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KUR'A 
(~.fl1) 

Bir topluluk içinden 
birini seçip belirlemek, 

mal ve eşya taksim etmek 
veya şans çekmek için 
başvurulan yöntem. 

_j 

Bu terim kısmet veya sehmin (sühme) 
karşılığı olarak "hisse. pay. şans" anlamın
da eski Araplar' ca da biliniyordu ( Ti'icü '1-
'arCıs, "~r"a" md.). Kara'a fiili, seferleri sı
rasında kendisiyle birlikte eşlerinden han
gisinin gideceğini belirlemek için kur'a çe
ken Hz. Peygamber için de kullanılmıştır 
(Taberl. ll. 61 I). Ma~rı1' kelimesi "kur'a 
sonucu seçilmiş başkan veya reis" anla
mına gelmektedir. Bu manalandırmanın 
menşei kur'a kelimesinde bulunuyor ol
malıdır. Çünkü kur'a "alt ya da dip kısmı 
geniş, üst tarafı dar bağazlı dağarcık, tu
luk, kırba" demektir. Bu kap şans ve ka
der oklarını sanamak veya savurmak için 
kullanılabiliyordu. G. Flügel iki örnekle bir
likte bu konuyu geniş şekilde incelemiştir 

(bk. bibl.) 

Kur'a çekme deyimi günümüzde de 
"şans arama" veya "oy vererek seçme ya
hut seçilme" manalarında kullanılmakta
dır. Eskiden rahipler adaylar arasından 
din adamı olacakları kur'a ile seçerlerdi. 
Osmanlı döneminde kur'a, acemi oğlan
larının orduya alınması veya kayıtlarının 
belirlenmesi için kullanılmıştır; "kur'aya 
girmek" deyiminin "asker olma çağına 
ulaşmak" anlamını taşıması da buradan 
gelmektedir. 

"el-İstiksam bi 'l-ezlam" (oklarla kısmet 
arama) ve "eQ-Qarb bi'l-~dal)" (~ı db vurma; 
~ıdb =eski Araplar'ın fal açmak üzere kul
landıkları bir alet), "remyü'l-cimar" (taş 
atma), "et-tar~ bi'l-l)aşa" (çakıl taşlarını bir 
birine vurmak suretiyle fal açma). "el -batt 
bi'r-reml" (remil atma. çizgi falı) ve "mey
sir" (kumar) gibi çeşitli Cahiliye adetler i 
Kur'an ve Sünnet tarafından yasaklandı
ğı halde kur'a tapınmaya ilişkin ve kötü 
bir yanı olmadığı için serbest bırakılmış
tır. Birçok hadis. Hz. Peygamber'in pay
laşmada bir çözüm yolu olarak kur'aya 
başvurduğunu göstermektedir. Bir kara
rın taraflardan birine haksız görünmesi 
halinde her hakim kur'aya başvurabilir 
(aş. bk.) . 

Ayrıca kur'a, çeşitli kültürlerde kutsal 
sayılan veya ilham mahsulü olduğu kabul 
edilen bazı kitapların rastgele açılması 
suretiyle yapılan bir falcılık usulüdür. İsla
mi akidede böyle bir telakkı bulunmadığı 

halde bu falcılığın oldukça erken bir dö
nemde Em eviler zamanında başladığı an
laşılmaktadır. Burada Kur'an-ı Kerim'i ve
ya Buhari'nin el-Cdmi'u'ş-şa]J.i]J.'ini aça
rak tesadüfen o anda karşılaşılan ayetle
rin sayılarının veya manalarının yahut Hz. 
Peygamber'in sözlerinin yorumuna da
yanan bir falcılık söz konusudur (b k. FAL; 

FALNAME; İSTiHARE ) Bu tarz falcılığın 
meşruluğu konusunda farklı görüşler ileri 
sürülmektedir. Buhari şarihi Kastallani, 
Hanbeli fakihi İbn Batta 'yı takip ederek 
bunun meşruiyetini kabul ediyorsa da 
A]J.kdmü'I-Kur'dn'da Ebu Bekir İbnü'l
Arabi, Demiri tarafından zikredilmiş ola
rak da (/jayatü'l-f:ıayeuan, ll, ı ı 9) Ebu 
Bekir et-Turtuşl ve Şe ha beddin el-Karafi 
gibi müellifler Kur'an'dan fal açmanın 
caiz olmadığını söylerler. İbnü 'l-Hac el
Abderl bu yasak üzerine el-Med}]al'in
de "Kerahatü ahzi'l-fal mine'l-Mushaf" 
başlığ ı altında geniş bir bölüm ayırmıştır 
(1, 878) 

Günümüze ulaşan falnamelerden anla
şıldığına göre İslam'da en çok saygı gös
terilen iki kitaptan (Kur' an ve Şaf:ıl/:ı-i Bu

l] ar[) fal açma konusu başlıca şu eser
lerde anlatıldığı şekilde yapılmıştır: 1. 

Kur'atü'l-İmdm Ca'fer b. Ebi Tdlib 
(Ca'feriyye; Süleymaniye Ktp. ,Ayasofya, 
nr. 1999, vr. 2-18). Şiatarafındanyayılan 

bu tarz ilk defa. 8 (629) yılında Mute Sa
vaşı'nda şehid düşen Hz. Peygamber'in 
amcasının oğlu Ca'fer için kullanılmıştır. 
Rivayete göre bu sefer sırasında Ca'fer'in 
arkadaşı Abdullah b. Revaha Kur'an'dan 
fal açmış ve bir _ayetten (Meryem ı 9/7 ı) 
Ca'fer'in şehid düşeceğini önceden tah
min etmiştir. 2. el-Kur'atü'l-Me'muniy
ye. Filozof Kindi'ye atfedilir. Eser, tablo 
halinde 144 sorudan (başlık) ibaret olup 
her biri on ikişer cevap ihtiva etmektedir 
(Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 1999/3, 
vr. 59'- ı 38b). Aynı mecmuada yer alan (vr. 
I 9' -58') el-Kur'atü'd-Devdzdehemrec 
adlı kitapçığın müellifi meçhul olmakla 
birlikte İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde (AY, nr. 6292) buna benzer isimde 
(Kitabü 'd-deuairhemrec) bir çalışma Kin
di'ye nisbet edilmektedir. Me'mun'a izafe 
edilen iki kur'a eseri daha vardır (Darü'l
kütübi'l-Mısriyye, nr. 7612, 761 3). 3. el
Kur'atü'l-Cevheriyye (TSMK, lll. Ah
med, nr. 16000,1, vr. Jb-23'). Falcılığın uygu
lanmasında belirgin bir gelişmeyi göster
mektedir. Te'vil usulü veya mecazi yorum
la tefsir edilmiş ayetlerin kullanılmasına, 
cefr ve ilmü'l-huruf ve'l-esma gibi usul
lerin yanında bazı aritmetik usuller de 
(hisabü'l-cümel, hisabü'n-nim) eklenmek-
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tedir. Buna göre uygulanan bu usul harf
lerin değişik kümeler halinde birleştiril
mesinden (c cv; c c h; c c r; cr h vb.) ve 
her paragrafta bu birleşmenin nesir ha
linde yorumlanmasından ibarettir. Parag
raflar birbiriyle kafiyeli olup "kale er-ra
ciz" ifadesiyle başlarlar. 

Kur'atü J:ıurufi'l-mu'cem'de (Köprü
lü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 164, vr. 57b-
65') harfler ebced tertibine göre yatay 
olarak üç sıra halinde yerleştirilmiştir : 

'bcdhvzt:ıty 

ki mns fş 

15 ş t ş tı ?; :i: :? g 

işaret parmağı harflerden biri üzerine 
konur ve nazım halindeki bu harfin ma
nasını açıklayan paragrafa bakılır (örnek
ler için bk. Flügel, s. 59-70) 

Kur'atü Danyal. Bu kur 'ada iki cüm
le halinde ifade edilmiş olan sayılar kur'a 
için kullanılır. Cümleler şöyle dizilmiştir : 

~ı üi..:,..:_,LS (Kara'tü ene ehad) 

~ı.;::...;ı..:,..:_,LS (Kara'te ente ehad) 

~~ üi..:,..:_,LS (Kara'tü ene isneyn) 

~ı.;::...;ı..:,..:_,LS (Kara'te ente isneyn) 

w~ üi..:,..:_,LS (Kara'tü ene selas) 

w~ .;::...;ı..:,..:_,LS (Kara'te ente selas) 

~~ üi..:,..:_,LS (Kara'tü ene isneyn) 

~ı.;::...; ı ..:,..:_,LS (Kara'te ente ehad) vd. 

Bu ifadelerin manalandırılmasını sağ
layan bir açıklama vardır. Kur'atü'l-Cev
heriyye'de olduğu gibi nazım halinde 
ifade edilmiş "~ale er-raciz" ifadesi de yer 
alır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 523, 
vr. 95b-l03b). İbnü'n-Nedim'de (s 314) 
böyle bir yazı Zülkarneyn'e, Danyal pey
gambere, Pisagor'a, İbnü ' l-Mürtahil'e ve 
hıristiyanlara atfedilmektedir (Tannery, 
XXXJ/2 [18861. s. 231-260). Bu türkur'ayo
luyla büyük bir karmaşa ortaya çıkmakta 
ve bunun en çarpıcı örnekleri Biruni'nin 
Sanskritçe'den tercüme ettiğini söyledi
ği el-Kur'atü '1 -müşerri]J.a bi 'l- 'avd]fıb, 

el-Kur'atü 'I-m üşemmene li'stinbdti' Q.
Q.amiri'l-müşemmene ve Şer]J.u me
zdmiri'l-]fur'ati'l-müşemmene adlı üç 
eserde görülmektedir ( Chronologie ari
enta/iseher Völker, giriş, s. XLV) . 

Halkın kullanması için çok karmaşık 
olan bu kur'a tarzlarından başka "kur'a
tü'l-enbiya, kur'atü't-tuyur, kur'a mey
mune" gibi çok daha basit kur'a şekilleri 
de bulunmaktadır. Kur'atü'l-enbiya, par
mağın üzerine düştüğü peygamber is
minde sorulan soruya cevap aramaktan 
ibaret olan ve esas itibariyle kur'a çekme
ye dayanan bir kur'a şeklidir. Kur'atü't-
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tuyQr (burada tayr, en geniş kapsamıyla 
"iyi veya kötü talih" anlamına gelir), kuş
ların uçuşu dahil müracaat anında ken
dini gösteren her olaydan anlam çıkarır 
(Fahd, s. 218). 
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~ TEVFIK FEHD 

D Fl KlH. Sözlükte "pay" anlamına ge
len kur'a, fıkıh terimi olarak payların bir
birinden ayırt edilmesi veya bir kimsenin 
öncelik sırasının tayini için başvurulan 
isim belirleme usulünü ifade eder. Tanım
da "çare, çözüm yolu" gibi manalara ge
len hile kelimesinin kullanılması, kur'an ın 
ancak başka yollarla halledilmesi müm
kün olmayan durumlarda başvurulacak 
bir işlem olduğu imasını içerir. Bu anla
mıyla kur'a, "hisselerin belirlenip ayrılma
sı" manasındaki kısmet (payi aştırma) teri
miyle anlam benzerliğine sahip olup fıkıh 
kitaplarında ağırlıklı olarak "kitabü'l-kıs
me" bölümlerinde ele alınır_ Kur' aya baş
vurma işlemi için de i~ra', i~tira' , isham , 
istiham, müsaheme gibi kelimeler kulla
nılır. 

Kur'an'da önceki şeriatiara ilişkin olarak 
zikredilen iki olayda kur'aya başvuruldu
ğu anlatılır (Al-i İ m ran 3/44: es-Saffat 37/ 
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ı 4 ı ) . Cahiliye döneminden devralınan bir 
uzlaşma usulü olarak İslam dönemine 
intikal etmiş olan kur' anın meşruiyeti bu 
ayetlerin yanı sıra icmaa veya "Birbiriniz
le çekişmeyiniz" (el -Enfal 8/46) ayetine de 
dayandırılır (Güzelhisarl, s. ı 5 ). Hz. Pey
gamber'in yolculuğa çıkarken hangi eşi
nin kendisiyle geleceğini belirlemek üzere 
kur'aya başvurduğuna (Buhar!, " Nika.l:ı", 
97; Müslim, "Fezifilü'ş-şaJ::ı§.be" , 88) ve 
ölüm döşeğindeki sahipleri tarafından 
azat edilen altı köleyi Resul-i Ekrem'in ça
ğırıp ikişerH olarak üç gruba ayırıp arala
rında kur'a çekerek kur' anın isabet ettiği 
ikisini azat ettiğine (Müslim , "Eyman", 
56) dair rivayetler de kur'a usulünün sün
netten dayanakları olarak gösterilir_ Son 
olayda Resülullah'ın kölelerin altısını da 
azat etmeyip kur'aya başvurmasının se
bebi , ölüm hastalığında yapılan tasarru
fun tıpkı ölüme. bağlı bir tasarruf olan va
siyet gibi varisierin hakkını muhafaza ga
yesiyle terekenin üçte birini aşamayacağı 
ilkesidir (Şafii. vııı, 4). Bu iki uygulamaya
nında Hz. Peygamber'in, "Eğer insanlar 
ezanın ve ilk safın faziletini bilselerdi ve 
bunu belirlemenin kur'adan başka bir yo
lunu bulamasalardı mutlaka bunun için 
kur'aya başvururlardı" sözü de (Buhar!, 
"E~an", 9, 32 ; Müslim, "Şalat", ı 29) do
Iaylı biçimde kur' anın cevazına işaret et
mektedir (diğe r gerekçeler için bk. İbn 
Kayyim ei-Cevziyye, s. 265-307). 

Kur'aya başvurmanın cevazında fakih
ler görüş birliği içinde ise de hangi konu 
ve durumlarda buna başvurulacağı ve 
kur' aya başvurmanın hükmü aralarında 
tartışmalıdır. Fal ve kumarın İslam 'da ha
ram kılınmış olması sebebiyle bu grupta 
yer alan işlemlerde kur'aya başvurulma
sının caiz olmadığı açıktır. Kur'a kural ola
rak hak kazandırıcı bir işlem olmayıp sa
dece hakların veya maslahatların eşit bu
lunduğu. yani birçok kişinin eşit derece
de hak sahibi olduğu durumlarda başla
ma önceliğinin veya eşit payların aidiye
tinin kin ve nefrete yol açmaksızın belir
lenmesi amacına yönelik bir işlem dir. Bir 
hakkın sahibinin belirli olduğu durumlar
da bu hakkın zayi olmasına yol açabilecek 
şekilde kur'aya başvurulması ilke olarak 
caiz değildiL Bunun için de klasik litera
türde kur'a daha ziyade ortak malların. 
ganimetierin ve mirasın paylaştırılması 
konusunda gündeme getirilmiş ve bunun 
caizliği genelde kabul görmüş, diğer du
rumlarda kur' aya başvurmanın caizliği ve 
hükmü ise fıkıh ekolleri arasında tartış
malı kalmıştır. 

Kur'aya başvurmanın uygulama alanı
nı en dar tutanlar Hanefi ve Malikiler. en 

geniş tutanlar ise Hanbelller ve kısmen 
Şafiiler'dir. Diğerlerinden farklı olarak 
Hanbelller kur' ayı bir beyyine olarak da 
görmektedir. İbn Rüşd, ölçüye tartıya 
gelmeyen şeylerin paylaşımında karşılık
lı rızadan sonra ikinci usul olarak kur'ayı 
önerir (Bidayetü'l-müctehid, ll, 222-226). 
Karafi'ye göre hakların veya maslahatla
rın eşit olması ve nakl e rızanın bulunma
sı şartıyla her yerde kur' aya başvurulabi
lir (el-F urul)., IV. ı ı 4). Kur' anın en muhte
mel uygulama alanlarından biri sahibi be
lirli olmayan hakların kullanım önceliğini 
belirlemektir. Mesela eşit dereceli birkaç 
velinin bulunması durumunda riikah ve
layetinin kime ait olacağı, cenazenin ki
min tarafından yıkanacağı ve namazının 
kimin tarafından kıldırılacağı , aynı yakın

lık derecesinde kadın akraba arasında ço
cuğun bakım ve gözetimini kimin üstle
neceği gibi hususlar bu kapsamdadır. Eşit 
payların sahiplerini belirlemek üzere or
taklar arasında, iki beyyinenin çatışması 
durumunda hasımlar arasında ve tere
kenin üçte birini aşan köleler arasında 
kur'aya başvurulmasında olduğu gibi 
mülkierin birbirinden ayırt edilmesinde, 
ölü arazinin ihyası gibi ihtisas haklarında 
da kur'aya başvurulabilir (değişik örnek
ler için bk. İbn Rüşd . ll. 302; ibn Kudame, 
XIV, 378-383) 

Hanefiler nesep ve mülkiyet davasında, 
kölelerin hangilerinin azat edilmiş sayıla
cağını belirlemede kur'aya başvurulma
sını, bir hakkın kazanımının kur' aya bağ
lanmasında kumar ve fal oklarıyla paylaş
ma anlamı bulunduğu gerekçesiyle caiz 
görmezler. Hz. Ali'den gelen bir rivayeti 
esas alan Şafiiler kur' ayı nesep tayini ko
nusunda başvurulabilir bir çare olarak, 
hatta kur ' ayı bir beyyine olarak gören 
Hanbeliler. gıyabi koca lehine işletilecek 
nesep karinesine veya yeminden kaçın
maya dayanarak hüküm vermekten daha 
kuwetli bir usul görürler (İbn Kayyim el
Cevziyye, s. ı 95). Hanefiler Hz. Ali'den nak
ledilen uygulamayı çeşitli gerekçelerle dik
kate almamışlar, yolculuğa birlikte çıkıla
cak eşin belirlenmesi, ortak malların pay
laşımında hisselerin tesbiti gibi konular
da, birincisinde eşierden birine meylettiği 
töhmetini gidermek, ikincisinde ortakla
rın içini rahatlatmak için kur'aya başvu
rulmasını, mevcut sünnet ve bu yönde bir 
teamül oluştuğu ve kumar anlamı içer
mediği gerekçesiyle istihsanen caiz gör
müşlerdir (Serahs!. V. 4-8). 

Birkaç kişi arasında ortak olan malın 
hakim veya hakimin tayin edeceği bir gö
revli (kasım. kassam) tarafından kur'ayo
luyla paylaştırılması bağlayıcı kabul edi!-


