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VI. RASÜLÜLLAHIN DİLİYLE KINANAN BAZI OKUYUCULAR :
Bilipdiği üzere Kur'an-ı Keriıni ezberleyenlerin ve onunla meşgul olanların övülmesi asıldır. Zaten, sözlerin en güzeli olan Allalı kelfunı ile meşgul
olanlar için bu sonuç tabiidir. Nitekim. Efendimiz (s.a.v.) bir hadislerinde:
«Sizin en. hayırhlannız, ~ur'an'ı öğrenen. ve öğretenlerinizdir.» ( 64) buyurmariıış mıdır? Ebfı. Abdirralıman es-Sulemi'yi (öl. 74/693) Kfı.fe mescidindeki
ralılesinin başından 40 yıl boyunca kaldırmayan da, Peyganıberimizin bu sözü değil midir? (65)

Gerçek bu söylediğimiz gibi olmakla beraber, Resfı.lüllalı (s.a.v.) in hadislerinden başlamak üzere birçok a.limlerin eserlerinde, Kur'anla meşgul oldukları ve onu okudukları halde -ona yaraşır vasıflan taşımadıklan içinkınanan kişiler vardır. Resfı.lüllalıın uyarılariyle konuya girmemiz uygun olacaktır:

Sa!d el-Hudri'den rivayet edileliğine göre Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: aSizin içinizde öyle zümreler türeyecektir ki, siz onların nanıazları
yanında kendi nanıazlannızı, oruçları yanında kendi oruçlannızı, iyi işleri yannıda kendi salih anıellerinizi küçük göreceksiniz (öylesine gözünüzü boyayacaklar). Onlar Kur'an da okuyacaklar. Fakat Kur'anın feyz ve tesiri onların hançerelerinden öte geçmeyecek. Onlar, okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar: Okun sahibi, okun demirine bakar, (kan nanıına) bir şey göremez. Ağaç kısmına bakar, orada da bir şey göremez. Yelesine bakar, onda
da kan bulaşığı göremez. Sonra avcı, acaba ava dokunnıadı mı şüphesiyle
fok (denilen) yere bakar (orada da kan izi görülmez)» (66).
1)

Ebfı.

(64) bk. Sahihu'l-Buharl, VI, 108, İstanbul, 1315
(65) Ebti Abdirrahman es-Suleınl, larilet imamlanndan Asım b. Ebi'n-Neciıd'un (öl. 127
/145 hocasıdır. Kıraet ilınini, Hz. Osman ''e Hz. Ali gibi sahabilerden ahzetmiş
tir. Kfıfe mescidinde 40 yıl boyunca Kur'an ta'Iiın etmiş, Sahihu'l-Buharl'de de zikredildiği üzere (VI, 108) mezkfır hadise işaretle: «Beni burada oturtan işte bu hadistir.• demiştir (Hayatı ve menakıbi için bk. ez-Zelıebi, Tabakatıı'l-kurrili'l-meş
hurln, s. 9/a, Millet ktp., 2500; İbnu'l-Cezerl, Gayetıı'n-Nilıaye, I, 413, Kahire, 1351
h/1932 m.)
(66) Sahihu'l-Bulıarl, IV, 115. (Burada üstün bir benzetıne örneği görüyoruz: Bir tarafta hedefine sür'atle girip çıkan ve bu sür'atinden dolayı da hiçbir yerinden kan
lekesi almayan ok kalemi ,diger tarafta bu eka teşbih edilen bedbaht bir kişi. İs
lam toplumu içine bu ok gibi girip çıkan, ruhunda ve şuurunda islamın feyizli ışı
ğından hiçbir eser göriilmeyen zavallı bir tip. b k. Tecrid-i Sarih
Tercemesi, XT,
284, İstanbul, 1947).
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2) Abdullah b. Mes'ud'dan rivayet

edileliğine

göre

Resiıl-i

şöyle buyuruyor: «Ahir zamanda yaşlan küçük, tecrübe ve
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Ekrem (s.a.v.)
akıllan kıt bir

zümre türeyecektir. Biınlar Kur'an okuyacaklar ve fakat Kur'anm feyz ve
tesiri onların kalplerine nüfuz etmeyecektir» (67).
3) Huzeyfetu'bnu'l-Yeman'dan rivayet edilen bir hadisinde ise Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: Kur'an-ı Arap 1aınu ve uslflbu ile okuyunuz. Fasıklarm, Yahudi ve Naıiara'nın ıaınu ve tavıi ile onu okumaktan sakının. Benden sonra bir kavim gelecek; onlar Kur'an'ı şarkıcılarm, ralıibele
rin ve yas tutan kaduıların uslubu ile okurlar. Okurla rama, okudukları han·
çerelerinden öteye geçmez. Onların da, bu okuyuşlarmdan hoşlananların da
kalpleri fitne ile dolmuştur» (68)~
·
4) Daha önce bir başka vesile ile yer
(Fudayl b. Amr anlatıyor):

verdiğimiz

(69) bir rivayet

şöyledir

- «Peygamber (s.a.v.) in aslıabmdan iki kişi bir gün bir mescide geldiler. imam namazdan selam verince,.cemaatten biri bir miktar Kur'an okudu;
sonra da yardım istedi. Olaydan müteessir olan sahabilerden biri şöyle konuş
tu:
- Hepimiz Allalım kullanyız ve Allaha döneceğiz. Peygamber Efendimizi şöyle derken işitmiştim: «Pek yakın bir gelecekte bir gurup insan türeyecek, himlar Kur'am Met edip dilenecekler. Bu işi kimin yaptığını görürseniz,
sakın ona bir şey vereyinı,demeyiniz» (70).
S) Ebı1 Hureyre'den rivayet edilen bir hadisinde Hz. Peygamber şöyle
buyurmuştur: «Bir zaman gelecek, ünmıetinıin içinde Kur'an okuyanlar ço·
ğalacak, ama onu anlayanlar azalacaktır. İliın yok olacak, her kafadan bir
ses çıkacaktır. Daha sonra bir zaman gelecek ki, benim ümmetimden bir takım
adamlar Kur'an okuyacaklar, ama okudukları boğazlarmdan aşağı geçmeyecektir.» (71).

Resill-i Ekrem'in bu çok ciddi konuda daha birçok ikazları bulunmakla
beraber, biz burada bu kadariyle yetinelim. Ve kısaca, üzerinde durolmak
istenen noktalan tesbite çalışalım.
Yukandaki hadisleri dikkatlice okuduğumuz takdirde şu sonuçlara ulaş
tığınıızı görüyoruz:
A. İlıHis ve samirniyetten uzak, riyakar Kur'an okuyuculan ResUl-i Ek·
rem'in dliiyle kınanmıştır:
Daha önceki yazılanmızda Kur'an okumaktaki asıl gayenin, Allalım rıza
elde etmek olduğunu, bunun için de ilılas ve samirniyetİn zoriınluluğunu
. çeşitli vesilelerle belirtmeye çalışnııştık. Yukarıdaki hadisleri incelediğimiz
takdirde, bu önemli hususa riayet etmeyenlerin acı bir şekilde kuıandığını
görüyoruz. Cemaatin karşısına geçip ciddiyet ve vekardan uzak olarak Kur'an
okuyanlar, ağzı ile tilavet edip, çeşitli jest ve rnirnikleriyle dinleyenlerin diksını

(67) İbn Ebi Şeybe, el-Musaıınef, II, 163/a, Topkapı (Medine) ktp., 334. Aynca bk. Ebô.
Davıid, es-Sunen, IV, 335-337, Kahire, 1369 h/1950 m.
(68) el-Beyheld, Şuabu'l-iman, I, 429/a, Nuruosmaniye ktp. 1123; es-Suyuti, el-Cfu:ııiu's
sağir, I, 43 (Taberfuıi'den), Kahire, 1306
(69) b k. Diyanet Dergisi, (X:3), s. 135)
(70) en-Nevevi, et-Tibyan, s. 29, Daru'l·fikr, tarihsiz.
(71) es-Süyüti, el-Cfu:ııiu's-sagir. II. 29 (el-Haldın'in el·Mustedrek'inden), Kahire, 1306.
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çalışanlar; kibir ve azametle, elinde oyuncak tesbihiyle, yaptı
etkilerini kontrol için gözleri etrafta ilgi kollayanlar, <<Allah
Allah, nur ol, var ol...» çığırtkanlıklannı yaptırmak ve müşteri kazanmak
üzere yanlannda çanta gibi ücretli tufeyiller taşıyanlar; tilavetleri sona erdikten sonra, haklannda hüsn-i zannedip iltifat eden samimi dindarlara ve hacı
anelere karşı daha cia süfll bir uslılp ile eğilenler, reklam olsun diye kartpostal, dağıtanlar ... evet, bugünkü müslüman toplumumuz içindeki bu asalak
guiup, sözlerlıı eri.· güzelini, Allah kelamını dünyalanna sermaye edinen bu
bedbaht insanlar ... hep bu hadislerin çerçevelediği zavallılar arasındadır. Ve
biç şüphesiz bu riyakarlığın ve samimiyetsiZliğin cezası büyük olacaktır. Nitekim, Ebıl Hureyrenin rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde, sevgili Peygamberimiz bir gün ashabı ile görüşüderken şöyle buyurmuşlardır:

katini çekmeye
ğı. nağmelerin

-

Hüzn kuyusundan Allaha

-

Ya

Rasıllallah,

sığınınız.

Hüzn kuyusu neresidir ki, diye sordular. Buyurdular ki:

Cehennemde bir vadi adıdır; bizzat Cehennem, günde 100 defa bu vadinin debşetinden Allaha sığınır. Ravi Ebıl Hüreyre:
-

-. Ya :R.esıllellalı, huyurduğunuz
buYıırduiar:
·' ·
-

bu yere kimler girecektir? dedik.
·

Şöyle

İşleri ve davranışiariyle riyıildir olan Kur'an okuyucuları (72).

Kur'an okuyaniara ciddiyet ve vekar yaraşır. Bu gibiler kimsenin elini
öpmez; ·belki kendi elleri öpülür. Kur'an hı1milleri için her halleriyle örnek
insan olmak gereklidir. Gerçekten, böylesine kurra ile ,mü'min toplumlar ne
kadar iftihar etseler azdır. Ve böylesine huffaza, şüphesiz asnmız ·ve toplumiıı:ıiuz da sahiptir. Ancak, sayılarının daha da çoğalmasını arzulamak ve yollarını şaşırınışlann, bu gibilerin arasında barınmamasını dilemek, her mü'minin en samimi dileğidir.
B. Riyadaıı da önemlisi, ehl-i
müslümanlar uyarılmıştır:

nifak

olan bazı kurra ve hafızlara karşı

Bilindiği üzere münafık terimi, imansızlığını gizleyip kendini mü'min gösteren kişiler için kullanılır. Yukarıda sunulan hadislerden ilki, bu konuda
oldukça dikat çekicidir. Allahın kitabının ve yüce dJnimizin en korkunç düş
manları zaten bu münafıklar zümresi değil midir? Islam tarihinin en karaıı
lık salmelerinde daima baş rolleri alan, sılret-i haktan görünüp ve hatta camide .birinci s afta, imamui arkasında yer alıp islarm ve müslümanları can
evinden vuranlar, bunlar olmamış mıdır? İşte bu münafıklar içinde Kur'an
okuyup hatim. ·indirenler de bulunabilir. Anılan hadiste bunlara işaret edilmiştir. Bunlann kıldıkları namazlar ve müslümanlara dinlettikleri tilavetle;ıi ... tamamen rolleri icabıdır. Toplumumuzda -sayıları az da olsa-. herhalde böylesine nifak içinde olan Kur'an okuyuculan vardır. Cami kapısında
gizlenerek bekleyip te, içeride namaz bittikten sonra ve gecikmiş havası içinde mevlid okumaya girenleri, gündüz Kur'an tilavet edip gece başka alemlerde -gizli kapaklı da olsa -asıl yaşantısını sürdüren bazı bedbahtları duydukça ve tanıdıkça, insanın aklına ister istemez acaba bu hadisin çerçevelediği münafıklardaıı mı? .. gibi bir şüphe elbette geliyor. Herhald~ müsli.i.ırıan-

(72) Sunenu't-Tirm.izi, IX, 230, Kahirel353 h/1934 m.
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lar için çıkar yol, böylelerini iyi teşhis etmeleri, kendilerine iltifat etmemeleri ve Cenab-ı Haktan bunlara bidayet ve güzel hal dilemeleridir.
Aslında bunları teşhis

etmek, biç değilse fısklarına hükmetmek zor deYeter ki mü'minler uyanık ve ferasetli, ölçüleri de sağlanı olsun. Zira
riya ve nifak onların okuyuşlarında, hatta harfleri malıreelerinden çıkarışia
rında bile kendini gösterir. Büyük salıabi Huzeyfetu'bnu-1-Yeman diyor ki:
ğildir.

- Halkın en iyi okuyanları arasında münafıklar da vardır. Bunlar biçbir vav'ın ve elif'in (malırecinden) dalıi ta'viz vermezler. İneğin (geviş getirirken )dilini sağa sola çevirdiği gibi (harfleri malıreelerinden çıkaracağım
diye) bunlar da (dillerini ve çeşitli ağız hareketleriyle kafalarını sağa sola)
çevirip dururlar. Ama okurluklan boğazlanndan aşağıya geçmez (73).
C. Cerciler ve

Allalı kelil.nımı

menfaatlerine il.Iet edenler

kınanmıştır:

, Fudayl b. Amr'ın hikaye ettiği üzere, Kur'an okuyup halktan yardım dilenenler, ezberlediği üç-beş sureyi ken.disi için sermaye edinenler, Rasf:ılüllalıın
mübarek llsaniyle teşrih edilmiş, müslümaniann bu gibilere ilgi göstermemeleri istenmiştir. Bu hadisin açık hükmü gereğince, böylelerine para vermek
haranıdır. Bunlar, hem yüce dinimizin, hem toplumumuzun yüz karası asalak
kiŞilerdir.
·
Camilerde namazları müteakip milıraba fırlayıp üç-beş satır okuduktan
sonra «Allalı nzası için» ( l) ilgi isteyenler, büyük şehirlerde kabir ziyaretçilerine sokulup -ayakkabı boyacısının müşterisine yaptığı davet ve teklif
misali- «bir yasin okuyalım mı_?, diyenler, verimli mevsimleri kollayıp' köy~ent gezerek saf ve fakat cil.bil halkımızın temiz duygulannJ istismar edenle;r ve nihayet hazır hatim ve yasin satışı yapanlar, bir ramazan içinde 30-40
hatim indirip Allalı rızası için (!) ellerinde müteveffa listeleriyle dua edenler, .. hep bu kınanan cerci gurup içinde mütala edilınelidir.
Müslümanlar böylesine tufeyll tipiere değer vermemeli, içtenlikle ve bizzat
okuyacakları bir ilılas sılresinden hasıl olacak sevabın, böylesine din ve Kur'an
İstisınan yapanların indirecekleri hatmin sevabmdan dalıa üstün olacağını,

hatta bu adamlaım okuduklarından hiçbir sevap hasıl olmayacağını bilmelidirler.
D. Sesi ve

miısilôsi hatırına

illavet disiplininden ta'viz verenler kman·

mıştır:

Bilindiği

üzere Kur'an tilavet etmenin kendine has bir disiplini vardır.
«Kur'anı terti1 üzere (açık açık ve tane tane) oku» (74) meil.Iindeki Ayet-i celile ile murad edilen de bu disipliııdir.
·
Kısaca söyl~mek

gerekirse bu disiplin, tecvid kaidelerine uymak suretiyle sa~amr. Buna göre Kur'an okurkeı:ı. her harf malırecinden ÇJkanlacak ve
bu kaidelerin geregı yerine getirilecektir. Bir nağme yapayım derken okuyuşa bir harf ilave etmek veya aksine, harflerin hakkını venneden
geçmek haranı hükmündedir (75). Hatta bazı kaynaklar9a böylelerini dinlemenin de günalı olduğu kaydedilmiştir (76).
(73) İbn Ebl Şeybe, el-Musannef, II, 160/a, Topkapı (Medine) ktp. 334.
(74) el-Muzzemmil, 4
(75) en-Nevevi, el-Ezkfuıl'l Muntehab, s. 51, Kahire, 1378
(76) Misal olarak bk. Ali SAlim el-Meni'lfi, lrşadu'l-enfun fi hükmi kırAeti'l-Kur'An, s.
76-77, Mısır, 1324
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Musiki hatırına harekelerde nağme yapmaya kalkanlar, bilhassa vakıf
halinde «tabii med»lerde birkaç elif kadar uzatanlar, gı.mnelerin .izharınd;, if;:ata sapanlar, «muttasıl-munfasıl-arız-Iazım-lin med» leri 8-10 elif miktarmca uzatanlar, Kur'an okurken gerekli vekar ve tedebbür yerine segiiliı, yegiiliı
ve dügahı... düşünenler, kelamullahı hanendelerin ve gazellianların uslılbuy
la okuyanlar ... hep bu hadis-i şeriflerin sınırladığı kişilerdendir.
Segah ve yegah ... dedik diye, Kur'an okurken gü;-el sesin ve musikinin
gereksizliğini savunduğumuz anlaşılmamahdır. Bilakis güzel sesin ve alıengin
Kur'an tilavetindeki yeri büyüktür. Bizzat Rasill-i Ekrem (s.a.v.): « Kur'an
(tilavetinizi) seslerinizle güzelleştiriniz.,, (77) buyurmuştur. Güzel sesli sahabilerin okuyuşlarına ilgi göstermişler, onlara suret-i mahsusada Kur'an okutup dinlemişler, hatta mübarek kelfunın bu güzel sadalarla gönüllerini etkilernesi karşısında zaman, zaman ağladıklan olmuştur. Ebıl Mılse'l-Eş'arl,
Ubeyy b. Ka'b, İbn Mes'ıld gibi sahabiler ,tilavetlerinden Rasıllüllahın çok
haz duyduklan kişilerdir (78). Bu zevatın okuyuşlarındaki tatlılık ve ahenk
diğer sahabilerin okuyuşlarından daha üstün idi ki, bu farklı teveccühe mazhar olmuşlardır.
Şu halde Kur'an okurken, güzel ses ve ahenk mergılbdur, hoş görülmüş
tür Mühim olan, musiki ve nağmeler hatırına tecvid disiplininden ve Kur'an
okurken gerekli ciddiyet ve vekardan fedakarlıkta bulunmamak, tasannu'dan sakınnıaktır.

E. Sonuç :
Resıli-i

Ekrem'in yukarıda gördüğümüz hadislerinde ve bu hadislerin
ışığı altında varılan sonuçlarda ,aslında din adamlığı ve din görevliliğiyle iliş
kisi olmayan bazı yollarını şaşırmışların durumları teşrih edilmiş ve böylelerine karşı müslümanlar uyarılmaya çalışılmıştır. İfadeler ve teşhisler, şüphe
siz ağırdır ve düşündürücüdür. Ama ne yazık ki gerçektir. Üzülerek belirtmeliyiz ki bu gibilere bakıp yüce dinimiz hakkında yargılara varanlar vardır.
Bizzat dinin ve peygamberimizin ta'n ettiği bu bedbaht insanlara bakıp, İs
lam hakında sorumsuzca söz söylemek şüphesiz yanlıştır. Müslümanlar bu
gibilere karşı uyanık bulunmalı, 3 numaralı hadiste ikaz edildiği üzere onların tantanalı ve gösterişli hallerine gönül kaptırmayıp fitnelerine ortak olmaktan sakınmalıdırlar.
Şunu

da insaf ile belirtmeliyiz ki; İslam aleminde. bu meyanda müslüman toplumumuzda, Kur'an'ın gerektirdiği vasıflarla mücehhez hafızlar çoktur. Bunlar gerçek Kur'an harnilleri olarak cemiyetin. parlayan yıldızlandır.
Sayılannın artması, Kur'an ahlakı ile ahlaklı bu zevatın güzel
sesleri ve
ahenkleri ile mü'minlerin gönüllerinin aydınlatılması, «Mü'ıninler ancak onlardır ki, Allah anıldığı zaman yürekleri titrer; karşılarında ayetler okununca bu onların imanlarını artırır; onlar ancak Rablerine dayanıp güvenlrier.»
(79) ayet-i celilesinde işaret edilen ve imanlara güç kazandıran til0.vet zevkıne
en geniş ölçi.ide erişilmesi en halisane dileğimizdir.
(77) bk.

Sahilıu'I-Buharl,

VIII, 214;

Sunenu'n-Nesaı,

II, 180, Kahire, 1348 h/1930 m. Ye

diğerleri.

(78) bk. Sahilıu'l-Buharl, VI, 112-114; Sahlhu Muslim, I, 546, 550-551, Kahire, 1374 h/
1955 m.
(79) el-Enfal, 2
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