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Bilindiği üzere Ramazan-ayı, Kur'an-ıKerim'in ilk önce.innıeğe ve insan-

lığı

kaplayan karanlık bulutların sıynlmaya başladığı bir aydır. Bu ay için·
de bin aydan hayırlı olan kadir gecesi vardır. Hiç şüphesiz bu gecenin bin
aya bedel üstünlüğü ve hatta daha da hayırlı oluşu, Kur'an'ın kendisinde
inzal edilmiş olmasından ileri gelmiştir. Cihan tarihinin en büyük inkılabını
getiren ve insanlığın kopkoyu karanlıklardan aydınlığa kavuşmasını sağlayan
«Kelamullah» hürmetine ramazan ayına ve onun içindeki kadir gecesine iza~
fe olunan bu şeref ve üstünlük pek tabiidir.
Yine bilinen bir gerçektir ki, Kur'an-ı Kerim Hz. Peygambere toptan indirilmerniş; onun nüzCılü, 23 yıllık nübüvveti boytinca Rasıil-i Ekrem'e peyderpey ve ayet ayet indirilmek suretiyle tamamlanmıştır. Ayetlerin çeşitli
olaylar, ihtiyaçlar ve problemler üzerinde peyderpey nüzCılüne paralel olarak Hz. Peygamberin bir sünnetinin gelişip yerleştiğini görüyoruz: Cebrail
aleylıisselam her ramazan ayında özel olarak gelir, Rasıil-i Ekrem o güne kadar ni.l.zil olan ayetleri kendisine okur, Cebra.il de O'na tekrar ederdi. Böylece mevcut ayetler hatmedilıniş olurdu. Her ramazan ayı cereyan eden bu
olaya ashab da şahit olurlardı. Bu olay Hz. Peygamberin vefatma tekaddüm
eden ramazanda iki defa tekrarlanmıştı (80).
(80) bk. Sahihu'l-Bubarl, VI, 101-102, İstanbul, 1315; Ebu Şaıne, el-Murşidu'l-veciz,
11/a-12/a, Laleli ktp. 3625.
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Rasfı.lüllah'ın bu sünnetine binaendir ki mü'minler ramazan aylannda
Kur'an okuma işine her zamankinden daha çok önem verirler. Hatim indirirler, hatimle teravih kılarlar, mukabeleler dinlerler. Ayın sünnet bizzat
Rastllüllah'ın ashabı tarafından yaşanmış, nesiller boyunca yaşatılmış ve nihayet günümüze. kadar uygulanagelmiş tir. Ancak, ashabın ve islamı iyi anlamış büyüklerin bu sünneti uygulamaları ve Kur'an okumaları ile bizim
tatbikatımız arasında maalesef büyük farklar vardır. Bu hususu hic olmazsa
bir iki yönüyle belirtmeye çalışalım :
· •

1) Onlar Kur'an-ı anlıyorlar, okurken onun yüce manaları üzerinde derin derin düşünüyorlardı. Hatta bazan okudukları ayetin cezbesine kapıla
rak aynı ayeti defalarca tekrarladıkları oluyordu. Bu çeşit Kur'an okuma
örneğini, zaten bizzat Rasfı.lüllah'ta. görmüşlerdi. Ebu Zerr (r.a.) anlatfyor :
- «Bir gece Rasıilüllah namaza kalkmıştı. Sabaha k~dar ' de;•anı' ~den
bu namazda O, gece· boyupea hep aynı ayeti okuy~r, ayın ayetle kıyamda
oluyor, aynı ayetle rükCıa ve ·secdeye · vanyordu: Aii~,· eğer onlara azab
edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan, mutlak
galip ve yegane hiiküın ve hikmet...sahibLolan da gerçekten sensin» (81).
Hz. Ebıl Bekir'in
yetini görüyoruz :

kızı

hakkında

Esma

da Hamza b.

Abdullah'ın şu

riva-

- «Ebıl Bekir'in kızı Esma (r.a.) bir gün Tur suresini okumaya başladı.
Derken:...:tŞte· ı\İliıli· bize:..-inağfiret ve rahmetini lutfetti. Bizi samyeli azabın
dan korudu {82); ayetiı;ie. gelmişti. Ben bu arada bir işim için çarşıya kadar
gittim ve döndüm. Bir de baktun ki o hala ayın ayeti tekı-ar ediyordu. (Ravi,
bu olayın namazda cereyan ett!ğini_ de sötler~e ilave etmiştir) (832,_. ·:
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terceıİı.e ve tefsirleriri. pai'e1eliıide :.sürdürin~k :ı:ı~rh;;ılde: $.üri.1küi:idUi. \~e. şjip~
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KUR'AN OKUYAN VE DiNLEYENLERiN BİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

İmam Gazali'nin (öl. 505/1111) daha önce bir başka vesile ile (84) yer
verdiğimiz

bir" görüşünü burada tekrarlamakta fayda görüyoruz. · Ona göre
gerçek manada bir tilavet içjn üç şeyin işbirliği halinde olması lazımdır. Bu
tiç şey: Ağız, akıl ve kalptir. Bu işte ağzın görevi, ağır ağır ve doğru olarak
Kur'an lafızlarını ifade etmek, .aklın görevi manayı düşünüp anlamak, kalbinki ise bu manalardan gereken dersleri ve tesirleri almaktır.. Bir başka
deyişle : _Ağız okuyacak, akıl terceme edip anlaşılır hale getirecek, kalp de
kişinin, o manaların gösterdiği istikamete yönelmesini sağlamış olacaktır (85).
2) Gerek ashabın ve g~rekse onların yolunda olanların Kur'an okumada
göze çarpan bir diğer tarafları da -yukarıdaki açıklamanın da tabii bir gereği
olarak- tilavetlerinde acele etmekten ve sür'atten sakınmalarıdır. Onlaıa göre ağır ağır ve. sadece -niesela- Bakara ve Alu imran sılrelerini ökumak,
sür'atlice Kur'anın tamamını okumal<tan e~daldir (86). Bu konuda Abdullah
b. Mes'ud'un bir uyarısı, üzerinde düşünülıneğe değer. Buyurur ki:
Kur'an okurken gerekeri yerlerde dmup düşününüz. Onunla kalp
lerinize canlılık kazandırmağa çalışımz. Hiçbirinizin gözü, bir an önce ·surenin sonunu bulmakta olmasın» (87).
-

<< .••

·o

halde mü'nıiı--ıler, gerek ramazan aynidaki hatimlerinde ve gerekse diger zamanlarda Kur'an okurken fazla sür'atten sakınmalıdırlar. Çünkü asıl
gaye; istekli-isteksiz bir an önce hatmi tamamlamak değil ,içten gelen bir
arzıı ile ve ağır ağır okumak tır. Ashabın ve. onların yolunda olan büyiiklerin
Kur'an. okumadaki ·ve hatim indirmedeki bu· ölçüleri karşısında, 8-10 dakikada bir ciizü taillamlayan, bir ran1azan içinde·. 30-40 hatiin in direnierin işi
ne akıl erdirmek zordm. Böylesine okm1an indirilen hatimlerden gerçek hatim s~va.bı beklemek, bilmem ne derece doğru olur (88).
Asrımız müslümanlarının ramazan. ayırida Kur'an okuma, hatim indirme, · mukabeleler. dinleme... gibi konulara . gösterdikleri ilgi şüphesiz memriüniyet veriddir. Ancak, Kur'an'ın özü ve sözü ile irtibatını tamamen koparmış .kişilerin, ramazan aylarıncia mukalıele ve mevlid akutmak şeklindeki
bu çeşit ilgilerine de bir mana '•ermek güçtür.

Aslında

bizim görevimiz, en küçük ölçüsü ile de olsa dini ilgileri alkış
lamaktır. Ancak, konumuz Kur'an okumak olduğıina göre meseleye en azın
dan bu açıdan· ·bakınca, bazı uygulamalar ve onların teşvikçisi olanlar hakkında ne kadar acı söylenip yazılsa kanaatimizce azdır. Mevla Iıepimize tevfikirii lutfetsin; ..
VIIL KUR'AN HAMiLLERiNE BAZI NOTLAR

· Gi.ırur duyarale söyleyebiliriz ·ki, müslüman ulusumuz, Kur'an okuma ve
ezberleme kanıİsıina en çok ilgi gösteren milletierin başında gelir. Eriştirdiği
bu mes'ud sonuç için yüce Rabbıımza hamdederiz. Devletimizin himayesinde
(84)
(85)
(86)
(87)
· (88)

bk. Diyiinet Dergisi, sayı: 108-109, s. 172
bk. el-İhyii, I, 295
bk. el-İhyii, I, 285 :
Beyhaki, Şuabu'l-iman, I, 344/b, Nuruosmaniye ktp; 1123.
;•Ha tim İndinne• başlıklı bir makalemiz için b k. Diyanet Dergisi sayı: 108-109, s.
169-176.
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üçbinin üstünde Kur'an öğreten kurslar, Kur'an tilaveti ve tecvidi ile (hatta
tefsiri. ile) meşgul olan lise-yüksekokul-fakülte seviyesinde kuruluşliırumz
mevcuttur .Bu kurslarm ve kuruluşlarm kendilerinden beklenen eğitim ve
öğretimi yapıp yapamadığı ·hususu konumuzun dışında kalır. Belirtmek istediğimiz gerçek, müslüman Türkiye'nin Kur'an'a gösterdiği ilgi ve ona olan
bağlılığıdır.
-

-.

.

.:

Bu güzel sonuç bir tarafa, Kur'~n hamillerinin dikkatine sunulacak pek
çok hususlar vardır. Bunlardan bazılarına burada işaret etmek isteriz :
Kur'an hamilleı-i tecvid ilmine önem vermelidirler. Bir ayet-i celilenin meali şöyledir: «Kur'an-ı tertil üzere (açık açık ve tane tane) oku» (89).
Kısaca beliı'tmek gerekirse burada tertil den maksat, tecvid kaidelerine uygun olarak okumaktır. <<Cevvedeıınin masdan olan «Tecvid» kelimesi lügatte bir şeyi güzel ve iyi yapmak, süslemek manasınadır. Istılahta ise, Kur'an
okurken harflerin mahreclerine dikkat etmek suretiyle her harfin hakkını
vermek, vasıl (geçmek), vakıf (durmak), med (uzatma), kasır (kısa yapma) ...
gibi tilavet kaidelerine riayet etmektir (90). Daha sonra bu kelime, mezkfır
konularla ilgili kaide ve bilgileri öğreten ilmin adı olmuştur. Bu ilimden
gaye: Kur'an lafızlarının, Peygamber (s.a.v.) den öğrenildiği gibi okunabilmesidir. Bir başka deyişle : Allahın kitabını okurken lisanın hatadan korunması,
okuyanların bu konuda manevi' sorumluluktan kurtarılmasıdır (91).
1)

Bu ilmin öğrenilmesinin «farz-ı kifaye» olduğu hususunda alimierin itti·
fakı vardır. Okuduğu kadarı ile tecvide riayet ederek (lahn~ı celi yapmadan)
okumak her müslüman kadın ve erkeğe «farz-ı ayın»dır (92). Şüphesiz,
(89) el-Muzzemmil, 4
(90) Daha geniş tarif ve açıklamalar için bk. İbnu'l-Cezerl, .en-Neşr, I, 210, Kaııire,- tarihsiz; Suyıiti, el-İtkan, I, 100, Kahire, 1318.
(91) bk. Ebu Reyme, Hidayetu'l-mustefid, s. 5, Halep, tarihsiz. Bu konudaki sorumluluk yönünden insanlar üç gurupta mütalea edilmelidir: 1) istenileni başarıp ·Allah katında müklifata erenler. 2) Günahkar olanlar: Kur'an'i gereği gibi okuyabil,
me imkan ve yeteneğine sahip oldukları halde önemsememeleri, tembellik ve gururları nedeniyle fasih Arap lafızından yabancı tarz ve ağızlara sapanlar. 3) Mazfır
olanlar: Bunlar ·da çalıştıkları halde doğru okumayı başaramayanlar veya işin dollrusunu kendisine öğretecek imkaniardan mahrum bulunanlardır. Kur'an-ı Kerim.de
2:286) •Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceğini yüklemez.» buyurn!duğıı malumdur (bk. en-Neşr, I, 210-211).
(92) b k. en-Neşr, I, 211-212; Aliyyu'l-Karl, el-Minehu'l-fikriyye, s. 28, 1308 h.
Burada •Lahn• teriıni üzerinde biraz bilgi vermemiz uygun olacaktır: Çeşitli ına
naları olan bu kelimeden burada maksat, tecvide riayet etmeden Kur'an okumaktır. Celi (açık) ve hafi (gizli) olmak üzere iki çeşit •lahn• vardır:
a) Lahn-ı celi: Kaynaklar, gerek bu işin mütehassıslarının ve gerekse avaının
anlayacağı derecede hatalı okuyuş olarak tanımlarlar. Harflerin asli sıfatlarının
değiştirilmesi, kelimelerin yapı ve iraplannın bozulması... gibi. Bu konuda kaynaklar, her ne kadar avaının farkedebilmesini ölçü olarak almışlarsa da (bk. enNeşr, I, 211; el-İtkan, I, 100), bu ölçünün giinümüz için -mutlak anlamda- geçerli
olmayacaJlı tabiidir. O ·halde giinümüz ve toplumumuz için •avamdiın. bir kİsrıiı
nın da farkedebileceği...• şekİinde bir ifade kullanmak daha doğru olsa gerektir.
Lahn'ın bu çeşidi caiz değildir. Ve bu lahn'dan sakinarak okumak, her mÜslüman kadın ve erkelle farz-ı ayındır.
b) Lahn-ı hafi: Ancak kırael konusunda chil olan kişilerin anlayabileceği hatalardır ki, ihfa, iklab, gunnelerin belirtilmesi... gibi hususların terk edilmesidir.
Bu ve benzeri tec:Vid kaidelerini uygulayarak okumak farz-ı ayın değil ise de (bk.
el-Minehu'l-fikriyye, s. 28), daha ·ehil kişiler varken bu kaidcl.~re rifıyet
ederek
okuyamayanlar imamete geçmemelidirler.
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Kur'an okuyanlardan ve özellikle hafızlardan bu ilme önem vermeleri beklenir. Bir başka deyişle «Tilavetin süsü ve kıraetin zineti» anlamına gelen
tecvid ilmine, bilhassa hafızlann ilgi göstermemeleri, affedilmez hata olur.
Gerçek Kur'an hamilleri, eda ve sadalarını ölçü olarak ele alan halkın ken•
dilerine iltifat edip değer vermelerine aldanmamalı, Allahın kelamını en
doğru bir şekilde okumanın hevesini taşımalıdır. Meseleye bu açıdan bakacak olursak, -maalesef- günümüzde ve bu meyanda toplumumuzda Kur'an
okuma konusuna layık olduğu önemin verilmediği görülecektir. Yaşlan hayli
ilerlemiş birkaç üstadın dışında, içimize sine sine Kur'an tilavetlerini dinIeyebildiğimiz hafızlarıİı sayısı çok değildir. Şöhret-i kazİbesi olan hanendelerin gazel uslubundaki tilavetlerini ise dinlerneğe hiç imkan yoktur, ve zaten böylelerinin okuy-uşiarını dinlemenin günah olduğunu söyleyen alimler
vardır (93).
2) Kur'an hamilleri,

Kur'anın

dilini de

öğrenmelidirler. Bilindiği

üzere

Kur'an'ın, zaman zaman yÜksek sesle ve kulağa hoş gelen bir tarzda okunması söz konusudur. Okuyanın karşısında da topluluklar vardır. Onlara en
yüce varlığın eseri, belagat ve fesahatın en yüksek noktasında bulunan ilahi
kelam tebliğ edilmektedir. O halde bu belagat ve fesahat şaheserinin yüce
manalarma göre ses tonunun ayarlanması, yerine göre yükseltilmesi ve alçaltıli:nası gereklidir. Topluluk huzurunda bir şairin şiiri okunurken dahi
aranan bu şartın, Kur'an okuyanlarca yerine getirilmesi kadar tabii bir şey
olamaz. Ama gel gör ki, cahil hanendelerin~ istilasına ve inlıisanna mahkUm
olan Kur'an tilaveti konusu, bu çok lütı.İnilu ve hatta zorunlu seviyesinden
hayli uzaklaştınlmıştır. Gerçek. Kur'an· hamilleri, dudaklarından dökülen
Kur'an ayetlerinin manasını da öğrenmeğe heves etmeli, okurken ses tonlarını bu manalara uygun şekilde ayarlamalıdırlar.

Diğer

taraftan, biraz olsun Arapça bilmeyen birçok hafızların, en basitinden vasl ve vakf konularında dahi garip hatalara düştükleri bilinen gerçeklerdendir. «Bismillahirrahmanirrahlmi er-rahmanu ... » şeklinde olruyaııla
rı, radyolarımııda bile dinledik. Bu ve benzeri hatalara düşmemenin yolu,
manaya paralel bir ses ve perde dizisini gerçekleştirebilmenin ·bir çaresi de
hiç şüphesiz Kur'an dilini öğrenmektir.
3) Kur'an hamilleri, Kur'an ahlakının yaşayan örnekleri olmalıdırlar.
Onun yüce lafiziarını zihinlerine yerleştiren insanlardan bu sonucu beklemek kadar tabii bir şey olamaz. Onların herbiİ-ini, toplumun ·parlayan yıl
dızları olarak görmek, mü'minlerin hakkıdır. Her zaman Kur'an'ın buyı-uk
larlnı halka tilavet edenlerin bu buyı·uklara aykırı yaşaması, açık bir çelişki
olur ve hiç şüphesiz bu çelişkinin hesabı pahalı ödenir. Daha dünya h::ıyatın
da iken, bu çelişik yaşantısının faturasını çok yüksek bir rakaınla ödeyeııler,
bir mecliste Kur'an okuyup .bir başka mecliste asıl ve çirkin hayatını sürdürmenin cezasını ağır bir şekilde çeken örnekler pek çoktur. O halde Kur'an
hamili Kur'an ablakı ile ahlilianmış, özü temiz; sözü temiz bir kiŞidir. Onu
okurken Cenab-ı Hakkın huzurunda olmanın dehşetini duyar. O, Kur'an'ın
eseri, onun sılret haline gelmiş yaşayan örneğidir. Değilse, böyle olmak zorundadır.

(93) Misai olarak bk. Ali Salim el·Menüfi,

s. 76-77,

Mısır,

İrşiıdu'l·enam

fi hukmi

krraeti'l-Kur'an,

1324.
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