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KUR'AN–I KER/MIN CSIXJB VE KIRAATI 

j;.; "11 ..L;k:J 	 ,31S-  JJ}-;» 

« 41:u. 1;2.' 7  c., 115" (Kul law kâ-

nal-bahru midâdan li kalimâti Rabbi la na-

fida'l-bahru kabla an tanfada kalimâtu Rab-

bi wa law ei'nâ bimitlihi madadâ). — "De 

ki: Rabbimin sözleri için deniz mürekkep 

olsa ve bir mislini de ona ilave etsek, Rab-

bimin sözleri bitmeden deniz tükenirdi". 

(Al- Kahf suresi, XVIII, 109). 

Ilahi vahyin rnahsulü olan Kur'an ı  Kerin ı , yaln ız müslümanlar için 

mukaddes bir kitaptan ibaret kalmam ış tır. Ayn ı  zamanda Arab riesir ede- 

biyatının ilk ve ebedi bir şaheseri olup, stil, uslüb bak ımından taklid edi- 
, 

lemez bir mükemmeliyettedir. Onun tilaveti kar şı sında yaln ız mü'minler 

değ il, Arapça bilen veya bilmiyen gayr ı  müslimler dahi hayran kal ırlar. 

Kur'an' Kerimi Frans ızcaya çeviren Sorbon profesörlerinden Regis Bla-

chere, bu ilahi kitap hakk ında yazdığı  bir etüdde, bu keyfiyeti şöyle ifade 

etmektedir: 'Hatta arapça bilmeyen bir Avrupal ı , •baz ı  surelerin tilavetin-

den mütehassis oluyor. Ya Muhammed'in muas ırları  – hiç olmazsa kin ile 

körle şmemi ş  olanlar – hakk ında neler dü şünülrnez?" 1 . 

Kur'an' Kerimin bu e ş sizliğ i ve i`caz ı  (inimitabilite, insuperabilite) 

hakk ında geniş  bir literatür vücuda gelmi ş tir Z. Bu e şsizlik valuas ı , müslü- 

manlarca bir dogm mertebesine yükselmi ş tir. 

1 Regis Blache're, Introduction au Coran, 2e edition, Paris 1959, p. 172. — Buna 

benzer bir ifadeyi Stanley Lane Poole de, kullanmaktad ır: "Vaktiyle bu süreleri 

dinliyen insanlara karşı  saçılan bu ate ş in ş iddetini bugün bile duyrnak kabifdir" (Stanley 

Lane Poole, Le Koran, sa poesie et ses lois, Paris 1882. [Kur'an, ş iir ve kanunlar ı , çeviren 

A. Doğan, Ankara 1942, s. 25] ). Kur'a,n ı  Kerimin tilâveti, bir çok mühim mü ş rik 

şahsiyetlerin islamiyeti kabul etmelerinde anti]. olmu ş tur. Bunun en güzel misali Hazreti 

Ömer'in ihtidas ıdır. 
2 cazu' 1-Kur'an hakk ında eser yazan en mühim müellifler şunlardır: Ar-Rummani 

Ali ibn 'Isa (384/994), Hamd ibn Mubammad al-Hanabl, (388/998), Ab ıl Bakr Muham-

mad ibnu't-Tayyib al-Bak ıllani, (403/1013), `Abdu'l-Kahir al-Curcani, (471/1078 veya 

474/1081), Fatı ru'd-Din ar-Razi, (606/1209), Abdu'l-' Aziz as-Sulami, (660/1262), Calalu'd- 
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Kur'ân ı  Kerimin üslüb mükemmeliyetini, islâmiyet aleyhindeki eser-
leriyle tan ınmış  olan papaz Henri Lammens bile teslim etmek mecburiye-
tinde kalm ış tır ("Au point de vue philologique, le style est d'une remarquab-
le perfection") 1 . 

Cenevre Üniversitesi profesörü ve fahri rektörü Edouard Montet, bu 
hususu, Kur'ân ı  Kerimin frans ızca tercümesine yazd ığı  mukaddimesinde, 
daha beliğ  bir şekilde ifade etmi ş tir: "Süreler hakk ında ileri sürdüğümüz 

bir çok meseleler hususunda ne hüküm verilirse verilsin, arapça olarak 

Kur'ân ı  bilenlerin hepsi, bu dini Kitab ın güzelliğ ini, üslübunun son dere-

cedeki mükemmeliyetini (edebl bak ımdan) tebcil etmekte müttefik ola-
caklard ı r ki, Avrupa dillerindeki bütün tercemeler, bunu hffiettirip ifade 

etmek imkân ından mahrumdurlar" 2 . Aynı  müellif, Kur'ân ı  Kerimin 
üslübu hakkında: "Kur'ânda pek büyük belâgat ta şı yan parçalar vard ır. 
Birçoklar ı  göze çarpacak derecede ş iir şeklini hâizdir... Bu gibi sözler hakikat 

ve derinlik ifade eder... Kur'ân ın esası  olup, ilk sahife ş inden son sahifesine 

kadar ikrar edilen vandeti ilâhiye (monotheisme) hayranl ığı  mucib ve tan-
tanah bir şekilde ifade ve ilân edilmi ştir. Kur'ân, ş imdiye kadar yaz ılmış  
din kitaplar ının belki en vandetçisidir" 3 . 

Prof. Louis Massignon'a göre ise, Kur'ân ı  Kerim: ilk kıra'ât ve tilâvet 
kitabı , dolayısile hayat bilgisi el kitab ı , ibadetin yegâne tilâveti (psalmodie 

liturgique) ve nizam ı , dini hukuk külliyatı  ve derin tefekkür (meditation) 

kitabıdır. Kısaca, islâm mantalitesini yaratan kitapt ır4 . 

Fakat Kur'ân ı  Kerimin hedefinin ne olduğunu, ne maksatla inzal 

buyuruldu'ğunu, bize, yine bizzat kendisi o güzel uslübu ile şöyle bildir-

mektedir : 11 Jj.11 11 ob.4 1 y1:5-  

— (Alif, Lâm , Râ. KiUbun anzalnffiıu ilayka tuhrica'n-

nsa mina-zulu ııı  gı ti ila'n-nüri bi izni Rabbihim ila şı r4i1-`Azizi'l-Hamid) 

"— Alif, Lüm, Râ. [Ey Muhammed, bu Kur'ân öyle bir] Kitabt ır ki, 

Din as- Suyüti, (911/1505). Bkz. Hrıci Halifa, Kaşfu' ş -?unün `an asiimi'l-kutubi wa'l-

funün ( Ş erefuddin Yaltkaya ve Kilisli Rifat ne şri), İ stanbul 1360/1941 (I,120); As-Suyüti, 

al-İ tkün fi g ulrımi'l-ur'ün, Kahire 1318 (II, 116); Tafsilât için Bakz. keza: T. Sabbagh, 

La Metaphore dans le Coran, Paris 1943, pp. 17-34. — Bu sahada eser yazan di ğer bir 

çok mühim müelliflerin bir listesi için bakmız: Nafim Türihu Fikrati 

$ur'rıni minal-bi`tati'n Nabawiyyati hatta 	 ırıa'a nakdin va taglIF 

(Macallatu'l-Macmd i'l-cIlmiyyi'l-`Arabiyy, XXVI I-XXX, Dima şk 1371/1952-1374/1955). 

1 Henri Lammens, La Syrie, Beyrouth 1921, I, 162; L'Islüm, Beyrouth, 1944, p.52. 

2 Le Coran Paris, 1949 (Introduction, p. 53). 

3 Ayni eser. s. 48. 

4 Louis Massignon, Situation actuelle de l'Islam (Revue de Paris, du 15 Juillet 1929), 

cite par Jean Abci-El-Jalil, Aspects interieurs de l'Islam, Paris, 1949, s. 16. 

5 Ibrahim süresi, XIV, 1. 
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onu, insanlar ı  Rablar ının izniyle, karanl ıklardan ayd ınlığ a, galib ve 

hakim, övülmeye lay ık olan [Allah ın] yoluna ula ş tırman için sana vah-

yetmiş iz di r" . 

Kur'ân ı  Kerim, Arab nesir edebiyat ının ilk ve ebedi ş aheseri olmakla 

kalmamış t ır. Ayn ı  zamanda Hazreti Muhammed'in nübüvvet ve risaletini 

teyid eden en büyük bir mucizedir. Geçmi ş  peygamberlerin mucizeleri, 

ekseriya geçici ve hissi (al-mu `cizatu'l-Inssiyya), yani sadece o devirde 

yaşı yanlar ve o anda haz ı r bulunanlar tarafından mü ş ahede edilebilirdi. Me-

sela, sihrin revacta bulundu ğu ve ünlü sahirlerin ya ş ad ıkları  bir devirde 

Hazreti Mûsâ'ya mucize olarak sihirli bir asa verilmi ş  ve bununla sahir-

ler mağ lûb edilmiş tir. T ıbbın ve haz ı k tabiblerin yüksek derecelere ula ş tık-

lar ı  bir zamanda da Hazreti İ sa, t ıb sahas ında büyük mucizeler göstermi ş tir. 
Hazreti Muhammed'in mucizeleri ise, ekseriyetle sürekli ve akli (al-mu `ci-

zatu'l-`41iyya) idil. Hazreti Muhammed zaman ında Arab dili üslûbu 

ve hitabeti, en yüksek dereceye ula şmış  bulunuyor, adeta alt ın ça ğı na ya şı -

yordu. Bunun timsalini me ş hur yedi muallakada görüyoruz. Filhakika 

sıralarda zaman zaman tertib edilen edebi müsabakalar (mesela Siilt ı  
`Ukada), edebi mahsullerin daha verimli bir şekilde inkiş afinda âmil olu-

yordu. O zamanki edebi mahsuller böylece tenkid süzgecinden geçerdi 2 . 

İş te Arab kavminin belagat ve fesahat , sahas ında en yüksek bir merte-

beye ula ş tığı  bir devirde gereken en büyük mucize, hiç ş üphe yok ki belâgat 

ve fesahatin en büyük timsali olan ve hiç kimse tarafından taklid edilemiyen 

Kur'âm Kerimin vahycdilmesi olmu ş tur. 

Kur'ân ı  Kerimin i'caz ı nı , ona benzer veya ona yak ın ba şka bir eserin 

meydana getirilememesinde, bu hususta insanlar ın âciz olmalar ında gö-

rüyoruz. 4.0 )_A I L:tr. ‘,..;YI 

3 y gh 	 JLS yI 9  (Kul la in ictama'ati'l-insu wal-cinnu `alü an 

ya'tii bi mitli 	 ya'tfına bi mitlihi wa law Una ba` ı:Juhum 

li ba 	?alı iırA) — "De ki, bu Kur'ân ın bir benzerini [meydana] getir- 

mek için ins ve cin bir araya gelseler ve hattâ birbirlerine yardl ış cı  olsalar 

bile, onun gibisini [meydana] getiremezler". 

Kur'an' Kerimde, yukar ıdaki ayetiyle, kendisine benzer bir eserin 

meydana getirilemiyece ğ i buyurulduktan sonra, aksini iddia edenlere ve 

böyle bir eser meydana getirmek istiyenlere de ş u gibi davetler yap ı lmış tır: 

1 As-Suyüçi, Al-itkün (II, 116-119). Abü Zahra, Mul ıammad Rasülullüh, (Liwü'u'l-

islüm, Kahire 1368/1949, 11/7, s. 43) 

2 Bkz. Curci Zaydün, Türihu üdübil-lugati'l-cArabiyya, III üncü tabi, Kahire 1936 

(I, 80); J. Abd El Jalil, Breve histoire de la litterature arabe, 3 e edition, Paris 1947, p. 

25.-`1J1(4, Macanna sûklar ı  için bkz. Yükfı t, Muccamu'l-Buldün, Beyrut 1374/1955-1376/ 

1957 (zikri geçen maddeler). 

3 Al- ı sr - .' suresi, XVII, 88. 
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I jp .5 1 	 41.t. 	1 .;T.; 	 ( a 

,..31 (am yakülfina'f-tarâhu; kul fa'tû bi `a şri suwarin n-lit-

lihi muftarayâtin wa'd mani'stata `tum min dûni'llâhi in kuntum 

südi151141) — "[Senin için, Kur'ân ı] O uydurdu diyorlar [de ğ il mi?]; [on-

lara] de ki: Siz, sözüntide samimi iseniz, Allahtan ba şka kimi [yard ıma] 
çağı rırsan ız çağı rın da, onun gibi on sure uydurup meydana getirin". 

Z41 	 L.1 .; 	 (*.ı l 	( b 
j 	1r,3„; 	;11 j l:J1 	1_,Zli c 	is) j 	 . 	e..*;5" 

2  .,:yjn ,::)•lL (Wa in kuntum fi raybin mimmâ nazzalnâ `alâ `abdinâ 
fa'tii bi sûratin min ş uhadâ'akum min dûnillâhi in kuntum 

Fa in tam taralü, wa lan taralû, fa'ttalg ı 'n-riâra'llati waVı -

duha'n-nüsu wag-h ıcâratu u'iddat — "E ğer kulumuza [Mu-

hammede] indirdiğ imizden [Kur'ândan] ş üphe ediyorsan ız ve doğ ru sözlü 

iseniz, Allahtan ba şka yard ımc ı ların ı zı  [yard ıma] çağı rı n ve onun süre-

lerine benziyen bir süre [meydana] getirin. [Bunu] yapamazsan ız –ki 
[elbette] yapam ıyacaks ın ı z– kâfirler için haz ırlanmış  bulunan ve yakı tı  
insanlar ile ta şlar olan ate ş ten korkun". 

.Filhakika bu davetler kar şı s ında muar ızlar, tabiatiyle, acizlerini gös-
termekten ba şka bir ş ey yapamamış lardır. Vâkıa bu sahada baz ı  cür'et-
kârlar ın ortaya at ı ld ıklar ı  görülmüş tür. Güyâ Kur'ân ı  Kerime bir nazire 

olmak üzere sözüm ona bir kaç cümle ortaya atanlardan biri, yalanc ı  (sah-

te) peygamber Museylime olmu ş tur 3 . 145 H. tarihinde ölen ibnu'l-Mu-

lsaffacda 4, rivayete göre, Kur'ân ı  Kerimin bir talliclini yapmağa niyetlen-

miş , fakat bir müddet sonra Hüd sûresinde 5  ‘3..1;1 1?." J.l..1,1 J1 
[ya ardu'bla`i mâ'aki wa ya samâ'u — "Ey arz, suyunu çek, ey semâ 

[yağmurunu] .tut" âyetinin bir çocuk taraf ından okunduğunu iş itince, bu 
iş ten yaz geçmi ş tir Hattâ bu âyeti kerime, rûhunda öyle büyük bir tesir 

yapmış tı  ki, o ana kadar haz ırladığı  bütün taklidleri imha etmi ş  ve Kur-

âm Kerimin hiç bir zaman taklid edilemiyecek bir Allah Kelâm ı  olduğuna 

inanmış tır. Feylosof şâir Abu'l-`Ali' kl-Ma `arrrye 'de böyle bir niyet nisbet 

1 Hüd suresi, XI, 13. 

2 Al-BalFara suresi, II, 23-24. 

3 Bkz. 	 Muhammad ibnu't-Tayyib, 	 tahlsIku's-Sayyid 

Ahmad Ş akar, al-I“hira 1374/1954 (s. 238-240); As-SuyiltI, al-Itkk ı , (II, 119). 

4 Bkz. 	 I`cüzu'l-Rur' -ân (s. 46-47); As-Suyüg, al-Itkffi ı , (II, 119). 

5 Hüd s ıı resi, XI, 44. — Kur'ân ı  Kerimin, stil bak ım ından, kâbili taklid olm ıyan 

ilâhi bir eser olduğu görüşünü tasvib ve kabul eden ve bu hususta Nöldeke'nin bu görü-

şe aykırı  fikirlerini çürüten Prof. Bousquet'nin mühim bir yaz ısına da burada bilvesile 

e  işaret etmek istiyoruz: Theodor Nöldeke, Remarques critiques sur le style et la syntaxe 

du Coran (Traduit avec une Postface: Observations Sociologiques sur le dogme de la 

precellence du Coran, par G. H. Bousquet), Paris 1953 
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edilmiş tir. Bunu Az-Zamainari bile muhtemel addetmi ş tir. Fakat Fatıru'd-

Din ar-Razi buna itiraz etmi ş tir. Diğer taraftan müste ş rik Kremer, böyle 

bir ihtimali kabul etmemektedir. Rivayete göre ş air Abu't-Tayyib al-Mu-

tanabbi'nin i de buna benzer muvaffak ıyetsiz bir te şebbüsü olmuş tur. 

Müşriklerin Hazreti Peygambere yapm ış  oldukları  iftiralar ara-

sında, onun şair olduğu hususu da vard ır. Nitekim Kur'an' Kerim, al-An-

biya' süresi (XXI) nin be ş inci ayetinde buna i ş aret etmi ş tir: " 	j.! " 
(bal huwa `irun). Bununla beraber, Hazreti Peygambere isnad edilen 

bu s ıfat, Yasin suresi (XXXVI) nin 69 uncu ayetinde kat'i surette 

reddedilmi ş tir • 	 )1I 	i.)1 	jı,Z, 	 .1:..10 L i  » 

(wa ma `allamnahu' ş -şi`ra wa ma yanbağ i lah. İ n huvh illa zikrun wa 

I.ur'anur ımubin), yâni, "biz ona [Muhammed'e] ş iir öğ retmedik, [bu] 

ona yara şmaz. [O'na vahy olunan kelâm] ö ğüt ve apaç ık Kur'ând ıe. 

Müş rikler tarafından Hazreti Peygambere isnad edilen şairlik vasfı , Kur'ân ı  
Kerimin ba şka sürelerinde de görülmektedir 2 . 

D. H. Müllefiri de sathi tetkikleri neticesine bak ı lacak olursa 3 , Kur'an]. 

Kerimin onyedi süresinde eski bir ş iir ş eklini, yani "strophe" ıı , bulmak 

mümkündür. Sonradan. bu fikre R. Geyer de kat ılmış fir 4. Hakikatte ise, 

Nöldeke, Schwally, Montet ve Regis Blachere'in i şaret ettikleri gibi, Kur'ân ı  
Kerimde gerçek strophe bahis mevzuu olamaz. Hattâ Arab şairleri bile ne 

o zamanlarda ne de daha sonraki devirlerde strophe'u kullanm ış lard ı r,s. 

Islâmiyetin ilk devirlerinde, Islam dü şmanları  tarafından • Kur'ân ı  
Kerim stilinin, kâhinlerin "ritm" (seci')i veya kafiyeli nesir ile kas ı tl ı  
olarak kar ış tırı ldığı na temas eden Blachere, valiyin ulvi ve o kadar tesirli 

ikazlariyle kahinlerin süfli ve mandud kehanetleri aras ında mukayese yap-
man ın imkans ız olduğuna işaret etmi ş tir 6 . 

Kur'an' Kerimde ş iirin mevcud olmad ığı  hususunda ittifak eden yal-

nız islam ulemas ı  değ ildir. Garp müste şriklerinin de en son tetkik netice-

leri bu gerçeğ i ortaya koymu ş  bulunmaktad ır. Biz burada misal olarak 

1 Muliammad cAbdu'l-`Azim az-ZarkEı ni, 	 `ulümi'l-Kur'rı n, 

at-tab'atu't-tWita, al-Kühira 1373/1953 (II, 231). 

2 As- Srifffit (XXXVII, 36); At-Tür (LII, 30); Al- Hül0p. (LXIX, 41). Hazreti Pey-
gamberin hemen hemen yaln ız bir beyt söyledi ğ i malûmdur: c:/ 1 li I - 

Ana'n-Nabiyyu lü kagib- Ana'bnu 'Abdi'l-Muttalib; yani: ben gerçek Pey-
gamberim-Ben `Abdu'l-Muttalib zadeyim (Bak ın ız: Muslim Ibnu'l-I-jaccüc al-KusayrI, 

Muhammad Fu'kl 	 al-1“hira 1375/1955, III, 1400- 
1401)• 

3 Die Propheten in ihrer ursprunglichen Form (Wien 1896). 

4 Zur Strophique des Qurans (in:Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlan-

des, XII, Wien 1908). 

5 Regis Blach&e, Introduction au Coran, s. 177. 

6 Ayni eser, s. 178. 



sadece. E. Montet'nin: "Kur'âm Kerimde dar manâda şiir yoktur" 1  sözü 

ile Regis Blachere'in: "vahiy şeklinin ş iirle hiç bir alakas ı  yoktur", "hatta 

o kadar çe şitli, o kadar değ iş ik ve o kadar mülâyim olan —kafiyeli— birlik-

lerin ritmi dahi Arab belağ atının kaidelerine hiç bir surette uymaz" 2 , 

tarz ındaki fikirlerini zikretmeyi kâfi görüyoruz. Bununla beraber E. Mon-

tet'nin şu sözünü de burada kaydetmek faydadan hali de ğ ildir: “Kur'â-

nın bir veya birkaç âyetinde — ş iir söylemek kasd ı  olmaks ız ın— naz ım 

bulunabilir.Nitekim bizim en iyi nesir yazarlanm ızın da, farkına varmadan, 

yaz ı larında bir alexandrin vücuda getirdikleri görülür" 3 . Aksi takdirde, 

Az-Zarka şi'nin dediğ i gibi, herkes ş air olurdu, zira herkesin kelâm ında 

vezin ve naz ım tesadüfen vaki olabilir 4 . 

Kur'an! Kerim metninde bir kaç m ısra ke şfettiklerini söyliyenler 

misal olarak, bilhassa, 94 üncü (In ş irah) surenin birinci aSretini gösterirler: 

" " (a lam na ş rab laka ş adrak) 3 . Keza 6  " I J.,11 Jt:.3 :)" 
(lan tanalu'l-birra hatta tunfika) ayeti kerimesi de, münferit misal olarak 

zikredilebilir ki aruz kâidesi (VIII. "ramal", bahri, .3 üncü, "mabzüf", 

darb ı) ne de uymaktad ır (Fa`ilatun/Fa`ilatuniFa`ilun). 

Bu mevzuda Kur'an' Kerimden bir kaç misal daha verebiliriz : 

a) 7  " 	J; U C:,  İtıb 	" (ilayhata, hayhata li ma ta'adan) 

yâni: "heyhat, heyhat, size va'd olunan şey ne kadar uzak!" 

13) 8  &y.._;.■ 	 (wa yubzihim wa 

yanşurkum `alayhim-wa yaşfi şudara kawmin mu'minin) yâni: " 

[Allah] onlar ı  [ellerinizle] azaba u ğ ratır [rüsvâ eder]; onlara kar şı  size 

yard ım eder, mu'minlerin kalbine Şifa, ferah verir." 

c) 9  "a9 L. 	 „ (in yantahü yuğ far lahum ma kad 

salaf) yani: ... [kafir olanlara de ki: Küfür ve adavetten] vazgeçerlerse, 

onların geçmiş te yapt ıkları  affedilir" 

d) 10 	c"', âul 	„ (Na ş run 	 wa fatbun karib) 

yani: " ... Allah tarafından bir yard ım ve yak ın bir muzafferiyet vard ır.." 

Ş iirde "kafiya" ya, seci'de "karina" ya müvazi olarak, Kur'an' Kerim 

ayetlerinde " 71,1.; „ ("fa ş ila") vard ır ve ayetin son kelimesine denir. Keli- 

I Le Coran, (Introduction, s. 49). 

2 R. Blachere, Introduction au Coran, s. 177 

3 Le Coran, (Introduction, s. 50). 

4 Al- Burhan fi 	 (Muhammad Abu'l-Façll Ibrahim ne şri), 
1376/1957, II, 117. 

5 E. Montet, Le Coran (Introduction, s. 49 ve not. 6.) 

6 Alu'Imı n sûresi, III, 92. 

7 Al-Mu'minfın suresi, XXIII, 36. 

8 At-Tawba suresi, IX, 14. -~ir bahrinden oldu ğu zikredilir (Al-Burhan, II, 115). 

9 Al-AnfM suresi, VIII, 38.-Racaz bahri. 

10 Aş - Şaff suresi, LXI, 13. 



meye bu ismin verilmesi, kendisini takibeden âyetten bir evvelki ayeti 

ayırt (fa ş l) etmesi sebebiyledir. Bu adland ırma, keyfi bir tasarruf olmay ıp 

Kur'an' Kerimin sarih bir ifadesine dayanmaktad ır:I 4;1T .1.:5-  
(KitMpuın fuşşı lat ayatuhfı ) —"âyetleri ay ırt edilmiş  bir Kitap't ır"."Faşı la" 

nın son harfine " ı 1. Li11 vy  „ (lıarful-fa ş ila) — "fas ıla harfi" denir. "Fâ-

sı la'', âyetin sonu olmas ı  hasebiyle, okunu ş ta tevakkuf ve istirahat yeridir. 

Ş unu da hat ırlatal ım ki bir ş iirin kâfiyesinde kusur say ı lan, mesela 

harekelerin birbirine uymamas ı  gibi hususlar, fas ı lada asla kusur say ı l- , 
mazlar. Misal olarak şu kelimeleri zikredebiliriz: " y,T  y „ (turca'fin) 

ile " f  h .,, (`alim); " I „ (al-mI`ad) ile " .,, (at-tawab); " 3_411 „ 

(at-tarik) ile " 	.,, (at-tak ı b). Bunlar, kusursuz fas ı la addedilmekle 

beraber, ş iirde, kafiye bak ımından kusurludurlar 2  " 	 „ (ya `lamfm), 
" 	„ (mu'minin), " 	„ (mustakim) kelimeleri, fas ı la olarak bir- 

birine uygun sayı lırlar. Keza " 	„ (burüc), " 	„ (mark), " ts „ 

(talıld), 	„ (tabar), " 	„ (fawak) ve " yl „ (`ucab) gibi kelimeler- 

de yine fas ı la olarak kaideye uygundurlar. Ayn ı  durum, " 	„ (kari- 

man), " C ı> „ (baditan) ve " Î Q ı  „ (başkan) kelimelerini de şamildir 3 . 

Fas ı lalar ın son harfleri birbirine benzerse, bunlara "A",„ (mutamatil) 
denir. Mesela: 

jiLJI (Wa't-tür) — "Tür'a yemin ederim", 

1:5" (wa kitabin mastfı r) 	— "Yayı lan sahifeye, yaz ı lmış  
(fi rakkin man şür) 	— kitaba yemin ederim", 

4 j>4411 il , (wal-bayti'l- ına`mik) — "ma'mür olan eve [Kâ' beyej 

yemin ederim" gibi. 

Fas ılaların son harfleri mümasil olmay ıp birbirine yak ın olduklar ı  
takdirde bunlara da 	(mutakarib) denir. Mesela: 

(ar-Rahmani'r-Ralılm) 	— "[Hamd], Ceza gününün 
5  r„, JJI. (Maliki yawmi'd-Din) sâhibi Rahmân ve Ra-

him [olan Allah'a mah-

sustur]" gibi . 

Kur'an]. Kerimi, ş iir veya seci'e benzetmeye mütemayil olan Garp 
müsteşriklerini, bilhassa baz ı  hususlar şaşı rtm ış tı r. 

Mesela, baz ı  sürelerde bir âyetin, bir veya bir kaç âyetten sonra tek-
rarlanmas ı  (refrain). Buna misal olarak şu ayetler zikredilebilir: 

1 Fuşş ilat suresi (XLI, 3). 

2 As-Suyüti, A1-It4rm, II, 97. 

3 Al-K4sirni, Muhammad Camffiu'd-Din, 	 (Muhammad Fu'Etcl 
`Abdu'1-B41. neş ri) Kahire 1376/1957, 1,278. 

4 At-Tür suresi LII, 1-4. 

5 Al-Fiıtiha suresi, I, 3-4. 
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a) " 	 j  .44.51  dJJ:) c3 ,*)1 „ (inna fi zûlika la ûyatan wa 
ına kûna aktaruhum mu'minin], yâni' "muhakkak bunlarda[Allah ın kemâli 

hikmetine ş âhid olan] ibret, ders vard ır; lakin onlar ı n ekserisi, inanmazlar". 

Bu ayet, A ş-Su'arû' suresi (XXVI) nde sekiz defa tekerrür etmektedir 

(ayet No.: 8, 67, 103, 121, 139, 158, 174, 190). 

b) " 	 „ (fa hal min muddakir), yâni "hani ibret alan 

var mı ?". Bu ayeti kerime 	 suresi (LIV) nde alt ı  defa tekrarlan- 

maktad ır (ayet No.: 15, 17, 22, 32, 40, 51). 

C) 1.Ç.■ ..)] „ (fa bi ayyi ûlû'i Rabbikumû tukazzibûn), 

yani "o halde, Rabb ımz ın hangi nimetlerini inkâr ediyorsunuz [yalan 

addediyorsunuz]?", Bu ayet de Ar-Rahman sûresinin (LV): 13, 16, 18, 

2 1 , 23, 25, 2 8, 30, 32 , 34, 36, 38, 40, 42 , 45, 47, 49, 5 1 , 53, 55, 57, 59, 61 , 
63, 65 67, 69, 71, 73, 75, 77 no.l ı  ayetlerinde, 31 defa tekerrür etmektedir. 

d) . „ (wa katirun minhum fûsikûn) yani" .... 

onların çoğu fas ıkur". Bu ilahi sözler de Al-IIadid süresi (LVII) nde üç 

defa tekrarlanmaktad ır (ayet No.: ı 6, 26, 27). 

Seci'de "karinelerin" müsavi olmas ı , ş iire benzeme bak ımından, mak-

bul addedilir Ayet fas ı lalarında da buna benzer haller vard ır. Mesela: 

(FI sidrin matı çlûd) -"[Onlar] dikensiz sidr a ğaçları ", 

1,11. (wa talhin mandûd) - "ve salk ımları  sarkmış  muz ağaçları  
altında" 

1  .3 j-tr ji; 	(wa zillin mamdild) - "ve yay ı lmış  gölgede ..". 

İ kinci ayetin birinciden daha uzun olmas ı , derece itibariyle, bundan 
sonra gelir. Mesela: 

'cs jr, 11 	j  (wa'n-nacmi izû hawû) 

2  (S..9 	 (ma vallaûhibukum wa ma ğawû) "Gurûb 

eden y ı ldıza yemin ederim. Arkada şı nız [Muhammed], yolunu şaşı rmad ı , 

haktan ayr ı lmadı ". 

Nihayet bu hal, üçüncü ayete de râci olabilir . Mesela: 

(huwahu fa ğullüh) 
(tumma'l-cahlma 

a--1. < 3 	(tumma fi silsilatin zar`uhû sab`fina 

zira'an fa'sluküh) - "Onu tutun ve [zincirle] ba ğ laym-sonra Cehenneme 

afin - [daha] sonra onu, _yetmi ş  ar şı n uzunluğunda zincire vurun". 

1 Al-Wrilg`a suresi, LVI, 28-30. 
2 An-Nacm suresi, LIII, 1-2. 
3 Al-wii4a suresi, LXIX, 30-32. 



Keza seci'de k ı sa, orta ve uzun cümleler oldu ğu gibi, Kur'ân ı  Kerim 

âyetlerinde de böyle bir taksime raslanmaktad ır. Kısa âyetlere misal: 

(Wal-mursalki `urfan), 

(fal-`üş ifki `aşfan ...) — " Birbiri ard ından [ha-

yırla] gönderilenlere yemin ederim - şiddetle eserek bât ı lı  savurup atan-

lara yemin ederim .. .". 

Orta ayetlere misâl: 

I şi.t..11 j 	 (iktarabati's-sü'atu , wa'n ş akkal-kamar) 

2  Iyi j je j  '(wa in yaraw âyatan yu'riçlü wa 

yakülü sihrun rrıustamirr). — "K ıyamet yakla ş tı  ve ay yar ı ld ı  - Onlar 

bir âyet [delil] görecek olsalar, yüz çevirip, [bu] daimi bir büyüdür, 

derler". 

Uzun âyetlere misâl : 

c ^w 4I 	j 	 r4.5- 1 ) 1 j1 j 	 I 
3 	j.L.ai I C... I 	.1;1 ( İ z yurikahumu'llWıu fî manknika kalilan wa law 

ar5kahum katIran la fa ş iltum wa la tanza`tum fi'l-amri wa Mkinn-

a'115ha sallama, innahn `alimun bi zti' ş - ş udür). 

ly. ■ £1) 1  Es,=,;L-1 	3 r(11-7b./ 	" r(:.,PI 	:51 	 :51  

4 .ü ı l Ll I j (Wa iz yurikumühum iziltakaytum fi a `yunikum 

kalîlan wa yukallilukum fi a `yunihim li yakdiya'115hu amran küna nıaf`fıl; 
wa turca`u'lumfır). — " Hani Allah sana uykunda onlar ı  az gös-

termi ş ti; çok gösterse idi korkard ın ız ve [bu] i ş  üzerinde çeki ş irdiniz; 

fakat Allah sizi kurtard ı , çünkü O, kalplerde olan ı  hakkıyle bilir - Hani 

kar şı  karşı ya geldiğ iniz zaman onlar ı  gözlerinize az göstermi ş , onlar ın göz-

lerinde de sizi azaltm ış tı  ki [bunu] olacak i ş i yerine getirmek için yapm ış tı ; 

[bütün] iş ler Allah'a döner" 5 . 

Rhetorique ulemas ı nca (bedliyyüna göre), t ıpkı  seci'in karinelerinde 

olduğu gibi, ayetlerin fas ı laları  da bir kaç çe ş iddir 

ı ) İ ki fâs ı lamn, yezinde uymamakla beraber, fas ıla harflerinde birbiri-

ne uygunluğu " JiJkLI „ (al-Mutarraf). Buna misal olarak, N ıih suresin-

deki 13 ncü ve i 4  üncü ayetleri zikredebiliriz: 6  

1 Al-Mursalt suresi, LXXVII, 1-2. 

2 Al-R.amar suresi, LIV, 1-2. 

3 Al-Anfl suresi, VIII, 43 

4 Al-Anfffi suresi, VIII, 44. 

5 Bu rnisaller için bak ınız: Az-Zarka ş i, al-Burlı n, I, 77-78. 

6 Bkz. Az-Zarka ş i, al-Burhtsn, 1,76; as-SuytıtI, al-Itlgın, I, 104. 



j1; 4u J y y r(il. (Ma lakum, la tarcana lillahi wakara?) 

IJI 	-ı; s  (Wa kad balakakum atwara) — yani: size ne olu- 
yor ki, Allah' ın sizi vakarl ı  kılmas ın ı  ümid etmiyorsunuz? Halbuki O sizi 
türlü türlü hallerde yaratt ı . 

2) İ ki fas ı lanın hem vezin hem de kafiyede birbirine uygunlu ğu (al-
Mutawazl, 	). Mesela : 

(Fiha sururun marfa `a) 

j  (Wa akwabun mawçlrı `a) — yani: orada yüksek 
tahtlar, konulmu ş  kadehler vard ı r. 

3) İ ki fas ı lan ın yalnız vezinde uygunluğu (al-Mutawrızin " 	„) 
mesela: 

, (Wa namariku ma ş fafa) 

2  diye,. L3 	(Wa zarabiyyu mabtata) — yani: [orada] s ıralanmış  
yastıklar - serilmi ş  halı lar [vard ı r]. 

Kur'an' Kerim, " 'ilmu'l-bala ğa", yani Rhetorique, bak ımından, 

geniş  ve mühim bir tetkik sahas ı  arzeder. Bu hususta bu güne kadar mütead-

dit eserler vücuda getirilmi ş tir. 

Kur'âm Kerim, ihtiva etti ğ i kelimelerin hakiki manalar ından ba şka, 

lüzumunda, mecazi manalar ı  da almış tır. Bunlar ın bir çok çeş itleri vard ı r. 

Macaz [mursal], yani Metonymie, için burada ş u misal gösterilebilir: 

3  T J I 	 j  . . . Wa arsalna's-sama'a `alayhim midrara) 

— "Biz onlar ın üzerine bol bol sema ya ğ dırmış tık". Burada "sama"',tabiri 

mecazidir, manas ı  yağmurdur. Ayn ı  tabir Kur'an' Kerimin ba şka yer-

lerinde de tekerrür etmektedir 4 . 

Taşbih (Comparaison) olarak a ş ağı daki ayeti kerimeyi ele alal ım: 

I Em il ,*.) I 

5  ,öff 1 J; 	(Matalu'llazina't-tabaza min dani'llahi awliya'a,ka 

matali'l-`ankabati'ttabazat baytan. Wa inna awhanal-buyati la baytu'l- 

cankabati, law kana ya `laman) — "Allandan ba şka dostlar [hami ve 

1 Al-Gitsiya suresi, LXXXVIII, 13-14. (Bkz. az-Zarka şi, al-Burlffin fi <1_11-rni'l-
Iur'Ll, (1,75); as-SuyütI, 	fi 	 (II, 104). 

2 Al-GAş iya suresi, LXXXVIII, 15-16. (Bkz. az-Zarka ş i, al-Burlıkı , I, 76; as-Suyüti, 
al-ı ticn, II, 104.) 

3 Al-Ad âm suresi, VI, 6. 
4 Hild suresi, XI, 52.; Nnh suresi, LXXI, 11. 
5 Al- `Ankabür suresi, XXIX, 41. Bkz. 	 Mub.ammad ibnu't-Tayyib, 

s. 401-402. 
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yard ımc ılar] .  edinenlerin misali, kendine bir yuva yapan örümcek gibidir. 

[Ke şke]bilseler[ki] evlerin en dayan ıks ı zı  muhakkak örümceğ in yuvas ıdır". 

"Nür" kelimesi Kur'ân ı  Kerimde gerek as ıl manasında, gerek "do ğ ru 

yol, istikarnet" ve gerekse b laşka ınanalarda kullan ılmaktad ır ("Kur'ân ı  
Kerim" de nurdur; "Allah' ın Nuru" (Nâru'llâh), yani onun yolu, diğer 

tabirle, islâm manâs ındad ır). Allah da nurdur ki, buna en muvafık misal 

şu güzel "parabole"dur: 

• *.)>; 	 _ı ."; 411  

1 	 Zı l cbt 	JP 

(Allâhu nüru's-samâwki wa'l-arçh; matalu niirihi ka mi şkâtin filı â miş -

bâlft; al-mişbâlftu fi zucâca; az-zucâcatu ka alinahâ kawkabun durriyyun, 

yfilsadu min şacaratin mubârakatin zaytânatin la şarlpyyatin wa la gar-

biyya; yakâdu zaytuhâ yudi'u wa law 1am tamsashu nürun nür; 

yandi'llâhu li nürihi man ya şâ' wa yaçlribu'llâhul-amtâla Wallâhu 

bi kulli şay'in 'alim). "Allah , göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru, 

içinde ışı k bultman bir kandil yuvas ı  gibidir. O ışı k, bir cam içindedir. 

Cam, sanki inci gibi par ı ldiyan bir y ıldız gibidir. Bu, Garpta ve Ş arkta 

bulunmıyan mübarek zeytin a ğac ından yakıhr, Ate ş  dokunmasa bile onun 

yağı  ışı k verecek gibidir; nur üzerine nurdur. Allah,. diledi ğ ini nuruna 

iletir ve insanlara misaller verir. O, her şeyi hakkıyle bilir". 

Kur'ân ı  Kerimdeki müteaddid istiare (metaphore) levden birini 

burada misal olarak verelim: 	2 .... 	 r(.1 

(Wa Huwallazi ca'ala lakumu'llayla libâsan) — "O [Allah] d ır ki, geceyi 

sizin için elbise yaptı ". Buradaki elbise, "örtü" manas ınad ır: sitr wa klicâb 

li abş ârikum. 

Belâgat ilminin bütün mevzular ına Kur'ân ı  Kerimden misaller ver-

mek çok tafsilâtl ı  bir iş  olacağı ndan, biz burada sadece bir kaç misalle ik-

tifa •ettik. 

Görüldüğü gibi, Kur'an]. Kerimin ş iir ve seci' olmad ığı , ilmi metod-

larla kat'i surette tesbit edilmi ş tir Bununla beraber, ahenk ve tenasüb 
Kur'ân ı  Kerimin her âyetinde, hattâ her kelimesinde tecelli etmi ş tir. Mese-

lâ vald, tehdid, azâb ve bunlara benzer manâlar ı  ifade eden kelimeler, 

kendi yapılış lanyle bile bunu belirtmektedirler ki bu kelimelerin bünyevi 

kuvveti insana korku vermekte, hattâ ruh üzerinde gök gürültüsü ve u ğultu 

tesiri icra etmektedir. Misal olarak Firavunun sözlerini nakleden şu ayeti 

1 An-Nür suresi, (XXIV, 35) 
2 Al-Furkgın suresi, XXV, 47. Bkz. İ bn Kutayba, Ta'wIlu 	 ta1411F, 

as-Sayyid Ahmad Şakar, Kahira 1373/1954, s. 109. 

1 1. 



zikredebiliriz : ç y. JJi r 	̀JI r.5- „..(J , ıji 4  r.5.J 	,:ı l 	4.1 	j1; „ 

5.12.; 

(Dala âmantum lahn kabla an âzana lakum; innahü la kabirukumu'l-lazi 

`allamakumu's-sibra, fa la ukatti`anna aydiyakum wa arculakum min 
wa la uşallibannakum fi 	 wa la ta`lamunna ayyuna 

aşaddu `azaban wa 	yâni, "Firavun dedi ki: 'Ben size izin vermeden 
mi ona inand ımz? Şüphesiz size, sihri ö ğ reten o büyüğünüzdür. [Öyle 
ise] sizin ellerinizi ve ayaklar ımzi çaprazvari keseceğ im, sizi hurma kütük-
lerine asaca ğı m. [O zaman] hangimizin azab ının daha ş iddetli ve daha 
devaml ı  olduğunu anhyacaks ınız". 

Diğer taraftan, mevzu, hakiki mü'minlere, cennetliklere ve cennetin 
güzelliklerine intikal ederse vas ıfları  ifade eden kelime ve lafizlar, 
daha ince ve daha yumu şak olur, sesler de bir musiki enstrüman ını  and ırı r. 
Mesela: 2  j JI JI „ 

(Ya ayyatuha'n-nafsu'l-mutma'inna, irci`i ila Rabbiki râdiyatan marçliy-

ya, fa'dhuri fi `ibadi, wa'd t ıuli cannati), yâni, "ey huzur içinde olan ruh, 

hoşnud etmi ş  ve hoşnud edilmiş  olarak Rabbine dön. [Has] kullar ım aras ına 
gir, cennetime gir". 

Bu ve bundan evvelki izahlar ımızla, Kur'ân ı  Kerimin, üslübu hak-
kında bir nebze fikir verebilmi ş  olduğumuzu ümid ediyoruz. 

Ş iir veya seci'in kâidelerine uym ıyan, dolayı sıyle ş iir veya seci' olmıyan 

Kur'an' Kerimin bu ulvi metni nedir? Profesör William Marçais, bu ger-
çeğ i nazar' itibare almakla beraber, Kur'an! Kerimin dilini hakiki ve tam 

manâda nesir olarak telakki etmeye taraftar olmad ığı nı  da belirtmi ş tir 3 . 

Maamafih Kahire üniversitesi Profesörlerinden Dr. Taha Huseyin, bu 

mevzuda şöyle bir formül bulmu ş tur: "Kur'an, ne ş iir ne de nesirdir. 

O, sadece Kur'ând ır" 4, " ,51") >a 1.(1 	 ,:)1",z ı  
Hakikatte ise, Kur'ân ı  Kerimin metni, bütün kelime ve âyetlerinde ve 

bilhassa ayetlerin sonlar ındaki "fa şı la" larda ulvi bir ahenk, tenasüb ve 
insicam arzetmekle ve bir ş iir veya güzel bir seci' kadar dinleyiciyi teshir 

edip co ş turmakla beraber, yine de kendine has ve mükemmel bir nesirdir. 

1 Trthii suresi (XX, 71). 

2 Al-Facr suresi (LXXXIX, 27-30). 

3 W. Marçais, Les Origines de la prose arabe (Revue africaine, 1927, p. 5). Bkz. 

T. Sabbagh, La Metaphore dans le Coran, s. 1., not 2.-Prof. E. Montet, bu meseledeki güç-

lüğü şöylece gidermeğe çalış maktad ır: "Kur'ânda, edebi şekil bakımından kafiyeli [yani 

%silah] nesir (prose poetique rimee) ile hakiki nesir (Medine sürelerinde) mevcuttur. Ka-

fiyeli nesre rağmen, dar manda ş iir yoktur" (Introduction. p. 49). 

4 Bkz. Sayyid Kutub, at-Ta şıviru'l-fanniyyu fi'l-Kur%n, 2 nci tab' ı , Kahire 1949, 

s. 86, not 1. 
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Kur' dm Kerimin Musiki İle Ilgisi 

Kur'an' Kerimde ş iir veya seci'in mevcud olmad ığı  tebeyyün ettikten 

sonra, diğer bir sual daha akla gelmektedir: acaba Kur'an]. Kerimin, uzak-

tan dahi olsa, musiki ile bir, ablası  var m ıdır? Filhakika, Kur'âm Kerimin 

nazmındaki ahenk ve tenasüb, bilhassa ayetlerin sonundaki kelirnelerin 
(fasılaların) birbirine uymas ı  ve buna benzer bir çok hususlar, bizi bu 
ilahi kelâmda musiki unsurlar ının bulunup bulunmadığı  hakkı nda önemli 

bir soru ile kar şı  karşı ya bı rakmaktad ır. Bununla beraber şunu da kayde-

delim ki bu mevzu'a ayr ı  bir yaz ı  tahsis eden `Abdu'l-Wahhab IJa ınfıdal, 

meseleyi tetkik ederken, dar manadaki musiki ile, Kur'an]. Kerimin hiç bir 

ilgisi olmad ığı  neticesine varm ış tır. Ancak geni ş  manadaki musiki ile bir 
irtibat kurman ın mümkün olabileceğ ine işaret eden bu müellif, "fas ıla"- 

lardan ba şka, baz ı  surelerin ba şı nda bulunan harflere bilhassa dikkat 
nazar ımız ı  çekmiş tir. Bunlar ı  baz ı  ilimler, sesli re ınizler veya musiki işa-

retleri olarak telâkki etmi ş lerdir. Bu nazariyyeyi, «Kur'ân ı  Kerim Tarihi»ni 

yazan Alman müste ş riki Prof. Theodor Nöldeke de benimsemi ş tir. Bunun 

isbatı  için, misal olarak, " 3 „ (kaf) ve <i] " (nün) sureleri ileri sürül-
müş tür. Zira " 3" (k) harfi, ayn ı  ismi taşı yan surenin kı rkbe ş  ayetinde, 

elli yedi defa geçmektedir ki, bundan dolay ı , bu surenin ba şı na bu harf 
konmuş tur. Ayn ı  şekilde " J " (rran) suresinin elli iki ayetinde " " (n) 

harfi yüz yirmi dört defa tekerrür etmektedir 2 . Eğer bu surelerde " 4 "(k) 

yerine " " (n), veya " " (n) yerine r" " (k) konulmu ş  olsayd ı , bu 

ahengin boz ıllmuş  olduğunu görürdük 3 . Nfin (" û ") suresindeki fas ı lalar 

",:ı " (n) harfi ile biter (ancak on ayette "r" (m) ile nihayet bulmaktad ır ki, 

" r " (m) ile " " (n), musiki bak ımından birbirine yak ındır, zira 

ikisi de "gunna" ( ) harflerindendir) 4 . 

Nas ı l ki naz ım san'atında ş iir zarureti (licence poetique) icab ı  baz ı  
fedakarl ık ve müsamahakarl ıklar yap ı llyorsa, Kur'ân ı  Kerimde de ahenk 

ve fas ı laların birbirine uymas ı  için gramer sahas ında bir tak ım fedakarl ık 

ve müsamahakarl ıklar yap ı ldığı  görülür. Gramer bak ımından yap ı lan 

bu türlü fedakarl ıklar ve rnüsamahakarl ıklann bir çok şekilleri vard ı r. 
Ş amsuddin İ bnu's- ş â'iğ 'a atfen As-Suyla t ıT, bunlar ın sayısını  kırka kadar 
ç ıkarmış tır 5 . Misal olarak bunlar ın bir kaç nev'ini zikredelim: 

1 `Abchı '1-Wahlı M3 IJamüda, Mfısika'l-Kur'n 	 Kahira 1367/1948, 

I/10, s. 42-48). 

2 Aynı  makale, s. 46. 
3 As-şuyini, al-Itk.ln, II, 113. 

4 `Abdu'l-Wahhül) I3amnda , MiisilFal-Kur'ün (ayn ı  mecmua, s. 46). 

5 As-Suyfıp„ 	fi c ulfımi'l-Kur'n, II, 99. 
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i. Bir harfin fazladan eklenmesi : 

a) " L;_9;.11 Lı  L :JAS „ ("wa tazunnana bi'llahi'z-zunana) yâni "siz 
Allah hakk ında baz ı  zanlarda bulunuyordunuz" 1 . 

b) " 	b..b I _, ül L.1,1 1.:;:„J „ ("ya laytana ata`nallaha wa ata`- 

na'r-rasala") yâni "ke şke Allah'a itaat edeydik ve Peygamber'e de 

itaat edeydik" 2 . 

C) " a Jl tJL. „ (fa adallana's-sabila) yâni "onlar da yolumuzu 
şaşı rtt ı lar" 3 . 

Bu her üç âyetin sonundaki " I " (alif) harfleri zaittir. 

" 	„ (az-zurran), " Jy , ll „ (ar-rasal), j„.÷-11 (as-sabil) yerine, 

ahenk ve ses tenasübünü temin maksadiyle " 	(az-zunana),)"Y 	„ 

(ar-rasala), 	(as-sahila) ş eklinde sonlar ı  uzat ı lmış t ı r 
2.— Aynı  sebepten dolay ı , vakit bak ımından muahhar gelen kelimenin 

öne al ınmas ı . Mesela : 

" 	5-4:7)11 a1li „ (fa li'llahi'l-akiratu wal-ala) yani "ah ıret ve 
dünya Allah ındır". 4  

3.- Aynı  manay ı  ifade eden kelimeler aras ında garib veya nâdir olan ın 

seçilip kullan ılmas ı . Mesela: 

" 	 .,, (kalla la yunbazanna fil-kutama) yâni "hay ı r 
[kat' ıyyen]; o, muhakkak cehenneme at ı lacak" 5 . Burada "fa şı la" icab ı  
" „ (kutama) kelimesi, " „ (cahannam) , " Â .,, (sakar) veya 
" jli „ (nar) kelimeleri yerine kullan ı lmış tı r. 

4.- "Meezüm" olmayan fiilin sonundaki " „ (y) harfinin hazf 

edilmesi. Mesela: 6 . " 	11 JJ ,,, (wa'l-layli iza yasri) yâni "gelip 

geçen geceye yemin ederim". Burada, 	; , (yasri) yerine " 	„ 
(yasri) ş ekli kullan ı lm ış tı r. 

5.- İ zafette birinci ş ahsa (müfrede) ait olan (y) harfinin hazfedil-

mesi. Mesela.: a) 7  " 	
, 

L31 	 „ (fa kayfa kana azabi va nuzuri) 

yâni "benim azab ım ve korkutmam ne müthi ş  idi". Burada " (s..) :ı; „ 
(wa nuzuri) yerine " „ (y) hazfedilmek suretiyle " j :ı.; „ (wa nuzuri) 
şekli tatbik edilmi ş tir. 

1 Al-Alızâb suresi (XXXIII, 10). 
2 Aynı  sure, XXXIII, 66. 
3 Aynı  sure, XXXIII, 67. 
4 An-Nacm suresi, LIII, 25 - Ba şka bir âyette ise: q ö JYyI j J1 , y1 	.lem I al 

(lahu'l-lıamdu fi'l-ülâ wal-.hira), yani "dünyada da, ah ırette de, hamd ona yara şı r" 
olarak geçmektedir (Al-Ia şas suresi, XXVIII, 70). 

5 Al-Humaza suresi, CIV, 4. 
6 Al-Facr suresi, LXXXIX, 4. 
7 Al-Kamar suresi, LIV, 16. 
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b) i " ulâo öls 	• „ (fa kayfa kana 	yâni "ikabım, [cezam] 

nas ıl idi? "Bu misalde de " 	„ (cikabi) yerine " 	„ (cikabi) şekli 

görülmektedir. 

6.— Bir harfin, ba şka bir harf yerine kullan ılması . Mesela : 

2 " 1+( (.5.—I -4 ) 	 „ (yawmaizin tu4additu abba- 

raha bi anna Rabbaka aw4a laha) yâni, "o gün o, Rabb ın ona vahyet- 

miş  olduğu gibi, haberlerini anlat ır". " 	j1 „ (awlıa) fiilinden sonra " 

(ila) yâni " I,J1 „ (ilayha) geleceğ i yerde " J „ (li) harfi cerri ile " 1. 4.1 

(laha) kullan ı lmış tı r. 
7.— Bazan mazi sigas ından, birden, muzarl sigas ına geçilmiş tir. Me- 

sela: 

3  " vtl a 14) 	 c 	 j.t: y I..c 	 » 
(a fa kullama ca'akum Rasülun bi ma M tahwa anfusukum istakbartum. 

Fa farikan kazzabtum wa farikan taktulfin), yâni "ne zaman size bir rasûl, 

gönlünüzün hoş lanmadığı  bir şey getirirse, tekebbür edip de, onlar ın bir 

kısmını  yalanc ı  sayacak, bir kısmı nı  da öldürecek misiniz?". Burada " 

(kataltum) denilmesi icab ederken " 	„ (taktuhin) clenilmi ş tir. 
8.— Kelime bünyesinin de ğ iş tirilmesi.Meselâ : 4. " 	„ (wa Türi 

Sinina). Buradaki " J 	„ (Sinin) asl ında " 9ti „ (Sayna') d ı r. 
9.— Câr •1e mecrûrlarm bir arada bulunmas ı . Mesela : 

5  " U-7 ,9 L 	r.-(1 1  j.ı. '5! „ (tumma la tacidû lakum `alayna bihi 

tabl'an), yâni "sonra, bize kar şı , size yardım edecek bir koruyucu bula-

mazsınız". Burada " hun, „ (tabi`an) kelimesi, bu yüzden sona al ınmış tır 
Yoksa, diğeer ahvalde, mecrurlar ı  ay ırmak icabederdi 6. 

I o .— Ayetlerin k ı sımlar ı  içinde, baz ılarının diğ erlerine muhalif bir 

şekilde irad edilmesi. Mesela : 

7  " 	 L-1)1 	 I .  9  ,:yı 	 » 

(Wa la kad fatanna'llazina min kablihim, fa la ya `lamannallahu'llazIna 

sadakû wa la ya `lamannal-katibin). Yani "biz onlardan evvelkilerini de 

imtihan etmiş tik. [Böylece] Allah, kimlerin do ğ ru [gerçek], kimlerin yalanc ı  
olduklarını  bilir". Burada " 1_,;:ı5" „ (allazina kazabfi) denecek yerde 

(yani mazi yerine) " 	„ (al-katibin) ismi fâili kullan ılmış tı r. 
Bunlara ilaveten ulemâ', bu meselede, fas ı lalar ın birbirine uymas ın-

dan ba şka sebep ve hikmetlerin de mevcud olabilece ğ ine i ş aret etmi ş tir 8 . 

1 G"afir suresi, XI., 5. 
2 Az-ZilzW suresi, XCIX, 4-5. 
3 Al-Balsara suresi, II, 87. 
4 At-Tin suresi, XCV, 2. 
5 Al-IsrW suresi, XVII, 69. 
6 Badruddln Az-Zarka şi, Al-Burhan fi `ulrni'l-Kur' an, I, 62. 
7 Al-` AnkalAt suresi, XXIX, 3. 
8 Al-I -tisk', II, 100. 
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Kur'ânt Kerimin Güzel Sesle Okunmas ı  

Hazreti Peygamber, Kur'ânt Kerimin güzel sesle okunmas ını  bizzat 

tavsiye buyurmuş lard ır. Bunu, a ş ağı daki hadisler teyid etmektedir: 

1.— " 	 „ (Zayyinu'l-I“ır'ana bi a şwatikum) yâni, 

"Kur'an', seslerinizle süsleyiniz". Ünlü sahabl Al-Bara' ibn `Azib tara-

fından rivayet edilen bu hadis, Buharrnin "al-Cami`u' ş -SalA." isimli 

meşhur hadis eserinde 97 nci Tevhid kitab ının 52 nci bab ımn baş -

lığı nda (tarcama), “mu 'anak" olarak, nakledilmi ş tir 1 : Ayrıca, Kütüb-i 

Sitte'den olan Ab ıl. Dawüd 2 , An-NasaI, 3  ve İ bn Maca4  nin "Sunan" lar ında, 

isnadlarıyle birlikte yer alm ış t ı r. Keza ayn ı  hadisi Ad-Darimi. Sunan' ında, 

At-Tayalisi. 6  ve Alımad İ bn Hanbal 7  Musnad'lar ında zikretmi ş lerdir. 

Ve nihayet 'Abdu'r-Razz4 İ bn Hammam, 	 An-Naysabarit, 

İ bn Hibban, At-Tabarani, Abü Nu'aym al-I ş fahani ve diğer baz ı  muhad-

disler, ayn ı  hadisi kendi mecmualar ına almış lard ır. Ancak bunlardan 

baz ı larında mezkûr hadis, İ bn 'Abbas, Abü Hurayra ve `AllFama'n ın 

rivayetleri olarak görülür. Baz ı larında ise " 	 „ (Zay- 

,yinü aswatakum bi'l-Kur'an) yâni "seslerinizi Kur'ânla süsleyiniz" ve 

" 	 „ (lıusnu' ş -sawti z ıinatu'l-Rur'an), yani "ses güzel- 

liğ i, Kur'ân ın süsüdür" gibi değ iş ik varyantlar kullan ı lmış tır. Al- Ilattabl, 

birinci varyant ı  tercih etmi ş tir. 	 • 

2.— Güzel sesle Kur'âm Kerim okuyanlar ı , Hazreti Peygamberin, 

güzel sözlerle taltif buyurdu ğu malûmdur. Ses güzelliğ i ile meşhut sahabt, 

1 Muhammad ibn Ismâ'Il al-Buhüri, Al-Câmicu's-Sahrl ı , İstanbul 1315, VIII, 214. 

Kitâbu't-Tawhid, 97, bâb 52: kawlu'n-Nabiyyi (S.A.) al-mühiru bi'l-Kur'âni mda'1-ki-

rrımi'l-bararati wa zayyinu'l-Kur'âna bi a şwâtikum. Bkz. keza: Badruddln Mahmüd al-

`Ayni, `Umdatu'l-kürl fi şarhi Sahrhi'l-Buhüri, Istanbul 1308, (XI, 634). 

2 Abü Drıwrıd Sulaymân İ bnu'l-Aş 'at as-Sicistüni, As-Sunan (Muhammad 

`Abdu'l-Hamid ne şri), Kahire 1353/1935, II, 74 No. 1468: Kitübu'l-Witr (8), bübu 

fi'l-kirâ'ati (20). 

3 An-Nasâ'l Abü `Abdirralımün, al-Muetabâ , (bi şarlı i Calüli'd-Din as-Suyüti wa 

hâş iyati's-Sindrı), Kahire 1348/1930, II; 180 (Kitrıbtı l-iftitülı  11, brıbu tazyrni'l-Kur'âni 

bi'ş -Şawti, 83). 

4 Ibn Müca Muhammad ibrı. Yazid al-Kazwini, as-Sunan (Muhammad Fu'üd `Ab-

du'l-Bükr ne ş ri), Kahire 1372/1952, I, 425, No. 1342 (Kitübu ikâmati' ş -ş alrıti wa's-sunnati 

ihü 5, bübun fi husni' ş-sawti bi'l-Kur'âni, 176). ' 

5 Abil Muhaminad `Abdulliih Ibn 'Abdi'r-Rahmrın ad-Dürimi, as-Sunan, D ı maş k 

1349 II, 474; (Kitübu façlâ'ili'l-Kur'ân 23, bübu't -ta ğanni bi'l-Kur'ât ı , 34). Ayni bübda 

(hassinu'l-Kur'âna bi a şwrıtikum fa inna' ş -şawtal-hasana yazidu'l-Kur'âna husnan) şek-
linde hadisin bir ba ş ka varyant ı  nakledilmiş tir. 

6 Abü Dâwrıd 4-Tayrılisr, Al-MUsnad, 1.1aydarrıbrıd 1321, s. 100, No. 738, al-Baril' 
'bn `Azib musnedi. 

7 Ahmad !bn Hanbal, al-Musnad, Kahire 1313, IV, 283, 285, 296, 304; VI, 19, 20. 

8 Bütün bu tafsilât için Bkz.: ismdr1 al- `Acil-mi, Kaşfu'l-baW wa 
`amma' ş tahara 	 `alrı  alsinati'n-nüs, Kahire 1351, I, 442-443, No. 1440. 
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Abü Müsü al-Aş 'ari'yi bir gece tek ba şı na Kur'ân ı  Kerim okurken, Haz- 

reti Peygamber dinlemi ş ti. Ertesi. günü onu şu sözlerle taltif buyurmu ş tur: 

J T I (Yü Abü Müsâ, la kad 

ütita mizmüran min mazümiri âli Dâwfıd), yâni "ey Abü Müsü, al-i Dâvûd 

mizmarlar ından biri sana verilmi ş tir". 

Güzel sesiyle Kur'ân ı  Kerim okuyan Sülim Mawlü Uuzayfa hak-

kında da Hazreti Peygamber şöyle takdirkâr bir ifade de bulunmu ş tur 

2  14, J.. İ  L; cçilI :ıj1 £.4.1 (Al-tıamdu ca'ala fi ummati 

mitla hüzü),fimmetimde böyle bir kimse bulunduran Allaha hamdolsun. 

Başka bir. hadiste Hazreti Peygamber JT1 h 	J. L . kJ (laysa 

minnü man lam yatağanna bi'l-Kur'ün) 	teganni ile Kur'ân okum ıyan 

bizden değ ildir" buyurmuş tur. Bu hadis, Sa 'd İ bn Abi Wakküş  3  riva- 

1 Al-Buhâ ıl, al-Cân ı i`u's-Sabib, VIII, 112; (Kitâbl ı  façlâ'ili'l-Rur'ân (66), bülm 

husni's-sawti bi'l-k ırri'ati, 31); Muslim, al-Câmi`u's-Salı ilı , I, 546, No. 793/235 (Kitrıbu ş a-

lâti'l-musâfirin wa kasril ıâ, 6, bübu istitılaübi taksini's-sawti 34). Bu hadis, 

Abü Hurayra rivayetinde: 	 c 	 c 	 ıı  
« 	1-  varyantiyle; yine ayn ı  eserin ayn ı  kitab ve bâb ında (No. 793/236): (.;;;,3 j.".1 

«.> _5,6 J T 	 ,I 41 	 I Ul j  varyantiyle; An-Nasti'1, 

As-Sunan, II, 180 (Kitübu'l-iftitâh 	brıbu 	 bi's-sawt (83) Abi] 

Hurayra rivayetinde: « 	 ■ 	» varyantiyle; yine 

aynı  eserin ayni kitab ve bâh ında Hazreti Aise rivayetinde: a) T 	 » 

« 5k.,,J1 ,b) « (.)1L-11 ı.) T varyantlariyle; 

İ bn Mrıca, As-Sunan, I, 425, N. 1341 (Kitrıbu İ lFürnati's-salrı ti wa's-sunnati filfa (5), btibun 

fi husni' ş-sawti (176), Alan Hurayra rivayetinde: T ..p..»1 • • Liıı  ,j .j1 411» 

« 	varyantiyle; Ad-Dârim1, As-Sunan, I, 349 (Kittibu'.5-Salât (2), laiibu't-ta ğanni 

I. ı .ır'ürı  (171) Hazreti 	rivayetinde: 	j1.3 JT jı .olJ. ije his L3 -9  I .£41»•aynı  eserin (II, 

472), fatlâ'ilu'l-R.ur'ân kitab ı  (23) n ın at-tağanni 	 bâbl (34) nda Abü Salama 

İ bn `Abdi'r-RabmEın'm rivayetinde « 	T 	11ı4 	; ayni eserin ayn ı  
kitab ve büb ıntla Blırayda'n ın rivayetinde « 	 »is 
« s,h J T; yine ayni yerde Abi Hurayra'n ın rivayetinde: v,. I j 1.. 	LLıo 	 » 

« 	J T j2..1_;,,, varyantlar ıyla; Muhammad İ bn Sdd, at-Tabakâtu'l-Kubrü, Bay- 

rut 1376/1957, II, 344, Burayda'n ın rivayetinde: LI T ,;,. .ısal" ; aynı  
eserde, IV, 107-108, Hazreti iı.'isa ve Abü Hurayra'n ın rivayetlerinde bundan evvelki 

varyantlanyle; Burayda' n ın rivayetinde jacl i l 4:»14,c I » 

«.k.9 1 .) J T.),..13. varyantlyle; `Abdu'r-Rahman İ bn Kdb İ bn 	 rivayetinde 

« j T Ji ı  » varyantiyle görülür; Ahmad Ibn Hanbal, al -Mus 

rrad, H, 354, 369, 450; V, 349, 351, 359; VI, 37, 167. Bkz. keza: Al-`Ayni, Umdatu'l-

kârl, IX, 344. 

2 Ibn Mâca As-Sunan, I, 425, No. 1338. Bakm ız keza: Ahmad İ bn Hanbal, Al- Mus-

nad, VI. 165 : f (.5,.." I 4,4.1 (Al-lıamçlu ca'ala fi ummati 
mitjaka). 

3 Bu ünlü sahabi için bkz. Muhammad İ bn Saccl, Kitübu't-Tabaltrıti'l-Kubrti (III, 

137; VI, 12). 
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yetiyle Abü Dâwâd 1 , İ bn Mrtca 2  ve Ad-Dârimrnin 3  Sunan'lariyla 

At- TayâlisVnin 4  ve Al-klumaydinin 5  musnadlar ında yer aldığı  gibi, ay-

rıca Said İ bn Abi Said 6  ve ALA." Lubâba 7  rivayetleriyle yine Abü 

Dâw ıld'un Sunan'inde nakledilmi ş tir. Bu hadiste geçen "ta ğanni." keli-

mesi, ulemâ tarafından, bundan evvelki hadisin ifade etti ğ i manâ ile tefsir 

edilmiş tir, yâni ona güzel sesle k ırâat manâs ı  verilmiş tir8 : ; 

(tabsinu's- şawti `indal-lrarâ'a). Ayn ı  manâyı  teyid eden bir ba şka hadis 

daha rivayet edilmi ş tir: 9  ,..;;4.. ı5I 	.gul 	G (.54 v.l L. 

(lam ya'zani'llâhu li şay'in nıâ an ına li'n-Nabiyyi, şallal'lühu 

wa sallam, an yatağannâ 	 "Allah, Hazreti Peygambere 

Kur'an Kerimi teganni etmesi kar şı lığı  kadar hiç bir şey için mükâfat 

vermemi ş tir" [ashnda: "istima etmemi ş tir", fakat bundan murad bol mü-

kâfattır]. 
Abû Hurayı'a tarafından rivayet edilen bu hadis az farkla al-Buljâri, 10 

 Muslim 11 , Abü Dâwüd 12 , an-Nasâ'1 13, İ bn Mâca 14, ad-Dârimi 15  Ve Ahmad 

1 Abü Dtiw ıld, As-Sunan (II, 74, No. 1470),8 inci"al-Witr" kitab ı , 20 nci, 

13M:3u't-tartili 	 babf. 

2 İbn Mfıca, As-Sunan (I, 424, No. 1337) - 5 inci, "IlFfımatu' ş -şaUti wa's-sunnatu 

fıhâ kitab ı, 176 ncı  Fi busni'ş -şawti 	 babı  G 4 ! 	„:71 .ı ! 
Wa tagannaw bih. Fa man lam yataganna bini , fa laysa minnü) varyant ı  ile. 

3 Ad-DürimI, As-Sunan (II, 471). 

4 At-Tayülisl, Al-Musnad (s. 28., No; 201). 
5 Bkz. keza: Abü Bakr 'Abdullüh' ibnu' Z-Zubayr al-I.Inmaydi, al- Musnad (ta1411Fu 

klabibi'r-Ralungın 	 Karaçi - Dabhel, 1382 / 1963, I, 41, No. 76; I, 41-42, No. 77. 

6 Abü Düwfıd, As-Sunan (II, 74, No. 1469). , 

7 Aynı  eser (II, 75, No. 1471) 

8 Mabmüd Asnüs, KirEı 'atu'l-Kur'fıni 	(Liwfı 'u'l-Islüln, I, 28) - "Teganni" 

yi "istiğnü" manas ında alanlar da olmu ş tur. Yani Kur'an- ı  Kerimle iktifa etmiyen kimse 

bizden değ ildir. (Bkz. aynı  makale, ayn ı  cild ve ayın sahife; keza: İ bn Manşür, Lisünu'l-

`Arab, Bayrfı t 1376/1956, XV, 136). 

9 Al-Bubi-Iri, Al-Cümi`u' ş -Ş ahiti (VI, 107)-66 nc ı  "Façlfı 'ilu'l-Kur'an" kitab ı ; 19 ncu 

"Man lam yatağanna bi'l-Rur'fın" babı . Bkz. keza: Al-`Ayni, 	 1Ffırl (IX,328). 

10 Al-Bubrırl, Al-Cürnicu' ş -Ş ahiti (VI, 107-66 no, "Faskı 'ilu'l-Rur'ün" kitab ı , 19 ncu 

"Man lam yataganna bil-Kur'fın" babı) iki def'a;(VIII, 195; 97 nci, "At-Tawhld" kitab ı ; 

32 nci Tdülü: wa la tanfacu' ş -şafü'atu g ındâhü illa li man azina lah" bab ı); 
(VIII, 214; ayn ı  kitab, 52 nci "Kawlu'n-Nabiyyi ş allallühu `alayhi wa sallam: al-Mthiru 

maca'l-Kir ıni'l-barara wa zayyinu'l-Kur'üna bi a şwRikum" bab ı). 
11 Muslim, Al-Crımi` u'ş -Ş ahiti (I, 545-546, No. 792/232, 233, 234)-6 nc ı  " Ş al -atu'l-

Musiıfirina wa laşruhü" kitab ı , 34 üncü "istilıbübu talıslni' ş -Ş awti bi'l-Kur'ün" babi. 

12 Abü Drıwrıd, As-Sunan (II, 75, No. 1473) - 8 inci "al-Witr" kitab ı , 20 nci 

babı . 

13 An-Nasü'I, As-Sunan (II, 180)-XI ci "al-iftitf ıh" kitabı , 83 üncü "Tazylnu'l-Kur'- 

ürn bi' ş -şawt" babı . 

14 İ bn Mfica, As-Sunan (I, 425, 1340)-5 inci "IlFfımatu' ş -şaIüti wa's-Sunnatu 

kitabı , 176 ncı  "Fi husni'ş -şawti bi'l-Kur'fın" babı . 

15 Bkz.s. 19, not 1. 
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İ bn Hanbal'in 2  mecmualarında bulunmaktad ır. Bu hadisin baz ı  varyant-

larında Kur'ân ın cehren okunması  3 , Peygamberin güzel sese sahip ol-

duğu 4  gibi izah edici bir tak ım kayıtlar da vard ı r. İ bn Mâca 5  ve 

Alımad İ bn klanbal 6  in mecmualar ında geçen baz ı  varyantlarda ise, bu 

husus, umumiyetle güzel sesli insanlara atfedilmi ş tir. Baz ı lar ında da güzel 

sesli bir peygamber 7  veya sadece bir peygamber 8  şeklinde belirtilmi ş tir 

Biraz evvel de söyledi ğ imiz gibi burada geçen teganni kelimesi, 

kırâati güzel k ı lmak manas ında tefsir edilmi ş tir İ mam a ş -Sâfi'inin anlad ığı  

manâ da budur: 9  1.03.i.,; j (talısinul-k ırâ'ati wa tarlsikuhâ). 

Kur' dm Kerimin Elhan İle Okunmas ı  

İ bn Kutayba'ya göre 10, Kur'ân ı  Kerimin elhân (melodi) ile okunmas ı  
çok erken ba şlamış tır. Sahabilerden olan Abil Bakra Nufay'm o ğ lu 'Abdul-

lâh İ bn Abi Bakra, Kur'âm Kerimi elhan ile okuyan ilk kimsedir II. Bu 

zat Kur'ân ı  Kerimi hüzünlü bir tarzda okumakla beraber, şarkıya aslâ 

benzetmezdi. Sonradan bu 'tarz k ıraati ondan torunu 'Abdullâh İ bn 'Umar 

İ bn `Abdillâh öğ renmiş  ve etrafa yaym ış tır. Bundan dolayı  bu türlü oku-

yuşa K ırâ'atu İbn 'Umar ( İ bn Ömer k ıraati) denilmi ş tir Yine ayn ı  tarzda 

Kur'ân okuyanlardan Said al-`Allâf, k ıraati, zaman ın hükümdârı  Ha-

rûn er-Re ş icl'in çok ho şuna gitmesi dolayısiyle hükümdarın himaYesine 

girmiş  ve kendisine de "kâ ıl'u (hükümdâr ın kâri'i) 

denilmiş tir. 

, 1 Ad-Ditrimi, as-Sunan (II, 472, 473) -23 üncü 	 kitab ı ,' 34 üncü 

"at-tağanni 	 babı ; (I, 349, 350) -2 nci "a ş - şalk" kitabı , 171 inci "at-tağanni 

bil-Kur'kı" babı . 

2 Alymad İ bn klanbal, Al-M.usnad (II, 271, 285, 450; VI, 19, 20). 

3 Al-Bubfıri, al-Cmicu' ş -Sabily, VIII, 214; Muslim, al-Cmi`u' ş-Sabily, I, 545, 546, 

No. 792/233, 234; Abrı  113.wfıd, As-Sunan, II, 75, No. 1473;An-NasWi, As-Sunan, H, 180. 

Bkz. keza: Al- 'Ayni, cUmdatu'l-Iri (XI, 634) 

4 Aynı  eserler ve Ahmad İ bn Hanbal, Al-Musnad, VI, 19, 20; İ bn 1\Uca, As-Sunan, 

I. 425, No. 1340. 

5 İ bn MEica, As-Sunan, I, 425, No. 1340. 

6 Alymad İ bn klanbal, Al-Musnad, VI, 19 20. 

7 Al-Bulygıri, Aş -ş abily, VIII, 214; Muslim Aş -ş alyily, I, 545, No. 792/233; Abü  Da- 
wnd, As-Sunan, II, 75, No. 1473; An-NasA'1, As-Sunan, II. 180. 

8 Muslim, Aş-Sahib, I, 544, 546, No. 792/232, 234; Ad-Dürimi, As-Sunan, I, 349, 

350; 	473; Alymad İbn klanbal Al-Musnad, II, 271. 

9 İ bn Manzür, Lisnu'l-'Arab, XV, 136. 

10 İ bn Kutayba ad-Dinawari, al-Ma` arif, (Muhammad Ismail as-SrıWi neşri), Kahire, 

1353/1934, s. 232; Dr. Tarwat `Ukkü şa neş ri, al-K"ahira 1960, s. 533. 	. 

11 Abi'.  Bakra ve oğ lu Abdullah hakk ında Bkz.: Mulyammad İ bn Sa` d, at-Taba-

kEttu'l-Kubr, VII, 15-16; VII, 189, Gerçi İbn Kutayba'ya göre, Abii Bakra'mn bu o ğ lu 

`Abdullah değ il, c Ubaydu'lland ır, fakat diğer kaynaklar `Abdullah üzerinde durmaktad ır. 
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Aradan zaman geçtikçe muhtelif bölge ve şehirlerdeki güzel sesli 

okuyucular, Kur'ân k ıraatini mahalli melodilerle kar ış tırarak ahengi boz-

muş lar ve k ıraati adeta şarkı  ve gazellere benzetmi ş lerdir. İ slâmiyette bu 

türlü k ıraate asla cevaz verilmemi ş tir. Mesela, al-Haytam al-'Allaf: 
1" 	 „ (amma's-safinatu, fa kanat 

li masakina ya `malfına fi'l-bahri) — "[dedi ğ im] gemiye gelince, o, denizde 
çalış an [bir kaç] yoksula ait idi" ayeti kerimesini malûm bir şarkının melo-

disi ile okuyan ilk kimse idi 2 . Al-Haytam'dan ba şka Aban İ bn 
İ bn A'yun ve diğ er baz ı  kimseler, Kur'an' Kerim k ıraatini profan şarkı  
melodileriyle kar ış tı rıruş lard ır. Bunlar aras ında bilhassa Muhammad İ bn 

Sa 'd at-Tirmizi, şarkıların melodilerini, olduğu gibi»Kur'âm Kerim 

kıraatine tatbik etmi ş tir 3 . 

Kur'ân k ıraatinin bu şekilde şarkı  melodileriyle kar ış t ırı lmas ı  netice-

sinde bir tak ım yenilikler ortaya ç ıkmış tır: 

a) Tar'id, ( j" ) kıraat esnas ında sesi titretmek; 

b) Tatrib, ( 	) sesi kald ırmak ve indirmek suretiyle med yerlerini 
fazlasiyle uzatmak veya meddin bulunmad ığı  yerde med yapmak; 

c) Tahzin, ( 	) tabii ve mutad tilavet tarz ını  bırakıp, sanki 

huş iıdan ağ lıyacak gibi bir tarza geçmek; 

d) Bir harfi iki harf olarak telaffuz etmek, yâni lüzumsuz yere şedde 
yapmak; bir harfi gizlemek, okurken ıkınıp sıkınmak ve bilhassa 

harflerin mahreclerine riayet etmemek. Bu gibi k ıraatler caiz de-

ğ ildir 4. Esasen k ıraat için dikkat edilmesi ve bilinmesi gereken hususlar, 

baş lıca kaideler, tecvid ilminde tesbit edilmi ş tir 

Al-Haytarn 	 Kur'an' Kerimin elhan ile okunmas ına dair 

Abbas! halifelerinden Mansûr'a vermi ş  olduğu bir tasnif dikkate şayandir. 

Bu tasnife göre Hicazl ılar, Kur'ân ı  Kerimi tabii şekli ve Arab üslûbu ile 
okurlarken, Ş amlılar, râhiblerin üslûbunu, Kûfeliler, Nabati üslûbunu, 

Basral ılar da Husravâni - Farisi üslûbunu kullan ırlard ı  5 . 

Meşhur hadisçilerden Al-A"ma ş 'in bir rivayetine göre, Hicri birinci 

asrın sonlarına doğ ru, ileri bir ya ş ta vefat eden ünlü sahabi Anas İ bn Malik'- 

1 Al-Kahf suresi, XVIII, 79. 

2 Ibn Kutayba, ayn ı  eser, s. 232, yeni tabi s. 533.: 	 1.1 

jaly. 	‘(Amma'1-1Fatrı tu fa inni sawfa adatuhrı  Sactan yuwrıfilfu 

nacti ba‘çla ma fil ı i1). Al-Basit bahri. 

3 Al-Ma.‘rırif, s. 232; Yeni tab' ı , s. 533. 

4 Malunüd 'Arnrıs, KirWrı tu'l-Kur'rıni 	 (Liwrı 'u'l-Islam, Kahire 1 Şdbrın 

1367/8 Haziran 1948, y ıl 1, cüz 12, s. 28-29; 1 Ramadrı n 1367/8 Temmuz 1948, y ıl 2, cüz 

1, s. 31-35). 

5 Aynı  eser, 1367/1948, yıl 1, cüz 12, s. 28; y ıl 2, cüz 1, s. 36. 
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in huzurunda birisi, elhân pile Kur'ân ı  Kerim okumağ a ba ş layınca Anas, 

bu okuyuşu takbih etmi ş tir 1 . Bu rivayetten anla şı lıyor ki Kur'ân ı  Keri-

min elhân ile okunmas ı  Abbâsilerden hayli zaman evvel, yâni Emeviler 

devrinde bile görülmü ş tür. 

Bütün bu izahlardan ç ıkan netice, Kur'ân ı  Kerimi güzel sesle vç tec-

vid kaidelerine göre, yani arab elhanile okumak, arzu edilen okuma tarz ı-
dır. Yoksa "profan" taganni, şarkı  söyler gibi Kur'ân ı  Kerim okumak caiz 

değ ildir. Hazreti Peygamber bu okunu ş  tarz ını  şöylece tarif buyurmu ş lar-

d ır : "Kur'an fâs ık ve günahkarlar ın (diğ er bir variyanta göre, ehli kitab ın) 

elhanile değ il, arab elhaniyle okuyunuz. 	 ! JT,;1 

2 	 i l 4 11Ş 11 j  3-411 j.z1 (ikra'ul-Kur'âna bi lublı ni'l-`Arab, wa 

iyyâkum wa , lublına ahli'l- fıski wa'l-kabâ'ir, aw : ahli'l-Kitâbayn-). 

Taganni ile Kur'an ı  Kerim okunmas ının baz ı  memleketlerde itiyad 

haline gelmesini, sonraki islâm ulemas ı  da takbih etmi ş tir 3 . 

Daha evvel zikretti ğ imiz bir hadisten anla şı ldığı na göre Hazreti Pey-

gamber, Kur'an ı  Kerimin güzel sesle okunmas ı ndan ho ş lanırd ı . Böyle oku-

yan Ab ıl Müsâ -1-Aş  `ari'yi bir defa da taltif buyurmu şlardır. ("Ali Davu-

dun, yani Hazreti Davudun-mizmarlar ından biri sana verilmi ş tir".) Bu-

nun üzerine Abi]. Müsfi Al-A ş 'ari de: "Benim k ıraat ımı  dinlediğ ini bil-

seydim, onu sana "talıbir ederdim"— 4  İ  jt.,;:: j.1 .77ıi 
(law `alimt ıı  annaka tasma`u li k ırâ'ati la lıabbartuhü laka talıbirâ) de-

miş tin Buradaki "talıbir", tezyin etmek, süslemek demektir. 

Hazreti Peygamberin Kur' anı  Kerimi Okuyu ş  tarzı  

Hazreti Peygamberin, Kur'an ı  Kerimi okuyu ş  tarz ı  tertil idi. Esasen 

bu husustaki vahiy de, öylece emretmektedir : 5  " ı)1,2 3 j j . . „ 
(Wa rattili'l-Kur'âna tartilâ) yani: "Kur'an ı  ağı r ağı r oku". Tertil asl ında, 

ahenk ve intizam olup, Kur'anda her harfin hakk ını  vermek, belli etmek ve 

acele etmemek suretile okumakt ır. Yani harf harf tilâvet etmektir. Bu 

manada " JWy „ (tarassul) tabiri de geçmektedir 6 . 

1 Ad-Mrimi, As-Sunan, II, 474. 

2 'Abdul'l-WahhMJ IIamiida, 	 wa's-timâ'uh ıl 
II/1, s. 39); Mabmiid 'Arnüs, 	 bi'l-albân (Liwâ'u'l-Islâm, I/12, s. 28.). 

Bkz. keza. Ahmad ibn Mubammad Ibnu'l-Cazari, Ş arbu Tayyibati'n-Na şr 
Tahkik 'Ali Muhammad Ad-Pabbâ`, Kahira 1369/1950, s. 35. 

3 Bkz: Ş amsuddin az-Zahabi, 	 Kahira 1367, IV, 102. Bkz. Keza, 

Mubammad Abrı  Zahra, Fi' ş -Sawmi rühiyya wa tazkira (Liwâ'u'l-Islâm, Kahira 1368/1949, 

III/1, s. 40); Ad-IYârimi, as-Sunan, II. 473. 

4 Mabmild 	 II/I, s. 33) 

5 Al- Muzzammil suresi LXXIII, 	Bkz. keza 	 suresi, XXV, 32. 

6 Bkz. ibn Manzür, LisFınu'l-'Arab (XI, 265, 282). Tafsilât için bkz. keza: 
Abii 	 al-Câmi° 	 Kahira 1363/1944 (XIII, 
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Hazreti Muhammed; Kur'âm Kerimi oku ı ken bilhassa medlerç (uzat-

malara) ehemmiyet verirdi. Katkla'nin bir sualine Anas İ bn Mülik: "Haz-

reti Peygamber, meddi icab edeh harfleri uzat ırd ı " (Ulla yamuddu mad-
dan) diye cevap vermi ş tir 1 . Başka bir vesile ile 'yine ayn ı  soruya Anas ibn 

MWik : "Hazreti Peygamber'in k ırâati, medd idi" demi ş tir. Sonra besmele 
okuyup, d-J, (bismi'llaaah), (ar-ral ımaaan), (ar-ralıiiim) keli-

melerini üçer «a» ve üçer «i» kadar uzatm ış tır 2 . Ya11. İ bn Mamlak'in ricas ı  
üzerine, Hazreti Peygamberin k ırâati hakkında Ummu Salama şu tavsifi 

yapmış t ır: "Onun kırâati harf harf üzeredir" 3 . ti* jo- 4; .1),  (kır'at ıı hıl 
lıarfan lıarfan). Bu çe şit kı raata, "k ırâ'a mufassara" denilmi ş tir. Gerçi 

Mekke'nin fethi günü, Hazreti Peygamberin, deve. üzerinde iken, Al-Fatl ı  
suresini okuduğu esnada tarcic ( ) yaptığı nı  bir hadisten 4  öğ ren-

mekteyiz. Kkhıls mütercimi As ım, bu luğatın tercemesinde, "tarcic" 

kelimesini şöyle izah etmektedir: "Avâz ı  boğazda terdid etmekten iba-

rettir ki Kur'ân okurken yahut beste söylerken na ğme ve âhenge çal-

maktır" 5 . Fakat İ bnu'l-Atir'in fikrince, bu tera, bil iltizam de ğ il de, 
devenin ' yürüyü şü dolayış iyle vâkı  olan tahrikden ileri gelmi ş tir 6 . 

Nihayet, İ bn Muğaffal'in rivayetinden ç ıkan manâ da bu terain, 
uzatmaktan yani "a" y ı  üç "a", "i" yi üç "i" ve "u" 'yu üç "u" miktar ı  
çekmekten ibaret oldu ğudur 7 . 

Başkaları  Kur'âm Kerim okurken dinleme ğ i, Hazreti Peygamber 

severdi. Güzel tilâvedyle tan ınmış  olan me şhur sahabi `AbdulUh İ bn 

Mas bize bu hususta bir hat ı ras ını  nakletmektedir. Hazreti Peygam-

ber bir gün kendisine Kur'ân ı  Kerimden bir şey okumas ım emredince: 

"yâ Rasûlallah, Kur'âm Kerim' sana nâzil Oldu ğu halde ben sana o'nu 

29; XIX:36); Abrı  Bakr, Ahmad al-Casz4, Al ıkinı.'l-R.ur'n, Istanbul 1325 (II, 

468); Muhammad İbn Carir at-Tabarl, Cinni‘u'l-Bayrın fi Kahira 1321 

(XIX,7 ); Mahmüd ibn 'Umar az-Zamahsari, al-Ka şş üf 'an 
wa 	 fi 	 Kahira -1373/1953 (III, 220; IV. 510); Fahru'd- 
Din 

	

	MaftIhu'l-Gayb, Istanbul 1307 (VI, 473; VIII, 334)i Ibn Kalk Ismr1 1 11, Taf 

IÇahira 1375/1955 (III, 317; IV, 434); Ibnu'l- CazarI Ahmad Ibn 

Muhammad, Sarhu Tayyibati'n-Na şr 	 (s. 35). 

1 Al-Buhri, Az-Salı lh, VI, 112; Abil Dwfıd, As-Sunan, II, 73, No. 1465; An-Nasii'I, 

As-Sunan II, 179. Bkz. keza: APAyni, ‘Urr ıdatu'l-K ılri (IX, 343) 

2 Al-Butaıri, As- Şaldh, VI, 112. 	,;,11 ; .1) 	- .31 J 

I 	 T) r 	JI:ai 
3 Abii Dwrıd, As-Sımran, II, 74, No. 1466; An-Nasfı 'i, As-Sunan, II, 181. 

4 `AbdullWı  ibn Muğaffal al-Muzari tarafından rivayet edilen bu hadis için bkz. 

Ş atıth, VI, 112, 113; VIII, 213. Muslim, Şahilı , I, 547, No. 794/237, 794/238; 

Abn Dnwad, Sunan, II, 74, No. 1467. Bkz. Keza: Al-`Ayni, `Umdatu'l-1Frırt, (IX, 344) 

5 Ahmed Asım, Terceme-i Kamûs, ista ı bul 1305, III, 258. 

6 !bn Manzûr, Lisgınu'l-'Arab, VIII, 115. 

7 Aynı  yer. 
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nas ı l okuyayırn" diye mukabelede bulunmu ş , bunun üzerine Hazreti Pey-

gamber "onu ba şkas ı ndan da dinlemeğ i severim" buyurmu ş tur. Hazreti 

Peygamberin bu arzusuna icabet eden İ bn Mes'ûd, o sırada Nisâ' sure-

sinden bir kaç ayet okumaya koyulmu ştur. 151 

1 	 (fa kayfa iz 	min kulli ummatin bi şahi- 

din wa bika — "[o halde] her milletten bir 

şahid getirerek, seni de [bütün] bunlara ş âhid olarak getirdi ğ imiz za-

man, [onlar ın hali] ne olacak?" âyetine gelince, Hazreti Peygamber 

onu durdurmu ş tur. İ bn Mes'ûd, o anda Hazreti Peygamberin gözlerinin 

yaş ardığı nı  farketmi ş tir 2 . 

Hazreti Ebû Bekir de Kur'an' Kerim okudu ğu zaman göz ya ş larmı  
tutamazd ı . Buna dair elimizde pek çok haber vard ı r 3 . 

Kur' anı  Kerimi Okuma Kaideleri ( Tecvid) 

Esasen Kur'an' Kerimin tilâvetine dair gerekli usul ve kaideler, tec- 

vid ilminde tafsilâtiyle gösterilmi ş tir. Bu usullere göre her harfin tam k ıy- 

metini vermek (matı 5xicu'1-burüf), yâni fonetik icablara göre her harfi 

doğ ru bir ş ekilde telâffuz etmek ilk planda gelir. Sesli harfleri lüzumuna 

göre uzatmak (madd), laz ım gelen yerlerde durmak (w4f), sesleri birbirine 

mezcetmek (id ğ m) veya kesmek (sakta), titretmek (lallpla) ve ay ırmak 

(i?hAr) gibi mevzular ı  içine alan ve bu husustaki kâidelerden bahseden 

tecvid ilmi, kıra'at ilminin bir dal ı  sayı labilirse de, ehemmiyetine binâen, 
ayrı  bir ilim olarak mütalaa edilmi ş tir. Bu ilmin as ı l maksad ı , Kelâmullah' ı  
hatas ız okumayı  temin etmektir. Bu sebeple tecvid ilmine "k ıra'atin sürü" 

(bı lyatu'l-kir'a) denilmi ş tir. Kur'an' Kerimin okunu ş  tarz ı  ise, üç esasta 

mütalaa edilmi ş tir: t) Yava ş  (tartil), 2) sür'atli (badr), 3) orta (tadwir) 4 . 

Yukar ıda zikrettiğ imiz mevzular, tecvid kitaplar ında geni ş  bir şekilde 

incelenmi ş tir. Bilhassa mahârici hurûfa büyük bir yer verilmi ş tir Bu mev- 

1 An-Nisâ' suresi, IV, 41. 

2 Baz ı  hafif varyasyonlarla rivayet edilen bu hadis için bkz. Al-Buhâri, A ş -Sahib, V, 

180; VI, 213; Muslim, Aşş alı llı , 1,551, No. 800/247, 248; At-Tirmigi, As-Sunan, XI, 156- 

157. 

3 Bu haber, hemen hemen bütün sahih hadis kitaplar ında geçmektedir. Meselâ Al-

Buhâri, A ş -Sahib, I, 122, 162, 165, 168, 174, 175, 176; 111,59; IV, 254; Muslim, Aş -Sahili, 

I, 313, 314, 316; At-Tirmizi, As-Sunan, XIII, 135; İ bn Miıca, As-Sunan, I, 389-391, No. 

1232, 1234, 1235; Malik İ bn Anas, Al-Muwattâ', I, 170-171, No. 83; M-Tayâlisi, Al-

Musnad, s. 162, No. 1174; Alımad ibn Hanbal, Al-Musnad, I, 3,4,5,7,8, 209; II, 52, 253, 

366; IV, 412; V, 361; VI, 34, 96, 159, 201, 224, 228, 251, 270. 

4 Tecvid hakk ında Cezayir âlimlerinden merhum Prof. Muhammad ibn Abi Ş anab 

(Ben Cheneb)in yazm ış  olduğu kıymetli yaz ı  için bkz.: Encyclopedie de l'Islam, Leiden 
1938, IV, 631 (Tadjwid maddesi). 
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zuda ağı zda bulunan bütün di ş ler, görmekte olduklar ı  vazifeler bak ımından, 

muhtelif kategorilere ayr ılmış , boğaz, dudak ve dilin rolleri de ayr ı  ayrı  
belirtilmiş tir. Zira harflerin telâffuzuna riayet edilmezse, manalar ın ta-

mamen değ işmesine sebebiyet verilmi ş  olur ki bu gibi hallerden sak ınmak 

icab eder. 

Kâtib Çelebi'ye göre tecvid ilmi sahas ında ilk eser yazan kimse Müsâ 

ibn `Ubaydi'llâh ahBağdâdl (ö. 325/937) dir 1 . Meşhûr al-

Cazari'nin "al-Mukaddima fi fanni't-tacwid"i ile Sulaymân al-Camzürl-

nin "Tuhfatu'l-atfâli wal- ğ ilmân" adlı  manzûm eserleri çok popülerdir. 

Türkçe olarak büyük şöhret kazanm ış  olan "Karaba ş  tecvidi" risa-

lesini burada zikretmek icabeder. Bursal ı  Mehmed Tâhir'in naklettiğ i 

bir rivayete göre, bu risalenin müellifi, Istanbul'da 9o4/1498 tarihinde 

vefat eden Ş eyh Abdurrahmân Karaba ş i'dir Z. Son zamanlarda merhum 

Prof. Dr. Münif Çelebi tarafindan yaz ı lan "Kur'an dili Alfabesi ve 

Ok ıima kaideleri (Tecvid) " adl ı  eser de zikre de ğer. Bu eser Ankara'da 

1945 tarihinde ilk defa bas ı lmış , 1963 de de alt ınc ı  bask ısı  yapı lmış tı r. 

Kur' iinı  Kerimin Okunmas ı  ve Ezberlenmesi 

Kur'an' Kerimi okumak ve ba şkas ına da öğ retmek farz ı  kifayedir. 

Osman Ibn Affan tarafından rivayet edilen bir hadisi şerifte Hazreti 

Peygamber şöyle buyurmu ş tur : "Aran ızda en hayırl ı  kimse, Kur'ân ı  
öğ renen ve öğ reten kimsedir" 3, 4.1ı  ,:ı 1)111 <1..; (hayrukum man 

ta `allamal-Kur'âna wa `allamalra). Kur'ân ın ezberlenmesine Hazreti 

Peygamber zaman ında ba ş lanmış  ve bu iş , bu güne kadar böylece devam 

edegelmi ş tir. Her as ırda ve Islam aleminin her bölgesinde, Kur'âm Kerimi 

küçük yaş tan itibaren ezberliyenlerin say ı ları  pek çoktur. Evliya Çelebi'nin 

ifadesine göre, onun zaman ında, Istanbul'da dokuz bin ki ş i Kur'an' Kerimi 

ezber biliyordu. Bunlar ın üçbinini kad ınlar te şkil ediyordu 4 . Yedi ile on 

yaş larındaki çocuk hafızlar da pek çoktur. 

Kur'âm Kerimi ezberliyene "Ufizu'l-Kur'an" veya k ısaca "hafi?" 

denir. Ezberlemeye ise "hifzu'l-Kur'an" veya sadece "hifz" tabir edilir. 

1 Kaşfu'a-zunün, I, 354. 

2 Osmanlı  Müellifleri, Istanbul 1333, I, 148, not 1. — Kayseri Imam-Hatib Okulu 

müdürü, değerli talebem, Celâlüddin Karak ı lıç' ın, «Tecvid ilmi, k, Kur'an-1 kerim 

okuma kaideleri» adl ı  yeni ve k ıymetli eserini burada kaydetmekle bahtiyar ırn. (Islam 

Neşriyatı , Ankara, 1963.) 

3 Al-Bulı fıri, Aş -54111;W, 108.-Ayn ı  yerde bir baş ka rivayet daha vard ır: r.,.Q.;1$1 

, ,:jr„7211 ; Abü Drıwild, As-Sunan, II, 70; At-Tir ınigi, As-Sunan, XI, 32; Ibn 

Milca, As-Sunan, I, 77, No. 211, 212, 213; Ad-Dliriml, As-Sunan, II, 437; M-Tayillisi, 

Al-Musnad s. 13, No. 73; Ahmad Ibn Hanbal, Al-Musnad, II 57, 58, 69, 103. 

4 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, (Istanbul 1314); I, 524. 
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Kur'an' Kerimin okunmas ı  ve ezberlenmesi için kurulan ayr ı  mekteb ve 

kurslar da vard ır. Bunlara da "düru'l-buff4" veya "dâru'l-kurrâ' " denir. 

Mesela Osmanl ı  imparatorluğunun her tarafı nda bu gibi müesseseler mev-

cut olduğu gibi, halen de Türkiye'nin muhtelif yerlerinde "H ı fz ı  Kur'an ı  
Kerim kurslar ı " bulunmaktad ır. Hafızl ık çok şerefli bir mertebedir. 

Bir kimsenin Kur'ân ı  Kerimi ba şı ndan sonuua kadar okumu ş  olmasına 

"tıatm" veya "katma", mutad tabirle "hatim indirme" denir. Bir hatmin 

indirilmesi, bir duâ ile yap ı l ır. Bu dualar, ya mandut muhit için evlerde, 

veya daha geni ş  bir kitlenin huzurunda, mektep veya camilerde icra edilir. 

Anas ibn Malik, her hatim indirdiğ inde ailesi efrad ı  huzurunda duâ eder- 

di 1 . Bir çocuğun ilk defa olarak hatim indirmesi münâsebetiyle hususi 

bir merasim ve geni ş  say ıdaki dinleyiciler huzurunda hatim duas ı  yap ı lı r, 
sonunda da misafirlere şerbet, şeker ve diğ er ş eyler ikram edilir. Netice iti-

bariyle, bu güzel âdet bir nevi aile bayram ı  halini aldığı  gibi, çocuğun 

hafızas ında hayat ı  boyunca silinmez bir hat ıra olarak kal ır. Mekke'de bu 

bayrama "iklâba" derler. Baz ı  memleketlerde, Kur'an' Kerimin yar ısı  
veya üçte biri bitirildi ğ inde yap ılan merasime "isrâfa" ismi verilmi ş tir 2 . 

Ş u var ki Hazreti Peygamber a şı rı  sür'atle, mesela bir iki günde hatim 

indirilmesini tasvib buyurmam ış tır. Bir ay için& veya bir haftada hatim 

indirilir diye tenbih etmi ş tir 3 . 

Ölülerin ruhuna ithafen okunan hatim, İ slam âleminde çok yayg ındı r. 

Kur' anı  Kerimin k ı r d atı  ve ,  dinlenmesi hakk ında riayet edilecek hususlar 

Kur'an' Kerimi gerek okuyan ve gerek dinleyen hu şu ve ta'zim göste-

recektir. Bu hal okuyan ın ciddiyetini art ı rır, okuduğunu daha iyi duyu-

rabilmek ve hissettirebilmek için sesinin güzelle şmesine mil olur. ibn Mâ-

ca'nin, Sünen'inde, Câbir İ bn `Abdillâh'dan naklen verilen bir hadisde, 

Hazreti Peygamber şöyle buyurmu ş tur: ,5411 

4 	 CIAo90 ı G 1:51 ( İ nna man alısani'n-nâsi ş awtan 

izâ sami`tumilhu yakra'u, basibtunrühu yab şallülıa), "K ı-
raat ını  dinlediğ iniz kimse, eğer size Allandan korktu ğunu hissettiriyorsa, 

o, sesi en güzel olanlardan biridir". 

Nerede olursa olsun, Kur'an ı  Kerim okunurken konu şmamal ı dı r. 
Onu susarak dinlemek şartt ı r. Bu hususta Kur'an ı  Kerimde sarih bir emir 

1 Ad-DEırimi, As-Sunan, II, 469 - 	 ,j,a1 oiJ 
2 Bkz.: Fr. Buhl, Khatm (EncyclopMie de l'Islam, Leiden 1913, I. 985). 

3 Al-B~ri, A ş - Ş ahiti, VI, 114; Muslim, As-Sabib, II, 813, No. 182. 
4 İ bn Wıca, As-Sunan, I, 425, No. 1339. - Az farkla bu hüküm, 'I'vvils'un rivayetin-

deki bir hadisde de verilmektedir. Bkz. Ad-Drimi, As-Sunan, II, 471-472. 
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de vard ır. "Kur'an okunduğu zaman, onu dinleyin, susun ki merhamet 

olunas ınız" I vyry rSJ,J ly  tel, 4J 	,:ıT,2411 ',s„.; 151 	(Wa 

R.ur'ürı u 	 lahü wa anş itü la'allakurn turl ıamiin). Bu hüküm, 
Kur'an ı  Kerim radyo, plâk, gramafon ve sâir yay ın vas ı talariyle okun-

duğunda da earidir.Dinlemek istemiyenlerin yan ında Kur'an ı  Kerim oku-
mak câiz de ğ ildir. Bu sebeble çar şı larda, gürültülü yerlerde ve sefihlerin 

topland ıkları  mahallerde Kur'an ı  Kerim tilaveti tecviz edilemez. 2  

Kur'an Kerim, dinleyenler üzerinde ürpertici tesirler icra eder. Fakat 

bu ürpermeler, korkutucu olmaktan ziyade kalbe huzur ve sukün vericidir. 

Nitekim bizzat Kur'ân ı  Kerim de buna ş ehadet etmektedir : 

3 	‘,11,5- 5 	J.; 	 (1 

(... TalF ş a`irru minhu culüdu'llazina yab şawna Rabbahum. Tumma 

talinu culüduhum wa kulübuhum, ilü ...) - "Rablar ından 

korkanlar ın, [bu kitaptan] tüyleri ürperir, sonra Allah ı  anmakla [hem] 

derileri [hem de] kalpleri süküna kavu şur. 

„1.0 	 j 	1T 	 C:da- 	31 I J5-- 	 3.11 Lel (2 

4  vylSy, r  , Innamal-mu'miniina'lazina izâ zukira'llAhu vacilat kulübu-

hum wa izA tuliyat `alayhim AyAtuhfı  zAdathum ImAnan wa `alü. Rabbihim 

yatawakkalün). — "Mu'minler ancak onlard ır ki, Allah an ı ldığı  zaman yü-

rekleri titrer; âyetleri okundu ğu zaman, imanları  [kat kat] artar ve onlar 

Rablarına güvenirler". 

Abfi. Müsü al-A ş 'ari'den rivayet edilen bir hadise göre, Hazreti Pey-

gamber Kur'an okuyanlar ı  ve okumıyanlar ı  şöyle teşbih•ve tasnif etmi ş tir: 

çs-U 1 	 14-4' 	ALS-  4-! 	j.)211  i,a (5-1JI 
jF,2ıi 1A ,ssııı  5  

i ı  j. 14,ı. :Lı t.s",:)T,.all TA y L5:01 Ja•il 	• ." 	 -) 71;1' 

6 je Los. j 	 yakra'u'l-Rur'üna wa ya `malu bihi, 

ka'l-utruccati, ta'mulfü tayyibun wa rr ıbuhü tayyib; 	 1â 

yakra'u'l-R.ur'üna wa ya `malu bihi ka't-tamrati, ta `muhü tayyibun wa lü 

r1.11ü. lahü. Wa 	 yakra'u'l-lur'üna ka'r-raylAnati, 

1 Al-A'râf suresi, VII, 204. 

2 Bkz. `Abdu'l-Wahhâb Hamüda, 	 wa'stimâ'uh (Liwâ'u'l-tslâm, 

al-lâhira 1367/1948 (I/2, s. 40, 41). 

3 Az-Zumar suresi, XXXIX. 23. 

4 Al-Anfâl suresi, VIII, 2. 

5 Baz ı  rivayetlerde, varyant olarak, "münâfik" yerine "fâcir" tabiri geçmektedir. 

6 Bu hadisin metni için Bkz. : Al-Buhâri, As- Ş ahiti, VI, 107, 115, 207; VIII, 218; 

Muslim, As-Ş ahiti, I, 549; No. 797/243; Abâ Dâwfıd, As-Sunan, IV, 259; At-Tirmizi, 

As-Sunan, X, 208-209; An-Nasâ'I, As-Sunan, VIII, 125; İ bn Mrica, As-Sunan, I, 77, No. 

214; Ad-Diirin ıd, As-Sunan, II, 442-443; Atunad İ bn flanbal, Al-Musnad, IV, 397, 404, 

480. 
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ri4uhâ tayyibun wa ta`mull'â murrun. Wa matalu'l-munâfilpg-lazi lâ 

yakra'u'l-lur'âna ka'l-l ıan?alati, a`muhâ murrun - aw ljabitun - wa 

ribuhâ murrun), " [ ı ] Kur'ân ı  hem okuyan hem de ona göre amel eden 
Inü'min, tad ı  ve kokusu güzel turunc gibidir. [2] Kur'an' okum ıyan, 

fakat ona göre amel eden mü'min, tad ı  güzel fakat kokusu olm ıyan 

hurma gibidir. [3] Kur'ân okuyan fakat ona göre amel etmiyen münâfik, 

kokusu güzel, fakat. tad ı  ac ı  reyhane [otu] gibidir. [4] Kur'ân okum ıyan 

münâfik, tad ı  ac ı  [veya kötü], kokusu ac ı  ebii cehil karpuzu gibidir". 1  

1  Mülâhaza: Metinde arabça kelimelerin transkripsiyonunda a şağı da-

ki şekillerin kullan ıldığı nı  muhterem okuyuculara hat ırlatırız: 

	

T = Ii, ü.' 	t = 15, b. 	-I; = Z, i 

	

cs-di = I, I 	t = 1-1 , 4 	c',  = R, 

	

..!-_, 1  = e, ü 	,.; = P, çl 	J = W,W 
ı  = 	' 	ı.1"" = 5, ş 	L = a (yani 

= , c 

	

,.,"' = Ş , ş 	-faı tlıa", üstün, 

	

= T, t 	.., = Z, z 	harekesi). 

.1,= T,t 	 L = ğ  
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ILAHIYAT FAKÜLTES İ  YAYINLARI 

Fiat ı  
Lira Krş . Adi  Müellifi 

7.50 

7.50 

15.00 

Islam Dünyas ı  Kısa Kronokojisi 

(Bitmiş tir) 

Türk Nakiş  Sanat ı  Tarihi 	(Bitmi ş tir) 

Islam İ limleri Ens. Dergisi 	(Bitmi ş tir) 

J. Sauvaget, Çev: Ord. Prof. S. K. 

Yetkin, Faik Reş it Unat 

Rıfkı  Melül Meriç 

7 .50 Doğu Islam Memleketlerinde E. Kühnel. Çev: Prof. S. K. Yetkin 

Minyatür 	 (Bitmiş tir) M. Özgü 

20.00 Islam Sanat ı  Tarihi 	(Bitmi ş tir) Prof. Suut 	Kemal Yetkin 

1.20 Din Psikolojisi 	 (Bitmi ş tir) Prof. Dr. B. Ziya Egemen 

3.50 Türk Cilt Sanat ı  Tarihi Araş tırmalar ı  R ıfkı  Melül Meriç 

(Bitmiş tir) 

2.50 Türk Kitap . Kaplan 	(Bitmiş tir) Kemal Çığ  
5.00 Hukuk Tarihinde Islam Hukuku Ord. Prof. S. 'Ş akir Ansay 

(Bitmi ş tir) 

1.00 Islam Akaidine Dair Eski 	Metinler Çev: Yusuf Ziya Yürükân 

(Bitmiş tir) 

10.00 Yı ll ık Araş tırmalar Cilt, I. 	( « ) 

30.00 Yıllık Araş t ırmalar Cilt, II. 	( 	) 

10.00 Islam Milletleri ve Devletleri Tarihi Çev: Ne şet Çağatay 

(Bitmi ş tir) 

2.50 Dilthey ve Rickert'te Manevi İ limlerin Kamıran Birand 

Temellendirilmesi 	 (Bitmiş tir) 

5.00 Kelâm Ilrülne Giri ş 	(Bitmiş tir) Nafiz Danış man 

5.00 Aydı nlanma Devri Devlet Felsefesinin Doç. Dr. Kam ıran Birand 

Tanzimatta Tesirleri 	(Bitmi ş tir) 

5.00 İ bn Rüşd'ün Felsefesi 	(Bitmi ş tir) Çev: N. Ayasbeyo ğ lu 

2.50 Dinler Tarihine Giri ş 	(Bitmi ş tir) Prof. A. M. Schimmel 

12.00 Ş irat—i Abu Abdullah İ bn Al—Hafif Çev: A. M. Schimmel 

(Bitmi ş tir) 

12.00 Buharinin Kaynakları 	(Bitmi ş tir) Doç. Dr. Fuat Sezgin 

5.00 Müslümanlı k 	 (Bitmi ş tir) Prof. Y. Ziya Yürülin 

5.00 Felsefeye Giri ş 	Cilt I. 	(Bitmi ş tir) Prof. Hilmi Ziya "Diken 

10.00 El—Evamirül—Alalyye Fi'l Umuri'l İ bn—i Bibi: Ne ş : Necati 

Alâiyye 	C. T. Lügal, Doç. Dr. A. Erzi 



Müellifin 

Doç. Dr. Neşet Çağatay 

Prof. Dr. B. Ziya-Egemen 

Ibn Haldun: Ne ş : M. Tanci 

Doç. Dr. Kamuran Birand 

Ord. Prof. H. Ziya ülken 

Ord. -Prof. S. Şakir Ansay 

Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin 

Pro£. M.. Tayyib• Okiç 

Dr. M. Kaya Bilgegil 

De Lacy O'Leary: Çev: H. Yur-

daydın, Y. Kutluay 

Doç, Dr. Kamıran Birand 

Doç. Dr. Hüseyin Yurclayd ın 

Doç. Dr. M, Taplamac ı oğ lu 

Çev: Dr. Yaşar Kutluay 

Haz ır. Dr, İ . Agah Çubukçu, 

Dr. Hüseyin Atay. . 

Çev: Dr. Ya ş ar Kutluay 

prof. Dr. M. Abdullah Ça ğatayi 

Çev: Dr. Esat K ı lıçer 

Dr; ,Ebulkasim Ictihadt, 

Asis. Mehmet Maksutoğ lu 

Prof. Dr. Adnan Erzi 

prof Dr. Adnan , Erzi 

Prof. Dr., Ne§et Ça ğatay 

Jnlius Wellhausen Çev: Prof. Dr. 

Fikret I şı ltan' 

Doç. Dr. Hüseyin Yurdayclu ı  

Fiat ı  
Lira Krş 	 A d 1 

5.00 	Islâmdan Önce Arap Tarihi ve 

Cahiliye Çağı . 

2.50 	'I'l•biyt-FelsefeSinin ana: meseleleri 

20.00 	Ş ifau s—sâil Li tehzibi'l—Mesail 

(Bitmiş tir) 
4.00 	İ lk Çağ  Felsefesi Tarihi (Bitmiş tir) 

7.50 
	

FelSefeye Giri ş  C. II. 	(Bitmiş tir) 

8.00 
	

Hukuk Tarihinde Islam Hukuku 
3. Besim 	 (Bitmi ş tir! 

50.00 
	

IsUrrı  Mimarisi 	 (Bitmi ş tir) 

25.00 
	

Bazı  Hadis Meseleleri Üzerinde 

Tetkikler 	(Bitmi ş tir) 

25.00 	Abdülhak Harınd'in Ş iirlerinde 

dünn1 Mes'elelerden ALLAH. 

(Bitmi ş tir) 

15.00 	Islam Dü şüncesi ye Tarihteki Yeri 

(Bitmiştir) 

5.00 	Manevi Ilimler Metodu Olarak 

Anlama 

5.00 	KanunVnin Cülusu ve İ lk Seferleri. 

8.00 	Din Soşyolojisine Giri ş  

10.00 	Sap ıklarla Dinsizlerin Çe ş itli 
Mezhepleri (Arapça) 

25.00 	Al—Gazzali al— İ ktisad fi'l—İ tikad 

10.00 	Sap ıklarla Dinsizlerin Çe ş itli 
Mezhepleri .  (Türkçe) 

6.00 	Islam Sanat Eserleri Kolleksiyonu 

100.00 	Milletleraras ı  -1. Türk Sanatlar ı  
Kongresi , (ingilizce) 

50.00 	Milletlerarası  1. Türk Sanatlar ı  
Kongresi (Türkçe) _ 

6.00 	Farsça, Dilbilgisi 

7.50 	El—Hoyi ( farsça) 

14.00 	Destur—i Del:riri (farsça) 

12.00 	, Islaından 'Önce Arap Tarihi ve 

Cahiliye. Çağı  2. Bas ım. 

20 00 	Arap Devleti ve Sukutu. 

12.00 	Matrakçı  Nasuh 
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Fiat ı  
Lira Kr ş . Adı  Müellifin 

5.00 

16.00 

İ slam Dünyası  K ısa Kronolojisi 

2. Bas ım 

Felsefeye Giri ş  C. 1 	2. Bas ım 

Jean Sauvaget Çev : Ord. Prof,. 

S. K. Yetkin, Faik Re ş it Unat 

Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken. 

4.00 Türkiye Dinler Tarihi Bibliyografyas ı  Enise Yener 

16.00 Din Sosyolojisi Doç. Dr. M. Taplamacıoğ lu 

10.00 Kur'an- ı  Keriim'in Cslüb ve K ı raat ı  Prof. Tayyib Okiç 

50.00 Kitaburl İ lel ve Ma'Rifeti'r Rica Dr. Talat Koçyiğ it, Dr. İ smail 

Cerrahoğ lu 

10.00 İ slam Vergi Hukukunun Ortaya Salih Tuğ  
Çıkışı  
İ lk 	Çağ 	Felsefesi 	2. 	Basım Prof. Dr. Kam ı ran Birand 

Ad ı  Fiyatı  Lira Krş . 

Ilahiyat Fakültesi Dergisi. 	1952. Cilt I. (Bitmiş tir) 
75 1952. Cilt 	 (Bitmi ş tir) 
55 	 55 1952. 	IV. 	( 	 " 	 ) 

55. 	 55 1953 	 ( 	 " 	 ) 

15 1953 	"-III 	
( 	 " 	 ) 

55 	 55 1953 	IV. 	( 	 " 	 ) 

55 1954 	 ( 	 • 	 " 	 ) 

55 	 55 1954 	III-IV. 
55 	 55 1955 	I II 	(Bitmi ş tir) 
55 	 55 1955 	III-IV. 	" 	) 
55 1956 	" 	I-IV. 
55 1957 	" 	I-IV. 
55 1958-1959 
55 1960. 
75 1961. 
53 1962. 
55 1963. 

5.00 

2.50 

2'.50 

2.50 

5.00 

2.50 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

6.00 

10.00 

15.00 

15.00 

25.00 

32.00 

30.00 
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