
KUR'A 

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!-



mekte, ancak ortakların kendi belirledik
leri paylaştıncının gerçekleştirdiği kur'a
nın bağlayıcı olup olmadığ ı konusunda 
farklı görüşler bulunmaktadır (kur'a çek
me biçimleri hakkında bk. Tehanevt, ll, 
1199; İbn Kayyim ei-Cevziyye, s. 269-270). 
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I. TARiFi ve İSiMLERİ 
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Kur'an kelimesinin türediği kök konu
sunda farklı görüşler vardır. Bu görüşleri. 
kelimenin hemzesiz ve hemzeli olduğunu 
savunanlar olarak iki grupta ele almak 

mümkündür. Kur'an isminin hemzesiz ol
duğunu söyleyenler içinde yer alan imam 
Şafii'den rivayet edilen. başka ilim adam
larının da desteklediği birinci görüşe gö
re kelime harf-i ta'rifli olarak "el-kuran" 
(.jf _;ı ı) şeklindedir ve ne "kara'e" (i}) fii
linden ne de başka bir kökten türemiştir; 
Tevrat ve İncil gibi son din için gönderi
len kitaba Allah tarafından verilmiş özel 
isimdir (Bey haki, I, 277). On kıraat ima
mından İbn Keslr kelimeyi hemzesiz, di
ğerleri hemzeli olarak okurlar. Ebü'l-Ha
san el-Eş' ari ile birlikte bir grup alime gö
re kelime karn kökünden türemiştir ve 
"bir şeyi diğer bir şeye yaklaştı rm ak, kat
mak" anlamındadır. Yahya b. Ziyad el
Ferra ve Kurtubl ise kuran kelimesine kök 
olarak kara'ini gösterirler. Çünkü Kur'an 
ayetlerinden bir kısmı diğerini tasdik et
mekte ve ayetler birbirine benzemekte
dir (Zerkeş!, l, 374). 

Abdullah b. Abbas, Katade b. Diame, 
Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna. İbn Ce
rlr et-Taberl, Zeccac, Bakıliani gibi alim
lerle çağdaş ilim adamlarından Elmalılı 
Muhammed Harndi ve Muhammed Ta
hir b. Aşar "el-kur'an" isminin "kara'e" fi
ilinden türeyen hemzeli bir kelime oldu
ğu görüşündedir. Ancak bunlar arasında 
da "kara'e" fiilinin masdarlarına göre 
"okumak", "toplamak" ve "açıklamak" an
lamlarından hangisini ifade ettiği husu
sunda ihtilaf vardır. İbn Abbas kelimenin 
masdan olan "kur'an"ın "açıklamak, be
yan etmek" manasma geldiğini söylerken 
Katade b. Diame ve Zeccac, "toplamak 
ve bir araya getirmek" anlamında "kara'
tü'ş-şey'e kar' en" veya "kara'tü'l-mae fi'l
havzi" kullanışındaki fiilden masdar oldu
ğunu ifade ederler. Taberl, her iki görü
şün de Arap dilinde yerinin olduğunu be
lirtmekle birlikte bu görüşlerden İbn Ab
bas'a ait olanı tercih eder. Cevherl, Ragıb 
el-İsfahanl, İbn Atıyye el-Endelüsl gibi 
birçok alim ise kelimenin "okumak" (kı
raat. tilavet) manasma gelen "kara' e" fiilin
den isim olduğunu söyler. İslam vahyinin 
"ikra"' (oku) buyruğu ile başlaması, Kur
'an'da "kara'e" kökünün "okuma" anla
mında on yedi yerde kullanılması ve Kur
'an'ın çok okunması tavsiye edilen bir ki
tap olması gibi sebepler dikkate alındı
ğında Kur'an isminin "okumak" anlamı
na gelen "kara'e" fiilinden türediğini ka
bul etmek daha doğru görünmektedir. 
Frantz Bu hi ve A. T. Welch, pek çok Batılı 
ilim adamının Kur'an kelimesinin Sürya
nke'deki "yazı- metin okumak; kilise de 
yapılan ders" manalarındaki karyana kö-
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künden türediğini kabul ettiğini ifade 
ederler. "Kara'e"nin asıl kök anlamı itiba
riyle doğrudan "kıraat" ve "tilavet" anla
mına gelmediğini Arap dilcileri de belirt
mektedir. Ancak kelime Kur'an'ın indiği 
yıllar öncesinden itibaren "okumak, bir 
bilgiyi zihinde muhafaza etmek" mana
sında da kullanılmıştır. 

Kur'an'ın terim anlamıyla ilgili olarak 
çeşitli tanımlamalar yapılmış, bunlar bü
yük ölçüde bir araya getirilerek şöyle bir 
ta rife ulaşılmıştır: "Kur' an, Allah tarafın
dan Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinme
yen bir şekilde son peygamber Hz. Mu
hammed'e indirilen, mushaflardayazılan, 
tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet 
edilen. Fatiha suresiyle başlayıp N as süre
siyle biten, başkalarının benzerini getir
mekten aciz kaldığı Arapça müciz bir ke
lamdır." Bu tarife göre Hz. Peygamber'e 
indirilmeyen kitap ve sayfalara, Kur'an'ın 
tercümesine veya Kur'an'ın manalarının 
Arapça olarak başka kelimelerle ifade 
edilmiş şekline , Hz. Osman'ın mushafla
rının hattına uymayan kıraatiere ve kut
sl hadisiere Kur'an denilemez (Şevkant, 
S. 62). 

Kur'an'ın diğer isim ve sıfatlarının sa
yısı konusunda bir görüş birliğinin bulun
maması, aslında isim olmayan bazı keli
melerin isim veya sıfat olarak kabul edil
mesinden kaynaklanmaktadır. Zerkeşi ve 
SüyQtl, Şeyzele'nin elli beş isimden söz 
ettiğini kaydederek (kitab, kur' an, kelam, 
nur, hüda, rahmet, furkan, ş ifa , mev'iza, 
zikir, kertm, alt, hikmet, haktm, müheymin, 
mübarek, habl, es-sıratü'l-müstakim, kay
yim, fas!, en-nebeü'l-aztm, ahsenü'l-hadts, 
tenztl, ruh, vahy, mesant,Arabt, kavl, be
sair, beyan, ilm, hak, hedy [had!J. aceb, 
tezkire, el-urvetü'l-vüska, müteşabih, sıdk , 

adi, lman, emr, büşra, münadt, nez!r, me
dd, zebQr, mübtn, beştr. aztz, belağ, kasas , 
su huf, mükerreme, merfOa, mutahhera) 
bunların anlamlarını açıklamışlardır (el
Burhan {f'ulumi'l-Kur'an, ı. 370-373; el
İtkan, ı, ı 59-164) . Ancak bu kelimelerin 
bazıları Kur'an'ın ismi olarak kabul edile
bilirse de all, habl, es-sıratü'l-müstakim, 
fasl, nebeün azim gibi çoğunun isim de
ğil Kur'an'a bir şekilde işaret eden lafız
lardan veya onun vasıflarından olduğu 
görülmektedir. Mesanl ve müteşabih ke
limeleri ise ya Kur'an'ın sadece bir süre
sine ya da muhtelif ayetlerine delalet et
mektedir. Maverdl, Kur'an-ı Kerim'de Al
Iah'ın kendi kitabını "el-kur'an. el-furkan. 
el-kitab, ez-zikir" isimleriyle adlandırdığı
nı söyler. Muhammed Tahir b. Aşür'a gö-
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