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X. CEM'U'L-KIRAE MESELESi :
Kıraetler konusu, kıraetlerlu zuhuru, meşhur 7 veya 10 imarnın kıraet
leri... gibi meseleler şüphesiz ayrı, ayrı birer inceleme konusudur. Biz bu
yazımızda bu meselelere girecek değiliz. Kıraetierin varlığını, mütevatir olarak bize kadar ulaştıklarını kabulden hareketle Kur'an dinleyenleri, özellikle
hafızları ve kıraetle meşgul olanları ilgilendiren «Cem'u'l- kırae» konusu üzerinde duracağız. Bu konunun bilhassa memleketiınizde ne kadar yanlış uygulamalara ve yersiz özentilere yol açtığını belirtmeye çalışacağız.
Ancak, bu noktaya geçmeden önce çok kısa bir tarihi bilgi vermemiz yerinde olacaktır.
Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim, büyük çoğunlukla ünım.i olan (okuma
yazma bilmeyen) bir kavme nazil olmuştur. Ve bu kavim içinde değişik şive
ve lehçeleri konuşan kabileler ve kolla.r mevcuttur. Hatta şive ve lehçeden
de önemli olanı, aynı manalar için değişik bölgelerde ayrı kelimelerin k-ullanıldığı da bir gerçektir. İşte böylesine bir kavme indirilen Kur'an-ı Kerim,
-siir'atli öğrenmeyi ve onun engin manalarınıp. aniaşılmasını temin gayesiyleşüphesiz bazı . kolaylıkları da beraberinde getirdi: Kur'an'ın nüzU.lü 7 harf
üzerinde oldu (94). Kabileler kendi şive ve lehçelerinin dışına zorlanmadı.
Herkes kolayına giden harf üzere onu okumakta serbest bırakıldı. Bu deği
şik okuyuşlardan şunu veya bunu okumaya mecbur edilmedi. Çünkü aslolan onun siir'atle öğrenilmesi, yüce manalarının anlaşılması idi. Bu manalanu gereği olan ideal yaşayışın ve alılakın en güzel şekillerinin toplum içinde
gerçekleştirilmesi asıldı.

(94)

Rasıll-i

Ekrem bir çok vesilelerle tekrarladığı bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyur~ Kur'an 7 harf üzerine nilıil olmuştur.
Bu harflerden kolayınıza gideni
okuyunuz~ (bk. Buhfıri, es-Sahlh, VI, 100, İstanbul, 1315; Muslim, es-Sahih, I, 560
Kahlre, 1374/1955; Ebü Davüd, es-Sunen, II, 101-102, Kahlre, 1369/1950; Tirmizi, esSunen, V, 193-195 Kahire, 1385/1965; Nesfii, es-Sunen, II, 150-154, Kahirc, 1348/1930).
Bu hadisteki yed'i bart meselesinin izahı, İslfırn alimlerini hayli meşgul etmiş ve
özellikle üçüncü ve dördündi asırlarda biribirinden çok ayrı göriişlerin ortaya çık
masına yol ı:.çmıştır. Bu •yedi harf»ten maksadın ne olduğu, çokluktan kinaye mi,
yoksa 7 rakamının sınırladıı;'l sayıya mı işaret edildiği; hakiki manası ile 7 sayısı
murad edilınişse buradaki •harf•in manasının ne olabileceği: aynı kelime üzerinde
yedi ayrı okuyuş mu, yoksa aynı manaya gelen yedi ayrı kelimenin mi maksud bulundul!u... gibi hususlar, hep bu tartışılan meselelerdendir. • Yedi harf» konusu üzerinde bir inceleme yazısı yazmak veya bu konuda yazılmış bir inceleme yazısını
terceme ederek bu derginin ilerki sayılannda olmyuculanmıza sunmak dileğimiz
dir.
muştur:
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KUR'AN OKUYAN VE

DİNLEYENLERİN BİLMESİ

GEREKEN BAZI HUSUSLAR

RasUJ.üllah'ın hayatı boyunca bu uygulama böylece
d~işik rüknü vahye dayalı bu okuyuş farkları, bizzat
yıldi ve okundu.

devam etti. Her bir
O'nun ta'lirniyle ya-

RasUlüllah (s.a.v.) den sonra ve bilhassa hicri ikinci asır içinde kıraetler
konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Bu dalda mütehassıs alimler (kurra)
yetişti. Eserler te'lif edilmeğe başlandı. Kurra, bir taraftan bu ilmi bütün
vecihleriyle ve okuyuş farklariyle hıfzetmeğe çalışırken, diğer taraftan bu
değişik okuyuşlar ve veeililer arasında tercihler yaptılar. Bu tercihleri ile
de onların bu ilimdeki şahsiyetleri ve özellikleri ortaya çıktı. Bu gelişmeyi,
bu zevatın · ·okuyuş hususiyetleri üzerinde başka ıllimlerin eserler te'lif etmesi" devri takib etti. Müellifleı: bu eserlerinde, kendi ölçülerinin ve tercihlerinin tabii bir sonucu olarak değişik kurraya ve okuyuşlarına yer verdiler. Bu konuda te'lif edilen ilk eserin, Ebıl Ubeyd el-Kasim b. Sellam el-Herevi'ye (öl. 224/838) ait olduğunu biliyoruz. Ebıl Ubeyd'in bu eseri hakkında
fazla .bilgimiz olmamakla birlikte, kaynakların verdiği bilgiye göre. müellif
bu eserinde 25 kurraya yer vermiştir (95) ..Daha sonra «Kitabu'l-hamse»le;rin,
«Kitabu's-semaruy~»lerin ve daha fazla. kurraya yer veren diğer eserleriİı.,
bu eseri takib ettiğini görüyoruz (96). Ancak bu eserlerden birisi var İd,
gerek yaptığı seçme ve gerekse seçilen şalııslann sayısı itibariyle diğerlerin
den daha çok ilgi görmüş ve daha sonraki yıllarda artık bu ilimle meşgul
olanların çalışma alanlarını bir bakıma sınırlandırnııştır. Bu eser, Ebu Bek.İ
b. Mücihid'in (öl. 324/935) «Kitabu's-seb'a»sıdır (97). Daha sonra bu 7 imama 3 daha ilave ile 10 imanım kıraetine yer veren ve aşağı yukCI!l aynı ölçüde benimsenen eserleri görüyoruz (98). Artık bundan sonra te'lif edilen eserler, büyük çoğunlukla 7 imaının (veya -aynı şahıslar olmak üzere- üç imarnın ilavesiyle lO imamın) laraetlerini ele alınışlar; bu ilirole meşgul olanlar aynı eserleri okumuşlar, ezberlemişler ve tedris etmişlerdir.
Bu
· A.

kısa

tarihi bilgiden sonra

Cem'u'l-kıl:ae

meselesinin

asıl

meselemize

doğuşu

geçebilıriz

:

:

RasıllüL;.ııı'ln asrında olduğu gibi, O'ndan sonraki nesillerde de gerek
Kur'an tilavet ederken ve gerekse kıraetler öğretilirken infirad metodu (bir
kıraet üzere okuma ve öğretiDe usulü) uygulanmakta idi. Hele tilavet için
başka bir şekil, kimsenin hatırından bile geçmezdi. Çünkü aslolan, Kur'an'ın
okunınası ve anlaşılması idi. Bt: da, her ayetin, herhangi bir kabilenin şive
ve lehçesi veya -daha sonraki devirler için- herhangi bir imarnın kıraeti üzere
okunmasiyle sağlanıyordu. Bilhassa ikinci asırdan itibaren hızlanan kıraet
öğretimi ise yine aynı usulle yapılıyordu. Önce nieşhur 7 veya 10 imamdan
birinin· kıraeti üzere hatim indhiliyor, hatta bu imanım. ravileri için ayrı ayrı
hatimler okunuyor, bu kırfıet iyice hazmedildikten sonra diğer bir imanım
kıraetine geçiliyordu. Böylece bütün kıraetler öğrenilinceye kadar Kur'an'ı
30-40 defa batınedenler oluyordu; İbnu'l-Cezeri'nin (öl. 833/1429) naklettiğine

(95) bk. İbnu'l-Cezeri, en-Neşr, I, 33-34, Kabire, tarihsiz.
(96) bk. Ayru eser ve yer; Mekki b. Ebi Talib, el-lbane, s. 51, Kahire, 1379/1960
(97) · Müellifin bu eseıinden -bilinen kadariyle- tek yazma nüsha Fatih Kütüphanesi'nde (İbrahim -Ef. bölümü, nr. 69) mevcuttur. İbn Mücahid'in hayatı için bk. İb
nu'l-Cczeri, GAyetu'n-nibaye, I, 139, Kahire, 1351/1932; Ibnu'l-Imad, Şezeratu'z-ze.
·. · . · . ·
heb, II, 302, Kahire, ·1350 ..
(98) bk. en-Neşr, I, 34.
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göre. Ebu'l-:ijasen Abdu'l-Gani el-Husari (öl. 468/1076), 7 lmaeti tahsil etmek üzere üstadı Ebu Bekr el-Kusari'rrln önünde 90 hatim İndirmiŞ ve ~u
çalışma on yılda tamam olmuştur (99). Buna göre imarolann her bir ravi~i
için Kur'an-ı Kerim üçer beşer defa hatmedilmiş, bütün kıraet farklan iyice
bellenmiştir.
·
· ··
Hicri V. asra kadar süregelen bu uygulama esnasında bir ayette iki kıraeti veya aynı kıraetin iki ayn rivayetini cemederek (birleŞtirerek) okuma$
veya akutmak yoluna baş vuran olmadı. Kaynakların . verdiği bilgiye göre
iki veya daha. fazla kıraeti aynı anda ve aynı ayette .cemederek öğretille şek
lindeki uygulama, hicri V. asırdan itibaren başlamıştır. Selefin adeti ·olma~
yan bu usulün ihdasını bazı imarolann çirkin görmesine ve bid'at saYınasına rağmen (100) bu yenilik kurra arasında tutundu; birtakım ·gelişmeler
kaydedercik :.ve özellikle' son" asırlarda da ilk hedefinden saptınlmak suretiyle
zamanımıza kadar yaşadı. Bu tarz okuma ilk defa ortaya çıktığında, o devrili
iler-i gelen bazı kurrası .tarafından da benimsenmişti. Bunlar arasınd<ı; Ebu
Amr ed-Dani (öl. 444/1052), Mekki b. Ebi Tfılib (öl. 437/1045) gibi kurra da
vardı (101). Hicri IX. asra kadarki durumu- bize hikaye eden İbnu'l-Cezerl'~
rli.n (öl. 833/1429) bu konudaki açıklamalarını birlikte okuyalım :
"···Bu tarlllten (V. asırdan) itibaren kıraetleri bir batiinde cemederek
okuma şeklindeki uygulama kendini gösterdi. Zamanımıza kadar da devam
etti: Fakat selefin adeti olmaması itibariyle bazı imamlar bunu hoş görrriedi.
Aina. konu tutundu, benimsendi ve kabule mazhar oldu. Bu uygulaniayi' ihda:s edenleri buna sevk eden amil, kıraetler konusunda meydana gelen geyş"eme, az zamanda çok mesafe elde etme ve yetişme arzusu idi. ·Ancak· k.ui~
radan hiçbiri, bir hatimde bütün kiraetleri okumaya -kıraetleri teker teker
belleyeh, kıra et tariklerini ve rivayetlerini iyice kavrayan ve. her bir. kır8.et
imaını için ayrı ayrı hatimler yapan talebeleri hariç- izin vermedi. Hatta 7
veya 10 iman1dan herhangi birinin kıraetiyle bir. hatim yapmayı (böylece ravileriİıin okuyuşlarını cemetmeyi) bile müsamaha ile karşılamadılar».
<<eİ-Kemal ed-Darir (öl. 661/1263), eş-Şatıbi'den (öl. 590/1194) kıraet

oku-

mak istediğinde 7 kıraetten herbiri için üçer ha tim· okllnıuştu. Mesela btı 7
imamdan. İbn Kesir'in kıraetin:. okuyacağı zaman önce O'nın;ı. ravilerinden
-el-Bezii'nin ri~•8.yeti ile bir hatim okudu, sonra ~ym şeyi diğer rayt· Kurıbul
için yaptı. Ve nihayet iki ravinin okuyuşunu cemederek üçüncü hatriıi indirdi. -Bu usulle 7 kıraeti 19 hatimde tamamlamıştı. Ancak 7 -~amdan el-Kisru'nin ·ravilerinden olan Ebu'l-Haris'e sıra gelince, O'nun rivayetini. diğer r~vı
ed-DÇıri ile birleştirrı;ıişti. Kendisi bu konuda der ki:
-· Ebu'I-l-İaris rivayeti ile de ayn bir hatim okumak istedim. Üstadım diğer ravi ile birleŞtirmemi emretti. Bu suretle (iki raviyi cemederek) . ~af
sı.ıresine geldiğimde Üstadım Hakk'ın rahmetine kavuştu».
·
·
«Meselenin zamanımıza kadar gelen ve yerleşen şekli budur ... Bu konuda
biraz daha müsamaha ile hareket edeı:iıer, talebelerine en çok (raviler~ riva-

<!m bk. Aynı eser, II, 194; (;;a.yetu'n·nihaye, I, 551,
· (100) Bu bilgiye en-Neşr'inde (II, 195) yer veren İbnu'l·Cezeri'nin, Muncidu'l-mukri'ninde (s.· 12; Kahire, 1350) ise • ... bu adeti çirkin gören kimse bi!ı:tpyoruın.» dem~i,
açık _bir tenıilruı;dur. Kanaatimiz şudur ki, selefin Meti olmayan bir bidat üzerlııde
Şüphesiz bazı tartışmalar olmuş, bu bid'ati ·çirkin· gören kuı:rı1 ve aıiınler buliinmuş
olmalıdır.

(101) bk. Muncidu'l-mukrün, s. 12.
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yetlerini cemederek) 7 imamdan herbiri için birer hatim okumalan ölçüsünde
izin vermişlerdir. Ancak bunda da 7 imamdan Nafi ve Hamza'yı (ravilerindeki ihtilafların çokluğu sebebiyle) istisna etmişlerdir. Buna göre, onlann talebeleri bu imamların Ravileri olan Kalıln ve Verş ile Halef ve Halladiçin ayn
ayrı hatimler okuyorlar, sonra kendilerine cemetme izni veriliyordu».
«Ben kıraet ilmini öğrenmek istediğimde, Şam'da mevcut üstadlardi:ı.iı bu
metodla kıraetleri ahzettim. Bu çalışmayı yaparken Eminu'd-din Abdu'l-vehhab
b. es-Silar'dan (öl. 782/1381) iki hatim indirmiştim. Bunlardan biri -her ild
rivayetini cemederek- 7 imamdan Ebu Amr kıraeti -üzere, diğeri de -yine
her iki· raviyi birleştirerek-, Hamza kıraeti üzere idi. Sonra bu iki kıraeti cemederek bir hatim okumak istediğimde, üstadım :
-

Sen bütün
(102).

kın1etleri

memişti... »

teker teker
.

tamamlamadın,

diye bana izin ver-

İbnu'l-Cezeri'nin bu açıklamasından anlaşıldığına göre kıraetleri cemede-

i·

rek okuma işi V. asırda başlamış ise de, her kıraetiçin -hatta her kıraetin
her iki ravisi için- ayrı ayrı hatimler indirmeden, bir hatimde bütün kıraet
leri birleştirme yolunu hoş gören yoktur. Ve cemetme izni, bu ilirnde h~yli
mesafe katedenlere verilmiştir. Buna göre «Cem'u'I-kırae» metodunun sagladığı fayda, her kıraetin herbir rivayeti için niiiteaddid hatfrnler inetirrnek yerine, her kıraet için ayrı ayrı birer hatim yaptıktan · sonra bu kıraetleri ve
rivayetleıini aynı ve bir tek hatim içinde görerek pişirmek, hazmetmek, ~a
mandan tasarrufta bulunmaktır. Eİı azından İbnu'l-Cezeri'nin asrına kadar
da durum budur. Ulema ve kurra, kıraetler konusunda icazet almak isteyerilere -bir ölçüde öğretim kolaylığı ve sür'ati getiren- bu uygulamayı çoğun
lukla tecviz ettiklerine göre, bu konuda bize de düşen onlara uymaktan ibarettir.
Aynı

hatimde muhtelif kıraetierin nasıl ve hangi usulle cemedildiği konusuna gelince: Bu hususta değişik metodların uygulandığını söylemekle yetinmemiz uygun olacaktır. Zira bu konuda tafsilata girmek, bu yazımızın çerçevelemek istediği gayenin dışında kalmaktadıİ. .
B. Cem'u'l-larae metodunun
özellikle Türkiye'deki telılkkisi :

asıl

gayesinden

saptınlışı,

günümüzdeki ve

İb'nu'I-Cezeri'nin vefatınİn rastladığı IX. asrın ilk yarısını bu konuda sı
mr olarak kabul edecek olursak, ogünden buyana geçen beş asırdan fazla zaman icinde «Cem'u'l-kırae» meselesinin, mecrasından büyük ölçüde saptinldığuu görüyoruz. Herhalde bunun başlıca sebeblerinden biri, bu ilme karşı
ilginin ve hevesin zayıflamış olması; bir diğeri ise bı.İna bağlı olarak- eskilere
nisbetle konunun ilimsiz ellere doğru kaymasıdır. Artık bu asıdar iÇinde Arap
edebivatını, sarfı ve nahvi, tarihi ve tefsiri- iyi bilen, kiraetlet· konusunda da
sabırla hatimler indirerek ve metinler hıfzederek ihtisas
kazanmış alimler
azalmıştır. Asrımıza doğru yaklaştıkça mesele iyice özden kabuğa çıkmış, dil
dahi bilmeyen kişiler «kurra»dan sayılmaya başlamıştır. Konu, bu ilimsizlik
ve cehaletten doğan cesaretle- nesillerden nesillere intikal ederken, ;;ıslı ile
ilgisini tamamen koparnuş ve özellikle memleketlınizde «VÜcuh olpınıa» adı altında çok anlamsız bir uygulamanın ve özentinin ortaya çıkrnasımi yol açmış
tır.

(102)
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«Konunun aslı» sözü ile, yukarıda İbnu'l-Cezeri'nin hikaye ettiği uygulamayı kasdettiğimiz malumdur.
Bugün kıraetierin cem'i ile meşgul olanlar, -bu ilmi okutanlar da dahil
olmak üzere- maalesef çoğunlukla dil bilmiyorlar. Bundan. da acısı, ·Asım
kıraetinin Hafs rivayeti ile dahi doğru okumasını bilmeyenler, bir tek hat:lın
de kıraetleri cemederek kurra safına geçrneğe özeniyorlar. Dahası var: Altı
ayda kurra teksir edenler, bu kurraya (!) icazet verenler mevcuttur.
Meselenin günümüzde ve toplumumuzdaki bir diğer çirkin görünüşü de,
eski alimierin sadece öğretim için uyguladıkları «Cem'u'l-kıraeıı metodunun,
bazı Kur'an meclislerine ve mevlid kürsülerine kadar götürülmüş olmasıdır.
Cem'u'l-kırae'den maksat öğretimde kolaylık iken, bir ayetteki değişik veeilileri -hem de uygunsuz vakıf ve ibtidalar yaparak- kürsülere kadar. götürmenin manasını hüsn-i zanla izah etmek güçtür. Bu halin, Kur'an tilavetindeki asıl gayeye de tamamen aykırı olduğunda şüphe yoktur.
Kıraetleri

cemederek okuma uygulamasının cemaatle ve meclislerle ilgisi,
kesin olarak söz konusu değildir. Bu, tamamen bir öğretim metodudur. Herhangibir toplulukta daha çok okunan kıraetin dışında bir kıraetle okumak
mümkündür. Bugün Asım kıraeti ile okuyan bir hafız, yarın İbn Kesir kıraeti
ile okuyabilir. Çünkü bu kıraetierin herbiri sahihtir. Herbirinin ilitiva ettiği
vecililer, bizzat Rasfrlüllah (s.a.v.) in ta'Iimi ile sabittir. Hatalı olan, topluluk
huzurunda ve aynı anda, aynı ayette bütün kıraet farklannı göstermek; bu
ayeti muhtelif yerlerinden alarak tekrar tekrar okumaktır. Bunun ne pratik
faydası, ne de taıihi' bir dayanağı vardır. Çirkin bir bid'at olmaktan başka
bir aniann yoktur. Dinleyenleri şaşırtmak, bazı okuyucular için riyakarlığa
vesile olmak, manayı takib eden dinleyicilerin huzurunu ve zevkini bozmak. ..
gibi zararları da vardır.
en-Nevevi'nin (öl. 676/1277) şu satırlarını beraber okuyalını:
«Bir okuyucu, kurradan birinin

kıraeti

ile tilavete

başladığında, mananın

irtibatının gereği olmak üzere o kıraete devam etmelidir. Mana irtibatının bozulması söz konusu değil ise, diğer 7 imamdan herhangi birinin kıraeti ile tilavetine devam edebilir. Ancak, daha doğru olanı, aynı mecliste, başladığı kı

raet üzere

okuması

ve devam

etmesidirıı

(103).

Asrımız müelliflerinden Amir b. es-Seyyid Osman da tilavetin adab ve

erkarnndan söz ederken: «Aynı tilavette muhtelif kıraetierin cemedilmemesi
ve bu işin ancak öğretİrnde uygulanması ... » (104) şeklindeki ifadesiyle, asrı
mız kurrasını ve hafızlarını uy:ırınayı ilimal etmemiştir.

o

halde kıraet ilmine heves eden ve ezberinde birkaç ayetin kıraet şa
masından başka bir şey bulunmayan hafız efendiler, milırablarda ve kürsülerde bu ezberlerini ortaya koymağa kalkışmamalı; heveslerinde ciddi iseler,
kollan sıvayıp bu ilmı gereği gibi öğrenmeğe çalışmalıdırlar.
Zamanımızda bu usulle kıraet tedris eden üstadiara gelince: Onlar da
öğrencilerine hiç olmazsa, bir imarnın iki ravisinin okuyuşlannı cemettirmek-

ten öte geçmemeli; böylece kurra saflarına geçmek isteyenlere -her im~
için bir Iıatim olmak üzere- 7 veya 10 hatim indirtıneden icazet verıneme
lidirler.
(103) en-Nevevl, ct-Tibyfuı, s. 53, Matbaatu Cfuıibiyye, tarihsiz.
(104) Amir b. es-Seyyid Osman, Keyfe yutle'l-Kur'an, s. 31, Matbaatu's·seade, 1389/1969.
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•

. Burada şu hususu da insaf ile ·itiraf·etmeğe mecburuz ki; -:-:-kıraetleri bir
batiinde tedris etmek şeklindeki bozuk metodla da olsa-:-·her·nesilde:3c5-Jalebesine bu ilmi devretiDe gayretini gösteren hoca efendilere l;ıir qakınıa. takdir
ve teşekkür borcumuz ·vardır. Onlan rahmetle anıyoruı;. Y'ıne oq .ölçüsü_ ile
de olsa iyi niyetle ve Kur'an'a lıizn!.et anlayışı içinde; günüı:piiıçle .elliıe~ geçirdiği taliplere bu iJ.mj bildiği kadariyle devretrneğe çalışan ve ··sayılan i:riaal~
sef çok azalmış bulıman zevatı burada minnetie aİuyoruz. Onlara Mevl~daiı
uzun ömürler diliyoruz. Onlar, Kur'an'a hizmet aşkıyle bu kadanriı da ·yapmasalardı belki bugün «imale ,işmam, teshil, ihtilas, nakil, sekt.:.>> gibfkiraet
terimleri tamamen kitapların satırlarında kalacak, seslendil:iJ.ı:neler'i murnkiliı
olmayacaktı. Bu gerçeğe göre asıl endişeyi, dıilia çok neslimii a:diria·-duyniak
yerinde olacaktır. Bizden öncekiler, bir. ölçilde görevleriiii- yapmış. sayİlabilir
ler. Biz; bizden sonrakilere bu konuda acaba rie :verebileceğiz? B1zim için he:p~
sinderi önemlisi burası olsa gerek... ·
·

1

C. Bu konuda

bazı düşünce

ve tekliflerimiz .:

Acı bir gerçektir ki, kıraetler konusu zamamriııida -gerekİi ilgiYi g_öriıi~
mektedir. Nazari olmaktan ziyade anıeli · öze1likleti olan bıi. ilimden arilayanlarİn ·sayısının cidden azaldığını; bu zevatın, yaşları hayli ilı::rlemiş kişiler
olduklarını düşününce meselenin günümüz için ·önemlni kavramamak i.iiı
kansızdır. Hizmet ve mesailerin hasbilikten maalesef uzaklaştığİ bu· asırda,
özel teşebbüslerle bu ilgiyi sağlamak, beklenen sonucu elde etmekte mümkün değildir. 0 halde tek ümid kaynağı, bu konuda sorumlulUk 'taŞıyan resmi kuruluşlar ve müesseselerdir. Buna göre Türkiyemiz'de din eğlıni. veren
fakülte ve yüksek okuliarla Diyanet İş1eri Başkanlığı. bu: soniri:ıluluğu· taŞıyan
kuruluşlardır. Bu itibarla:
· '
··
ı.

Problem, anılan kuruluşların yetkilileri seviyesii:ı.de . tartışiimalı, bu
ilmi ciddi anlamıyla ihya etmenin çareleri araştırılmalıdır. Artİk ;,kirAetler
infid\.d metodu ile mi, yoksa cem' usulü ile mi tedris edilmeli.;» gibi könular,
bu seviyede tartışılacak konulardır.
· ··· · · · · ·
. 2. Diyanet İşleri Başkanlığınca, kıraetler konusunda ehliyetli sayıl~-- kişiler bir araya getirilmeıl; oİıların bu .konudaki bilgi,· tecrüb_e _ve t~k.!iflerip.den yararlanmalıdır.
.
.
··
3_.. _Yukarıda anılan kuruluşlar birer yetkili seçerek: di&er İsiaı;D i-b.!'!p:ıle
ketlerine göndermeli, gerekli incelerneler. yaptırmalıdır. Bilinen şudur ki, <;liğer İslam ülkelerinin bu konuda durumu, bizden daha. iYi değiJdir. . Ancak,
yaniışı görmenin dahi doğruyu bulmadaKi yaran inkat edileme~~. -_, .. . . . .
4. Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya D!yanet İşleri J3.~şkanhğı'nill, b4tÜn bu
ve benzeri işleri yapmal(, araştırmalarda bulunmak, ilgili )nıruluşlar' aras:ın"
da gerekli koordineji sağlamak iliere b.ir «Kur~ari Aka<lemisj» __veya «Kur'ıw
Enstitüsü» kurması· da düşünülı~bilir.
·
· ··

Bütün mesele, konuya samirniyetle eğilınektir. Ondan sonra .göriilecektir
ki; nice çareler ve metodlar ortaya çıkacak> yeni kuruluşlar meydiına ge_lecek
ve Allah'ın izİliyle meyveler görülecektir.
· ·
·· ··· · ·
,
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