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En Kıdemli Kitap

Rivayete göre Cahiliye 
döneminde Mekke’de 
okuma yazma bilenlerin 

sayısı, 11’i kadın olmak üzere 
sadece 17 kişi idi. Şiir ve güzel 
söz söylemekle maruf insanların 
kitap ve kalemden bir o kadar 
uzak olmaları ne kadar gariptir. 
Yazı bu insanlara, ticari mua-
mele ve Kâbe duvarına asılan 
şiirler dışında neredeyse hiç la-
zım olmuyordu. Kur’an’ın böyle 
bir topluluğa ilk emrinin “Oku” 
olması ve yaklaşık 300 yerde 
kitaptan bahsetmesi câlib-i dik-
kattir. Sözlü kültürün yerine ya-
zılı kültürü ikame etmeyi amaç-
layan bu kitap sadece okumaya 
değil, yazmaya, kaleme, sayfaya 
ve satıra yaptığı atıflarla “ümmi” 
diye nitelenen insanlardan pek 
kısa zamanda bir kitap toplumu 
çıkarmayı başardı.

Okumanın ve kitabın merke-
zinde olduğu bu toplum, ken-
disinden önce kitap verilenleri 
de “ehli kitap” diye imtiyazlı bir 
yere konuşlandırdı. Hz. Pey-
gamber’in vefatında ümmetinin 

doğrudan sapmaması için bı-
raktığı iki emanetten birisinin 
kitap, diğerinin de kitabın hayat 
tarzına dönüşümü anlamında 
sünnet oluşu da bu hakikati 
teyit eden bir diğer noktadır. 
Kitap kıymetlidir, kaynaktır, 
miyardır, mihenktir. Ölçü ona 
göre bilinir, çünkü o değişmez, 
sabittir. Hasılı İslam bir kitap 
medeniyetidir, kitaba dayanır 
ve kendisine yöneleni kitaba 
yöneltir.

Tasdik Edici Kitap

Kur’an’ın kitap kavramı ile ilgili 
zengin açılımlarında kendisin-
den önce indirilmiş kitapları 
doğrulayan bir muhtevaya sa-
hip olduğu ifade edilir. Kur’an 
kendisinden önceki kitapların 
tasdik edicisi ve tamamlayıcısı-
dır. Hz. Adem’den bu yana gelen 
farklı kitapların hepsi özünde 
Kur’an ile aynı mesaja davet et-
miştir. Bu mesajın özünü tevhid 
akidesi oluşturur. Tevhid, sade-
ce Allah’ın varlığını ve birliğini 
tasdik etmek demek değildir; o 
aynı zamanda her şeyi ve oluşu 
kendisine bağlamayı gerektiren 
bir keyfiyettir. Dolayısıyla ki-
taptan maksat ve muhtevanın 
ne olması gerektiği de tevhidin 
konusuna girer. Allah’tan gelen 
bütün kitapların hem birbiri-
lerini doğrulamaları, hem de 
özünde aynı mesajı iletmeleri, 
kitabın tevhidinin ne olduğunu 
da gösterir. 

Kitabın tevhidi, tevhidin kita-
bı olma çabasına göre bilinir. 
Tevhidi sağlamak için önceki-
lerden, eskimemiş kitaplardan 
ayrı düşmemek gerekir. Bu da 
değişmeyen, zamanı ve zemini 
aşmış kadim mesajı doğrula-
makla mümkündür. Her yeni 
kitap bunu yapabildiği ölçüde 
kalıcı olabilir ya da kıdem ka-
zanabilir. Batı’da, kıdeme itiraz 

etmek makbulken, bizim me-
deniyetimiz tam tersi kıdemi 
terviç eder, çünkü bizde kadim, 
takaddüm eder. 

Kıdem Nerededir?

Kadim hep önceliklidir, çünkü 
zaman üstüdür. Tabii bir seyirle 
kendi mecrasında akar. Bir kita-
bın kıdemi, bu tabii akıştan ne 
kadar nasiplenebildiğine bağ-
lıdır. Kıdemin kıymeti, kadim 
ile kurduğu irtibatın kalitesin-
dedir. Klasikleri klasik yapan da 
kadime yaslanmaları ve kadim 
mesajları aktarmalarıdır. Ken-
dinden öncekileri doğrulayan 
ve onlarla aynı eskimez mesajı 
veren kitap onlar gibi kıdem 
kazanır. Kadimin kıymeti, kıde-
mindedir. Peki, kıdem nerede-
dir? Kadimin bir başlangıcı var 
mıdır? Madem burada kitaplar-
dan konuşuyoruz, en kıdemli 
kitap hangisidir? 

Sözlükler kadime öncesiz tarifi-
ni layık görür ama her kadimin 
aslında bir başlangıcı vardır. Do-
layısıyla kitabın da bir mebdesi 
olmalıdır. Hatta bunun tam da 
kitap kavramının özü ve aslı 
itibarıyla bir zaruret olduğu 
açıktır. Kitapların kendisine 
dayandığı bir kitabın, kadim ve 
kıdem sıfatlarını bihakkın üze-
rinde taşıması icap eder. Bu bağ-
lamda en klasik ya da en kıdemli 
kitap Hak katında korunduğu 
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