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Kur'an Okuyan ve Dinleyenlerin Bilmesi
·Gereken Bazı Hususlar
-11Tayyar ALTlKULAÇ
Dlyanet İşleri Başkan Yardımcısı

III. EZBERLENEN SÜRE VE AYETLERİN UNUTULMASI .:
ve ayetlerin unutulması, bazı alimlerce büyük gün8.hlarBir hadis-i şerifte «Ben fiian ve fiian ayeti unuttum demek
kişi için ne kötüdür. Aslında o, unutmuş değil, -ihmali sebebiyle bu nimet
elinden alınarak- (24) unutturulmuş. Kur'an-ı, çalışıp bıfzınızda tutunuz. Çünkü onun hafızalardan çıkıp gitmesi, develeriu diz bağlarından kurtulup kaçmasından daha sür'atli olur.» (25)
Ezberlenen

dan

sfıre

sayılmıştır.

Celalu'd-din

es-Suyfıti

(öl. 911/1505), bu konuda

şunlan yazıyor:

«Onu unutmak büyük gün8.hlardandır. Nitekim Ebu Davfıd'ım (öl. 275/888)
rivayet ettiği bir hadise istinılden en-Nevevi (öl. 676/1277) er-Ravada'da bu hususu açıkça belirtmiştir. Hadis şöyledir: Bana ümmetiuıiu günahlan arzolundu da, kendisine Kur'an'dan bir sfıre veya bir ayet verilen ve sonra bunu unu.tan kişinin günahından daha büyüğüıiü görmedim. (26) Yine rivayet olunmuştur ki, Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: Kiuı Kur'an-ı öğrenir de
sonra unutursa, kıyamet gününde cüzzam musibetine yakalanmış olarak AIlaha ulaşır. (27) El-Buhari'de (VI, 110) ve Muslim'de (I, 5443) de şu hadis
mevcuttur: Kur'an-ı ezberinizde tutmaya itina gösteriniz. Nefsim kudretinde
olan Allaha yemin ederim ki, onun hafızalardan çıkıp gitmesi, develeriu diZ
bağlarından kurtultip kaçmasından daha sür'atli olur». (28)
' Kur'an için mutlak anlamda «liDUtma» deyince iki türlü unutmadan söz
etmek mümkündür :
1. Ezberlenen

sfıre

ve ayetlerin

2. Mushaftan okunıayı
Kur'an yazısım unutmalan.
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

hafızadan çıkması;

öğrenenlerin,

bakarak okuyamayacak

el-Ayni, ·umdetu'l - kari, IX, 337, İstanbul, 1308 h.
Sahihu'l-Buhiiri, VI, 109; Sahihu Muslim, I, 544; Sunenu'd-Diirimi, II, 439.
Sünenu Ebi Daviıd, I, 184, Kahire, 1369h/1950m.
Sünenu'd-Diirimi, II, 437.
el-İtkan, I, 105.

bk.
bk.
bk.
bk.

derecede
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«Şerhu Şir'ati'l-İslfun»

da yer alan bir görüşe göre, böyle bir ayırım yapmaksızın hadislerde geçen «unutma» kelimesi, «Mushaftan dahi okuyamamak»
şeklinde te'vil edilmiş ise de (29), hadislerdeki açıklık bu te'vile itimat etmeınize mani görünmektedir. Mushaftan okumayı öğrenip, bir müddet sonra
okuyamayacak kadar unutanlar için bu görüşe katılmak mümkündür.
Buna göre, Kur'an okumayı öğrenenlerin ve Kur'andan bazı sılreleri ezberleyenlerin, zaman zaman onu okumaları ve ezberledikleri yerleri tekrar
etmeleri, kendileri için dini bir sorumluluk olmaktadır.
Ancak, bazı kaynaklarda-ihmal ve tembellikleri söz konusu olmamak kaydiyle- ezberlenen ayetleri ve Mushaf'a bakarak okuma)'!, rızık temini ve hastalık... gibi sebeblerle unutanların mazur sayılacakları şeklinde görüşlere de
rastlanmaktadır. (30)

IV. KUR'AN OKURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
A.

Kıraet

ilmi yönünden :

1. Okuyucu, tilavete başlarken «teavvüz» le emrolunmuştur.

«Teavvüz»

...-:

(veya istiaze) den maksat r-?tılk_ "':..1\f.ı:ll\;,s-1
Kur'an'ın nassı

cümlesidir ve bu husus,

ile (16: 98) sabittir.

2. Tilavete başlanan yer sılre başı olmadıkça okuyucu, istiazeden sonra
besmeleyi de okuyup okumamakta serbestir (31). Ancak, sılre başlarındaki
besıneleler (32) terkedilmez (33).
3. Berae sılresinin başında besınele yoktur ve okunmaz. Çünkü bu sfirede
için güven ve emniyetin ortadan kaldırılınış bulunduğu beyan edilmekte, harp ve kıtaiden bahsedilmektedir. Halbuki besıneledeki «rahman»
ve «rabim» sıfatları bu güven ve emarun devam ettiğini hatırlatacaktır. Bir
başka deyişle; «besmele, Allahın ismine bir vuslat, berae minelialı ise, Allahtan kat-ı alakan demektir. Bu itibarla Berae sılresinin başında besınele nazil
olmamıştır. Bu surenin başı hariç, diğer yerlerinden tilavete başlarken besmele okunınası ise caiz görülmüştür. (34)
müşrikler

4. Sılre başlarından tilavete başlarken; istiaze, besınele ve surenin ilk
ayetinden ibaret olan üç unsur arasında vasıl ve katı' (geçmek ve durmak)
itibariyle dört türlü okuyuş bütün kurraca caiz görülmüştür:
(29) bk. Seyyid Alizade, Şerhu Şir'ati'l:İslaıiı, s. 67, İstanbul, 1293 h.
(30) bk. el-Meniıfi, İrşadu'l-enam, s. 57-58, Mısır, 1324 h.
(31) bk. ed-Dam, et-Teysir, s. 18, İstanbul, 1930.
(32) Bu besıneleler bizzat vahiy katipleri tarafından yazıldığından, herbiri bir ayettir. Aralarında bulunduklan iki siıreden ne ilkinin sonu, ne de ikincisinin başıdır. Bunun içindir ki,
daima s tire başlarında müstakil bir satır halinde yazılagelmiştir. (Bu husustaki farklı görüsler için bk. en-Neşr, I, 270- 271; Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, ı, 15- 17, tstanbul,
1935 -1938).
(33) bk. en-Neşr, I. 263. Bu hüküm, nanıaz dışındaki haller içindir. Namaz içinde besınele
okumanın hükmü için bk. el-Cezirl, Kitabu'l-fıkh ale'I-mezılhibi'l-erbea, I, 257, Kahire, ta·
rihsiz (2. baskı).
(34) Bu hususta diğer bazı düşünce ve rivayetler için b k. Hak Dini Kur'an Dili, III, 2442 - 2444.
Bu s tirenin hiçbir ~yetinin besınele ile okunamıyacağı şeklindeki bir göriiş ·için b k. Şerhu
Şir'ati'l-İslam, s. 64.
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· a) Kat"ı killı (istiaze ve besınelenin sonlannda vakfederek okumak).

. b)

Kat-ı evvel, vasl-ı s..ini (istiilzede vak.fetmek, besmeleyi sfıre başına vas·
!etmek).
Vasl-ı evvel, kat-ı sanı (istiazeyi
sfıre başından ibtida etmek).

c)

ra

d)

Vasl-ı

küll (bu üç

Urısuru

besmeleye vasJetrnek ve durmak, son·
·

birbirine vaslederek okumak) (35).

_ Bu 6kuyuşlru:ın tatbikatını sıra ile şöylete gösterebiliriz .: .

•. r

- ·- .·

S. Sfıre aralarına gelince: Bir sfırenin son ayeti, besınele ve ikinci sılre
nin ilk ayetinden ibaret olan bu üç rükün arasında ise, yine vasl ve katı' ile
okttma bakımından ihtilaf edilmiştir. Kıraeti yaygın olarak okunan Asım
h. Ebi'İı-Necud'a (öl. 127 /745) ve diğer bazı kurraya göre sfıre aralannda üç
türlü okuyuş caizdir :

a) Kat-ı küll.
, ' ."b) Kat-ı evvel, vasl-ı sanı.

. ı::) Vasl-ı

·küll_·

Tatbikatım

·-mesela· et~Tin ve el-Alak.

sfıreleri arasında- şöylece

göstere-

biliriz :

. Görülüyor ki, sfıre aralarında «Yasl-ı evvel, kat-ı sam» veclıi yoktur. Yani,
bir sfırenin son ayeti ile.besmeleyi birleştirip vak.fetmek ve ondan sonraki
sfırenin baŞından ibtida etmek, hatalı bir okuyuş olarak kabui edilmiştir. (36)
6. Tilavete
(35)

en-Neşr,

I, 257, 263.

(36) age. I, 259- 271; et-Teysir, s. 18.
(37) bk. Şerhu Şir'ati'l-İshlın' s. 64.

diyerek son verilmelidir. (37) .
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B. Adab yönünden :

3.
eğmiş

Cenab-ı

o!arak

Hakk'a teslimiyetini arz eden bir tarzda, başını önüne hafif
laübalilik hissini verecek hal ve tavırlardan

okumalı, tekebb~r _ve

sakinmalı dır.

4. Bilindiği üzere Kur'an okumaktaki asıl gaye, manası üzerinde durmak
ve düşünm('!ktir. O halde mana~ıııı anlayanlar için' eı;ı · çok üzerind~. c;ltıFWacak
husus, mana üzerinde tedebbür etmektir.. Manayı_- anlamayanlar için hı.ı)~o
nuda en makul yol ve tavsiye şu olsa gerektir: Onlar, hiç değilse kelamull~
salıibinin huzurunda okuyormuş gibi bir havanın içine girrneğe çalışmalı;
mümkünse bir ayet (veya bir sayfa·sılre) Kur'anın metninden, 1Jir o kaçlar
da kendi diline yapılmış .. terceme ve_ tefsirlerden pkumalıc:J.ır. · Bilhassa .P:U
ikinci noktaya itina edilebilirse,· en önemli gaye gerçekleşecek deı;nektii-. -.
. S. Kalpler, tilavet esnasında Kur'an'a tahsis edilmeli, bütün
lerden ve dünya zevkleıinden tahliye edilmelidir.

meşguliyet

6. Kur'an okuyaniara malızun · bir çehre yaraşır. Bu, Allah kelamının
kalpler üzerinde meydana- getireceği Urpertici ve. sarsıcı tesirin. tabii
bir sonucudur. Hatta bu konuda Hz. Peygaı:ılber {a.s.) şöyle buyurmuştur. :
«Muhakkak ki bu Kur'an hüzünle nazil olmuştur.. Onn okuduğı.muz
ağ·
Iayınız. Şayet ağlayaımyorsanız, ·_ağlayanın hali içinde olmaya çalışınız». (39.)
imanlı

zaman

(Devam ·Edecek)·

(38) Abdestsiz ve hatta yatağa uı.ahmış olarak · ezbcrden Kur'an okumakta caiz' ve ecirli 'isede, fazilet bakımından aradaki fark bÜyüktür. Hz. -Ali'den şu şekilde rivayet edilmiştir:
•Namaz kılarken ayakta tilavet eden kimseye her harfe ·karşılık 100 ecir vardır. Yine -na·
rnazda ve oturduğu halde Kur'an okuyana, her harfc karşılık 50 sevap verilir. Namaz dı
şında abdestli olarak Kur'an okuyana ise 25 sevap ve yine namaz dışında abdestsiz olarak
Kur'an okuyan için de 10 sevap vardır. Geceleyin kıyamda yapılan tilavetc gelince: o, bunların en fazilet!isidir. Çünkü geceleyin kıyamda (yani namaz kı)arke~ ayaktiı.i ge_çeri zaman,
kalbin en boş ve huzurlu anıdır. (bk. Gaza!i, İhyau ulümi'd-cj.in, I, 283, KaJıire: tariİısiz).
(39) Sunen İbn Mace, I, 424, Kahire, 1372 -1373h/1952 -'1953m; Kur'an _okuyan!arin fıdab. yönünden dikkat edeceği hususlar için b k. el-İhya, I, 283-296; ekİtkaıı; I, 104-111 v.s .... _
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