
rağmen bilgiyi hatızaya alma geleneği yi
ne de sürmüştür. Müellifler. bazan binler
ce sayfa tutan teliflerini hafızalarından 
dikte ettirebilirlerdi. Telifte kaynak ver
meye büyük özen gösterilir, im la meclis
lerinde belli bir usule göre istinsah edi
len eserler için sema kayıtları tutulurdu 
(Pedersen. s. 26-30) . imla hatalarını önle
mek için de "edebü'l-katib" türü eserler 
kaleme alınmıştır. 

Kitabın değerine göre hattına ayrı bir 
önem verilir. güzel yazının oku m ayı teşvik 
ettiği düşünülürdü . Kitapçılar esere, yaza
rına, nadir olup olmayışına . cilt, yazı ve 
tezhibine göre değer biçerlerdi. Kitap bo
tanik, zooloji, tıp , mekanik gibi bir dalda 
ise açıklayıcı resimler konurdu. Değerli 
edebi eserler, özellik le şiir kitap l arı ge
nelde ta'likle yazılır, tezhiplenir ve konu
suna göre minyatürlerle süslenirdi. Kita
bın cildi büyük önem taşırdı. ilk sayfanın 
a yüzü süslü ise zahriye adını alır, met
nin başındaki süslemeye "serlevha" de
nirdi. Genellikle kitap hamdele, salvele ve 
besmele ile başlar. hatime ve ketebe kay
dıyla son bulurdu (b k. İSTİNSAH; YAZMA). 
Kitaplar akrabazin* türünde olduğu gibi 
işlevlerine göre cepte. kuşakta, çizme ve 
çantalarda kolay taşınabilecek boyutlar
da küçük veya evlerde, kütüphanelerde 
muhafaza edilebilecek boyutlarda büyük 
yazılır ve ciltlenirdi. 

Emevi ve Abbasller'den itibaren kitaba 
büyük değer verilmiştir. Harunürreşid ve 
Me'mun, Bizans·a· karşı kazandıkları za
ferlerden sonra savaş tazminatı olarak 
Antikçağ filozoflarının henüz Arapça'ya 
çevrilmemiş kitaplarını istemişlerdir 

(Hunke. s. 266 ). X. (XVI.) yüzyılda islam 
dünyasındaki herhangi bir özel kütüpha
nede bulunan ortalama kitap sayısı. aynı 
dönemde Batı' nın bütün kütüphanelerin
de bulunan kitap sayısından fazlayd ı 

(a.g.e., s. 277) . Fernand Grenard, Batı'da 

V. Karl'ın (Charles- Quint) 900 ciltlik kütüp
hanesiyle iftihar edildiğini, halbuki daha 
dört asır önce ispanya'daki halifenin sa
rayında 400.000 cilt kitap olduğunu ya
zar ( Asyanın Yükseliş i ve Düşüşü, s. 3 I-
32; ayrı ca bk. KÜTÜPHANE) . 

Yazıya ve yazılı nesnelerin tamamına 
"bitik" diyen Türkler kitapla islam önce
sinde. Uygurlar'ın Budizm'i kabul ettikleri 
dönemde tanışmışlar ve oluşturdukları 
dini ağırlıklı zengin edebiyatın ürünlerini 
kitaplar halinde kaleme almışlardır. XX. 
yüzyılın başlarında Alfred von Le Coq ta
rafından Hoço kazılarında Mani yazmaları 
arasında bulunan iki deri cilt parçası Uy
gurlar' ın ciltçiliği de öğrendiklerini ve 

yüksek bir sanat düzeyine ulaştırdıklarını 
göstermektedir. Söz konusu cilt parçaları 

dünyanın sanat eseri niteliği taşıyan ilk 
ciltleri arasında yer almaktadır (b k. CİLT

ÇİLİK) . 
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lıil NEBİ BOZKURT 

KİT AP 
( yı.s:ıı ) 

Kur'an- ı Kerim'de 
çeşitli anlamlarda kullanılan terim. 

L ~ 

Sözlükte "iki deri veya kumaş parçası
nı birbirine eklemek, inci tanelerini diz
rnek, su kırbasının ağzını s ıkıca bağlamak" 

gibi anlamlara gelen ketb kökünden mas
dar olup kök anlamlarından dolayı hem 
harfleri yazıyla birbirine ekleyip dizmeyi, 
hem de masdar-isim olarak bu şekilde 
oluşturulan yazılı metni ifade etmek üze
re kullanılmıştır. Kur' an-ı Kerim'de kitab 
kelimesiyle aynı kökten bazı fiiller "yaz
ma" manası yanında "farz kılma , hük
metme, takdir etme" manalarında da 
geçmektedir (Ragıb el-isfahanl. el-Müfre
dat, "ktb " md.; Lisanü 'l-'Arab, "ktb" md.; 
Mustafavl, X. :20-22 ). 

Kur 'an'da kitap kelimesi altısı çoğul 
(kütüb) olmak üzere 261 yerde geçmek-

KiTAP 

tedir. Ayrıca birçokayette aynı kökten 
fiil ve isimler yer almaktadır. Bu ayetler
de kelimenin başlıca şu anlamlarda kul
lan ıldığı görülür : 1. Vahiy. Peygamber
lerden her birine indirilen vahiylerin bü
tünü özel isimlerinin yanında kitap ile de 
anılır. Ragıb el-isfahani , aslında kitap ke
limesinin yazılı metni ifade etmekle bir
likte istiare yoluyla metnin sözlü şekli için 
de kullanıldığını. dolayısıyla Allah kelamı

nın sözlü şekline de kitap denildiğini be
lirtir (el-Müfredat, "ktb " md) . Ayrıca ilahi 
kelamı ve hükümleri bir araya getirmesi, 
bunların insanlar tarafından yazıya geçi
rilmiş olması gibi sebeplerle de vahye ki
tap denildiğini söylemek mümkündür. 
Kur'an'da kitap, genel anlamda Allah ' ın 

peygamberlerine indirdiği vahyi ifade et
tiği gibi üç ilahi kitaptan her biri için de 
kullanılır. a) Kur'an-ı Kerim. Allah'tan gel
diğinde hiçbir şüphe bulunmayan kitabın 
sakınanlar için hidayet kaynağı olduğunu 
(el-Bakara 2/2). Allah'ın insanlar arasın
da doğru hükmetmesi için peygambere 
kitap indirdiğini (en-N isa 4/ 105) ve daha 
önceki kitabı doğrulayıp korumak üzere 
peygambere kitap yolladığını (e l-Maide 
5/48). onun insanları karanlıklardan ay
dınlığa , Allah'ın yoluna çıkarması için pey
gambere indirilen kitap olduğunu (ibra, 
hTm ı 4/ ı). kitabın mübarek bir gecede 
indirildiğini (ed-Du han 44/2-3 ) belirten 
ayetler bu kullanırnın bazı örneklerini 
teşkil eder. b) Tevrat. Kur' an-ı Kerim'de 
çeşitli biçimlerde göndermeler yap ılan 

Tevrat kitap kelimesiyle de anılmıştır (M 
F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "ktb " md.) Mu
sa'ya kitap verildiğini ve bunun israilo
ğulları için hidayet vesilesi kılındığını (e 1-
isra ı 7/2). Musa'nın kitabının rehber ve 
rahmet kaynağı olduğunu (ei-Ahkaf 46/ 

12). Allah ' ın iyilik edenlere nimetini ta
mamlamak, her şeyi açıklamak, hidayete 
erdirmek ve rahmet etmek maksadıyla 
Musa'ya kitap verd iğin i (ei-En 'am 6/ 1 54) 

bildiren ayetler bunlardan bazıla rı d ır. 

ibn ManzQr, Kur'an'da kitap kelimesinin 
mutlak olarak geçtiği yerlerde bundan 
Tevrat'ın kastedildiğini söyler. c) inci!. Bir 
ayette (Meryem 19/30) İsa'nın diliyle, "Ben 
Allah'ın kuluyum . O bana kitabı verdi ve 
beni peygamber yaptı" buyurularak incil 
için de kitap kelimesi kullanılmıştır. 2. 
Amel defter i. "insanların dünyadaki 
inançlarının ve fiilierinin kaydedildiği ya
zı. belge" anlamına gelen amel defteri 
birçok ayette kitap kelimesiyle anılmış 
ve bu kitap hakkında bilgiler verilmiştir 
(bk AMEL DEFTERi ). 3. Levh-i mahfüz. 
Bütün varlık ve olaylar hakkındaki ilahi 
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bilgileri, hükümleri ve yasaları kapsayan 
levh-i mahfQz bazı ayetlerde kitap keli 
mesiyle de anılmaktadır (bk. LEVH-i MAH
FÜZ). 

Bunlardan başka kelime genel anlam
da "kitap" (es-Saffat 37/157). "mektup" 
(en-Neml27/28-29). "yazışma ve sözleş
me" (en-Nur 24/33) gibi manalarda da 
geçmektedir. Kitap ile oluşturulan terkip
lerden "ümmü'l-kitab", Levh-i mahfQz 
yanında (er-Ra'd 13/39; ez-Zuhruf 43/4) 
kolayca anlaşılabilen ahkam ayetleri için 
(Al-i im ran 317). birçok ayette geçen "eh
lü'l-kitab" ise geneBikle yahudi ve hıristi
yanlar için ku1lanılmıştır. Aynı topluluklar 
"e11eıine Otü'l-kitab" şeklindeki ifade ka
lıbıyla da anılır (bk. EHL-i KiTAP). Kitap 
kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki bu an
lamları hadislerde de geçmektedir (Wen
sinck, el-Mu'cem, "ktb" md.) . Ayrıca bir 
hadiste Fatiha sOresi "ümmü'l-kitab" ola
rakanılmıştır(Buharl, "Teheccüd", 27). 
Nurdoğan Türk Kur'an'da Kitap Kavra
mı adıyla bir doktora çalışması yapmıştır 
(200 ı , Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilim
ler Enstitüsü) . 
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liJ İLYAS ÜzüM 

KİT AP 
( yl:.;Of) 

Şer'i hükümlerin 
ilk ve temel kaynağı olarak 
Kur'an-ı Kerim'i ifade eden 

fıkıh usulü terimi. 
_j 

İslam dininin iki kaynağını ABah'ın Hz. 
Muhammed'e vahyi olan Kur'an ile Re
sOl-i Ekrem'in dini beyan niteliğindeki söz, 
onay ve davranışları (sünnet) teşkil eder. 
Kur'an, şariin muradı hakkında doğru 
bilgiye ulaştırdığı için "şer'! delil", diğer 
delillerin ona dayanması ve dini-hukuki 
hükümlere kaynaklık etmesi yönüyle hü
kümlerin "meşruiyet delili". Cebrail vası
tasıyla. Hz. Peygamber' e vahyedilmesi ve 
Hz. Peygamber'in bildirimiyle sabit olma
sı sebebiyle de "nakil ve sem'i delil" ola
rak nitelendirilir. 

Dinin arneli hayata ilişkin hükümlerinin 
deli11erini, bunların sabit olma yoUarını ve 
hükme delalet yönlerini belirlemeyi konu 
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edinen fıkıh usulünde Kur'an kaynaklar 
hiyerarşisinin başında yer alır ve "kitap" 
denildiğinde kural olarak şer'! hükmün 
kaynağı olması yönüyle Kur'an kastedilir. 
Klasik fıkıh usulü literatüründen fukaha 
ekolüyle telif edilenler doğrudan, müte
kellimln ekolünün eserleri ise dil ve man
tıkla ilgili bazı açıklamalar yaptıktan ve 
şer'! hükümle ilgili tanıtıcı bilgi verdikten 
sonra şer'! deliBeri n ilki sıfatıyla kitap ko
nusunu işler. Kur'an fıkıh usulünü şer'! 
hükme kaynaklık etmesi yönüyle ilgilen
dirdiğinden birçok eserde kitabın tanımı 
bile yapılmaksızın doğrudan hükme dela
leti ve bunu bilmeyi sağlayan dil ağırlık
lı çeşitli kural ve metotlar ele alınır. Kur
'an'ın nüzOiü, tarihi, cem'i, dil ve üs!Obu. 
i'cazı ve muhtevası gibi konular ise -yeni 
dönem fıkıh usulü eserlerinde didaktik 
amaçlı olarak işlenmesi hariç tutulursa
fıkıh usulünün ilgi alanına girmez (bu ko
nular için bk. KUR'AN; MUSHAF). 

Şer'i Delil Olarak Mahiyeti. Fıkıh ve 
usul-i fıkıh alimleri sağlıklı bir zihinsel iş
lemde, araştırılan hususa dair hüküm 
vermeye ulaştıran veya bir hükmün ka
nıtlanmasını sağlayan vasıtaya, daha öZel 
ifadeyle araştırılan hususta şer'l-amen 
nitelikteki hükme ulaştıran vasıtaya delil 
derler. Delil içerdiği bilginin kaynağı açı
sından akli- nakli, ulaştırdığı sonuç hak
kında karşı ihtimali ortadan kaldırıp kal
dırmaması açısından katı- zanni ayırımı
na tabi tutulur. Fıkıhta delil genelde "fıkhl 
bir hükmü n dini -hukuki dayanağı" ( edille-i 
şer'iyye, edilletü'l-ahkam) anlamında kuBa
nıldığından hüküm kaynağı asli deliHer de 
bu kaynaktan hüküm elde etmeye yara
yan metotlar da çok defa delil olarak ad
landırılır. Bundan dolayı hem Kur'an ve 
Sünnet gibi şer'! hükmün kaynakları hem 
de naslarla çözümü beklenen olay arasın
da bağ kurmayı ve naslardan olayı aydın
latacak bir sonuç çıkarmayı hedefleyen 
metotlar şer! (dini- hukuki) delil olarak ad
landırılmıştır. 

Şerı deliller üzerinde ittifak edilen- ihti
laf edilen. akli-nakli, katı- zannl şeklinde 
bazı ayırımiara tabi tutulur ve kitap bü
tün olarak alındığında üzerinde ittifak 
edilen nakli ve katı delil sayılır. Katı delil 
şeklinde anılması, aslına uygun olarak Hz. 
Peygamber'den sahabeyeve sonraki ne
sillere tevatüren nakledilmiş olduğunu 
(sübQt) ifade içindir. Ancak herhangi bir 
lafzının bir anlamı ifade etmesi (delalet) 
yönüyle kat'! veya zannl delil sayılması da 
akli - mantık! öncüilere dayanması yö
nüyle akli delil olarak nitelendirilmesi de 

mümkündür. Nitekim Kur'an ve Sünnet 
ahkamının şer' i yy at- hissiyyat veya sem
'iyyat-akliyyat şeklinde bir ayınma tabi 
tutulması da bunu ifade eder. öte yandan 
bütün deli11erin nakle ve akla veya sadece 
Kur'an'a irca edilmesi de mümkündür. 
Bu sebeple delillerin çeşitli adiandırma ve 
ayırımında bakış açısına göre değişebilir 
bir izafiliğin bulunduğu görülür. 

Kitap yani Kur'an, Hz. Peygamber'in 
sünnetiyle birlikte İslam dininin ve onun 
dini-hukuki (şer'T) hükümlerinin asli kay
nağını teşkil eder. Fıkıh usulünde de İslam 
hukukunun asli ve tali kaynakları incele
nirken asli delillerden ilk sırada kitap yer 
alır. Dini ahkamın temel ve ilk kaynağının 
Kur'an olduğu bütün müslümanların or
tak kabulü ve görüşüdür. İman esasları 
arasında yer alan kitaplara iman böyle bir 
ön kabulü içermekte olduğundan ve ge
nelde ABah'ın kelam sıfatının bir sonucu 
olarak ilahi kitapların varlığının, özelde 
ise Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun is
patı konusu İslam kültüründe kelam ilmi 
çerçevesinde ele alındığından fıkıh usulü 
eserlerinde Kur'an'ın delil değeri üzerin
de ayrıca durulmaz. Kur'an her ne kadar 
kendini Allah'ın vahyi (ei-En'am 6/19). in
sanlık için hi d ayet rehberi ( el-Bakara 2/ 
185; el-isra 17/9). şifa ve rahmet ( el-isra 
17/82) olarak nitelendirmekte ve kendi
ne. sıkça atıfta bulunmakta ise de onun 
delil oluşu ilk aşamada dini n kabulünün 
dayandığı fıtrl ve akli temellere, ikinci 
aşamada da sünnete dayanır. Çünkü 
Kur'an'ın bu niteliğinin kabulü öncelikli 
olarak onu Allah'tan getirdiğini ifade 
eden Hz. Muhammed'i tasdike ve onun 
peygamberliğini kabule bağlı bir hu
sustur (DebOsl, s. 19; Seyfeddin el-Ami
dt. ı. 145). öte yandan Kur'an birçok 
ayette ResOl-i Ekrem'in dini açıklama 
yetkisine atıfta bulunmuş, bu atıflar 
dinin beyanı mahiyetindeki sünnete 
ayrı bir konum kazandırmıştır. Şafii'
nin de ısrarla vurguladığı budur (er-Ri

safe, s. 32-33,41, 73-1 13). Kur'an ve Sün
net arasındaki bu karşılıklı bağ sebebiy
ledir ki İslam'ın ilk döneminden itibaren 
müslümanların din anlayışlarını. itikadl 
ve arneli hayatlarını bu iki asıl inşa etmiş: 
aralarında itibar, sübOt ve bağlayıcılık, 
hatta içinde bulunduğu tarihi durum ve 
sosyal çevreyle bağlantı yönünden belli 
farklılıklar gözetiise de neticede Kur'an 
ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağı 
olmuştur. Hz. Peygamber'den sonra ge
len nesiller de gerek devraldıkları dini ge
leneği temellendirmede gerekse karşı
laştıkları yeni durumlar karşısında tavır 


