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Hz. Osman’a Nisbet Edilen 

MUSHAF NÜSHALARI
1
  

 

Önce şunu belirtmeliyiz ki aşağıda tanıtmaya çalışacağımız mushaf nüshaları hakkında bugüne 

kadar yazılıp çizilenler ve özellikle yapılan değerlendirmeler -A. Jeffery ve I. Mendelsohn’un Taşkent 

Mushafı üzerinde yaptıkları çalışma ile Mustafa Altundağ’ın Topkapı Mushafı üzerinde yaptığı sınırlı 

inceleme istisna edilecek olursa (bk. bibl.)- onların içine girerek yapılan ve metin incelemesine 

dayanan değerlendirmeler değil, bu mushafların birkaç yaprağına göz gezdirerek veya haklarında 

yazılan yetersiz değerlendirmeleri okuyarak ortaya atılan görüşlerdir. Meselâ Lebîb es-Saîd’in Kahire 

el-Meşhedü’l-Hüseynî nüshasının Hz. Osman’ın mushaflarından biri olduğu sonucuna ulaşırken 

yaptığı iş bundan ibarettir. Bu zât metin içinden aldığı ve Muhammed Bahît, Abdülazîm ez-Zürkānî 

gibi müelliflerin de zikrettiği (aş. bk.) tek örnekle bu sathî değerlendirmesini isbat etmeye çalışmıştır. 

Kanaatimizce bu mushaflar üzerinde bu kadar sınırlı bir inceleme ile hüküm vermek ve özellikle 

onların veya onlardan birinin Hz. Osman’a ait olduğunu ileri sürmek mümkün ve doğru değildir. 

Müellife göre cumhurun görüşü de bu doğrultuda olduğu gibi Mâide sûresindeki (5/54) من يرتدد kavl-i 

kerimi bu şekilde iki dâl ile yazılmış, Hz. Osman’ın Medine ve Şam mushaflarında da aynı kelimenin 

iki dâl ile yazılı olduğu kaynaklarda zikredilmiştir. O halde bu Mushaf Hz. Osman’ın ya Medine’de 

alıkoyduğu veya Şam’a gönderdiği mushaflardan biri olmalıdır.
2
 

Bizim bu Mushaf üzerinde yaptığımız incelemeye göre mezkûr kelimenin Lebîb es-Saîd’in 

söylediği gibi yazılı olduğu, yani Medine ve Şam mushaflarıyla burada bir beraberliğin bulunduğu 

doğrudur. Ancak mesele bundan ibaret değildir ve bir örnekle bu konuda böyle bir yargıya varmak 

imkânsızdır. Zira aşağıda açıklanacağı üzere bu Mushaf (el-Meşhedü’l-Hüseynî nüshası) Medine 

Mushafı’ndan en az 14, Şam Mushafı’ndan en az 28 yerde ayrılmaktadır. Bu konuda doğru 

değerlendirmeler yapabilmek için bu mushafların baştan sona kadar kelime kelime, hatta harf harf 

incelenmesi gerekir ki bu mushaflar için bu ölçüde bir metin incelemesi ilk defa bu mushafların neşre 

hazırlanması vesilesiyle mümkün olmuştur.  

                                                           
1
  1) Burada tanıtılan mushaflardan her birini Hz. Osman’a nisbet eden veya Hz. Osman Mushafı diye 

zikreden kurumlar veya yazarlar bulunduğu içindir ki onların bu başlık altında ele alması uygun 

görülmüştür. 

 2) Bu metin, Dr. Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanıp IRCICA tarafından neşredilen (İstanbul 2015) 

Vahyin Korunduğuna SATIRLARDAKİ ŞAHİTLER adlı kitaptan IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit 

Eren’in özel izniyle sitemizde yer almaktadır. 
2 bk. Lebîb es-Saîd, “Dirâse ‘an Mushafi ‘Osmân el-Mûda‘ bi’l-Mescidi’l-Hüseynî bi’l-Kāhire”, Mecelletü’l-

Ezher, XLVI, 751-752. 
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I. Taşkent Mushafı
3
 

Taşkent’te halen müslümanların Dinî İdare’sinde bulunan Mushaf’ın, genellikle Hz. Osman’ın 

mushaflarından biri olduğuna inanılmıştır.
4
 Hatta şehit edildiği sırada bu nüshayı okuduğu kanaati 

yaygındır. Biz burada Mushaf’ın tarihini araştırmak ve aidiyetini tesbit etmek üzere çelişkili tarihî 

verilerin pek de aydınlatıcı olmayan cılız ışığına başvurmak niyetinde değiliz. Metot olarak onu imlâsı 

açısından incelemenin, bu nüshalardan biri olup olmadığı konusunda bizi daha sağlıklı bir sonuca 

götüreceğine inanıyoruz. 

Bu Mushaf’la ilgilenmemizin uzun bir geçmişi vardır ve bu ilgi 1980’li yıllara kadar uzanır. 

Mikrofilmini elde edebilmek için Özbekistan’a gidip gelenlere yaptığımız mükerrer müracaatlardan 

sonuç alınamamış olmakla birlikte Ekim 1985’te zamanın Orta Asya ve Kazakistan Müftüsü 

Şemseddin Babahanov’un
5
 resmî davetlisi olarak Taşkent’e gittiğimizde söz konusu Mushaf’ın bir 

fotoğraf nüshasına nail olduk. Bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı makam odasında muhafaza edilen 

bu nüsha, daha sonra tarafımızdan İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi’ne hediye edilmiş olup halen 

burada ziyarete açık tutulmaktadır. 

İtiraf etmeliyim ki, 25 yıldan fazla bir süre önce gündeme gelen ve mushaflarda imlâ ile ilgili 

olan bir tartışma vesilesiyle başvurmanın dışında Taşkent Mushafı üzerinde çalışmamız, ancak 

Topkapı nüshasının neşri vesilesiyle mümkün olmuş; o tarihe kadar onun, gerçekten Hz. Osman’ın 

mushaflarından biri olabileceği tarafımızdan muhtemel görülmüştür. Bazı müelliflerin aksine görüşleri 

olmasına rağmen bu ihtimali güçlü kılan en önemli sebep de, araştırmalarından her vesile ile 

önemseyerek yararlandığımız merhum Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın şu satırlarıdır: 

“Hz. Osman tarafından il merkezlerine gönderilmiş olan Kur’an nüshaları, sonraki yüzyıllarda 

birbiri ardınca kayboldu. Fakat günümüzde bunlardan biri İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nda tam 

olarak; ikincisi, İngiltere’deki Hint Dairesi Kitaplığı’nda muhafaza edilmektedir. Eser, Delhi’deki 

Hindistan İmparatoru Moğol’un kütüphanesinden alınmıştır. Bir üçüncüsü de birkaç sayfa eksiğiyle 

Taşkent’te bulunmaktadır. Çar dönemi Rus hükümeti bu nüshanın bir tıpkıbasımını yaptırmıştır. Onu 

incelediğimizde, bu metin ile diğer yerlerde halen kullanılmakta olan Kur’an metinleri arasında hiçbir 

                                                           
3
  Bu Mushaf’ı tahkikli ve diğer bazı nüshalarla karşılaştırmalı olarak neşretmeyi düşünmüşsek de, aşağıda 

açıklanacağı üzere onun orijinalliğine yapılan müdahaleler yüzünden buna karar veremedik. Ancak Topkapı 

ve TİEM mushafları dışındaki nüshaları tahkik ederken yaptığımız karşılaştırmalarda hatasıyla-sevabıyla 

onun imlâsını da dikkate aldık. 
4 Mushaf’ın Dinî İdare’ye geçtiğine dair bilgi maalesef bizim için yeni olduğundan Topkapı ve TİEM 

mushaflarının neşri vesilesiyle onun halen Taşkent Eski Eserler Müzesi’nde olduğunu belirtmiştik. Düzeltir, 

o mushaflara sahip olan okuyucuların da bu düzeltmeyi dikkate almasını rica ederiz. 
5 Topkapı ve TİEM mushaflarının neşri vesilesiyle Taşkent Mushafı’ndan söz ederken bizi davet eden 

Müftü’nün adını sehven Ziyaeddin Babahanov olarak yazdığımızı fark ettik. Daha önceki bir tarihte bizim 

misafirimiz olarak Türkiye’ye gelen merhum Ziyaeddin Babahanov, Şemseddin Babahanov’un babasıdır ve 

ondan önceki müftüdür. Özür beyan eder, Topkapı ve TİEM mushaflarına sahip olan okuyucular tarafından 

gerekli düzeltmenin yapılmasını rica ederiz. 
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farklılık olmadığını görüyoruz. İlk ve daha sonraki yüzyıllardan kalma tam veya parçalar hâlindeki 

diğer el yazması Kur’an metinleri için de aynı sahihlik söz konusudur.”
6
 

 

Resim: 16 (Taşkent Mushafı’ndan bi görüntü) 

Muhammed Hamidullah bu satırları yazışından yıllar sonra Taşkent Mushafı’nı kısa bir İngilizce 

mukaddime ile ve القرآن المجيد مصحف سيدنا عثمان رضى هللا عنه عكوس نسخة سمرقند adıyla neşretmiştir (bk. 

bibl.) Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dinî İdaresi Başkan Yardımcısı İsmail Mahdûm da bu 

Mushaf’ın Hz. Osman’a ait olduğuna dair bir risale kaleme almıştır (bk. bibl). 

Biz araştırmamız ve bizzat Mushaf’ın fotoğraf nüshası üzerinde kelime kelime ve hatta harf harf 

yaptığımız inceleme sonunda bazı sonuçlara ulaşmış ve bunları Topkapı ve TİEM mushaflarının neşri 

vesilesiyle tesbit etmiştik. Ancak Ekim 1985’te Taşkent’e gittiğimizde bu Mushaf’ın kendisini görmemiz 

mümkün olmadığı için onun hakkında yaptığımız işin eksik olabileceği düşüncemizi hep koruduk. el-

                                                           
6
 Muhammed Hamidullah, İslâm’a Giriş, s. 36-37. Müellifin İngiltere’de mevcudiyetinden söz ettiği nüsha, 

ricamız üzerine TDV İslâm Araştırmaları Merkezi doktora öğrencilerinden olan ve bir süre Londra’da 

bulunan Semih Ceyhan tarafından araştırılmış; British Library içinde bir bölüm olan Hint Dairesi 

Kitaplığı’nda böyle bir mushafın varlığı tesbit edilememiştir. Ancak British Library’de (nr. 2165) hicrî I. 

asırda yazıldığı tahmin edilen eksik bir mushaf nüshası mevcut olup M. Hamidullah’ın zikrettiği Mushaf’ın, 

aşağıda Londra Mushafı adıyla tanıtmaya çalıştığımız bu Mushaf olduğu anlaşılmaktadır. Merhum Prof. 

Hamidullah’ın tam nüsha dediği Topkapı Mushafı’nın iki yaprağının, “birkaç sayfasının eksik” olduğunu 

söylediği Taşkent Mushafı’nın ise yüzlerce sayfasının (Mushaf’ın üçte ikisinden fazlasının) eksik olduğu, 

aşağıdaki açıklamalarımızdan anlaşılacaktır. Müellifin bu Mushaf için “birkaç sayfa eksik” demesi nüshayı 

görmeden bu satırları yazdığını göstermektedir. 
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meşhedü’l-Hüseynî’deki Kahire Mushafı’nın neşri vesilesiyle bu eksikliği gidermek ve Mushaf’ın bizzat 

kendisini mümkün olduğu kadar incelemek, varsa CD’sini almak, yoksa Özbekistan makamlarının 

izniyle ve teknik bir eleman temininin gerektireceği yükümlülükleri karşılamak suretiyle CD çekimlerini 

yaptırmak üzere 20 Ocak 2008 Çarşamba günü Taşkent’e uçtuk. İki gün süren görüşmeler sonunda ne 

yazık ki Mushaf’ı inceleme imkânı bulamadığımız gibi CD’sinin de olmadığını ve çekimini de 

yaptıramayacağımızı üzülerek öğrendik. Dinî İdare’nin kütüphanesinde bir salonun ortasında etrafı 

kordonla çevrilmiş bir camekân içinde ziyarete açık olarak muhafaza edilen bu Mushaf-ı Şerîf’i ancak bir 

metre kadar mesafeden görebildik. Mushaf’ın tarihî geçmişini ve yetkililerden edindiğimiz en son 

bilgileri şöyle özetlememiz mümkündür: 

 

 

Resim: 17 (Taşkent Mushafı’ndan bir başka görüntü) 

1. a) Mushaf, Semerkant’ta Hoca Ubeydullah b. Mahmûd b. Şihâb el-Ahrâr’ın (ö. 895/1490) 

adıyla anılan mescidin (Hoca Ahrâr es-Semerkandî Mescidi) bitişiğindeki Ak Medrese’de muhafaza 

edilmekte iken
7
 1285 (1868) yılında Rusların Semerkant’ı işgallerinden sonra zamanın buradaki dinî 

idaresi yetkililerinin de muvafakatiyle 24 Ekim 1869’da Petersburg Genel Kütüphanesi’ne nakledildi. 

Rus oryantalist A. Shebunin, 1891’de yazdığı bir makale ile onu bilim dünyasına tanıttı; Petersburg’da 

Arkeoloji Enstitüsü tarafından neşredileceğini açıkladı. Bir başka Rus oryantalist S. Pissareff, 1905 

yılında tıpkıbasımından önce orijinal nüshada net okunmayan yerler üzerinden mürekkeple geçerek 

onu okunur hale getirmeye çalıştı. Ancak bunu yaparken, kasten olmasa da birçok hatalar meydana 

geldi.
8
 

                                                           
7 Taşkent Mushafı’nın Ak Medrese öncesi tarihi hakkındaki rivayetler için bk. İsmail Mahdûm, Târîhü’l-

Mushafi’l-‘Osmânî fî Taşkand, s. 22-41; Müneccid, Dirâsât fî târîhi’l-hatti’l-‘Arabî, s. 50-51; Mustafa 

Altundağ, “İstanbul Topkapı Mushafı Hz. Osman’a mı aittir?”, Marife, s. 68-70. 
8 A. Jeffery – I. Mendelsohn, “The Orthography of the Samarqand Codex”, Journal of American Oriental 

Society,  s. 177. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.mumsema.org/dini-genel-resimler/190363-dunyanin-en-buyuk-kuran-i-kerimleri.html&ei=rhY5VbfsB-KAywPPiIDIAw&psig=AFQjCNE85n70QlKN6RaO_j3T4KwUkQELuA&ust=1429891118688210
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b) İsmail Mahdûm’un naklettiği bilgiye göre önce 1895 yılınsa A‘râf sûresinden bir sayfa 2000 

nüsha olarak neşredildi ve İslâm ülkelerinde satışı yapıldı. Ardından Kırımlı İlyas Mirzâ’nın tashihiyle 

1905 yılında Yâsîn sûresi basıldı.
9
 Aynı yıl S. Pissareff’un biraz önce sözü edilen çalışması sonunda 

Mushaf’ın tamamının 50 nüsha olarak faksimile baskısı gerçekleştirildi. Bunlardan 25 nüsha 500’er 

ruble karşılığında satıldı.
10

 

c) 1917 komünist ihtilalinden sonra Ufa’da toplanan İslâmî Şûra’da alınan karar gereğince 

Lenin’e yazılan bir mektupla bu Mushaf’ın müslüman topluma iade edilmesi talep edildi ve komünist 

liderin talimatıyla talep yerine getirildi. Mushaf bir müddet Ufa’da kaldıktan sonra Türkmenlerin ve 

Taşkentlilerin ısrarlı istekleri karşısında 1924 yılında Taşkent Dinî İdaresi’ne teslim edildi. 1926’da 

Taşkent Eski Eserler Müzesi’ne nakledildi. 22 Ocak 2008 günü Habibullah Salih’in verdiği bilgiye 

göre 1989’da yeniden Dinî İdare’ye verildi. Mushaf halen bu idarenin kütüphanesinde bir camekân 

içinde muhafaza edilmekte ve ziyarete açık tutulmaktadır. 

d) Muhtelif yerlerinden pek çok yaprağı eksik olup bizim takribî hesaplamalarımıza göre Zuhruf 

sûresine kadar 420 varak zâyi olmuştur (En son 1992 yılında çalındığı belirtilen 15 varak bunun 

dışındadır. aş. bk.). Ayrıca Zuhruf sûresinin 11. âyetinden itibaren Kur’ân-ı Kerim’in sonuna kadar 

olan sûreler de (yaklaşık 170 varak) noksandır. Buna göre bu Mushaf’ın tamamının 950 varak 

civarında (353+420+170=943) olduğunu tahmin etmek mümkündür. Aşağıdaki liste incelendiğinde 

görüleceği üzere sadece iki sûrenin (En‘âm, Tâhâ) tam olarak yer almasına karşılık başta Fâtiha ve 

çoğu da kısa sûreler olmak üzere 89 sûrenin hiçbir âyeti mevcut değildir. Yani bazılarında çok, 

diğerlerinde az olmak üzere sadece 25 sûreden âyetler vardır. Yaptığımız bir başka hesaplamaya göre 

Taşkent Mushafı’nın 4.172 âyeti, yani yaklaşık üçte ikisinden fazlası zâyi olmuştur. 1992 yılında 

çalınan 15 yaprağında bulunan âyetler bunun dışındadır. Bu oran, varak sayısı itibariyle de hemen 

hemen aynıdır. Ekim 1985’te Taşkent’i ziyaretimiz sırasında ilgililerin verdiği bilgiye göre Mushaf 

1869’da Petersburg’a naklinden önce, müslümanların dinî idaresinin koruması altında bulunduğu 

dönemlerde ziyarete açık tutulmuş, ziyaretçiler tarafından varakları birer ikişer koparılarak bu üzücü 

sonuç meydana gelmiştir.
11

 

e) Tâhâ el-Velî’nin bu konuda anlattıkları da oldukça ilginçtir: Sovyetler Birliği Avrupa bölümü 

ve Sibirya müslümanları müftüsü Abdülbârî Îsâyev, Tâhâ el-Velî’yi Ufa’da bulunduğu sırada Dînî 

İdare’de muhafaza ettikleri bir mushaf yaprağını göstermek üzere davet etmiş. Bu yaprak, üzeri yeşil 

bir örtü ile örtülmüş değerli bir kasa içinde muhafaza ediliyor, ancak belli başlı dinî gün ve gecelerde 

ve önemli şahsiyetlerin Dinî İdare’yi ziyaretleri vesilesiyle kasadan çıkarılıp ziyarete açılıyormuş. 

Ufa’daki müslümanlar, yaşadıkları şehrin böyle bir değerden mahrum kalması durumunda büyük 

musibet ve zorluklarla karşılaşacaklarına inandıklarından Taşkent Mushafı olarak adlandırdığımız bu 

                                                           
9 Aşağıdaki listenin incelenmesinden anlaşılacağı üzere Yâsîn sûresinin baştan 11 âyeti noksan olduğuna ve 

bu sûre, 12. âyeti olan ...انا نحن نحى الموتى kavl-i kerimi ile başladığına göre sûrenin baskısı bu eksik haliyle 

yapılmış olmalıdır. 
10 İsmail Mahdûm, Târîhü’l-Mushafi’l-‘Osmânî fî Taşkand, s. 24. 
11 İsmail Mahdûm’un verdiği bilgi de bu söylenenleri doğrulamaktadır (bk. a.e., s. 24, 29, 31). 
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Mushaf’ın Ufa’dan Taşkent’e nakli öncesinde bu varak gizlice koparılmış ve Dinî İdare’de korunması 

kararlaştırılmış.
12

 Bütün bunlardan sonra denebilir ki: Taşkent Mushafı diye bir mushaf yoktur, 

Taşkent Mushafı’ndan varaklar vardır. 

 

 

 

 

Taşkent Mushafı’nın mevcut sûre ve âyetlerine ait liste şöyledir:13, 14 

    

Fâtiha (1) Yok (-7 âyet) Hac (22) Yok (-78 âyet) 

Bakara 
(2) 5-177; 179-186; 213-217; 231-

233; 256-273; 282-286 (-74 âyet)12 

Mü’minûn (23) Yok (-118 âyet) 

Nûr (24) Yok (-64 âyet) 

Âl-i İmrân 

(3) 36-92; 97-102; 105-148; 

154-200 (-46 âyet) 

Furkān (25) Yok (-77 âyet) 

Şuarâ’ 

(26) 63-117; 130-142; 155-201 

(-112 âyet) 

Nisâ 

(4) 1-29; 33-43; 72-77; 81-90; 

92-145 (-66 âyet) Neml (27) 1-22; 28-34; 44-80 (-27 âyet) 

Mâide (5) 85-120 (-84 âyet) Kasas (28) Yok (-88 âyet) 

En‘âm (6) 1-165 (Tam) Ankebût (29) Yok (-69 âyet) 

A’râf (7) 1-106 (-100 âyet) Rûm (30) Yok (-60 âyet) 

Enfâl (8) Yok (-75 âyet) Lokmân (31) Yok (-34 âyet) 

Tevbe (9) Yok (-129 âyet) Secde (32) Yok (-30 âyet) 

Yûnus (10) Yok (-109 âyet) Ahzâb (33) Yok (-73 âyet) 

Hûd (11) 47-121 (– 48 âyet) Sebe’ (34) Yok (-54 âyet) 

Yûsuf (12) 19-23 (-106 âyet) Fâtır (35) Yok (-45 âyet) 

Ra’d (13) Yok (-43 âyet) Yâsîn (36) 12-83 (-11 âyet) 

                                                           
12 Tâhâ el-Velî, “el-Kur’ânü’l-Kerîm fî bilâdi’r-Rûsiya”, el-Mevrid, IX/4, s. 35. Bu anlatılandan çıkan tabiî 

sonuç kanaatimizce şudur: Elimizde bulunan ve 1974’te çekilen fotoğraf nüshada (aş. bk.) 353 varak 

bulunduğuna göre Mushaf’ın 1905’teki faksimile baskısı 354 varak ihtiva ediyor olmalıdır.  
13 Bu liste 1992’de çalınan 15 varak dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Zira bu 15 varakta hangi sûre ve 

âyetlerin bulunduğuna dair bilgimiz yoktur. 
14 Parentez içindeki (-) işaretiyle verilen rakamlar sûrede eksik olan âyet sayısını göstermektedir. Buna göre 

meselâ Bakara sûresinden 74, Âl-i İmrân’dan 46 âyetin bulunduğu varakların zâyi olduğu anlaşılacaktır. 
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İbrahim (14) 39-44 (-46 âyet) Sâffât (37) 1-75; 91-182 (-15 âyet) 

Hicr (15) 7-86 (-19 âyet) Sâd (38) 1-29 (-59 âyet) 

Nahl (16) 7-101; 114-118 (-28 âyet) Zümer (39) 6-8 (-72 âyet) 

İsrâ (17) 1-48; 56-111 (-7 âyet) Gāfir (40) 4-7; 51-57; 67-83 (-57 âyet) 

Kehf (18) 1-77; 82-105 (-9 âyet) Fussilet (41) 5-39 (-19 âyet) 

Meryem (19) 3-44; 52-98 (-9 âyet) Şûrâ (42) 21-53 (-20 âyet) 

Tâhâ (20) 1-135 (Tam) Zuhruf (43) 1-11 (-78 âyet) 

Enbiyâ (21) Yok (-112 âyet) Dühân-Nâs (44-114) Yok (-1795 âyet) 

 

Bu liste değerlendirilirken, sûrelerde halen mevcut olduğunu belirttiğimiz âyetlere ait başlangıç 

ve bitiş rakamlarının işaret ettiği âyetlerin çoğunda eksikler bulunduğu bilinmelidir. Meselâ Bakara 

sûresinin 5-177. âyetlerinin mevcut olduğu zikredilmiş ise, 5. âyetin baş tarafının ve belki de bu âyetin 

büyük kısmının, aynı şekilde 177. âyetin de önemli bir bölümünün eksik olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

f) Deri üzerine Kûfî hatla yazılmış olan nüshada hareke bulunmamakla birlikte benzer harfleri 

birbirinden ayırmak üzere nâdir olarak noktalar kullanıldığı anlaşılmaktadır.
15

 

g) Mushaf 53x68 cm ebadındadır. Ufa’dan Taşkent’e getirildiğinde 353 varak’tan oluşmakta 

iken (aş. bk.) halen 338 varak ihtiva ettiği belirtilmiştir. Mevcut varaklarının her sayfasında 12 satır 

bulunmaktadır.
16

 

h) Satır sonlarına rastlayan kelimeler pek çok yerde bölünerek bir veya birden fazla harfi daha 

sonraki satırın başına yazılmıştır.
17

 Meselâ A‘râf sûresindeki (7/64) عذاب kelimesi satırın sonuna 

rastlamış, ancak عذا ve ب   birbirinden ayrılarak birinci cüz’ü satırın sonunda yer alırken ikinci cüz’ü, 

yani ب harfi bir sonraki satırın başına yazılmıştır. Bir kelimenin yalnız ilk harfinin satırın sonuna, 

diğer kısmının bir sonraki satırın başına yazıldığı da çok olmuştur. Bu söylediklerimizin örneklerine 

hemen her sayfada mükerrer olarak rastlamak mümkündür. Hz. Osman’ın mushaflarında da benzer 

örneklerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm (ö. 224/838) Hz. 

                                                           
15 Bazı varakları üzerinde sadece nun (ن) harfi için tesbit edebildiğimiz örnekler için bk. el-Kur’ânü’l-Mecîd 

Mushafü Seyyidinâ ‘Osmân, s. 242, str. 3, 15; 253, str. 24; 394, str. 5, 13. 
16 a.e. ve yer. Ekim 1985’te Taşkent’ten getirip Süleymaniye Kütüphanesi’ne hediye ettiğimiz fotoğraf nüsha 

üzerinde yaptığımız ölçüme göre Mushaf 45 x 56,5 cm ebadında olup kapak yaprağında 

ن األصل المحفوظ في المتحف التاريخي في طشقند أخذت بإشراف اإلدارة الدينية لمسلمي آسيا هذا المصحف العثماني الكوفي نسخة فوتوغرافية ع 

١٩٧٤طشقند  ١٣٩٤الوسطى وقازاقستان    

 (Hz. Osman’a ait bu Kûfî Mushaf, Taşkent Eski Eserler Müzesi’nde mahfuz bulunan aslından çekilmiş bir 

fotoğraf nüshadır. Çekim, 1394’te Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dinî İdaresi’nin denetiminde 

gerçekleştirilmiştir. Taşkent 1974) ibaresi yazılıdır. Mushaf’ın ebadı ile ilgili farkın, fotoğraf baskının 

küçültülerek yapılmış olmasından kaynaklandığını tahmin etmek mümkündür.  
17 bk. a.e., s. 341, str. 1. 
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Osman’ın İmam Mushaf’ını gördüğünü söylemiş, Sâd sûresinin 3. âyetindeki والت حين مناص kavl-i 

keriminde الت’deki  ال ’nın satır sonuna, ت’nin ise diğer satırın başına ve حين’ye bitişik olarak 

yazıldığını zikretmiştir.
18

 

2. a) Son olarak yetkililerin ve özellikle hattat Habibullah Salih’in
19

 verdiği bilgiye göre -

yukarıda sözünü ettiğimiz fotoğraf nüshada 353 varak bulunduğu halde- Mushaf’ta halen 338 varak 

vardır. Çünkü 1992 yılında Mushaf’ın 15 varak’ı çalınarak İngiltere’ye götürülmüş ve bir müzayede 

salonunda satışa çıkarılmıştır. Bunlardan 7 varak Kuveytli bir şahıs tarafından 3.000.000.- USD’ye (üç 

milyon Amerikan dolarına) satın alınmıştır. 

b) Mushaf’ın bütün varakları deri olmayıp Habibullah Salih’in ifadesine göre bunlardan 69’u 

(verdiği imzalı listeye göre 57’si) kâğıttır ve sonradan kaleme alınmıştır.
20

 Ayrıca 26 varak’a ait 

sayfaların alttan yarısı okunamaz hale geldiğinden bu yerler de sonradan yazılmıştır.
21

 

3. Taşkent Mushafı’nı inceleyerek ilk defa bilim dünyasına tanıtan Rus oryantalist A. 

Shebunin’e göre nüsha Hz. Osman’ın mushafı değildir; hicrî I. yüzyılın sonlarında veya II. yüzyılın 

başlarında yazılmış olması mümkündür. A. Jeffery ve I. Mendelsohn ise A. Shebunin’in bu görüşünü 

naklettikten sonra metnin imlâsındaki bazı özelliklerden hareketle Mushaf’ın hicrî III. asrın 

başlarında muhtemelen Kûfe’de yazılmış olabileceğini ileri sürmüşlerdir
22

 (Mushaf’ın Kûfe ile 

ilişkisi konusunda bizim tesbitimiz için aş. bk.). 

                                                           
18 Kazanlı âlim Şihâbüddin Mercânî (ö. 1306/1889) bu Mushaf’ı Taşkent’te bulunduğu dönemde 

incelediğini söyleyerek tesbit ettiği bir örnekten hareketle onun Hz. Osman’ın İmam Mushaf’ı 

olamayacağını söylemiştir. Müellif’in verdiği bilgiye göre Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm, İmam nüshayı 

gördüğünden bahisle والت حين مناص (Sâd 38/3) âyetinde ال’nın,  satırın sonunda, تحين’nin ise ت bitişik 

olmak üzere sonraki satırın başında olduğunu zikretmiştir. Hâlbuki Taşkent Mushafı’nda durum böyle 

değildir. Ne ال satırın sonundadır ne de ت bitişik yazılıp تحين olarak sonraki satırın başındadır. Şu halde bu 

Mushaf, Hz. Osman’ın İmam Mushaf’ı olamaz (bk. el-Fevâidü’l-mühimme, s. 21-22; ayrıca bk. Dânî, el-

Mukni‘, s. 76; İsmail Mahdûm, Târîhu’l-Mushafi’l-‘Osmânî fî Taşkand, s. 34). Mercânî’nin bu tesbitinin 

doğru olmadığını belirtmeliyiz. Şöyle ki, gerek Muhammed Hamidullah tarafından neşredilen matbu 

nüshada gerekse Taşkent’ten getirip Süleymaniye Kütüphanesi’ne hediye ettiğimiz fotoğraf nüshada ال 

kelimesinin gerçekten Ebû Ubeyd’in dediği gibi satırın sonunda bulunduğunu görüyoruz. ت حين ise 

sonraki satırın başında, ama ت bitiştirilmeden yazılmıştır (bk. el-Kur’ânü’l-Mecîd Mushafü Seyyidinâ 

‘Osmân radıyallâhü anh ‘ukûsü nüshati Semerkand, s. 666; bu çalışmamızın sonundaki Resim: ???). 

Dânî’nin verdiği bilgiye göre ت harfi zaten ana mushafların hiçbirinde حين’ye bitişik yazılmamıştır. 

Mercânî’nin bu iddiası karşısında, S. Pissareff’un 1905’te faksimile yoluyla nüshanın tıpkıbasımını 

gerçekleştirmeden önce onda net okunmayan yerler üzerinden mürekkeple geçerken bu âyetteki orijinal 

imlâyı da bozması ve meselâ satırın başındaki ال’yı bir önceki satırın sonuna, ayrıca aslında حين 

kelimesine bitişik olan ت’yi ayırarak yazmış olması hatıra geliyorsa da, Mercânî Mushaf’ı Petersburg’a 

naklinden önce incelemiş, S. Pissareff’un Mushaf’a müdahalesinden yıllar önce de vefat etmiştir.  
19 Bu zat, Mushaf’ı başından sonuna kadar incelediğini, ayrıca aynı karakterde bir imlâ ve yazı ile ondan iki 

nüsha yazdığını belirtmiş, bunlardan ceylan derisine yazdığı nüshanın Taşkent İslâm Üniversitesi’nde 

olduğunu, kâğıt yapraklara yazılan ikincisinin ise Kuala Lumpur’da Nigara adlı milli müzede bulunduğunu 

söylemiştir. Arzu etmemize rağmen vaktimiz sınırlı olduğu için Taşkent’teki nüshayı görmemiz mümkün 

olmamıştır. 
20 Habibullah Salih’in hazırlayıp altına imzasını koyduğu bu listeye göre sonradan yazılan varaklar şunlardır: 

1, 2, 8, 13-16, 33-45, 59-63, 76, 88, 90, 100-102, 120, 124, 129, 130, 142, 150-159, 161-165, 168-170, 179, 

181, 182 (toplam 57 varak).  
21 Bu varakların numaraları da Habibullah Salih’in listesine göre şöyledir: 7, 29, 30, 46-58, 63, 89, 92, 99, 

160, 183, 206, 245, 315, 316 (toplam 26 varak). 
22 A. Jeffery – I. Mendelsohn, “The Orthography of the Samarqand Codex”, Journal of American Oriental 

Society, s. 195. Ayrıca bk. Tâhâ el-Velî, “el-Kur’ânü’l-Kerîm fî bilâdi’r-Rûsiya”, el-Mevrid, IX/4, s. 29.  
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4. Özbekistan Hükümeti’nin Mushaf’ın CD çekimi ve üzerinde gerekli çalışmaların yapılması 

için karar aldığı ifade edilmektedir. Ancak Ocak 2008 itibariyle bu karar henüz uygulamaya 

konulmamıştır. Mushaf çeşitli badirelerden geçmiş, tarih içinde başına gelenler bir yana, 20. asrın son 

çeyreğinde dahi korunması konusunda büyük bir şanssızlık yaşamıştır. Çeşitli aralıklarda ve hemen 

her fırsatta yaprakları menfaat hesaplarına konu edilmiştir. Bu çok değerli kültür varlığının ve 14 asır 

öncesini bize taşıyan bu mukaddes metnin bir CD’sinin dahi halen çekilmemiş olması büyük 

eksikliktir. Özbek kardeşlerimiz ne yazık ki ona sahip çıkmayı ve korumayı becerememiş, onun 

kıymetini bilememiştir. Durum bu olunca da onun hakkında sağlıklı bir inceleme ve değerlendirme 

mümkün olmamaktadır. 

5. Mushaf’ta ilk bakışta kâtip sehvi gibi değerlendirilebilecek hatalar mevcut ise de bunların 

epeyce bir kısmının faksimile baskı öncesinde S. Pissareff tarafından yapılan çalışma sırasında 

meydana gelmiş olması ihtimal dâhilindedir. Ayrıca Habibullah Salih bazı yapraklarının orijinal 

olmadığını söylediğine göre bu hatalardan bazılarının bu yapraklarda olması söz konusudur. 

Gördüğümüz pek çok hatadan birkaçını okuyucuya fikir vermek amacıyla burada örnek olarak 

zikretmemizde yarar vardır. 

a) Habibullah Salih’in kâğıt yapraklara sonradan yazıldığını belirttiği metinlerde veya orijinal 

varaklarda yer alsa da sayfalarının yarıdan aşağısı bozulduğu için sonradan yazıldığını ileri sürdüğü 

yerlerde tesbit ettiğimiz örnekler: 

▪ Âl-i İmrân 3/37 (vr. 46a): ان هللا يرزق من يشا بغير حساب âyetinde ان هللا   yoktur. Bu âyet, orijinal deri 

varaklardan birinde yer almakla birlikte sayfanın son satırındadır. 

▪ Âl-i ‘İmrân 3/78 (vr. 54b): âyetinde  ويقولون هو من عند هللا وما هو من عند هللا  kısmının وما هو من عند هللا 

yazılması unutulmuş, daha sonra satırın üstüne çok küçük harflerle ilâve edilmiştir. Bu âyet 

Habibullah Salih’e göre orijinal bir varakta bulunsa da, bu varak sayfalarının yarısı sonradan 

yazılanlar arasındadır ve âyet sayfanın sondan ikinci satırındadır. 

▪ En‘âm 6/116 (vr. 152): وان هم اال يخرصون âyetinde هم yazılmamıştır. Habibullah Salih’e göre 

sonradan yazılan kâğıt yapraklardan birinde yer almaktadır 

▪ En‘âm 6/141 (vr. 158): وغير معروشت kelimelerinin yazılması unutulmuştur ve yine Habibullah 

Salih’e göre bu varak sonradan yazılan varaklar listesinde yer almaktadır. 

b) Orijinal varaklarda yer aldığı ve sayfanın üst satırlarında bulunduğu halde kâtip sehvi olarak 

değerlendirdiğimiz birkaç örnek: 

▪ Bakara 2/119 (vr. 20b): بشيرا kelimesi صيرا   olmuş, satırın başında bulunduğu için bâ’nın 

silinmiş olduğunu düşünsek de sâd harfi açıkça ve belirgin bir şekilde okunmaktadır. Kelime orijinal 

deri varaktadır ve sayfanın da üst kısmında 4. satırın başında yer almaktadır. 

▪ Bakara 2/142 (vr. 25b): عليها قل هلل kavl-i kerimi لعليها قل هلل   şeklinde yazılmıştır. Âyet orijinal 

varakta yer almakta ve sayfanın da alt kısımlarında değil, ilk satırında bulunmaktadır. 
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▪ Âl-i ‘İmrân 3/77 (vr. 54b): م وال يزكيهم وله  âyetindeki ولهم   kavl-i kerimi ما لهم   olarak yazılmış olup 

âyet orijinal deri varakta yer almıştır ve sayfanın üst tarafında 4. satırın başındadır. 

▪ Nisâ 4/121 (vr. 106a): وال يجدون kavl-i keriminin başındaki vav yazılmamıştır. Bu âyet de 

orijinal varaklarda yer aldığı gibi sayfanın 5. satırındadır. Yani üst kısmındadır. Bu örnekleri 

çoğaltmak mümkündür. 

6. Biraz sonra örnekleriyle açıklanacağı üzere söz konusu nüsha Hz. Osman’ın mushaflarından 

biri olmamakla birlikte onlardan hangisinden yazıldığı veya hangisinden yazılan bir nüshadan istinsah 

edilmiş olabileceği sorusuna cevap aramak da kanaatimizce faydalı olacaktır. Mushaf nüshaları 

arasında imlâ açısından pek çok farklılıkların bulunması tabiî olmakla birlikte kelimenin yapısını ve 

telaffuzunu ilgilendiren farklılıklar için bunu söylemek mümkün değildir. Bu farklılıkların sayısı 

sınırlı olup 40’ın biraz üzerindedir. Hz. Osman’ın mushafları arasındaki bu farklılıklardan hareketle 

Taşkent Mushafı’nın şeceresi hakkında takribî bir şey söylemek mümkündür. Hz. Osman’ın 

mushafları arasında gerek kelimelerin yapısı gerekse harf ya da kelime fazlalığı veya noksanlığı gibi 

farklılıklar açısından yaptığımız incelemeye göre Taşkent Mushafı’nın Hz. Osman’ın Kûfe’ye 

gönderdiği nüshaya yakın olduğu, hatta ondan ya da onu esas alan bir nüshadan istinsah edildiği 

söylenebilir. Bu Mushaf tam olmamakla birlikte söz konusu farklılıklar açısından incelediğimiz 44 

yerden 16’sını onun bugün elimizde mevcut varaklarında bulabiliyoruz. Bu 16 yerden biri hariç,
23

 

Taşkent Mushafı söz konusu farklı 15 yerde Kûfe Mushafı ile tam bir paralellik içindedir. Burada “söz 

konusu 16 yer acaba Mushaf’ın orijinal varaklarında mı, yoksa sonradan yazıldığı ileri sürülen kâğıt 

varaklarda mıdır?” veya “alt satırları bozulduğu için sonradan yazılan metinler içinde yer almaları söz 

konusu olamaz mı?” soruları tabiî olarak hatıra gelmektedir. Açıklıkla belirtebiliriz ki tek tek 

incelediğimiz bu 16 yerden sadece biri (En‘âm 6/137. âyetteki شركاوهم kavl-i kerimi) kâğıt olduğu ileri 

sürülen yapraklarda, diğerlerinin tamamı orijinal deri varaklarda yer almakta, hiçbiri sonradan 

yazıldığı belirtilen alt satırlara da rastlamamaktadır. 

7. Taşkent Mushafı’nın Hz. Osman’ın mushaflarından biri, hatta şehit edildiği sırada okuduğu 

Mushaf olduğunu ileri sürenler olmuştur. Bu konuda Orta Asya ve Kazakistan Müslümanları Dinî 

İdaresi Başkan Yardımcısı İsmail Mahdûm Târîhü’l-Mushafi’l-‘Osmânî fî Taşkand adıyla bir risale 

kaleme almış (bk. bibl.) -daha önce de belirttiğimiz gibi- Muhammed Hamidullah bu Mushaf’ın Hz. 

Osman’ın mushaflarından biri olduğunu ileri sürmüştür (bk. s. ???). Şihâbeddin Mercânî (ö. 1889) ve 

Musa Cârullah (ö. 1952) gibi bazı âlimler aksi görüşler ileri sürmüşlerse de müslümanların duygusal 

olarak bu nüshanın Hz. Osman’a ait olduğu şeklindeki önyargıları karşısında ileri sürülenler sonucu 

değiştirmek için yeterli olmamış, genel kanaat olarak ondan Hz. Osman Mushafı diye söz edilmeye 

                                                           
23 Bu yer A‘râf sûresinin 3. âyetinde olup gerek Kûfe Mushafı’nda gerekse Şam nüshası dışındaki mushaflarda 

 şeklinde yazılı olan kelime (bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 103; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, II, 267), Taşkent تذكرون

Mushafı’nda يتذكرون olarak yazılmış ve burada Şam Mushafı ile birleşmiştir. Kûfe Mushafı ile sadece bu 

yerde ayrılık görülmesine karşılık kitabımızın sonundaki çizelgenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 

Taşkent Mushafı’nın mevcut varaklarıyla Medine Mushafı arasında 9, Mekke Mushafı arasında 7, Basra 

Mushafı arasında 3, Şam Mushafı arasında 14 yerde farklılık bulunmaktadır.  
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devam edilmiştir. Bizim burada imlâ özellikleri açısından konuyu ele alışımızın ve zikredeceğimiz 

örneklerin bu yanlış kanaatin tashihine yardımcı olacağını umarız. Şöyle ki; Taşkent Mushafı’nda: 

a) Cer harfi olan على kelimesi genel olarak yâ ile yazıldığı halde yer yer عال   şeklinde elifle de 

yazılmıştır ve aşağıda zikredilen örneklerden hiçbiri sonradan yazıldığı ileri sürülen varaklarda yer 

almamaktadır.
24

 Bu durum, onda bir imlâ disiplini bulunmadığını gösterdiği gibi Hz. Osman’ın 

mushaflarından biri olmadığını da ortaya koymaktadır. Zira bu kelime cer harfi olarak bu mushaflarda 

yâ ile yazılmıştır.
25

 

b) شى kelimesi genel olarak bu şekilde yazıldığı halde bizim tesbitlerimize göre bu Mushaf’ın 

bugün elimizde mevcut sûre ve âyetlerinde 11 yerde شاى şeklinde yazılmıştır. Tek tek kontrol ettiğimiz 

bu yerlerin istisnasız hepsi orijinal oldukları belirtilen varaklarda yer almaktadır.
26

 Bu örnek de 

Mushaf’ta imlâ disiplini bulunmadığını göstermekte, Hz. Osman’ın mushaflarından biri olmadığını da 

ortaya koymaktadır. Zira bu kelime Resm-i Osmânî’de sadece bir yerde (el-Kehf 18/23) elif ilâvesiyle, 

diğer yerlerde elif’siz yazılmıştır.
27

 

c) حتى kelimesi Hz. Osman’ın mushaflarında yâ ile yazıldığı halde
28

 bu Mushaf’ta yer yer حتا 

şeklinde elif’le kaydedilmiştir ve bu yerlerden hiçbiri sonradan yazıldığı ileri sürülen kâğıt yapraklarda 

veya bozulmalar sebebiyle tekrar imlâ edildiği belirtilen varaklarda değil, orijinal deri yapraklarda 

bulunmaktadır.
29

 

d) Âyetlerin sonlarında durak işaretleri ile her on âyetin sonunda ta‘şîr işaretlerine yer 

verilmiş, sûre araları ise tam veya yarım satır boyunda dikdörtgen şekillerle ayrılmıştır. Bu işaret ve 

şekillerin sonradan konmadığı ve Mushaf’ın yazılışı sırasında işlendiği, bunlar için ayrılan 

boşluklardan anlaşılmaktadır. Hz. Osman’ın mushaflarında bu tür işaretlerin bulunmadığı, ilgili 

kaynaklarda verilen bilgiler arasındadır. 

Sonuç olarak Taşkent Mushafı’nın Hz. Osman’ın şehit edildiği sırada okuduğu İmam Mushaf 

olmadığını, onun çeşitli merkezlere (Mekke, Kûfe, Basra, Şam’a) gönderdiği ve Medinelilerin 

istifadesi için bu şehirde bıraktığı mushaflardan biri de olamayacağını söylerken bu Mushaf hakkında 

en sağlıklı ve doğru değerlendirmenin onun orijinal nüshası üzerinde yapılacak çalışma ile mümkün 

olacağını kabul etmemiz gerekir. Ancak genel bir bakışla yaptığımız inceleme ve değerlendirme bizi 

bu Mushaf’ın Hz. Osman’ın mushaflarından biri olmadığı sonucuna götürmüştür. 

 

 

                                                           
24 Misal olarak bk. Âl-i ‘İmrân 3/160, 179; en-Nisâ 4/17, 85; el-Kehf 18/15. 
25 bk. Mehdevî, Hicâü mesâhifi’l-emsâr, s. 89; Dânî, el-Mukni‘, s. 65; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 75; 

İbn Vesîk, el-Câmi‘, 57-58.  
26 Bu yerler şunlardır: en-Nisâ 4/4; el-En‘âm 6/38, 91, 93; Hûd 11/57, 101; el-Hicr 15/21; en-Nahl 16/35, 89; 

el-Kehf 18/23; Tâhâ 20/50. 
27 bk. Mehdevî, Hicâü mesâhifi’l-emsâr, s. 97; Dânî, el-Mukni‘, s. 42; İbn Vesîk, el-Câmi‘, s. 54. 
28 bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 65; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 77; İbn Vesîk, el-Câmi‘, s. 58. 
29 Bu yerler şunlardır: en-Nisâ 4/15, 18; el-A‘râf 7/38, 40; el-İsrâ 17/34; el-Kehf 18/60, 70, 93, 96; eş-Şu‘arâ 

26/201; en-Neml 27/18, 32; Yâsîn 36/39; Fussilet 41/20. 
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Resim: 18 (Taşkent Mushafı’ndan bir sayfa) 

 

II. Topkapı Mushafı (İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi)
30

 

Hz. Osman Mushafı olarak da bilinen Topkapı Mushafı hakkında bildiklerimiz, Taşkent Mushafı 

hakkında bildiklerimizden çok daha azdır. Müellifler Taşkent Mushafı üzerine kitap ve makaleler 

yazarak onun Hz. Osman’ın mushaflarından biri olup olmadığını tartışmış, bu tartışmalarda Mushaf’ın 

Taşkent’e nereden ve ne zaman geldiğine dair çeşitli rivayetlerden söz edilebilmiş, iki ayrı bilim adamı 

(S. Pissareff ve M. Hamidullah), üçte ikisinden fazlasının zâyi olmasına rağmen onu neşretmiş, 

kısacası bu Mushaf 150 yıla yakın bir süreden beri bilim dünyasının gündeminde olmuştur. Topkapı 

Mushafı’na ise kitap ve makalelerinde değinenlerin verdikleri bilgi birkaç satırı geçmemiş, çok kısa bir 

geçmişte yazılan bir makale istisna edilecek olursa,
31

 onun Hz. Osman’ın özel mushafı veya 

mushaflarından biri olduğu yolundaki iddialar üzerinde, incelemeye dayalı ciddi bir görüş ortaya 

konmamıştır. 

                                                           
30 Bu Mushaf üzerinde yaptığımız çalışma, tıpkıbasımı ile birlikte Hz. Osman’a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerîf 

(Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası) adıyla IRCICA tarafından yayımlanmıştır (bk. bibl.). 
31 İstisna ettiğimiz bu makalenin yazarı, İstanbul Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. Mustafa Altundağ’dır. Biz dijital kamera ile daha okunabilir bir metne ulaşmaya ve özellikle aynı 

tarihlerden itibaren deruhte ettiğimiz yoğun sorumluluklarımız yüzünden yavaş bir seyir içinde Mushaf’ın 

tamamını okuyup aynı imlâ ile bilgisayar ortamında yazmaya çalışırken, bu genç bilim adamımız, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi’ne emanet olarak bıraktığımız fotokopi nüsha 

üzerinde hızlı bir çalışma yaparak kaleme aldığı bir makale ile bu konuda ilk ve ciddi değerlendirmeleri 

ortaya koymuştur (bk. bibl.). 
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Öteden beri ilgi duyduğumuz Topkapı Mushafı’nın önce Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki 

mikrofilminden yaptırdığımız fotokopi nüshası üzerinde çalışmayı denedik. Ancak bunun yeterli ve 

sağlıklı bir çalışma olmayacağını gördük. Çünkü nüsha asırlar içinde çeşitli iklim ve hava 

şartlarından etkilenip zarar görmüş, epeyce sayfaları okunması zor hale gelmiştir. Hatta bazı 

sayfalarında hiç okunamayan yerler vardır. Bu durum, daha ileri bir fotoğraf tekniğine ihtiyaç 

bulunduğunu ortaya koymuş, bu mümkün olduğu takdirde Mushaf’ın tıpkıbasımının da 

yapılabileceği düşünülmüştür. 

Zamanın Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın özel izni çerçevesinde Topkapı Sarayı Müzesi 

Müdiresi Filiz Çağman’la 11.03.2002 tarihinde imzaladığımız protokol uyarınca başlatılan çalışma ile 

önce nüshanın dijital kamera çekimi gerçekleştirilmiştir. Ardından Mushaf baştan sona kadar 

tarafımızdan orijinal imlâsına uygun olarak bilgisayarda yazılmış, teknik imkânların yardımıyla 

sayfaların büyütülmesine ve aydınlatılmasına rağmen okunamayan kelime ve âyetlerde her bir harf 

yerine bir nokta konulmuştur. 

Mushaf üzerinde başından sonuna kadar yaptığımız inceleme sonundaki tesbitlerimizden 

bazılarını şu şekilde özetlememiz mümkündür: 

1. a) Mushaf’ın ilk yaprağından önce onun hakkında yazılmış Osmanlıca bir tanıtım yazısı 

mevcuttur. 20 Cemâziyelevvel 1226’da (12 Haziran 1811) kaleme alınmış bu metinde verilen bilgilere 

göre Mushaf: 

▪ Bizzat Hz. Osman’ın “mübarek eliyle” yazılmıştır. 

▪ Uzun zamandan beri Kahire’de muhafaza edilmiştir. 

▪ 1226 (1811) yılında Kahire Valisi Mehmed Ali Paşa tarafından Osmanlı Padişahı II. 

Mahmud’a (ö. 1255/1839) hediye olarak gönderilmiş ve Topkapı Sarayı’nda Hırka-i Fahr-i Cihân 

Odası’nda (Hırka-i Saâdet Dairesi) muhafaza edilmesi önerilmiştir. 

Sözü edilen tanıtım yazısında Mushaf’ın Kahire’ye ne zaman ve nereden geldiği hakkında bir 

bilgi yoktur. İstanbul’a Mehmed Ali Paşa tarafından gönderildiğine dair bilginin doğruluğunu kabul 

etmemize bir engel bulunmasa da, onun Hz. Osman’ın “mübarek eliyle” yazılmış bir nüsha olduğu 

şeklindeki görüşü kabul etmemiz mümkün değildir. Hz. Osman’ın herhangi bir mushaf yazmadığına 

dair kaynaklarda verilen bilgilerin doğru olup olmaması bir yana, aşağıda açıklanacağı üzere bu nüsha 

Hz. Osman’ın İmam Mushaf’ı olmadığı gibi onun çeşitli merkezlere gönderdiği mushaflardan biri de 

değildir. 

Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Saâdet Dairesi’nde muhafaza edilen ve Ramazan aylarında 

ziyarete açık tutulan Mushaf, 19.04.1984 tarihinde bakım ve onarım için Süleymaniye Kütüphanesi’ne 

gönderilmiş, onarımı tamamlandıktan sonra 09.10.1987’de Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’ne iade 

edilmiş ve o günden bu yana anılan Müdürlüğün kütüphanesinde (nr. 44/32) muhafaza altına 

alınmıştır. Mushaf’ın bakım ve onarımının 3 yıl 5 ay 20 günde tamamlandığını ilgili tutanakta 

okuduktan sonra “Bu iş niçin bu kadar uzun sürdü?” gibi bir soru aklımıza geldiyse de, bu konuda 
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ilgililerin hazırladıkları raporu okuduktan sonra soru cevabını bulmuş, ona gösterilen ihtimamın ve 

verilen emeğin her türlü takdirin üstünde olduğu görülmüştür. Tarihî değeri ve önemi olan bu tutanak 

ve raporun dosyalarda kalması yerine -nüshayı tanıtıcı özelliğini de dikkate alarak- tutanağı 

okuyucularımızın bilgi ve incelemelerine sunmakta yarar gördüğümüzden burada aynen yer veriyoruz: 

 

“TUTANAK 

19.4.1984 tarihinde onarılmak üzere teslim alınan, Topkapı Sarayı Müzesi 44/32 envanter no’da 

kayıtlı, Hz. Osman’a atfedilen ceylan derisi Kur’ân-ı Kerim ve sonuna ilâve edilmiş olan çeşitli ebatta 

üç adet Kur’an sayfası, Süleymaniye Kütüphanesi cilt ve patoloji bölümünde onarılmış ve 

restorasyonu yapılmıştır. Sonundaki, bu Kur’an’a ait olmayan üç yaprak çıkarılarak onarılmış ve ayrı 

muhafaza edilmesi için cilde bağlanmamıştır. 19.4.1984 tarihli tutanakta belirtilen eksik âyetlerin 

yerlerine boş yaprak konulmuştur. Envanterinde 410 varak olarak gösterilen Kur’an’ın doğru 

numaralandırma sonucunda 408 varak olduğu belirlenmiş ve yanlış ciltlenmiş olan yapraklar 

sıralamaya konularak yeniden numaralanmış, daha sonra şirazesi örülmüştür. Eser, cildi takıldıktan 

sonra Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü personeline teslim edilmiş ve bu tutanak tarafımızdan tanzim 

ve imza edilmiştir. 9.10.1987.” 

 

TESLİM EDEN   TESLİM ALAN 

İslâm SEÇEN  Filiz ÇAĞMAN 

Kütüphaneci-Baş Uzman TSM Kütüphane Sorumlusu 

(imza)  (imza) 

 

Saadet GAZİ  Kâmil AYYILDIZ 

Kimya Mühendisi-Cilt ve TSM Ayniyat Sorumlusu 

Patoloji Bölümü Sorumlusu (imza) 

(imza) 

 

“RAPOR 

Topkapı Sarayı Müzesi 44/32 envanter nolu Kur’ân-ı Kerim, bakım ve onarımı yapılmak üzere 

19.4.1984 tarihinde teslim alınmıştı. Uzman bir grup tarafından yapılan kontrolünde, başka bir Kur’an 

nüshasıyla karşılaştırılarak gereken düzeltmeler yapılmıştır (Tutanak ektedir). Bakım ve onarım öncesi 

Kur’an üzerinde yapılan incelemelerde tesbit edilen durum şudur: 1) Baş ve son kısımlarında 

sayfaların büyük bir bölümünün eksik olduğu ve bu kısımların geniş ve bazı yerlere zarar verecek 
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şekilde kâğıtla onarıldığı görülmüş. 2) İlk ve son sayfanın çok kalın ve işlenmemiş deri üzerine 

yapıştırıldığı görülmüştür. Bu işlem yönü düşünülmeden yapıldığından zamanla nem alarak büzülme 

ve kıvrımlar meydana getirmiş. 3) Eserin hemen hemen tümünün kenarlarına kâğıt ilâve edilmiş; 

yönleri sayfalarla aynı yönde olmadığından zamanla volanlanmalar meydana getirmiş. 4) Okumak 

amacıyla açılmaktan (parmak teması) veya teşhir için uzun müddet açık kalan sayfalarda biriken toz, 

havanın nemiyle birleşerek tabaka oluşturmuş. 5) Dikkatsizce açılıp kapatılmaktan bazı sayfalar 

buruşmuş ve kıvrılmış. 6) Mürekkebin üzerinde yapılan incelemede büyük bir kısmının asitli olduğu 

tesbit edilmiştir. Asit nedeniyle yazıların üzerinde renk koyulaşması, çatlaklar, kırılma ve delinmeler 

meydana gelmiş, bu kısımlar çeşitli genişlikte kâğıt yamalarla kapatılmış; fakat buradan düşen artıklar 

sırta yakın kısımlarda siyah birikintiler meydana getirerek kirli bir tabaka oluşturmuş. 7) Bazı 

sayfalarda ve kırmızı noktalarda mürekkep akıcı olup suda çözülebilen özelliktedir. 8) Bordo renkte 

altın süslemeli şemse deri ciltli olup miklep ve sertabı kopuk, üzeri yeşil ipek bezle kaplıdır. 

Onarım öncesi durum tesbit edildikten sonra uygulanacak bakım ve onarım işlemlerine geçildi: 

1) Önce sayfalar üzerindeki eski yamaların yapımında ne tür kâğıt ve kola kullanılmış olduğu tesbit 

edildi. Bunların esere zarar vermeden nasıl çıkarılabileceği araştırıldı. Eserin deri olması sebebiyle su 

kullanılamadı. Bunun üzerine onarımda kullandığımız, daha önce kimyasal ve biyolojik incelemesi 

yapılan, hiçbir yan etkisi olmayan kola yardımıyla -sadece eski yamaların üzerine tatbik edilerek- 

yamaların ve altlarında kalan eski kola artıklarının tek tek çıkartılma işlemine geçildi. Bu işlem bazı 

sayfalarda 15 güne yakın bir zamanda yapılabildi. 2) Kâğıt ve koladan temizlenen bu sayfalar bakıma 

alınarak, sayfalar üzerinde, sırta yakın kısımlarda ve kenarlarda bulunan kir, leke ve birikintiler kola 

ve falçata ile tek tek temizlendi. 3) Bunlardan sonra mikroplardan arındırılma işlemi uygulandı. 

Buruşuk, volanlı ve kıvrılmış kısımlar etil alkol kullanılarak parça parça mermer yardımıyla 

düzeltilerek temiz ve düzgün hale getirildi. 4) Temizleme ve bakımı yapılan sayfalar onarım bölümüne 

alındı. Öncelikle asitli mürekkep nedeniyle yazıların tamamen yok olan kısımları kırık, kopuk ve tek 

tek parçalar, %100 selüloz olan aynı renk ve kalınlıkta Japon kâğıdı üzerine yerleştirilerek, kenarlara 

taşmayacak şekilde kola sürülüp ikinci bir kat Japon kâğıdı ile kapatıldı. Preste kuruyan bu sayfaların 

kola sürülen yerleri etrafındaki fazlalıklar temizlenerek boşluklar tamamlandı. Japon kâğıdı çok 

dayanıklı olup, liflerinin uzun olması nedeniyle esere intibakı çok rahat olmaktadır. 5) Bundan sonra 

deriyi deriyle restore etme işlemine geçildi. Önce sağlam, orijinal büyüklükte bir forma alınarak dıştan 

içe doğru mukavva üzerine ölçüleri alındı ve numaralandı. Sırasıyla yazının başlangıç ve bitiminin 

kenarlar ve sırttan uzaklığı tesbit edildi. Böylelikle eksik olan kısımların yerleştirilmesi ve karşılıklı iki 

sayfanın yazılarının aynı hizada, kenarlarının da boş kısımlarının aynı ölçüde bulunması sağlandı. 

Daha önceden yüzü, tersi ve yönü belirlenen yeni deriler, orijinal sayfanın altına yerleştirilerek eksik 

olan kısımlar kurşun kalemle çizilip tesbit edildi. Kenarları inceltilerek pozitif negatifler vassale 

tekniğiyle üst üste getirilerek yapıştırıldı. 6) Bu şekilde tamamlanan sayfalar formalandı. Son olarak 

sayfalarda bulunan küçük delikler, kâğıt ve kola ile hamur yapılarak dolduruldu. 7) Eser 

formalandıktan sonra ağırlığını çekebilecek nitelikte iplik kullanılarak dikişi dikildi, şirazesi örüldü. 
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Orijinal kapağı, ağırlığı kaldıracak güçte kalınlaştırıldı. Aynı kalınlıkta ve renkte deri kullanılarak cildi 

restore edildi, miklebi ve sertabı onarılarak cildi tamamlandı. 

Kullanılan malzeme: 20 adet ceylan derisi, 250 adet 3AJ adlı Japon kâğıdı, 50 adet 25502 nolu 

Japon kâğıdı, 4 kutu Glutolin Kloster (Metil selüloz), 5 litre Etil Alkol.” 

 

Bakım ve onarımı yapanlar: 

Kimya Mühendisi Patolog  Patolog 

Saadet GAZİ Bilgi GÜNGÖR Gülhan DANKİ  

(imza) (imza)  (imza) 

 

Dikiş, şiraze ve cilt: Cilt Bölümü Baş Uzmanı 

İslâm SEÇEN 

(imza) 

 

b) Mushaf’ta kâtip sehvi olarak değerlendirilebilecek az miktarda hatalar mevcuttur. 

▪ Bakara sûresinde (2/57) كلوا kelimesi varak 5a’nın son kelimesi olarak yazıldığı halde 5b’nin 

ilk kelimesi olarak tekrar edilmişse de kelime, başka bir kâtip tarafından ikmal edilen varakların 

birinde yer almıştır. 

▪ En‘âm sûresindeki (6/152) اذا kelimesi اذ   olarak yazılmıştır. 

▪ A‘râf sûresinde (7/192) وال yerine ووال   yazılmıştır. 

▪ Enfâl sûresinde (8/48) انى اخاف yerine iki elif’le انى ااخاف   yazılmıştır. 

▪ İbrâhîm sûresinde (14/16) صديد kelimesi صدد   olmuştur. 

▪ Zümer sûresinde (39/18) اوال االلبب ibaresinde ikinci ال   düşmüştür. 

▪ Fussilet sûresinde (41/19) اعدا kelimesinin sonundaki elif unutulmuştur. 

▪ Haşr sûresinde (59/2, 13) ياولى ibaresi ياالولى   olarak, النتم   ibaresi de ال انتم   şeklinde yazılmıştır. 
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Resim: 19 (Topkapı Mushafı’ndan bir sayafa) 

 

c) Mushaf 41x46 (32x40) cm ebadında, 11 cm kalınlığındadır. 408 varaktan oluşmakta ve genel 

olarak her sayfada 18 satır bulunmaktadır. Ancak sonradan yazıldığı anlaşılan ilk varaklardaki satır 

sayısının 16 ile 19 (bk. 1b, 2ab, 4ab, 6b, 11b varaklar), kısa sûrelere ulaşıldığında 13 ile 17 arasında 

değiştiği görülmektedir. Ayrıca sûre aralarındaki dikdörtgen şekiller sebebiyle bu sayfalardaki satır 

sayıları da genel olarak 17 olmaktadır (misal olarak bk. 128a, 137a, 146b, 159b). Yukarıda yer 

verdiğimiz tutanak ve raporda da belirtildiği üzere nüshanın iki yaprağı noksan olup bunlardan birinde 

Mâide sûresinin 3-8. âyetleri (لكم دينكم واتممت عليكم ... كونوا قوامين), diğerinde ise İsrâ sûresinin 17-33. 
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Âyetleri  yer almaktadır. Bu eksikliğin, Mushaf’ın çeşitli (خبيرا بصيرا ... وال تقتلوا النفس التى حرم هللا) 

dönemlerde bakım ve onarımının yapılması, cildinin yenilenmesi gibi çalışmalar sırasında meydana 

gelmiş olabileceğini tahmin etmek mümkündür.
32

 Bu tesbitimizden anlaşılacağı üzere Topkapı 

Mushafı’nı, pek çok varakları eksik bazı mushaflara kıyasla tam nüsha olarak değerlendirmek 

mümkündür. Ancak hemen belirtilmelidir ki en son bakım ve onarımı yaklaşık 27 yıl önce yapılmış 

olsa da epeyce varakları asırlar içindeki iklim ve benzeri etkiler sebebiyle zor okunur veya hiç 

okunamaz hale gelmiş, rutubetlenme yüzünden bazı sayfaların mürekkebinin karşı sayfadaki yazıyı 

bozduğu yerler olmuş, varaklarda delinmeler meydana gelmiştir.
33

 

d) Nüsha deri üzerine Kûfî hatla yazılmış olup 1-6. varaklarıyla 11. varak’ı ayrı bir kâtip 

tarafından kaleme alınmıştır. Muhtemelen zarar görmüş veya zâyi olmuş varakların yerine kaleme 

alınan bu varakların, Prof. Dr. Muhittin Serin tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonunda 

ilk yazımından sonra takriben yarım asır içinde yazıldığı tahmin edilmiştir (aş. bk.). 

e) Taşkent Mushafı’nda olduğu gibi bu Mushaf’ta da satır sonlarına rastlayan kelimeler pek çok 

yerde bölünerek bir ya da birden fazla harfi sonraki satırın başına yazılmış, pek çok yerde bir 

kelimenin yalnız ilk harfinin satırın sonuna, diğer kısmının bir sonraki satırın başına yazıldığı 

görülmüştür. Meselâ Bakara sûresinde (2/26; vr. 3a, str. 7-8) ربهم kelimesindeki ر   harfi 7. satırın 

sonunda, terkibin diğer kısmı بهم olarak 8. satırın başında yer almıştır. Bunun örneklerine hemen her 

sayfada mükerrer olarak rastlamak mümkündür. 

f) الملئك، للملئكة، ملئكة kelimesi geçtiği yerlerde bu şekilde elif’siz yazılmakla birlikte satırın sonuna 

rastlayıp ikiye bölündüğünde المال kısmı satırın sonuna ve ئكة   kısmı diğer satırın başına gelmek 

suretiyle elif’le yazılmıştır. Elif’siz yazıldığı halde satırın sonunda bölündüğü zaman elif’le yazılan 

başka örnekler de vardır ( الظالمين – الظلمين ) gibi. 

2. Biraz sonra örnekleriyle açıklanacağı üzere bu nüsha Hz. Osman’ın mushaflarından biri 

olmamakla birlikte onlardan hangisinden yazıldığı veya hangisinden yazılan bir nüshadan istinsah 

edildiği sorusuna Taşkent Mushafı’nda olduğu gibi burada da cevap aramamız faydalı olacaktır. 

a) Mushaf nüshaları arasında imlâ açısından farklılıkların bulunması tabiî ise de kelimenin 

yapısı, okuyuşta değişiklik meydana getiren fazla veya eksik harf gibi farklılıkların olduğu yerler 

açısından konuyu incelediğimiz takdirde Topkapı Mushafı’nın şeceresi hakkında takribî bir şey 

söylememiz mümkün olacaktır. Onun Hz. Osman’ın Medine’de alıkoyduğu nüshaya yakın olduğunu, 

hatta ondan veya onu esas alan bir nüshadan istinsah edildiğini söylemek mümkündür. Hz. Osman’ın 

                                                           
32 Karatay, Mushaf’ın 410+3 varak olduğunu, sondaki 3 yaprakta Necm, Enbiyâ ve Enfâl sûrelerinden âyetler 

bulunduğunu söylüyorsa da (Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katoloğu, I, nr. 1), bu 

bilgi 19.04.1984 tarihinde Mushaf’ın bakım ve onarım için Süleymaniye Kütüphanesi’ne gönderilmesinden 

önceye aittir. Zira nüshanın bakım ve onarımı ile ilgili rapordan da anlaşıldığı üzere bu varaklar sözü edilen 

çalışma sırasında çıkarılmıştır. Aynı raporda 410 rakamının hatalı bir tesbit olduğundan bahisle nüshanın 

varaklarının yeniden numaralandırıldığına da dikkat çekilmiş, eksik olan varaklar yerine konan boş 

yapraklar, numaralama sırasında dikkate alınmamıştır. Bu duruma göre Mushaf 410 değil, 408 varak olarak 

gözükmektedir. 
33 Misal olarak bk. vr. 1b, 2a, 8a, 17a, 25a.  
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mushafları arasında telaffuzu ve kelimenin yapısını ilgilendiren farklardan 44’ünde yaptığımız 

karşılaştırma sonunda bu yerlerin 39’unda Topkapı Mushafı’nın, Medine Mushafı ile tam bir 

beraberlik içinde olduğu görülmüştür.
34

 Geriye kalan 5 yerden ikisine, farklı bir kalemle sonradan 

yapılan müdahale ile birer vav harfi eklenmiştir.
35

 Yani nüshanın aslında bu 2 yerde de Topkapı 

Mushafı’nın Hz. Osman’ın Medine Mushafı ile paralellik gösterdiğini söylemek mümkündür. Diğer 3 

yerden birinde ise Medine Mushafı’na olmasa da Medine kurrâsından ve meşhur on kırâat imamından 

Ebû Ca‘fer Yezîd b. el-Ka‘ka‘ın kırâatine uygunluk söz konusudur. Bir başka ifade ile bu örneğin 

imlâsında da Medine’de carî bir okuyuşun etkisi vardır, ya da bu imlânın sözü edilen okuyuşa 

yansıması ve onu etkilemesi söz konusudur. Zikredilen 5 yerden son ikisine gelince;
36

 Topkapı 

Mushafı’nın bu iki yerde Medine Mushafı’ndan ayrılışına şöyle bir açıklama getirmek mümkündür: 

Bu Mushaf’ın yazımında, genelde Medine Mushafı esas alınmakla birlikte kanaatimizce bu iki yerde 

bilerek farklı bir tercihte bulunulmuştur. Nitekim kırâat imamları içinde de okuyuşunda bu 

mushaflardan birini esas aldığı halde az da olsa bazı yerlerde diğer mushaflardan tercihler yaparak 

kırâatini oluşturanlar vardır.
37

 Buna göre bu Mushaf’ın kâtibinin de -on kırâat imamından veya 

râvilerinden biri olmasa da- bir kırâat üstadı olması hiç de uzak ihtimal değildir. Sonuç olarak 

diyoruz ki, Topkapı Mushafı Hz. Osman’ın Medine Mushafı ile yakın irtibatlıdır ve imlâsında gerek 

bu Mushaf’ın gerekse kısmen de olsa Medine kurrâsının etkisi vardır. 

Topkapı Mushafı’nın Medine Mushafı’na yakın olduğunu söylerken Hz. Osman’ın diğer 

mushaflarıyla ilişkisini de göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Konuyu, Taşkent Mushafı’nın 

şeceresi üzerinde değerlendirme yaparken göz önünde bulundurduğumuz 44 farklı kelimeden 

hareketle incelediğimizde bu Mushaf’ın Mekke Mushafı’ndan 15 yerde ayrıldığını görüyoruz. Bu 

sayıya, Topkapı Mushafı’na vav harfinin sonradan ayrı bir kalemle ilâve edildiği iki yeri de 

eklediğimizde bu farklar 17’yi bulmaktadır. Aynı karşılaştırmayı diğer mushaflarla yaptığımızda 

ayrıldıkları yer sayısının Kûfe Mushafı ile 21, Basra Mushafı ile 15, Şam Mushafı ile 18 olduğu 

görülmektedir.
38

 

b) Aşağıda açıklanacağı üzere Topkapı Mushafı’nda noktalama ve harekeleme işaretleri 

mevcuttur. Bu işaretlerin meşhur kırâatlerden hangisine göre işlendiği sorusuna cevap aramak üzere 

yapacağımız inceleme, onun hem dönemi ve hem de hangi bölgenin Mushaf’ı olduğu hakkında görüş 

belirlememize de yardımcı olacaktır. 

                                                           
34 Bu farklar ve karşılaştırmalar için bu inceleme metnimizin sonundaki çizelgeye bakınız. 
35 Bu yerler şunlardır: Âl-i ‘İmrân sûresi 3/133; vr. 46a, str. 7 ( سارعوا –وسارعوا  ) ; Mâide sûresi 5/53; vr. 72a, 

str. 15 ( يقول الذين –ويقول الذين  ).  
36 Bu yerler şunlardır: Kehf sûresi 18/95, vr. 190b, str. 11 ( ما مكني –ما مكنني  ); Şems sûresi 91/15, vr. 402a, str. 

11 ( فال يخاف –وال يخاف  ). Bu örneklerden ilkinde nüsha Mekke Mushafı ile birleşerek kelime iki nûn’la 

yazılmış, ikinci örnekte ise فال yerine وال yazılarak Mekke, Kûfe ve Basra mushaflarına uyulmuştur (bk. 

İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, I, 301; II, 315, 401). 
37 Kûfe kurrâsından Âsım b. Behdele’nin râvisi Hafs’ın tercih ve telfik yaparak Kûfe Mushafı’ndan ayrıldığı 

yerler için bk. s. .??? 
38 Bu farklar ve karşılaştırmalar için kitabımızın sonundaki çizelgeye bakınız. 
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▪ Bakara sûresindeki (2/58; vr. 5b, str. 6) نَْغفِْر kelimesini meşhur on kırâat imamından Mekkeli 

kırâat imamı Abdullah b. Kesîr, Kûfeli kırâat imamları Âsım b. Behdele, Hamza b. Habîb ez-Zeyyât, 

Halef b. Hişâm ve Basralı Ebû Amr b. el-Alâ’ bu şekilde okurken, Medineli Nâfi‘ b. Abdirrahman ve 

Ebû Ca‘fer Yezîd b. el-Ka‘ka‘ يُْغفَْر okumuş, Şam kırâat imamı Abdullah b. Âmir ise kelimeyi تُْغفَْر  

şeklinde kırâat etmiştir.
39

 Bu örneği Topkapı Mushafı’nda incelediğimizde ف harfinin altına kesre 

işareti konduğunu görüyoruz ki, bu hareke Mekke, Kûfe ve Basra kırâat imamlarının okuyuşuna 

uygun olmakta, Medine ve Şam kırâatinin icrasına izin vermemektedir. 

▪ A‘râf sûresindeki (7/193; vr. 108a, str. 12)  ْال يَتَّبُِعوُكم kavl-i kerimini meşhur on imamdan 

Medineli Nâfi‘ b. Abdirrahman dışındakiler bu şekilde ifti‘âl bâbından kırâat ederken sadece Nâfi‘ ال

 de de’يَتَّبُِعهُمْ  okumuştur. Kırâat imamları açısından Şuarâ sûresindeki (26/224; vr. 240a, str. 10) يَْتبَُعوُكْم 

durum aynıdır. Yani burada da sadece Nâfi‘ ب’yi fetha ile, diğerleri  ت ’nin teşdidi ve ب’nin kesri ile 

okumuşlardır.
40

 Topkapı Mushafı’nın yukarıda işaret edilen varaklarını incelediğimizde söz konusu 

örneklerden ilkinde ب   harfi fetha ile harekelendiği için Medineli Nâfi‘in okuyuşuna uygun olurken, 

ikinci örnekte diğer imamların okuyuşlarına göre ب harfi kesre ile harekelenmiştir. 

▪ Tevbe sûresindeki (9/66; vr. 121b, str. 12)   اْن نَْعُف َعْن طَائِفٍَة ِمنُْكْم نَُعذِّْب طَائِفَة kavl-i kerimini sözü 

edilen imamlardan Kûfeli Âsım b. Behdele burada harekelediğimiz gibi okumuş, diğer dokuz imam  ْان 

.şeklinde kırâat etmiştir يُْعَف َعْن طَائِفٍَة ِمنُْكْم تَُعذَُّب طَائِفَة  
41

 Topkapı Mushafı’ndaki harekeleme ve noktalama 

işaretlerini (hareke yerine konmuş noktaları ve nokta yerine konmuş hafif eğimli kısa çizgileri) 

incelediğimizde görüyoruz ki bunlar dokuz imamın okuyuşuyla örtüşmekte, Âsım b. Behdele’nin 

okuyuşuyla uyuşmamaktadır. 

▪ Ra‘d sûresindeki (13/42; vr. 159b, str. 1) الكفر kelimesi, Hz. Osman’ın mushaflarında hem tekil 

ve hem çoğul olarak okumaya elverişli yazıldığı halde
42

 Topkapı Mushafı’nda الكافر şeklinde (elif’le) 

imlâ edilmiştir. Bu yazılış Medine, Mekke ve Basralı imamların okuyuşlarına uygun düşüyorsa da 

Kûfe ve Şam kurrâsının okuduğu gibi çoğul olarak kırâat etme imkânı vermemektedir.
43

 

▪ Meryem sûresindeki (19/23; vr. 192b, str. 13) نَْسي ا kelimesinde Âsım’ın bir okuyuşuna (Hafs b. 

Süleyman’ın rivayetine) ve Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’ın kırâatine göre ن   harfi fetha ile 

harekelenirken, diğer imamlar burada ن’u kesre ile okumuşlardır.
44

 Topkapı Mushafı’nda ise sözü 

edilen harfin altına kesre konduğu, yani buradaki harekelemenin Medine, Mekke, Basra ve Şam 

kırâatlerine uygun olduğu görülmektedir. 

▪ Furkān sûresindeki (25/67; vr. 233a, str. 1) َولَْم يَْقتُُروا kavl-i kerimini Kûfeli imamlar burada 

harekelendiği şekilde okurken, Medine ve Şamlılar  َلَْم يُْقتُِرواو , Mekke ve Basralılar ise َولَْم يَْقتُِروا   şeklinde 

                                                           
39 Dânî, et-Teysîr, s. 73; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, II, 215. 
40 Dânî, a.e., s. 115; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 273-274. 
41 Dânî, a.e., s. 118-119; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 280. 
42 Dânî, el-Mukni‘, s. 12, 15, 16. 
43 Dânî, et-Teysîr, s. 134; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 298. 
44 Dânî, a.e., s. 148; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 318. 
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okumuşlardır.
45

 Topkapı Mushafı’nda ise burada yâ’nın üzerine fetha, tâ’nın altına kesre konduğuna 

göre bu harekeleme Mekke ve Basra okuyuşuna uygun düşmektedir. 

▪ Zuhruf sûresindeki (43/18; vr. 320b, str. 12) ُؤا  kelimesini Kûfeli kurrâ bu şekilde tef‘îl يُنَشَّ

bâbından meçhul sigasıyla okurken Mekke, Medine, Basra ve Şam kurrâsı يَْنَشُؤا   olarak kırâat etmiştir.
46

 

Topkapı Mushafı’nda bu kelimedeki ن ve ش harflerinin üzerine fetha konduğuna göre onu ancak Kûfe 

kurrâsının tercihi dikkate alınarak okumak mümkün olmaktadır. 

Sondaj usulü ile seçip yukarıdaki yedi fıkrada incelediğimiz sekiz örneğin meşhur kırâatlerden 

hangisine uygun olarak harekelendiğine baktığımızda görüyoruz ki; bu harekeleme Mekke kırâatine bu 

sekiz yerden altısında, Medine kırâatine dördünde, Basra kırâatine altısında ve Şam kırâatine üçünde 

uygun görünmektedir. Kûfe kırâatine ise üçünde uygun düşerken ayrıca iki yerde Kûfeli imamlardan 

bazılarının okuyuşuna uyan yerler vardır. Bu örnekler gösteriyor ki, Topkapı Mushafı’ndaki 

harekeleme ve noktalama işaretleri, bütünüyle meşhur yedi veya on kırâatten herhangi biriyle bire bir 

örtüşmemektedir. Bu örnekler dışında incelenen sınırlı sayıdaki yerlerde de durumun bundan farklı 

olmadığı görülmüştür. Buna göre bu Mushaf üzerindeki harekeleme ve noktalama çalışmaları, 

literatürde sahih olarak tavsif edilen kırâatlerin dışında olmamakla birlikte bu işlemin, meşhur kırâat 

imamlarından şunun ya da bunun okuyuşuna göre yapıldığını söylemeye imkân bulunmamaktadır. 

Bu örneklerin ve benzerlerinin incelenmesinden çıkan bir başka sonuç da şudur: Bilindiği gibi 

meşhur kırâat imamlarının çoğu hicrî I. asrın ikinci yarısı ile II. asrın ilk yarısında yaşamıştır.
47

 Ancak 

onlardan yedisinin kırâatiyle ilgili kuralları ve hangi kelimeyi nasıl okuduklarına dair bilgileri, ilk defa 

Ebû Bekir b. Mücâhid (ö. 324/936) Kitâbü’s-Seb‘a adlı eserinde (nşr. Şevki Dayf, Kahire 1972) bir 

araya getirmiş, çeşitli müslüman toplumlarda mushaf yazımı ve kırâatiyle meşgul olanlar bu yedi 

kırâat imamının okuyuşları üzerinde yoğunlaşmaya ve mushafların harekelenmesi ve noktalanmasında 

da buna paralel bir uygulama yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki Topkapı Mushafı, sahih kırâatlerdeki farklılıkların sistematik hale 

getirilmesinden ve meşhur kırâat imamlarının okuyuşlarının yaygınlaşmasından çok önce kaleme 

alınmış, noktalanması ve harekelenmesi de yazım sırasında yapılmıştır. Bu nokta ve harekeler meşhur 

imamlardan herhangi birinin kırâati ile bire bir örtüşmese de -incelediğimiz sınırlı sayıdaki örneklerde 

görüldüğü üzere- sahih kırâatler geneli içinde yer almaktadır. Ayrıca bu harekeleme ve noktalama 

çalışmasının sahih okuyuşlar içinde tercihler yapabilen ehil bir kalem tarafından yapıldığını veya 

meşhur on imamın dışında bir kırâat üstadının belli bir çevrede yaygınlık kazanmış okuyuşu dikkate 

alınarak gerçekleştirildiğini söylemek gerekir. 

                                                           
45 Dânî, a.e., s. 164; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 334. 
46 Dânî, a.e., s. 196; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 368. 
47 Abdullah b. Âmir hicrî 21-118, Abdullah b. Kesir 45-120, Âsım b. Behdele ?-127, Ebû Ca‘fer Yezid b. el-

Ka‘ka‘ ?-130, Ebû Amr b. el-Alâ’ 68-154, Nâfi‘ b. Abdirrahman 70-169, Hamza b. Habîb 80-156, Ali b. 

Hamza el-Kisâî 120-189, Yakub el-Hadramî 117-205, Halef b. Hişâm 150-229 yılları arasında yaşamıştır 

(Biyografileri için sırasıyla bk. Zehebî, Ma‘rifetü’l-kurrâ, I, 186-197, 197-203, 204-210, 172-178, 223-237, 

241-247, 250-265, 296-305, 328-332, 419-422). 
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3. Topkapı Mushafı, Hz. Osman’ın şehadeti sırasında okuduğu veya bizzat kendi yazdığı bir 

Mushaf olmadığı gibi onun çeşitli merkezlere gönderdiği mushaflardan biri de değildir. Bunun 

delillerinden bazılarını şöylece sıralamak mümkündür: 

a) Hz. Osman’ın mushaflarında noktalama ve harekeleme işaretleri bulunmadığı gibi tahmîs ve 

ta‘şîr işaretleri, sûreleri ayıran değişik türde şekiller vb. şeyler de yoktu. Kaynakların ortaklaşa verdiği 

bilgiler bu doğrultudadır. Söz konusu unsurlar, duyulan ihtiyaçlara paralel olarak gündeme geldi ve 

yeni yazılan mushaflara girmeye başladı. Bu unsurlar önce Ebü’l-Esved ed-Düelî’nin (ö. 69/688) 

irapları belirlemek üzere noktalar kullanarak yaptığı hareke çalışmalarında görüldü. Ardından benzer 

harfleri birbirinden ayıran noktaların işlenmesiyle devam etti. Daha sonra her beş ve on âyet sonuna 

konan işaretler (tahmîs, ta‘şîr) ve diğerleri bunları izledi.
48

 Topkapı Mushafı’nda ise benzer harfleri 

birbirinden ayırmak üzere nokta yerine kısa hafif eğimli çizgiler kullanılmıştır. Bu işaretleri bütün 

harflerde göremiyorsak da özellikle okunaklı varakların bazı harflerinde net olarak görmek 

mümkündür ve bu işaretlerde, yazıda kullanılan siyah mürekkep kullanılmıştır. Bütün harflerde 

bulunmasa da, hareke yerine konan noktalarda ise kırmızı mürekkep tercih edilmiştir. Bu kırmızı 

noktaların, Ebü’l-Esved ed-Düelî’nin (ö. 69/688) metoduna da uygun olduğu görülmektedir. Düelî, 

emrine verilen bir kâtibe bu harekeleri koydururken değişik renkte mürekkep kullanmasını emretmiş, 

dudaklarını açtığında harfin üstüne, kapadığında yanına (önüne), dudaklarıyla kesreye işaret ettiğinde 

altına birer nokta koymasını söylemiş, gunneye işaret ettiğinde (tenvinli okuduğunda) ise iki nokta 

koymasını istemiş ve ilk harekeleme çalışması bu şekilde (harekeler yerine farklı renkte noktalar 

koyarak) gerçekleştirilmiştir.
49

 Topkapı Mushafı’ndaki noktalamanın bu tarife uygun olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Diğer bir husus da âyetler arasında renkli mürekkebin kullanıldığı dairevî fâsıla (durak) 

işaretleriyle her beş âyetin sonunda bu işaretin biraz büyüğünün ve her on âyetin sonunda ise daha 

büyüğünün (tahmîs ve ta‘şîr işaretlerinin) bulunması; ayrıca her 100 âyetin sonunda yatay bir 

dikdörtgen içine مئة ve 200’üncü âyetin sonuna مئتين   kelimelerinin yazılmasıdır.
50

 Az da olsa sonradan 

konmuş olduğu anlaşılan bazı işaretlere rastlanmakla birlikte,
51

 gerek harekeleme ve noktalamanın 

gerekse bu tür işaretlerin bu Mushaf’a sonradan konmuş olabileceğini düşünmek de mümkün 

görünmemektedir. Özellikle bu işaretler ve değişik türdeki sûreler arası süslemeli çizimler 

incelendiğinde bunlar için yeterli boşluklara yazım sırasında yer verildiği,
52

 bir başka ifade ile bu 

işaret ve çizimlerin Mushaf’a yazım sırasında işlendiği anlaşılmaktadır. 

b) Cer harfi olan لىع  kelimesi 24 yerde bu şekilde yâ ile, diğer yerlerde ise عال şeklinde elif’le 

yazılmıştır. Bu durum Mushaf’ta imlâ disiplini olmadığını gösterdiği gibi yazım şeklinin Hz. 

Osman’ın mushaflarından hiç birine uymadığını, bir başka ifade ile bu Mushaf’ın Hz. Osman’ın 

                                                           
48 bk. Dânî, el-Muhkem, s. 2-9; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, I, 7. 
49 bk. Ebû Bekir el-Enbârî, Îdâhu’l-vakfi ve’l-ibtidâ’, I, 40-41; Dânî, el-Muhkem, s. 4. 
50 Misal olarak bk. vr. 9b, 19b, 125a. 
51 Misal olarak bk. vr. 210a, str. 6. 
52 bk. aynı vr., str. 16 (ta‘şîr işareti). 
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mushaflarından biri olmadığını da ortaya koymaktadır. Zira bu kelimenin, Hz. Osman’ın 

mushaflarında yâ ile yazılı olduğu belirtilmiştir.
53

 

c) حتى kelimesi sadece Nisâ sûresinde (4/43, vr. 52b, str. 17) yâ ile, diğer yerlerde elif’le  (حتا) 

yazılmıştır. Hz. Osman’ın mushaflarında kelimenin her yerde yâ ile yazılı olduğu kaydedilmiştir.
54

 

d) Taşkent Mushafı’nda olduğu gibi Topkapı Mushafı’nın da yazıldıktan sonra dikkatli bir 

kontrolden geçmediğini ve meşhur kırâat imamlarından herhangi birinin bu Mushaf’ı kullanmadığını 

söylemek mümkündür. Zira az sayıda da olsa yukarıda zikredilen kâtip sehivlerinin böyle bir 

kontrolden veya bir kırâat üstadının kullanımından sonra bu şekilde kalması düşünülemez. Bu da 

gösteriyor ki, bu Mushaf’ın Hz. Osman’ın şahsi nüshası olmadığı gibi çeşitli merkezlere gönderdiği 

mushaflarından biri olması da ihtimal dışıdır. 

e) Bu Mushaf’ta da imlâ disiplini bulunmadığı görülmektedir. Yukarıda zikredilen örnekler 

bunu kanıtladığı gibi başka pek çok örnekle bu gerçeği ortaya koymak mümkündür. Meselâ اولوا 

kelimesi hemen yarı yarıya اوال   şeklinde yazılmıştır.
55

 Benzer durum صرط، الصرط   kelimesi için de söz 

konusudur. Tesbitimize göre bu kelime 21 yerde elif’siz (صرط، الصرط), 23 yerde elif’le ( ،صراط

yazılmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de (الصراط صراط، الصراط، صراطا، صراطك، صراطى   olarak 45 yerde geçen
56

 

kelime, bu Mushaf’ta bir yerde de (el-Fâtiha 1/7) okunamadığından ne şekilde yazıldığı belli değildir. 

Mushaf’ta bir kelimenin aynı âyet içinde iki türlü yazıldığına dair örneklere de rastlamak 

mümkündür. Meselâ Nisâ sûresinin 43. âyetinde حتى ve حتا,
57

 79. âyetinde اصابك   ve اصبك   şeklindeki 

yazımlar,
58

 aynı şekilde En‘âm sûresinin 138. âyetindeki انعام   ve 
59
 bunun örneklerinden انعم

bazılarıdır.
60

 

Topkapı Mushafı’nın Hz. Osman’ın mushaflarından biri olmadığını isbat etmek üzere daha pek 

çok şey zikretmek mümkünse de bu kadarının yeterli olduğunda şüphe yoktur. 

4. Topkapı Mushafı’nın hangi döneme ait olduğu konusunda ileri sürülen görüşlere gelince; 

                                                           
53 bk. Mehdevî, Hicâü mesâhifi’l-emsâr, s. 89; Dânî, el-Mukni‘, s. 65; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 75; 

İbn Vesîk, el-Câmi‘, 57-58.  
54 Dânî, el-Mukni‘, s. 65; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 77; İbn Vesîk, el-Câmi’, s. 58. 
 .diye yazıldığı yerler için bk. 28a, 31a, 157b, 163b, 223b, 294a, 297b, 298a, 332b اوال 55
56 Muhammed Fuad Abdülbâki, el-Mu‘cemü’l-müfehres, s. 407. 
57 vr. 52b, str. 16, 17. 
58 vr. 56b, str. 1, 2. 
59 vr. 90a, str. 6, 8. 
60 Hz. Osman’ın mushaflarında nidâ yâ’sını uzatan elif, ihtisar olsun diye hiçbir yerde yazılmadığı halde (bk. 

Dânî, el-Mukni‘, s. 16) bu Mushaf’ta Bakara sûresinin 33. ve 35. âyetlerinde يا ادم şeklinde elif’le yazıldığı 

görülmekte ise de; bu âyetler, zâyi olduğu anlaşılan varaklardan biri olan ve başka bir kâtip tarafından ikmal 

maksadıyla daha sonra yazılan 3b varakında yer aldığından burada bu Mushaf’ın Hz. Osman’ın 

mushaflarından biri olmadığının delili olma niteliği bulunmamaktadır. Kezâ, Hz. Osman’ın mushaflarında 

yan yana bulunan iki yâ harfinden biri cemi (çoğul) alâmeti ise -Mutaffifîn sûresindeki (83/18) عليين 

kelimesi müstesna- النبين، الحوارين، االمين، ربنين örneklerinde görüldüğü üzere bunlardan biri ihtisar olsun diye 

yazılmamıştır (bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 49). Topkapı Mushafı’nda bu örneklerden النبين kelimesi Bakara 

sûresinde (2/61, vr. 6a, str. 5) النبيين şeklinde iki yâ ile imlâ edilmiştir. Ancak bu örnek de yine ikmal 

maksadıyla sonradan kaleme alınan 6a varak’ında yer aldığından yukarıda ortaya koyduğumuz görüşümüz 

için delil olma niteliği yoktur. 
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a) Fatiha sûresinden önce yer alan ve 20 Cemâziyelevvel 1226’da (12 Haziran 1811) kaleme 

alınan Osmanlıca tanıtım yazısında onun bizzat Hz. Osman tarafından yazıldığı iddia edilmiştir. Biraz 

sonra izah edileceği gibi bu açıklamanın isabetli görülmesi mümkün değildir. 

b) Fehmi Edhem Karatay’a göre bu nüsha hicrî I. veya II. yüzyılda yazılmış olabilir.
61

 

Müneccid’in değerlendirmesine göre gerek bu Mushaf, gerekse Taşkent, Kahire el-Meşhedü’l-Hüseynî 

ve İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde bulunan mushaflar yazılarının, asırlarının ve ölçülerinin 

farklı olduğu dikkate alındığında Hz. Osman’ın mushafları değil, Hz. Osman’ın mushaflarından 

istinsah edilmiş mushaflardır. Bu sebeple de her birine Mushaf-ı Osman denilmiştir.
62

 Marmara 

Üniversitesi öğretim üyelerinden hat konusunda uzman Prof. Dr. Muhittin Serin’in ricamız üzerine 

varak fotokopileri üzerinde yaptığı inceleme sonunda belirttiği şifahi kanaate göre ise “Satır nizamı, 

harf şekil ve karakterleri açısından Mushaf’ın hicrî II. yüzyılın başlarında yazılmış olması 

muhtemeldir. Ancak sonradan kaleme alındığı görülen 1-6. varaklarıyla 11. Varak’ın ise aynı asrın 

ortalarına ait özellikleri yansıttığını söylemek mümkündür”. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 

değerlendirmesinin de Mushaf’ın I. yüzyılın sonlarıyla II. yüzyılın birinci yarısına ait olduğu 

şeklindeki görüşlerle paralellik arzettiği görülmektedir. Zira İhsanoğlu onun yazımının Emeviler 

döneminde (41-132/661-750) gerçekleşmiş olabileceği görüşündedir.
63

 

c) Biraz önce harekelenmesi ve noktalanması ile ilgili olarak verdiğimiz bilgi ve 

değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere bu Mushaf, mushafların harekelenmesi ve noktalanması 

çalışmalarının yapıldığı döneme yakın tarihlerde yazılmış olmalıdır. Mushaflara noktalar halinde 

hareke koyma işinin ilk defa Ebü’l-Esved ed-Düelî, benzer harfleri birbirinden ayırmak üzere 

noktalama işinin de Nasr b. Âsım (ö. 89/708) ile Yahyâ b. Ya‘mer (ö. 90/708’den önce) tarafından 

yapıldığı dikkate alındığında Topkapı Mushafı’nın hicrî I. asrın ikinci yarısında veya II. asrın ilk 

yarısında yazıldığına dair ileri sürülen tahminlere katılmak mümkün görünmektedir. Ayrıca yukarıda 

bu işaretlerin hangi kırâat imamının okuyuşuna göre işlendiği sorusuna cevap ararken yaptığımız 

tesbitlerin de bu tahminleri te’yid ettiği söylenebilir. 

5. Topkapı Mushafı ile matbu Fehd Mushafı (aş. bk.) arasında -büyük bir kısmı kelimenin elif’le 

veya elif’siz yazılmasıyla ilgili olmak üzere- 2270 kadar yerde farklılık vardır. Rakamın bu kadar 

yüksek görünmesinin sebebi, farklı imlâ ile yazılan kelimelerden pek çoğunun Kur’ân-ı Kerim’de 

mükerrer olarak geçmesidir. Birkaç örnek vermek gerekirse; 

▪ Topkapı Mushafı’nda على ve حتى   kelimeleri toplam olarak 780’den fazla yerde عال   ve حتا  

şeklinde elif’le yazılmıştır. 

                                                           
61 Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katoloğu, I, nr. 1.  
62 Müneccid, Dirâsât fî târîhi’l-hatti’l-‘Arabî, s. 55. 
63 bk. Altıkulaç, Tayyar, Hz. Osman’a İzâfe Edilen Mushaf-ı Şerîf (Topkapı Sarayı Müzesi Nüshası), “Takdim” 

metni. 
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▪ Başlarında bâ harfi bulunan بايت، بايتى، بايته، بايتنا kelimeleri Fehd Mushafı’nda bu şekilde tek yâ 

ile yazıldığı halde, Topkapı Mushafı’nda aynı kelimeler, باييت، باييتى، باييته، باييتنا şeklinde iki yâ ile imlâ 

edilmiştir ve bu kelimeler toplam olarak 90’dan fazla yerde geçmektedir.
64

 

حى، لمحى يستحى، فيستحى، نستحى، يحى، فيحى، تحى، احى، نحى، لن  kelimeleri Fehd Mushafı’nda tek yâ ile 

yazıldığı halde Topkapı Mushafı’nda يستحيى، فيستحيى، نستحيى، يحيى، فيحيى، تحيى، احيى، نحيى، لنحيى، لمحيى 

şeklinde iki yâ ile imlâ edilmiş olup toplam sayıları 34’tür.
65

 

3-5 defa tekerrür eden ve iki mushaf arasındaki fark sayısını artıran başka kelimeler bulunduğu 

gibi, bir defa geçen ve söz konusu mushaflarda farklı olarak yazılan kelimeler de mevcuttur:  الحافا،  -الحفا

سنابل -اكمامها، سنبل  -كاملين، اكممها  -ملين قطران، ك -تداينتم، قطرن  -استبدال، تدينتم  -استبدل   kelimeleri bir defa geçen 

örneklerden birkaçıdır ve farklılık, bunların sadece elif’le veya elif’siz yazılmalarıyla ilgilidir. 

6. Topkapı Mushafı’nın kanaatimizce en önemli özelliği, bugün tilâvet edilmekte olan Kur’ân-ı 

Kerim’in orijinalliği ve bu niteliğinin korunmuşluğu konusunda bütün insanlığa verdiği mesajdır. 

Kur’ân-ı Kerim’in herhangi bir tahrife uğramaksızın meşhur ve sahih kırâatlerle günümüze ulaştığı 

daima tekrar edilen bir görüş ve kanaattir. Çünkü inananlar için “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; 

elbette onu yine biz koruyacağız”
66

 meâlindeki âyet-i kerîme ile verilen güvence yanında, 

kütüphanelerimiz konu ile ilgili olarak İslâm’ın ilk asırlarından itibaren telif edilen eserlerle doludur. 

Onun kırâatine dair kuralların ve ayrıntıların ilk asırlardan itibaren gerek şifahi rivayet gerekse yazılı 

kaynaklar yoluyla nesillerden nesillere intikal ettiği gerçeği ortadadır. “Kurallarına uygun okuyuş” 

geleneğinin ve fem-i muhsin (Kur’ân-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuyup öğreten muallim) 

gerçeğinin bu konuda ne kadar önemli olduğunda şüphe yoktur. 

Topkapı Mushafı üzerinde çalışmaya başladığımızda, asırlar boyunca bir “fem-i muhsin”den 

diğerine intikal ederek sadâsı, yazılı kaynaklarla da bu sadâya dair kuralları XXI. yüzyılın insanına kadar 

ulaşan yüce kitabın metninin yazılı olarak da aynı safiyetiyle günümüze ulaştığına dair ashab nesline çok 

yakın bir dönemden gelen bir belgeye bilim dünyasının ilk defa bu Mushaf’la ulaşacağını düşünürken bir 

taraftan heyecan, bir taraftan merak ve endişe yaşadık. Zira Hz. Osman’ın yazdırdığı ve belli başlı 

merkezlere gönderdiği mushaflardan hiçbiri gün yüzüne ve inceleme alanına çıkarılabilmiş, bir başka 

ifade ile bugün okumakta olduğumuz mushaflarla ilk asırlarda yazılmış olanlar arasında gerçekten bir 

beraberliğin bulunduğu, bu kadar kadim bir nüsha ile ortaya konabilmiş değildi. Önce Rusların, daha 

sonra Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın fotoğraf baskısını gerçekleştirdiği Taşkent nüshasına da, tam 

bir mushaf demek doğru değildi. Çünkü yukarıda açıklandığı üzere bu nüsha gerek âyet gerekse varak 

sayısı itibariyle aslının üçte birinden daha azdı. 1998’de Paris’te mevcut varaklarının tamamı, 2001’de 

Londra’da mevcut varaklarının yarısı neşredilen mushaflar da tam nüshalar değildi (aş. bk.). Hz. 

                                                           
64 Konu ile ilgili olarak Dânî şu tesbitini ifade etmiştir: “Bazı mushaflarda باييته، باييت، باييتنا kelimelerini 

geçtikleri her yerde -özellikle başlarında bâ bulunduğunda- aslına itibaren iki yâ ile yazılmış olarak gördüm. 

Bazı mushaflarda ise telaffuza göre tek yâ ile yazılmıştır ki daha yaygın yazım şekli böyledir” (el-Mukni‘, s. 

50; ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 122-123).  
65 bk. Dânî, a.e., s. 49-50; Ebû Dâvûd, a.e., II, 108, 163. 
66 el-Hicr 15/9. 
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Osman’ın bizzat yazdığı ileri sürülen ve Topkapı Mushafı’ndan sonra meraklılarıyla buluşturduğumuz 

İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki (nr. 457) Mushaf da bazı varakları eksik de olsa 

araştırmacıların istifadesine henüz sunulamadığı gibi, onu başından sonuna kadar okuyup inceleyen, kaç 

varak eksiğinin bulunduğunu dahi bilen yoktu. 

Topkapı Mushafı ise Hz. Osman’a aidiyeti iddiası ile daha çok tanınmış bir Mushaf olarak 

asırlardır kütüphanelerde korunmuş, son durağı ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi olmuştu. 

Üzerinde yaptığımız çalışmaya kadar onu da başından sonuna kadar okuyan ve inceleyen olmamıştı. Bu 

nüshanın metniyle bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde okunmakta olan mushaflar arasında gerçekten bir 

paralellik var mıydı? Bunu bilen yoktu. Ya da asırlar boyunca ağızdan ağza intikal eden tilâvet 

kurallarının icrasıyla onun imlâsı ne ölçüde uyum içinde bulunuyordu? Bu konuda da söylenmiş bir söz 

mevcut değildi. Belirtmek isteriz ki onu inceleme ve neşretme kararı verirken bütün bu sorular hep 

gündemimizde oldu, metnin incelenmesi ve bilgisayarda yazımı tamamlanıncaya kadar hep bu 

gündemin heyecanını yaşadık. Yazım işi bittiği zaman gördük ki: 

حيمبسم هللا الرحمن الر الحمد هلل رب العالمين  cümleleriyle başlayıp من الجنة والناس   diye biten ve yaklaşık on 

üç asır önce kaleme alınmış bulunan bu Mushaf, bugün yer küresi üzerinde Kur’ân-ı Kerim okuyan 

herkesin okumakta olduğu mushaflarla tam bir birliktelik içindedir. Daha doğrusu bugün okunmakta 

olan mushaf nüshaları, takriben on üç asır önce kaleme alınmış bu Mushaf’la aynıdır. İki yaprağının 

zâyi olması ve çeşitli dönemlerde veya ülkelerde mushafların imlâsı üzerinde görülen ve esası 

ilgilendirmeyen imlâ farklılıklarının bu Mushaf’ta da bulunması gibi hususların bu sonuçla çelişen bir 

yanının bulunmadığı açıktır. İnsan elinden çıkan her metinde bu tür farklılıkların bulunması da tabiîdir. 

Görüldüğü üzere Kur’ân-ı Kerim, sadece hâfızların okuyuşları ile değil, gerçekten yazısı ve imlâsı 

ile de korunmuştur. On dört asır önce nâzil olduğu ve yazıldığı gibi elimizdedir. Bu yazılı belgeler, aynı 

zamanda “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız”
67

 meâlindeki ilâhî beyanın 

elle tutulur ve gözle görülür tecellileridir.
68

 

 

III. TİEM Mushafı (İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi)
69

 

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde Hz. Osman Mushafı olarak bilinen bu Mushaf hakkında 

bildiklerimiz, Topkapı Mushafı’nda olduğu gibi çok azdır. Envanter defterindeki bilgiler de onu bize 

tanıtmaktan uzaktır. 

                                                           
67 el-Hicr 15/9. 
68 Gerek Topkapı Mushafı’nın gerekse aşağıda tanıtacağımız diğer mushafların yazı karakteri, durak yerleri, 

harekeleme ve noktalama sistemi, tahmîs ve ta‘şîr işaretleri, sûre aralarında çeşitli renklerdeki geometrik 

çizimleri, meşhur kırâatlerle ilişkileri vb. konularda detaylı çalışmaların ve değerlendirmelerin yapılması 

gerektiği açıktır. Biz daha fazla gecikmeden meraklılarını bu mukaddes metinlerle buluşturmak için bu 

ayrıntılara girmiyoruz; akademisyenlerin ve konunun uzmanlarının bütün bu çalışmaları yapacaklarını 

umuyor ve bekliyoruz.   
69 Bu Mushaf üzerindeki çalışmamız Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf (Türk ve İslâm Eserleri 

Müzesi Nüshası) adıyla İSAM tarafından yayımlanmıştır (bk. bibl.). 
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1. a) Mushaf Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ne 30 Mart 1330 (12 Haziran 1914) tarihinde 

Ayasofya Kütüphanesi’nden intikal etmiş, 457 numarada kayıtlı olarak bugüne kadar muhafaza 

edilmiştir. Ayasofya Kütüphanesi’ne ne zaman ve nereden geldiğine dair bir bilgi yoktur. 

b) Sonradan yazılan varaklardan olan 1’inci yaprağın ilk yüzünün ortasında hendesî 

düzenlemeleri beyaz çizgilerle ayrılmış; mavi, kırmızı ve yeşil renklerin kullanıldığı, yaldızla 

müzeyyen dairevî bir şekil vardır. Onun yanında Osmanlı Padişahı I. Mahmud’un (1730-1754) vakıf 

mührü yer almaktadır. 

 

 

Resim: 20 (TİEM Mushafı’nın kapağında I. Mahmud’un vakıf mühürü) 

c) 438’inci varak’ının vechi (a yüzü) Nâs sûresi ile son bulan Mushaf’ın aynı varak’ının 

zahrındaki (b yüzündeki) bilgiye göre Dâvûd b. Ali el-Geylânî adında bir kâtip, Mushaf’ın dağınık 

halde olan yapraklarını düzene koymuş, bu vesile ile muhtelif yerlerinden eksik olan 14 yaprağını 

yeniden yazarak çalışmasını 04 Cemâziyelâhir 841 (03 Aralık 1437) Pazartesi günü öğle namazından 

sonra Mekke’de Kâbe’nin karşısında tamamlamıştır. Bunlar 1, 38, 91, 120, 139, 222, 299, 308, 408, 

415, 427, 436, 437, 438’inci varaklar olarak Mushaf’ta yerlerini almışlardır. Biz bu Mushaf’ı neşre 

hazırlarken metin çalışmamız sırasında herhangi bir özelliği olmayan ve oldukça fazla yazım hataları 

bulunan bu 14 yaprağı dikkate almadan onlarda mevcut metinleri bir başka eski mushaf nüshasından 

ve meselâ Topkapı Mushafı’ndan ikmal etmeyi düşündükse de, onu orijinal haliyle araştırmacıların 

istifadesine sunmanın daha doğru olacağına karar verdik. Bu müteahhir varaklardaki metni de 

hatalarıyla birlikte aynen yazıp gerek imlâ farklarına gerekse kâtip sehiv ve hatalarına dipnotlarında 

işaret ettik. 

d) 841 (1437) yılındaki ikmal çalışmasına rağmen Mushaf’ın üç varak’ı eksiktir. Bunlar 9’uncu, 

215’inci ve 406’ncı varaklardan sonraki varaklardır. Ancak Mushaf’ta varak numaraları seri olarak 

devam etmekte olup eksik olan varaklardan sonraki varaklara, bir eksiklik yokmuş gibi numara 

verilmiştir. Biz çalışmamızda bu eksik varaklar yerine onların zâyi olduklarına işaret eden bir notla ve 

numarasız boş yapraklar koymayı uygun gördük. 
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e) Çalışmamız sırasında sayıları az da olsa bazı varakların (120, 212, 219, 279, 288) -

bilemediğimiz bir tarihte yapılan ve muhtemelen en son ciltleme sırasında- yerlerine konmadığını ve 

varakların karıştırıldığını, ayrıca birkaç yerde metin sırası doğru olmakla birlikte varakların 

numaralanmasında da hatalar bulunduğunu (meselâ 386’ncı varak’a 387 numarası yazılarak atlama 

yapıldığını) tesbit ettik. Bizim önerimiz ve Müze Müdürlüğü yetkililerinin uygun görmesi üzerine 

Mushaf’ın cildi Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Cilt Bölümü araştırma 

görevlisi Gürcan Mavili tarafından dağıtılarak bütün varaklarının temizlik ve bakımı yapılmış, 

şirâzeden ayrılan varaklar tarafımızdan sıraya konulduktan ve varaklara yeni düzenlemeye göre 

numara verildikten sonra şirâze yeniden örülmüştür. Bu çalışma sırasında Mushaf’ın cildi de elden 

geçirilmiş, cilt üzerindeki yırtılma ve sıyrılmalar onarılmıştır. 

f) Mushaf’ın eb‘adı 32x23 (22x16) cm, kalınlığı 13 cm olup her sayfası deri üzerine siyah 

mürekkeple ve Kûfî hatla yazılmıştır. 841 (1437) yılında ikmal maksadıyla yazılan varakları kâğıt olan 

Mushaf, yaygın olan uygulamanın aksine, uzun kenarı yukarıdan aşağıya değil, sağdan sola olacak 

şekilde düzenlenmiştir. 

g) 438’inci varak’ından sonraki son yaprağının vechinde كتبه عثمان بن عفان فى سنة ثلثين (Otuz yılında 

onu Osman b. Affân yazdı) ibaresi yazılıdır. 

 

Resim: 21 (TİEM Mushafı’nın sonundaki yazı) 
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Resim: 22 (TİEM Mushafı’ndan bir sayfa) 

h) Her sayfasında 15 satır bulunmakla birlikte istisnai olarak iki varakta farklı bir durumla 

karşılaşılmaktadır: 405’inci varak’ın her iki yüzünde 14, 406’ncı varak’ın vechinde 13, zahrında ise 14 

satır bulunmaktadır. 841 (1437) yılında ikmal maksadıyla yazılan varaklardaki satır sayısı ise 7 ile 10 

arasında değişiklik göstermektedir. 

i) Rutubet ve benzeri nedenlerle Mushaf’ın hattının netliğini etkileyen ve okumayı zorlaştıran 

bozulmalar meydana gelmiştir. Bununla birlikte Topkapı Mushafı ile bu açıdan mukayese edildiğinde 

bu Mushaf’ın biraz daha iyi durumda olduğunu söylemek mümkündür. 

j) Topkapı Mushafı’nın aksine TİEM Mushafı’nda sûrelerin başlarında sûre adları, âyet sayıları 

ve onların Mekkî veya Medenî olduklarına dair bilgiler yer almaktadır. 

k) Taşkent ve Topkapı mushaflarında olduğu gibi bu Mushaf’ta da satır sonlarına rastlayan 

kelimeler pek çok yerde bölünerek bir veya birden fazla harfi sonraki satırın başına yazılmış, bazı 

yerlerde kelimenin yalnız ilk harfinin satırın sonuna, diğer kısmının bir sonraki satırın başına yazıldığı 

görülmüştür. Bu tür bölünmeler durumunda satırın sonuna gelen harfin elif’siz yazılması gerekiyor da 

olsa satır sonuna geldiği için elif’le yazılmıştır. Kelimelerin bu şekilde bölündüğüne dair örneklere 

Mushaf’ta çokça rastlamak mümkündür.
70

 

l) Mushaf’ın kendi içinde genel olarak bir yazım disiplini olduğu görülmektedir. Resm-i 

Osmânî’ye uygun olup olmaması bir yana, kâtip bir kelimeyi bir yerde nasıl yazmış ise aynı kelimeyi 

geçtiği diğer yerlerde de aynı şekilde yazmaya özen göstermiştir. Bununla birlikte bunun bazı 

istisnaları yok değildir. Meselâ aynı sûrede yakın aralıkla iki defa geçen لالذقان kelimesini (17/107, 

109, vr. 210b, str. 6, 8) hem elif’le, hem de لالذقن olarak elif’siz yazmıştır. Kezâ 9 yerde geçen هنالك  

kelimesini 5 yerde (3/38, 7/119, 18/44, 33/11, 40/85) bu şekilde elif’le, dört yerde ise (10/30, 25/13, 

38/11, 40/78) هنلك   olarak elif’siz yazmıştır. 

m) Hayretimizi mucip olacak ölçüde dikkatli bir kâtip tarafından yazıldığı anlaşılan Mushaf’ta 

yazım hatası yoktur. Bu tesbitimiz, zâyi olmuş varaklarını ikmal maksadıyla Mushaf’a 841 (1437) 

yılında bir başka kâtip tarafından ilave edilen varaklar için elbette geçerli değildir. 

n) Âyet sonlarını belirtmek üzere üst üste istif edilmiş, hafif sola eğimli kısa dört çizgi 

kullanılmıştır. Her beş âyetin sonunda kısa ve kalın bacaklı d harfini andıran bir şekle (tahmîs 

işaretine), her on âyetin sonunda ise 10 veya 11 adet renkli noktalarla çevrili daha büyük dairevî bir 

başka müzeyyen şekle (ta‘şîr işaretine) yer verilmiştir. Ta‘şîr işareti olan şekillerin etrafındaki noktalar 

her 100 ve 200’üncü âyetin sonunda üst üste ikişer olarak sıralanmıştır. Ayrıca bütün bu şekillerdeki 

renkli noktalar birbirlerine kavisli çizgilerle bağlanmıştır. 

p) Bazı harflerde nokta yerine kısa ve hafif sola eğimli çizgiler kullanılmıştır (Bugünkü 

harekelere benzeyen bu kısa çizgiler, zaman içinde mürekkebin yayılması sebebiyle kalınlaşmış ve 

                                                           
70 Misal olarak bk. 2/25, vr. 3b, str. 2-3; 5/24, vr. 79b, str. 1-2; 7/44, vr. 112a, str. 5-6; 12/20, vr. 171a, str. 

3-4). 
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noktayı andıran bir görüntüye dönüşmüş ise de, net olarak okunabilen yerlerde bunların nokta değil, 

harekeye benzer çizgiler oldukları açıkça belli olmaktadır). Bu işaretleri özellikle okunaklı varaklarda 

(meselâ  ت، ث، ش، ض، ن  harflerinde) net olarak görmek mümkündür. ت   harfinin noktaları harfin 

üzerine, hafif sola eğimli, kısa ve üst üste konmuş çizgilerdir. ش harfinin noktaları yan yana aynı 

hizada harfin dişleri üzerine konmuş, hafif sola eğimli küçük çizgilerden ibarettir. ث   harfinin üzerine 

de aynı çizgiden üç adet konmuştur ama ش’da olduğu gibi yan yana değil, üst üste istif edilmiştir. ن  

harfinin üzerine ise aynı eğimli çizgiden bir adet konmuştur.
71

 Nokta yerine konan bu işaretlerde 

yazıda olduğu gibi siyah mürekkep kullanılmıştır. 

Hareke yerine noktaların kullanılmasına gelince; metot olarak TİEM Mushafı’ndaki 

uygulamanın, aslında bu uygulamayı ilk başlatan Ebü’l-Esved ed-Düelî’nin (ö. 69/688) metoduna 

uygun olduğunu söylemek gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Düelî, emrine verilen bir kâtibe bu 

harekeleri koydururken değişik renkte mürekkep kullanmasını emretmiş, dudaklarını açtığında harfin 

üstüne, kapadığında yanına (önüne), dudaklarıyla kesreye işaret ettiğinde altına birer nokta koymasını 

söylemiş, gunne’ye işaret ettiğinde (harf tenvin’li okunduğunda) ise iki nokta koymasını istemiş ve ilk 

harekeleme çalışması bu şekilde (kelimenin son harfindeki hareke için kırmızı mürekkeple nokta 

koyarak) gerçekleştirilmiştir.
72

 TİEM Mushafı’nda bu noktalar için kırmızı mürekkep yerine siyah 

mürekkep kullanılmış ise de, sanki siyah mürekkeple bu işi yapmanın Düelî’nin metoduna aykırı 

olduğu düşünülerek daha sonra bu siyah noktaların kırmızıya dönüştürülmesi için çalışılmıştır. Hareke 

yerine uygulanmış pek çok siyah noktanın dışına taştığı açıkça görülen bu kırmızı mürekkep 

uygulaması için başka açıklama şekli hatıra gelmemektedir. Kırmızı mürekkep uygulaması nedeniyle 

daha da büyütülmüş bu noktaları hemen her sayfada görmek mümkündür. Burada şu da belirtilmelidir 

ki, hareke yerine kullanılan bu noktalardan bazılarının mürekkebi, maalesef rutubet ve benzeri 

nedenlerle karşı sayfaya geçtiğinden bunların ait oldukları harflerin hangileri oluğunu tesbit etmekte 

bazen güçlük çekilmekte, yer yer yanılmalara da neden olmaktadır. Meselâ اتامرون الناس kavl-i 

kerimindeki (Bakara 2/44, vr. 5a, str. 7) vav’ın önünde tenvin işareti olan üst üste iki nokta 

bulunmaktadır ki bu noktaların burada hiçbir anlamı olmadığı açıktır. Dikkatle incelediğimiz zaman 

bu noktaların, karşı sayfadaki (4b, str. 7) متع kelimesinin tenvin’ine işaret eden noktalar olduğu açıkça 

anlaşılmaktadır. 

2. Aşağıda örnekleriyle açıklanacağı üzere bu Mushaf Hz. Osman’ın çeşitli merkezlere 

gönderdiği mushaflarından biri olmamakla birlikte onlardan hangisinden yazıldığı veya hangisinden 

yazılan bir nüshadan istinsah edildiği sorusuna Taşkent ve Topkapı mushaflarında olduğu gibi burada 

da cevap aramamız faydalı olacaktır. 

a) Mushaf nüshaları arasında imlâ açısından farklılıkların bulunması tabiî ise de kelimenin 

yapısı, okuyuşta değişiklik meydana getiren fazla veya eksik harf gibi farklılıkların olduğu yerler 

                                                           
71 Bu harflerle ilgili noktalamalar için misal olarak bk. En‘âm 6/143, vr. 105b, str. 6, 7; Nahl 16/26, 27, vr. 

194a, str. 2, 4, 5; İsrâ 17/56, vr. 206b, str. 4-5; İsrâ 17/68, 69, vr. 207b, str. 13; Kehf 18/82, vr. 216b, str. 11; 

Yâsîn 36/75, 76, 77, vr. 321a, str. 10, 11, 13.    
72 bk. Ebû Bekir el-Enbârî, Îdâhu’l-vakfi ve’l-ibtidâ’, I, 40-41; Dânî, el-Muhkem, s. 4. 
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açısından konuyu incelediğimiz takdirde TİEM Mushafı’nın şeceresi hakkında da bir şey söylememiz 

mümkün olacaktır. TİEM Mushafı’nın Hz. Osman’ın Basra’ya gönderdiği nüshaya yakın olduğunu, 

hatta ondan veya onu esas alan bir nüshadan istinsah edildiğini söylemek mümkündür. Hz. Osman’ın 

mushafları arasında telaffuzu ve kelimenin yapısını ilgilendiren farklardan 44’ünde yaptığımız 

karşılaştırma sonunda bu yerlerin 42’sinde TİEM Mushafı’nın, Basra Mushafı ile tam bir beraberlik 

içinde olduğu görülmüştür.
73

 

Geriye kalan iki yerden biri A‘râf sûresindedir (7/141, vr. 120a: واذ انجينكم). Mushaf’ın zâyi olan 

ve 841 (1437) yılında bir başka kalem tarafından yazılan varaklarından birinde olduğu için orijinal 

metinde nasıl yazıldığını kesin olarak söylemek mümkün olmamakla birlikte bu kelimede Basra 

Mushafı’ndan ayrıldığını ileri sürme imkânı da yoktur. Sadece Hz. Osman’ın Şam’a gönderdiği 

Mushaf’ta واذ انجاكم (veya:  (واذ انجيكم şeklinde yazılan ve onun diğer mushaflarında واذ انجينكم   diye imlâ 

edilmiş bulunan bu kelimede de bir birlikteliğin olması kuvvetle muhtemeldir. İki yerden diğerine, 

Gāfir sûresindekine (40/26, vr. 233a: او ان يظهر) gelince; Mekke Mushafı’nda او ان يظهر şeklinde yazılan 

kavl-i kerim, Hz. Osman’ın diğer mushaflarında وان يظهر   şeklinde imlâ edilmiş, bu Mushaf’ta da 

Mekke Mushafı gibi yazılmıştır. Bu duruma göre TİEM Mushafı bu yerde Basra Mushafı’ndan 

ayrılmaktadır. Ancak Ebû Amr ed-Dânî’nin, Iraklıların bu örneği او ان يظهر    şeklinde yazdıklarına dair 

rivayeti dikkate alındığında,
74

 ayrıca meşhur on kırâat imamından ve Basra kurrâsından Yakup el-

Hadramî’nin
75

 bu kavl-i kerimi او ان يظهر   şeklinde okuduğu göz önünde bulundurulduğunda
76

 

Mushaf’ımızı Basra çevresinden uzaklaştırma şansımız kalmamaktadır. 

TİEM Mushafı’nın Basra Mushafı ile hemen hemen paralel ve onun bu bölgenin 

mushaflarından biri olduğunu söylerken Hz. Osman’ın diğer mushaflarıyla ilişkisini de göz önünde 

bulundurmakta fayda vardır. Konuyu, Taşkent ve Topkapı mushaflarının şeceresi üzerinde 

değerlendirme yaparken göz önünde bulundurduğumuz 44 farklı kelimeden hareketle incelediğimizde 

bu Mushaf’ın Medine Mushafı’ndan 15, Mekke Mushafı’ndan 11, Kûfe Mushafı’ndan 9, Şam 

Mushafı’ndan 28 yerde ayrıldığı görülmekte, bu rakamlar da Mushaf’ımızın bu merkezlerdeki 

mushaflarla ilişkilendirilmesini imkânsız hale getirmektedir.
77

 Bu rakamları da gördükten sonra 

diyebiliriz ki, TİEM Mushafı Hz. Osman’ın mushaflarından biri olmasa da Basralı’dır, Hz. Osman’ın 

Basra’ya gönderdiği Mushaf’tan veya ondan istinsah edilmiş bir başka nüshadan yazılmıştır. 

b) Yukarıda açıklandığı üzere TİEM Mushafı’nda nokta ve harekeler mevcuttur. Bu işaretlerin 

meşhur kırâatlerden hangisine göre işlendiği sorusuna cevap aramak üzere yapacağımız inceleme, 

onun hem dönemi ve hem de hangi bölgenin Mushaf’ı olduğu hakkında görüş belirlememize de 

yardımcı olacaktır. 

                                                           
73 Bu farklar ve karşılaştırmalar için bu kitabımızın sonundaki çizelgeye bakınız. 
74 bk. el-Mukni‘, 109. 
75 Biyografisi için bk. Zehebî, Ma‘rifetü’l-kurrâ, I, 328. 
76 bk. İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, II, 365. Ayrıca bk. İbn Ebî Dâvûd, Kitâbü’l-Mesâhif, s. 40, 46. 
77 Bu farklar ve karşılaştırmalar için bu kitabımızın sonundaki çizelgeye bakınız. 
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▪ Bakara sûresindeki (2/58; vr. 6a, str. 10)  ْنَْغفِر kelimesini meşhur on kırâat imamından Mekkeli 

Abdullah b. Kesîr, Kûfeli kırâat imamları Âsım b. Behdele, Hamza b. Habîb ez-Zeyyât, Halef b. 

Hişâm ve Basralı Ebû Amr b. el-Alâ’ bu şekilde okurken, Medineli Nâfi‘ b. Abdirrahman ve Ebû 

Ca‘fer Yezîd b. el-Ka‘ka‘  ْيُْغفَر okumuş, Şamlı Abdullah b. Âmir ise kelimeyi تُْغفَْر   şeklinde kırâat 

etmiştir.
78

 Bu örneği bu Mushaf’ta incelediğimizde ف   harfinin altına kesre, ن   harfinin üstüne ise fetha 

işareti konduğunu görüyoruz ki, bu hareke Mekke, Kûfe ve Basra kırâat imamlarının okuyuşuna 

uygun olmakta, Medine ve Şam kırâatinin icrasına izin vermemektedir. 

▪ Ra‘d sûresindeki (13/42, vr. 183b, str. 12) الكفر kelimesi, Hz. Osman’ın mushaflarında hem 

tekil ve hem çoğul olarak okumaya elverişli yazıldığı halde
79

 bu Mushaf’ta ancak cemi kalıbıyla 

okumayı mümkün kılacak şekilde الكفار olarak (elif’le) imlâ edilmiştir. Bu yazılış Kûfe ve Şam kurrâsı 

ile Basra’dan Yakub el-Hadramî’nin okuyuşlarına uygun düşerken Medine ve Mekke kurrâsı ile 

Basra’dan Ebû Amr b. Alâ’nın kelimeyi müfred olarak okumalarına imkân vermemektedir.
80

 

▪ Meryem sûresindeki (19/23, vr. 219b, str. 11) نَْسي ا kelimesinde Âsım’ın bir okuyuşuna (Hafs b. 

Süleyman’ın rivayetine) ve Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’ın kırâatine göre ن harfi fetha ile 

harekelenirken, diğer imamlar burada ن’u kesre ile okumuşlardır.
81

 TİEM Mushafı’nda ise sözü edilen 

harfin altına kesre konduğu, yani buradaki harekelemenin Medine, Mekke, Basra ve Şam kurrâsı ile 

Kûfe’den Ali b. Hamza el-Kisâî ve Halef b. Hişâm’ın okuyuşlarına uygun olduğu görülmektedir. 

▪ Enfâl sûresinde (8/42, vr. 130b, str. 12) iki defa geçen بالعدوة kelimesinde Mekke ve Basra 

kurrâsı ع   harfini kesre ile, diğer imamlar ise fetha ile okumuşlardır.
82

 TİEM Mushafı’nda kelime 

Mekke ve Basra kurrâsının okuyuşuna uygun olarak kesre ile harekelenmiştir. 

▪ Kehf sûresindeki (18/47, vr. 215a, str. 1) نسير الجبال kavl-i kerimini on kırâat imamından 

Mekkeli İbn Kesir, Basralı Ebû Amr b. el-Alâ’ ve Şamlı İbn Âmir  ُتَُسيَّر الجبال, diğerleri نَُسيِّر الجباَل 

okumuşlardır.
83

 TİEM Mushafı’nı incelediğimiz zaman harekelemenin tamamen Mekke, Basra ve Şam 

kurrâsının okuyuşuna uygun olarak yapıldığı görülmektedir. 

▪ Kasas sûresinde (28/29, vr. 280a, str. 13) جذوة kelimesinin cim harfini on imamdan Kûfeli 

Âsım b. Behdele fetha ile, yine Kûfeli Hamza b. Habîb ve Halef b. Hişâm zamme ile, diğer kurrâ ise 

kesre ile okumuşlardır.
84

 TİEM Mushafı’nda bu harf kesre ile harekelendiğine göre bu harekelemenin 

Mekke, Medine, Basra ve Şam kurrâsı ile Kûfe’den Ali b. Hamza el-Kisâî’in okuyuşuna uygun 

düştüğü görülmektedir. 

▪ Sâd sûresindeki (38/53, vr. 329b, str. 14) توعدون kelimesini on imamdan Mekkeli İbn Kesir ve 

Basralı Ebû Amr b. el-Alâ’ yâ ile (gāib sigasıyla), diğerleri tâ ile (muhatab sigasıyla) okumuşlardır.
85

 

                                                           
78 Dânî, et-Teysîr, s. 73; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, II, 215. 
79 Dânî, el-Mukni‘, s. 12, 15, 16; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, III, 743-744. 
80 Dânî, et-Teysîr, s. 134; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 298. 
81 Dânî, a.e., s. 148; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 318. 
82 Dânî, a.e., s. 116; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 276. 
83 Dânî, a.e., s. 144; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 311. 
84 Dânî, a.e., s. 171; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 341.  
85 Dânî, a.e., s. 188; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 361. 
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TİEM Mushafı’nda söz konusu harfin üzerine hafif sola eğimli ve üst üste iki küçük çizgi konduğuna 

göre kelimedeki bu noktalama, Basralı Yakub el-Hadramî ile Medine ve Şam kurrâsının okuyuşuna 

uygun düşmektedir. 

▪ Zuhruf sûresinde (43/19, vr. 354b, str. 9) عبد الرحمن kavl-i kerimindeki عبد   kelimesini Mekke, 

Medine ve Şam kurrâsı ile Basra’dan Yakub el-Hadramî, ِعْنَد   olarak ve dâl’in fethi ile okumuş, diğer 

imamlar kelimeyi dâl’in zammiyle ve bâ’yı meddederek kırâat etmişlerdir.
86

 TİEM Mushafı’nda 

kelimenin önünde zamme yerine konmuş nokta bulunduğuna göre bu harekeleme Kûfe kurrâsı ile 

Basra’dan Ebû Amr b. el-Alâ’nın okuyuşlarına uygun düşmektedir. 

▪ En‘âm sûresinde (6/161, vr. 108a, str. 3) قيما kelimesi on imamdan Kûfe ve Şam kurrâsı 

tarafından kaf’ın kesri ve yâ’nın fethiyle قِيَما şeklinde okunmuş, diğer imamlar onu kaf’ın fethi ve 

kesreli yâ’nın teşdidi ile قَيِّما   diye kırâat etmişlerdir.
87

 Bu Mushaf’ta kaf harfi kesre ile harekelendiğine 

göre bu harekeleme, Kûfe ve Şam imamlarının okuyuşlarıyla uygunluk göstermektedir. 

▪ Hûd sûresinde (11/71, vr. 165a, str. 14) يعقوب kelimesinin bâ’sını Şamlı İbn Âmir ile Kûfeli 

Hamza b. Habîb ve yine Kûfeli Âsım b. Behdele’nin râvisi Hafs fetha ile, diğer imamlar kelimenin 

sonunu zamme ile okumuşlardır.
88 

Bu Mushaf’ta bâ’nın önüne zamme’ye işaret etmek üzere bir nokta 

konmuş olduğuna göre bu harekeleme Mekke, Medine, Basra kurrâsı ile Kûfe’den Ali b. Hamza el-

Kisâî ve Halef b. Hişâm’ın kırâatiyle uygunluk göstermektedir. 

Sondaj usulü ile seçip incelediğimiz bu örneklerin meşhur kırâatlerden hangisine uygun olarak 

harekelendiğine baktığımızda görüyoruz ki; bu harekeleme Mekke kırâatine bu on yerden yedisinde, 

Medine kırâat imamları Nâfi‘ b. Abdurrahman’ın kırâatine dördünde ve Ebû Ca‘fer’inkine üçünde, 

Kûfe kurrâsından Âsım ve Hamza’nınkine dördünde, Kisâî ve Halef’inkine altısında, Şam kırâatine 

beşinde, Basra imamları Ebû Amr’in kırâatine yedisinde, Yakub’unkine sekizinde uygun 

görünmektedir. Bu örnekler gösteriyor ki, TİEM Mushafı’ndaki harekeleme ve noktalama, bütünüyle 

meşhur yedi veya on kırâatten herhangi biriyle bire bir örtüşmemektedir. Bu örnekler dışında 

incelenen sınırlı sayıdaki yerlerde de durum bundan farklı değildir. Buna göre bu Mushaf üzerindeki 

harekeleme ve noktalama çalışmaları, literatürde sahih olarak tavsif edilen kırâatlerin dışında 

olmamakla birlikte bu işlemin, meşhur kırâat imamlarından şunun ya da bunun okuyuşuna göre 

yapıldığını söylemeye imkân bulunmamakta, ancak daha önce belirttiğimiz gibi bu Mushaf’ın daha 

çok Basra bölgesindeki okuyuşları yansıttığı görülmektedir. 

Bu örneklerin ve benzerlerinin incelenmesinden çıkan bir başka sonuç da şudur: Bilindiği gibi 

meşhur kırâat imamlarının çoğu hicrî I. asrın ikinci yarısı ile II. asrın ilk yarısında yaşamıştır.
89

 Ancak 

onlardan yedisinin kırâatiyle ilgili kuralları ve hangi kelimeyi nasıl okuduklarına dair bilgileri, daha 

önce de zikrettiğimiz gibi ilk defa Ebû Bekir b. Mücâhid (ö. 324/936) Kitâbü’s-Seb‘a fi’l-kırâât adlı 

                                                           
86 Dânî, a.e., s. 196; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 368. 
87 Dânî, a.e., s. 108; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 267. 
88 Dânî, a.e., s. 125; İbnü’l-Cezerî, a.e., II, 290. 
89 bk. s. ???, dip not ??? 
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eserinde bir araya getirmiş, çeşitli müslüman toplumlarda mushaf yazımı ve kırâatiyle meşgul olanlar 

bu yedi imamın okuyuşları üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunun tabiî sonucu olarak da mushafların 

harekelenmesi ve noktalanmasında buna paralel bir uygulama yaygınlık kazanma sürecine girmiştir. 

Öyle anlaşılıyor ki TİEM Mushafı, sahih kırâatlerdeki farklılıkların sistematik hale 

getirilmesinden ve meşhur kırâat imamlarının okuyuşlarının yaygınlaşmasından önce kaleme alınmış, 

noktalanması ve harekelenmesi de yazım sırasında yapılmıştır. Bu nokta ve harekeler meşhur 

imamlardan herhangi birinin kırâati ile bire bir örtüşmese de -incelediğimiz sınırlı sayıdaki örneklerde 

görüldüğü üzere- sahih kırâatler geneli içinde yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmanın -Topkapı 

Mushafı’nda olduğu gibi- sahih okuyuşlar içinde tercihler yapabilen ehil bir kalem tarafından 

yapıldığını veya meşhur on imamın dışında bir kırâat üstadının belli bir çevrede yaygınlık kazanmış 

okuyuşu dikkate alınarak gerçekleştirildiğini söylemek gerekir. 

3. TİEM Mushafı’nın hangi döneme ait bir nüsha olduğu konusunda ileri sürülen görüşlere 

gelince; 

a) Mushaf’ın sonunda كتبه عثمان بن عفان فى سنة ثلثين (Otuz yılında onu Osman b. Affân yazdı) 

ibaresine yer verildiğini daha önce zikretmiştik. Muhtemelen bu kayda itibar edilerek nüsha Hz. 

Osman Mushafı olarak tanınmıştır. Bu ibareye göre -biz ihtimal vermesek de- Mushaf bir sahâbînin 

(Hz. Osman’ın) kaleminden çıkmıştır ve I. (VII) asrın ilk yarısına aittir. 

b) Mushaf’ın Hz. Osman’ın kaleminden çıkmış olamayacağını, çünkü Hz. Osman’ın herhangi 

bir mushaf yazmadığını kesin bir ifade ile belirten Müneccid, onun I. (VII) asrın ikinci yarısına ait bir 

Mushaf olduğuna inanmakta ve “gördüğümüz mushafların en eskisi” ifadesini kullanmaktadır.
90

 Bu 

ifadeye göre TİEM Mushafı, Hz. Osman’ın mushaflarından biri olmasa da ona nisbet edilen 

mushafların en eskisi olarak değerlendirilmiş olmaktadır. 

c) Hat konusunda zaman zaman tecrübelerinden istifade için başvurduğumuz Prof. Dr. Muhittin 

Serin Müneccid’in değerlendirmesine katılmadığını belirtmiş, bir tarih sınırlaması yapmamakla 

birlikte Mushaf’ın daha sonraki bir döneme ait olabileceğini şifahi olarak ifade etmiştir. 

d) Biraz önce harekelenmesi ve noktalanması ile ilgili olarak verdiğimiz bilgi ve 

değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere bu Mushaf, mushafların harekelenmesi ve noktalanması 

çalışmalarının yapıldığı döneme yakın tarihlerde yazılmış olmalıdır. Mushaflara noktalar halinde 

hareke koyma işinin ilk defa Ebü’l-Esved ed-Düelî (ö. 69/688), benzer harfleri birbirinden ayırmak 

üzere noktalama işinin de Nasr b. Âsım (ö. 89/708) ile Yahyâ b. Ya‘mer (ö. 90/708’den önce) 

tarafından yapıldığı dikkate alındığında TİEM Mushafı’nın hicrî I. asrın ikinci yarısında veya II. asrın 

ilk yarısında yazıldığına dair ileri sürülen tahminlere katılmak mümkün görünmektedir. 

5. Mushaf’ın sonunda otuz yılında onu Hz. Osman’ın yazdığına dair bir ibare yer alıyorsa da, 

üzerinde yaptığımız inceleme sonundaki tesbitlerimiz bunun aksini göstermekte, onun Hz. Osman’ın 

şehadeti öncesinde okuduğu veya bizzat kendi yazdığı mushaf olması bir yana, çeşitli merkezlere 

                                                           
90 bk. Müneccid, Dirâsât fî târîhi’l-hatti’l-‘Arabî, s. 55. 
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gönderdiği mushaflardan biri de olmadığını ortaya koymaktadır. Hatıra gelen ihtimal şudur ki, bu 

ibare bu Mushaf’ın yazımında esas alınan nüshada, meselâ Basra Mushafı’nın veya ondan istinsah 

edilmiş bir mushafın sonunda mevcuttu ve onu bizzat Hz. Osman yazmamış olsa da onun yazdırdığı 

mushaf anlamına gelmekte idi ve bu Mushaf’ın yazımı sırasında bu ibare ondan kopya edildi. Nüsha 

Hz. Osman Mushafı olarak tanınmış olmakla birlikte, bunun doğru olmadığının delillerinden bazılarını 

şöylece sıralamak mümkündür: 

a) Hz. Osman’ın mushaflarında nokta ve hareke bulunmadığı gibi tahmîs ve ta‘şîr işaretleri, 

sûreleri ayıran değişik türde şekiller vb. şeyler de yoktu. Kaynakların ortaklaşa verdiği bilgiler bu 

doğrultudadır. Söz konusu unsurlar, duyulan ihtiyaçlara paralel olarak gündeme geldi ve yeni yazılan 

mushaflara girmeye başladı. Daha önce şeklî tanıtımı vesilesiyle belirttiğimiz gibi bu Mushaf’ta her 

beş ve on âyet sonunda tahmîs ve ta‘şîr işaretleri vardır. Gerek harekeleme ve noktalamanın gerekse 

bu tür işaretlerin bu Mushaf’a sonradan konmuş olabileceğini düşünmek de mümkün 

görünmemektedir. Özellikle bu işaretler ve sûreler arasında sûre adlarını, âyet sayılarını, onların 

Mekkî veya Medenî olduklarını belirten ibareler incelendiğinde bunlar için yeterli boşluklara yazım 

sırasında yer verildiği, bir başka ifade ile bu işaret ve ibarelerin Mushaf’a yazım sırasında işlendiği 

anlaşılmaktadır. 

b) Hz. Osman’ın mushaflarında bazı kelimelerin ittifakla nasıl yazıldığına dair kaynaklarda 

verilen bilgilere aykırı olarak yazılmış kelimeler mevcuttur. Bunlardan bazı örnekleri burada 

zikretmemiz mümkündür: 

▪ İlki Bakara sûresinde (2/25, vr. 3b, str. 2) geçen ازوج kelimesinin her yerde elif’siz yazılacağı 

belirtildiği halde
91

 bu Mushaf’ta çoğu yerde bu bilgiye uygun olarak elif’siz yazılırken 9 yerde ازواج 

şeklinde elif’le yazılmıştır. 

,kelimesi geçtiği her yerde elif’siz yazılması gerekirken االنهر ▪
92

 meselâ Bakara sûresinde (2/74, 

vr. 8a, str. 4) االنهار   yazılmıştır. 

,kelimesi geçtiği her yerde elif’siz yazılması gerekirken االسبط ▪
93

 meselâ Bakara sûresinde 

(2/136, vr. 13b, str. 9) االسباط   şeklinde elif’le imlâ edilmiştir. 

▪ Cemi müzekker-i sâlim ve cemi müennes-i sâlimlerin elif’siz yazılacağı belirtildiği halde
94

 

meselâ Bakara sûresinde (2/46, vr. 5a, str. 12) رجعون kelimesi راجعون   yazılmıştır. 

▪ Ra‘d sûresindeki (13/42) وسيعلم الكفر kavl-i kerimindeki الكفر   kelimesi Hz. Osman’ın 

mushaflarında müfred ve cemi kalıbıyla okunmasını mümkün kılmak üzere bu şekilde elif’siz 

yazılmıştır. Nitekim Ebû Dâvûd Süleyman b. Necâh “Sahâbeden hiç kimse onu fâ’dan önce veya 

                                                           
91 bk. Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 108, 333. 
92 bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 18; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 107; IV, 1124; el-Câmi’, s. 38. 
93 bk. Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 212. 
94 bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 22; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 30-34.  
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sonra elif’le yazmamıştır” demektedir.
95

 Ancak bu Mushaf’ta kelime çoğul sigasıyla الكفار şeklinde 

yazılmıştır. 

Hz. Osman’ın mushaflarının imlâsı ile ilgili olarak bize ulaşan en eski kaynaklarda verilen 

bilgilerle karşılaştırdığımız zaman bu Mushaf’ta bunlara uymayan pek çok yazım örneklerinin 

bulunduğunu görmek ve yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte bu kadarıyla iktifa 

etmemiz yeterli olacaktır. 

6. TİEM Mushafı’nın kanaatimizce en önemli özelliği, bugün tilâvet edilmekte olan Kur’ân-ı 

Kerim’in orijinalliği ve bu niteliğinin korunmuşluğu konusunda Topkapı Mushafı gibi bütün insanlığa 

verdiği mesajdır. Kur’ân-ı Kerim’in herhangi bir tahrife uğramaksızın meşhur ve sahih kırâatlerle 

günümüze ulaştığı daima tekrar edilen bir görüş ve kanaattir. Çünkü inananlar için “Kur’an’ı 

kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız”
96

 meâlindeki âyet-i kerime ile verilen 

güvence yanında, kütüphanelerimiz konu ile ilgili olarak İslâm’ın ilk asırlarından itibaren telif edilen 

eserlerle doludur. Onun kırâatine dair kuralların ve ayrıntıların ilk asırlardan itibaren gerek şifahi 

rivayet gerekse yazılı kaynaklar yoluyla nesillerden nesillere intikal ettiği gerçeği ortadadır. 

“Kurallarına uygun okuyuş” geleneğinin ve fem-i muhsin (Kur’ân-ı Kerim’i usulüne uygun olarak 

okuyup öğreten muallim) gerçeğinin bu konuda ne kadar önemli olduğu da bilinmektedir. 

TİEM Mushafı üzerindeki çalışmalarımızın başladığı günlerde, yüce kitabın metninin yazılı 

olarak aynı safiyetiyle günümüze ulaştığına dair ashâb nesline çok yakın bir dönemden gelen ikinci 

bir belgenin bilim dünyasıyla buluşacağını düşünürken duyduğumuz heyecan bir önceki 

çalışmamızdan farksızdı. Zira Hz. Osman’ın yazdırdığı ve belli başlı merkezlere gönderdiği 

mushaflardan hiçbiri gün yüzüne ve inceleme alanına çıkarılabilmiş, bir başka ifade ile bugün 

okumakta olduğumuz mushaflarla ilk asırlarda yazılmış olanlar arasında gerçekten bir beraberliğin 

bulunduğu, bu kadar kadim mushaf nüshalarıyla ortaya konabilmiş değildi.  

O halde bu mushafları incelerken yaşadığımız endişe ile karışık merak ve heyecan normaldi. 

Topkapı Mushafı ile ilgili çalışmamız çok şükür bu açıdan mutlu bir sonla noktalanmıştı. TİEM 

nüshasının metniyle de bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde okunmakta olan mushaflar arasında 

gerçekten bir paralellik var mıydı? Bunu bilmiyorduk. Ya da asırlar boyunca ağızdan ağza intikal eden 

tilâvet kurallarının icrasıyla onun imlâsı ne ölçüde uyum içinde bulunuyordu? Bu konuda da söylenmiş 

bir söz mevcut değildi. Acaba aynı mutlu sonu bu çalışmamız bittiğinde de yaşamamız mümkün olacak 

mı idi? Yazım işi sona erdiği zaman gördük ki -zâyi olan ve sonradan yazılan toplam %3,6 oranındaki 

varakları istisna edilecek olursa- %96,4 oranındaki mevcut varakları yaklaşık on üç asır önce kaleme 

alınmış bulunan TİEM Mushafı, bugün yer küresi üzerinde Kur’ân-ı Kerim okuyan herkesin elindeki 

mushaflarla tam bir birliktelik içindedir. Daha doğrusu bugün okunmakta olan mushaf nüshaları, 

takriben on üç asır önce kaleme alınmış TİEM Mushafı ile aynıdır. Az sayıdaki varaklarının zâyi olması 

                                                           
95 bk. Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, III, 744. Ayrıca bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 12, 15, 16; İbn Vesîk, el-

Câmi‘, s. 101. 
96 el-Hicr 15/9. 
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ve çeşitli dönemlerde veya ülkelerde mushaflar üzerinde görülen ve esası ilgilendirmeyen imlâ 

farklılıklarının bu Mushaf’ta da bulunması gibi hususların bu sonuçla çelişen bir yanının bulunmadığı 

açıktır.
97

 

 

IV. Kahire Mushafı (el-Meşhedü’l-Hüseynî)
98

  

Bu Mushaf’la ilgilenmemiz de çok eskilere dayanır. İlk defa Muhammed Abdülazîm ez-

Zürkānî’nin Menâhilü’l-‘irfân fî ‘ulûmi’l-Kur’ân adlı eseriyle (I, 397-398) haberdar olduğumuz bu 

Mushaf’ı, bir vesile ile 1969 yılı yaz aylarında Kahire’ye gittiğimizde görmeyi çok arzu etmiş, bunun 

için girişimde de bulunmuş, ancak biraz görevlilerin ilgisizliği ve sorumsuzluğu, biraz da bizim 

beceriksizliğimiz yüzünden maalesef bu mümkün olmamıştı. Topkapı Mushafı üzerindeki 

çalışmalarımız vesilesiyle dijital çekimi için kendisinden yardım talebinde bulunduğumuz İslâm 

Konferansı Teşkilâtı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Mısır Hükümeti’nin ilgili 

makamları nezdinde sürdürdüğü girişimler sayesinde kısa zamanda sonuca ulaştık ve bu çekimlere nâil 

olduk. Bu Mushaf üzerindeki inceleme ve değerlendirmelerimiz, bazı müelliflerin onun hakkında 

verdikleri bilgilerle bu çekimler, Mısır Vakıflar Bakanlığı’nca yapılan açıklamalar ve Mushaf üzerinde 

bizzat yaptığımız sınırlı incelemeler çerçevesinde olacaktır. 

Gerek orijinal imlâsına, gerekse sayfa ve satır düzenine uygun olarak bilgisayar ortamına 

aktarıp Taşkent, Topkapı, TİEM, San‘â (Cami-i Kebir Nüshası) ve Fehd mushaflarıyla karşılaştırarak 

nüsha farklarına dipnotlarında işaret ettiğimiz bu Mushaf’ı da daha önce neşrederek araştırmacılar ve 

meraklılarıyla buluşturmuş olmanın hazzını yaşıyor, bunun bir ilâhî lütuf ve mazhariyet olduğunu 

düşünüyor ve yüce yaratana hamd ediyoruz. 

1. a) Kahire’de el-Mektebetü’l-Merkeziyye li’l-Mahtûtâti’l-İslâmiyye (İslâmî Yazma Eserler 

Merkez Kütüphanesi) tarafından hazırlanan CD’de verilen bilgilere ve ileri sürülen görüşlere göre bu 

Mushaf Hz. Osman’ın emriyle yazılan 6 mushaftan biri olup bunlardan 4’ü bazı merkezlere 

gönderilmiş, ikisi Medine’de alıkonmuştur. Mushaf Eyyûbîler zamanında Kadı Fâzıl Abdurrahim b. 

Ali el-Beysânî el-Askalânî (ö. 596/1200) tarafından yaptırılan Fâzıliyye Medresesi’ne ait kitap 

deposunda muhafaza edilmekte iken son Memlük Sultanı Ebü’n-Nasr el-Melikü’l-Eşref Kansuva el-

Gûrî (ö. 922/1516) tarafından Bâb-ı Züveyle dâhilindeki Akbâiyyîn yakınında bulunan medresesinin 

karşısına inşa ettirdiği kubbeye nakledilmiş,
99

 874’te (1469) ona özel bir de cilt yaptırılmıştır. Nihayet 

                                                           
97 TİEM Mushafı’nın yazı karakteri, durak yerleri, harekeleme ve noktalama sistemi, tahmîs ve ta’şîr 

işaretleri, sûre adları, onların Mekkî veya Medenî olduklarına ve âyet sayılarına dair verilen bilgiler, 

meşhur kırâatlerle ilişkisi vb. konularda detaylı çalışmaların ve değerlendirmelerin yapılması gerektiği 

açıktır. Biz meraklılarını bu mukaddes metinle bir an önce buluşturmak için bu ayrıntılara girmedik; 

akademisyenlerin ve konunun uzmanlarının bu çalışmaları yapacaklarını umuyor ve temenni ediyoruz.  
98

  Bu Mushaf üzerindeki çalışmamız Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf (Kahire el-Meşhedü’l-

Hüseynî Nüshası) adıyla IRCICA tarafından yayımlanmıştır (bk. bibl.). 
99 Mushaf’ın nakledildiği bu kubbeli bina hakkında eski kaynaklardaki açıklamalara dayanılmak suretiyle 

verildiği anlaşılan bu bilgi, bugün için bilineni bilinmeyenle tarif etmek gibi bir anlam ifade etmektedir. 

Zira ben 15 Mayıs 2007’de Bâb-ı Züveyle’yi bulmak için Kahire’de sorduğum on kişiden hemen dokuzu bu 

yerin adını dahi duymamıştı. Aynı semte (Ezher bölgesine) ulaştıktan sonra birkaç kişiye sorarak ancak bu 
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1305’te (1887-88) el-Meşhedü’l-Hüseynî’ye alınan Mushaf 2006 yılına kadar burada muhafaza 

edilmekte iken bakım ve onarım için el-Mektebetü’l-Merkeziyye li’l-Mahtûtâti’l-İslâmiyye’ye 

nakledilmiştir. 

 

Resim: 23 (Ezher caddesine açılan Bâb-ı Züveyle’nin girişinde sağ köşede Kansuva el-Gûrî’nin 

medrese ve camisi, sol köşede ise yaptırdığı kubbeli bina görülmektedir). 

b) Salahaddin Müneccid’in verdiği bilgiye göre de Kadı Fâzıl büyük paralar ödeyerek (30.000 

küsur dinar) onu satın aldı ve el-Meşhedü’l-Hüseynî yakınlarında bugün Derbü’l-kazzâzîn olarak 

anılan Derbü Melûhiyye’de yaptırdığı medresenin yaklaşık 100.000 cilt eser ihtiva eden kitaplığında 

muhafaza altına aldı. Daha sonra halk arasında Hz. Osman Mushafı olarak anılan bu Mushaf dışındaki 

kitaplar dağıldı. Kadı Fâzıl’ın medresesi harap hale geldikten sonra el-Melikü’l-Eşref Kansuva onu 

medresesinin karşısına inşa ettirdiği kubbeye nakletti. 1275 (1858-59) yılına kadar burada kalan 

Mushaf, Hz. Peygamber’e ait diğer âsâr (mukaddes emanetler) ile birlikte el-Mescidü’z-Zeynebî’ye, 

                                                                                                                                                                                     
yerin neresi olduğunu öğrenebildim. Hatta Bâb-ı Züveyle’yi sonuncu defa sorduğumda asıl aradığım 

medrese ve hemen karşısındaki kubbenin önünde bulunduğumu fark ettim. Sözü uzatmadan söylemek 

gerekirse Kansuva el-Gûrî’nin medrese ve camisiyle hemen onun karşısına yaptırdığı kubbeli bina Şâri‘u’l-

Ezher (Ezher Caddesi) üzerinde, şehrin merkezinden doğu istikametinde Ezher Camii ve Üniversitesi’ne 

giderken aynı sırada ve Ezher Camii’ne benim yürüyüşümle 3 dakikalık bir mesafededir. Kahire’de 

Ezher’in nerede olduğunu bilmeyen olmadığına göre bu satırları okuyanlardan bu medrese ve kubbeli 

yapıyı bulmak isteyenler benim kadar yorulmayacaklardır. 
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sonra Kale’deki (Mehmed Ali Paşa Kalesi) depoya, daha sonra da 1304’te (1886-87) Evkaf Divanı’na 

ve 1305’te de önce Kasr-ı Âbidin’e, ardından aynı yıl el-Meşhedü’l-Hüseynî’ye nakledildi.
100

 

Günlük el-Mısrî gazetesinin 23.02.2006 tarihli nüshasında verilen bilgiye göre bu tarihten bir 

gün önce (Çarşamba) İslâm dünyasının ve müslümanların “en eski mushafı” geniş güvenlik tedbirleri 

altında halkın gözyaşları ve tekbir sesleri arasında el-Mescidü’l-Hüseynî’deki yerinden alınmış, en çok 

iki hafta sürecek olan bakım ve CD çekimi için özel bir araçla Mescidü’s-Seyyide Zeyneb’deki 

Dâru’l-mahtûtât’a (el-Mektebetü’l-Merkeziyye li’l-Mahtûtâti’l-İslâmiyye’ye) nakledilmiş olup daha 

sonra Mescidü’l-Hüseyn b. Ali’deki Hz. Peygamber’e ait mukaddes emanetler odasındaki yerine (el-

Meşhedü’l-Hüseynî’ye) iade edilecektir. Gazete’de verilen bilgi böyle olmakla birlikte bizim gerek 16 

Aralık 2006 tarihinde (yaklaşık dokuz ay sonra) gerekse 15 Mayıs 2007’de yaptığımız ziyaret 

sırasında Mushaf el-Mektebetü’l-Merkeziyye’de bunuyordu. 

c) Yine yukarıda zikrettiğimiz resmi CD’deki açıklamaya göre 1087 varaktan ibaret olan 

Mushaf’ın ebadının bir yerde 57x57, bir başka yerde 57x68 cm olduğu zikredilmiş, kalınlığının 40 cm, 

ağırlığının 80 kg, her sayfada satır sayısının 12 olduğu belirtilmiştir.
101

 Kahire’yi ve bu Mushaf-ı 

Şerîf’i ikinci ziyaretimizde (15.05.2007) kütüphane yetkilileri 57x57 rakamının bir sehiv eseri 

olduğunu, bunun tashih edileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca deri üzerine basit Kûfî hatla yazılı olduğu 

aynı açıklamada zikredilen Mushaf’ın mürekkebinin bir yerde siyah bir başka yerde koyu kahverengi 

olduğu kaydedilmişse de, Mushaf üzerinde yaptığımız inceleme sonunda kullanılan mürekkebin siyah 

olduğu, zamanla siyah rengin açılması ve özelliğini kaybetmesi nedeniyle bazı harflerin kısmen 

kahverengi gibi görüldüğü tesbit edilmiş, bu husus görevliler tarafından da kabul edilmiştir. 

Açıklamada Mushaf’ın hattının I. (VII) asra uygun olarak değerlendirildiğine, yazıda hareke ve 

süslemelerin bulunmadığına, sûreler arasındaki fâsılaların değişik renkteki bitki resimlerinden 

meydana geldiğine dair bilgilere de yer verilmiştir. 

 

 

                                                           
100 Müneccid, Dirâsât fî târîhi’l-hatti’l-‘Arabî, s. 46-47. 
101 Muhammed Bahît’in el-Kelimâtü’l-hisân’da (s. 33) verdiği ölçülere göre Mushaf 50x70 cm ebadında olup 

kalınlığı 60 cm’dir. Bizim Mushaf üzerinde yaptığımız ölçüme göre resmî CD’de verilen bilgilerde yanlışlık 

bulunmadığı görülmüş, ayrıca Mushaf’taki yazı boyutlarının 48x51 olduğu tesbit edilmiştir. 
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Resim: 24 (Kahire el-Meşhedü’l-Hüseynî Mushafı) 

d) Bizim tesbitlerimize göre Mushaf’ın varaklarındaki satır sayısı genel olarak 12 olmakla 

birlikte istisnai olarak 8-10 satır olan sayfalar da vardır. Meselâ 946. varak’ın her iki yüzü 10 satır 

olarak düzenlenmiştir. Kezâ 980. varak’ın her iki yüzü 8 satır iken 981. varak’ın (a) yüzü 10, (b) yüzü 

8 satırdır. Ayrıca sûreler arasında dikdörtgen şekillerin bulunduğu sayfalardaki satır sayıları da bazen 

10, bazen 11 olabilmektedir. Zâyi olduğu veya okunamaz hale geldiği için daha sonraki dönemlerde 

başka kâtipler tarafından yeniden yazılan varaklardaki (aş. bk.) satır düzeni ise 5 ile 12 arasında 

değişiklik göstermektedir. 

e) Mushaf’ta eksik varaklar olduğu gibi başka kalemle daha sonra ikmal edilen varaklar da 

mevcuttur. Ayrıca ciltleme sırasında yerleri değiştirilmiş varaklar vardır. Şöyle ki: 

▪ 100, 637, 883, 1051’inci varaklardan sonra birer varak, yani toplam 4 varak eksiktir. 

▪.43, 63, 64, 65, 500, 1051, 1053, 1086, 1087. varaklarda görüldüğü üzere tamamı sonradan 

yazılmış sayfalar bulunduğu gibi özellikle satır sonlarında okunmayan kelimeleri üzerinden daha sonra 

mürekkeple gidilmiş varaklar da mevcuttur (misal olarak bk. vr. 453a, 454a, 457a vb.). Yırtılan veya 

çürüyüp dökülen yerleri onarılan ve bu yerlere isabet eden kelimeleri yine müteahhir bir kalemle 

yazılan varaklar da bulunmaktadır (bk. vr. 1052, 1054). 

▪ Yerleri değiştirilmiş varaklara gelince; bu karışıklık önce Mushaf’ın başında yapılmış, 2. varak 

3’le yer değiştirmiş, 101. sırada olması gereken de 5. varak olarak yer almıştır. Bu durumu 

değerlendirirken önce bu karışıklığın dijital çekim sırasında meydana gelmiş olabileceğini, özellikle 2 

ile 3. varakların yer değiştirmesi açısından bunun çok muhtemel olduğunu düşündük. Ancak 16 Aralık 

2006 Cumartesi günü Kahire’de Kütüphane görevlileriyle birlikte Mushaf üzerinde yaptığımız 

inceleme sonunda gördük ki, gerçekten yukarıda belirttiğimiz şekilde Mushaf’ın aslında bu varakların 

yerleri değiştirilmiştir. Varaklar üzerinde herhangi bir numaralama bulunmadığı için biz çalışmamızda 

yerleri değiştirilmiş bu varakları, olmaları gereken yerde farz ederek kendilerini bu doğru sıralamaya 

göre numaralandırmayı uygun gördük. 

f) Baştan itibaren 4 varakta hiç okunamayan yerler vardır ki bu yerlerde olması gereken her harf 

için bilgisayar yazımı sırasında tarafımızdan bir nokta konmuştur. 

g) Taşkent, İstanbul Topkapı ve İstanbul TİEM mushaflarında olduğu gibi bu Mushaf’ta da satır 

sonlarına rastlayan kelimelerin bölündüğüne, bir veya birkaç harfinin satırın sonuna, diğerlerinin daha 

sonraki satırın başına yazıldığına dair örneklerle hemen her sayfada karşılaşmak mümkündür. 

h) Ebü’l-Esved ed-Düelî’nin (ö. 69/688) hareke yerine noktalar kullanarak uyguladığı sistem 

(harekeleme) bu Mushaf’ta bulunmamakla birlikte, benzer harfleri birbirinden ayırmak üzere bugün 

kullandığımız noktalar yerine hafif sola eğimli kısa çizgiler (bugün kullanılmakta olan harekelere 

benzer işaretler) uygulanmış, yani noktalama yapılmıştır. Bu maksatla خ، ذ، ز، ض، ظ، غ، ف، ن 

harflerinin üzerine bu işaretlerden bir, ت  ’nin üzerine üst üste iki,  ث ’nin üzerine üst üste üç, ب، ج، ق 

harflerinin altına bir, ي’nin altına iki,  ش ’ın her bir dişi üzerine birer, yani üç işaret (hafif sola eğimli, 
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bugün kullandığımız harekelerin benzeri kısa çizgiler) kullanılmıştır.
102

 Baştan 12. Varak’tan itibaren 

görülen bu işaretlerin, bu harflerin hepsine konmadığı, özellikle ن harfinde daha sıklıkla, ز   ve ظ  

harflerinde ise diğerlerine göre daha az kullanıldığı dikkat çekmektedir.
103

 Kısaca belirtmek gerekirse 

bugün mushaflarda benzer harfleri birbirinden ayırmak üzere kullandığımız noktalar yerine bu 

Mushaf’ta 12. varaktan itibaren hafif sola eğimli çizgiler kullanılmıştır. Bir farkla ki, bugün biz ق 

harfini  ف ’den ayırmak için üstüne iki nokta koyarken bu Mushaf’ta altına eğimli bir çizgi konmuş, 

ayrıca bugün yukarıda zikredilen harfler Kur’ân-ı Kerim’in tamamında noktalanırken bu Mushaf’ta 

bunun yer yer yapıldığı, ancak ن’da daha yaygın olarak uygulandığı görülmüştür. 

i) Mushaf’ta âyet sonlarına işaret etmek üzere, biraz önce nokta yerine kullanıldığını 

söylediğimiz çizgilerin 5-8 tanesinin istiflenmesiyle meydana getirilen işaretler kullanılmış, ayrıca 

içleri renkli süslemelerle doldurulmuş kare şeklinde ta‘şîr işaretlerine yer verilmiştir. Sûreler ise içleri 

yine değişik renkte süslemelerle tezyin edilmiş, bir satır boyunda ve genişliğinde dikdörtgen şekillerle 

birbirinden ayrılmıştır. Ancak Fâtiha ile Bakara sûreleri arasında böyle bir şekle yer verilmemiştir. 

j) Mushaf’ta müstensih sehivleri olarak değerlendirilmesi gereken yazım hataları mevcut olup 

bunlardan bir kısmı ilk yazım sırasında, bir kısmı da daha sonra okunmaz hale gelen metinlerin 

yeniden yazılması veya zor okunan bazı kelimelerin üzerinden mürekkeple geçilmesi sırasında 

meydana gelmiştir. Metin çalışmaları sırasında dipnotlarında gösterdiğimiz bu kâtip sehivleri 

şunlardır:
104

 

Orijinal Metindeki Kâtip Sehivleri 

▪ Âl-i İmrân sûresinde (3/42; vr. 66a, str. 1) اصطفيك’nin elif’i düşmüştür. 

▪ Âl-i İmrân sûresinde (3/47; vr. 66b, str. 7) ولم يمسسنى kavl-i kerimi tek sin’le ولم يمسنى   olarak 

yazılmıştır. 

▪ Nisâ sûresinde (4/57; vr. 114b, str. 11) سندخلهم’den sin düşmüş, ندخلهم   olmuştur. 

▪ En‘âm sûresinde (6/157; vr. 228b, str. 12)  انا kelimesinin başındaki elif düşmüştür. 

▪ İbrâhîm sûresinde (14/25; vr. 445b, str. 11-12)  يتذكرون kelimesi iki vav’la يتذكروون şeklinde 

yazılmıştır. 

                                                           
102 Örnekler için bk. vr. 301b, 303a, 303b, 304a, 306a, 680a, 681b, 687a. 
103 Bu Mushaf’ta noktalama ve harekeleme işaretlerinin bulunmadığını söyleyen Hasan Abdülvehhâb’ın onu 

incelemediği anlaşılmaktadır (bk. Târîhu’l-mesâcidi’l-eseriyye, I, 92). 
104 Kahire’ye bu vesile ile yaptığımız ikinci ziyaretimiz sırasında (15 Mayıs 2007) Kütüphane görevlileriyle 

Mushaf’taki kâtip sehivlerini görüşürken, bunların Mushaf’a sonradan ilave edilen sayfalarda veya bazı 

sayfalar üzerinde daha sonra yapılan ikmal çalışmaları sırasında meydana gelmiş olabileceği ileri sürülmüş, 

Hz. Osman’a aidiyetine inanılan bu Mushaf’ın orijinal olan varaklarında bu tür şeylerin olamayacağı 

belirtilmiş, bu konuda yapacağımız değerlendirmelerde dikkatli olmamız hatırlatılmıştır. Haklı bulduğumuz 

bu uyarı üzerine kendilerinden Mushaf’a sonradan yapılan müdahalelerin yer aldığı varaklara dair bir listenin 

tarafımıza gönderilmesi rica edilmiş, ancak gönderileceği ifade edilen bu liste maalesef bize ulaşmamıştır. 

Bunun üzerine aşağıda zikrettiğimiz 22 örnek tarafımızdan yeniden incelenmiş, bunların 15’inin orijinal 

olduğunu değerlendirdiğimiz varaklarda bulunduğu, 7’sinin de sonradan yapılan müdahale ve ikmal 

çalışması sırasında meydana geldiği kanaatine varılmıştır. 
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▪ Hicr sûresinde (15/45; vr. 455b, str. 4-5) ان المتقين kavl-i kerimindeki  ان ’nin nûn’u düşmüş, ا  

 .diye imlâ edilmiştir المتقين 

▪ Secde sûresinde (32/20; vr. 712a, str. 10-11) اعيدوا kelimesi bir vav fazlasıyla اعيدووا  

yazılmıştır. 

▪ Zümer sûresinde (39/27; vr. 803b, str. 11) القران kelimesinde asıl kâtibin sehven yazmadığı nûn 

harfinin bir başka kalem tarafından sonradan ikmal edildiği görülmektedir. 

▪ Zümer sûresinde (39/53; vr. 809a, str. 5) قل kelimesine vav ilave edilerek وقل yazılmıştır. 

▪ Fussilet sûresinde (41/33; vr. 841b, str. 1) وقال yerine وقل   yazılmıştır. 

▪ Fussilet sûresinde (41/34; vr. 841b, str. 5) الذى’nin elif’i satırın sonunda yazılmış, diğer satıra 

geçildiğinde لذى   unutularak devam edilmiştir. 

▪ Fussilet sûresinde (41/39; vr. 842b, str. 4) خشعة kelimesinin yazılması unutulmuş, daha sonra 

çok küçük harflerle araya sıkıştırılmıştır. 

▪ Hucurât sûresinde (49/12; vr. 912b, str. 9-10) ايحب احدكم kavl-i kerimi bir elif ilavesiyle ايحب ا  

 .şeklinde yazılmıştır احدكم 

▪ Zâriyât sûresinde (51/19; vr. 921b, str. 3-4) المحروم kelimesinin vav’ı düşmüştür. 

▪ Fecr sûresinde (89/15; vr. 1068b, str. 11) ما ابتليه’deki ما   yazılmamıştır. 

Müteahhir Kâtibin Sehivleri 

▪ Yûnus sûresinde (10/84; vr. 365a, str. 3) مسلمين kelimesi مومنين   olmuştur. 

▪ Hûd sûresinde (11/87; vr. 392a, str. 12) نترك kelimesi -ciddi bir dikkatsizliğin sonucu- نعبد    

yazılmıştır. 

▪ Yûsuf sûresinde (12/32; vr. 408b, str. 1) فاستعصم kelimesi فستعصم   olmuştur. 

▪ İsrâ sûresinde (17/51; vr. 498a, str. 12) روسهم terkibi, رووسهم   olmuştur. 

▪ İsrâ sûresinde (17/60; vr. 500b, str. 8-9) ارينك اال kavl-i kerimi, bir elif ilavesiyle  olarak ارينك اال ا 

yazılmıştır. 

▪ İsrâ sûresinde (17/60; vr. 500b, str. 12) فما’daki fâ harfi vav olmuştur. 

▪ Kasas sûresinde (28/18; vr. 658a, str. 6) باالمس’deki lâmelif düşmüş ve kelime بامس   olmuştur. 

k) Mushaf’ta imlâ disiplini olmadığı dikkati çekmekte, bir kelimenin bir yerde bir türlü, bir 

başka yerde başka türlü yazılabildiği görülmektedir. Meselâ cer harfi olan  على genel olarak bu şekilde 

yâ ile yazıldığı halde 20’den çok yerde elif’le عال   olarak yazılmış, حتى   kelimesi ise çoğunluğu حتا  
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şeklinde elif’le imlâ edilirken yarıya yakın oranda yâ ile de yazılmıştır.
105

 Bunun başka örnekleri de 

vardır. 

2. Kahire Mushafı’nın Hz. Osman’ın çeşitli merkezlere gönderdiği mushaflardan biri olduğuna 

inanılmış, yukarıda belirttiğimiz gibi dijital çekimin başında ilgili kütüphane tarafından yapılan 

açıklamada yer aldığı üzere Mısır Hükümeti’nin resmi görüşü de bu doğrultuda oluşmuş, buna inanan 

ve savunan başka yazarlar da bulunmuştur. Bunun doğru olmadığını söyleyen yazarlar ise kesin 

ifadeler kullanmak yerine -Mushaf’ı yeteri kadar inceleyemediklerinden- sathî değerlendirmeler 

yaparak birkaç satırla sözü edilen mushaflardan biri olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 

a) Muhammed Bahît Mushaf’ı bizzat gördüğünü belirterek yaptığı değerlendirmede, sûreler 

arasındaki süslemeler, ta‘şîr işaretleri ve benzeri şeylerin Hz. Osman’ın mushaflarında bulunmadığını 

dikkate alarak onun bu mushaflardan biri olmaması gerektiğine dikkat çekmiş, (5/54) من يرتدد kavl-i 

keriminin iki dâl ile yazılı olduğundan hareketle “galip zannına göre” bu Mushaf’ın Medine veya Şam 

mushaflarından birinden yazılmış olabileceğini söylemiştir.
106

 

b) Lebîb es-Saîd bu Mushaf’ın yer küresi üzerinde bilinen en eski ve en mükemmel Mushaf 

olduğuna inanması yanında onun Hz. Osman’ın mushaflarından, muhtemelen Medine’ye veya Şam’a 

gönderilen nüshalardan biri olduğu görüşündedir. Müellif daha da ileri giderek cumhur nezdinde bu 

görüşün tevâtür mertebesine ulaştığını söylemekte, onun bu mushaflardan biri olmadığını iddia 

edenlerin ikna edici delilleri bulunmadığını ileri sürmektedir. Müellif’e göre Mushaf’ta noktalama ve 

harekeleme bulunmamakta,
107

 imlâsı Medine veya Şam mushaflarının hattına uygun bulunmaktadır. 

Nitekim bu mushaflarda Mâide sûresindeki (5/54) من يرتدد kavl-i kerimi bu Mushaf’ta olduğu gibi iki 

dâl ile yazılıdır. Hiç şüphe yok ki Mushaf’ta görülen basit süslemeler, ta‘şîr işaretleri… daha sonraki 

asırlarda ona işlenmiştir ve bu durum onun orijinal ilk nüshalardan biri olduğu görüşünü 

etkilememektedir.
108

 

c) Muhammed Abdülazîm ez-Zürkānî ise Muhammed Bahît’in zikrettiği örnekten hareketle bu 

Mushaf’ın yazısının Medine veya Şam mushaflarından birine benzediğini belirtmiş, büyük ihtimalle 

bu Mushaf’ın Hz. Osman’ın mushaflarından birinden istinsah edilmiş olduğunu söylemiştir.
109

 

d) Salâhaddin el-Müneccid de bu konuda görüş belirten yazarlardan biri olup nüshanın Hz. 

Osman’ın mushaflarından biri olmadığını söylerken diğerleri gibi şeklî ve sathî bir değerlendirme 

yapmakla yetinmiş, kitabında bu Mushaf’tan alıp yayımladığı bir fotoğraf sayfada onun bu 

                                                           
 ;kelimesinin elif’le yazıldığına dair örnekler için bk. vr. 49a, str. 4; 59a, str. 5; 73a, str. 6; 90a, str. 10 على 105

94a, str. 5. حتى kelimesinin elif’le yazıldığına dair örnekler için bk. vr. 16b, str. 9; 18a, str. 8; 34b, str. 1; 

39a, str. 11; 40a, str. 12. 
106 Muhammed Bahît, el-Kelimâtü’l-hisân, s. 32-33. 
107 Bu Mushaf’ta benzer harfleri birbirinden ayırmak üzere nokta yerine hafif sola eğimli kısa çizgilerin 

kullanıldığına biraz önce işaret etmiş, örneklere dair varak numaralarını zikretmiştik. 
108 bk. Lebîb es-Saîd, Mecelletü’l-Ezher, XLVI, s. 751-756. 
109 Zürkānî, Menâhilü’l-irfân, I, 397-398. 
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nüshalardan biri olmadığının açık delillerinden biri olan ve elif’le yazılan عال cer harfinin bu yazım 

şekli de dikkatini çekmemiştir.
110

 

 

 

Resim: 25 (Kahire el-Meşhedü’l-Hüseynî Mushafı’ndan bir sayafa) 

e) 16 Aralık 2006’daki ziyaretimiz sırasında el-Mektebetü’l-Merkeziyye li’l-Mahtûtâti’l-

İslâmiyye’nin müdürü olan ve Mushaf’ı incelememiz sırasında gösterdiği sıcak ilgi ve diğer personeli 

ile verdiği destek sebebiyle kendisine şükran borcumuz bulunan Hulûsi Mahmud Hulusi, el-Ahbâr 

gazetesinin 09 Aralık 2005 tarihli nüshasında yayımlanan açıklamasında bu Mushaf’ın Hz. Osman 

zamanında yazılmış 6 mushaftan biri olduğunu ileri sürmüştür. Aynı zat, el-Livâü’l-İslâmî gazetesine 

(13 Nisan 2006, s. 11) yaptığı açıklamada bu Mushaf’ın yeryüzünde en eski Mushaf ve III. Halife 

Osman b. Affân’ın emriyle yazılmış 6 mushaftan biri olduğunu, kütüphanedeki bakım ve onarımının 

tamamlandığını belirtmiştir. Mushaf için havası helyum gazı ile değiştirilmiş camdan özel bir sandık 

(vitrin) hazırlandığı ve onun bu sandıkta ziyaretçiler için teşhir edileceği de Hulusi Mahmud’un 

açıklamaları arasındadır. 

f) Görüldüğü üzere Kahire Mushafı’nın Hz. Osman’ın mushaflarından biri olduğunu ileri süren 

veya aksini iddia eden müelliflerin hemen hiçbiri onu gereği kadar incelemeden bu konuda görüş 

belirtmeye çalışmışlardır. Mushaf üzerinde yaptığımız inceleme sonunda vardığımız sonuç şudur ki bu 

Mushaf Hz. Osman’ın mushaflarından biri değildir. Çünkü: 

                                                           
110 Zira Müneccid’in Kahire Mushafı’ndan aldığı ve Bakara sûresinin son âyetleriyle Âl-i İmrân sûresinin ilk 

âyetlerini ihtiva eden fotoğraf sayfayı incelediğimizde (bk. Dirâsât fî târîhi’l hatti’l-‘Arabî, s. 54; ayrıca bk. 

Kahire Mushafı, vr. 59a) görüyoruz ki, Bakara sûresinin 286. âyetinin sonu فانصرنا عال şeklinde yazılmıştır. 

Yani yâ ile yazılması gereken على cer harfi elif’le imlâ edilmiştir. Mushaf’ın tamamını incelediğimizde 

gördük ki, عال’nın bu şekilde elif’le yazıldığına dair daha pek çok örnek vardır. Hâlbuki bu kelime, Hz. 

Osman’ın mushaflarının hepsinde yâ ile yazılmıştır (bk. Mehdevî, Hicâü mesâhifi’l-emsâr, s. 89; Dânî, el-

Mukni‘, s. 65; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 75-76; İbn Vesîk, el-Câmi‘, s. 58). 
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▪ Cer harfi olan على kelimesi genel olarak bu şekilde yâ ile yazıldığı halde 20’den çok yerde عال 

şeklinde elif’le yazılmıştır. Bu durum Mushaf’ta imlâ disiplini olmadığını gösterdiği gibi yazım 

şeklinin Hz. Osman’ın mushaflarına uymadığını ortaya koymaktadır. Zira bu kelimenin, Hz. Osman’ın 

mushaflarında istisnasız yâ ile yazılı olduğu belirtilmiştir.
111

 

 kelimesi de bu şekilde yâ ile yazılması gerekirken daha çok (80’den fazla yerde) elif’le حتى ▪

 yazılmıştır. Hz. Osman’ın mushaflarında kelimenin her yerde yâ ile yazılı olduğu (حتا)

kaydedilmiştir.
112

 Bu iki örnekten başka Hz. Osman’ın mushaflarının imlâsına aykırı olarak yazılmış 

daha pek çok kelime mevcuttur ki bunların hepsi Kahire Mushafı üzerine yaptığımız metin 

çalışmasının dipnotlarında belirtilmiş olmakla birlikte burada birkaç örnek daha zikretmekte yarar 

vardır: 

 kelimesinin geçtiği her yerde tâ’dan önce elif’le yazılacağı hususunda herhangi bir االسباط ▪

ihtilafın bulunmadığı belirtildiği halde
113

 bu Mushaf’ta kelime hep elif’siz yazılmıştır (bk. vr. 23a, 23b, 

73b, 144a, 273b). 

 zâl’den sonra elif’le yazılacağı belirtildiği (اذانهم، اذاننا، اذان) kelimesinin geçtiği her yerde اذان ▪

halde
114

 bu Mushaf’ta elif’siz yazılmıştır (bk. vr. 3a, 191a, 279b, 497a, 513b, 835a, 843b, 1023b). 

kelimesinin geçtiği her yerde ayn’dan sonra elif’le yazılacağı belirtildiği halde طعام ▪
115

 bu 

Mushaf’ta 14 yerde (vr. 9b, 75a, 150b, 173b, 178b, 516a, 610a, 612b, 730a, 877a, 1017b, 1042a, 

1069a, 1084a) bu kurala uyulurken 8 yerde kelime elif’siz imlâ edilmiştir (bk. vr. 31a, 51b, 150b, 

179a, 409b, 555a, 1032a, 1054a). 

▪ Hz. Osman’ın mushaflarının kendi aralarında gösterdiği farklılıklar konusu pek çok eski ve 

yeni kaynakta ele alınmış ve bunlara dair rivayetlere özellikle eski kaynaklarda yer verilmiştir. 

Kelimenin yapısı, okunuşu, harf ziyade ve noksanlığı ile ilgili bu farklılıklarla ilgili olarak bu 

kaynaklara dayanmak suretiyle hazırlayıp kitabımızın sonunda yer verdiğimiz çizelge incelendiğinde 

görüleceği üzere Kahire Mushafı’nın en azından bu yerler açısından da Hz. Osman’ın mushaflarından 

herhangi biri olduğunu söylemeye imkân yoktur. 

▪ Mushaf’ta -yukarıda verilen listede görüldüğü üzere- müstensih sehvi olarak açıklanması 

mümkün olan yazım hataları mevcuttur. Bunlardan bazıları onun zor okunan veya tamamen silinmiş 

bazı yerlerinin üzerinden mürekkeple giderken müteahhir kâtibin dikkatsizliği sonucu şeyler ise de, 

çoğu ilk yazım sırasında meydana gelmiş hatalardır. Bunları, ashâbın inceleme ve kullanımından 

geçmiş herhangi bir mushaf nüshası için düşünmek mümkün değildir. Anlaşılan o ki, çok büyük ve 

kullanışsız olması sebebiyle onu başından sonuna kadar ehl-i Kur’an bir kişi de okumamış, Mushaf 

ehil bir kişinin kontrolünden geçmemiştir. 

                                                           
111 bk. Mehdevî, Hicâü mesâhifi’l-emsâr, s. 89; Dânî, el-Mukni‘, s. 65; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 75; 

İbn Vesîk, el-Câmi‘, 57-58.  
112 Dânî, el-Mukni‘, s. 65; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 77; İbn Vesîk, el-Câmi‘, s. 58. 
113 Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 212.  
114 a.e., II, 99. 
115 Dânî, el-Mukni‘, s. 44; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 146, 247. 
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▪ Bazı müelliflerin de belirttiği üzere Mushaf’ta sûreler arasında renkli süslemeler, ta‘şîr 

işaretleri ve benzer harfleri birbirinden ayırmak üzere kullanılan işaretler (bugünün harekelerine 

benzer işaretler) vardır. Bunlardan benzer harfleri birbirinden ayırmak için kullanılan işaretlerin 

Mushaf’a sonradan işlendiğini söylemek mümkün olsa da, sûreleri birbirinden ayıran ve bazen bir, 

bazen iki satırlık yer işgal eden renkli dikdörtgen şekillerle ta‘şîr işaretleri için bunu düşünmek 

mümkün değildir. Zira bu işaretler Mushaf’a yazım sırasında işlenmiş, her biri için satır düzeninde 

yeterli boşluklar bırakılmıştır. Eski ve yeni bütün müelliflerin belirttiği üzere Hz. Osman’ın 

mushaflarında bu tür şeyler bulunmamaktadır. 

▪ Burada Müneccid’in “gerek Topkapı gerekse Taşkent, Kahire ve TİEM mushafları yazılarının, 

asırlarının ve ölçülerinin farklı olduğu dikkate alındığında Hz. Osman’ın mushafları değil, Hz. 

Osman’ın mushaflarından istinsah edilmiş mushaflardır. Bu sebeple her birine Mushaf-ı Osman 

denmiştir” şeklinde özetleyebileceğimiz görüşünü de eklememiz mümkün olup bütün bunlar 

karşısında bu Mushaf’ın Hz. Osman’ın mushaflarından biri olabileceği ihtimalinden söz etmek 

imkânsız olmaktadır. Cumhur nezdinde bunun aksi tevâtür mertebesine ulaşmış olsa da maalesef bu 

böyledir. 

3. a) Mısır Hükümeti’nin yetkili makamlarının bu Mushaf’ı araştırıcılara Hz. Osman’ın 

mushaflarından biri olarak takdim ettiklerine yukarıda işaret etmiştik. Halkın inancının bu doğrultuda 

olması yanında Lebîb es-Saîd de bu görüşü savunmuş, karşı çıkanların gerekçelerinin inandırıcı 

olmadığını ileri sürmüştür (y. bk.). Buna göre Mushaf I. (VII) asrın ilk yarısına aittir. 

b) Hasan Abdülvehhâb’a göre bu Mushaf’ın yazı kuralları ve süslemeleri I. asra uygun olmayıp 

onun II. (VIII) asrın sonlarına veya III. (IX) asrın başlarına ait olduğunu tahmin etmek mümkündür.
116

 

c) Salâhaddin el-Müneccid, genel olarak her sayfasında 12 satır bulunan Mushaf’ın satır sayısını 

yanlışlıkla 11 diye verdikten sonra Mısır Valisi Abdülaziz b. Mervân’ın (ö. 85/704) emriyle Mısır’da 

yazılmış ilk Mushaf olabileceğini zikretmiştir.
117

 Bu değerlendirmeye göre Mushaf I. (VII) asrın ikinci 

yarısında yazılmış olmalıdır. 

d) Yukarıda gazetelerdeki açıklamalarına yer verdiğimiz Hulusi Mahmud Hulusi’ye göre bu 

Mushaf I. (VII) asrın ilk yarısına ait olduğu gibi Hz. Osman’ın yazdırdığı ve çeşitli merkezlere 

gönderdiği mushaflardan biridir. 

e) Bizim kanaatimize göre ise, bu Mushaf-ı Şerîf’in Hz. Osman’ın mushaflarından biri olduğunu 

kabul etmek mümkün olmamakla birlikte Müneccid’in görüşüne katılmaya bir engel 

bulunmamaktadır. Bir başka ifade ile Mushaf’ın I. (VII) asrın ikinci yarısında yazılmış olduğunu 

söylemek mümkündür. 

                                                           
116 bk. Hasan Abdülvehhâb, Târîhu’l-mesâcidi’l-eseriyye, s. 92. 
117 Müneccid, Dirâsât fî târîhi’l-hatti’l-‘Arabî, s. 53. 
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4. Kahire Mushafı Hz. Osman’ın mushaflarından biri olmamakla birlikte onlardan 

hangisinden yazıldığı veya hangisinden yazılan bir nüshadan istinsah edildiği sorusuna Taşkent, 

Topkapı ve TİEM mushaflarında olduğu gibi cevap aramamız faydalı olacaktır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi mushaf nüshaları arasında imlâ açısından farklılıkların 

bulunması tabiîdir. Ancak kelimenin yapısı, okuyuşta değişiklik meydana getiren fazla veya eksik harf 

gibi farklılıkların olduğu yerler açısından Kahire Mushafı’nı incelediğimizde onun şeceresi hakkında 

da bir şey söylememizin mümkün olup olmadığı anlaşılmış olacaktır. Hz. Osman’ın mushafları 

arasında telaffuzu, bir harfin fazla veya eksik oluşunu ve kelimenin yapısını ilgilendiren 44 yerde 

yaptığımız karşılaştırma sonunda -Lebîb es-Saîd Mâide sûresindeki (5/54) من يرتدد kavl-i kerimi 

örneğinden hareketle onun Şam veya Medine mushaflarından biri olabileceğini düşünse de-
118

 bu 

Mushaf’ı Hz. Osman’ın mushaflarından herhangi biriyle ilişkilendirmenin mümkün olmadığı 

görülmektedir. Zira bu kitabımızın sonundaki çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere bu 

Mushaf, Medine Mushafı ile bu 44 yerden 14’ünde, Mekke Mushafı ile 15’inde, Kûfe Mushafı ile 

7’sinde, Basra Mushafı ile 9’unda, Şam Mushafı ile 28’inde ayrılmaktadır. Sonuç itibariyle bu 44 

yerin her birinde bu mushaflardan biri veya birden fazlasıyla birleşmekte ise de, onlardan herhangi biri 

ile bire bir paralellik göstermemektedir. En çok uzaklaştığı ve farklılık gösterdiği Mushaf da, Hz. 

Osman’ın Şam’a gönderdiği nüshadır. Mushaf başından sonuna kadar Hz. Osman’ın mushaflarından 

ayrılmadığına ve sözünü ettiğimiz yerlerde yine onlardan şuna veya buna paralellik gösterdiğine göre 

onun yazımında Hz. Osman’ın mushaflarından hangisinin esas alındığı konusuna şöyle bir açıklama 

getirmenin mümkün olduğu düşünülmektedir: Mushaf Hz. Osman’ın mushaflarının birinden ve 

muhtemelen en çok yakınlık gösterdiği Kûfe Mushafı’ndan veya ondan istinsah edilmiş bir nüshadan 

yazılmış olmakla birlikte, söz konusu yerlerin yazımında bilerek farklı tercihlerde bulunulmuştur. 

Nitekim kırâat imamları içinde de okuyuşunda Hz. Osman’ın mushaflarından birini esas aldığı halde 

az da olsa bazı yerlerde onun diğer mushaflarından tercihler yaparak kırâatini oluşturanlar vardır.
119

 

Buna göre bu Mushaf’ın kâtibinin de -on kırâat imamından veya râvilerinden biri olmasa da- sözünü 

ettiğimiz tercihleri yapabilen bir kırâat üstadı olması hiç de uzak ihtimal değildir. 

5. Kahire Mushafı’nda benzer harfleri birbirinden ayırmak üzere yer yer noktalamalara 

(bugünkü noktalar yerine kullanılmış kısa çizgi işaretlere) rastlanmakla birlikte hareke 

bulunmadığından onun meşhur kırâatlerden herhangi biri ile ilişkilendirilmesi kolay değildir. Ancak 

Hz. Osman’ın mushafları arasındaki yazım farklılıkları açısından değerlendirildiğinde Kûfe Mushafı 

ile sadece 7, Basra Mushafı ile de 9 yerde ayrılık gösterdiği, diğer mushaflarla daha çok ve meselâ 

Şam Mushafı ile 28 yerde ayrıldığı dikkate alındığında onun Kûfe kurrâsının okuyuşuna daha yakın bir 

imlâ özelliği taşıdığını söylemek mümkün görünmektedir. 

6. Kahire Mushafı’nın da kanaatimizce en önemli özelliği, bugün tilâvet edilmekte olan Kur’ân-

ı Kerim’in orijinalliği ve bu niteliğinin korunmuşluğu konusunda Topkapı ve TİEM mushafları gibi 

                                                           
118 Bu bölümün başına bk. 
119 Kûfe kurrâsından Âsım b. Behdele’nin râvisi Hafs’ın tercih ve telfik yaparak Kûfe Mushafı’ndan ayrıldığı 

yerler için bk. s.???. 
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bütün insanlığa verdiği mesajdır. Bu Mushaf da Hz. Osman’a aidiyeti iddiası ile daha çok tanınmış bir 

Mushaf olarak asırlardır değişik yerlerde korunmuş, son durağı el-Meşhedü’l-Hüseynî olmuş, üzerinde 

yaptığımız çalışmaya kadar onu da başından sonuna kadar okuyan ve inceleyen olmamıştı. Bu 

nüshanın da metniyle bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde okunmakta olan mushaflar arasında 

gerçekten bir paralellik var mıydı? Sahih kırâatlerden herhangi birini icraya izin vermeyen yazım 

örneklerine sahip miydi? Bu konuda da incelemeye dayalı olarak söylenmiş bir söz yoktu. Söylenen 

şey, onun Hz. Osman’a ait olduğu veya onun mushaflarının birinden istinsah edilmiş bulunduğu idi ve 

bu iddiaların hiçbirinin sağlam bir temeli de mevcut değildi. Belirtmek isteriz ki gerek onu inceleme 

ve neşretme kararı verirken gerekse metninin bilgisayarda yazımı tamamlanıncaya kadar bu sorular 

hep gündemimizde oldu. Yazım işi bittiği zaman gördük ki, yaklaşık on üç asır önce kaleme alınmış 

bulunan bu Mushaf, bugün yer küresi üzerinde Kur’ân-ı Kerim okuyan herkesin okumakta olduğu 

mushaflarla tam bir birliktelik içindedir. 1091 varaktan 4’ünün zâyi olması, ayrıca zâyi olan diğer 14 

yaprağının bilemediğimiz tarihlerde başka kâtipler tarafından ikmal edilmiş bulunması ve çeşitli 

dönemlerde veya ülkelerde mushafların imlâsı üzerinde görülüp esası ilgilendirmeyen imlâ 

farklılıklarının bu Mushaf’ta da bulunması gibi hususların bu sonuçla çelişen bir yanı kanaatimizce 

bulunmamaktadır. 

Taşkent, Londra, Paris ve St. Petersburg mushafları gibi pek çok yaprağı günümüze ulaşmayan 

mushaflarla karşılaştırıldığında tam nüsha olarak itibar edebileceğimiz bu Mushaf da gösteriyor ki, 

Kur’ân-ı Kerim sadece hâfızların okuyuşları ile değil, yazısı ile de korunmuştur ve on dört asır önce 

nâzil olup yazıldığı gibi elimizdedir. Bu mushaflar bu gerçeğin tartışmasız şahitleridir. Nübüvvet 

kaynağından çıktığı berraklığı ile bugünlere ulaşan ve bu niteliğinin sonsuz sayıda sesli ve yazılı 

şahitleriyle tüm insanlığın hep gündeminde olan bu mukaddes sisteme inananlara gıpta etmek, onların 

tükenmek bilmeyen hazlarına imrenmek tabiîdir. Hatta bu mukaddes metne inanmamak ve onun 

getirdiği aydınlık yolda olma bahtiyarlığına erememiş olmak da, ona inanan ve onu yaşayanların bu 

konudaki hazlarına imrenmeye mâni değildir. Pek çok batılı düşünür, fikir ve siyaset adamının ona 

olan hayranlıklarını açıkça ifade etmelerinde bu imrenme duygusunun etkisi olmalıdır.
120

 

 

V. Londra Mushafı (British Library) 

Mushaf’ı neşre hazırlayanlar tarafından onun hakkında hiçbir tarihî bilginin bulunmadığı, 

1879’da British Museum’a giriş yaptığı ve şöyle bir kaydın mevcut olduğu belirtilmiştir: “2165, 

Kur’an’ın bir kısmı, 7-43 Bölümler, Kûfî hattının ilk formunda parşömen üzerine yazılı, muhtemelen 

VIII. yüzyıla ait. Varak Tomarı”. Yazmanın en son yaprağında da şu notun bulunduğu zikredilmiştir: 

                                                           
120 Batılı bazı düşünür ve siyaset adamlarının bu konudaki açıklamaları için bk. Keskioğlu, Osman, 

Nüzûlünden Günümüze Kur’an Bilgileri, s. 324-330; Sprenger, Aloys, Das Leben und die Lehre des 

Mohammad, Berlin 1861, cilt I,  s. II; Diez, Ernst, Glaube und Welt des Islam, Stuttgart 1941, s. 7; Muir, 

William, The Life of Mahomet and History of Islam, London 1858, cilt I,  s. XVI-XXIV. 
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“Peder Greville J. Chester’in bağışı, 29 Nisan 1879”
121

. Bütün varaklarını okumadığımız ve 

dolayısıyla satır satır incelemediğimiz bu Mushaf hakkında bizim vereceğimiz bilgi, buraya kadar 

tanıtmaya çalıştığımız mushaflara nisbetle daha sınırlı olacak, sondaj usulü ile seçtiğimiz varakları 

çerçevesinde bir değerlendirme niteliği taşıyacaktır. 

1. a) Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ın Hz. Osman’a aidiyetinden söz ederek İngiltere’de 

Hint Dairesi Kitaplığı’nda bulunduğuna işaret ettiği Mushaf’la bu Mushaf’ın muhtemelen aynı Mushaf 

olduğunu daha önce zikretmiştik (bk. s. ???). Mevcut haliyle 121 varak olduğu belirtilen ve François 

Déroche ile Sergio Noja Noseda’nın çalışmalarıyla neşre hazırlanan Mushaf’ın, Fondazione Ferni 

Noja Noseda ve British Library tarafından 2001 yılında Londra’da 1-61’inci varaklarının faksimile 

baskısı yapılmış (bk. bibl.), 62-121’inci varaklarının da basılacağı belirtilmiştir.
122

 Yaptığımız 

inceleme ve değerlendirmelere göre, 1-61’inci varaklardaki sûre ve âyetler matbu Fehd Mushafı’nın 

2.668 satırına tekabül etmektedir. Bu da Kur’ân-ı Kerim’in %29,6’sıdır. Basılacak olan 60 varak’ın da 

en çok bu kadar metni ihtiva ettiğini kabul ettiğimiz takdirde Mushaf’ta Kurân-ı Kerîm’in ancak 

%60’a yakınının (29,6x2= %59,2) bulunduğu sonucuna ulaşılır ki, buna göre Mushaf’ın %40’tan biraz 

fazlasının zâyi olduğu anlaşılmaktadır ve bu haliyle bu Mushaf’a tam nüsha deme imkânı maalesef 

yoktur. 

                                                           
121 bk. Déroche – Noseda, Sourcés de la transmission manuscrite du texte Coranique: Les manuscrits de style 

Hiğazi (Volume 2, tome 1), s. XXX. 
122 Dutton, “Some Notes on the British Library’s ‘Oldest Qur’an Manuscript’ (Or. 2165)”, Journal of Qur’anic 

Studies, s. 43-44, 65-66. 
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Resim: 26 (Londra Mushafı’ndan bir sayfa) 

 

Londra Mushafı’nın korunabilmiş sûre ve âyetleri şunlardır: 

▪ A‘raf sûresinin 7/42’nci âyetinden Tevbe sûresinin 9/95’inci âyetine kadar (1-14. varaklar); 

▪ Yunus sûresinin 10/9’uncu âyetinden Zümer sûresinin 39/47’nci âyetine kadar (15-113. 

varaklar); 

▪ Gāfir sûresinin 40/61’inci âyetinden Zuhruf sûresinin 43/71’inci âyetine kadar (114-121. 

varaklar). 
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b) Sûre aralarında kırmızı mürekkeple sûre adları ve o sûredeki âyet sayıları yazılıdır. Âyet 

sonlarındaki durak işaretleri iki sıra halinde üst üste istif edilmiş üç kısa çizgiden oluşturulmuş, renkli 

ta‘şîr işaretlerine yer verilmiştir. Yüzden çok âyetin bulunduğu sûrelerde her yüz âyetin sonuna işaret 

etmek üzere هـ harfine benzer bir işaret kullanılmış, bir yerde (vr. 18b, str. 17) bu işaretin yanına مئة 

kelimesinin yazıldığı görülmüştür. Ancak gerek sûre ad ve sayıları gerekse ta‘şîr işaretlerinin 

Mushaf’a sonradan işlendiği anlaşılmaktadır. Zira hem yazı değişiktir, hem de bazı sûre başlarıyla 

ta‘şîr işaretleri için gerekli boşlukların önceden ayrılmadığı görülmektedir. Varakların sayfalarındaki 

satır sayıları 22-27 arasında değişmektedir. 

c) Mushaf’ta قال، قالوا، قالت kelimeleri diğer kadim mushafların aksine pek çok yerde elif’siz ( ،قل

yazılmıştır. Hz. Osman’ın mushafları arasında (قلوا، قلت قال   ve قل ihtilafının bulunduğu yerler belli ve 

sayılıdır ve onlar da yazıldıkları gibi okunmaktadırlar (Kitabımızın sonundaki mushaflar arası farklarla 

ilgili çizelgeye bk.) 

d) Kur’ân-ı Kerim’de bir yer hariç olmak üzere (Kehf 18/23) bütün mushaflarda elif’siz yazılan 

kelimesi شى
123

 bu Mushaf’ta pek çok yerde شاى   şeklinde elif’le yazılmıştır (Yapılacak detaylı bir 

inceleme ile daha başka örneklerin de tesbiti mümkün ve muhtemeldir). 

e) Mushaf’ta hareke bulunmamakla birlikte benzer şekilde yazılan harfleri birbirinden ayırmak 

için kısa çizgilerle (bugün kullandığımız fetha ve kesrelere benzer işaretlerle) yer yer noktalamalar 

yapıldığı görülmektedir. 

2. Oldukça çok sayıda varakları zâyi olmuş olan Londra Mushafı’nın I. (VII) veya II. (VIII) 

asırlara ait olduğunu tahmin etmeye bir engel görünmüyorsa da, onun Hz. Osman’ın mushaflarından 

biri olmadığında şüphe yoktur. Zira biraz önce zikredilen ve Hz. Osman’ın mushaflarındaki imlâ ile 

aykırılık gösteren örnekler bile (قل – قال // شاى - شى) onun Hz. Osman’ın mushaflarından biri 

olmadığını anlamamız için yeterli olmaktadır. 

3. A‘raf sûresindeki (7/43) ما كنا لنهتدى (mim’den önce vav’sız), aynı sûredeki (7/75) وقال المال  

(kaf’tan önce vav ile), Yûnus sûresindeki (10/22) ينشركم   örneklerinden anladığımıza göre bu Mushaf 

Hz. Osman’ın mushaflarından biri olmasa da, onun Şam’a gönderdiği Mushaf’tan veya Şam 

Mushafı’ndan kopya edilen bir nüshadan yazılmış olmalıdır. Zira diğer nüshaların hepsinde birinci 

önek vav ile, ikinci örnek vav’sız, üçüncü örnek يسيركم   şeklinde yazılırken sadece Şam Mushafı’nda 

 .olarak imlâ edilmiştir (aş. bk) ينشركم 

4. Mushaf’ın neşredilen nüshası hakkında da bir hususa işaret etmekte yarar vardır. Metnin 

bilgisayar ortamına nakli ve yazılması sırasında pek çok hata yapıldığı dikkat çekmektedir. Sadece üç 

varakta gördüklerimiz şunlar: 

a) فتنة kelimesi فتنا   yazılmıştır (vr. 18a, str. 12). 

                                                           
123 bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 42; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, III, 805.  
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b) Yûnus sûresinde yüzüncü âyetin sonuna işaret etmek üzere yazılan مئة kelimesi âyetten 

zannedilerek منه   yazılmış ve âyetin sonuna eklenmiştir (vr. 18b, str. 17). 

c) يتوفيكم ifadesi, fâ’dan sonra yâ’nın dişi açıkça belli olduğu halde يتوفكم   olmuştur (18b, str. 22). 

d) Mushaf’ta çoğu yerde شاى şeklinde elif’le yazılan kelime bir yerde yine شاى   olduğu halde شى  

yazılmıştır (vr. 19a, str. 14). 

e) السيئت kelimesinin başındaki elif yazılmamıştır ve kelime لسيئت   olmuştur (vr. 19b, str. 3). 

f) اعملهم terkibi عملهم   okunmuş ve yazılmıştır (vr. 19b, str. 13). 

g) البائس kelimesi الناس   okunmuş ve yazılmıştır (59b, str. 20). 

h) Nâşirler Mushaf’ta zor okunur durumda olan ينشركم ifadesinin (vr. 15b) ilk dört harfini 

yazmayıp “okunmuyor” anlamına gelmek üzere yerlerini virgüllerle doldurmuş ise de, dikkatle 

incelendiğinde gerek harflerinin diş düzeninden gerekse Mushaf’ta benzer harfleri birbirinden ayırmak 

üzere nun ve şın harfleri için kullanılmış olan noktalardan (nokta yerine kullanılmış, fethaya benzer 

işaretlerden) onun ينشركم olduğu anlaşılmaktadır ve nitekim kelime Hz. Osman’ın Şam’a gönderdiği 

nüshada ينشركم olarak yazılı olduğu gibi Şam kırâat imamı Abdullah b. Âmir de onu ينشركم olarak 

okumaktadır (bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 104; a. mlf., et-Teysîr, s. 121). Anlaşılan o ki, nâşirler kelimenin 

Hz. Osman’ın diğer mushaflarıyla kendi ellerinde bulunan ve günümüzde basılmış olan matbu 

mushaflarda يسيركم olarak yazılı olduğunu görmüşler, kelimeyi ona benzetememişler, çoğu yerde 

kelimeleri karine ile okuyup yazdıkları halde burada bu yola da başvurmamışlardır. 

Bu haliyle Mushaf’ın tamamı kontrol edildiği takdirde yanlış-doğru listesinin uzayacağı, orijinal 

metnine bakılmadan bilgisayar yazımına güvenmenin doğru olmayacağı anlaşılmaktadır. 

 

 

Resim: 27 (Londra Mushafı’nda   (kelimesi, vr. 15b  ينشركم

 

VI. St. Petersburg Mushafı 

St. Petersburg Mushafı olarak adlandırdığımız bu Mushaf’ın gerçekten ilginç bir hikâyesi 

olduğu anlaşılmaktadır. 

1. Pek çok yaprağı noksan olan Mushaf, St. Petersburg Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’nde E20 

numarada kayıtlıdır ve 81 varaktan ibarettir. Efim Rezvan’ın verdiği bilgiye göre Hz. Osman’a nisbet 

edilen ve neşredilirken bu aidiyet anlayışı göz önünde bulundurularak adlandırılan (aş. bk.) Mushaf, bu 
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haliyle 1936 yılında yaşlı bir bayandan satın alınmıştır. Nüsha üzerindeki “I.N.” rumuzundan, onun 

aslen Suriyeli ve asıl adı Selim olan Irine Nofal’a (Nevfel, 1828-1902) ait olduğu ve onun bu Mushaf’ı 

Suriye’den getirmiş olabileceği değerlendirilmiştir. Zira Nevfel Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Doğu 

Dilleri Okulu’nda İslâm Hukuku ve Arapça hocası olarak görev yapması yanında kitap meraklısı 

olarak bilinen bir diplomat ve araştırmacıdır (Rezvan, s. 17-19). 

2. Efim Rezvan 1998 yılında bu Mushaf’ı bilim dünyasına tanıtan bir makale yayımlamış, 

François Déroche de Semerkant’ın 100 km güneyinde bulunan Katta-Langar’da, Özbek kışlağındaki 

türbenin kütüphanesinde benzer mushaf varaklarının bulunduğunu Rezvan’a haber vermiştir. Bu 

varakların fotokopilerini elde eden Rezvan, kendi elindeki Mushaf’la bunların benzerliklerini ve 

gerçekten bu Mushaf’ın eksik varaklarından bir kısmını karşıladığını tesbit etmiştir. Daha sonra 

François Déroche Taşkent’teki Özbek Bilimler Akademisi Şarkşinaslık Enstitüsü Kütüphanesi’nde de 

benzer bir mushaf varak’ının bulunduğunu bildirmiştir (Rezvan, s. 19). Daha sonra Buhara 

Kütüphanesi’nde aynı Mushaf’la benzerlik gösteren iki varak daha bulunmuştur. Yapılan 

değerlendirme ve inceleme sonunda bu varakların asıl nüshanın eksik varaklarının bir kısmını 

tamamladıkları ve yazı özellikleri itibariyle de onunla benzerlik içinde bulundukları kanaatine 

ulaşılmıştır. Bütün bu gelişmeler karşısında Mushaf hakkında “Suriye’den getirilmiş olduğu” 

şeklindeki ilk değerlendirmelerin isabetli olmadığını düşünen Rezvan, Mushaf’ın kaynağını araştırmak 

üzere 1999 ve 2001 yıllarında Orta Asya’ya seyahatler yapmış ve hatta bu seyahat ve araştırmalarını 

belgesel filmle belgelemiştir (Rezvan, s. 11). 

Bütün bu bilgilerden anlaşılacağı üzere St. Petersburg Mushafı diye adlandırdığımız bu 

Mushaf’ın pek çok yaprağı çeşitli vesile ve nedenlere bağlı olarak değişik bölgelere dağılmış, 

bunlardan bir kısmı Efim Rezvan’ın çalışmalarıyla bulunmuştur. St. Petersburg Şarkiyat Enstitüsü 

Kütüphanesi’nde mevcut 81 vr.; Katta-Langar’da, Özbek kışlağındaki türbenin kütüphanesinde (12 

vr.), Taşkent Lama Kütüphanesi’nde (1 vr.), Taşkent Özbek Bilimler Akademisi Şarkşinaslık 

Enstitüsü Kütüphanesi’nde (1 vr.) ve Buhara Kütüphanesi’nde (2 vr.) bulunan toplam 16 varak’ın 

fotoğraflarıyla birleştirilerek Rezvan’ın ayrıntılı mukaddimesi ile St. Petersburg Centre for Oriental 

Studies tarafından The Qur’an of ‘Uthman (St. Petersburg, Katta-Langar, Bukhara, Tashkent) adıyla 

neşredilmiştir (St. Petersburg 2004). 

3. Yukarıda verilen bilgilerden, derlenen varak resimleriyle birlikte matbu nüshanın toplam 97 

varak olması gerekiyor ise de, elimizde mevcut CD’deki sayfaları saydığımızda 200 rakamına (100 

vr.) ulaşılmaktadır. Sayfalarındaki satır sayılarının 20 ile 31 arasında değiştiği Mushaf’ın ebadının 

52,5x34 olduğu belirtilmiştir.
124

 

4. Mushaf’ta, Özbekistan’ın çeşitli yerlerinden toplanan 16 varak’ın ilave edilmesine rağmen 67 

sûrenin hiç yer almadığı, diğer sûrelerden de epeyce varakların eksik olduğu görülmektedir.
125

 

                                                           
124 bk. Rezvan, s. 19-38, 60-71. 
125 Mevcut sûre ve âyetlerle ilgili liste için bk. a.mlf., s. 124-129. 
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5. Sondaj usulüyle yaptığımız sınırlı incelemeye göre St. Petersburg Mushafı’nın Hz. Osman’ın 

özel Mushaf’ı veya çeşitli merkezlere gönderdiği mushaflarından biri olmadığı kesindir. Şöyle ki: 

a) Cemi kalıbındaki جنت kelimesinin birkaç yerde جنات   şeklinde elif’le yazıldığı dikkatimizi 

çekmiş olup kelimenin geçtiği her yerde elif’siz imlâ edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
126

 

b) قال kelimesinin genellikle ve belki de her yerde elif’siz olarak قل   şeklinde yazıldığı dikkat 

çekmektedir (Misal olarak bk. Bakara 2/131, 133; Mâide 5/112). Hz. Osman’ın mushaflarıyla ilgili 

olarak -dört yer istisna edilecek olursa böyle bir yazım söz konusu değildir (Sözü edilen dört yer için 

bu kitabımızın sonundaki çizelgeye bk.). 

c) Çeşitli vesilelerle de belirtildiği gibi حتى kelimesinin geçtiği her yerde bu şekilde yâ ile 

yazılması gerekirken
127

 meselâ Nisâ sûresinde (4/43) bu kurala uyulmadığı dikkatimizi çekmiştir. 

Âyette kelime önce حتا şeklinde elif’le yazılmış, bir satır sonra aynı kelime yâ ile imlâ edilmiştir. Aynı 

âyet içindeki bu yazım ve benzeri örneklere bakarak, Mushaf’ta aynı zamanda imlâ disiplini 

bulunmadığı sonucunu çıkarmak mümkündür. 

d) Nisâ sûresinde yine aynı âyette (4/134) iki defa geçen ve elif’le yazılması gereken ثواب 

kelimesi önce elif’le, ikincisinde elif’siz yazılmıştır.
128

 Bu tür örnekleri çoğaltmanın mümkün olduğu 

anlaşılmaktadır. 

e) Hadîd sûresinde (57/21) ذو الفضل العظيم kavl-i kerimindeki ذو   kelimesi ذا   şeklinde elif’le 

yazılmış, daha sonra buradaki elif kalmak kaydıyla önüne minik bir vav yazılarak kelimenin vav’lı 

olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Böyle bir hatalı yazımı Hz. Osman’ın mushafları için 

düşünmek mümkün olmadığı gibi kelimenin elif’le okunduğuna dair bir rivayet de mevcut değildir. 

f) Mushaf’ta harekeleme ve noktalama çalışmalarının ilk örnekleri görülmekte, t‘şîr işaretleri 

bulunmakta, sûre aralarında geniş mikyasta dikdörtgen ve renkli süslemelere yer verildiği 

görülmektedir. Hz. Osman’ın mushaflarında böyle şeyler bulunmadığı açıktır. Bu işaretlerin sonradan 

işlendiğini düşünsek de sûre aralarındaki süslemeli çizimler için böyle bir değerlendirme yapmak 

mümkün görünmemektedir. Zira bu çizimler için yeterli boşlukların yazım sırasında bırakıldığı açıktır. 

6. Hz. Osman’ın mushafları arasındaki farklar açısından ancak 17 yerde yapabildiğimiz 

incelemeye göre Mushaf’ın Basra kökenli olduğunu, bir başka ifade ile Hz. Osman’ın Basra’ya 

gönderdiği Mushaf’tan veya ondan kopya edilmiş bir nüshadan istinsah edildiğini söylemek 

mümkündür. Zira bu 17 yerin hepsinde Basra Mushafı ile paralellik göstermesine karşılık bu sayı 

Medine, Mekke, Kûfe ve Şam mushafları açısından daha azdır. Mushaf’ın varakları tam olmadığı için 

diğer örnekleri inceleme imkânı bulunamamıştır. Ayrıca iki kelime (Mâide sûresindeki (5/54)  من يرتد– 

ve Yûnus sûresindeki (22/10) من يرتدد ينشركم  –يسيركم    örnekleri) net okunamadığından bir 

değerlendirme yapmak mümkün olmamıştır. 

                                                           
126 bk. Dânî, el-Mukni‘, 22; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 107, 278; III, 456.   
127 Dânî, el-Mukni‘, s. 65; Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, II, 77. 
128 Fe‘âl veznindeki kelimelerin elif’le yazılması gerekmektedir. bk. Dânî, el-Mukni‘, s. 44. 
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Resim: 28 (St. Petersburg Mushafı’ndan bir sayfa) 


