-238) intikal etmi-tir.51 Kurtubal tarihçi 1bn
Be-küval (ö. 578/1183) ve 1bn Abdülmelik’in (ö. 703/1303) kay tlar na göre Kurtuba
mushaf , Basra’da görülen mushaf olup oradan Kurtuba’ya Abdurrahman Dâhil ile
birlikte 138 senesinde ula-m -t r. Ancak Abdülaziz Sâlim bunu mümkün görmemektedir.52
DiLer taraftan 1bn Be-küvâl Kurtuba mushaf n n Hz. Osman' n Mekke, Basra,
Kûfe ve 2am'a gönderdiLi dört mushaftan birisi, muhtemelen de 2am mushaf olduLunu söylemekte, üzerindeki kan izlerinin ise gerçeLi yans tmad L n , aldatmacadan
ibaret olduLunu belirtmektedir.53 1bn Merzûk (ö. 781/1379) da Medine'de bulunan
mushafla Kurtuba mushaf n incelediLini, hatlar n n müsavi olduLunu, Kurtuba
mushaf n n, Hz. Osman' n kendi eliyle yazd L mushaf olduLu yönündeki görü-lerin
doLru olmad L n , zira Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi mushaflardan hiç birisini kendi
eliyle yazmad L n , Medine nüshas n n s rt nda yaz l olduLu üzere ana mushaflar n
Zeyd b. Sâbit, Abdullah b. Zübeyr, Saîd b. Âs gibi sahâbîler taraf ndan istinsah edildiLini söyler.54
Abdülaziz Sâlim, Kurtuba mushaf n n, tamam n n olmasa da, en az ndan daha
önceki rivayetlerde de geçtiLi üzere dört yapraL n n Hz. Osman’a ait, diLer varaklar n
ise sonradan yaz lm - olabileceLi kanaatindedir.55
Kaynaklarda Kurtuba mushaf n n Kurtuba'daki ve ondan sonraki seyri hakk nda da baz bilgiler yer al r. Kurtuba Câmii'nde bulunan ve imam n her sabah namaz ndan sonra okuduLu nüsha, 354 senesi Cemâziyelâhir ay n n son sekizi Pazar günü
Sahibü’s-Salât Muhammed b. Yahya el-Harrâz' n evine ta- n r.56 Ta- ma olay n n
camideki baz onar m ve ilaveler dolay s yla olduLu anla- lmaktad r.57 Muvahhidler
dönemi halifelerinden Ebu Muhammed Abdülmümin b. Ali, h ristiyanlar n zarar vermelerinden endi-elenerek onu, 552 senesinde Merrâkü-'e (MaLrib/Fas) büyük bir

50

Abdülaziz Sâlim, Advâ', s.43.
Abdülaziz Sâlim, a.g.e., s. 44.
52
Abdülaziz Sâlim, Advâ', s. 49.
53
Makkarî, Nefhu't-tîb, I, 605; Abdülaziz Sâlim, a.g.e., s. 44-45.
54
Makkarî, a.g.e., I, 606.
55
Advâ, s. 50.
56
Abdülaziz Sâlim, Advâ', s.52.
57
bk. Abdülaziz Sâlim, a.g.e., s. 52.
51
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merasimle nakletmi-tir.58 Muvahhidîler ç kt klar sava-larda teberrük için onu beraberlerinde götürürlerdi. Muvahhidî Halife Mutez d Billah Ebü'l-Hasan Ali b. Me'mûn
onu, 645 senesinin sonlar nda gerçekle-tirdiLi Tilimsân seferinde de yan na ald .
Halife 646 senesi sonunda Tilimsân'a yak n bir yerde öldürüldü. DiLer mallarla birlikte mushaf da al nd . 1bn Abdülmelik (ö. 703/1303) ve 1bn Merzûk'un (ö. 781/1379)
kaydettiklerine göre o, Tilimsân'daki kitapç lar çar- s nda 17 dirheme sat l La ç kar lm -t . Baz varaklar zayi olmu-tu. Tilimsan emîri, bu durumu öLrenince onun derhal
geri al nmas n ve korunmas n emretti. 702 senesine kadar onun çocuklar n n yan nda kald .59 Nihayet Merînî Sultan Ebü'l-Hasan Ali b. Osman b. Ebu Ya'kûb 737 senesi
Ramazan ay n n sonlar nda Tilimsân'a girdi. Bu mushaf da ele geçirdi. Sultan Ebü'lHasan, ona özel bir önem vermi-, sava-larda onu yan na alm -t . Mushaf 741/1340
senesinde ç kan bir sava-ta Portekizliler'in eline dü-tü. Merînî Sultan onu geri almak
için Portekiz'e tâcir Ebu Ali Hasan b. Cimmî'yi gönderdi. Bu tâcir mushaf geri almay
ba-ard ve Sultana iade etti. 1bn Merzûk'un (ö. 781/1379) zikrettiLine göre tâcir, onu
alabilmek için binlerce alt n dinar harcam -t . Portekizliler kapaklar n koparm -lard .
Merînîler'in hazinelerinde muhafaza edilmeye ba-land . Ondan sonra hakk ndaki her
hangi bir haber al namam -t r.60

2. MED NE MUSHAFI
Hz. Osman’ n, istinsah ettirdiLi mushaflardan birisini Medine halk na tahsis
ettiLine dair bilgi, kaynaklar n genelinde yer almaktad r. 1bn 2ebbe'nin (ö. 262/876)
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den yapt L rivayete göre Hz. Osman, bir nüshay
Mescid-i Nebevî'ye koydurmu- ve sabah namaz vaktinde okunmas n emretmi-tir.61
Medine mushaf n n, Yezid b. Muâviye zaman nda Harre Sava- 'nda (63/683)
yok olduLuna dair rivayeti daha önce görmü-tük. Onun daha sonraki dönemlerde
görüldüLü de söylenir. Endülüslü Arap seyyâh 1bn Cübeyr (Ebü'l-Hüseyn Muhammed b. Ahmed ö. 614/1217), ç kt L hac seyahati esnas nda 580/1184 senesinde
Medine'ye uLram -, Ravza-i Mutahhara'daki Ravza-i Sagîre ile Resûlullâh' n kabri
aras na dü-en bir yerde Hz. Osman' n -ehirlere gönderdiLi dört mushaftan birisinin
bulunduLunu kaydetmi-tir.62 1bn Cübeyr, onun Medine nüshas m yoksa diLer -ehirlerden birine ait nüsha m olduLunu belirtmiyor. Onu Hatîb 1bn Merzûk da 735 senesinde gördüLünü, Medine mushaf yla Kurtuba mushaf n incelediLini, hatlar n n ayn
olduLunu belirtir.63 Haccâc b. Yûsuf (ö. 95/714), kendi döneminde yeni mushaflar
yazd rm -, onlar dönemin ana -ehirlerine göndermi-, büyük bir tanesini de Medine'ye yollam -t . Cuma ve Per-embe günleri sabah namaz k l nd ktan sonra bu mushaf
aç l r ve okunurmu-. Daha sonra Mehdî-Billâh (ö. 169/785) halife olunca o da Medine'ye bir nüsha göndermi-tir. Bunun üzerine Haccâc' n gönderdiLi mushaf sand L na
kald r lm -, Mehdî-Billâh’ n (ö. 169/785) gönderdiLi mushaftan okunmaya ba-lanm -t r.64 Asl nda Medine'de Mescid-i Nebevî’de çok say da mushaf n bulunduLu, bunlar
58

Makkarî, Nefhu't-tîb, I, 605-615.
Abdülaziz Sâlim, a.g.e., s. 66.
60
Makarrî, Nefhu't-tîb, I, 606; DoLrul, Ömer R za, Kur'an Nedir, Ankara 1967, s. 64-65; KeskioLlu, Kur’ân-L
Kerîm Bilgileri, s. 135; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s.67.
61
Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 481.
62
Rihletü bn Cübeyr, Kahire, ts. s. 150; Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 482.
63
Makkarî, Nefhut-tîb, I, 605-606; DoLrul, Kur'an Nedir, s. 65; KeskioLlu, Kur’ân-L Kerîm Bilgileri, s. 134.
64
Semhûdî, a.g.e., I, 481.
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içerisinde M s r'dan getirilenin de yer ald L bildirilir.65 Medine’de bulunan me-hur
nüshan n Hz. Osman' n -ehit edildiLi esnada okumakta olduLu mushaf olduLunu
söyleyenler de olmu-tur ki bu konuda daha önce bilgi vermi-tik. Yine daha önce
geçtiLi üzere Hâf z 1bnü'n-Neccâr' n 592/1196 tarihinde tamamlad L belirtilen Medine tarihine dair ed-Dürretü's-semîne adl eserinde Hâccâc b. Yûsuf'un ve MehdîBillâh' n nüshalar ndan, ayr ca M s r'dan getirilen nüshadan söz ederken Hz. Osman
mushaflar ndan hiç bahsetmemesi ilginçtir.66
I. Dünya Sava- esnas nda 1stanbul'a getirildiLi, sava- bittikten sonra geri iade
edildiLi belirtilen,67 Musa Cârullah Bigi’nin (ö. 1369/1949), 1930'larda Medine’de
Ravza-i Mutahhara'da gördüLünü söylediLi68 Medine nüshas , Hz. Osman’ n istinsah
ettirdiLi mushaflardan birisi deLil, daha sonraki dönemlerde ana mushaflardan çoLalt lan bir mushaf olmas daha muhtemel görünmektedir.

3.

AM MUSHAFI

Konuyla ilgili en eski bilgilerden birisi Endülüslü Arap seyyâh 1bn Cübeyr'den
(ö. 614/1217) gelir; 580/1184 senesinde uLrad L Dima-k'taki Dima-k Camii'nde Hz.
Osman' n 2am'a gönderdiLi mushaftan söz etmektedir: Her gün namaz sonras aç l r,
ziyaretçiler ona dokunmak ve onu öpmek suretiyle teberrükte bulunurlar ve bu arada
büyük izdiham ya-an rm -. 1bn Cübeyr'den sonra Ebü'l-Kâs m et-Tücîbî es-Sebtî (ö.
730/1330) onu 657/1258 y l nda, Hatîb 1bn Merzûk (ö. 781/1379) ise 735 senesinde
Dima-k'taki Benî Ümeyye Câmii'nin (Dima-k Camii) maksûresinde gördüklerini belirtirler.69 1bn Battûta (ö. 770/1368) onun her cuma namaz ndan sonra aç ld L n , halk n
onu öpmek için izdiham olu-turduLunu, ayr ca o esnada borçlulara orada alacakl lar
taraf ndan yemin ettirildiLini kaydeder.70
1bn Kesîr de (ö. 774/1373), kendi döneminde Hz. Osman mushaflar ndan en
me-hur olan n n Dima-k Câmii'nde bulunduLunu ve deve derisine yaz lm - olduLunu
tahmin ettiLi bu nüshay gördüLünü söyler. 1bn Kesîr’in verdiLi bilgiye göre o,
Taberiyye -ehrinde iken, oradan hicrî 518 y l civar nda Dima-k'a nakledilmi-tir71.
Zehebî bu tarihi 507 olarak verirken72 Süyûtî 492 olarak kaydetmi-tir.73
1bnü'l-Cezerî (751-833/1350-1429) zaman nda 2am'da "Mescidü't-Tevbe"de
muhafaza edilen bu nüsha daha sonra (tekrar) Ümeyye Câmii'ne nakledilmi-tir.
1bnü'l-Cezerî, hem onu hem de M s r’da bir tane gördüLünü belirtmektedir.74
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Semhûdî, a.g.e., I, 481.
1bnü'n-Neccâr, ed-Dürretü's-semîne, s. 181.
67
bk. Zahid el-Kevserî, Muhammed, Makâlâtü’l-Kevserî (n-r. Râtib Hâkimî), Humus 1388, s. 12-14;
Müneccid, Dirâsât, s. 50-55; KeskioLlu, Kur'ân-L Kerîm Bilgileri, s. 134.
68
KeskioLlu, a.g.e., s. 134.
69
Makkarî, Nefhu't-tîb, I, 605; Tâhir el-Mekkî, "Mushafü Osman fi'l-Endelüs ve'l-MaRrib" (A. Fr. V. Schack, elFennü'l-Arabî fî sbanya (trc. Tâhir el-Mekkî), Kahire 1406/1985 adl eserin ekinde), s. 193-194.
70
bk. Rihle, s. 90.
71
1bn Kesîr, Fezâilü'l-Kur'ân, s. 46. Ersöz, Kur'an Tarihi, s. 137.
72
Zehebî, Muhammed b. Ahmed, Düvelü’l- slâm (n-r. Hasan 1smail Merve-Mahmud Arnavut), Beyrut 1999,
II, 12.
73
Süyûtî, Târîhu’l-hulefâ’ (n-r. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid), Kahire 1389/1969, s. 428; ayr ca bk.
Muhammed 2em'î, lâveli Esmârü't-Tevârîh, 1stanbul 1295/1878, s. 46.
74
Zürkânî, Menâhilü’l-irfân, I, 397; KeskioLlu, Kur'ân-L Kerîm Bilgileri, s. 135.
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Lala Mustafa Pa-a'n n 982 tarihli vakfiyesinde 2am'daki mevkûfât zikrolunurken Humus arazisinde "Vakfü Mushafi Seyyidinâ Osmân" diye bir kayda rastlan yor ki
bundan o tarihte Mushaf- Osman vakf bulunduLunu anl yoruz.75
Abdülganî b. 1smail en-Nablusî (ö. 1143/1731), 2am mushaf n n Kûfî hatla yaz lm - olduLunu, hatt n n ve varaklar n n Humus Kalesi'ndekine göre daha yeni vaziyette bulunduLunu; varaklar nda kopma ve parçalanma olmad L n kaydeder.76
Mevlana 2iblî (ö. 1332/1914), 1stanbul'a geldiLinde bu nüshan n mahfuz olduLunu öLrendiLini, bilâhare Sultan Abdülhamid devrinde 2am Câmii'nde ç kan yang nda onun yand L n söylemektedir.77
Öte yandan baz kaynaklara göre 2am mushaf , I. Dünya sava- nda 1stanbul'a
getirilmi-tir. Dima-kl Abdülhakîm el-Afgânî, I. Dünya sava- ndan önce onun yaz
-eklini olduLu gibi koruyan bir nüshas n alm -t r ve Abdülhakîm'in bu nüshas , o
dönemde Dima-k'taki dostlar ndan birisinin yan nda bulunmaktad r.78
DeLi-ik tarihlerde muhtelif seyyah ve ilim adamlar taraf ndan 2am’da görülen
bu nüshan n, Hz. Osman’ n 2am’a gönderdiLi mushaf m , Haccâc (ö. 95/714) veya
Mehdî-Billâh’ n (ö. 169/785) gönderdiLi mushaf m ya da ana mushaflardan istinsah
edilmi- ba-ka bir nüsha m olduLunu tesbit etmek mümkün deLildir. Çünkü bu
mushaf n yaz m -ekli ve diLer vas flar hakk nda kaynaklarda, ula-abildiLimiz kadar yla, yeterli bilgi aktar lmam -t r.

4. MEKKE MUSHAFI
Mekke mushaf n n, hicretin 70. senesinde zayi olduLuna dair haberlerin bulunduLunu daha önce görmü-tük. Bu bilgiye raLmen baz kaynaklarda onun, sonraki
dönemlerde görüldüLü kaydedilmektedir. Endülüslü Arap seyyâh 1bn Cübeyr'in (ö.
614/1217) verdiLi bilgiye göre el-Kubbetü'l-Abbâsiyye'de dört halifeden birine ait,
Zeyd b. Sâbit hatt yla, Hz. Peygamber'in vefat ndan 18 sene sonra istinsah edilmibir mushaf bulunmaktad r. Varaklar n n çoLu noksan vaziyettedir. Kubbe sahibinin
verdiLi bilgiye göre Mekkeliler, k tl k ve kurakl k zamanlar nda bu mushaf ç kar r,
onunla tevessülde bulunurlarm -.79 1bn Cübeyr'den sonra Kâs m b. Yûsuf et-Tücîbî
es-Sebtî (ö. 730/1330) onu 696 senesinin 2evval ay nda Kubbetü'l-Yehûdiyye'de
görmü-tür. Tücîbî'nin Mekke'de edindiLi bilgiye göre o, Hz. Osman' n kendi eliyle
yazd L nüshad r.80 Tücîbî, onu, 1bn Cübeyr'in -bir önceki cümlede geçtiLi üzere- Zeyd
b. Sâbit'in yazd L mushaflardan birisi olarak gördüLünü kaydettikten sonra, bunun
mümkün olduLunu, çünkü Zeyd'in, istinsah heyetinde yer alan ki-ilerden birisi olduLunu belirtir. Mushaf n yaz s n n bir k sm sel gibi doLal âfetler yüzünden silinmi-,
baz varaklara sonraki döneme ait yaz yla ilavelerde bulunulmu-tur. Az say daki harflere noktalama i-aretleri; meselâ fâ harfinin üzerine, -ark bölgesinde Tücîbî'nin asr na kadar âdet olduLu üzere bir nokta konulmu-, "ribâ" kelimesi vâv ve elifle yaz lm -,
sûrelerin ba- nda kadîm hat ile âyet say lar kaydedilmi- vaziyettedir. KapaL na sonraki döneme ait yaz yla "Hz. Peygamber'in vefat ndan 18 sene sonra yaz lm -t r"
75

KeskioLlu, a.g.e., s. 135.
Nablusî, el-Hakikatü ve'l-mecâz, s. 33.
77
DoLrul, Kur'an Nedir, s. 65; KeskioLlu, a.g.e., s. 136.
78
bk. Zahid el-Kevserî, Makâlât, s. 12-14; Müneccid, Dirâsât, s., 50-55; KeskioLlu, Kur'ân-L Kerîm Bilgileri, s.
136.
79
1bn Cübeyr, Rihletü bn Cübeyr, s. 82. Ayr ca bk. Müneccid, Dirâsât, s. 48; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s.48.
80
Makkarî, Nefhu't-tîb, II, 135; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s.48-49.
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kayd dü-ülmü-tür. Hatt , Kûfî diye adland r lan hatta benzemektedir. Tücîbî'nin
) yaz l
verdiLi ayr nt lardan birisi de Bakara sûresinin 137. âyetinin (
olduLu varak üzerinde zaferân izlerinin bulunmas d r.81 Bu mushaf 1bn Battûta (ö.
770/1368) Mekke ziyareti esnas nda gördüLünü belirtmekte,82 Medine tarihçisi
Semhûdî de (ö. 911/1506) onun Hz. Osman mushaf olduLunu söyleyenlerin bulunduLuna i-aret etmektedir.83
Yukar da verilen bilgilerden, özellikle Tücîbî'nin verdiLi ayr nt lardan, Mekke
mushaf n n Hz. Osman' n özel mushaf ya da Zeyd b. Sâbit'in istinsah ettiLi
mushaflardan birisi olma ihtimalini ortadan kald rmaktad r. Özellikle baz harflere
noktalama i-aretlerinin konulmu- olmas ve sûrelerin âyet say lar n n yaz lm - olmas
bunun en önemli delilidir.

5. BASRA MUSHAFI
Me-hur seyyâh 1bn Battûta (ö. 770/1368), Hz. Osman' n -ehit edildiLi s rada
okumakta olduLu mushaf Basra'daki Hz. Ali Mescidi’nde gördüLünü kaydeder. Kan
izinin de Bakara (2) sûresinin 137. âyetinin yaz l olduLu yerde bulunduLunu ilave
eder.84 Onun, Hz. Osman taraf ndan Irak'a (Basra ve Kûfe) gönderilen iki nüshalardan
birisi, yani Basra mushaf , üzerindeki kan izinin ise Hz. Osman’a ait zannedilsin diye
sonradan konulmu- olma ihtimali üzerinde duranlar da vard r.85
Basra'daki nüshas n n âk beti hakk nda farkl -eyler söylenmi-tir. Baz ara-t rmac lar onu, daha önce üzerinde durulan ve Kurtuba’da ortaya ç kan mushaf olarak
görürken, Ömer R za DoLrul onun, bugün Ta-kent’te bulunan Hz. Osman’ n özel
mushaf olduLunu iddia eder86 ki Ta-kent mushaf hakk nda ileride bilgi verilecektir.

6. KÛFE MUSHAFI
Kûfe mushaf olarak me-hur olan mushaf n, Alemüddîn Ali b. Muhammed esSehâvî (ö. 643/1245) döneminde Sûriye'nin bir kazas olan Tartûs'ta87 korunmakta
iken daha sonra Humus Kalesi'ne, I. Dünya Sava- 'nda da 1stanbul'a nakledildiLi
bildirilir.88 Daha önce de geçtiLi üzere bu onun Hz. Osman' n -ehit edildiLi s rada
yan nda bulunan özel mushaf olduLu da söylenmektedir.

D. GÜNÜMÜZDE BELL EH RLERDE BULUNAN VE HZ. OSMAN'A A T
OLDU"U DD A ED LEN MUSHAFLAR
Tarihte olduLu gibi günümüzde de dünyan n deLi-ik yerlerinde bulunan baz
kadim mushaflar n, Hz. Osman' n kan izlerini ta- yan “imâm mushaf” olduLu iddia
81

bk. Tücîbî, Kâs m b. Yûsuf es-Sebtî, Müstefâdü'r-rihle ve'l-iRtirâb (n-r. Abdülhafîz Mansûr), Libya-Tunus:
ed-Dârü'l-Arabiyye li'l-kitâb, ts.,s. 326-327.
82
1bn Battûta, Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah, Rihletü bn Battûta, Beyrut, ts., s. 138; Abdülaziz
Sâlim, a.g.e., s. 48.
83
Vefâü'l-vefâ, I, 482; Abdülaziz Sâlim, a.g.e., s. 49.
84
1bn Battûta, Rihle, s. 186; Abdülaziz Sâlim, a.g.e., s. 26.
85
bk. Abdülaziz Sâlim, a.g.e., s.26-28.
86
DoLrul, Kur’an Nedir, s. 66.
87
Daha önce de deLindiLimiz üzere Osman KeskioLlu, Tartus'u Tarsus olarak vermi-tir ki bu zühul eseri
olmal d r (bk. Kur’ân- Kerîm Bilgileri, s. 134).
88
bk. Zahid el-Kevserî, Makâlât, s. 12-14; Müneccid, Dirâsât, s., 50-55; KeskioLlu, Kur'ân-L Kerîm Bilgileri, s.
133-141.
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edilmektedir. Burada bunlar n en me-hurlar olan Kahire ve Ta-kent mushaflar üzerinde durulacak, diLerleri hakk nda k sa bilgi ile iktifa edilecektir. 1stanbul Topkap
mushaf ise bundan sonraki ba-l k alt nda bu çal -man n ana konusu olarak ele al nacakt r.

1. KÂH RE MUSHAFI
M s r tarihçisi Takiyyüddîn Ahmed b. Ali el-Makrîzî'nin (ö. 845/1442) belirttiLine göre Mes'ûd b. Sa'd el-Hîtî ad nda Irakl bir -ah s 347 senesinde M s r'a, Hz. Osman mushaf olduLu söylenen ve üzerinde Hz. Osman' n -ehit edildiLi esnada akan
kan ndan izler bulunan bir nüsha getirir ve onu Abbâsî Halifesi Muktedir-Billâh’ n (ö.
320/932) hazinelerinden temin ettiLini söyler. Onu 1bn Bint Velîdi'l-Kâdî diye bilinen
Abdullah b. 2uayb'e vermi-, ondan Ebu Bekir Hâzin al p Amr b. Âs Câmii'ne koymuve orada te-hir etmi-tir. Câmii imam , bir gün ondan, bir gün de M s r valisi Abdülazîz b. Mervân' n (86/705) yazd rd L ve “Esmâ Mushaf ”89 diye me-hur olan nüshadan
okurmu-. Durum 378 senesine, Fât mî Azîz-Billâh dönemine kadar bu -ekilde devam
etmi-, o seneden sonra bu mushaf kald r lm -, sadece Esma mushaf okunur olmu-tur. Makrîzî -u kayd da dü-er: Baz âlimler, onun, Hz. Osman'a nisbetini doLru bulmamaktad rlar. Çünkü hakk ndaki nakil sahih deLildir; bir ki-inin söylemesiyle sabit
olmaz.90
Medine tarihine dair Vefâü'l-vefâ adl me-hur eserin müellifi Semhûdî (ö.
911/1506), Kahire mushaf ndaki kan izinin Bakara sûresinin 137. âyetinin yaz l olduLu varak üzerinde bulunduLunu, o dönemde Medine ve Mekke'de üzerlerinde kan
izleri görülen ve Hz. Osman mushaf olduLu öne sürülen ba-ka nüshalardan da söz
edildiLini kaydettikten sonra, "Hz. Osman' n -ehid edildiLi zaman önünde bulunan
imam mushaf bir tane idi. GöründüLü kadar yla birileri zikredilen nüshalara, imâm
mushafa benzetmek için o âyet üzerine (kar - m n n çoLu zaferan olan kan rengindeki) halûk (veya hilâk) kokusu ak tm -" yorumunda bulunur. Ona göre zikri geçen nüshalar, Hz. Osman taraf ndan dönemin ana -ehirlerine gönderilen mushaflardan birisi
olabilir.91 Öte yandan Haccâc b. Yusuf es-Sekafî'nin (ö. 95/714), Hz. Osman
mushaflar ndan istinsah ettirip belli -ehirlere mushaflar gönderdiLi rivayet edilir.
BilinebildiLi kadar yla M s r'a gönderilen ilk resmî nüsha da budur. Dolay s yla Kahire
mushaf n n, Haccâc' n gönderdiLi nüsha olma ihtimali de vard r.92
Kahire mushaf n görenler aras nda Abdülganî b. 1smail en-Nablusî (ö.
1143/1731) de bulunmaktad r. Nablusî, varaklar n n parçalanm - vaziyette olduLunu,. 1skenderiye Körfezinde de Hz. Osman'a nisbet edilen bir ba-ka nüshadan bahsedildiLini, fakat onu görmediLini kaydeder.93 Ayr ca o, Amr b. Âs Câmii'nde bulunan
89

Kaynaklarda anlat ld L na göre Haccâc’ n M s r’a bir mushaf göndermesini ho- kar- lamayan M s r valisi
Abdülaziz b. Mervân, sonralar Esma mushaf olarak me-hur olan ayr bir mushaf yazd rm -, ard ndan
onda hatal yaz m bulana mükafat vaadetmi-ti. Kûfeli bir hâf z Sâd (38) sûresinin 23. âyetinde geçen
na’ce kelimesinin yanl -l kla nec’a olarak yaz ld L n bulmu- ve mükafat alm -t r (Esma Mushaf hakk nda bilgi için bk. Abdullah Hur-id, el-Kur’ân ve ulûmuhû fi’l-Kâhire, s. 62-73). Osman KeskioLlu, gerçekte
Esma mushaf için anlat lan bu olay yanl -l kla Kahire’deki Hz. Osman mushaf diye bilinen mushaf
hakk nda bir olay olarak nakletmi-tir (bk. Kur’ân-L Kerîm Bilgileri, s. 136).
90
Makrîzî, Tak yyüddîn Ahmed b. Ali, el-Mevâiz ve'l-i'tibâr bi zikri'l-hutati ve'l-âsâr, Beyrut ts. (Bulak 1270'ten
ofset), II, 255; Abdülaziz Sâlim, Advâ', s. 22-23.
91
Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 482.
92
Abdullah Hur-id, el-Kur'ân ve ulûmühû fi'l-Kâhire, s. 63; Abdülaziz Salim, Advâ’, s. 25.
93
Nablusî, el-Hakîkatü ve'l-mecâz, s. 33, 243-244.
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ve Hz. Ali mushaf olarak bilinen nüshan n, gerçekte Esmâ mushaf olduLunu söyler.94
Kahire mushaf , bir süre el-Me-hedü'l-Hüseynî'nin yak n nda bulunan Kâdî Fâz l Medresesi'nde muhafaza edildi. Medrese kullan lmaz hale gelince Sultan E-ref
Kansu el-Gavri, onu medresesinin kar- s na in-a ettiLi kubbe'ye nakletti. 1275 senesine kadar orada kald . Oradan diLer Nebevî emanetlerle birlikte Zeyneb Mescidi'ne,
sonra Kale'deki emtia hazinelerine, hicrî 1304'te Dîvânü'l-Evkâf'a, ertesi y l KasrÂbidîn'e, ayn sene el-Mescidül-Hüseynî'ye nakledildi. Günümüze kadar da burada
bulunmaktad r.95
Tak yyüddîn el-Makrîzî (ö. 845/1442), Kahire’de Selahaddîn Eyyûbî'nin vezîri
Kad Faz l Abdürrahîm b. Ali’nin Medresesinde (el-Medresetü’l-Fâz liyye) Kûfi hatla
yaz l çok deLerli bir nüshan n bulunduLunu, halk n onu Hz. Osman’a nisbet ettiklerini, Kad ’n n otuz bin küsur dînara sat n ald L n kaydeder96 ki bu nüsha yukar da
sözü edilen Kahire mushaf olmal d r.
Zerkânî Kahire nüshas n n büyük ihtimalle daha sonraki dönemlerde Hz. Osman mushaflar ndan birisinin yaz s esas al narak istinsah edilmi- olabileceLini belirtirken,97 bu mushaf üzerinde bir ara-t rma yapm - olan Suad Mâhir onun, Hz. Osman’a nisbetini sahih bulmaz ve M s r Vâlisi Abdülazîz b. Mervân’ n yazd rd L
mushaf olabileceLini öne sürer. Salahaddin Müneccid de onun, hicrî I. asra ait olmad L n söylemektedir.98

2. TA

KENT MUSHAFI

Bugün Özbekistan’ n ba-kenti Ta-kent’te Hz. Osman’a nisbet edilen bir
mushaf bulunmaktad r. Daha önceleri Semerkant’ta muhafaza edilen Ta-kent nüshas n n mazisi ile ilgili bir çok -ey söylenmi-tir: a) Asl nda Basra’da muhafaza edilen
nüsha olup Timurlenk (771-807/1370-1405) vas tas yla Semerkant’a intikal etmi-tir.
b) M s r’daki Memlûk Sultan Zâhir Baybars’ n (658-676/1260-1277) MoLol Alt n
Orda Han Berke Han’a gönderdiLi nüshad r. c) Hâce Ubeydullah Ahrâr’ n (ö.
895/1490) atas Ebu Bekir Kaffal e--2â-î (ö. 507/1114/) BaLdat’tan getirmi-tir. d)
Hâce Ubeydullah Ahrâr’ n tabiblikten anlayan müridlerinden birisi, bir Osmanl sultan n tedavi etmesi kar- l L nda onu 1stanbul’dan al p Ubeydullah Ahrâr’a vermi-tir.99
Bu nüsha, MoLol devletinin ink râz na kadar Semerkant’ta Hâce Ubeydullah
Ahrar Mescidi’ne biti-ik Ak Medrese’de muhafaza edilmi-ti. Hz. Osman’ n -ehid
edildiLi esnada okumakta olduLu ve kan izinin de Bakara sûresinin 137. âyetinin
yaz l olduLu varak üzerinde bulunduLu söylenen mushaf, önemli günlerde ve deLi-ik
vesilelerle ziyarete aç l , halk onu ziyaret eder ve onunla teberrükte bulunurlard .
Hicrî 1285 senesinde Ruslar’ n -ehri i-galine kadar Semerkant’ta Ubeydullah Ahrar
Hazretleri (ö. 895/1490) ve ondan sonra da çocuklar ve müridlerinin gözetiminde
muhafaza edildi. Bölgeden sorumlu Rus generali ilgisizlikten ve deLerinin bilinmeme94

Nablusî, a.g.e., s. 244.
bk.Ahmed Teymur Pa-a, el-Âsârü'n-Nebeviyye, Kahire 1971, s. 38-46; Müneccid, Dirasat, s. 46; Abdülaziz
Sâlim, Advâ', s. 23-24.
96
Makrîzî, el-Mevâiz ve’l-i’tibâr, II, 366; DoLrul, Kur'an Nedir, s. 66.
97
Zürkânî, Menâhilü’l-irfân, I, 397-398.
98
Müneccid, Dirâsât, s. 53.
99
Ta-kent mushaf n n mazisi ile ilgili daha ba-ka -eyler de anlat lmaktad r. Bu konuda bk. Abdülaziz
Sâlim, Advâ’, s. 28-29; 1smail Mahdum, Târîhu’l-mushafi’l-Osmânî fî TaGkand, Ta-kent 1391/1971, s. 33-38.
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sinden ötürü zayi olacaL n , kimsenin de okuyamad L n öne sürerek onu
Petersburg’daki Genel Kütüphane’de muhafaza etmek istemi-, kütüphaneden sorumlu Molla Abdülcelil ve Müfti Molla Yahya’n n yaz l r zalar n alarak bu i-i gerçekle-tirmi-ti. General, bu iki âlime bu i- için 100 ruble ödemi-ti. Mûsa Cârullah’ n bu iki
âlimi, bu tav rlar ndan ötürü hainlikle suçlad L görülür.100
Musa Cârullah’ n verdiLi biliye göre mushaf n yar ya yak n deLi-ik dönemlerde teberrük, h rs zl k vs. amaçlarla kopar larak zayi edilmi-tir. Haf z Abdülkerim Efendi Kütüphanesi’nde baz sayfalar n n bulunduLu söylenir.101
Petersburg Arkeoloji Enstitüsü 1895 senesinde A’râf sûresinden bir sayfas n
2000 nüsha olarak,1905 senesinde Yâsîn sûresini, hicri 1322 senesinde de elde kalan k sm n n tamam n 50 nüsha olarak tabetmi-ti. Tabedilen nüshalardan Sultan
Abdülhamid, 1ran 2ah , Afgan ve Fas emirleri gibi dönemin 1slâm memleketlerindeki
idarecilere hediye edilmi-, yirmi be- tanesi de her biri 500 ruble bedelle sat lm -t .102
1917 komünist ihtilali üzerine müslümanlar bu mushaf Ruslar’dan talep etmi-ler, 1918’de Ba-k rdistan’ n ba--ehri Ufa’ya getirilmi-, getirili-i esnas nda büyük
bir co-ku ya-anm -t . Burada kald L sürede özellikle Türkistan ve Özbekistan
müslümanlar n n onu kendi memleketlerine götürme talepleri olmu-, neticede 1924
senesinde Özbekistan’ n ba-kenti Ta-kent’e nakledilmi-tir. Ta-kent’e getirili-inde de
co-kulu ve dramatik anlar ya-anm -t r. Çe-itli memleketlerden gelen müslümanlar n
ziyareti yakla- k bir sene sürmü-tür. Nihayet 1926’da Ta-kent Eski Eserler Müzesi’nde koruma alt na al nm -t r.103 Daha sonraki dönemlerde Dînî 1dare taraf ndan
fotoLraf çekilmi- ve ondan üç nüsha yap lm -t r. Birisi dönemin Pakistan Reisi Muhammed Eyüp Han’a, Merkez’i 1964 senesindeki ziyareti esnas nda, diLer bir tanesi
de Hind Cumhurba-kan Zakir Hüseyin’e hediye edilmi-tir. Ayr ca Ta-kent 1dare
Kütüphanesi’nde Petersburg Arkeoloji Enstitüsü’nün 1905 y l nda tabettiLi nüshalardan iki adet bulunduLu, 1dare’nin onlardan birini Fas Kral II. Hasan’a hediye ettiLi
bildirilir.104 Eksik haliyle bir nüshas Kahire Eski H d viyye Kütüphanesi’nde bulunmaktad r.105 Bir nüshas n n da Bursa UludaL Üniversitesi 1lahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde mevcut olduLu haberini ald m.
Kazanl (Tatar) âlim 2ehabüddin Mercânî’nin (ö. 1889), tetkikine göre o, Hz.
Osman’a ait deLildir. Çünkü ondaki baz kelimelerin yaz m , Hz. Osman
mushaflar n n imlâs na uymamakta, daha sonraki dönemlerde geli-en imlây yans tmaktad r.106 Musa Cârullah da Ta-kent mushaf yla Hz. Osman mushaf n n, kaynaklarda verilen bilgilere göre, ebat aç s ndan kar- la-t r ld L nda birbirini tutmad L n , Ta-kent mushaf n n daha büyük olduLunu söylemektedir.107 Ta-kent mushaf n n tarihi
seyri üzerine küçük hacimli bir eser yazan 1smail Mahdum, onun, Hz. Osman’ n kan
izlerini ta- yan mushaf olmasa da Halife’nin diLer -ehirlere gönderdiLi nüshalardan
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1smail Mahdum, a.g.e., s. 29.
1smail Mahdum, a.g.e., s. 29; Zâhid el-Kevserî, Makâlât, s. 14; KeskioLlu, Kur’ân-L Kerîm Bilgileri, s. 138.
102
1smail Mahdum, a.g.e., s. 22-24.
103
1smail Mahdum, a.g.e., s. 25-31.
104
1smail Mahdum, a.g.e., s. 32.
105
Zâhid el-Kevserî, Makâlât, s. 14; KeskioLlu, Kur’ân-L Kerîm Bilgileri, s. 138.
106
Zâhid el-Kevserî, Makâlât, s. 13-14; KeskioLlu, Kur’ân-L Kerîm Bilgileri, s. 137-138; 1smail Mahdum,
a.g.e., s. 34.
107
1smail mahdum, a.g.e., s. 37.
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birisi olabileceLini öne sürse de108 Selahaddin Müneccid, onun hatt n n, Hz. Osman
dönemine kadar geri gitmediLini, ancak hicrî II. veya III. asra ait olabileceLini, günümüzde Kayrevan'da bulunan hicrî III. asra ait nüshan n hatt na benzediLini kaydeder.109

3. TOPKAPI MUSHAFI
Çal -man n as l konusunu olu-turan bu mushaf, bundan sonraki bölümde ele
al nacakt r.

4. D "ER MUSHAFLAR
a) 1stanbul Türk 1slâm Eserleri Müzesi Mushaf . 1stanbul Türk 1slam Eserleri
Müzesi’nde (nr. 457) bulunan bir mushaf da Hz. Osman’a nisbet edilmektedir.110
Salahaddin Müneccid bu nüshan n, görebildiLi en eski mushaf olduLunu, muhtemelen birinci hicrî asr n sonlar nda yaz ld L n öne sürmekte ve buna onda harekeleme
i-aretlerinin yer almas n ve ayr ca sûrelerin isimlerinin alt nla yaz l olmas n delil
getirmektedir.111
b) Londra Mushaf . Londra India Office Kütüphanesi’nde bulunan bir nüsha
da Hz. Osman’a nisbet edilmekte, onun 1ngilizler taraf ndan MoLol hükümdar ndan
kalan saraydan al narak 1ngiltere'ye götürüldüLü bildirilmektedir.112 Onun 2am
mushaf olduLunu, Rusya üzerinden 1ngiltere’ye intikal ettiLini öne sürenler de bulunmaktad r.113

III. TOPKAPI MUSHAFI
A. MUSHAFIN TAVSÎF
Topkap Saray Müzesi'nde (Müze No: 41, Envanter No: 32, Kütüphane No:
H.S. 194) bulunan mushaf, 460mm boy 400 mm eninde, deri üzerine, sahifede Kûfî
yaz ile 300 mm uzunluLunda, 18 sat rdan, 410+3 yapraktan olu-maktad r. Noktalama i-aretleri k rm z renkle belirlenmi-tir.114 Kütüphane’nin Arapça Yazmalar Katalogunu haz rlayan Fehmi Edhem Karatay’ n verdiLi bilgiye göre nüshan n ba- k sm na
dü-ülen 1226 (1811-12) tarihli kay tta III. Halife Hz. Osman’ n -ehâdeti esnas nda
tilavet ettiLi mushaf olduLu belirtilmektedir. Sonuna ilâve edilmi- muhtelif boyda üç
Kur’an yapraL da bulunmaktad r. Karatay’a göre bu mushaf, muhtemelen hicrî I.
veya II. as rda istinsah edilmi-tir.115
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1smâil Mahdûm, a.g.e., s. 40-41.
Müneccid, Dirâsât, s. 50. Ta-kent mushaf için bk. Abdülaziz Sâlim, Advâ', s.28-30.
110
KeskioLlu, Kur’ân-L Kerîm Bilgileri, s. 139.
111
Müneccid, Dirâsât, s., 55.
112
Demirci, Muhsin, Kur'an Tarihi, 1stanbul 1997, s. 159.
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Subhî Sâlih, Mebâhis, s. 89.
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Müneccid, a.g.e., s. 55.
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Karatay, Fehmi Edhem, TopkapL SarayL Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar KataloRu, 1stanbul 1962, I, 1.
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B. MUSHAFIN TAR HÎ SEYR
Topkap Saray Müzesi mushaf n n, 1stanbul’a ne zaman ve kim taraf ndan getirildiLi konusunda fazla bir bilgi elde edemedik. Kütüphane’nin Arapça Yazmalar
Katalogu’nu haz rlayan Fehmi Edhem Karatay’ n belirttiLine göre Kütüphane’de
bulunan mushaflar, saray n müze haline getirilmesinden önce muhtelif kö-k ve odalar nda bulunan nüshalardan te-ekkül etmi-tir.116 Buna göre o, Osmanl Devleti’nin
herhangi bir döneminde devlet saray na intikal etmi- olabilir. Zâhid el-Kevserî gibi
âlimlerin kaydettiklerine göre I. Dünya sava- esnas nda 1slam coLrafyas nda, özellikle Osmanl ’n n hüküm sürdüLü topraklarda bulunan kadim mushaflar, muhafaza için
1stanbul’a getirilmi-tir. 1stanbul’a getirildiLi söylenenler aras nda Medine, 2am ve
Humus mushaflar n n isimleri zikredilir. Sava- sonras nda bir k sm n n, ait olduklar
-ehirlere iade edildiLi de söylenir.117 1stanbul Topkap mushaf n n, i-te I. Dünya Sava- ’nda Osmanl ’n n ba-kentine getirilen o nüshalardan birisi olmas muhtemeldir.

C. MUSHAFLARDA SONRADAN

HDAS ED LEN UNSURLAR AÇISINDAN

NCELENMES

Kadim bir mushaf n, Hz. Osman’ n istinsah ettirdiLi nüshalardan birisi olup
olmad L n tesbitte ilk olarak yap lacak i-lerden birisi, onun, sonraki dönemlerde
ihdas edilen unsurlar aç s ndan incelenmesidir. Topkap mushaf da burada öncelikle
bu yönden tahlil edilecektir.
1. Sûre ve Âyet Ba7lar9
Topkap mushaf nda sûrelerin isimleri yaz lmam -, ancak sûreler genelde bir
sat r veya yerine göre yar m sat r alacak -ekilde, her yerde yeknesak olmayan geometrik -ekillerle birbirinden ayr lm -t r. Bu -ekiller genelde dikdörtgen içine al nm -t r. Onda ayr ca âyet sonlar da i-aretlenmi- vaziyettedir.118
Ebu Nasr Yahyâ b. Ebu Kesîr et-Tâî'den (ö. 129/747) gelen bir bilgiye göre
Kur'an, Hz. Osman mushaflar nda Kur'an d - her türlü unsurdan ar nd r lm -t . Mushaflara (gayr-i resmî de olsa) ilk olarak tâ ve yâ harflerini birbirinden ay rmak için
i-aretler, ard ndan âyet sonlar n belirlemek amac yla noktalar, daha sonra da sûre
ba-lar ve sonlar ihdas edilmi-tir.119 Yahyâ b. Ebu Kesîr'in belirttiLine göre
müslümanlar, önceleri mushaflarda sonradan ihdas edilen i-aretler aç s ndan âyet
ba-lar na koyduklar üç noktadan ba-ka bir -ey bilmiyorlard .120 Bundan, âyetler aras n n, önceleri üç nokta ile ayr ld L sonucu ç kmaktad r.
Öte yandan mushaflara sûre sonlar n n ve her sûrenin âyet say lar n n yaz l p
yaz lamayacaL n n sorulmas üzerine 1mâm Mâlik'in (ö. 179/795), büyük ana
mushaflara sûre sonlar n n veya her hangi bir -eyin, meselâ harekeleme i-aretlerinin
yaz lmas n ho- kar- lamamas , bu tür i-aretlerin sadece çocuklar n Kur'an öLrendikleri mushaflara konulmas na müsaade etmesi,121 mushaflara çe-itli i-aretlerin konulmas n n uzun süre genel kabul görmediLi anlam na gelmektedir.
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Karatay, Arapça Yazmalar KatoloRu, I, önsöz.
bk. Zâhid el-Kevserî, Makâlât, s. 12
118
Örnek için bu çal -man n sonunda verilen Ek-2’ye bak labilir.
119
Dânî,. el-Muhkem fî naktL'l-mesâhif (n-r. 1zzet Hasan), Dima-k 1986, s. 2, 35, 17.
120
Ebu Ubeyd, Fezâilü’l-Kur’ân, s. 241-242; Dânî, el-Muhkem, s. 17.
121
Dânî, el-Muhkem, s. 17.
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Önde gelen talebelerinden Ebu Muhammed Abdullah b. Abdülhakem'in (ö.
214/829) belirttiLine göre 1mâm Mâlik, bir gün gümü- süslü bir mushaf ç karm -,
onda sûre sonlar sat r boyunca uzanan mürekkeple belirlenmi-, âyetlere de yine
mürekkeple noktalama i-aretleri konmu-tu. 1mâm Mâlik, onun dedesine ait olduLunu ve dedesinin onu Hz. Osman mushaflar n n istinsah edildiLi dönemde yazd L n
belirtmi-tir.122 ELer ona sûre sonlar ve noktalama i-aretleri sonraki dönemlerde deLil
de ilk yaz ld L s rada konulmu-sa, bu tür i-aretlerin gayr-i resmî olarak kullan l - n n
çok erken dönemlere kadar gittiLi söylenebilir.
Yukar da verilen bilgilerden anla- ld L kadar yla Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi
mushaflarda sûreler ve âyetler aras herhangi bir i-aretle ayr lm - deLildi. Tevbe hariç
sûrelerin ba- na besmelenin yaz lm - olmas , sûreleri birbirinden ay rma i-levini zaten görmekteydi. Sûrelerin ve âyetlerin birbirinden belli -ekillerle ayr lmas sonraki
dönemlerde gerçekle-tirildiLine göre Topkap nüshas n n Hz. Osman mushaf olmas
ihtimali zay f kalmaktad r.
2. Tahmis ve Ta'7irler
Topkap mushaf nda âyet sonlar belirlendiLi gibi âyetler sûre içerisinde be-li
(tahmis), onlu (ta'-ir) ve yüzlü (ta'-îrü't-ta'-îr) gruplara da ayr lm -t r. Âyet sonlar
genelde küçük çiçek -ekli veya ince düz çizgiler, daire içine al nmak suretiyle; tahmisler âyet sonu i-aretinin biraz daha büyüLü ile; ta'-irler de tahmisler için kullan lan
-eklin daha büyüLü ve daire içine farkl -ekillerin çizilmesiyle belirlenmi-tir. Âyet
say s 100 ve 100'ün üzerinde olan sûrelerde ise her yüz âyetin sonuna küçük dikdörtgen -ekli çizilmi-, dikdörtgenin içine "mie" kelimesi veya ona benzer bir kelime
yaz lm -t r.123
Ebu Amr ed-Dânî'nin (ö. 444/1053) ifadesine göre tâbiîn neslinden itibaren
müslümanlar n ya-ad L bütün -ehirlerde 1slâm âlimleri büyük ve küçük ebatlardaki
mushaflara nakt konusunda ruhsat vermi-ler, sûre ba-lang çlar n , âyetlerin say s n
yazmay , âyetleri be-erli ve onarl gruplara ay rmay sak ncal bulmam -lard r.124 Sahâbeden 1bn Mes'ûd, tâbiînden Mücâhid, Ebü'l-Âliye, 1bn Sîrîn, Atâ gibi -ahsiyetlerin
ta'-iri ho- kar- lamad klar na, 1bn Mes'ûd'un ta'-ir konmu- bir mushaf görünce
ta'-irleri kaz d L na dair verilen bilgiler125, ayr ca Katâde'nin "Müslümanlar önce nakt
yapt lar (harekeleme i-aretleri koydular?), ard ndan tahmis ve ta'-irleri belirlediler"
sözü, Hz. Osman döneminde resmî mushaflar n yaz m n n ard ndan baz
müslümanlar n, ellerinde bulunan mushaflara bu tür i-aretleri koymaya ba-lad klar n
gösterir. Bu ve benzeri rivayetlere dayanan Nihad M. Çetin, "Mushaflar n nakt n ve
âyetlerin be-er be-er ve onar onar i-aretlenmesini sahâbe ile tâbiînin ilk neslinden
olanlar n ba-latt klar na delalet eden rivayetler vard r."126 demektedir. Tüm bunlar
ayn zamanda Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi ana (imam) mushaflarda bu tür -ekillerin yer almad L n gösterir.
Bunlar n yan s ra baz kaynaklarda Kur’an âyetlerini ilk defa tahmis ve
ta'-irlere ay ran n Nasr b. Âs m el-Leysî (ö. 89/708) olduLuna dair rivayet yer al r.127
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Dânî, el-Muhkem, s. 17.
Örnekler için Ek-1 ve diLer eklere bak labilir.
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Kitâbü'n-Nakt (ayn müellife ait el-Mukni'in zeylinde bas lm -t r), s. 130.
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Bu bilgiyi de dikkate ald L m zda sûreleri tahmis ve ta'-irlere ay rma i-leminin gayr-i
resmî olarak erken dönemde ba-lad L n , bu i-i resmî olarak ilk yapan ki-inin ise Nasr
b. Âs m olduLunu söyleyebiliriz.
Burada -öyle bir soru akla gelebilir: Sûre ba- ve âyet sonu -ekillerinin, tahmis
ve ta'-irlerin, Topkap mushaf na sonradan ilave edilmi- olmas ve dolay s yla bu
mushaf n Hz. Osman mushaf olmas ihtimali yok mudur? Bu soruya olumlu cevap
vermek mümkün deLildir. Zîra bu mushafta söz konusu -ekiller için sat r içinde yeterli bir bo-luk bulunmaktad r. Bu durum özellikle sûre ba-lar yla ta'-ir ve ta'-îru'tta'-îrlerde daha belirgindir.
3. Hurûf-9 Mukattaan9n Âyet Say9lmamas9
Topkap mushaf nda sûrelerdeki tahmis ve ta'-irler incelendiLinde 29 sûrenin
ba- nda yer alan hurûf- mukattaan n müstakil birer âyet say lmad L , her birinin ilk
âyetin bir parças olarak kabul edildiLi görülmektedir. Kaynaklarda kaydedildiLine
göre Basral k raat âlimleri, hurûf- mukattaan n hiçbirini tam bir âyet kabul etmemi-,
Kûfeliler ise elif-lâm-mîm, elif-lâm-mîm-sâd, hâ-mîm, kâf-hâ-yâ-ayn-sâd, tâ-hâ, tâsîn-mîm ve yâ-sîn harflerini birer; hâ-mîm-ayn-sîn-kâf harflerini iki âyet sayarken
diLerlerini ilk âyetin parças saym -lard r.128 Bu bilgilerden hareketle Topkap
mushaf nda âyetlerin, Basral k raat âlimlerinin say m na göre numaraland r lm olduLu rahatl kla söylenebilir. 1leride verilecek bilgilerden de anla- lacaL üzere
mushafa harekeleme ve noktalama i-aretleri de resmî olarak ilk kez Basra'da konulmu-tur.
4. Harekeleme 7aretleri ( eklü’l-mushaf)
Topkap mushaf nda kelime sonlar nokta ile harekelenmi-tir. Üstün hareke
harfin üzerine, esre alt na, ötre önüne (sol orta k sm na) bir nokta ile, tenvinler iki
nokta ile i-aretlenmi-, -eddeler ise belirtilmemi-tir.129
Arap harfleri önceleri noktas z ve harekesizdi.130 Fetihler neticesinde yabanc
unsurlar n müslüman olarak Araplar'a kar -mas ile Araplar’ n selikalar n n bozulmas
ve özellikle Kur'an k raatinde hatal okumalar n ba- göstermesi üzerine Ebü'l-Esved
ed-Düelî (ö. 69/688), Kur'an' n metnini ba-tan sona kadar farkl mürekkeple ve nokta
-eklindeki harekelerle harekeledi. Ebü'l-Esved, mushaf harekeleme i-ini gerçekle-tirmek için Basra valisi Ziyâd’ n kendisine gönderdiLi otuz ki-i aras ndan
AbdülkaysoLullar 'ndan bir ki-iyi seçti ve ona: "Yan na mushaf ve mushaf yaz s n n
renginden farkl olan bir boya (k rm z mürekkep) al! Bir harfi telaffuz ederken dudaklar m açt L m (üstün harekeyi seslendirdiLim) zaman harfin üstüne (o farkl renkle)
bir nokta koy, dudaklar m öne doLru birle-tirdiLimde (zamme harekeyi seslendirdiLimde) harfin yan na (önüne), dudaklar m a-aL ya doLru k rd L mda (esre harekeyi
seslendirdiLimde) alt na koy, bu harekelerden birini gunne ile seslendirirsem iki nokta koy" dedi.131 Ebü'l-Abbas el-Müberred (ö. 286/900) mushafa harekeleme i-aretleri128

Zemah-erî, Muhmud b. Ömer, el-KeGGâf, Beyrut 1388/1947, I, 105-106; Zerke-î, Bedreddin Muhammed
b. Abdullah, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân (n-r. Muhammed Ebü’l-Fadl 1brahim), Kahire 1376/1957, I, 170171.
129
Örnekler için çal -man n sonunda verilen eklere bak labilir.
130
Dânî, el-Muhkem, s. 2; 1bnü'l-Cezerî, en-Ne-r, I, 7.
131
Dânî, el-Muhkem, s. 3-4, 6-7; 1bnü'n-Nedîm, Muhammed b. 1shak, el-Fihrist (n-r. Mustafa 2üveymî),
Tunus 1405/1985, s. 190-191; Süyûtî, el- tkân, I, 250; 1zmirli, Târih-i Kur'an, s. 16; Zencânî, Ebu Abdullah, Târîhu’l-Kur’ân, Beyrut 1388/1969, s. 87-88; Durmu-, 1smail, "Harf", D1A, 1stanbul 1997, XVI, 161162.
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ni ilk olarak AbdulkaysoLullar ’ndan birisinin koymas sebebiyle, nakt i-ini kendi
zaman na kadar Basra'da bu kabile mensuplar n n yürüttüLünü kaydeder.132 Ebü'lEsved'le ilgili rivâyetten, harekeleme i-inin kelimelerin sonu ile s n rl kald L ve onun
sadece harekeleri ve tenvini koyduLu anla- lmaktad r.133
Ebü’l-Esved, harekeleri noktalarla belirlediLi için bu i-leme Geklü’l-mushaf’’ n
yan s ra, özellikle ilk zamanlarda naktu’l-mushaf da denilmi-tir.
Daha sonraki as rda Halîl b. Ahmed (ö. 175/791) bunlara hemz, te-dîd, revm
ve i-mâm ilave etmi- ve Ebü'l-Esved'in nokta koymak sûretiyle belirlediLi harekeleme i-aretlerini, bugünkü üstün, esre ve ötre -ekillerine dönü-türmü-tür. Ötre hareke
için küçük vâv, esre için harfin alt na küçük yâ, üstün için harfin üstüne hafif yat k elif
harfini yazm -, -edde için Gedîd kelimesinin ilk harfi olan "-in" harfini, -eddesiz olan
için de hafîf kelimesinin ilk harfi olan "h "y (-) belirlemi-tir.134
5. Noktalama 7aretleri ( 'câmü'l-Kur'ân)
Yaz mda -ekil olarak birbirine benzeyen harfleri ay rdetmek için konan noktalama i-aretleri Topkap mushaf nda bugünkü harekeleme i-aretlerine benzer -ekilde
yat k çizgilerle belirlenmi-tir. Bu çizgiler meselâ bâ harfinin alt na bir, tâ'n n üzerine
iki, sâ'n n (.) üzerine üç, yâ'n n alt na iki, nûn'un üzerine ise bir tane; cîm'in alt na
bir, h 'n n (-) üzerine bir tane; fâ'n n üzerine bir kâf' n alt na bir; zâ (/) harfinin
üzerine bir tane olmak üzere konulmu-tur.135
Yaz da birbirine benzeyen harfleri ay rt etmek için baz harflere nokta konulmas n n tarihiyle ilgili farkl görü-ler bulunmakla birlikte me-hur olan telakkiye göre
i-lem, Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî'nin (ö. 95/714) emriyle Ebü'l-Esved'in öLrencileri
olan Nasr b. Âs m ile (ö. 89/708) Yahyâ b. Ya'mer (ö. 129/746) taraf ndan 1brânî ve
Süryânî yaz lar örnek al narak gerçekle-tirilmi-tir.136 Bu i-i ilk kez Hasan el-Basrî'nin
(ö. 110/728) yapt L da söylenir.137
Seleften 1bn Mes'ûd gibi baz âlimlerin, "Ku'an' tecrid ediniz; ona hiç bir -eyi
kar -t rmay n z!" tarz ndaki talimatlar , Hasan el-Basrî (ö. 110/728) ve 1bn Sîrîn'in (ö.
110/728) mushaflar nakt ho- kar- lamad klar na dair rivayetler,138 asl nda noktalama
i-aretlerinin gayr-i resmî de olsa erken dönemden itibaren kullan lmaya ba-land L n
gösterir. Hasan el-Basrî'nin kelimelere noktalama i-aretlerini k rm z renkle koymada
sak nca görmediLi bildirilir.139 Mushaflarda ilk noktalama i-aretlerinin tâ ve yâ harflerine konulduLu ve bunun da mushaf için bir nûr say ld L yönündeki Yahyâ b. Ebu
Kesîr rivayeti daha önce zikredilmi-ti.140 Yahyâ b. Ebu Kesîr'in talebelerinden Ebu
Amr Abdurrahman b. Amr el- Evzâî'nin (ö. 157/774) de hocas gibi dü-ündüLü nakledilir.141
Nihad M. Çetin, noktalama i-aretlerinin kullan m n Asr- Saadet'e kadar götürme temayülündedir. Ona göre harflerin noktalanmas n çok eski tarihe (Enbâr ve
132

Dânî, el-Muhkem, s. 7.
Dânî, el-Muhkem, s.19.
134
Dânî, el-Muhkem, s. 6-7; Çetin, Nihad M., "Arap (YazL)", D1A, III, 280.
135
Baz örnekler için çal -man n sonunda verilen eklere bak labilir.
136
bk. Zerke-î, el-Burhân, I, 251; 1zmirli, Târih-i Kur'an, s. 16; Durmu-, 1smail, "Harf", D1A, XVI, 161-162.
137
bk. 1zmirli, Târih-i Kur'an, s. 16.
138
Dânî, el-Muhkem, s. 10-11.
139
Dânî, el-Muhkem, s. 12.
140
bk. Dânî, el-Muhkem, s. 17.
141
Askerî, Ebu Ahmed Hasan b. Abdullah, /erhu mâ yekau fîhi't-tashîf ve't-tahrîf (n-r. Seyyid Muhammed
Yûsuf), Dima-k 1401/1981, s. 16.
133
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Hîre devresinin ba-lar na) kadar ç karan rivayetler ve baz Cahiliye devri -âirlerinin
yaz yla ilgili ifadeleri bir tarafa b rak l rsa, Hz. Peygamber'in zaman nda baz harflere
ay rdedici noktalama i-aretlerinin konulduLuna dair aç k bilgi vard r. Nihad M. Çetin
bu görü-ünü teyit için baz rivayetler ile kitabe ve papirüs türü vesikalar delil getirmekte, ancak harfleri noktalama i-inin her zaman deLil de yaln z lüzumlu görülen
yerlerde yap ld L n ilave etmektedir. Ona göre vahyin yaz lmas nda, ba-lang çta k smî de olsa- nakt kullan lm -, sahâbîler mushaf bunlardan tecrit etmi-lerdir. Daha
sonra lâhn ve tashif endi-esiyle mushaf önce harekelenmi-, sonra da harfleri noktalanm -t r.142 Bunun yan nda bu yakla- m ikna edici görmeyen, dolay s yla noktalama
i-aretlerinin daha sonraki dönemlerde ihdas edildiLini savunan ara-t rmac lar da
bulunmaktad r.
Yahyâ b. Ya'mer ile Nasr b. Âs m' n mushaflara ilk noktalama i-aretlerini koyan
ki-iler olduLuna dair rivayetlerin olduLunu daha önce belirtmi-tik. Ebu Amr ed-Dânî
(ö. 444/1053), iki âlimin mushafa Basra -ehrinde ilk olarak nokta koyan ki-iler olmas n muhtemel görmektedir.143 Bu aç klamadan noktalaman n diLer -ehirlerde daha
önceden yap lmaya ba-land L veya bu i-lemi resmî olarak ikisinin gerçekle-tirdiLi
sonucu ç kar labilir.
Mushaflara noktalama i-aretlerinin konulmas yla ilgili olarak önemli bir bilgi
Ebu Ahmed el-Askerî (ö. 382/992) taraf ndan aktar l r. Buna göre müslümanlar
Kur'an' Emevî Halîfesi Abdülmelik b. Mervân zaman na kadar (65/685-86/705) k rk
küsur sene Hz. Osman mushaflar na göre okudular. Hatal okuyu-lar n yay lmas
üzerine dönemin Irak bölgesi vâlisi Haccâc (ö. 95/714), kâtiplerinden, birbirine -ekil
olarak benzeyen harflere alâmetler koymalar n istedi. Bu i-i Nasr b. Âs m yürüttü;
nakt tek ve çift olarak ve baz harflerin üzerine, diLerlerinin de alt na koymak suretiyle yaz da -ekil olarak benzer harfleri birbirinden ay rd .144 Böylece Ebü'l-Esved'den
sonra yaz n n ikinci ve ciddî bir slah safhas yine mesâhife baLl olarak cereyan etmi- bulunuyordu. Ebü'l-Esved'in harekeye delalet etmek üzere koyduLu noktalar
yuvarlakt ve siyah mürekkeple yaz lan metne bunlar bir ilave say ld L için ayr renkle
(k rm z mürekkeple) konuyordu. Harflerin tefriki için konacak i-aretlerin daha önce
de k smen mevcut noktalarla gösterilmesinin kar - kl La yol açacaL dü-ünülerek
bunlar, ufkî ve daha yayg n -ekliyle saLdan sola doLru alçalan hafif meyilli çizgiler
halinde konuldu ve harfin aslî bünyesinden say ld L için siyah mürekkeple yaz ld .145
Asl nda harflerin noktalanmas muhtelif safhalar geçirmi-tir.146 Noktalama i-aretlerinin Topkap mushaf nda da saLdan sola doLru alçalan hafif meyilli çizgiler halinde
konulduLunu daha önce kaydetmi-tik.
Sonraki dönemlerde müslümanlar n, özellikle k raatle me-gul olanlar n,
mushaflara noktalama i-aretlerini koymalar na ili-kin bir ayr nt , Halef b. Hi-âm elBezzâr'dan (ö. 229/844) gelir. Onun belirttiLine göre k raat imamlar ndan Ali b. Hamza el-Kisâî (ö. 189/805) Kur'an' okur, etraf ndakiler de onun okuyu-una göre
mushaflar na noktalama i-aretlerini koyarlard .147
142

Çetin, Nihad M., "Arap (Yaz )", D1A, III, 279. Ebu Abdullah ez-Zencânî, noktalama i-aretlerinin 1slâm’dan önce de kullan ld L yönündeki görü-ü benimseyenlerdendir (bk. Târîhu’l-Kur’ân, s. 89).
143
el-Muhkem, s. 6.
144
Askerî, /erhu mâ yekau fîhi't-tashîf ve't-tahrîf, s.14; KeskioLlu, Kur’ân- Kerîm Bilgileri, s. 155.
145
Çetin, Nihad M., "Arap (YazL)", D1A, III, 279, 280.
146
Bu konuda bk. KeskioLlu, Kir'an-L Kerim Bilgileri, s. 155.
147
Dânî, el-Muhkem, s. 13.
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Topkap Saray Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu'nu haz rlayan
Fehmi Edhem Karatay, Topkap mushaf n n birinci veya ikinci hicrî asra ait olabileceLini söylerken148, son dönem ara-t rmac lar ndan Salahaddin Müneccid, Hz. Osman' n yazd rd L ilk mushaflar n nakt ve süsleme gibi sonradan ihdas edilen unsurlardan
ar nd r lm - olmas ndan ve Topkap mushaf nda bu tür unsurlar n yer almas ndan
hareketle onun, Hz. Osman mushaf olamayacaL n belirtir ve ikinci asra ait olmas n
tercihe daha -ayan bulur. Ayr ca o, Topkap mushaf gibi bugün dünyan n deLi-ik
yerlerinde bulunan ve Hz. Osman'a ait olduLu söylenenlerin, Hz. Osman' n muhtelif
-ehirlere gönderdiLi resmî mushaflardan çoLalt lm - olabileceLini, Hz. Osman
mushaflar ndan çoLalt ld L için de onlara mecazen Hz. Osman mushaf dendiLini
kaydeder.149 Ona göre gerçekte Hz. Osman'a nisbet edilen ve üzerinde kan izleri
bulunan mushaf, ibtidâî Medine hatt yla yaz l olmal d r ki Medine hatt nda fennî
sanat eserleri; süsleme, tezhib, nokta ve hareke, tahmis ve ta'-ir bulunmamal d r.
Zira kaynaklar Hz. Osman mushaflar n n bu tür unsurlardan tamamen mücerret olduLunu bildirmektedir.150
1lk dönemlerde noktalama ve harekeleme i-aretleri için kullan lan mürekkeplerin rengi konusunda kaynaklarda -u bilgilere rastlamaktay z: Medineliler eskiden
beri mushaflarda hareke ve noktalar için k rm z ve sar olmak üzere iki renk kullanm -lard r. K rm z , harekeler, sükûn, te-did ve tahfif için, sar ise sadece hemzeler için
kullan lm -t r.151 Irakl lar ise bütün nakt i-aretleri için yaln zca k rm z renk kullanm -lard r. Kûfe ve Basral baz müslümanlar, mushaflar na -âz k raatleri de yaz yorlar;
sahih ve me-hur k raatler için ye-il, -âz ve metruk olanlar için de k rm z mürekkep
kullan yorlard .152 Fakat bu, kar - kl La sebep olduLu için ho- görülmemi-tir. Hicrî V.
as r k raat âlimlerinden Dânî'ye (ö. 444/1053) göre harekeleme ve noktalama i-aretleri için Medineliler'in yapt klar gibi iki renk; k rm z ve sar kullan lmal ; k rm z , harekeler, tenvin, tahfif, sükun vasl ve med için, sar ise sadece hemzeler için olmal d r.153

D. HZ. OSMAN MUSHAFLARININ YAZIM
MUKAYESE

EKL YLE (RESM-

MUSHAF)

Topkap mushaf n n yaz m -ekli, Hz. Osman’ n istinsah ettirdiLi resmî
mushaflar n yaz m -ekliyle mukayese edilerek de onun Hz. Osman’a ait olup olmad L tesbit edilebilir. Ba-ta 1bn Ebu Dâvûd es-Sicistânî’nin (ö. 316/929) Kitâbü’l-mesâhif’i
ve Ebu Amr ed-Dânî’nin (ö. 444/1053) el-Mukni’i olmak üzere Kur’an tarihine dair
yaz lm - bir çok eserde Hz. Osman mushaflar n n imlâ özellikleri ayr nt l olarak verildiLine göre, böyle bir mukayeseyi yapmak zor olmayacakt r. Bu mukayese yap l rken
Topkap mushaf n n, 1slâm Ara-t rmalar Merkezi (1SAM) Kütüphanesi'nde (Üsküdar/1stanbul) bulunan fotokopi nüshas ndan yararlan lacakt r. Çal -man n metin
k sm nda mushafa at flar yap l rken sûre ve âyet numaralar verileceLi gibi, dipnot
k sm nda da ula- m ve kontrol kolayl L saLlamas aç s ndan 1SAM Kütüphanesi'ndeki
nüshan n sonradan ilave edilen sayfa numaralar gösterilecektir.
148

Karatay, Arapça Yazmalar KataloRu, I, 1.
Müneccid, Dirâsât, s. 55.
150
Müneccid, a.g.e., s. 50.
151
Dânî, el-Muhkem, s. 19-20.
152
Dânî, el-Muhkem, s.20.
153
Dânî, Kitâbü'n-Nakt, s. 130.
149
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1. Resm-i Mushafa Uymayan Yaz9mlar
Topkap mushaf incelendiLinde baz kelimelerin yaz m n n Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi ana mushaflar n hiç birisinin yaz m -ekline (resm-i mushaf) uymad L
görülmektedir. Asl nda bu durum bile onun Hz. Osman mushaflar ndan birisi olmad L n göstermede yeterli bir unsurdur. Topkap mushaf nda resm-i mushafa uymayan yaz mlara -u örnekler verilebilir:
a) Kur'an'da çok s k geçen 0 1 ('alâ) ve 23 (hattâ) edatlar genelde elifle +1 ve
)43 -eklinde yaz lm -t r.154 Kuran tarihine dair kaynaklarda bu gibi edatlar n Hz. Osman mushaflar n n tamam nda yâ harfiyle 0 1 ve 23 tarz nda yaz l olduLu bildirilir.155
Ebu Ubeyd Kâs m b. Sellâm (ö. 224/838) 0 1 , 5% , 67 edatlar n n tamam n n yâ
harfiyle yaz ld L n , "hattâ" edat n n mushaflar n büyük çoLunluLunda da yâ ile
yaz ld L n , ancak bir mushafta onu elifle yaz l gördüLünü belirtir. Ebu Amr ed-Dânî
(ö. 444/1053) de kadîm bir mushafta benzer -ekilde elifle yaz l gördüLünü, ancak
imâm mushafa ve ana merkezlerin mushaflar na uymamas sebebiyle bununla amel
edilemeyeceLini söyler.156 Bu bilgilerden hareketle hattâ ve alâ gibi edatlar n Hz.
Osman mushaflar nda olmasa da diLer baz nüshalarda elifle yaz ld L
anla- lmaktad r. Ebu Ubeyd ve Ebu Amr ed-Dânî'nin gördüklerini söyledikleri mushaf
Topkap mushaf olabilir mi? Bunu çok uzak bir ihtimal olarak görmediLimiz gibi, çok
kuvvetli bir ihtimal olarak da göremiyoruz. Zira kadim mushaflar aras nda say lan
Ta-kent mushaf nda da 23ve 0 1edatlar bir çok yerde elifle +1 , )43 -eklinde
157
yaz lm b)
-t r.Mâide
sûresinin 3. âyetindeki "yeise" (9:!) fiiliyle AnkEbut sûresinin 23.
!)! yaz lm -t r.158
âyetindeki "yeisû" ( :!) fiili, yâ harfinden sonra elif ilavesiyle 9!)! ,
Halbuki kelime resm-i mushafta bu iki yerde elifsiz olarak yaz lm -, sadece Yûsuf
(12/87) ve Ra'd sûresinde (13/31) yâ'dan sonra elif ilavesi ile yaz lm -t r.159 Bu durum
da Topkap mushaf n n Hz. Osman' n yazd rd L ana mushaflardan birisi olmad L n
gösterir.
c) Ra'd (13) sûresinin 42. âyetinde yer alan ve Hz. Osman' n istinsah ittirdiLi
-eklinde yaz l olduLu bildirilen160 kelime Topkap
bütün mushaflarda
(el-kâfiru) yaz lm -t r.161 Bu kelimenin
mushaf nda kef harfinden sonra elifle )
yaz m Hz. Osman' n "imâm" ad verilen mushaf da dahil Hz. Osman' n istinsah
ettirdiLi mushaflardan hiç birisinin yaz m -ekline uymamaktad r. Bu yaz m tarz n n
hangi k raati yans tt L konusu ileride ("Topkap Mushaf na Hangi K raate Göre Nokta
ve Hareke Konmu-tur?" ba-l L alt nda) ele al nacakt r.
2. Hz. Osman’9n mâm Mushaf9 le Mukayese
Bir önceki ba-l k alt nda verilen bilgiler Topkap mushaf n n say lar az da olsa
baz kelimelerin imlâs aç s ndan Hz. Osman’ n istinsah ettirdiLi mushaflardan hiç
birisine tam olarak uymad L n asl nda ortaya koymaktad r. Burada onun imlâs , Hz.
Osman’a ait imâm mushaf ile ayr olarak mukayese edilerek meselenin daha da vuzuha kavu-mas saLlanacakt r.
154

Baz örnekler için bk. Topkap mushaf , s. 472, sat r 4, 7 (Ek-3); s. 503, sat r 2, 5, 8 (Ek-4).
Meselâ bk. Dânî, el-Mukni', s. 70.
156
Dânî, el-Mukni', s. 71.
157
Hamed, Resmü'l-mushaf, s. 328.
158
bk. TopkapL mushafL, s. 129, sat r 16; s. 503, sat r 14 (Ek-4).
159
Mehdevî, Hecâü mesâhifi’l-emsâr, s. 96.
160
Bennâ, thâf, II, 164.
161
bk. TopkapL MushafL, s. 315, sat r 1 (Ek-2).
155
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-Mü’minûn (23) sûresinin 87 ve 89. âyetlerinde geçen lafzatullah, Topkap
mushaf nda (lillâhi) yaz l d r.162 Halbuki bu iki âyetteki lafzatullah n, Hz. Osman' n
(Allâh) -eklinde yaz l
imâm ad verilen mushaf nda ve ayr ca Basra mushaf nda
olduLu bildirilir.163
-Mümin (40) sûresinin 26. âyeti,
!
(ve en yuzhira) olarak yaz lm -t r164 ki
bu yaz m -ekli de Hz. Osman' n özel mushaf na uymamaktad r. Zira onda ve
!
(ev en yuzhira) yaz l d r.165
Irakl lar' n mushaf nda âyet
- Topkap mushaf nda Hadîd (57) sûresinin 24. âyeti % & #$
" (fe
innallâhe'l-Raniyyü'l-hamîd) -eklinde hüve zamiri olmaks z n yaz l d r.166 Âyet mâm
"
mushafta Medine ve 2am d - ndaki mushaflarda olduLu gibi hüve ilavesiyle
% & #$ (fe innallâhe hüve'l-Raniyyü'l-hamîd) yaz lm -t r.167
Bu örnekler de, Topkap mushaf n n baz kelimelerin yaz m aç s ndan Hz.
Osman' n özel mushaf olmad L n göstermektedir.
3. Hz. Osman'9n Ana ehirlere GönderdiKi Mushaflarla Mukayese
Bundan önceki ba-l k alt nda Topkap mushaf n n, Hz. Osman'a ait özel
mushafa uymayan yaz m özelliklerine dair örnekler verilmi-ti. Hz. Osman' n ana -ehirlere gönderdiLi resmî mushaflarla kar- la-t r ld L nda, Topkap mushaf n n, onlardan belli birisinin yaz m -ekline tam olarak uymad L , baz kelimelerin yaz m nda bir
veya bir kaç -ehrin mushaf na, baz kelimelerin yaz m nda ise diLer bir veya bir kaç
-ehrin mushaf na uyduLu görülmektedir.
Meselâ Topkap mushaf nda Yûnus Sûresinin 22. âyeti ; <=! (yenGüruküm)
-eklinde yaz lm -t r168 ki bu yaz m sadece 2am mushaf na uymaktad r. Kelime diLer
merkezlere gönderilen ana mushaflarda ;> ! (yüseyyiruküm) olarak yaz l d r.169 Öte
yandan Topkap mushaf nda Bakara (2) sûresinin 116. âyeti )? (ve kâlû)170, Âl-i
@A (ve'z-zübüri ve'l-kitâbi)171, Nisâ (4) sûresinin
1mran (3) sûresinin 184. âyeti B)4
172
66. âyeti C ? (kalîlün) , En'âm (6) sûresinin 32. âyeti E FG D % (ve leddârü'l-âhiretü)173,
1srâ sûresinin 93. âyeti IJKH C? (kul sübhâne)174, Rahman (55) sûresinin 12. âyeti L
MN (zü'l-asfi)175 -eklinde yaz lm -t r ki bu yaz mlar Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi
bütün mushaflara uyarken sadece 2am mushaf na uymamaktad r. Bu kelimeler 2am
mushaf nda s ras yla )? (kâlû), B)4 )@ @A )@ (ve bi'z-zübüri ve bi'l-kitabi), + ? (kalîlen),
E FG D % (ve le dârü'l-âhiretü), O)? (kâle) ve MN L (ze'l-asfi) biçiminde yaz lm -t r.176
Örnekleri çoLaltmak mümkün olmakla birlikte bu mukâyese ve bundan önceki
iki ba-l k alt nda verilen bilgiler, Topkap mushaf n n, Hz. Osman mushaflar ndan
162

bk. s. 433-434.
Mehdevî, a.g.e., s. 119; Dânî, el-Mukni', s. 108-109; Bennâ, thâf, II, 290.
164
bk. s. 603, sat r 7.
165
bk. 1bn Ebu Dâvûd, Kitâbü'l-mesâhif, s. 46, 47, 51; Mehdevî, a.g.e., s. 121; Dânî, el-Mukni', s. 110.
166
bk. s. 711, sat r 8.
167
bk. 1bn Ebu Dâvûd, Kitâbü'l-mesâhif, s. 46, 47, 51; Mehdevî, a.g.e., s. 121; Dânî, el-Mukni', s. 116.
168
bk. s. 256, sat r 14.
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Mehdevî, a.g.e., s. 119: Dânî, el-Mukni', s. 108; Bannâ, thâf, II, 121.
170
bk. s. 20, sat r. 5.
171
bk. s. 88, sat r 2-3.
172
bk. s. 106, sat r 10.
173
bk. s. 158, sat r 7.
174
bk. s. 360, sat r 15.
175
bk. s. 696, son sat r.
176
Mehdevî, Hecâü mesâhifi’l-emsâr, s. 118-120; Dânî, el-Mukni', s. 106-112.
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belli birisinin esas al narak yaz lmad L n göstermesi aç s ndan yeterlidir. Topkap
mushaf n n daha çok Medine ve 2am mushaflar n n yaz m -eklini yans tt L n söyleyebiliriz.

E. TOPKAPI MUSHAFINA HANG KIRAATE GÖRE NOKTA VE HAREKE
KONMU TUR?
Bundan önceki ba-l k alt nda Topkap mushaf n n Hz. Osman mushaflar ndan
hangisinin yaz m na uyduLu konusu ele al nm -t . Orada verilen bilgiler zaten onun
dönemin hangi -ehrine ait k raat tarz n yans tt L hakk nda baz ipuçlar vermekteydi;
çoLunlukla Medine ve 2am mushaflar n n yaz m na uyduLunu ancak baz kelimelerin
yaz m nda bu iki -ehrin d - ndaki mushaflar n esas al nd L n görmü-tük. Topkap
mushaf , k raatler aç s ndan incelendiLinde, onda âyetlerin tamam n n sahih
(mütevâtir) k raatlere göre noktalanm - ve harekelenmi- olduLu görülmektedir. Onda
bugün -az kabul edilen k raatlere göre harekelenmi- kelime yoktur. Peki o, dönemin
ana merkezlerinden hangisinin k raatini yans tmaktad r? Bunu ortaya koyabilmek için
baz âyetlerdeki noktalama ve harekeleme i-aretlerini inceleyeceLiz.
- Ra'd (13) sûresinin 42. âyetinde yer alan ve Hz. Osman' n istinsah ittirdiLi
biçiminde yaz l olduLu bildirilen177 kelime Topkap
bütün mushaflarda
(el-kâfiru) yaz lm -t r.178 Bu kelimenin
mushaf nda kef harfinden sonra elifle )
yaz m "imâm mushaf" da dahil Hz. Osman mushaflar ndan hiç birisinin yaz m
-ekline uymamaktad r. Peki kelime hangi k raate göre yaz lm -t r? Medineli Nâfi' ve
Ebu Ca'fer, Mekkeli 1bn Kesîr ve Basral Ebu Amr, kelimeyi Topkap mushaf ndaki
yaz ma da uyacak -ekilde tekil olarak el-kâfiru, Kûfe ve 2am kurrâs ise çoLul olarak
el-küffâru okumu-lard r.179 GörüldüLü gibi bu kelime Topkap mushaf nda Medine,
Mekke ve Basra'da yayg nl k kazanm - k raat tarz na göre yaz lm -t r.
Kelimenin yaz m n n resm-i mushafa uymamas ne gibi bir sonuç doLurur?
-eklinde bir soru akla gelebilir. Bu soruya verilebilecek cevap -udur: Hz. Osman' n
istinsah ettirdiLi mushaflarda kelimelerin ortas nda yer alan ve med (uzun ünlü) konumunda olan elifler, kelime okunurken telaffuza yans d L halde -dönemin imlâ
teamülünü yans tacak -ekilde- çoLunlukla yaz lmam -t r. "Semâvât", "en-neffâsât"
kelimelerinin s ras yla P Q , RS = -eklinde yaz lmas gibi. Hz. Osman mushaflar nda
yaz lm -t r.
Ra'd sûresinin 42. âyetindeki kelime de benzer -ekilde elifsiz olarak
Bu yaz m -ekli kelimenin hem tekil hem de çoLul haliyle okunmas na imkan vermektedir. T pk Fâtiha sûresinde (1/4) T U olarak yaz lan kelimenin, hem mâliki hem de
meliki k raatine imkan vermesi gibi. Ra'd 42'deki kelime Topkap mushaf nda elifle
yaz lmakla kelimeyi tekil haliyle seslendiren okuyu- tarz n yans tmakta, çoLul haliyle
okuyu-a imkan vermemektedir. Dolay s yla Topkap mushaf belli bir k raat tarz na -ki
bu k raat tarz da mütevâtir yedi k raat içerisindedir- göre yaz lm - demektir.
- AnkEbut (29) sûresinin 55. âyetinde geçen fiil üçüncü tekil -ah s kipiyle O V!
(yekûlu) biçiminde noktalanm -t r.180 Kelimeyi Medineli Nâfi ile Kûfeli k raat imamlar
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Bennâ, thâf, II, 164.
bk. TopkapL MushafL, s. 315, sat r 1.
179
1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 298; Bennâ, thâf, II, 163
180
bk. s. 509, sat r 3.
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da bu -ekilde, diLer kurrâ ise çoLul kipiyle nekûlu okumu-lard r.181 Bu kelimede Topkap mushaf , Medine ve Kûfe'de yayg n olan k raat tarz n yans t r.
- Yâsîn (36) sûresinin 39. âyeti zamme ile W V (ve'l-kameru) -eklinde harekelenmi-tir182 ki bu hareke Mekkeli 1bn Kesîr, Medineli Nâfi, Basral Ebu Amr ve
Yakûb'un râvîsi Ravh' n okuyu-lar yla uygunluk arzetmektedir.183
- Kâf (50) sûresinin 30. âyetine O VX! Y ! (yevme yekûlü) -eklinde hareke ve nokta
konmu-tur184 ki Medineli Nâfi ile Kûfeli Âs m' n râvîsi Ebu Bekir'in okuyu-lar bu -ekildedir. DiLer k raat imamlar âyetteki fiili nûn ile nekûlu okumu-lard r.185
- Saf sûresinin 8. âyeti \XD W] Z [4WU (mütimmün nûrahû) -eklinde; birinci kelimenin
tenvini, ikincisinin de nasb hâliyle harekelenmi-tir.186 K raat imamlar ndan Mekkeli
1bn Kesîr, Kûfeli Hamza, Kisâî, Halef ve Hafs, âyeti izafet ile; birincisini zamme ile ve
tenvinsiz, ikincisini ise cer hâliyle (mütimmü nûrihî -eklinde), diLer k raat imamlar
(Medineli Nâfi ve Ebu Ca'fer, 2aml 1bn Âmir, Basral Ebu Amr ve Ya'kûb, Kûfeli Âs m' n râvîsi Ebu Bekir) ise Topkap mushaf nda harekelendiLi -ekliyle okumu-lard r.187
-Rahman (55) sûresinin 12. âyeti ^ )_
[MN L `a& (ve'l-habbü zü'l-asfi ve'rrayhanü) -eklinde; üç kelime de ref' haliyle harekelenmi-tir.188 2am bölgesi k raat
imam 1bn Âmir, kelimelerin üçünü de nasb haliyle okumu-tur ki 2am'a gönderilen
ana mushafta zû kelimesi vav yerine elifle zâ (ze'l-asfi) olarak yaz l d r. Kûfeli Hamza,
Kisâî ve Halef ilk iki kelimeyi ref, üçüncü kelime olan ve'r-rayhân' esre ile ve'r-rayhâni
-eklinde okumu-lard r. Geriye kalan Medineli Nâfi', Kûfeli Âs m, Mekkeli 1bn Kesîr,
Basral Ebu Amr, Topkap mushaf nda harekelendiLi -ekliyle üç kelimeyi de ref haliyle okumu-lard r.189
-Müddessir (74) sûresinin 50. âyetinde geçen kelime E b =4 U (müstenferatün)
-eklinde fâ harfinin fethas yla harekelenmi-tir.190 Medineli Nâfi ve Ebu Ca'fer ile 2aml
1bn Âmir'in okuyu-lar da bu -ekildedir. DiLer k raat imamlar , fâ harfinin esresi ile
"müstenfiratün" okumu-lard r.191
Yukar da verilen örneklerde Topkap mushaf n n genelde öncelikle Medine k raatine ve Medine ile birlikte bazan 2am, bazan Mekke, bazan Kûfe, bazan da Basra
k raatine uyduLu, bazan da bir çoLunu yans tt L görülmektedir. Ancak onun sonraki
as rlarda Ebu Bekir b. Mücâhid (ö. 324/936) taraf ndan seçilip belirlenen ve
müslümanlar n genel kabulünü alan yedi k raatten belli birini -meselâ Medineli
Nâfi'in k raaitini- yans tt L söylenemez. Zira Topkap mushaf nda Müddessir (74)
;c! (yezkürûne) -eklinde (fiilin ba- ndaki harf
sûresinin 56. âyetinde geçen kelime
yâ olarak) noktalanm -t r.192 Bütün k raat imamlar bu -ekilde okurken sâdece Medineli Nâfi kelimeyi tâ harfiyle (hitâb kipiyle: "tezkürûne") okumu-tur.193 Bu kelimenin
181

1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 343.
bk. s. 563, son sat r.
183
1bnü’l-Cezerî, en-Ne-r, II, 353.
184
bk. s. 678, son sat r.
185
1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 376.
186
bk. s. 729, sat r 1.
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1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 387; Bennâ, thâf, II, 537.
188
bk. s. 696-697.
189
1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 380.
190
bk. s. 768, son sat r.
191
1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 393.
192
bk. s. 769, sat r 5.
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1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 393.
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yaz m Medineli Nâfi'in okuyu-una uymamaktad r. Yine Topkap mushaf nda Nahl
(16) sûresinin 43 ve Enbiyâ (21) sûresinin 7. âyetinde geçen kelimeye 0X3 ! (yûhâ)
olarak nokta ve hareke konmu-tur.194 Kelimeyi Kûfeli Hamza, Kisâî ve Halef belirtilen
âyetlerde bu -ekilde, geriye kalan k raat imamlar ise 0[3 W] (nûhî) okumu-lard r.195 Bu
haliyle Topkap mushaf daha çok Kûfe kurrâs n n okuyu-unu yans tmaktad r. Ayr ca
Tûr (52) sûresinin 28 âyetinde hemzeye de][7 (innehû) -eklinde esre hareke konmu-tur.196
Medineli k raat imamlar Nâfi ile Ebu Ca'fer ve Kûfeli Kisâî hemzenin fethas ile de]b
(ennehû), diLer k raat imamlar ise Topkap mushaf nda olduLu gibi hemzenin esresi
ile df]7 (innehû) okumu-lard r.197 Daha önce de ifade edildiLi üzere Topkap mushaf
yedi k raatten belli birini yans tmamaktad r. Ama bu, ona yedi k raatten farkl bir
k raat tarz na göre nokta ve hareke konulduLu anlam na kesinlikle gelmemektedir.
Zira Topkap mushaf bu aç dan, yani mütevâtir yedi k raatin d - nda bir okuyu-u
yans t p yans tmad L yönünden incelendiLinde görülmektedir ki o, mütevâtir yedi
k raatin d - na ç kmamakta ancak belli birini de yans tmamaktad r.
Bu konuda çok ilginç bir durum, Cin (72) sûresinin 3-14. âyetlerinin ba- k sm nda yer alan "inne/enne" edat n n harekeleni- tarz nda kar- m za ç kmaktad r.
Kelime sûrenin 3, 4, 6, 7 ve 9. âyetlerinde hemzenin fethas yla "enne"; 5, 8, 10, 11,
12, 13, 14. âyetlerinde ise esresiyle "inne" -eklinde harekelenmi-tir.198 Kelimeyi yedi
k raat imam n n nas l okuduLuna gelince, 2aml 1bn Âmir, Kûfeli Hamza, Kisâî, ve
Âs m' n râvîsi Hafs, Hamza’n n râvîlerinden ve on k raat imamlar ndan Halef, âyetlerin hepsinde hemzenin fethas yla "enne", diLer kurrâ (Medineli Nâfi, Mekkeli 1bn Kesîr, Basral Ebu Amr ve Kûfeli Âs m' n râvîsi Ebu Bekir) âyetlerin tamam nda esreli
olarak "inne" okumu-lard r. GörüldüLü gibi Topkap mushaf bu edat n Cin sûresinde
harekeleni-i aç s ndan yedi k raatten belli bir okuyu-u yans tmamakta, bir k sm nda
1bn Âmir, Hamza, Kisâî, Hafs ve Halef'in mü-terek okuyu-una diLer k s mlarda ise
Nâfi, 1bn Kesîr, Ebu Amr ve Ebu Bekir'in mü-terek okuyu-una uygun dü-mektedir.
Öte yandan on k raat imamlar ndan Medineli Ebu Ca'fer, bu kelimeyi dokuz yerde
esreli (inne) okurken, üç yerde (3, 4 ve 6. âyetlerde) ise fetha ile (enne) seslendirmi-tir.199
Bu durum Topkap mushaf n n, dönemin 1slâm coLrafyas n n ana merkezlerinde me-hur olan k raatlerin belli imamlara göre tasnif edilmesinden önce yaz ld L n , yani onun oldukça kadim bir mushaf olduLunu gösterir. BilindiLi gibi yedi
mütevâtir k raatin kendilerine nisbet edildiLi imamlar hicrî ikinci as rda ya-am -lar,
bu yedi imam n k raatinin seçilip belirlenmesi ise hicrî IV. asr n ilk çeyreLinde vefât
eden Ebu Bekir b. Mücâhid (ö. 324/936) taraf ndan yap lm -t r. Burada Topkap
mushaf n n oldukça erken döneme ait olma durumunun ortaya ç kmas n n yan s ra
-u önemli sonuçlara da ula- labilmektedir: Her -eyden önce Ebu Bekir b. Mücâhid'in
yapt L i-i test etme ve onun yapt L tercih ve tasnifin ne kadar isabetli olduLunu
görme imkan elde etmi- oluyoruz. Topkap mushaf n n yedi k raatten belli birine
tam olarak uymasa da yedi k raatin s n rlar içinde kalmas ; onda mütevâtir k raatlere
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bk. s. 336, sat r 6; 401, sat r 11.
1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 296 Bennâ, thâf, II, 155.
196
bk. s. 686, sat r 9.
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1bnü'l-Cezerî, en-NeGr, II, 378; Bennâ, thâf, II, 497.
198
bk s. 761-762 (Ek-5).
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1bnü’l-Cezerî, en-NeGr, II, 391; Bennâ, thâf, II, 565-566.
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uymayan yaz mlara rastlanmamas bir taraftan 1bn Mücâhid'in yapt L i-in isabetliliLini gösterirken diLer taraftan müslümanlar n Kur'an' nesilden nesile tahrif ve taLyirden uzak olarak aktarmada gösterdikleri titizliLi gözler önüne sermektedir.

F. TOPKAPI MUSHAFI HANG DÖNEME A TT R?
Buraya kadar yap lan aç klamalar Topkap mushaf n n, Hz. Osman' n özel
mushaf veya ana -ehirlere gönderdiLi mushaflardan birisi olamayacaL n ortaya
koymaktad r. Zira Topkap mushaf nda sûre ve âyet ba-lar i-aretlenmi-, sûre içerisinde âyetler tahmis, ta'-îr ve âyet say s yüzü geçen sûrelerde ta'-îru't-ta'-îrlere ayr lm -, kelimelere harekeleme ve noktalama i-aretleri konmu-tur. Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi mushaflar n bu tür unsurlar içermediLi kaynaklarda kaydedilmektedir.
Ayr ca Topkap mushaf nda baz kelimelerin yaz m n n Hz. Osman mushaflar ndan
belli birine uymad L da görülmü-tür.
O halde Topkap mushaf hangi döneme ait olmal d r? Daha önce geçtiLi üzere Topkap Saray Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu'nu haz rlayan
Fehmi Edhem Karatay, onun birinci veya ikinci hicrî asra ait olabileceLini söylerken200, son dönem ara-t rmac lar ndan Selahaddin Müneccid, ikinci asra ait olmas n
tercihe daha -ayan bulmaktad r.201 Selahaddin Müneccid'e göre, gerçekte Hz. Osman'a nisbet edilen ve üzerinde kan izleri bulunan mushaf, ibtidâî Medine hatt yla
yaz l olmal d r ki Medine hatt nda fennî sanat eserleri; süsleme, tezhib, nokta ve
hareke, tahmis ve ta'-ir bulunmamal d r. Zira kaynaklar Hz. Osman mushaflar n n bu
tür unsurlardan tamamen mücerret olduLunu vurgulamaktad r.202
Yine daha önce geçtiLi üzere mushaflara resmî olarak ilk harekeleme i-aretleri
hicrî birinci asr n ikinci yar s nda Ebü'l-Esved ed-Düelî (ö. 69/688) taraf ndan, noktalama i-aretleri ise genel kan ya göre Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî'nin (ö. 95/714) emriyle Ebü'l-Esved'in öLrencileri olan Nasr b. Âs m ile (ö. 89/708) Yahyâ b. Ya'mer (ö.
129/746) taraf ndan konulmu-tur.203 Öte yandan mushaflar ilk defa tahmis ve
ta'-irlere ay ran n Nasr b. Âs m el-Leysî (ö. 89/708) olduLu söylenir.204 Nasr b. Âs m,
bu i-i resmî olarak ilk yapan ki-i olmal d r. Topkap mushaf nda harekeleme ve noktalama i-aretlerinin yer almas , ayr ca âyetlerin tahmîs ve ta'-îrlere ayr lm - olmas -ayet Topkap mushaf resmî bir mushaf ise- onun en erken Haccâc (ö. 95/714) dönemine kadar geri gidebileceLini gösterir.
Ebu Bekir el-Bâk llânî'nin (ö. 403/1013) verdiLi bilgiye göre Haccâc (ö.
95/714), idareciler içerisinde mushaflar konusuna en fazla önem veren, onlar n yaz m
-ekillerini en s k bir -ekilde takip eden bir -ahsiyettir. Onun, Basra'n n önde gelen
hâf z ve hattatlar ndan Hasan el-Basrî ba-kanl L nda Ebü'l-Âliye, Nasr b. Âs m elCuhderî, Ali b. Asma', Mâlik b. Dînâr'dan olu-an bir heyet te-kil ederek halk n elinde
bulunan mushaflar Hz. Osman mushaflar na uygunluk aç s ndan kontrol ettirdiLi,
uymayanlar düzelttirdiLi veya imhâ ettirdiLi, bu heyetin ayn zamanda Kur'an' n
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bk. I, 1.
Müneccid, Dirâsât, s. 55.
202
Müneccid, a.g.e., s. 50.
203
bk. Zerke-î, el-Burhân, I, 251; 1zmirli, Târih-i Kur'an, s. 16; Durmu-, 1smail, "Harf", D1A, XVI, 161-162.
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Dânî, el-Muhkem, s. 6, 7; a.mlf., Kitâbü'n-Nakt, s. 129.
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harflerinin say s n da hesaplad klar bildirilir.205 Haccâc' n konumuz aç s ndan çok
daha önemli görünen bir uygulamas n 1mam Mâlik nakleder. Buna göre Haccâc,
noktas z yaz lan mushaflar doLru olarak okumakta zorlanan müslümanlara, özellikle
Arapça'y iyi bilmeyenlere kolayl k olmas için büyük ebatlarda ve harekeleme ve
noktalama i-aretlerini içeren mushaflar yazd rarak dönemin 1slâm coLrafyas n n ana
-ehirlerine göndermi-, Medine'ye de onlardan büyük bir tanesini yollam -t r."206
Haccâc' n yapt L i-in sonraki dönemlerde de sürdürüldüLü anla- lmaktad r.
Baz kaynaklarda Mehdî-Billah (ö. 169/785) halife olunca, onun da mushaflar yazd r p
belli -ehirlere gönderdiLi kaydedilmektedir. Nitekim Medine'de (Mescid-i Nebevî'de)
önceleri Haccâc' n gönderdiLi mushaf okunurken, Mehdî-Billâh' n gönderdiLi mushaf
ula- nca Haccâc' n mushaf sand L na kald r lm -, Mehdî-Billâh’ n mushaf ndan okunmaya ba-lanm -t r.207 Dolay s yla Topkap mushaf n n, Mehdî-Billâh' n ana -ehirlere gönderdiLi mushaflardan birisi olma ihtimalini de göz ard etmemek gerekir. Nitekim daha önce de geçtiLi üzere Salahaddin Müneccid, onun II. asra ait olmas n
tercihe daha -ayan bulmaktad r ki Mehdî'nin mushaflar yazd r p belli -ehirlere göndermesi de bu döneme rastlamaktad r.

SONUÇ
Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi mushaflar n say s nda ihtilaf olmakla birlikte,
onlardan Medine, Mekke, Basra, Kûfe ve 2am'a gönderdiLi mushaflarla kendisi için
al koyduLu ve imâm ad verilen nüsha hakk nda kaynaklarda geni- bilgiler yer almaktad r. Yemen ve Bahreyn'e gönderdiLi bildirilen mushaflar hakk nda her hangi bir
haber al namam -t r. 1971-1972 y llar nda Yemen'in ba--ehri San'a'daki Ulu Camii'de
çok say da eski mushaf yapraklar bulunmu-tur ki bunlar n bir k sm n n hicrî I. asra
ait olduLu tahmin edilmektedir.208 San'a'da bulunan bu yapraklar içerisinde, Hz. Osman' n Yemen'e gönderdiLi söylenen mushafa ait yapraklar n da bulunup bulunmad L merak konusu olmakla birlikte, bunun tesbiti oldukça zor görünmektedir. Zira
klasik kaynaklarda Yemen ve Bahreyn'e gönderildiLi kaydedilen mushaflar n yaz m
-ekli hakk nda -ula-abildiLimiz kadar yla- hiç bir bilgi verilmemi-tir. Ayr ca Hz. Osman' n mushaf gönderdiLi -ehirler aras nda Yemen ve Bahreyn'i zikretmeyen kaynaklar da bulunmaktad r.
Hz. Osman mushaflar n n, özellikle Hz. Osman' n -ehid edildiLi esnada okumakta olduLu ve kendisinden akan kan damlalar n n üzerine döküldüLü söylenen
imâm mushaf n âk beti meselesi hakk nda çok farkl -eyler söylenmi-tir. 1slâm tarihinde meydana gelen sava-, yang n, sel vb. âfetler neticesinde bu mushaflar n zamanla yok olduklar , dolay s yla çok sonraki as rlara ve özellikle günümüze kadar
ula-mad klar yönündeki kay tlar n daha isabetli olduLu kanaatindeyiz. Bu arada baz
kaynaklarda imâm mushaf Hz. Osman' n kendi eliyle yazd L yönündeki haberi doLru
205

1bn Kuteybe, Abdullah b. Müslim, Te’vîlü MüGkili’l-Kur’ân (n-r. Seyyid Ahmed Sakar), Kahire 1393/1973,
s. 51; Sayrefî, Ebu Abdullah, Nüketü’l- ntisâr li nakli’l-Kur’ân (n-r. Muhammed ZaLlûl Selâm), 1skenderiye,
ts., s. 396, 397.
206
bk. Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 481; DoLrul, Kur'an Nedir, s. 67; Müneccid, Dirâsât, s. 46; Hamed, Resmü'lmushaf, s. 716.
207
Semhûdî, Vefâü'l-vefâ, I, 481.
208
Bu konuda geni- bilgi için Dârü'l-âsâri'l-1slâmiyye'nin ne-rettiLi Mesâhifü San'â (Küveyt, ts.) adl esere
bak labilir.
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bulmad L m z , onun da Zeyd b. Sâbit ba-kanl L ndaki heyet taraf ndan yaz ld L n
ifade eden haberi daha makul gördüLümüzü ifade edelim.
Hz. Osman mushaflar n n geç dönemlerde; hicrî VII., VIII. ve daha sonraki as rlarda belli -ehirlerde görüldüLüne dair haberleri ihtiyatla kar- lamak laz md r. Zira bu
haberlerin çoLu seyyahlar n yöre halk ndan duyduklar ve söylentiden öteye gitmeyen haberlere dayanmaktad r. Bu mushaflardan birisini gördüLünü söyleyen 1bn
Kesîr (ö. 774/1373) ve 1bnü'l-Cezerî (ö. 833/1429) gibi me-hur âlimlerin de, verdikleri
bilgilere bak ld L nda, söz konusu mushaf Hz. Osman'a ait olup olmamas aç s ndan
incelemedikleri anla- lmaktad r. Sonraki dönemlerde görülen bu mushaflar, Hz. Osman mushaflar ndan istinsah edildikleri için mecazen onlara Hz. Osman mushaf
denmi- olmal d r.
Kur'an metni olmalar ve mevsûkiyetleri aç s ndan aralar nda bir fark olmamakla birlikte tarih boyunca Hz. Osman mushaflar içerisinde daha çok Hz. Osman' n
-ehid edildiLi zaman okumakta olduLu mushaf öne ç km -, merak ve ilgi konusu
olmu-tur. Bunda onun, halifenin -ehâdeti esnas nda yan nda bulunmas n n yan s ra
Emevîler'in onu propaganda arac yapmalar n n da etkisi olmu-tur. Hz. Osman' n
kendi mushaf yla ilgili olarak sonraki dönemlerde ortaya ç kan bir durum da, sonradan yaz lm - bir çok mushafa ve özellikle Bakara sûresinin 137. âyetinin yaz l olduLu
yaprak üzerine kan damlat lmas veya kan renginde olan ve kar - m n n çoLu
zaLferandan olu-an halûk kokusunun sürülmesi meselesidir. Bu durum, maddî ç kar;
Hz. Osman mushaf süsü verilerek yüksek fiyatlarla satma amac veya s rf duygusal
sâikler vb. sebeplere dayan yor olabilir. Ama bu, t pk Ashâb- Kehf'in maLaras n n
yeri hakk ndaki iddialarda olduLu gibi, ayn anda bir çok yerde bulunan kadim
mushaflar n, Hz. Osman' n -ahsî mushaf olduLu yönündeki iddialar ortaya ç karm -t r. Günümüzde Kahire, Ta-kent vb. yerlerde bulunan me-hur mushaflar bir yana
Topkap Saray Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu’nu haz rlayan Fehmi
Edhem Karatay' n, sadece Topkap Kütüphanesi’nde Hz. Osman eliyle yaz ld L öne
sürülen yedi mushaf n bulunduLunu kaydetmesi,209 meselenin vard L boyutu göstermesi aç s ndan önemlidir.
1stanbul Topkap mushaf n ele ald L m z bu çal -ma neticesinde görülmü-tür
ki bu mushaf, Hz. Osman' n imâm ad verilen mushaf olmad L gibi, onun ana -ehirlere gönderdiLi resmî nüshalardan birisi de deLildir. Bu sonuca, Topkap mushaf nda
sûre ve âyet ba-lar , tahmîs ve ta'-ir, harekeleme ve noktalama i-aretleri gibi
mushaflarda sonradan ihdas edilen unsurlar n yer almas n n yan s ra, say lar çok az
da olsa baz kelimelerin yaz m n n Hz. Osman mushaflar ndan hiç birisinin yaz m
-ekline (resm-i mushaf) uymamas vb. yönlerden de rahatl kla ula- labilmektedir. O
en erken, Haccâc b. Yûsuf'un (ö. 95/714) dönemin me-hur hattatlar na yazd r p büyük -ehirlere gönderdiLi mushaflardan birisi olabilir. Ayr ca onun, Mehdî-Billâh' n (ö.
169/785) kendi döneminde yazd r p ana -ehirlere gönderdiLi söylenen mushaflardan
birisi olma ihtimali de vard r.
Topkap mushaf yla ilgili olarak vurgulamak istediLimiz bir husus da -udur:
Noktalama ve harekeleme i-aretleri, sonraki dönemlerde Ebu Bekir b. Mücâhid (ö.
324/936) taraf ndan belirlenip tasnifi yap lan yedi k raatten belli biri esas al narak
konulmam -t r; bu i-aretler baz âyetlerde yedi k raatten birini yans t rken baz âyet-
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bk. Karatay, Arapça Yazmalar KataloRu, I, önsöz.
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lerde diLerini yans tmaktad r. Ama, görebildiLimiz kadar yla, ona yedi k raatin d - na
ç kacak -ekilde noktalama veya harekeleme i-areti konulmam -t r.
Mushaflar konusuna eLilen günümüz ara-t rmac lar genelde, Topkap
mushaf n n yan s ra günümüzde Kahire ve Ta-kent'te muhafaza edilen ve Hz. Osman'a ait olduklar yönünde kanaatler bulunan nüshalar n da gerçekte Hz. Osman'a
ait olmad L görü-ündedirler.
Hz. Osman' n istinsah ettirdiLi orijinal mushaflardan hiç birisinin günümüze
kadar ula-mam - olmas , Kur'an metninin mevsûkiyetine her hangi bir nakîsa getirmez. Çünkü o dönemdeki müslümanlar, kendilerine ula-an Hz. Osman
mushaflar ndan k sa sürede çok say da nüshalar ç karm -lard r. Hz. Osman
mushaflar n n yaz lmas ndan yakla- k yedi sene sonra gerçekle-en S ffîn Sava- ’nda
sadece Muâviye’nin ordusunda be- yüz civar nda mushaf n bulunduLuna dair bilgi210
o dönemde müslümanlar n elinde bulunan mushaflar n say s hakk nda önemli bir
ipucu vermektedir. Bunun yan nda ba-ta Ebu Ubeyd Kâs m b. Sellâm' n(ö. 224/838)
Fezâilü'l-Kur'ân' , 1bn Ebu Dâvûd'un (ö. 316/929) Kitâbü'l-Mesâhif'i, Ebü’l-Abbâs
Ahmed b. Ammâr el-Mehdevî'nin (ö. 440/1048) Hecâü mesâhifi'l-emsâr' , Ebu Amr edDânî'nin (ö. 444/1053) el-Mukni'i olmak üzere Kur'an tarihine dair yaz lm - ve günümüze kadar ula-m - eserlerde Hz. Osman mushaflar nda kelimelerin nas l yaz ld klar
ayr nt l olarak verilmektedir. Bu kaynaklardan hareketle günümüzde bas lan
mushaflar Hz. Osman mushaflar na uygunluk aç s ndan kontrol etme imkan m z da
bulunmaktad r.
Öte yandan Kur'an' n sonraki nesillere naklinin sadece yaz yoluyla olmad L ,
onun yan nda -ifâhî naklin de söz konusu olduLu, ikisinin birbirini tamamlad L bilinen bir gerçektir. Hulefâ-i Râ-idîn döneminde müslümanlar n ya-ad L büyük -ehirlerde sahâbenin en seçkin Kur'an muallimleri, Kur'an' n sonraki nesillere saLlam bir
-ekilde aktar lmas nda öncülük yapm -lard r. Übey b. Ka'b ve Zeyd b. Sâbit'in Medine'de, 1bn Mes'ûd'un Kûfe'de, Ebü'd-Derdâ'n n Dima-k'ta, Muâz b. Cebel'in Filistin'de
icra ettikleri faaliyetler herkesin malumudur. K raat öLretiminde halka usulünü ilk
olarak ba-latan Ebü'd-Derdâ'n n Dima-k'ta sabah namaz ndan sonra ba-layan ders
halkalar na devam eden öLrencilerin say s bazan bin alt yüz ki-iyi bulurdu.211 Basra
mescidinde Kur'an dersleri veren Ebu Mûsâ el-E-'arî'nin, halka olu-turan talebelerine
Kur'an' be-er âyet;212 Kûfe'de uzun süre Kur'an muallimliLi yapm - olan Ebu
Abdurrahman es-Sülemî'nin (ö. 73/692) de be-er be-er olmak üzere sabah toplam
yirmi ak-am da yine yirmi âyet okuttuLu213 yönündeki rivayetler, selefin insanlara
Kur'an' öLretme metodunu gösteren örneklerdir. Kûfe’de Ebu Abdurrahman esSülemî'nin ve yedi k raat imamlar ndan Âs m' n (ö. 127/745), sabah derslerine, i-leri
aksamas n diye önce esnaf olanlardan ba-lad klar belirtilir.214 Bu da göstermektedir
ki Kur'an derslerine sadece ilim talebeleri deLil geni- halk kesimleri de i-tirak etmi-tir.
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bk. Mes’ûdî, Ebü’l-Hasan Ali b. Hüseyin, Mürûcü’z-zeheb ve me’âdinü’l-cevher (n-r. M. Muhyiddin Abdülhamîd), 1384/1964, II, 400.
211
Ayd nl , Abdullah, "Ebü'd-Derdâ", D1A, 1stanbul 1994, X, 311.
212
1bnü'l-Cezerî, Gâyetü'n-nihâye fî tabakâti'l-kukrrâ (n-r. G. Bergstraesser), Beyrut 1402/1982, I, 604.
213
1bn Sa'd, et-Tabakâtü’l-kübrâ, VI, 172.
214
1bnü'l-Cezerî, Müncidü'l-mukriîn ve mürGidü't-tâlibîn, Beyrut 1400/1980, s. 8; Hamed, Resmü’l-mushaf, s.
622.
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