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ÖNSÖZ
Son ilahi dinin kutsal metni Kur’an-ı Kerim, onu insanlığa ulaştıran Hz. Muhammed
(sav) tarafından okunmuş, Müslümanların onu nasıl okuyacaklarının usûl ve kaideleri Allah’ın
ona öğrettiği şeklide bizzat onun tarafından belirlenmiştir.
Rasûlullah’ın (sav) belirlediği Kur’an’ın okunuş şekillerine dair usûl ve kaidelerin
tümüne daha sonraki dönemlerde tecvid adı verilmiştir. Her ne kadar Rasûlullah (sav) ve sahabe
döneminde bu usul ve kaideler tecvid ismiyle anılmamış olsa da, tecvid kurallarına uymaksızın,
Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimizin (sav) ve sahabenin okuduğu gibi okuma imkanı yoktur. Bu
nedenle olsa gerek ki meşhur tecvid ve kıraat alimi İbnü’l-Cezerî, “Kur’an-ı Kerim’i tecvidli
okumayan günahkar olur.” diyerek Kur’an’ın lafzının okunuşunda tecvid ilminin ne derece
gerekli olduğunu ortaya koymuştur.
Kur’an-ı Kerim gelişi güzel, sıradan, lalettayn, basit bir metin değildir; o ilahi bir
metindir, Allah’ın kelamıdır. Allah’ın kelamı başka kelamlara benzemediği gibi, okunuşu da
başka kelamların okunuşuna asla benzemez. Onun kendine has okunuş metotları ve usulleri
vardır. Bu metot ve usuller bütünü Tecvid kaidelerini oluşturur.
Ülkemizde İlahiyat Fakültesi lisans programlarında yaklaşık dört yıldır 8 (sekiz)
dönemin tamamında var olan tek ders Kur’an Okuma ve Tecvid dersidir. Bu ders sayesinde
İlahiyat Fakültesi öğrencileri Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma bilgi ve becerisini
elde etmekte, her dönem alanla ilgili bilgilerini tazeleme ve yeni bilgiler edinme fırsatına sahip
olmaktadırlar. Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde sürdürülen İlahiyat ön lisans eğitimi
programında Kur’an Okuma ve Tecvid dersi maalesef bulunmamaktadır. Bu eksikliğin bir an
önce giderilmesi büyük bir zarurettir. İLİTAM lisans tamamlama programı öğrencileri ise 4
(dört) dönemin tamamında bu dersi okuma fırsatı bulabilmektedirler. Bu nedenle örgün
eğitimde 8 (sekiz) dönemde takip edilen program İLİTAM’da 4 (dört) dönemde verilmekte ve
adeta yoğunlaştırılmış bir program uygulanmaktadır. Konulardaki yoğunluk bu zorunlu
gerekçeden kaynaklanmaktadır.
Her bölüm (ünite) adını, işlenen tecvid konusundan almış ve bu bölümlerin her biri dört
ana başlıkta ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla “Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık: Ezber,
Yüzünden Okuma”, “Tecvid”, “Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler” ve
“Okuma Parçası”ndan oluşmaktadır. Ayrıca her bölümün başında “Bu Bölümde Neler
Öğreneceğiz?”, “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”, “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
ve Kazanım Yöntemleri”, “Anahtar Kavramlar” ve “Giriş” başlıkları altında konunun
anlaşılmasına yönelik önemli bilgiler sunulmuştur. Her bölümün sonunda ise “Uygulamalar”,
“Uygulama Soruları”, Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, “Bölüm Soruları” ve “Cevaplar”
başlıklarıyla konunun adeta yeniden tekrarı ve sağlamlaştırılması yapılmıştır.
Bu ders metinlerinin Allah’ın yüce kelamı Kur’an-ı Kerim’i tecvidli bir şekilde
okuyabilme ve daha iyi anlamada katkı sağlayacağı ümidindeyiz. Allah Teala Hazretleri bu
naçiz sa’yimizi meşkûr eylesin, amin.
Prof. Dr. Abdullah Emin ÇİMEN
Prof. Dr. Kerim BULADI
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YAZARLAR NOTU
Kur’an-ı Kerim dersinde ulaşılmak istenen temel hedef, onu hem yavaş (tahkik)
hem de hızlı (hadr) ve akıcı bir şekilde okuyabilme melekesine sahip olabilmektir.
Bu nedenle ezber ve yüzünden okunacak ayet ve sureler en öncelikli konu olarak
bölümlerin başına yerleştirilmiştir. Zira Kur’an-ı Kerim’i yüzünden tecvid
kurallarına riayet ederek akıcı bir şekilde okuyabilme, bir aşr-ı şerifle birlikte
belirlenmiş ayet ve sureleri ezberden okuyabilme bu dönem, ulaşılmak istenen
temel hedeftir. Ayrıca her ünitede tecvid ilminin bir veya birkaç konusunu bol
örnekli bir metotla anlatma, Kur’an kültürü kapsamında ele alınan kültür ayetleriyle
ilahiyat öğrencisinin pratik hayatta karşılaşacağı birçok konunun Kur’an-ı
Kerim’de nasıl yer aldığını birkaç ayet özelinde ortaya koyma ve okuma parçasında
Kur’an-ı Kerim’i tanıma ve tecvid konularını daha detaylı bir şekilde ele alma, bu
dersin diğer hedefleri arasında yer almıştır. Bunlara ilaveten bölüm sonlarındaki
sorularla konuların genel tekrarı yapılmaya çalışılmıştır.
Kur’an Okuma ve Tecvid II dersinin ezber müfredatı 1 (bir) aşr-ı şerif (Fussilet
Suresi, 30-36 ayetler), Fetih ve Rahmân surelerine ilaveten aşağıdan yukarıya doğru
Leyl-Burûc arasında kalan surelerden oluşmaktadır. Yüzünden ise 28. cüzün ikinci
yarısı ve 29. cüzün tamamı okunacaktır.
Ezber bölümünde yer alan ayet ve sureler deftere yazılarak tahkik usulüne göre
ezberlenecek, sözlü sınavda istenilmesi halinde öğrenci bu ayetleri hadr usulüne
göre de okuyabilecektir. Öğrenci, sözlü sınav esnasında ezber ayetlerini yazdığı
defteri hocaya ibraz edecek, ezberini bu defter üzerinden dinletecektir. Öğrenci
ezber ayetlerinin meallerinden de sorumludur.
Öğrencilerden öncelikli talebimiz, ders hocasının okuyuşunu ders videolarından
tekrar tekrar dinlemenin yanı sıra ezberlenecek ve yüzünden okunacak ayet ve
sureleri muteber karilerin sesli ve görüntülü okuyuşlarını dinleyerek takip
etmeleridir. Daha kolay öğrenme ve taklit imkanı sunmaları açısından
öğrencilerimizin bu dinlemelerde tercihlerini Türk karilerden yana kullanmalarını
özellikle tavsiye etmekteyiz.
Muvaffakiyet dileklerimizle.
Prof. Dr. Abdullah Emin ÇİMEN
Doç. Dr. Kerim BULADI
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1. TENVİN ve SAKİN NÛN ÇEŞİTLERİ: İHFA

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Fussilet suresi 30-36. ayetlerden oluşan aşr-ı
şerif tahkik usulüyle ezberden, akabinde ise Saff ve Cum‘a sureleri hadr usulüyle
yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “Tenvin ve Sakin Nûn Çeşitleri”ne temas edilerek
“İhfâ” kuralı üzerinde durulacaktır. Kur’an kültürü kapsamında ibadet kavramı
etraflıca inceleme konusu yapılacaktır. Okuma parçasında ise “Hz. Peygamber
Döneminde Kur’ân Eğitimi ve Hafızlık” konusuyla ilgili bilgi verilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun olarak
tilavet etme melekesi nasıl kazanılabilir?
2)
Meclislerde okunan aşr-ı şerifler okuyuş hızı bakımından hangi usulle
tilavet edilir?
3)
Tenvin ve sakin nûn çeşişleri başlığı altında hangi tecvid konuları ele
alınmaktadır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tenvin ve sakin nûn
çeşitleri: İhfâ

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Fussilet suresi 30-36. ayetleri
tahkik usulüne göre ezberden
tilavet edebilmeyi öğrenir.
3. Saf ve Cum’a surelerini hadr
usulüne
göre
yüzünden
okuyabilme kabiliyeti edinir.
4. Tenvin ve sakin nûn
çeşitlerine
ilaveten
ihfâ
hakkında genel bilgi edinir ve
pratik
uygulamalarla
ihfâ
konusunda tecrübe elde eder.
5. Kur’an kültürü kapsamında
ibadetler konusuyla ilgili en az
iki ayet ezberler.
6. “Hz. Peygamber Döneminde
Kur’ân Eğitimi ve Hafızlık”
konusuyla ilgili bilgi edinir.

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tecvid



Tertîl



Tahkîk



Hadr



Aşr-ı Şerif



Tenvin



Sakin Nûn



İhfâ



Saff

5

Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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1. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
1. 1. 1. Ezberlenecek Aşr-ı Şerif ve Anlamı: Fussilet Suresi 30-36. Ayetler
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 41. sırasında yer alan Fussilet suresinin 30-36. ayetleri tahkik
usulüne göre ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde öğrenci ezberini
hadr usulüne göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler deftere yazılacak ve
sözlü sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı olduğu bu yazılı
metinler, öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber dinlemesini bu yazılı
metinler üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu metinler üzerinde
işaretleyecektir.

(30-36)
ِالرحِيم
َّ ِالرحْمَن
َّ ِالله
َّ ِِبسْم
اللهُ ثُمَّ اسَْتقَامُوا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِّٰ۪ئ َكةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا
ّٰ اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا
﴾ نَحْنُ اَوْلِيَ۪اؤُ۪كُمْ فِي03﴿ َشرُوا بِالْجَنَّةِ الَّت۪ي كُنْتُمْ تُوعَدُون
ِ حزَنُوا وَاَْب
ْ َت
سكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا
ُ الْحَيّٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي اْل ّٰاخِ َرةِ۪ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا َتشْتَـه۪۪ي اَْن ُف
﴾ َومَنْ َا ْحسَنُ قَ ْوالً مِمَّ ْن دَعَ۪ا اِلَى03﴿ ٍ﴾ ُن ُزالً مِنْ َغفُورٍ رَح۪مي03﴿ َمَا تَدَّعُون
حسََنةُ وَلَا
َ ْ﴾ وَلَا َتسْتَوِي ال00﴿ َاللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ين
ّٰ
ٌالسَّيَِّئةُ۪ ِادْفَعْ بِالَّت۪ي ِهيَ َا ْحسَنُ َفِاذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيَْنهُ عَدَاوَةٌ َكاََّنهُ وَلِيٌّ حَم۪مي
﴾03﴿ ٍ﴾ َومَا يُلَقّٰيهَ۪ا اِلَّا الَّذ۪ينَ صََبرُوا۪ َومَا يُلَقّٰيهَ۪ا اِلَّا ذُوحَظٍّ عَظ۪مي03﴿
﴾03﴿ ِالل ِه اَِّن ُه هُوَ السَّم۪يعُ اْلعَل۪ ُمي
ّٰ ك مِنَ الشَّيْطَانِ َنزْغٌ فَاسْتَعِذْ ب
َ َّوَاِمَّا يَْنزَغَن
(41) Fussilet Suresi 30-36. Ayetler
Fussilet suresi Mekke döneminde inmiştir. 54 ayettir. Sure, adını üçüncü ayette geçen ve
Kur’an ayetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı”
demektir. Sure, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Surede başlıca hakka davet, batılda
ısrar edenlerin uyarılması, vahyin insanlar üzerindeki ahlâkî ve manevî etkileri konu
edilmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
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30. Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine
akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken)
va’dedilmekte olan cennetle sevinin!”
31, 32. “Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok
merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var,
istediğiniz her şey orada sizin için var.”
33. Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve “Kuşkusuz ben Müslümanlardanım” diyenden
daha güzel sözlü kimdir?
34. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle
arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
35. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve
olgunluktan) büyük payı olanlar kavuşturulur.
36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a sığın. Çünkü
O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

1. 1. 2. Yüzünden Okuma: Saff ve Cum‘a Sureleri
Bu derste, Medine’de nazil olan ve 14 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 61. sırasındaki
Saf suresi; yine Medine’de nazil olan ve 11 ayetten müteşekkil Kur’ân-ı Kerim’in 62.
sırasındaki Cum‘a suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
ي۪ا
َ ﴾3﴿ سََّبحَ ل ِّٰلهِ مَا فِي السَّمّٰوَاتِ َومَا فِي اْلَارْضِ۪ وَهُوَ اْلعَز۪يزُ الْحَك۪ ُمي
اللهِ اَنْ َتقُولُوا مَا لَا
ّٰ َ﴾ كَُبرَ َمقْتاً عِنْد3﴿ َاَيُّهَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا َت ْفعَلُون
ٌاللهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ ُيقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِه۪ صَفاًّ َكاَنَّهُمْ بُنْيَان
ّٰ َّ﴾ اِن0﴿ ََت ْفعَلُون
﴾ وَِاذْ قَالَ مُوسّٰى ِلقَ ْومِه۪ يَا قَ ْومِ لِمَ تُ ْؤذُونَن۪ي وَقَدْ َتعْلَمُونَ اَن۪ي3﴿ ٌَم ْرصُوص
ََاللهُ لَا يَهْدِي اْلقَ ْومَ الْفَاسِ ۪ين
ّٰ اللهُ قُلُوبَهُمْ و
ّٰ َاللهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُ۪وا اَزَاغ
ّٰ ُرَسُول
ِ﴾ وَاِذْ قَالَ ع۪يسَى ابْنُ َمرْيَمَ يَا بَن۪۪ي اِ ْسرَ۪اي۪۪لَ اِن۪ي رَسُولُ اللّٰه3﴿
ُ۪اِلَْيكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّ ْورّٰيةِ َومُبَشِّراً ِبرَسُولٍ يَأْت۪ي مِنْ بَعْدِي اسْ ُمه
ِ﴾ َومَ ْن اَظْلَمُ مِمَّن3﴿ ٌحرٌ مُب۪ين
ْ َِاحْمَدُ۪ فَلَمَّا جَ۪اءَهُمْ بِالْبَـيِّنَاتِ قَالُوا هّٰذَا س
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َاللهُ لَا يَهْدِي الْقَ ْومَ الََّّالِم۪ينَ
اللهِ الْـكَذِبَ وَهُوَ يُدْعّٰ۪ى اِلَى اْلاِسْلَامِ و ّٰ
افَْترّٰى عَلَى ّٰ
َاللهُ مُتِمُّ نُورِه۪ وَلَوْ َكرِهَ الْـكَاِفرُونَ
اللهِ ِباَفْوَاهِهِمْ و ّٰ
﴿ ﴾7يُر۪يدُونَ لِيُ ْطفِؤُ۪ا نُورَ ّٰ
﴿ ﴾8هُوَ الَّـذ۪۪ي َارْسَلَ رَسُوَلهُ بِالْهُدّٰى وَد۪ينِ الْحَ ِّ لِيَُّْ ِه َرهُ عَلَى الدّ۪ينِ
ي۪ا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا هَلْ َادُلُّكُمْ عَلّٰى تِجَا َرةٍ
كُلِّه۪ وَلَوْ َك ِرهَ الْ ُمشْ ِركُونَ ﴿َ ﴾9
ِاللهِ َورَسُولِه۪ وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي
تُنْج۪يكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَل۪ميٍ ﴿ ﴾33تُـ ْؤمِنُونَ ب ّٰ
سكُمْ۪ ذّٰلِكُمْ خَيْرٌ لَـكُ ْم اِنْ كُنْتُمْ َتعْلَمُو َن۪ ﴿﴾33
اللهِ ِبَامْوَاِلكُمْ وَاَْن ُف ِ
سَب۪يلِ ّٰ
َي ْغ ِفرْ لَـكُمْ ذُنُوَبكُمْ وَيُ ْدخِلْـكُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ َو َمسَاكِنَ طَيِّبَةً
صرٌ مِنَ
ف۪ي جَنَّاتِ عَدْنٍ۪ ذّٰلِكَ الْفَ ْوزُ اْلعَظ۪ ُمي۪ ﴿ ﴾33وَُا ْخرّٰى تُحِبُّونَهَا۪ نَ ْ
ي۪ا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا كُونُ۪وا
َشرِ الْمُ ْؤمِن۪ينَ ﴿َ ﴾30
اللهِ وَفَْتحٌ قَر۪يبٌ وَب ِّ
ّٰ
اللهِ۪
اللهِ كَمَا قَالَ ع۪يسَى ابْنُ َمرْيَمَ لِلْحَوَارِيّ۪نَ مَنْ اَنْصَار۪۪ي اِلَى ّٰ
اَنْصَارَ ّٰ
ط۪اِئ َفةٌ مِنْ بَن۪۪ي اِ ْسرَ۪اي۪۪لَ
اللهِ َف ّٰامََنتْ َ
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ ّٰ
َوكَـ َفرَتْ طَ۪اِئ َفةٌ۪ َفاَيَّدْنَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا عَلّٰى عَدُوِّهِمْ َفَاصْبَحُوا ظَاهِر۪ينَ ﴿﴾33

﷽
ُيسَبِّـحُ ل ِّٰلهِ مَا فِي السَّمّٰوَاتِ َومَا فِي اْلَارْضِ الْمَلِكِ اْلقُدُّوسِ اْلعَز۪ي ِز الْحَك۪ميِ
9

﴿ ﴾3هُوَ الَّذ۪ي َبعَثَ فِي اْلا ُِّميّ۪نَ رَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اّٰيَاتِه۪ وَُي َزكّ۪يهِمْ
حكْ َمةَ۪ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ۪ ﴿﴾3
ب وَالْ ِ
وَُيعَلِّمُهُمُ الْكِتَا َ
اللهِ
وَّٰاخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۪ وَهُوَ اْلعَز۪يزُ الْحَك۪ميُ ﴿ ﴾0ذّٰلِكَ فَضْلُ ّٰ
َاللهُ ذُوالْفَضْلِ اْلعَظ۪ميِ ﴿ ﴾3مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّ ْورّٰيةَ
يُؤْت۪يهِ مَنْ يَشَ۪اءُ۪ و ّٰ
ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَ ْسفَاراً۪ بِئْسَ مَثَلُ اْلقَ ْومِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا ِباّٰيَاتِ
َاللهُ لَا يَهْدِي اْلقَوْمَ الََّّالِم۪ينَ ﴿ ﴾3قُلْ يَ۪ا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ هَادُ۪وا اِنْ زَعَمْتُمْ
اللهِ و ّٰ
ّٰ
اََّنكُمْ اَوِْليَ۪اءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ ﴿ ﴾3وَلَا
َاللهُ عَل۪ميٌ بِالََّّالِم۪ينَ ﴿ ﴾7قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ
يَتَمَنَّوَْنهُ۪ اَبَداً بِمَا قَدَّ َمتْ اَيْد۪يهِمْ و ّٰ
الَّذ۪ي َتفِرُّونَ مِْنهُ َفاَِّنهُ مُلَاق۪يكُمْ ثُمَّ ُترَدُّونَ اِلّٰى عَالِمِ اْلغَْيبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبُِّئكُمْ بِمَا
ي۪ا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُ۪وا ِاذَا نُودِيَ لِلصَّلّٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُ ُمعَةِ
كُنْتُمْ َتعْمَلُونَ ﴿َ ﴾8
اللهِ َو َذرُوا الْبَيْعَ۪ ذّٰلِكُمْ خَْي ٌر َلكُمْ اِنْ كُنْتُمْ َتعْلَمُونَ ﴿َ ﴾9فِاذَا
فَا ْسعَوْا اِلّٰى ِذ ْكرِ ّٰ
اللهَ كَث۪يراً
اللهِ وَا ْذكُرُوا ّٰ
شرُوا فِي اْلَارْضِ وَابَْتغُوا مِنْ فَضْلِ ّٰ
قُضَِيتِ الصَّلّٰوةُ فَانَْت ِ
َلعََّلكُمْ ُتفْلِحُونَ ﴿ ﴾33وَِاذَا رَاَوْا تِجَا َرةً اَوْ لَهْواً۪ اْنفَضُّ۪وا اِلَيْهَا وََت َركُوكَ
َاللهُ خَْيرُ الرَّازِق۪ينَ
اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ َومِنَ التِّجَا َرةِ۪ و ّٰ
ق۪ائِماً۪ قُلْ مَا عِنْدَ ّٰ
َ
﴿﴾33
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1. 2. Tecvid: Tenvin ve Sakin Nûn’un Çeşitleri: İhfâ
Tenvin, iki üstün iki esre ve iki ötreden (  ) ـــ ـــ ـــoluşan isimlerin sonundaki fazlalık sakin
ْ harfidir.
nûn’a denir. Sakin nûn ise harekesi olmayan cezimli nûn ()ن
Tenvin ve sakin nûn; yerine göre ihfâ, izhâr, idğâm ve iklâb tecvidlerinin oluşmasına zemin
hazırlarlar.

1. İhfâ ()إِخفاَء

İhfâ, harfi gizlemek anlamında (teşdidsiz1) idğâm ile izhâr arası tutuk bir okuyuş şeklidir.
İhfâ’nın Arapça meşhur tarifi şu şekildedir:

ْ اإل
َاريَة ع َِن التَّ ْش ِديِد َم َع بَقا َ ِء ْال ُغنَّة
ِ ْ َاَ ْ ِإل ْخفا َ ُء حاَلَة بَ ْين
ِ ظها َ ِر َو ْاإل ْدغا َ ِم ع

“İhfâ, ğunneli (ancak) şeddesiz bir şekilde izhâr ile idğâm arası bir okuyuştur.”2
Tenvin veya nun-i sakinden sonra  ك،  ق،  ف،  ظ،  ط،  ض،  ص،  ش،  س،  ز،  ذ،  د،  ج،  ث، ت
harflerinden birinin gelmesiyle oluşur. İhfâ harfleri şu beyitteki kelimelerin ilk harflerinden
oluşmaktadır:

ْ ص
 فَتَ َرى، طَالِبا، ُد ْم، تُقا، ِز ْد، ظَالِما،ْضع
َ ، َك َر َما، َس َما، قَ ْد، َش ْخص،َ جُود، ثَنَا، َذا،ف
ِ

İhfa, idğamsız ğunne olarak da isimlendirilir. İhfâda idğâm ve teşdid olmaksızın ğunne
َ  اَ ْن تَ ُز،  اِ ْن تَتُوبَا،  لَ ْن تَنَالُوا، َجنَّات تَجْ ِرى
yapılır. 3 Şu misallerde olduğu gibi:  َماء ثَجاَّجا، وَل

1. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: İbadetler
1. İbadetlerin Mahiyeti
İnsanın yaratılış ve dünyaya gönderiliş amacı, Allah’a kulluktur. Allah Teâlâ, kimin daha
güzel amel yapacağını sınamak ve ortaya çıkarmak maksadıyla insan için, hayatı ve ölümü
takdir etmiştir. Her insanın, en başta hayat nimeti olmak üzere kendisine lütfedilen diğer maddi
ve manevî nimetler karşısında yaratıcısına boyun eğmesi, teslimiyet göstermesi ve O’na
şükretmesi en başta gelen vazifesidir. Yaşatan ve öldüren Allah’tan başka ibadete layık hiçbir
varlık yoktur. Aslında din duygusu gibi, ibadet ihtiyacı da fıtrîdir. Her insanın vicdanî
derinliklerinde inanma hissi mevcuttur Buna bağlı olarak insanın fıtratında da ibadet etmeye
karşı bir özlem ve hasret vardır. Kimi insanlar, bu ihtiyaçlarını samimi imanla birlikte yerine
getirir ve fıtrata uyum bir tavır ortaya koyarak gönül dünyalarının huzurunu sağlarlar. Bunun
neticesinde mutlu olurlar. Kim insanlarda fıtratlarında imana ve buna bağlı olarak ibadete
uyulan açlığı gideremedikleri için asıl benlikleri ile ter düşer ve şahsiyet parçalanması
sonucunda huzursuz olurlar.
Her ilâhî emrin ve bunun çerçevesinde her ibadetin bir hikmeti bulunmakla birlikte İbadetler
sırf Allah rızası için yapılmalıdır. Elbette her emrin hikmetini, yararını ve maslahatını bilmek,
o ibadetin daha şuurlu yapılmasına yardımcı olabilir. Ancak, en başa kula düşen sorumluluk,
Allah’ın emrine teslimiyet göstermesi, hikmetini ve maslahatını araştırmadan çekincesiz o emri
ve ibadeti yerine getirmesidir. Hikmet ve maslahat, emre itaatin sonunda zaten ortayla
çıkacaktır. Zira Allah Teâlâ her emri ve yasağı kulunun maslahatı için farz kılmış ve
yasaklamıştır.

2. İnsanın Kulluk Etmesi İçin Yaratıldığını İfade Eden Bazı Ayetler4
ُ َو َما خَ لَ ْق
س اِ ََّل لِيَ ْعبُ ُدو ِن
َ اَل ْن
ِ ْ ت ْال ِج َّن َو
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”5

Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 7.
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 7; Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 75.
3
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 75.
4
Kur’an Kültürü kısmında yer alan ayetlerin mealleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Komisyona hazırlattığı
eserden alınmıştır.
5
Zâriyât, 51/56.
1
2
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ُ اَل ْن َس
ان اَ ْن يُ ْت َركَ سُدى
ِ ْ ُاَيَحْ َسب

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.”6

َاَفَ َح ِس ْبتُ ْم اَنَّ َما خَ لَ ْقنَا ُك ْم َعبَثا َواَن َّ ُك ْم اِلَ ْينَا ََل تُرْ َجعُون

“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”7

وحى اِلَ ْي ِه اَنَّهُ ََل اِ ٰلهَ اِ ََّل اَنَا فَا ْعبُ ُدو ِن
ِ َُو َما اَرْ َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبلِكَ ِم ْن َرسُول اِ ََّل ن

“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh
yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.”8

َيَا اَيُّهَا النَّاسُ ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الَّ ٖذى خَ لَقَ ُك ْم َوالَّ ٖذينَ ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعل َّ ُك ْم تَتَّقُون

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı
gelmekten sakınasınız”9
Bütün bu âytlerden anlaşılacağı üzere, insanın varlık sebebi, Allah’a kulluktur. Kulluğun en
bariz göstergesi de namazdır. Şimdi bu mütalaalardan sonra namaz konusuna geçebiliriz. Zira
namaz kulluğun hem başı hem de zirvesidir.

1. 4. Okuma Parçası: Hz. Peygamber Döneminde Kur’ân Eğitimi ve
Hafızlık10
Allah Teala ilahi kelamını lafız ve mana olarak bizzat kendisinin koruyacağını vaad ettiği11
gibi, bu kelamı kullarının nasıl okuması gerektiğini de “Onu tertil üzere okuyun!”12 emriyle
ortaya koymuştur. Kur’ân’ın tertil13 üzere okunuş şeklini ise, İslam Peygamberi Hz.
Muhammed (sav) kendi okuyuşuyla ümmetine öğretmiştir. Kur’ân’ı “harf harf”14 yani tane tane
okuyan15 “seyyidü’l-huffâz”16 Hz. Muhammed (sav), Kur’ân’ın ilk kârîsi, ilk hocası ve ilk
“fem-i muhsin”idir. 17 Başta sahabe olmak üzere tabiin ve daha sonraki tüm Müslümanlar,
Kur’ân’ı Hz. Peygamber’in Cebrail’den öğrendiği18 ve ashabına öğrettiği19 şekilde okuma
gayreti içinde olmuşlardır. Nitekim Rasûlullah (sav), semâ ve arz metoduyla Cebrail’den
öğrendiği Kur’ân’ı, ashabına da aynı metotla öğretmiştir. Cebrail’den işitme (sema) yoluyla
aldığı Kur’ân ayetlerini tekrar ona okumuştur (arz etmiştir). 20 Rasûlullah (sav)’ın Cebrail’den

Kıyâmet, 75/36.
Mü’minûn, 23/115.
8
Enbiyâ, 21/25.
9
Bakara, 2/21.
10
Çimen, Abdullah Emin, Hafızlık Tarihi ve Türkiye'de Hafızlık Kurumumun İşlevselliği, Sayfa Dijital Baskı,
İstanbul, 2010, s. 17-23.
11
Hicr, 15/9; ayrıca bkz. Taberî, Câmi‘u’l-Beyân, XIV, 8; Râzî, Tefsîru’l-Kebîr, XIX, 12-128.
12
Müzzemmil, 73/4.
13
Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Câmi‘u’s-Sahîh, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Fezâilu’l-Kur’ân, 28.
14
Ebû Dâvud, Süleyman b Eş‘as el-Ezdî es-Sicistânî, Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Vitr, 20; Tirmizî,
Ebû İsa Muhammed b. İsa, el-Câmi‘u’s-Sahîh (Sünenü’t-Tirmizî), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Fezâilu’lKur’ân, 23; Ahmed b. Hanbel, VI, 294; ayrıca bkz. Nevevî, Yahya b. Şeref, et-Tibyân fî Âdâbi Hameleti’lKur’ân, el-Vekâletü’l-Amme li’t-Tevzî, Dımaşk, 1983, s. 45; Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri
Ve Okunma Kâideleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, ts. , s. 179 vd.
15
Kur’ân gönüllerde daha sağlam yer edinsin diye parça indirilmiş ve tane tane okunmuştur. Bkz. Furkan, 25/32.
16
Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 168.
17
Kur’ân-ı Kerim’in güzel okunabilmesi, ancak onun bir üstad (fem-i muhsin)’dan öğrenilmesi ile mümkündür.
(bkz. Temel, Nihat, Kur’ân Kıraâtında Vakf ve İbtidâ, İFAV Yayınları, İstanbul, 2001, s. 21.)
18
Âlûsî, Ebu’l-Fadl Mahmud, Rûhu'l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-‘Azîm ve’s-Seb‘i’l-Mesânî, Dâru İhyâi’tTürâsi’l-‘Arabî, Beyrut, ts. , XI, 72; ayrıca bkz. Buhârî, Bed’ul-Vahy, 1.
19
Suyûtî, İtkân, I, 264.
20
Tetik, Kıraat İlminin Ta’limi, s. 31-32, 92-95; Yüksel, Ali Osman, “Mütevâtir Kıraatlar”, Kur’ân ve Tefsir
Araştırmaları-III, (Tartışmalı İlmi Toplantı, 14-15 Ekim 2000), Ensar Neşriyat, İstanbul, 2002, s. 111-112,
121.
6
7
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öğrendiği ve uyguladığı bu metot, sonraki tüm Müslümanların Kur’ân eğitiminde takip ettiği
bir model olmuştur. 21
Sözlükte koruyan, saklayan, gözetip kollayan, sır saklayan, himaye eden gibi anlamlara
gelen ve unutmanın zıttı olan22 “h-f-z” kökünden türeyen “hâfız” kelimesi, Kur’ân’ı tam ve
eksiksiz ezberleyen kimse23 için kullanılan özel bir kavramdır. Bu anlamda hâfız, ilahi kelamı
ezberleyerek onun Peygamberimiz (sav)’e indirildiği şekliyle kıyamete kadar aynen
korunmasına hizmet etmektedir. Hadis literatüründe ise yüz binle beş yüz bin arasında hadis
ezberleyen kişi için “hâfız” tabiri kullanılır. 24 Ayrıca Allah’ın isimlerinden biri de “elHâfız”dır. 25 Bu isim, “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hayır ve şer olarak kullarının
yaptıkları her şeyi saklayan, kudretiyle gökleri ve yeri varlıkta tutan anlamına gelmektir.”26
Aynı kök, Allah’ın sıfatlarından biri olarak “hefîz”27 şeklinde Kur’ân’da yer alır. 28 Diğer
taraftan Allah’ın emriyle insanı koruyan “hafaza” melekleri de ismini bu kökten almıştır. 29
Yine bu kökten türeyen “hafıza” ise, bilgi ve deneyimlerin depolanıp korunduğu yer anlamına
gelmektedir. 30
Kur’ân hâfızı için; aynı kökün çoğulu olan “huffâz”ın yanı sıra “kurrâ”,31 “mukrî”,32
“hâmil”,33 “hâmilu’l-Kur’ân-hameletü’l-Kur’ân”,34 “ehlü’l-Kur’ân”35 ve “sâhibu’l-Kur’ân”36
tabirleri de kullanılmaktadır. “Kur’ân-ı Kerim’in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının
ezberlettirildiği ve kırâat vecihlerinin talim ettirildiği” mekteplere ise Dârul-Kurrâ, Dâru’l-

Arz ve semâ metodunun kıraat ilmindeki uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Temel, Nihat, Kırâat ve
Tecvîd Istılahları, İFAV Yayınları, İstanbul, 1997, s. 36-37, 120; Çetin, “Kur’ân Kıraatlarına…”, s. 72.
22
Halil b. Ahmed, Ebû Abdurrahman Halil b. Ahmed el-Ferâhidî, Kitâbu’l-‘Ayn, (tah. Mehdî el-Mahzûmî-İbrahim
es-Sâmerâî), Dâru ve Mektebetü’l-Hilâl, ts. , III, 198; İbn Fâris, Ebu’l-Hüseyin Ahmed b. Zekeriyya,
Mu‘cemu’l-Mekâyîs fî’l-Luğa, (tah. Şihâbuddîn Ebû ‘Amr), Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1994, s. 275; Râgıb elİsfahânî, Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1986, s. 177178; İbn Manzûr, Cemâleddin Muhammed b. Mükrim, Lisânü’l-‘Arab, Dâru Sâdır, Beyrut, 1994, VII, 441.
23
Elbânî, Muhammed Nâsıruddîn, es-Silsiletu’s-Sahîha, Mektebetü’l-Me‘ârif, Riyad, ts. , V, 281; Pakalın,
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1971, I, 704; Bozkurt, Nebi,
“Hâfız”, TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1997, XV, 74; Türk Ansiklopedisi, “hâfız” mad. ,
Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1970, XVIII, 303; Temel, Kırâat ve Tecvîd, s. 56.
24
Davudoğlu, Ahmed, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1980, I, XLII; Aydınlı, Hadis
Istılahları, s. 66; Kandemir, Yaşar, “Hâfız”, DİA, İstanbul, 1997, XV, 79.
25
Bkz. Yusuf, 12/64; Hicr, 15/9; Enbiyâ, 21/82.
26
Yıldırım, Suat, Kur’ân’da Ulûhiyyet, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 1987, s. 223.
27
Hûd, 11/57; Sebe, 34/21.
28
Ebû İshâk, İbrahim b. Muhammad, Tefsîru Esmâillâhi’l-Husnâ, (tah. Ahmed Yusuf ed-Dekkâk), Dâru’sSekâfeti’l-Arabiyye, Dımaşk, 1974, I, 48.
29
En’âm, 6/61.
30
Demir, Ömer–Acar, Mustafa, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1998, s. 127.
31
Bkz. Buhârî, Vitr, 7, Fezâilu’l-Kur’ân, 8; Ebû Dâvud, Cihâd, 143, Harâc, 24; Müslim, Ebu’l-Hüseyin b. Haccâc,
el-Müsnedu’s-Sahîh (Sahîhu Müslim), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Mesâcid, 302; Ahmed b. Hanbel, III,
109; Zerkeşî, Burhân, I, 242. Kurrâ kelimesinin anlamları için bkz. Karaçam, İsmail, Kıraat İlminin Kur’an
Tefsirindeki Yeri ve Mütevatir Kıraatların Yorum Farklılıklarına Etkisi, İFAV Yayınları, İstanbul, 1996, s. 79;
Temel, Kırâat ve Tecvîd, s. 87.
32
Mukrî, “kıraatleri sağlam ve kesintisiz bir isnatla almış bir üstattan müşafehe yoluyla (ağızdan ağza) rivayet
eden kıraat alimi” anlamına gelse de (Birışık, Abdülhamit, “Kıraat”, DİA, Ankara, 2002, XXV, 426),
mukrîlerin kaynaklarlarda hep kurrâ ve huffâzla birlikte anılmasından (Zerkânî, Menâhil, I, 286, 303) ve kıraat
farklılıklarını en ince ayrıntılarına kadar bilmeleri sebebiyle, onların Kur’ân metnini zaten ezberlemiş oldukları
anlaşılmaktadır.
33
Bozkurt, “Hâfız”, XV, 75.
34
Ebû Dâvud, Edeb, 24; Nevevî, Tibyân, I, 20; Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, 26.
35
Ahmed b. Hanbel, III,127, 247; Hâkim, Muhammed b. Abdullâh en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ‘ala’s-Sahîhayn,
(tah. Mustafa Abdülkadir ‘Atâ), Dâru’l-Kutübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 1990, I, 743.
36
Bozkurt, “Hâfız”, XV, 75.
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Kur’ân veya Dâru’l-Huffâz adı verilmektedir. 37 Kur'ân okutulan okullar için kullanılan
isimlerden biri “Mekteb” bir diğeri de “Küttab”dır. 38 Osmanlı’da Fatih Külliyesi içinde yer
alan mektep için ise “Mekteb-i Ta’lim-i Kur’ân ” ismi kullanılmıştır. 39 Ayrıca Asr-ı Saadette
Kur’ân’ın öğretildiği yerlere “Küttâb=İlk Okul” adının verildiği söylense de,40 Küttâb’ın
“Kur’ân Okulu” anlamında kullanılmasına Emeviler’in son zamanlarında başlandığı, Abbasi
döneminden itibaren de yaygınlaşarak günümüze kadar geldiği anlaşılmaktadır. 41
Hâfız kelimesi “tarihi süreç içerisinde Kur’ân’ı ezberleyip camilerde mukabele okuyan ve
müezzinlik yapanlar için bir sıfat olarak kullanılır olmuştur. Kur’ân’ı ezberleme işine de “hıfz”
denilmiştir.”42 Diğer taraftan Kastallânî (923/1517), Kur’ân’ı ezberleme ve hafızaya
yerleştirme anlamında “cem” kavramını kullanmış,43 İbn Sa‘d (230/845) ise hem “cem” hem
de “hıfz” kavramının Kur’ân-ı ezberden okuma anlamında kullanılabileceğini söylemiştir. 44
Râzî (606/1209) ise, “Biz Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık.”45 ayetinde geçen “zikr”
kelimesinin “hıfz” yani ezberleme ve muhafaza etme anlamına geldiğini söyleyerek, Kur’ân’ın
hem ezberlenmesinin mümkün olduğunu hem de gönderilen hiçbir kutsal kitaba nasip olmayan
bir şekilde kolayca ezberlenebildiğini belirtmiştir. 46
Hadis rivayetlerinde sahabeden bazılarının kurrâ olarak vasıflandırılması veya Kur’ân’ı cem
edenler arasında sayılması, “kurrâ” ve “cem” kelimelerinin yerine göre değişik anlamlarda
kullanıldığını göstermektedir. Bu bağlamda kurrâ kelimesinin bazen “Kur’ân kırâati konusunda
uzman kişiler”, bazen “ilim sahibi kişiler”, bazen de “kırâat alanında uzmanlaşmış veya ilim
ehli kişiler olmayıp ibadet maksadıyla çokça Kur’ân okuyan, namaz kılan, ayrıca kendilerine
verilen görevleri yerine getiren sorumlu kişiler” anlamında kullanıldığı47 anlaşılmaktadır. Buna
göre “kurrâ”, yerine göre Kur’ân’ın bir kısmını veya tamamını ezberleyen kimse anlamına
gelebileceği gibi, Kur’ân ezberleme işiyle hiç alakası olmayan bir anlama da gelebilmektedir.
“Cem” kelimesi ise; yukarıda ifade ettiğimiz gibi İbn Sa‘d (230/845) ve Kastallânî (923/1517)
gibi alimlere göre Kur’ân’ı tamamen ezberlemek anlamına gelmekte, Nevevî (676/1277) gibi
alimlere göre ise “kırâat” yani sadece okumak anlamına48 gelmektedir. Buna göre “cem”
kavramı da “kurrâ” kavramı gibi farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilmektedir.

Tanman, M. Baha, “Dâru’l-Kurrâ”, DİA, İstanbul, 1993, VIII, 543; Rasûlullah (sav) döneminde kullanılan
“Dâru’l-Kurrâ” kavramı için bkz. İbn Sa‘d, Tabakâtü’l-Kübrâ, IV, 205. Ayrıca bu isimlerin anlamları için bkz.
Temel, Kırâat ve Tecvîd, s. 45.
38
Bozkurt, Nebi, “Mektep”, DİA, Ankara, 2004, XXIX, 5-6; Baltacı, Cahit, “Mektep”, DİA, Ankara, 2004, XXIX,
6-7. Ancak bazı araştırmacılar "Küttâb'dan maksad, sadece okuma yazma öğretimi yapan mekteplerdir. "
diyerek bu ismin Kur'ân eğitimiyle ilgili olmadığını söylemektedirler (Çelebi, İslâm'da Eğitim, s. 28).
39
Unan, Fahri, Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003, s. 84.
40
Goldziher, İgnaz, “Education (Muslim)”, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edinburg, 1981, V, 198-199.
41
Çağrıcı, Mustafa, “Kur’an Kursu”, DİA, Ankara, 2002, XXVI, 423.
42
Cebeci, Suat-Ünsal, Bilal, “Hafızlık Eğitimi ve Sorunları”, Değerler Eğitim Dergisi, IV/11, İstanbul, 2006, s.
28.
43
Kastallânî, Şihabuddin Ahmed b. Muhammed, İrşâdu’s-Sârî li-Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Dâru İhyâu’t-Turâsi’lArabî, Beyrut, ts. , XI, 162.
44
İbn Sa‘d, Tabakâtü’l-Kübrâ, III, 75.
45
Kamer, 54/17.
46
Râzî, Tefsîru’l-Kebîr, XXIX, 38.
47
Öz, Mustafa, “Kurrâ”, DİA, XXVI, Ankara, 2002, 445; Birışık, “Kıraat”, XXV, 426.
48
Bozkurt, “Hâfız”, XV, 75 (Nevevî, Yahya b. Şerefuddin, Tehzîbu’l-Esmâ ve’l-Luğât, (nşr. F. Wüstenfeld),
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ts. , II, 2, 83, 86’dan nakil).
37
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Fussilet suresi 30. ayetteki اِ َّن الَّذينَ قَالُوا َربُّنَا
ُٰللا
ّ bölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ْ اِن:

inne ( )اِ َّنidğam-ı misleyn maal ğunne,

َْ ال ۪ذين:

elle ( )ا َّلidğam-ı şemsiyye bila ğunne,
zîne ( َ )ذينgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
ْ  )ذdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
zîn (ين

 قَالُوا:

kâ ( )قَاmedd-i tabii,
lû ( )لُواmedd-i tabii,

 َربُّنَا:

râ ( )رharfi fetha harekeden dolayı kalın,
rabbu ( ُّ)رب
َ idğam-ı misleyn bila ğunne,
nâ ( )نَاmedd-i tabii,

ّْ ٰ :
ُللا

ellâ ( ّ )الidğam-ı şemsiyye bila ğunne,
lâhu (ُ ) َلَهgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
lâh ( ) َلَ ْهdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız.
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Uygulama Soruları
1. Tenvin veya nun-i sakinden sonra  ظ،  ط،  ض،  ص،  ش،  س،  ز،  ذ،  د،  ج،  ث، ت
 ك،  ق،  ف، harflerinden birinin gelmesiyle hangi tecvid kuralı oluşur?
A)
İzhar
B)
İhfa
C)
İdğam-ı Meal Ğunne
D)
Kalkale
E)
İdğam-ı Bila Ğunne
2.  اِ ْن تَتُوبَا،  لَ ْن تَنَالُوا، َجنَّات تَجْ ِرى
Yukarıdaki örneklerde tenvin ve sakin nundan sonra hangi tecvid kuralı vardır?
A)
İhfa
B)
İzhar
C)
İklab
D)
Ğunne
E)
İdğam
3. Allahu Teala’nın isimlerinden “el-Hâfız” seçeneklerin hangisinde tam olarak
tarif edilmiştir?
A)
Bütün eşya, ancak O’nun varlığı ile kâim olan, bizâtihi var olup
başkasına muhtaç olmayan
B)
Dilediği her şeye sahip, en zengin olan
C)
Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hayır ve şer olarak
kullarının yaptıkları her şeyi saklayan, kudretiyle gökleri ve yeri varlıkta
tutan
D)
Hayat sahibi, ölmeyen, diri olan
E)
Her yapılanı hesap eden, hiçbir şey kudreti ve ilmi dışında kalmayan
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Fussilet suresi 30-36. ayetlerin aşr-ı şerif olarak tahkik usulüne göre ezberletilmesi
gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur.
Saf ve Cum‘a sureleri de hadr usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi
arttırılmıştır.
Tecvid konusunda tenvin ve sakin nûn çeşitlerine yer verilmiş ve ihfâ kuralı üzerinde
durulmuştur. Kur’an kültürü kapsamında ibadet kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış,
okuma parçasında ise “Hz. Peygamber Döneminde Kur’ân Eğitimi ve Hafızlık” konusuyla ilgili
bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’an hafızı için kullanılmaz?
A)
Mukrî
B)
Huffâz
C)
Hâmil
D)
Küttâb
E)
Ehlü’l-Kur’an
2. Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim’i Cebrail’den hangi metotla öğrenmiştir?
A)
Fem-i Muhsin
B)
Arz
C)
Hıfz
D)
Kıraat
E)
Sema ve Arz
3. Aşağıdakilerden hangisi tenvin ve sakin nûndan sonra gelen tecvidlerin
oluşmasına zemin hazırlamaz?
A)
İhfa
B)
İklab
C)
İdğam-ı Meal Ğunne
D)
İdğam-ı Mütecaniseyn
E
İzhar
4. İhfa’nın lügat anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A)
Harfi gizlemek
B)
Açık okumak
C)
Gunneli okumak
D)
Şeddeli okumak
E)
İdğam ile okumak
5. Ğunneli (ancak) şeddesiz bir şekilde izhâr ile idğâm arası okuyuşa
aşağıdakilerden hangi ad verilir?
A)
İzhar
B)
İklab
C)
Medd-i Arız
D)
İhfa
E)
Kalkale
ٍّ وح
6. ظ عَظيم
َ صبَرُوا َو َما يُلَ ٰقّيهَا اِ ََّل ُذ
َ َ َو َما يُلَ ٰقّيهَا اِ ََّل الَّذينayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden
hangisi gelmektedir?
A) نُ ُزَل ِم ْن َغفُور َرحيم
ّ ٰ ِان ن َْزغ فَا ْستَ ِع ْذ ب
B) اّللِ اِنَّهُ هُ َو السَّمي ُع ْال َعلي ُم
ِ ََواِ َّما يَ ْنزَ َغنَّكَ ِمنَ ال َّش ْيط
18

َو َم ْن اَحْ َس ُن قَوْ َل ِم َّم ْن َد َعا اِلَى ٰ ّ
ال اِنَّني ِمنَ ْال ُم ْسلِمينَ )C
صالِحا َوقَ َ
للاِ َو َع ِم َل َ
اِ َّن الَّذينَ قَالُوا َربُّنَا ٰ ّ
للاُ ثُ َّم ا ْستَقَا ُموا تَـتَنَ َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ْال َم ٰلكِ َكةُ اَ ََّل تَخَ افُوا َو ََل تَحْ َزنُوا َواَ ْب ِشرُوا بِ ْال َجنَّ ِة الَّتي ُك ْنتُ ْم )D
تُو َع ُدونَ
نَحْ ُن اَوْ لِيَا ُؤ ُك ْم فِي ْال َح ٰيو ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي ْ ٰ
اَل ِخ َر ِة َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ ْشتَـهي اَ ْنفُ ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ َّد ُعونَ )E
 ayetindenنَحْ ُن اَوْ لِيَا ُؤ ُك ْم فِي ْال َح ٰيو ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي ْ ٰ
اَل ِخ َر ِة َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ ْشتَـهي اَ ْنفُ ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ َّد ُعونَ 7.
?önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
َو َم ْن اَحْ َس ُن قَوْ َل ِم َّم ْن َد َعا اِلَى ٰ ّ
ال اِنَّني ِمنَ ْال ُم ْسلِمينَ )A
صالِحا َوقَ َ
للاِ َو َع ِم َل َ
اِ َّن الَّذينَ قَالُوا َربُّنَا ٰ ّ
للاُ ثُ َّم ا ْستَقَا ُموا تَـتَنَ َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ْال َم ٰلكِ َكةُ اَ ََّل تَخَ افُوا َو ََل تَحْ َزنُوا َواَ ْب ِشرُوا بِ ْال َجن َّ ِة الَّتي ُك ْنتُ ْم )B
تُو َع ُدونَ
وحظٍّ عَظيم )C
صبَرُوا َو َما يُلَ ٰقّيهَا اِ ََّل ُذ َ
َو َما يُلَ ٰقّيهَا اِ ََّل الَّذينَ َ
اجعُونَ )D
الَّ ِذينَ إِ َذا أَ َ
صابَ ْتهُ ْم ُم ِ
صيبَة قَالُوا إِنَّا ِ َّّللِ َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِ
ٰ
ان ن َْزغ فَا ْستَ ِع ْذ بِ ّ
اّللِ اِنَّهُ هُ َو السَّمي ُع ْال َعلي ُم )E
َواِ َّما يَ ْن َز َغنَّكَ ِمنَ ال َّش ْيطَ ِ
َاوة َكاَنَّهُ َولِي َحميم 8.
َو ََل تَ ْست َِوي ْال َح َسنَةُ َو ََل ال َّسيِّكَةُ اِ ْدفَ ْع بِالَّتي ِه َي اَحْ َس ُن فَا ِ َذا الَّذي بَ ْينَكَ َوبَ ْينَهُ َعد َ
?ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
ان ن َْزغ فَا ْستَ ِع ْذ بِ ٰ ّ
اّللِ اِنَّهُ هُ َو السَّمي ُع ْال َعلي ُم )A
َواِ َّما يَ ْن َز َغنَّكَ ِمنَ ال َّش ْيطَ ِ
اِ َّن الَّذينَ قَالُوا َربُّنَا ٰ ّ
للاُ ثُ َّم ا ْستَقَا ُموا تَـتَنَ َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ْال َم ٰلكِ َكةُ اَ ََّل تَخَ افُوا َو ََل تَحْ َزنُوا َواَ ْب ِشرُوا بِ ْال َجن َّ ِة الَّتي ُك ْنتُ ْم )B
تُو َع ُدونَ
وحظٍّ عَظيم )C
صبَرُوا َو َما يُلَ ٰقّيهَا اِ ََّل ُذ َ
َو َما يُلَ ٰقّيهَا اِ ََّل الَّذينَ َ
نَحْ ُن اَوْ لِيَا ُؤ ُك ْم فِي ْال َح ٰيو ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي ْ ٰ
اَل ِخ َر ِة َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ ْشتَـهي اَ ْنفُ ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ َّد ُعونَ )D
ٰ
َو َم ْن اَحْ َس ُن قَوْ َل ِم َّم ْن َد َعا اِلَى ّ
صالِحا َوقَا َل اِنَّني ِمنَ ْال ُم ْسلِمينَ )E
للاِ َو َع ِم َل َ
ayetindenو َم ْن اَحْ َس ُن قَوْ َل ِم َّم ْن َد َعا اِلَى ٰ ّ
ال اِنَّني ِمنَ ْال ُم ْسلِمينَ 9.
önce aşağıdaki
صالِحا َوقَ َ
للاِ َو َع ِم َل َ
َ
?ayetlerden hangisi gelmektedir
وحظٍّ عَظيم )A
صبَرُوا َو َما يُلَ ٰقّيهَا اِ ََّل ُذ َ
َو َما يُلَ ٰقّيهَا اِ ََّل الَّذينَ َ
نُ ُزَل ِم ْن َغفُور َرحيم )B
ان ن َْزغ فَا ْستَ ِع ْذ بِ ٰ ّ
اّللِ اِنَّهُ هُ َو السَّمي ُع ْال َعلي ُم )C
َواِ َّما يَ ْنزَ َغنَّكَ ِمنَ ال َّش ْيطَ ِ
ْ
اِ َّن الَّذينَ قَالُوا َربُّنَا ٰ ّ
َّ
للاُ ثُ َّم ا ْستَقَا ُموا تَـتَنَ َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ْال َم ٰلكِ َكةُ اَ ََّل تَخَ افُوا َو ََل تَحْ َزنُوا َواَ ْب ِشرُوا بِال َجنَّ ِة التي ُك ْنتُ ْم )D
تُو َع ُدونَ
نَحْ ُن اَوْ لِيَا ُؤ ُك ْم فِي ْال َح ٰيو ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي ْ ٰ
اَل ِخ َر ِة َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ ْشتَـهي اَ ْنفُ ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ َّد ُعونَ )E
? ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirنُ ُزَل ِم ْن َغفُور َرحيم 10.
اِ َّن الَّذينَ قَالُوا َربُّنَا ٰ ّ
للاُ ثُ َّم ا ْستَقَا ُموا تَـتَنَ َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ْال َم ٰلكِ َكةُ اَ ََّل تَخَ افُوا َو ََل تَحْ َزنُوا َواَ ْب ِشرُوا بِ ْال َجنَّ ِة الَّتي ُك ْنتُ ْم )A
تُو َع ُدونَ
ان ن َْزغ فَا ْستَ ِع ْذ بِ ٰ ّ
اّللِ اِنَّهُ هُ َو السَّمي ُع ْال َعلي ُم )B
َواِ َّما يَ ْنزَ َغنَّكَ ِمنَ ال َّش ْيطَ ِ
َو َم ْن اَحْ َس ُن قَوْ َل ِم َّم ْن َد َعا اِلَى ٰ ّ
ال اِنَّني ِمنَ ْال ُم ْسلِمينَ )C
صالِحا َوقَ َ
للاِ َو َع ِم َل َ
نَحْ ُن اَوْ لِيَا ُؤ ُك ْم فِي ْال َح ٰيو ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي ْ ٰ
اَل ِخ َر ِة َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ ْشتَـهي اَ ْنفُ ُس ُك ْم َولَ ُك ْم فيهَا َما تَ َّد ُعونَ )D
ٰ
ٰ
وحظٍّ عَظيم )E
صبَرُوا َو َما يُلَقّيهَا اِ ََّل ُذ َ
َو َما يُلَقّيهَا اِ ََّل الَّذينَ َ
19
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Cevaplar

1) d , 2) e , 3) d , 4) a , 5) d , 6) a , 7) b , 8) e , 9) b , 10) d
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2. İZHÂR

22

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Fetih suresinin 1. sayfası tahkik usulüyle
ezberden, akabinde ise Münâfıkûn suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “İzhâr” kuralı üzerinde durulacak, Kur’an kültürü
kapsamında “Namaz” kavramı etraflıca inceleme konusu yapılacaktır. Okuma
parçasında ise “Hz. Peygamber’in Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Verdiği Önem”
konusuyla ilgili bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İzhar harflerinin tekerlemesi nasıldır?
2. İzhar harfleriyle boğaz harfleri arasında ne tür bir ilişki vardır?
3. Hz. Peygamberin Kur’an eğitiminin temel parametleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İzhâr

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Fetih suresinin 1. sayfasını
tahkik usulüne göre ezberden
tilavet edebilmeyi öğrenir.
3. Münâfıkûn suresini hadr
usulüne
göre
yüzünden
okuyabilme kabiliyeti edinir.
4. İzhâr ve uygulaması hakkında
bilgi edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
namaz konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “Hz. Peygamber’in Kur’ân
Eğitim ve Öğretimine Verdiği
Önem” konusuyla ilgili bilgi
edinir.

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


İzhar



Kıraat-i aşere



Hameletü’l-Kur’an



İbn Salah



Büreyde b. Husayb



Ehlullah



Kurrâ ayeti
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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2. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
2. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Fetih Suresi 1. Sayfa
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 48. sırasındaki Fetih suresinin 1. sayfasında yer alan 1-9.
ayetler tahkik usulüne göre ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde
öğrenci ezberini hadr usulüne göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler
deftere yazılacak ve sözlü sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı
olduğu bu yazılı metinler, öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber
dinlemesini bu yazılı metinler üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu
metinler üzerinde işaretleyecektir.

﷽
ََّخرَ وَيُتِم
َّ َدمَ مِنْ ذَنْبِكَ َومَا َتا
َّ ﴾ لَِي ْغ ِفرَ لَكَ اللّٰهُ مَا َتق3﴿ ً۪اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُب۪ينا
َ﴾ هُو0﴿ ًاللهُ نَصْراً عَز۪يزا
ّٰ َصرَك
ُ ْ﴾ وَيَن3﴿ ً۪صرَاطاً ُمسْتَ ۪ميا
ِ َِنعْمََتهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَك
ْ۪الَّـذ۪۪ي اَْنزَلَ السَّك۪يَنةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُ ْؤمِن۪ينَ لَِي ْزدَادُ۪وا ا۪ميَاناً مَعَ ا۪ميَانِهِم
َ﴾ لِيُ ْدخِلَ الْمُ ْؤمِن۪ين3﴿ ً۪وَل ِّٰلهِ جُنُودُ السَّمّٰوَاتِ وَاْلَارْضِ۪ َوكَانَ اللّٰهُ عَل۪مياً حَك۪ميا
ْوَالْمُ ْؤمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَُيك َِّفرَ عَنْهُم
َ﴾ وَُيعَذِّبَ الْمُنَافِ ۪ين3﴿ ً۪اللهِ فَوْزاً عَظ۪ميا
ّٰ َسَيِّـَ۪اتِهِمْ۪ َوكَانَ ذّٰلِكَ عِنْد
ُش ِركَاتِ الظَّ۪انّ۪ينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّ ْوءِ۪ عَلَيْهِمْ دَ۪ائِرَة
ْ شرِك۪ينَ وَالْ ُم
ْ وَالْمُنَاِفقَاتِ وَالْ ُم
ِ﴾ وَلِلّٰه3﴿ ًاللهُ عَلَيْهِمْ وََلعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ۪ وَسَ۪اءَتْ مَص۪يرا
ّٰ َضب
ِ َالسَّ ْوءِ۪ وَغ
ً﴾ اِنَّ۪ا َارْسَلْنَاكَ شَاهِدا7﴿ ًاللهُ عَز۪يزاً حَك۪ميا
ّٰ َجُنُودُ السَّمّٰوَاتِ وَاْلَارْضِ۪ َوكَان
ًَزرُوهُ وَتُوَِّقرُوهُ۪ َوُتسَبِّحُوهُ ُبكْرَة
ِّ ِاللهِ َورَسُولِه۪ وَُتع
ّٰ ﴾ لِتُ ْؤمِنُوا ب8﴿ ًَ۪ومُبَشِّراً وَنَذ۪يرا
﴾9﴿ ال
ً وَاَص۪ي
28

(48) Fetih Suresi 1. Sayfa Meali (1-9. Ayetler)
Fetih suresi, Medine döneminde inmiştir. 29 ayettir. Sure, adını 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen
“fetih” kelimesinden almıştır. Surede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile
Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan
münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. 49
2, 3. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini
tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.
4. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir.
Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5. Bütün bunlar Allah’ın; inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli
kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında
büyük bir başarıdır.
6. Bir de, Allah’ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara,
Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük
girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lânetlemiş ve kendilerine
cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!
7. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet
sahibidir.
8. (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
9. Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı
gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)

2. 1. 2. Yüzünden Okuma: Münâfikûn Suresi
Bu derste, Medine’de nazil olan ve 11 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 63. sırasındaki
Münâfikûn suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

3
﷽
َُاللهُ َيعْلَمُ اِنَّكَ َلرَسُوُلهُ۪ وَاللّٰه
ّٰ اللهِ۪ و
ّٰ ُِاذَا جَ۪ا َءكَ الْمُنَاِفقُونَ قَالُوا َنشْهَدُ اِنَّكَ َلرَسُول
ِ﴾ اِتَّخَذُ۪وا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يل3﴿ ََ۪يشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِ ۪ينَ لَـكَاذِبُون
ْ﴾ ذّٰلِكَ ِباَنَّهُمْ ّٰامَنُوا ثُمَّ َك َفرُوا فَطُبِعَ عَلّٰى قُلُوبِهِم3﴿ َاللهِ۪ اِنَّهُمْ سَ۪اءَ مَا كَانُوا َيعْمَلُون
ّٰ
ْ﴾ وَِاذَا رَاَيْتَهُمْ ُتعْجِبُكَ َا ْجسَامُهُمْ۪ وَاِنْ َيقُولُوا تَسْمَعْ ِلقَوْلِهِمْ۪ َكاَنَّهُم0﴿ َفَهُمْ لَا َي ْفقَهُون
اللهُ۪ اَنّّٰى
ّٰ ُحةٍ عَلَيْهِمْ۪ هُمُ اْلعَدُوُّ فَاحْ َذرْهُمْ۪ َقاتَلَهُم
َ ْحسَبُونَ كُلَّ صَي
ْ َشبٌ ُمسَنَّ َدةٌ۪ ي
ُ ُخ
ْاللهِ لَـوَّوْا رُؤُ۪سَهُم
ّٰ ُ﴾ وَِاذَا ق۪يلَ لَهُمْ َتعَالَوْا َيسَْت ْغ ِفرْ َلكُمْ رَسُول3﴿ َيُؤْفَـكُون
49

Ayetteki “fetih” ile daha sonra gerçekleşecek Mekke fethi kastedilmektedir. Ayrıca surenin inmesinden önce
gerçekleşen ve Mekke fethine zemin hazırlamış olan Hudeybiye barışının kastedilmiş olması da mümkündür.
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ْ۪﴾ سَوَ۪اءٌ عَلَيْهِمْ اَسَْت ْغ َفرْتَ لَهُمْ َامْ لَمْ َتسَْت ْغ ِفرْ لَهُم3﴿ ََورَاَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ ُمسَْتكِْبرُون
﴾ هُمُ الَّذ۪ينَ َيقُولُونَ لَا تُْن ِفقُوا3﴿ َاللهَ لَا يَهْدِي اْلقَ ْومَ اْلفَاسِ ۪ين
ّٰ َّاللهُ لَهُمْ۪ اِن
ّٰ َلَنْ َي ْغ ِفر
َّاللهِ حَتّّٰى يَْنفَضُّوا۪ وَل ِّٰلهِ َخزَ۪ائِنُ السَّمّٰوَاتِ وَاْلَا ْرضِ وَلّٰكِن
ّٰ ِعَلّٰى مَنْ عِنْدَ رَسُول
خ ِرجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا
ْ ُ﴾ َيقُولُونَ لَئِنْ َر َجعْنَ۪ا اِلَى الْمَد۪يَنةِ لَي7﴿ َالْمُنَافِ ۪ينَ لَا َي ْفقَهُون
ي۪ا
َ ﴾8﴿ َِ۪زةُ وَِلرَسُولِه۪ وَلِلْمُ ْؤمِن۪ي َن وَ ّٰلكِنَّ الْمُنَافِ ۪ينَ لَا َيعْلَمُون
َّ اْلَاذَلَّ۪ وَل ِّٰلهِ اْلع
َاَيُّهَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا لَا تُلْ ِهكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَ۪ا اَوْلَا ُدكُمْ عَنْ ِذ ْكرِ اللّٰهِ۪ َومَنْ َي ْفعَلْ ذّٰلِك
ُ﴾ وَاَْن ِفقُوا مِمَّا َرزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأِْتيَ َاحَ َدكُمُ الْمَوْت9﴿ ََفاُو۪لّٰ۪ئِكَ هُمُ الْخَا ِسرُون
ََخرْتَـن۪۪ي اِلّٰ۪ى َاجَلٍ قَر۪يبٍ۪ َفاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصَّالِح۪ين
َّ فََيقُولَ رَبِّ لَوْلَ۪ا ا
﴾33﴿ ََاللهُ خَب۪يرٌ بِمَا َتعْمَلُون
ّٰ اللهُ َنفْساً ِاذَا جَ۪ا َء َاجَلُهَا۪ و
ّٰ َخ َر
ِّ ﴾ وَلَنْ يُؤ33﴿
2. 2. Tecvid: İzhâr
İzhâr, ihfâ’nın zıttı olup harfi tutuk okumayıp açık aşikar okumaktır. 50 Teşdidsiz ve
idğamsız olarak harfleri birbirinden ayırarak okumak şeklinde de tarif edilmiştir. 51
İzhâr’nın Arapça meşhur tarifi şu şekildedir:

ْ اَ ْ ِإل
اإل ْنفِصا َ ُل تَبا َ ُعدا بَ ْينَ ْال َحرْ فَ ْي ِن
ِ ْ ظها َ ُر هُ َو

“İzhâr, iki harfin arasının birbirinden uzaklaşarak ayrılmasıdır.”
Tenvin veya nun-i sakinden sonra  هـ،  غ،  ع،  خ،  ح،  اharflerinden birinin gelmesiyle oluşur.
İzhâr harfleri şu beyitteki kelimelerin ilk harflerinden oluşmaktadır:

، ها َ ِديا، َغنِي، َع ْدل، خاَلِق، َحى،َُللا

Şu misallerde olduğu gibi:  اِ ْن هُ َو،  ِم ْن َغ ٍّم،  َسالَم َعلَ ْي ُك ْم،  ِم ْن َخ ْمر،  نَار َحا ِميَة، َُو َم ْن اَحْ َسن
Ayrıca izhârla bağlantılı izhâr-ı kameriye konusu vardır.

2. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Namaz
Namazın Mahiyeti
Namaz sözcüğü, aslen Farsça bir kelimedir. 52 Arapça olan “salât” kelimesinin
Türkçemizdeki karşılığıdır. “Salât”, sözlükte “dua, saygı, rahmet, istiğfar (Allah’tan, günahın
bağışlanmasını dileme), övgü” anlamlarına gelir. Özel bir ibadetin adıdır. 53 Terim olarak salât”
(namaz); Peygamber’imizden görüle geldiği üzere kalbe, dile ve bedene ait fiiller ve özel
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hususlardan oluşmuş gayet intizamlı ve eksiksiz bir ibadetin ismidir. 54 “Salât” (namaz); tayin
edilmiş vakitlerde, kendine özgü şartlarla belirli zikir ve özel esaslardan oluşan bir ibadettir. 55
Türkçe’de namaz kelimesinin karşılığı olan “salât” sözcüğünün, Kur’ân-ı Kerim’de çeşitli
kalıplarda 99, namazın farzlarından olan “secde” ile ilgili sözcüklerin 64, “rükû” ile ilgili
sözcüklerin ise 13 kere tekrar edilmesi56, bu ibadetin çok önemli olduğunu ve Allah Teâlâ’nın
namaza verdiği kıymeti göstermektedir.
Allah Teâlâ’nın varlığını, birliğini ve Hz. Muhammed (s. a. v) in O’nun elçisi olduğunu
kabul ettikten sonra İslam dininin en önemli esası namazdır. Bütün kutsal dinler, insanlara
namaz kılmalarını emretmiştir. Bütün peygamberlere namaz kılmaları vahyedilmiştir. “Ona
(İbrahim’e), İshak’ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Ya’kub’u lütfettik; her birini salih
insanlar yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi
vahyettik”57 ayetlerinde bu gerçek ifade edilmektedir. Hz. Peygamber’imize ve onun ümmetine
de aynı talimat verilmiştir. 58
Namaz bütün ilahî dinlerin temel ibadetidir. Peygamberlerin risâlet görevlerini yerine
getirirlerken, hak ve adalet ilkelerini toplumda hakim kılma mücadelesini verirlerken büyük bir
dirence ve enerjiye ihtiyaçları vardı. Namaz onlara bu direnci veriyordu. Çünkü namaz,
kesintisiz bir güç kaynağıdır. O olmadan enerji kesilir, güç ve kuvvet kaybolur. 59
Namaz, bütün ibadet çeşitlerini kapsayan bir görevdir. Ergenlik çağından itibaren kendisine
namaz farz olan bir kimse, can emanetini teslim edinceye kadar bu ulvi görevi yerine getirmesi
inancının vazgeçilmez prensibidir. Ruhunu teslim eden mü’mine cenaze namazı kılınır.
Mü’min, hayatı boyu yerine getirmeye çalıştığı beş vakit namazına ilave olarak üzerine kılınan
cenaze namazı ile ebediyet âlemine yürür. Demek ki Mü’min, sorumluluk çağına adımını attığı
andan itibaren kılmakla yükümlü olduğu namazlarla üzerine kılınan cenaze namazı arasında
ahiret yurduna hazırlanmaktadır.
Namazla İlgili Bazı Ayetler

ََواَ ٖقي ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتُوا ال َّز ٰكوةَ َوارْ َكعُوا َم َع ال ٰ ّرا ِك ٖعين

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”60

ٰ ت والص َّٰلو ِة ْال ُوس
َّ َحافِظُوا َعلَى ال
َْطى َوقُو ُموا ِ ٰ ّّللِ قَانِ ٖتين
ِ صلَ َوا

“Namazlara ve orta namaza (ikindi namazına) devam edin. Allah’a gönülden boyun eğerek
namaza durun.”61

ى الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا ي ُٖقي ُموا الص َّٰلوةَ َويُ ْنفِقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَاهُ ْم ِس ّرا َوع ََالنِيَة ِم ْن قَب ِْل اَ ْن يَاْتِ َى يَوْ م ََل بَ ْيع ٖفي ِه
َ قُلْ لِ ِعبَا ِد
َو ََل ِخ َالل

“İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun
bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah
yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.”62

ق الَّي ِْل َوقُرْ ٰانَ ْالفَجْ ِر اِ َّن قُرْ ٰانَ ْالفَجْ ِر َكانَ َم ْشهُودا
ِ ُاَقِ ِم الص َّٰلوةَ لِ ُدل
ِ س اِ ٰلى َغ َس
ِ وك ال َّش ْم
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“Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli
vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.”63

ٰ
ْ ََائ الَّي ِْل فَ َسبِّحْ َوا
َط َراف
ِ س َوقَب َْل ُغرُوبِهَا َو ِم ْن ٰان
ِ وع ال َّش ْم
ِ ُفَاصْ بِرْ عَلى َما يَقُولُونَ َو َسبِّحْ بِ َح ْم ِد َربِّكَ قَب َْل طُل
ٰ ْار لَ َعلَّكَ تَر
ضى
ِ َالنَّه

“O halde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini
hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın.”64

َو ْا ُمرْ اَ ْهلَكَ بِالص َّٰلو ِة َواصْ طَبِرْ َعلَ ْيهَا ََل نَ ْسكَلُكَ ِر ْزقا نَحْ ُن نَرْ ُزقُكَ َو ْال َعاقِبَةُ لِلتَّ ْقوٰ ى

“Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık
veriyoruz. Güzel sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınmanındır.”65

ُُوف َونَهَوْ ا ع َِن ْال ُم ْن َك ِر َو ِ ٰ ّّللِ عَاقِبَة
ِ ض اَقَا ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتَ ُوا ال َّز ٰكوةَ َواَ َمرُوا بِ ْال َم ْعر
ِ ْاَلَّ ٖذينَ اِ ْن َم َّكنَّاهُ ْم فِى ْاَلَر
ور
ِ ْاَلُ ُم
“Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı
dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti
Allah’a aittir.”66

ّ ٰ للاِ اَ ْكبَ ُر َو
ّ ٰ ب َواَقِ ِم الص َّٰلوةَ اِ َّن الص َّٰلوةَ تَ ْن ٰهى ع َِن ْالفَحْ َشا ِء َو ْال ُم ْن َك ِر َولَ ِذ ْك ُر
ُللا
ِ وح َى اِلَ ْيكَ ِمنَ ْال ِكتَا
ِ ُاُ ْت ُل َما ا
َيَ ْعلَ ُم َما تَصْ نَعُون
“(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz,
insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük
ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.”67

ْ ُض َوع َِشيّا َو ٖحينَ ت
ّ ٰ َفَ ُسب َْحان
َظ ِهرُون
ِ  َولَهُ ْال َح ْم ُد فِى السَّمٰ َوا. َللاِ ٖحينَ تُ ْمسُونَ َو ٖحينَ تُصْ بِحُون
ِ ْت َو ْاَلَر

“Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda,
gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve
yerde hamd O'na mahsustur.”68

ُوم
َ َ َو ِمنَ الَّي ِْل فَ َسبِّحْ هُ َواِ ْدب.َواصْ بِرْ لِ ُح ْك ِم َربِّكَ فَاِنَّكَ بِا َ ْعيُنِنَا َو َسبِّحْ بِ َح ْم ِد َربِّكَ ٖحينَ تَقُو ُم
ِ ار النُّج

“Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd
ile tespih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et.”69

ّ ٰ ى لِلص َّٰلو ِة ِم ْن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا اِ ٰلى ِذ ْك ِر
للاِ َو َذرُوا ْالبَ ْي َع ٰذلِ ُك ْم َخيْر لَ ُك ْم اِ ْن
َ يَا اَيُّهَا الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اِ َذا نُو ِد
َُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine
koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”70

ص ٰلّى
َ َ َو َذ َك َر ا ْس َم َرب ِّٖه ف.قَ ْد اَ ْفلَ َح َم ْن تَزَ ٰ ّكى

“Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.”71

2. 4. Okuma Parçası: Hz. Peygamber’in Kur’ân Eğitim ve Öğretimine
Verdiği Önem72
Kur’ân okumanın, ezberlemenin, öğrenmenin ve öğretmenin fazileti ve önemi hakkında
aşağıda sunacağımız rivayetler, konumuz açısından son derece anlamlıdır. Zira, İslam tarihi
İsrâ, 17/78.
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boyunca hafızlık ve hafızlık müessesesi, bu rivayetlerden aldığı manevi destekle varlığını
devam ettirmiştir.
İlimlerin en üstün ve şerefli olanı Allah’ın kitabını bilmek ve bu bağlamda Kur’ân’ın diğer
kitaplara olan üstünlüğü de Allah’ın diğer varlıklara olan üstünlüğü gibi olunca,73 tabii olarak
Allah’ın kitabını okumak ve ezberlemek de en şerefli uğraş ve mesleklerden biri olmaktadır.
Nitekim bazı alimler, “kırâat-ı aşere ilmini, ilimlerin en üstünü ve en önemlisi”74 olarak
görmüşlerdir. Peygamberimiz (sav)’in “Ümmetimin en şereflileri, Kur’ân hafızlarıdır.”75 sözü
de hafızlığın ne derece önemli bir makam olduğunu ortaya koymaktadır. Bir hadis-i şerifte
hafızlara (hâmilu’l-Kur’ân) saygı göstermenin Allah’a saygı gösterme anlamına geleceği
vurgulanırken,76 başka bir hadis-i şerifte “ehl-i Kur’ân ’ın” “ehlullah”, yani Allah’ın has kulları
oldukları belirtilmiştir. 77
Allah Teala, “kurrâ ayeti”78 olarak tanımlanan bir ayet-i kerimede Kur’ân okuyanları dünya
ve ahirette “şefaata” nail olmak79 dahil, gizli ve aşikar birçok nimete kavuşturacağını vaad
ederek onlara şu müjdeyi vermektedir: “Allah’ın kitabını okuyanlar, … asla zarara
uğramayacak bir kazanç umabilirler.”80 Bazı muhaddisler eserlerinde “Kur’ân hafızı olmanın
fazileti”81, “Kur’ân okuyanın üstünlüğü”82, “Kur’ân’ın ve Kur’ân okuyanın fazileti”83
“zorlanarak da olsa Kur’ân okuyanın fazileti”84, “Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur’ân
okumaktır.”85, “Kur’ân eğitim ve öğretiminin fazileti”86, “Kur’ân okuma ile anlaşma
yapmak”87, “Namazda Kur’ân okumak ve Kur’ân öğretmenin fazileti”88 gibi ana başlıklarla,
Peygamberimiz (sav)’in gündeminde konunun ne derece öneme sahip olduğunu ortaya
koymaya çalışmışlardır. Hadisler arasında yer alan bilgilerden birinde Kur’ân okumanın
faziletine vurgu yapılmakta ve ilahi kelamı okuyanın her harf karşılığında alacağı sevap
miktarına varıncaya kadar ayrıntılı bilgiler verilmektedir: “Kur’ân’ı okuyunuz! Çünkü Allah
onu okuduğunuzda her bir hafine karşılık olarak size on sevap verir. Dikkat edin elif-lâm-mîm
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bir harftir, demiyorum. Elif bir, lâm bir, mîm de bir harftir.”89 Başka hadislerde de benzer
konular vurgulanmıştır: “Ey Ebû Zer! Allah’ın kitabından bir ayet öğrenmek için sabahleyin
evden çıkman, yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır.”90 “Kur’ân’ı okuyunuz, muhakkak
ki o, kıyamet günü ehline ne güzel bir şefaatçidir.”91
Peygamberimiz (sav), Kur’ân’ı güzel okumada mahir olan kimseye verilecek mükafatla
ilgili olarak da şu müjdeyi vermektedir: “Kur’ân’ı okumada mahir olan kimse, sefere adındaki
kerim ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kendisine zor geldiği halde (kekeleyerek de olsa)
Kur’ân okuyan kimseye ise iki kat sevap vardır.”92 Ayrıca Kur’ân hafızları, Allah’ın bir ikramı
olarak ölünceye kadar akıl zafiyetinden korunacak ve akıllarını kaybetmeyeceklerdir. 93
Başka bir tavsiyelerinde Rasûlüllah, Kur’ân okumanın Müslüman’ın günlük yaşamındaki
etkisine atıfta bulunarak şöyle buyurmaktadır: “Evlerinizde çokça Kur’ân okuyunuz. Kur’ân
okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır ve o ev orada yaşayanlara sıkıntı verir.”94
Hz. Peygamber, bir Müslüman için övünülebilecek en önemli davranış şeklinin “Kur’ân
öğretmek” olduğunu sahabesiyle yaptığı bir sohbette şöyle vurgulamıştır: Hz. Aişe’nin
naklettiğine göre bir gün Rasûlullah (sav)’ın huzurunda insanlar bir adamdan övgüyle
bahsederler. Bunun üzerine Allah Rasûlu bir insanı değerlendirirken göz önüne alınması
gereken en önemli İslami kriterlerden biri olan şu önemli ikazda bulunur: “Siz bu adamın
Kur’ân öğrettiğini gördünüz mü (ki ondan övgüyle söz ediyorsunuz)?”95 Rasûlullah (sav)’ın
konuya verdiği önemden ötürü sahabe, Kur’ân öğrenme ve ezberlemede birbirleriyle adeta
yarışırlardı. Sahabe arasındaki üstünlük ve faziletin en önemli kriterlerinden biri, Kur’ân’dan
ezberledikleri ayet ve sure miktarı idi. Hatta sahabe hanımlarından birinin, kocasıyla
“Kur’ân’dan ezbere bildiğinin karşılığında”96 Rasûlullah (sav) tarafından nikahının kıyıldığını
ve kocasından bildiği ayetleri kendisine öğretmesini mihir olarak kabul etmesini, kendisi için
bir iftihar kaynağı olarak algıladığını görmekteyiz. 97 Başka bir hadis-i şeriflerinde mümin bir
kimse için Kur’ân ezberlemenin ne derece önemli bir uğraş olduğuna şu şekilde vurgu
yapmıştır: “Hafızasında Kur’ân’dan bir şey olmayan insan, harap olmuş ev gibidir.”98
İslam alimleri Kur’ân okumayı, “Allah’ın kullarına olan bir ziyafeti”99 olarak tanımlamıştır.
100
İbn Kesîr (ö. 774/1372), Kur’ân hafızlarının ulaştıkları manevi makamla ilgili şu bilgiye yer
vermektedir: “Kur’ân’ı ezberleyen kimse, nübüvveti iki omuzu arasına yerleştirmiş olur. Şu
kadar farkla ki, ona vahiy indirilmez.”101
Abdurrezzak b. Hemmâm, Musannef, (tah. Habiburrahman el-A‘zamî), el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1403, III,
375; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 16; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1.
90
İbn Mâce, Muhammed b. Yezîd, Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Mukaddime, 16; Deylemî, Ebû Şucâ‘
Şîreveyh el-Hemedânî, Kitâbu Firdevsi’l-Ahbâri bi-Me’sûri’l-Hitâbi’l-Muharreci ‘alâ Kitâbi’ş-Şihâb, (tah.
Said Zağlûl), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1986, V, 338.
91
Dârimî, Fazâilu’l-Kur’ân, 1.
92
Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 244; Tirmizî, Fezâilu’l-Kur’ân, 13; İbn Mâce, Edeb, 52; Dârimî, Fezâilu’l-Kur’ân,
11.
93
Münâvî, Feyzul-Kadir, VI, 114.
94
Deylemî, Kitâbu Firdevs, I, 81; benzer bir hadis için bkz. Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1.
95
Ahmed b. Hanbel, VI, 66.
96
Buhârî, Fezâilu’l-Kur’ân, 21.
97
Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 168.
98
Tirmizî, Fezâilu’l-Kur’ân, 18; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1.
99
Münâvî, Feyzul-Kadir, V, 30.
100
Diğer taraftan Kur’ân okuyarak sabahlamak mı yoksa Allah yolunda malını tasadduk ederek sabahlamak mı
daha hayırlıdır sorusuna, Abdullah b. Amr (65/684), Kur’ân okuyarak sabahlamanın daha sevap olduğu
şeklinde cevap vermiştir (İbn Ebî Şeybe, Abdullah b. Muhammed, Musannef, (tah. Kemal Yusuf el-Hût),
Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, 1409, VI, 134). Abdullah b. es-Sakafî, dedesinden naklen Rasûlullah (sav)’ın şöyle
buyurduğunu aktarmaktadır: Kişinin Kur’ân okumasının sevabı bin kattır. Mushaf’a bakarak okumasının
sevabı ise iki bin kattır (Taberânî, Mu‘cemu’l-Kebîr, I, 220; ayrıca bkz. Münâvî, Feyzu’l-Kadir, I, 561, IV,
437).
101
İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'ân, I, 323.
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İbn Salah’ın (ö. 643/1245), Kur’ân okumanın mahlukat içerisinde sadece insanoğluna
verilen bir ayrıcalık olduğunu ortaya koyan şu ifadeleri hayli dikkat çekicidir: “Kur’ân okumak,
Allah’ın sadece insanoğluna bahşettiği bir ikramdır. Meleklere bu ikram verilmemiştir. Bu
nedenle melekler insanlardan Kur’ân dinlemeyi çok arzularlar.”102
Kanaatimizce hafızlığın İslam toplumu içerisinde yaygınlaşmaya başlamasının önemli
nedenlerinden biri de Rasûlullah (sav)’ın, her fırsatta ümmetini Kur’ân okumaya teşvik etmesi
ve Kur’ân okumayı ibadetlerin en hayırlısı olarak tanımlamış olmasıdır. 103 Nitekim O, Kur’ân’ı
öğrenme ve öğretme işinin Müslüman bireyler için en çok sevap kazanılacak davranışlardan
biri olduğunu şu sözleriyle ortaya koymuştur: “Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve
öğretendir.”104 O’nun bu sözünden hareketle sahabi Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Hz.
Osman’ın halifeliği döneminden Haccâc (ö. 95/714)’ın Kufe valisi olduğu döneme kadar uzun
bir süre, Kufe mescidinde insanlara Kur’ân öğretmekle meşgul olmuştu. O, ömrünü Kur’ân
öğretmeye adama sebebini şu şekilde açıklamıştı: Beni bu mescidde bu kadar bir süre Kur’ân
öğretmekle meşgul eden ve burada oturtan, Allah Rasûlü’nün işte bu sözüdür. 105
Kur’ân’ın nasıl öğrenilip öğretileceği işini, Rasûlullah (sav) hem Mekke’de hem de
Medine’de ashabına uygulamalı olarak göstermiştir. Cabir b. Abdullah (ö. 78/697), Rasûlullah
(sav)’ın ashabının Kur’ân eğitimiyle bizzat ilgilendiğini şöyle nakleder: “Rasûlullah (sav) bize
Kur’ân’dan bir sure öğretir gibi istihareyi öğretirdi.”106 Sahabeden Büreyde b. Husayb ile ilgili
rivayetler, Rasûlullah (sav)’ın hem Mekke’de hem de Medine’de ashabının Kur’ân eğitimini
takip ettiğini gösterir niteliktedir. Nitekim Rasûlullah (sav) bu sahabiye Meryem suresinin
başını Mekke’de, surenin kalan kısmını ise Medine’de öğretmiştir. 107
Eğitmenlik görevi kendisine Allah tarafından verilen ve “Ben muallim olarak
gönderildim.”108 buyuran Rasûlullah (sav), bireysel olarak Kur’ân eğitimi vermenin yanı sıra
toplu eğitimler de vermekteydi. Mekke’de Dâru’l-Erkam’da109, Medine’de ise Ashab-ı
Suyûtî, İtkân, I, 275; Âlûsî, Rûhu'l-Meânî, XXVII, 98. Meleklerin sadece Fatiha suresini okumalarına izin
verildiği de söylenmiştir (Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, I, 17).
Burada konunun şu yönüne de temas etmemiz uygun olacaktır: Bilindiği gibi cemaatin önüne geçip imamlık
yapmaya kimin daha layık olduğu konusu ihtilaflı bir husustur. Hadis kitaplarının bazılarında “İmamlığa en
layık olan kimdir?” (Ebû Dâvud, Salat, 60) gibi bâb başlıklarıyla konunun tartışıldığına şahit olmaktayız. İslam
dini hakkında daha bilgili olanın (efkah) mı yoksa daha iyi Kur’ân okuyanın (ekra’) mı imamlıkta öne
geçirileceği konusunda, Peygamberimiz (sav)’in hastalığı esnasında Hz. Ebubekir’i yerine mescitte imam
olarak tayin etmesi misal olarak verilmiş ve “Kur’ân’ı ezbere bilen bir hâfız ile, alim ve fakih olduğu halde
Kur’ân’dan az bir şey ezbere bilen” (Mubârekpûrî, Ebu’l-‘Alâ Mahammed Abdurrahman, Tuhfetü’l-Ahvezî,
Dâru’l-Kütübi’l’İlmiyye, Beyrut, ts. , II, 28) arasında kimin imamlığa geçmekte daha öncelikli hakka sahip
olduğu gibi ihtimaller üzerinde uzun uzadıya tartışmalar yapılmıştır. (Bkz. Zeylaî, Abdullah b. Yusuf, (tah.
Muhammed Yusuf el-Bennûrî), Nasbu’r-Râye fî Tahrîci Ahâdîs’l-Hidâye, Dâru’l-Hadîs, Mısr, 1938, II, 25;
İbn Hazm, Ali b. Ahmed, el-Muhallâ, Dâru’l-Âfâki’l-Cedîde, Beyrut, ts. , IV, 207-210) Bir hadis-i şerifte,
konuyla ilgili olarak şöyle buyrulmuştur: “İnsanlara Allah’ın kitabını en iyi okuyan imamlık yapar.” (Ebû
Dâvud, Salat, 60) Hadis ve fıkıh kitaplarındaki bu tür tartışmalar, Kur’ân’ı güzel okumanın ve Kur’ân hafızı
olmanın İslami gelenekteki öneminden kaynaklanmaktadır.
103
“Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi Kur’ân okumaktır.” Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, II, 246; Beyhakî, Şu‘abu’lÎmân, (tah. Muhammed es-Sa‘îd Zağlûl), Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 1410, II, 354; Deylemî, Kitâbu
Firdevs, I, 64. Hz. Peygamber’in uyguladığı Kur’ân eğitimiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kurt, Yaşar,
“Kur'ân Öğretimi ve Caminin Kur’ân Öğretimindeki Yeri”, EKEV Akademi Dergisi, sayı: 16, Erzurum, 2003,
s. 105-109.
104
Buhârî, Fezâilu’l-Kur’ân, 21; Ebû Dâvud, Vitr, 14; Tirmizî, Fezâilu’l-Kur’ân, 15; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 2;
Ahmed b. Hanbel, I, 58, 69.
105
Buhârî, Fezâilu’l-Kur’ân, 21; Tirmizî, Fezâilu’l-Kur’ân, 15; Ahmed b. Hanbel, I, 58; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî,
(tah. Muhammed Fuad Abdülbaki-Muhibbuddin el-Hatîb), Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut, 1379, IX, 77.
106
İbn Mâce, İkâmetu’s-Salâh, 188.
107
İbn Sa‘d, Tabakâtü’l-Kübrâ, IV, 242, VII, 365; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, V, 477.
108
İbn Mâce, Mukaddime, 17; Dârimî, Mukaddime, 32.
109
İbn Abdi’l-Berr, Yusuf b. Abdullah, el-İstî‘âb, (tah. Ali Muhammed el-Bicâvî), Dâru’l-Cîl, Beyrut, 1412, I,
131; ayrıca bkz. Tanman, “Dâru’l-Kurrâ”, VIII, 543.
102
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Suffe’de110 bu eğitimler yoğunlaşmış durumdaydı. Ayrıca “Mescid-i Nebevî’nin yanında bazı
evlerde de eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılıyordu.”111 Peygamberimiz (sav)’in Kur’ân
eğitimi daha ziyade şifahi olarak ezber yaptırma şeklindeydi. O’nun Kur’ân öğretimi
faaliyetlerinde sahabeden kendisine yardımcı olanlar112 vardı. Bunlar arasında Abdullah b.
Mesud (32/652), Salim Mevlâ Ebî Huzeyfe (12/633), Muaz b. Cebel (18/639), Ubeyy b. Kâb
(30/650),113 Musab b. Umeyr (3/625),114 Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh (18/639),115 Ebân b. Saîd b.
el-Âs (13/634),116 Amr İbn Ümmi Mektûm (23/643),117 Ubâde b. Sâmit (34/654),118 Amr b.
Hazm (53/673)119 gibi sahabiler yer almaktaydı. 120 Ubâde b. Sâmit (34/654) Rasûlullah (sav)’ın
ashabına yönelik sürdürdüğü Kur’ân eğitimi faaliyetleri hakkında şu bilgileri vermektedir:
“Mekke’den biri Medine’ye hicret ettiğinde, ona Kur’ân öğretmemiz için Rasûlullah (sav) bu
kişiyi bizden birine verirdi. Rasûlullah (sav)’ın mescidinde Kur’ân tilavetinden kaynaklanan
bir uğultu duyulurdu. Bu uğultunun Kur’ân okuyuşunda yanılma ve karışıklığa neden olmaması
için, okurken seslerini azaltmalarını emretti.”121

Konuyla ilgili birçok rivayet vardır. Bunlarda birkaçı şöyledir: Rasûlullah (sav), Ashab-ı Suffe’ye Kur’ân’ı
nasıl okuyacaklarını öğretiyordu. (Taberânî, Mu‘cemu’l-Kebîr, XXV, 114); “Rasûlullah (sav), Ashab-ı
Suffe’ye nisa suresini okutuyordu.” (Taberânî, Mu‘cemu’l-Kebîr, XXV, 106; Taberânî, Süleyman b. Ahmed,
el-Mu‘cemu’l-Evsat, (tah. Tarık b. İvezullah), Dâru’l-Haremeyn, Kahire, 1415, VIII, 327; Heysemî,
Mecma‘u’z-Zevâid, VIII, 307); “Rasûlullah (sav)’ı Ashab-ı Suffe’ye Kur’ân okur halde bırakmıştım.”
(Taberânî, Mu‘cemu’l-Kebîr, III, 267). Ashab-ı Suffe’de yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri için ayrıca
bkz. Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdullah el-Isfahânî, Hilyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtü’l-Esfiyâ’, Dâru’l-Küttâbi’l
‘Arabî, Beyrut, 1405, I, 340-343, II, 34, 41; Baktır, Mustafa, İslam’da İlk Eğitim Müessesesi Ashab-ı Suffa,
Timaş Yayınları, İstanbul, 1990, s. 39-43.
111
Bozkurt, Nebi-Küçükaşçı, Mustafa Sabri, “Medine”, DİA, Ankara, 2003, XXVIII, 310.
112
İslam medeniyetinin gelişmesinin bir tezahürü olan medreselerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu kurumlarda ders
hocalarına yardımcı olan profesyonel mu'îdlerin yani asistanların istihdam edildiği anlaşılmaktadır (bkz.
Çelebi, İslâm'da Eğitim, s. 204-206.).
113
Buhârî; Fezâilu’l-Kur’ân, 81: Bu ilk dört sahabi için Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kur’ân’ı şu dört
kişiden alınız (öğreniniz): Abdullah b. Mesud, Salim, Muaz b. Cebel ve Ubeyy b. Kâb”. Ayrıca bkz. Zehebî,
Muhammed b. Ahmed, Ma‘rifetü’l-Kurrâi’l-Kibâr ‘ala’t-Tabakâti ve’l-A‘sâr, (tah. Beşşâr ‘Avvâd Ma‘rûf),
Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1404, I, 42; Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 169.
114
Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 46; Ahmed b. Hanbel, IV, 284, 291; Hâkim, Müstedrek, III, 735.
115
Ahmed b. Hanbel, III, 175. Diğer taraftan o, Rasûlullah (sav)’ın; her ümmetin bir emini vardır, bu ümmetin
emini de Ebu Ubeyde b. el-Cerrah’tır, şeklindeki müjdesine nail olmuş bir sahabidir (Tirmizî, Menâkıb, 32;
Ahmed b. Hanbel, I, 414, III, 146, 175).
116
İbn Hacer, İsâbe, VI, 606.
117
Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 46; Ahmed b. Hanbel, IV, 284, 291; Hâkim, Müstedrek, III, 735.
118
İbn Mâce, Ticârât, 8; Ebû Dâvud, Buyû, 36; Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 169.
119
Taberî, Muhammed b. Cerîr, Târîhu'l-Umem ve'l-Mülûk, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 1407, II, 195.
120
Zerkânî, ensar ve muhacirden Rasûlullah (sav) hayattayken “hâfızu’l-Kur’ân” mertebesine ulaşmış sahabelerin
isimlerini uzun bir liste halinde vermiştir (Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 169). Ayrıca bkz. Aynî, Ebû
Muhammed Bedreddin Mahmûd b. Ahmed, ‘Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Şerike Mektebe ve Matbaa
Mustafa el-Babî el-Halebî, Kahire, 1972, XVI, 209.
121
Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 169.
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Fetih suresi 1. ayetteki اِنَّا فَتَحْ نَا لَكَ فَ ْتحا ُمبينا
bölümün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
اِنا:

inne ( )اِ َّنidğam-ı misleyn maal ğunne,
nâ (َ  )ناmedd-i tabii,

 فَتَحنَا:

nâ (َ  )ناmedd-i tabii,

ْلَكَْ فَتحا:

hâ ()حا
َ medd-i tabii,

ْ ُم ۪بينا:

bî ( )بِيmedd-i tabii,
nâ ( )نَاmedd-i tabii.
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Uygulama Soruları
1. İhfâ’nın zıttı olan tecvid aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İklab
B)
İdgam-ı Şemsiyye
C)
İhfa-i şefevî
D)
İdğam-ı misleyn
E)
İzhar
2. Ayet-i kerimede belirtildiğine göre, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyan
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Oruç
B)
Hac
C)
Namaz
D)
Zekat
E)
İnfak
3. َ َواَ ٖقي ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتُوا ال َّز ٰكوةَ َوارْ َكعُوا َم َع ال ٰ ّرا ِك ٖعينayet-i kerimesinin meali aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Namazlara ve orta namaza (ikindi namazına) devam edin. Allah’a
gönülden boyun eğerek namaza durun.
B)
Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin,
kalktığında Rabbini hamd ile tespih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı
sırasında O’nu tespih et.
C)
Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû
edin.
D)
Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa
erer.
E)
(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da
dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Fetih suresinin 1. sayfasının tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir.
Bu ezberin deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Münâfıkûn suresi de
hadr usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda izhâr kuralı üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü kapsamında namaz
kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma parçasında ise “Hz. Peygamber’in Kur’ân
Eğitim ve Öğretimine Verdiği Önem” konusuyla ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. “Kur’ân’ı ezberleyen kimse, nübüvveti iki omuzu arasına yerleştirmiş olur. Şu kadar
farkla ki, ona vahiy indirilmez” sözü aşağıdaki isimlerden hangisine aittir?
A)
İbn-i Kesir
B)
İbn-i Salah
C)
Kastallanî
D)
Suyutî
E)
Deylemî
2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân öğretimi faaliyetlerinde Hz. Peygamber’e yardımcı
olan isimlerden değildir?
A)
Abdullah b. Mesud
B)
Hasan Basri
C)
Ubeyy b. Kâb
D)
Muaz bin Cebel
E)
Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh
3. Lügat anlamı “ teşdidsiz ve idğamsız olarak harfleri birbirinden ayırarak ve harfi
tutuk okumayıp açık aşikar okumaktır” şeklinde tarif edilen tecvid ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İdgam
B)
Gunne
C)
İklab
D)
İzhar
E)
Kalkale
4. Tenvin veya nun-i sakinden sonra  هـ،  غ،  ع،  خ،  ح،  اharflerinden birinin gelmesiyle
hangi tecvid kuralı oluşur?
A)
İzhar
B)
İklab
C)
İdğam-ı bila ğunne
D)
İdğam-ı meal ğunne
E)
İhfa
5.  اِ ْن ه َُو،  ِم ْن َغ ٍّم،  َسالَم َعلَ ْي ُك ْم،  ِم ْن خَ ْمر، نَار َحا ِميَة
Yukarıdaki örneklerde hangi tecvid vardır?
A)
İhfa
B)
İzhar
C)
İdgam
D)
Ğunne
E)
İklab

ّ ٰ ِت الظَّانّينَ ب
6. ب
َ َض
َ َويُ َع ِّذ
ِ اّللِ ظَ َّن السَّوْ ِء َعلَ ْي ِه ْم َدائِ َرةُ السَّوْ ِء َوغ
ِ ت َو ْال ُم ْش ِركينَ َو ْال ُم ْش ِر َكا
ِ ب ْال ُمنَافِقينَ َو ْال ُمنَافِقَا
ٰ
ّ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi
ْ للاُ َعلَ ْي ِه ْم َولَ َعنَهُ ْم َواَ َع َّد لَهُ ْم َجهَنَّ َم َو َسا َء
ت َمصيرا
gelmektedir?
ٰ
A) ض
ِ ب ْال ُم ْؤ ِمنينَ لِيَ ْزدَا ُدوا اي َمانا َم َع اي َمانِ ِه ْم َو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا
ِ هُ َو الَّـذي اَ ْنزَ َل السَّكينَةَ في قُلُو
ِ ْت ٰ َو ْاَلَر
ّ ََو َكان
للاُ عَليما َحكيما
ٰ
ّ ٰ َض َو َكان
B) للاُ عَزيزا َحكيما
ِ َو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا
ِ ْت َو ْاَلَر
40

ت َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر خَالِدينَ فيهَا َويُ َكفِّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّـَاتِ ِه ْم َو َكانَ ٰذلِكَ )C
لِيُ ْد ِخ َل ْال ُم ْؤ ِمنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ٰ
ِع ْن َد ّ
للاِ فَوْ زا عَظيما
اِنَّا اَرْ َس ْلنَاكَ َشا ِهدا َو ُمبَ ِّشرا َونَذيرا )D
لِتُ ْؤ ِمنُوا بِ ٰ ّ
اّللِ َو َرسُولِه َوتُ َع ِّزرُوهُ َوتُ َوقِّرُوهُ َوتُ َسبِّحُوهُ بُ ْك َرة َواَصيال )E
ٰ
ض َو َكانَ ٰ ّ
للاُ عَزيزا َحكيما 7.
َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerdenو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْاَلَرْ ِ
?hangisi gelmektedir
ت َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر خَ الِدينَ فيهَا َويُ َكفِّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّـَاتِ ِه ْم َو َكانَ ٰذلِكَ )A
لِيُ ْد ِخ َل ْال ُم ْؤ ِمنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ٰ
ِع ْن َد ّ
للاِ فَوْ زا عَظيما
اِنَّا فَتَحْ نَا لَكَ فَ ْتحا ُمبينا )B
لِيَ ْغفِ َر لَكَ ٰ ّ
ص َراطا ُم ْستَقيما )C
للاُ َما تَقَ َّد َم ِم ْن َذ ْنبِكَ َو َما تَا َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيكَ َويَ ْه ِديَكَ ِ
ٰ
ض )D
ب ْال ُم ْؤ ِمنينَ لِيَ ْزدَا ُدوا اي َمانا َم َع اي َمانِ ِه ْم َو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا ِ
هُ َو الَّـذي اَ ْنزَ َل السَّكينَةَ في قُلُو ِ
ت ٰ َو ْاَلَرْ ِ
َو َكانَ ّ
للاُ عَليما َحكيما
اِنَّا اَرْ َس ْلنَاكَ َشا ِهدا َو ُمبَ ِّشرا َونَذيرا )E
 ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisiاِنَّا اَرْ َس ْلنَاكَ َشا ِهدا َو ُمبَ ِّشرا َونَذيرا 8.
?gelmektedir
لِتُ ْؤ ِمنُوا بِ ٰ ّ
اّللِ َو َرسُولِه َوتُ َع ِّزرُوهُ َوتُ َوقِّرُوهُ َوتُ َسبِّحُوهُ بُ ْك َرة َواَصيال )A
ٰ
ض َو َكانَ )B
ب ْال ُم ْؤ ِمنينَ لِيَ ْزدَا ُدوا اي َمانا َم َع اي َمانِ ِه ْم َو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا ِ
هُ َو الَّـذي اَ ْنزَ َل السَّكينَةَ في قُلُو ِ
ت َو ْاَلَرْ ٰ ِ
ّ
للاُ عَليما َحكيما
لِيَ ْغفِ َر لَكَ ٰ ّ
ص َراطا ُم ْستَقيما )C
للاُ َما تَقَ َّد َم ِم ْن َذ ْنبِكَ َو َما تَا َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيكَ َويَ ْه ِديَكَ ِ
ت َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر خَ الِدينَ فيهَا َويُ َكفِّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّـَاتِ ِه ْم َو َكانَ ٰذلِكَ )D
لِيُ ْد ِخ َل ْال ُم ْؤ ِمنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ٰ
ِع ْن َد ّ
للاِ فَوْ زا عَظيما
اِنَّا فَتَحْ نَا لَكَ فَ ْتحا ُمبينا )E
ت الظَّانّينَ بِ ٰ ّ
ب 9.
َض َ
َويُ َع ِّذ َ
اّللِ ظَ َّن السَّوْ ِء َعلَ ْي ِه ْم َدائِ َرةُ السَّوْ ِء َوغ ِ
ت َو ْال ُم ْش ِركينَ َو ْال ُم ْش ِر َكا ِ
ب ْال ُمنَافِقينَ َو ْال ُمنَافِقَا ِ
ٰ
ّ ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi
للاُ َعلَ ْي ِه ْم َولَ َعنَهُ ْم َواَ َع َّد لَهُ ْم َجهَنَّ َم َو َسا َء ْ
ت َمصيرا
?gelmektedir
ٰ
ض َو َكانَ ٰ ّ
للاُ عَزيزا َحكيما )A
َو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْاَلَرْ ِ
لِيَ ْغفِ َر لَكَ ٰ ّ
ص َراطا ُم ْستَقيما )B
للاُ َما تَقَ َّد َم ِم ْن َذ ْنبِكَ َو َما تَا َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيكَ َويَ ْه ِديَكَ ِ
ٰ
ض َو َكانَ )C
ب ْال ُم ْؤ ِمنينَ لِيَ ْزدَا ُدوا اي َمانا َم َع اي َمانِ ِه ْم َو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا ِ
هُ َو الَّـذي اَ ْنزَ َل السَّكينَةَ في قُلُو ِ
ت َو ْاَلَرْ ٰ ِ
ّ
للاُ عَليما َحكيما
ت الظَّانّينَ بِ ٰ ّ
ب )D
َض َ
َويُ َع ِّذ َ
اّللِ ظَ َّن السَّوْ ِء َعلَ ْي ِه ْم َدائِ َرةُ السَّوْ ِء َوغ ِ
ت َو ْال ُم ْش ِركينَ َو ْال ُم ْش ِر َكا ِ
ب ْال ُمنَافِقينَ َو ْال ُمنَافِقَا ِ
ٰ
ّ
للاُ َعلَ ْي ِه ْم َولَ َعنَهُ ْم َواَ َع َّد لَهُ ْم َجهَنَّ َم َو َسا َء ْ
ت َمصيرا
ٰ
ت َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر خَالِدينَ فيهَا َويُ َكفِّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّـَاتِ ِه ْم َو َكانَ ذلِكَ )E
لِيُ ْد ِخ َل ْال ُم ْؤ ِمنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ِع ْن َد ٰ ّ
للاِ فَوْ زا عَظيما
ت َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر خَ الِدينَ فيهَا َويُ َكفِّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّـَاتِ ِه ْم َو َكانَ ٰذلِكَ 10.
لِيُ ْد ِخ َل ْال ُم ْؤ ِمنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
?ِ ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirع ْن َد ٰ ّ
للاِ فَوْ زا عَظيما
ت الظَّانّينَ بِ ٰ ّ
ب )A
َض َ
َويُ َع ِّذ َ
اّللِ ظَ َّن السَّوْ ِء َعلَ ْي ِه ْم َدائِ َرةُ السَّوْ ِء َوغ ِ
ت َو ْال ُم ْش ِركينَ َو ْال ُم ْش ِر َكا ِ
ب ْال ُمنَافِقينَ َو ْال ُمنَافِقَا ِ
ٰ
ّ
للاُ َعلَ ْي ِه ْم َولَ َعنَهُ ْم َواَ َع َّد لَهُ ْم َجهَنَّ َم َو َسا َء ْ
ت َمصيرا
ٰ
ض َو َكانَ )B
ب ْال ُم ْؤ ِمنينَ لِيَ ْزدَا ُدوا اي َمانا َم َع اي َمانِ ِه ْم َو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا ِ
هُ َو الَّـذي اَ ْنزَ َل السَّكينَةَ في قُلُو ِ
ت َو ْاَلَ ٰرْ ِ
ّ
للاُ عَليما َحكيما
ٰ
ض َو َكانَ ٰ ّ
للاُ عَزيزا َحكيما )C
َو ِ ّّللِ ُجنُو ُد السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْاَلَرْ ِ
ت َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر خَ الِدينَ فيهَا َويُ َكفِّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّـَاتِ ِه ْم َو َكانَ ٰذلِكَ )D
لِيُ ْد ِخ َل ْال ُم ْؤ ِمنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ٰ
ِع ْن َد ّ
للاِ فَوْ زا عَظيما
لِيَ ْغفِ َر لَكَ ٰ ّ
ص َراطا ُم ْستَقيما )E
للاُ َما تَقَ َّد َم ِم ْن َذ ْنبِكَ َو َما تَا َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيكَ َويَ ْه ِديَكَ ِ
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Cevaplar

1) a, 2) b, 3) d, 4) a, 5) b, 6) b, 7) e, 8) a, 9) e, 10) b
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3. İDĞÂM ve İDĞÂM-I MİSLEYN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Fetih suresinin 2. sayfası tahkik usulüyle
ezberden, akabinde ise Teğâbûn suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “İdğâm ve İdğâm-ı Misleyn” kuralları üzerinde
durulacak, Kur’an kültürü kapsamında “Oruç” kavramı etraflıca inceleme konusu
yapılacaktır. Okuma parçasında ise “Hz. Peygamber’in Kur’ân Eğitim ve
Öğretimine Verdiği Önem” konusuyla ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İmam Asım’ın Hafs rivayetinde idğâm-ı kebîr var mıdır?

2.

İdğamın Arapça tarifi nasıldır?

3.

Reisu’l-Kurrâ kurumu ilk kez ne zamandan ortaya çıkmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İdğâm ve
Misleyn

Kazanım
Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Fetih suresinin 2. sayfasını
İdğâm-ı tahkik usulüne göre ezberden
tilavet edebilmeyi öğrenir.
3. Teğâbûn suresini hadr
usulüne
göre
yüzünden
okuyabilme kabiliyeti edinir.
4. İdğâm ve İdğâm-ı Misleyn
uygulamaları hakkında bilgi
edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
oruç konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “Hz. Peygamber’in Kur’ân
Eğitim ve Öğretimine Verdiği
Önem” konusuyla ilgili bilgi
edinir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


İmam Asım



Hafs rivayeti



İdğâm-ı kebîr



İdğam-ı misleyn



Savm



Seyyidü’l-Kurrâ



Ubey b. Kab



Muaz b. Cebel



Zeyd b. Sâbit
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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3. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
3. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Fetih Suresi 2. Sayfa
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 48. sırasındaki Fetih suresinin 2. sayfasında yer alan 10-15.
ayetler tahkik usulüne göre ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde
öğrenci ezberini hadr usulüne göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler
deftere yazılacak ve sözlü sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı
olduğu bu yazılı metinler, öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber
dinlemesini bu yazılı metinler üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu
metinler üzerinde işaretleyecektir.

﷽
اللهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ۪ فَمَنْ َن َكثَ َفاِنَّمَا
اللهَ۪ يَدُ ّٰ
اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَاِيعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاِيعُونَ ّٰ
اللهَ َفسَيُؤْت۪يهِ َاجْراً عَظ۪مياً۪ ﴿﴾33
يَْن ُكثُ عَلّٰى َن ْفسِه۪۪ َومَنْ اَوْفّٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ ّٰ
سََيقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ اْلاَعْرَابِ َشغَلَتْنَ۪ا َامْوَالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسَْت ْغفِرْ لَنَا۪ َيقُولُونَ ِباَْلسِنَتِهِمْ
اللهِ شَيْـ۪اً اِنْ َارَادَ ِبكُمْ ضَراًّ اَوْ َارَادَ
مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ۪ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ َلكُمْ مِنَ ّٰ
ِبكُمْ َنفْعاً۪ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا َتعْمَلُونَ خَب۪يراً ﴿ ﴾33بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَْنقَِلبَ الرَّسُولُ
وَالْمُ ْؤمِنُونَ اِلّٰ۪ى اَهْل۪يهِمْ اَبَداً َوزُيِّنَ ذّٰلِكَ ف۪ي قُلُوِبكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْ ِء۪ َوكُنْتُمْ
ِاللهِ َورَسُولِه۪ َفاِنَّ۪ا اَعْتَدْنَا لِ ْلكَافِر۪ينَ سَع۪يراً
قَوْماً بُوراً ﴿َ ﴾33ومَنْ لَمْ يُ ْؤمِنْ ب ّٰ
﴿ ﴾30وَل ِّٰلهِ مُلْكُ السَّمّٰوَاتِ وَاْلَارْضِ۪ َي ْغ ِفرُ لِمَنْ يَشَ۪اءُ وَُيعَذِّبُ مَنْ يَشَ۪اءُ۪ َوكَانَ
اللهُ غَفُوراً رَح۪مياً ﴿ ﴾33سََيقُولُ الْمُخََّلفُونَ ِاذَا انْطََلقْتُمْ اِلّٰى َمغَانِمَ لَِت ْأخُذُوهَا َذرُونَا
ّٰ
اللهُ مِنْ قَبْلُ۪
اللهِ۪ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذِّٰلكُمْ قَالَ ّٰ
نَتَِّب ْعكُمْ۪ يُر۪يدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ ّٰ
ال ﴿﴾33
حسُدُونَنَا۪ بَلْ كَانُوا لَا َي ْفقَهُونَ اِلَّا قَل۪ي ً
َفسََيقُولُونَ بَلْ تَ ْ
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(48) Fetih Suresi 2. Sayfa Meali (10-15. Ayetler)
Bismillâhirrahmânirrahîm.
10. Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. 122 Allah’ın eli onların ellerinin
üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine
getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.
11. Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, “Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu;
Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler.
Deki: “Allah, sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, O’na
karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”
12. (Ey münafıklar!) Siz aslında, Peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri
dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu, sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda
bulundunuz ve helâki hak eden bir kavim oldunuz.
13. Kim Allah’a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkârcılar için alevli bir
ateş hazırladık.
14. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir.
Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
15. Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken, “Bırakın biz de sizinle
gelelim” diyeceklerdir. Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: “Siz bizimle asla
gelmeyeceksiniz. Allah, önceden böyle buyurmuştur.” Onlar, “Bizi kıskanıyorsunuz”
diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar.

3. 1. 2. Yüzünden Okuma: Teğâbûn Suresi
Bu derste, Medine’de nazil olan ve 18 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 64. sırasındaki
Teğâbûn suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
ٍُيسَِّبحُ ل ِّٰلهِ مَا فِي السَّمّٰوَاتِ َومَا فِي اْلَارْضِ۪ َلهُ الْمُلْكُ وََلهُ الْحَمْدُ۪ وَهُوَ عَلّٰى كُلِّ شَيْء
ٌَاللهُ بِمَا َتعْمَلُونَ بَص۪ير
ّٰ ﴾ هُوَ الَّذ۪ي خََل َقكُمْ فَمِنْكُمْ كَاِفرٌ َومِْنكُمْ مُ ْؤمِنٌ۪ و3﴿ ٌقَد۪ير
َُو َركُمْ َفَا ْحسَنَ صُ َو َركُمْ۪ َواِلَْيهِ الْمَص۪ير
َّ ﴾ خَلَ َ السَّمّٰوَاتِ وَاْلَارْضَ بِالْحَ ِّ َوص3﴿
َِاللهُ عَل۪ميٌ بِذَات
ّٰ ﴾ َيعْلَ ُم مَا فِي السَّمّٰوَاتِ وَاْلَارْضِ وَيَعلَ ُم مَا ُتسِرُّونَ َومَا ُتعْلِنُونَ۪ و0﴿
ٌ﴾ اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذ۪ينَ كَـ َفرُوا مِنْ قَبْلُ۪ فَذَاقُوا وَبَالَ َا ْمرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب3﴿ ِالصُّدُور
۪﴾ ذّٰلِكَ ِباََّنهُ كَاَنتْ تَأْت۪يهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ َفقَالُ۪وا اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا3﴿ ٌاَل۪مي
122

“Bîat”, el tutuşup söz vermek demektir. Ayette, Hudeybiye’de Müslümanların, Hz. Peygamber’e bağlılık
göstereceklerine, gerektiğinde onunla birlikte savaşacaklarına dair söz vermeleri kastedilmektedir. Bu olay,
İslâm tarihinde “Bey’atu’r-Rıdvan” diye anılır.
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َاللهُ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ ﴿ ﴾3زَعَمَ الَّذ۪ينَ َك َفرُ۪وا اَنْ لَنْ
اللهُ۪ و ّٰ
َف َك َفرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسَْتغْنَى ّٰ
اللهِ يَس۪يرٌ ﴿﴾7
يُْبعَثُوا۪ قُلْ بَلّٰى َورَبّ۪ي لَتُْبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ۪ َوذّٰلِكَ عَلَى ّٰ
َاللهُ بِمَا َتعْمَلُونَ خَب۪يرٌ ﴿ ﴾8يَوْمَ
ِاللهِ َورَسُولِه۪ وَالنُّورِ الَّـذ۪۪ي اَْنزَلْنَا۪ و ّٰ
َف ّٰامِنُوا ب ّٰ
يَجْ َم ُعكُمْ لِيَ ْومِ الْجَمْعِ ذّٰلِكَ يَوْمُ َّالتغَابُنِ۪ َومَنْ يُ ْؤمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً ُيك َِّفرْ عَنْهُ
سَيِّـَ۪اتِه۪ وَيُ ْدخِ ْلهُ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَ۪ا اَبَداً۪ ذّٰلِكَ
اْلفَ ْوزُ اْلعَظ۪ميُ ﴿ ﴾9وَالَّذ۪ينَ َك َفرُوا وَكَذَّبُوا ِباّٰيَاتِنَ۪ا اُو۪لّٰ۪ئِكَ َاصْحَابُ النَّارِ
خَالِد۪ينَ ف۪يهَا۪ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ۪ ﴿َ ﴾33م۪ا َاصَابَ مِنْ مُص۪يَبةٍ اِلَّا ِبِاذْنِ
َاللهُ بِكُلِّ َش ْيءٍ عَل۪ميٌ ﴿ ﴾33وَاَط۪يعُوا اللّٰهَ
اللهِ۪ َومَنْ يُ ْؤمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلَْبهُ۪ و ّٰ
ّٰ
َللهُ لَ۪ا
وَاَط۪يعُوا الرَّسُولَ۪ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ َفاِنَّمَا عَلّٰى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينُ ﴿ ﴾33ا ّٰ
ي۪ا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُ۪وا اِنَّ مِنْ
اِ ّٰلهَ اِلَّا هُوَ۪ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُ ْؤمِنُونَ ﴿َ ﴾30
صفَحُوا وََتغْ ِفرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ َغفُورٌ
َازْوَاجِكُمْ وَاَوْلَا ِدكُمْ عَدُواًّ َلكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۪ وَاِنْ َت ْعفُوا وَتَ ْ
َاللهُ عِنْ َدهُ۪ اَ ْجرٌ عَظ۪ ٌمي ﴿﴾33
رَح۪ميٌ ﴿ ﴾33اِنَّـمَ۪ا َامْوَالُكُمْ وَاَوْلَا ُدكُمْ فِتَْنةٌ۪ و ّٰ
سكُمْ۪ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ َن ْفسِه۪
اللهَ مَا اسْتَ َطعْتُمْ وَاسْ َمعُوا وَاَط۪يعُوا وَاَْن ِفقُوا خَيْراً ِلاَْن ُف ِ
َاتقُوا ّٰ
ف َّ
اللهَ َقرْضاً َحسَناً يُضَا ِع ْفهُ َلكُمْ وََي ْغفِرْ
َفاُو۪لّٰ۪ئِكَ هُمُ الْ ُمفْلِحُونَ ﴿ ﴾33اِنْ ُت ْق ِرضُوا ّٰ
َاللهُ شَكُورٌ حَل۪ ٌمي۪ ﴿ ﴾37عَالِمُ الْغَْيبِ وَالشَّهَا َدةِ اْلعَز۪يزُ الْحَك۪ميُ ﴿﴾38
َلكُمْ۪ و ّٰ
) ve İdğâm-ı Misleynإِدغاَم( 3. 2. Tecvid: İdğâm

Arap dilinde “katmak” anlamına gelen idğâm, mütemasil, mütecanis ya da mutekarib
harflerden birini diğerine katarak123 harflerin seslerini “birbirine mezcetmek”124 ve harfi şeddeli
okumaktır.
İdğâm’ın Arapça meşhur tarifi şu şekildedir:

اربَيْن فِي ْاَلَخَر
اَ ْ ِإل ْدغا َ ُم إِ ْدخا َ ُل أَ َح ِد َ
الحرْ فَي ِْن ال ُمتَ َماثِلَيْن أَوْ ال ُمت ََجانِ َسيْن أَوْ ال ُمتَقَ ِ

Bkz. Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 7, 21.
Okiç, M. Tayyip, Kur’ân-ı Kerimin Üslûb ve Kırâati, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, s. 23.
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123
124

“İdğâm, mütemâsil (birbirinin aynı) veya mütecânis (mahreçleri bir sıfatları farklı) veya
mütekârib (mahreç veya sıfatlarında birbirine yakın) iki harften birini diğerine katmaktır.”
İdğâm iki çeşittir; idğâm-ı kebîr ve idğâm-ı sağîr.
İmam Asım’ın Hafs rivayetinde bulunmayan idğâm-ı kebîr,  خَ لَقَ ُكم,  َسلَ َك ُكم,  َمنا َ ِس َك ُكمgibi
kelimelerde harekeli iki yakın harfin (müdğam ve müdğamün fih) birbirine katılması şeklinde
gerçekleşir. 125
İdğâm-ı sağirde ise birbirine yakın harflerden ilki sakin, ikincisi harekeli olursa birinci harf
ikinciye katılır. Ancak ْ ََلتَ ْقصُص،  ظَنَ ْنتُ ْم، ضلَ ْلنَا
َ misallerinde olduğu gibi tersi bir durum olursa
126
idğâm gerçekleşmez.
İdğâm-ı sağîr’in çeşitleri:

a. İdğâm-ı Misleyn ()إِد َغامْ ِمثلَين

Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harfin yan yana gelmesiyle oluşur. 127

صفَة
ِ ما َ اتَّ َحداَ َم ْخ َرجا َو

Tüm idğamlarda olduğu gibi idğâm-ı misleynde de ilk harfin sakin ikincisinin ise harekeli
olma şartı vardır. Şu örneklerde olduğu gibi:

 اَ َش ُّد ُحبّا،  َربَّنَا اَ َمتَّنَا، ،  اِ ْذهَبْ بِ ِكتَابِى، قَ ْد َدخَ لُوا قُلْ ََل اَ ِج ُد
İdğâm-ı misleyn iki çeşittir:

a. 1. İdğam-ı Misleyn Maa’l-Ğunne ()إِد َغامْ ِمثلَينْ َم َعْال ُغنة

ْ  َو,  ع َْن نَ ْفس,
Mim ( )مve nun ( )نharflerinden sonra yine bu harflerin gelmesiyle oluşur: من

,  إِنَّهُ ْم,  قُ ْلتُ ْم ما َ نَ ْد ِري, صدَة
َ  َعلَ ْي ِه ْم ُم ْؤ, ُنُ َع ِّمرْ ه

a. 2. İdğam-ı Misleyn Bilâ Ğunne ()إِد َغامْ ِمثلَينْبِالَْال ُغنة

Mim ( )مve nun ( )نdışındaki harflerin birbirinden sonra gelmesiyle oluşur:

 َواَتِ ُّموا ْال َح َّج, ٍّ ِم ْن ُكلِّ فَج, ُ ََلي ُِحبُّ للا, ِّ ْالحُرُّ بِ ْالحُر, اَ َش ُّد ُحبّا

3. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Oruç
a. Orucun Mahiyeti
Dinimizde oruç anlamına gelen “savm, sıyâm”, sözlükte nefsi, meylettiği şeylerden,
alıkoymak yani kendini tutmak anlamındadır. Bu yemek, söz veya yürümek gibi şeylerde
olabilir. Mutlak olarak tutmak manasına da gelir. 128 Istılahı manası ise, nefsin en büyük
istekleri olan yeme, içme ve cinsel ilişki gibi bilinen zaruri ihtiyaçlardan, niyet ederek bütün
gün kendini alıkoymaktır. Daha açık bir ifadeyle, mükellef (ehliyetli) bir insanın sabahın
başlangıcından (imsak vaktinden) güneşin batışına kadar ibadet niyeti ile yemekten, içmekten
ve cinsî ilişkiden nefsini alıkoymasıdır. 129
Oruç, Hicretten bir buçuk yıl sonra şaban ayında farz kılınmıştır. Orucun farziyeti kitap130
ve sünnet ile sabittir. Sevgili peygamberimiz de orucun farziyeti ile ilgili şöyle buyurmuştur:
“İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Birincisi, Allah’tan başka bir ilahın olmadığına ve
Hz. Muhammedi’in Allah’ın rasûlü olduğuna şahitlik etmek. İkincisi, namaz kılmak. Üçüncüsü,

Bkz. Dânî, et-Teysîr fi’l-Kırââti’s-Seb‘, s. 20; Şâtıbî, Hirzü’l-Emânî, s. 16-17.
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 58.
127
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 23; Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 60-61.
128
Rağıb el-İsfehânî, Müfredâtü Elfâzi’l-Kur’ân, tahkik, Safvan Adnan Davûdî, Dâru’l-Kalem, Şam, 2011, s. 500.
Elmalılı, a. g. e. , I, 625
129
İsfehânî, a. g. e. , s. 291; Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 1971, I, 625-626.
130
Bkz. Bakara, 2/183.
125
126
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zekat vermek. Dördüncüsü, hacca gitmek. Beşincisi, Ramazan ayında oruç tutmak.”131 Bu
yüzden oruç, dinin en büyük esaslarından biridir. İnsana aşırı ve şiddetli bir şekilde kötülüğü
emreden ve nefsin en alt derecelerinden olan nefs-i emmâre, oruçla terbiye ve ıslah edilir.
Oruç, bütün gün yiyecek, içecek ve cinsî münasebet gibi istek ve arzulardan nefsi, alıkoyan
kutsal bir ibadettir. Yukarıda belirttiğimiz gibi oruç, İslam’ın şartlarından biridir.
Orucun günahlardan temizleyen bir ibadet olduğunu Ramazan kelimesinin taşıdığı manadan
anlamaktayız. Ramazan kelimesi, “Ramida” kelimesinden alınmıştır. Ramaz, güneşin
hararetinin şiddetinden taşların son derece kızarmasıdır ki, böyle pek kızgın bir yere de Ramdâ
denir. Bu bakımdan Ramazan, “Ramda” kökünden yanmak manasına gelen “ramida” fiilinin
mastarıdır. 132 Bu tarifi göz önüne alarak şunu söyleyebiliriz. Ramazan ayında oruç tutulurken
çekilen sıkıntı, ıstırap, açlık ve susuzluk günahların yok olmasına, yanmasına, eriyip
kaybolmasına vesile olmaktadır. Ramazan ayı, Allah Teâlâ’nın rahmeti ve orucun bereketi ile
günahlardan temizlenme ayıdır. Mü’minler, oruç sayesinde bu ayda sene boyu gönlünü, kalbini,
zihnini, duygularını ve düşüncelerini kirleten günahlardan ve olumsuzluklardan temizlenmeye
fırsat bulurlar. Ramazanın aydınlık güneşi, Orucun ışık huzmeleri ve Kur’ân’ın nurlu pırıltıları,
kalplerin üzerinde siyah benekler oluşturan günahları, isyan kırıntılarını, zulüm artıklarını yakar
ve izale eder.
Allah Teâlâ’ya kulluk etmek için ömrünü tüketmeye çalışan mü’min, zaman zaman
kendisini kuşatan gaflet ve unutma illetine maruz kalmaktadır. Kendisine lütfedilen maddî ve
manevi nimetlerin sahibini unutan veya unutma meyline giren mü’min, Ramazanın gelişi ile
muazzam bir diriliş ve irkilişle kendisine gelmekte, orucun verdiği feraset, basîret ve güçle
nimetin hakiki sahibini düşünmektedir. Mü’min, oruç sayesinde bütün varlık âleminin rızkını
yaratan Alalh’ın kudretini ve gücünü daha da iyi anlar. Allah Teâlâ bütün insan cinsine ve hatta
hayvanlara rızkı sevdirmiştir. Hatta bütün varlıklar rızkın peşinde dönüp dolaşmaktadır. Bir
bakıma rızık onları hakimiyeti altına almıştır. Oruç tutan insan, bu sayede rızkın kıymetini ve
büyüklüğünü kolayca anlamakta ve bütün varlıkları doyuran, yediren, içiren Allah’ın
rububiyetini itiraf etmektedir.
Oruç, nefsanî arzuları ve hevesleri mağlup eder. Azgınlıktan, aşırılıktan, fenalıktan,
kötülükten meneder. Dünyanın âdi lezzetlerini, makam ve yükselme davalarını küçük gösterir,
hayatın lezzetini tattırır, kalbin Allah’a bağlılığını artırır, ona bir meleklik zevki ve saflığı
bahşeder. İnsanları sıkıntıya koyan şehevî arzularına ve midelerine hakim olmayı öğretir. Oruç
tutmayan insanlar, şehvetli arzularının önünde bir oyuncak gibi yuvarlanıp kıvrandıkları, akıl
ve iradelerine sahip olmayarak gelişi güzel günahlara sürüklendikleri halde, oruç tutanlar,
tersine bunlara hakim olur. Kendilerini zaptetmesini ve nefsinin arzularını da ihtiyacına göre
kullanmasını bilirler. 133
Oruç, insana sabrı öğretir ve dayanma gücünü sağlar. Çeşitli zamanlarda ansızın gelebilecek
felaketlere ve musibetlere karşı dik durmayı temin eder. Hz. Peygamberimizin şu hadisi bu
konuda ne önemli bir mesaj sunmaktadır. “Her şeyin zekatı vardır. Vücudun zekatı da oruçtur.
Oruç sabrın yarısıdır.”134 Cismen küçük fakat anlam ve mana bakımından büyük bir kâinatı
andıran insan, Allah Teâlâ’nın kudretinin en fazla tezahür ettiği bir varlıktır. Çeşitli sırların,
hikmetlerin ve manaların gizlendiği bu vücut âlemin yaratıcısı olan Allah’a karşı şükrü eda
etmenin yolu, oruç ibadetinden geçer.
Oruç tutmayan, sabretmesini bilmez, nefsini normal şekilde kullanma yollarını gözetmez.
Hele refah içinde yaşayanlar, hiç oruç tutmazlarsa, bütün hürriyetlerini şehevi arzularına
kaptırırlar. Şunun bunun ırzına ve malına tecavüzden kendilerini alamazlar, haram helal
Buhari, Sahîh, İman, 1, 2, Tefsir Sûre 2, 30; Müslim, Sahîh, İman, 20, 21; Tirmizî, Sünen, İman, 3; Nesâî,
Sünen, İman, 13; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 26, 93, 120, 143.
132
Elmalılı, a. g. e. , I, 643.
133
Yazır, Muhammed Hamdi, a. g. e. , I, 627.
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İbn Mâce, Sıyâm, 44; Tirmizî, Daavât, 87.
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seçmezler. Böyle şehvet esiri olanlar, o kadar sabırsız ve o kadar aç gözlü olurlar ki, bir gün aç
kalmakla hemen ölüvereceğini zannederler. Bu zanla da oruç zararlıymış gibi kabul ederler.
Halbuki oruç, gerek fert ve gerekse toplum açısından büyük bir ruh terbiyesini içerir. 135
Orucun kıymetini ve ramazanın hatırını sayan Müslümanlar, güçlerine uygun bir şekilde bir
fakire, bir yoksula, bir talebeye, bir akrabasına, bir komşusuna iftar yemeği vermenin koşusunu
yapmaktadırlar. Onları bu koşuya, bu yarışmaya ve bu faaliyete sevk eden ve teşvik eden,
Peygamberimizin şu hadisidir. “Bir oruçluya iftar yemeği veren kimseye, oruç tutan kimse
kadar sevap yazılır. Oruç tutan kimsenin sevabından da hiçbir şey eksilmez.”136

b. Oruçla İlgili Bazı Ayetler
َب َعلَى الَّ ٖذينَ ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُون
َ ِب َعلَ ْي ُك ُم الصِّ يَا ُم َك َما ُكت
َ ِيَا اَيُّهَا الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا ُكت

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz
kılındığı gibi, size de farz kılındı.”137

اَيَّاما َم ْع ُدودَات فَ َم ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ٖريضا اَوْ ع َٰلى َسفَر فَ ِع َّدة ِم ْن اَيَّام اُخَ َر َو َعلَى الَّ ٖذينَ ي ُٖطيقُونَهُ فِ ْديَة طَ َعا ُم
َِمس ْٖكين فَ َم ْن تَطَ َّو َع َخيْرا فَهُ َو خَ يْر لَهُ َواَ ْن تَصُو ُموا َخيْر لَ ُك ْم اِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون

“Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler
sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.
Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için
daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”138

ُص ْمه
ُ َان فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم ال َّشه َْر فَ ْلي
َ َش ْه ُر َر َم
ِ َاس َوبَيِّنَات ِمنَ ْاله ُٰدى َو ْالفُرْ ق
ِ َّضانَ الَّ ٖذى اُ ْن ِز َل ٖفي ِه ْالقُرْ ٰا ُن هُدى لِلن
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ََو َم ْن َكانَ َم ٖريضا اوْ عَلى َسفَر فَ ِع َّدة ِم ْن ايَّام اخَ َر ي ُٖري ُد للاُ بِك ُم اليُس َْر َو ََل ي ُٖري ُد بِك ُم ال ُعس َْر َولِتك ِملوا ال ِع َّدة
ّ ٰ َولِتُ َكبِّرُوا
َللاَ ع َٰلى َما ه َٰدي ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُون

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden
ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise
içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı
günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı
tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz
içindir.”139

ّ ٰ ث اِ ٰلى نِ َسائِ ُك ْم هُ َّن لِبَاس لَ ُك ْم َواَ ْنتُ ْم لِبَاس لَه َُّن َعلِ َم
ُ َاُ ِح َّل لَ ُك ْم لَ ْيلَةَ الصِّ يَ ِام ال َّرف
للاُ اَنَّ ُك ْم ُك ْنتُ ْم ت َْختَانُونَ اَ ْنفُ َس ُك ْم
ٰ
ٰ
ّ َب
ُُ َللاُ لَ ُك ْم َو ُكلُوا َوا ْش َربُوا َحتّى يَتَبَيَّنَ لَ ُك ُم ْال َخ ْيُُ ْاَلَ ْبي
َ اشرُوهُ َّن َوا ْبتَ ُغوا َما َكت
َ فَت
ِ ََاب َعلَ ْي ُك ْم َو َعفَا َع ْن ُك ْم فَ ْاْلنَ ب
اج ِد تِ ْلكَ ُح ُدو ُد
ِّ ِمنَ ْالخَ ي ُِْ ْاَلَس َْو ِد ِمنَ ْالفَجْ ِر ثُ َّم اَتِ ُّموا ال
ِ َصيَا َم اِلَى الَّي ِْل َو ََل تُب
ِ اشرُوهُ َّن َواَ ْنتُ ْم عَا ِكفُونَ فِى ْال َم َس
ّ ٰ للاِ فَ َال تَ ْق َربُوهَا َك ٰذلِكَ يُبَي ُِّن
ّٰ
س لَ َعلَّهُ ْم يَتَّقُون
ِ للاُ ٰايَاتِ ٖه لِلنَّا

“Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de
onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize
zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve
Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin
karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar
orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar,
Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten
sakınsınlar diye, ayetlerini insanlara böylece açıklar.”140

Yazır, Muhammed Hamdi, a. g. e. , I, 627-628.
Tirmizî, Savm, 82; İbn Mâce, Sıyâm, 45; Dârimî, Sünen, Savm, 13; Ahmed b. Hanbel, IV, 114, 116,
137
Bakara, 2/183.
138
Bakara, 2/184.
139
Bakara, 2/18.
140
Bakara, 2/187.
135
136

55

3. 4. Okuma Parçası: Hz. Peygamber’in Kur’ân Eğitim ve Öğretimine
Verdiği Önem141 (Devam… )
Peygamberimiz (sav)’in sağlığında Kur’ân’ın tamamını ezberleyen sahabi sayısı hakkında
ihtilaf vardır. Enes b. Malik (93/712), Kur’ân’ı cem eden sahabileri sayarken dört kişinin ismini
verir. Bunlar; “Seyyidü’l-Kurrâ”142 Ubey b. Kab (30/650), Muaz b. Cebel (18/639), Zeyd b.
Sâbit (45/665) ve Ebû Zeyd’dir. 143
Buhârî (256/869)’de “Peygamber’in Ashabının Kurrâları” bab başlığı altında isimleri verilen
ve Rasûlullah (sav)’ın ümmetine Kur’ân’ı bu kişilerden öğrenmelerini tavsiye ettiği dört kişiyle
ilgili bilgi şu şekildedir: “Kur’’ân’ı şu dört kişiden alınız (öğreniniz): Abdullah b. Mesud
(32/652), Salim Mevlâ Ebî Huzeyfe (12/633), Muaz b. Cebel (18/639) ve Ubey b. Ka‘b
(30/650)”144 Ancak Suyûtî, sahabe arasında Kur’ân’ı ezberleyenlerin sayısının sadece dört
kişiden ibaret olamayacağını başka deliller öne sürerek ayrıntılı bir şekilde ele alır. Suyûtî’nin
ifadesine göre, yukarıda isimleri sayılan sahabiler arasında Hz. Ebubekir (12/633), Hz. Ömer
(23/643), Hz. Osman (35/655) ve Hz. Ali (40/660) gibi tüm hayırlarda önde olan sahabilerin
isimleri yer almamaktadır. Ona göre bunların böylesi bir hayırdan geri kalması pek de imkan
dahilinde gözükmemektedir. Ayrıca peygamberimiz (sav)’in sağlığında meydana gelen ve
sahabe arasından yetmiş kurrânın şehit edildiği Bi’ri Maûne hadisesi de göstermektedir ki,
sahabe içinde çok sayıda kurrâ vardı. Ashab-ı Suffe’den olan bu kurrânın,145 büyük çoğunlukla
o zamana kadar nazil olmuş ayetleri ezberlemiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bu açıdan
onları, dönemin hafızları olarak nitelendirmek çok yanlış olmasa gerekir. 146
Rasûlullah (sav)’ın sağlığında var olan kurrânın tamamı bu olayda vefat etmemişti, onlardan
başka kurrâ da İslam toplumu içerisinde bulunmaktaydı. 147 Dolayısıyla hafızların Rasûlullah
(sav)’ın sağlığındaki sayısının dört ya da altı148 ile sınırlandırılması pek de makul
gözükmemektedir. Zerkeşî (ö. 794/1391), Aynî (ö. 855/1451) ve Zerkânî (ö. 1367/1948)de
sahabe arasında hafız olanların listesini uzun uzadıya vererek, Rasûlullah (sav)’ın sağlığındaki
hafızların dörtle sınırlandırılmasının yanlış olacağını belirtmişlerdir. 149
Ayrıca hanım sahabiler arasında da Kur’ân ezberleme işiyle meşgul olanlar vardı. Bunlar
aynı zamanda diğer sahabi hanımlarının eğitimiyle de meşgul olmaktaydılar. Aynî (ö.

Çimen, Abdullah Emin, Hafızlık Tarihi ve Türkiye'de Hafızlık Kurumumun İşlevselliği, Sayfa Dijital Baskı,
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yüz arasında değişen kurrâ sahabenin şehid olması, başta Hz. Ömer olmak üzere sahabenin ileri gelenlerini
endişeye sevk etmiş, bu olay sonrasında Kur’ân’ın cem edilmesine karar verilmişti (Buhârî, Tefsîru Sûre 9, 20,
Fezâilu’l-Kur’ân, 3; Ahmed b. Hanbel, I, 13, V, 188; Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, 50; Zerkeşî, Burhân, I, 233;
İbnü’l-Cezerî, Muhammed b. Muhammed, en-Neşr fi’l-Kırââti’l-‘Aşr, Dâru’l-Küttâbi’l-Arabî, ts. , I, 7; Suyûtî,
İtkân, I, 160-161; Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 174; Çetin, “Kur’ân Kıraatlarına…”, s. 69). Bütün bu
rivayetler, kurrâ ve hâfızların ilk İslam toplumu içerisindeki etkin rollerini ortaya koymaktadır.
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855/1451), hanım hâfizeler arasında Hz. Aişe (ö. 52/672), Hafsa (ö. 41-45/661-665) ve Ümmü
Seleme (62/681)’nin isimlerini saymaktadır. 150
Rasûlullah (sav)’ın, Kur’ân eğitimine, öğretimine ve ezberlenmesine ömrünü vakfetmiş
kimselere, bu bağlamda da günümüzde anlaşılacağı şekliyle Kur’ân ehli olan insanlara,
hafızlara ve hafızlık müessesesine son derece büyük bir önem atfetmiş olduğu; Âmir b. Sa‘saa
kabilesine gönderilen ve Bi’rimâûne hadisesinde kırk151 veya yetmiş152 kurrânın öldürülmesi
olayına gösterdiği tepkiden de anlaşılmaktadır. Rahmet peygamberi153 olan Hz. Peygamber,
hiçbir olay sonrasında bu kadar öfkelenmemiş154 ve hiçbir topluma, bu kurrâları öldüren
kimselere ettiği kadar beddua etmemiştir. 155 Nitekim o, hafızları kalleşçe öldüren kabileler için
“Allahım! Mudar kabilelerini perişan et. Onların yıllarını, Yusuf (as) dönemindeki kıtlık yılları
gibi yap!…”156 şeklinde, bir ay süreyle her sabah namazından sonra beddua etmiştir. Ve bu
beddualar kabul olmuş, söz konusu kabileler içerisinde yer alan Ri‘l, Zekvân, Usayya…
kabilelerinden yedi yüz kişi humma hastalığına tutulup ölmüştür. 157 Ayrıca bu kabileler “Öyle
bir kuraklık ve kıtlıkla karşılaştı ki sonunda leş, köpek eti ve yanmış kemik yemek zorunda”158
kalmışlardır.
Sohbetlerinde, namazlarında ve her fırsatta Kur’ân ayetlerini okuyan ve tekrar eden Hz.
Peygamber’in gönlüne bu ayetler Allah tarafından nakşedilmesine159 rağmen o, her Ramazan
ayında o ana kadar inen tüm ayetleri Cebrail’e okurdu. Vefat ettiği yıl bu bunu iki kez yapmıştı.
160
Ayrıca sahabeye de Kur’ân ayetlerini ezberlemeleri için özel teşvikte bulunurdu. Medine’de
Ashâb-ı Suffe içerisinde yer alan “dört yüz”161 veya “yedi yüz”162 kadar sahabi, Peygamberimiz
(sav)’in bu teşviki neticesinde hem Kur’ân öğreniminde hem de öğretiminde aktif rol almıştır.
163
Yine Medine’de hicretin ikinci yılında Mahreme b. Nevfel (54/673)’in evi, “Dârul’l-Kurrâ”
olarak isimlendirilmiş ve sahabenin Kur’ân eğitimi için kullanılan önemli merkezlerden biri
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olmuştur. 164 Bu nedenle daha sonraları bazıları tarafından Mahreme’nin evi, İslam Tarihinde
ortaya çıkan medreselerin menşei olarak tarif edilecektir. 165 Yine Medine’de Sa‘d b. Heyseme
(2/624)’nin evi özellikle gençlere yönelik Kur’ân eğitim ve öğretiminde önemli bir rol
üstlenmiştir. Bekar olan bu sahabinin evi, “Beytü’l-Uzzâb: Bekarlar Evi” olarak da anılmıştır.
Bu evin kaynaklarda “Menzilu’l-Kur’ân: Kur’ân Evi”166 adıyla da isimlendirilmesinden,
Rasûlullah (sav) Efendimiz’in Bedir savaşında şehit düşen bu sahabinin evinde Kur’ân
eğitimine çok fazla zaman ayırdığı anlaşılmaktadır. 167 Kaynaklarda “Ashâb-ı Suffe” olarak
kendilerinden bahsedilen erkek sahabilerden başka, yine Mescid-i Nebevi’nin suffasında yer
alan ve hanım sahabilerin namaz kılıp eğitim gördüğü ayrı bir bölümden daha bahsedilmektedir.
“Suffetü’n-Nisâ” yani “Kadınlar Suffa’sı” olarak adlandırılan bu bölümde hanım sahabiler
başta Kur’ân eğitimi olmak üzere dini eğitimden geçirilmekteydi. 168 Bunlara ilaveten
Medine’de Kur’ân eğitiminin yapıldığı dokuz mescid daha vardı. 169
Şu hususu da önemle vurgulamamız gerekmektedir ki; Hz. Peygamber, Kur’ân öğrenmeyi
teşvik etmenin yanı sıra Kur’ân’ı öğrenip ezberleyen, daha sonra da ezberlediğini unutan 170
kişiler için hem dünyevi hem de uhrevi uyarılarda bulunmayı ihmal etmemiştir: İbn Ömer’in
naklettiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kur’ân’ı ezbere bilenin durumu, bağlı
deveye benzer. Ona sahip çıkarsa onu korumuş olur (Onu devamlı tekrar ederse ezberini
korumuş olur). Onu kendi haline bırakırsa kaybolup gider (Onu tekrar etmezse ezberini
unutur).”171 “Kur’ân’ı öğrenip (ezberleyip) sonra onu unutan kişi, kıyamet gününde kötürüm
(veya cüzzamlı) bir şekilde Allah ile karşılaşacaktır.”172
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Fetih suresi 2. ayetindeki اِ َّن الَّذينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّ َما
ٰللا
ّ َ يُبَايِعُونbölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ْاِن:

inne ( )اِ َّنidğam-ı misleyn maal ğunne,

َْ ال ۪ذين:

elle ( )ا َّلidğam-ı şemsiyye bila ğunne,
zîne ( َ )ذينgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
ْ  )ذdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
zîn (ين

ْ يُبَايِ ُعونَ َك:

bâ (َ  )باmedd-i tabii,
‘û ( ) ُعوmedd-i tabii,

اِن َما:

inne ( )اِ َّنidğam-ı misleyn maal ğunne,
mâ (َ  )ماmedd-i tabii,

َْ يُبَايِ ُعون:

bâ (َ  )باmedd-i tabii,
‘û ( ) ُعوmedd-i tabii,

ّْ ٰ :
ُللا

ellâ ( ّ )الidğam-ı şemsiyye bila ğunne,
lâhu (ُ ) َلَهgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
lâh ( ) َلَ ْهdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız.
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Uygulama Soruları
1. Mim ( )مve nun ( )نdışındaki harflerin birbirinden sonra gelmesiyle oluşan
tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

İdğam-ı Misleyn Bilâ Ğunne
İdğâm-ı Bila Ğunne
İdğam-ı Misleyn Maa’l-Ğunne
İdğâm-ı Mütecaniseyn
İdğâm-ı Mütekaribeyn

2. Sözlükte nefsi, meylettiği şeylerden alıkoymak yani kendini tutmak anlamına
gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Takva
B)
Siyam
C)
İmsak
D)
Salât
E)
Kıyam
3. Orucun farziyyeti aşağıdaki ayetlerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
A)
Bakara 283
B)
Bakara 183
C)
Bakara 180
D)
Bakara 187
E)
Tevbe 112
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Fetih suresinin 2. sayfasının tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir.
Bu ezberin deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Teğâbûn suresi de
hadr usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.

Tecvid konusunda İdğâm ve İdğâm-ı Misleyn kuralları üzerinde durulmuştur. Kur’an
kültürü kapsamında oruç kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma parçasında ise
“Hz. Peygamber’in Kur’ân Eğitim ve Öğretimine Verdiği Önem” konusuyla ilgili bilgi
verilmeye devam edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Tecvid ilmiyle ilgili olarak kullanılan ve Arap dilinde “katmak” anlamına gelen
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İdğam
B)
İdhal
C)
İzhar
D)
İbdal
E)
Hayşûm
2. Orucun farz kılınmasıyla ilgili doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hicretten bir buçuk yıl önce Şaban ayında
B)
Hicretten bir buçuk yıl önce Ramazan ayında
C)
Hicretten bir buçuk yıl sonra Ramazan ayında
D)
Hicretten bir buçuk yıl önce Şevval ayında
E)
Hicretten bir buçuk yıl sonra Şaban ayında
3. “Mütemâsil (birbirinin aynı) veya mütecânis (mahreçleri bir sıfatları farklı) veya
mütekârib (mahreç veya sıfatlarında birbirine yakın) iki harften birini diğerine
katmaktır.” anlamına gelen tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İzhar
B)
İhfâ
C)
İklâb
D)
İdğâm
E)
Medd-i Arız
4. صفَة
ِ  ما َ اتَّ َحداَ َم ْخ َرجا َوifadesi ile aşağıdaki tevcid kaidelerinden hangisi açıklanmıştır?
A)
İdğâm-ı Mütekaribeyn
B)
İdğâm-ı Mütecaniseyn
C)
İdğâm-ı Bila Ğunne
D)
İdğâm-ı Misleyn
E)
İdğâm-ı Tâm
5. Ders metinlerine göre idğâm-ı misleyn kaç çeşittir?
A)
3
B)
4
C)
2
D)
6
E)
Hiçbiri

ّ ٰ َسيَقُو ُل ْال ُمخَ لَّفُونَ اِ َذا ا ْنطَلَ ْقتُ ْم اِ ٰلى َمغَانِ َم لِتَأْ ُخ ُذوهَا َذرُونَا نَتَّبِ ْع ُك ْم يُري ُدونَ اَ ْن يُبَ ِّدلُوا َك َال َم
6. للاِ قُلْ لَ ْن تَتَّبِعُونَا
ّ ٰ ال
للاُ ِم ْن قَ ْب ُل فَ َسيَقُولُونَ بَلْ تَحْ ُس ُدونَنَا بَلْ َكانُوا ََل يَ ْفقَهُونَ اِ ََّل قَليال
َ َ َك ٰذلِ ُك ْم قayetinden önce aşağıdaki
ayetlerden hangisi gelmektedir?
ّ ٰ َِو َم ْن لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن ب
A) اّللِ َو َرسُولِه فَاِنَّا اَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِرينَ َسعيرا
ّ ٰ للاَ يَ ُد
ّ ٰ َاِ َّن الَّذينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّ َما يُبَايِعُون
ُ ث فَاِنَّ َما يَ ْن ُك
َ ق اَيْدي ِه ْم فَ َم ْن نَ َك
B) ث ع َٰلى نَ ْف ِسه َو َم ْن اَوْ ٰفى بِ َما
َ ْللاِ فَو
ّ ٰ ُعَاهَ َد َعلَ ْيه
للاَ فَ َسي ُْؤتي ِه اَجْ را عَظيما
C) ْس في قُلُوبِ ِه ْم
َ ب َش َغلَ ْتنَا اَ ْم َوالُنَا َواَ ْهلُونَا فَا ْستَ ْغفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِا َ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما لَي
ِ َسيَقُو ُل لَكَ ْال ُمخَ لَّفُونَ ِمنَ ْاَلَ ْع َرا
ٰ
ٰ
ّ َضراّ اَوْ اَ َرا َد بِ ُك ْم نَ ْفعا بَلْ َكان
ّ َك لَ ُك ْم ِمن
ُ ِقُلْ فَ َم ْن يَ ْمل
للاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ خَ بيرا
َ للاِ َشيْـا اِ ْن اَ َرا َد بِ ُك ْم
D) ب ال َّرسُو ُل َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ اِ ٰلى اَ ْهلي ِه ْم اَبَدا َو ُزيِّنَ ٰذلِكَ في قُلُوبِ ُك ْم َوظَنَ ْنتُ ْم ظَ َّن السَّوْ ِء َو ُك ْنتُ ْم
َ ِبَلْ ظَنَ ْنتُ ْم اَ ْن لَ ْن يَ ْنقَل
قَوْ ما بُورا
ّ ٰ َض يَ ْغفِ ُر لِ َم ْن يَ َشا ُء َويُ َع ِّذبُ َم ْن يَ َشا ُء َو َكان
ُ َو ِ ٰ ّّللِ ُم ْل
E) للاُ َغفُورا َرحيما
ِ ك السَّمٰ َوا
ِ ْت َو ْاَلَر
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ض يَ ْغفِ ُر لِ َم ْن يَ َشا ُء َويُ َع ِّذبُ َم ْن يَ َشا ُء َو َكانَ ٰ ّ
َ ayetinden önceو ِ ٰ ّّللِ ُم ْل ُ
للاُ َغفُورا َرحيما 7.
ك السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْاَلَرْ ِ
?aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
للاَ يَ ُد ٰ ّ
اِ َّن الَّذينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّ َما يُبَايِعُونَ ٰ ّ
ث فَاِنَّ َما يَ ْن ُك ُ
ق اَيْدي ِه ْم فَ َم ْن نَ َك َ
ث ع َٰلى نَ ْف ِسه َو َم ْن اَوْ ٰفى بِ َما )A
للاِ فَوْ َ
عَاهَ َد َعلَ ْيهُ ٰ ّ
للاَ فَ َسي ُْؤتي ِه اَجْ را عَظيما
َو َم ْن لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن بِ ٰ ّ
اّللِ َو َرسُولِه فَاِنَّا اَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِرينَ َسعيرا )B
ْس في قُلُوبِ ِه ْم )C
ب َش َغلَ ْتنَا اَ ْم َوالُنَا َواَ ْهلُونَا فَا ْستَ ْغفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِا َ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما لَي َ
َسيَقُو ُل لَكَ ْال ُمخَ لَّفُونَ ِمنَ ْاَلَ ْع َرا ِ
ٰ
ٰ
ضراّ اَوْ اَ َرا َد بِ ُك ْم نَ ْفعا بَلْ َكانَ ّ
ك لَ ُك ْم ِمنَ ّ
قُلْ فَ َم ْن يَ ْملِ ُ
للاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ خَ بيرا
للاِ َشيْـا اِ ْن اَ َرا َد بِ ُك ْم َ
ٰ
َسيَقُو ُل ْال ُمخَ لَّفُونَ اِ َذا ا ْنطَلَ ْقتُ ْم اِ ٰلى َمغَانِ َم لِتَأْ ُخ ُذوهَا َذرُونَا نَتَّبِ ْع ُك ْم يُري ُدونَ اَ ْن يُبَ ِّدلُوا َك َال َم ّ
للاِ قُلْ لَ ْن تَتَّبِعُونَا )D
ال ٰ ّ
للاُ ِم ْن قَ ْب ُل فَ َسيَقُولُونَ بَلْ تَحْ ُس ُدونَنَا بَلْ َكانُوا ََل يَ ْفقَهُونَ اِ ََّل قَليال
َك ٰذلِ ُك ْم قَ َ
ب ال َّرسُو ُل َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ اِ ٰلى اَ ْهلي ِه ْم اَبَدا َو ُزيِّنَ ٰذلِكَ في قُلُوبِ ُك ْم َوظَنَ ْنتُ ْم ظَ َّن السَّوْ ِء َو ُك ْنتُ ْم )E
بَلْ ظَنَ ْنتُ ْم اَ ْن لَ ْن يَ ْنقَلِ َ
قَوْ ما بُورا
ayetindenو َم ْن لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن بِ ٰ ّ
اّللِ َو َرسُولِه فَاِنَّا اَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِرينَ َسعيرا 8.
önce aşağıdaki ayetlerden
َ
?hangisi gelmektedir
للاَ يَ ُد ٰ ّ
اِ َّن الَّذينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّ َما يُبَايِعُونَ ٰ ّ
ث فَاِنَّ َما يَ ْن ُك ُ
ق اَيْدي ِه ْم فَ َم ْن نَ َك َ
ث ع َٰلى نَ ْف ِسه َو َم ْن اَوْ ٰفى بِ َما )A
للاِ فَوْ َ
عَاهَ َد َعلَ ْيهُ ٰ ّ
للاَ فَ َسي ُْؤتي ِه اَجْ را عَظيما
ب ال َّرسُو ُل َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ اِ ٰلى اَ ْهلي ِه ْم اَبَدا َو ُزيِّنَ ٰذلِكَ في قُلُوبِ ُك ْم َوظَنَ ْنتُ ْم ظَ َّن السَّوْ ِء َو ُك ْنتُ ْم )B
بَلْ ظَنَ ْنتُ ْم اَ ْن لَ ْن يَ ْنقَلِ َ
قَوْ ما بُورا
َسيَقُو ُل ْال ُمخَ لَّفُونَ اِ َذا ا ْنطَلَ ْقتُ ْم اِ ٰلى َمغَانِ َم لِتَأْ ُخ ُذوهَا َذرُونَا نَتَّبِ ْع ُك ْم يُري ُدونَ اَ ْن يُبَ ِّدلُوا َك َال َم ٰ ّ
للاِ قُلْ لَ ْن تَتَّبِعُونَا )C
ال ٰ ّ
للاُ ِم ْن قَ ْب ُل فَ َسيَقُولُونَ بَلْ تَحْ ُس ُدونَنَا بَلْ َكانُوا ََل يَ ْفقَهُونَ اِ ََّل قَليال
َك ٰذلِ ُك ْم قَ َ
ْس في قُلُوبِ ِه ْم )D
ب َش َغلَ ْتنَا اَ ْم َوالُنَا َواَ ْهلُونَا فَا ْستَ ْغفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِا َ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما لَي َ
َسيَقُو ُل لَكَ ْال ُمخَ لَّفُونَ ِمنَ ْاَلَ ْع َرا ِ
ٰ
ٰ
ضراّ اَوْ اَ َرا َد بِ ُك ْم نَ ْفعا بَلْ َكانَ ّ
ك لَ ُك ْم ِمنَ ّ
قُلْ فَ َم ْن يَ ْملِ ُ
للاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ خَ بيرا
للاِ َشيْـا اِ ْن اَ َرا َد بِ ُك ْم َ
ٰ
ض يَ ْغفِ ُر لِ َم ْن يَ َشا ُء َويُ َع ِّذبُ َم ْن يَ َشا ُء َو َكانَ ّ
َو ِ ٰ ّّللِ ُم ْل ُ
للاُ َغفُورا َرحيما )E
ك السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْاَلَرْ ِ
ب ال َّرسُو ُل َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ اِ ٰلى اَ ْهلي ِه ْم اَبَدا َو ُزيِّنَ ٰذلِكَ في قُلُوبِ ُك ْم َوظَنَ ْنتُ ْم ظَ َّن السَّوْ ِء َو ُك ْنتُ ْم 9.
بَلْ ظَنَ ْنتُ ْم اَ ْن لَ ْن يَ ْنقَلِ َ
? ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirقَوْ ما بُورا
َو َم ْن لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن بِ ٰ ّ
اّللِ َو َرسُولِه فَاِنَّا اَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِرينَ َسعيرا )A
ض يَ ْغفِ ُر لِ َم ْن يَ َشا ُء َويُ َع ِّذبُ َم ْن يَ َشا ُء َو َكانَ ٰ ّ
َو ِ ٰ ّّللِ ُم ْل ُ
للاُ َغفُورا َرحيما )B
ك السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْٰاَلَرْ ِ
للاَ يَ ُد ّ
اِ َّن الَّذينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّ َما يُبَايِعُونَ ٰ ّ
ث فَاِنَّ َما يَ ْن ُك ُ
ق اَيْدي ِه ْم فَ َم ْن نَ َك َ
ث ع َٰلى نَ ْف ِسه َو َم ْن اَوْ ٰفى بِ َما )C
للاِ فَوْ َ
عَاهَ َد َعلَ ْيهُ ٰ ّ
للاَ فَ َسي ُْؤتي ِه اَجْ را عَظيما
َسيَقُو ُل ْال ُمخَ لَّفُونَ اِ َذا ا ْنطَلَ ْقتُ ْم اِ ٰلى َمغَانِ َم لِتَأْ ُخ ُذوهَا َذرُونَا نَتَّبِ ْع ُك ْم يُري ُدونَ اَ ْن يُبَ ِّدلُوا َك َال َم ٰ ّ
للاِ قُلْ لَ ْن تَتَّبِعُونَا )D
ال ٰ ّ
للاُ ِم ْن قَ ْب ُل فَ َسيَقُولُونَ بَلْ تَحْ ُس ُدونَنَا بَلْ َكانُوا ََل يَ ْفقَهُونَ اِ ََّل قَليال
َك ٰذلِ ُك ْم قَ َ
ْس في قُلُوبِ ِه ْم )E
ب َش َغلَ ْتنَا اَ ْم َوالُنَا َواَ ْهلُونَا فَا ْستَ ْغفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِا َ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما لَي َ
َسيَقُو ُل لَكَ ْال ُمخَ لَّفُونَ ِمنَ ْاَلَ ْع َرا ِ
ضراّ اَوْ اَ َرا َد بِ ُك ْم نَ ْفعا بَلْ َكانَ ٰ ّ
ك لَ ُك ْم ِمنَ ٰ ّ
قُلْ فَ َم ْن يَ ْملِ ُ
للاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ خَ بيرا
للاِ َشيْـا اِ ْن اَ َرا َد بِ ُك ْم َ

ْس في قُلُوبِ ِه ْم قُلْ فَ َم ْن 10.
ب َش َغلَ ْتنَا اَ ْم َوالُنَا َواَ ْهلُونَا فَا ْستَ ْغفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِا َ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما لَي َ
َسيَقُو ُل لَكَ ْال ُمخَ لَّفُونَ ِمنَ ا َْلَ ْع َرا ِ
ٰ
ٰ
ضراّ اَوْ اَ َرا َد بِ ُك ْم نَ ْفعا بَلْ َكانَ ّ
ك لَ ُك ْم ِمنَ ّ
 ayetinden önce aşağıdakiيَ ْملِ ُ
للاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ خَبيرا
للاِ َشيْـا اِ ْن اَ َرا َد بِ ُك ْم َ
?ayetlerden hangisi gelmektedir
ب ال َّرسُو ُل َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ اِ ٰلى اَ ْهلي ِه ْم اَبَدا َو ُزيِّنَ ٰذلِكَ في قُلُوبِ ُك ْم َوظَنَ ْنتُ ْم ظَ َّن ال َّ
سوْ ِء َو ُك ْنتُ ْم قَوْ ما )A
بَلْ ظَنَ ْنتُ ْم اَ ْن لَ ْن يَ ْنقَلِ َ
بُورا
ٰ
اِ َّن الَّذينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّ َما يُبَايِعُونَ ٰ ّ
ث فَاِنَّ َما يَ ْن ُك ُ
ق اَيْدي ِه ْم فَ َم ْن نَ َك َ
ث ع َٰلى نَ ْف ِسه َو َم ْن اَوْ ٰفى بِ َما عَاهَ َد َعلَ ْيهُ )B
للا فَوْ َ
للاَ يَ ُد ّ ِ
ّٰ
للاَ فَ َسي ُْؤتي ِه اَجْ را عَظيما
َو َم ْن لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن بِ ٰ ّ
اّللِ َو َرسُولِه فَاِنَّا اَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِرينَ َسعيرا )C
ٰ
ض يَ ْغفِ ُر لِ َم ْن يَ َشا ُء َويُ َع ِّذبُ َم ْن يَ َشا ُء َو َكانَ ّ
َو ِ ٰ ّّللِ ُم ْل ُ
ت َو ْاَلَرْ
للاُ َغفُورا َرحيما )D
ك السَّمٰ َوا ِ
ِ
َسيَقُو ُل ْال ُمخَ لَّفُونَ اِ َذا ا ْنطَلَ ْقتُ ْم اِ ٰلى َمغَانِ َم لِتَأْ ُخ ُذوهَا َذرُونَا نَتَّبِ ْع ُك ْم يُري ُدونَ اَ ْن يُبَ ِّدلُوا َك َال َم ٰ ّ
للاِ قُلْ لَ ْن تَتَّبِعُونَا َك ٰذلِ ُك ْم )E
ال ٰ ّ
للاُ ِم ْن قَ ْب ُل فَ َسيَقُولُونَ بَلْ تَحْ ُسدُونَنَا بَلْ َكانُوا ََل َي ْفقَهُونَ ِا ََّل قَليال
قَ َ
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Cevaplar
1) a, 2) e, 3) d, 4) d, 5) c, 6) e, 7) b, 8) b, 9) e, 10) b
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4. İDĞÂM-I MA‘AL-ĞUNNE, İDĞÂM-I BİLÂ-ĞUNNE

65

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Fetih suresinin 3. sayfası tahkik usulüyle
ezberden, akabinde ise Talâk suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “İdğâm-ı Ma‘al-Ğunne, İdğâm-ı Bilâ-Ğunne”
kuralları üzerinde durulacak, Kur’an kültürü kapsamında “Zekat” kavramı etraflıca
inceleme konusu yapılacaktır. Okuma parçasında ise “Reîsu’l-Kurrâ” konusuyla
ilgili bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Eyyûbî Molla Mehmed Emin Efendi’nin reisulkurrâlık kurumunun ortaya
çıkışındaki rolü nedir?

2.

‘Umdetü’l-hullân fî îzâhi Zübdeti’l-İrfân adlı eserin müellifi kimdir?

3.

Türkiye’de kıraat-i aşere eğitimi hangi kurumda yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Fetih suresinin 3. sayfasını
İdğâm-ı Ma‘al-Ğunne, tahkik usulüne göre ezberden
tilavet edebilmeyi öğrenir.
İdğâm-ı Bilâ-Ğunne
3. Talâk suresini hadr usulüne
göre yüzünden okuyabilme
kabiliyeti edinir.
4. İdğâm-ı Ma‘al-Ğunne ve
İdğâm-ı
Bilâ-Ğunne
uygulamaları hakkında bilgi
edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
zekat konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “Reîsu’l-Kurrâ” konusuyla
ilgili bilgi edinir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


İdğâm-ı Ma‘al-Ğunne



İdğâm-ı Bilâ-Ğunne



Reisu’l-kurrâ



Eyyûbî Molla Mehmed Emin Efendi



Reisulkurrâlık



Umdetü’l-hullân fî îzâhi Zübdeti’l-İrfân



Kıraat-i aşere



Teftîş-i Mesâhif-i Şerîfe



Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi



Tensîkat Komisyonu Riyâseti
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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4. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
4. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Fetih Suresi 3. Sayfa
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 48. sırasındaki Fetih suresinin 3. sayfasında yer alan 16-23.
ayetler tahkik usulüne göre ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde
öğrenci ezberini hadr usulüne göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler
deftere yazılacak ve sözlü sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı
olduğu bu yazılı metinler, öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber
dinlemesini bu yazılı metinler üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu
metinler üzerinde işaretleyecektir.

﷽
قُلْ لِلْمُخَلَّف۪ينَ مِنَ اْلاَ ْعرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلّٰى قَوْ ٍم اُو۪ل۪ي بَأْسٍ شَد۪يدٍ ُتقَاتِلُونَهُمْ
اللهُ َاجْراً َحسَناً۪ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ
اَوْ ُيسْلِمُونَ۪ َفاِنْ تُط۪يعُوا يُؤِْتكُمُ ّٰ
ُيعَذِّْبكُمْ عَذَاباً اَل۪مياً ﴿ ﴾33لَيْسَ عَلَى اْلاَعْمّٰى حَرَجٌ وَلَا عَلَى اْلاَ ْعرَجِ َحرَجٌ وَلَا عَلَى
اللهَ َورَسُوَلهُ يُ ْدخِ ْلهُ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ۪
الْمَر۪يضِ َحرَجٌ۪ وَمَنْ يُطِـعِ ّٰ
اللهُ عَنِ الْمُ ْؤمِن۪ينَ ِاذْ يُبَاِيعُونَكَ
ضيَ ّٰ
َومَنْ يَتَوَلَّ ُيعَذِّْبهُ عَذَاباً اَل۪مياً۪ ﴿َ ﴾37لقَدْ َر ِ
ج َرةِ َفعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ َفاَْنزَلَ السَّك۪يَنةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحاً قَر۪يباً۪
حتَ الشَّ َ
تَ ْ
اللهُ عَز۪يزاً حَك۪مياً ﴿ ﴾39وَعَ َدكُمُ اللّٰهُ
﴿َ ﴾38و َمغَانِمَ كَث۪ي َرةً يَ ْأخُذُونَهَا۪ َوكَانَ ّٰ
َمغَانِمَ كَث۪ي َرةً تَ ْأخُذُونَهَا َفعَجَّلَ لَكُمْ هّٰذِه۪ َوكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَْنكُمْ۪ وَلَِتكُونَ اّٰيَةً
صرَاطاً ُمسْتَ ۪مياً۪ ﴿ ﴾33وَُا ْخرّٰى لَمْ َتقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ َاحَاطَ
لِلْمُ ْؤمِن۪ينَ وَيَهْدَِيكُمْ ِ
اللهُ بِهَا۪ َوكَانَ اللّٰهُ عَلّٰى كُلِّ َش ْيءٍ قَد۪يراً ﴿ ﴾33وَلَوْ قَاتََلكُمُ الَّذ۪ينَ َك َفرُوا لَوَلَّوُا
ّٰ
اللهِ الَّت۪ي قَدْ خََلتْ مِنْ قَبْلُ۪ وَلَنْ
اْلَادْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِياًّ وَلَا نَص۪يراً ﴿ ﴾33سَُّنةَ ّٰ
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﴾30﴿ ال
ً اللهِ تَبْد۪ي
ّٰ ِتَجِدَ ِلسَُّنة
(48) Fetih Suresi 3. Sayfa Meali (16-23 Ayetler)
Bismillâhirrahmânirrahîm.
16. Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: “Siz, güçlü kuvvetli bir kavme karşı
teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir
mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba
uğratır.”
17. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar savaşa
katılmak zorunda değillerdir.) Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu,
içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba
uğratır.
18, 19. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur.
Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih173
ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve
hikmet sahibidir.
20. Allah, size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size hemen
vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (Allah, böyle yaptı) ki, bunlar mü’minler için
bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin.
21. Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah’ın, ilmiyle kuşattığı başka (kazançlar) da vardır.
Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
22. İnkâr edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost, ne
de bir yardımcı bulabilirlerdi.
23. Allah’ın öteden beri işleyip duran kanunu (budur). Allah’ın kanununda asla bir
değişiklik bulamazsın.

4. 1. 2. Yüzünden Okuma: Talâk Suresi
Bu derste, Medine’de nazil olan ve 12 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 65. sırasındaki
Talâk suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
َْ۪اتقُوا اللّٰهَ رََّبكُم
َّ ِدةَ۪ و
َّ ي۪ا اَيُّهَا النَّبِيُّ ِاذَا طََّلقْتُمُ النِّسَ۪اءَ فَطَِّلقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا اْلع
َ
ُشةٍ مُبَيَِّنةٍ۪ وَتِلْكَ حُدُود
َ خ ُرجْنَ اِلَّ۪ا اَنْ يَأْت۪ينَ ِبفَا ِح
ْ َخ ِرجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا ي
ْ ُلَا ت
ًاللهَ يُحْدُُِ َبعْدَ ذّٰلِكَ َامْرا
ّٰ َّسهُ۪ لَا تَدْر۪ي َلعَل
َ اللهِ َفقَدْ ظَلَمَ َن ْف
ّٰ َاللهِ۪ َومَنْ يََتعَدَّ حُدُود
ّٰ
ٍي عَدْل
ْ َسكُوهُنَّ بِ َم ْعرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِ َم ْعرُوفٍ وَاَشْهِدُوا ذَو
ِ ﴾ َفِاذَا بََلغْنَ َاجَلَهُنَّ َفَا ْم3﴿
173

Ayette sözü edilen fetih, Hudeybiye barışından hemen sonra gerçekleşen Hayber’in fethi olayıdır. Daha sonraki
ayetlerde sözü edilen ganimetler de burada elde edilen ganimetlerdir.
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ِالل ِه وَالْيَ ْومِ اْل ّٰا ِخرِ۪ َومَنْ
مِْنكُمْ وَاَق۪ميُوا الشَّهَا َدةَ ل ِّٰلهِ۪ ذِّٰلكُمْ يُوعَظُ بِه۪ مَنْ كَانَ يُ ْؤمِنُ ب ّٰ
سبُ۪ َومَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
خرَجاً۪ ﴿ ﴾3وََي ْرزُ ْقهُ مِنْ حَْيثُ لَا يَحَْت ِ
جعَلْ َلهُ مَ ْ
اللهَ يَ ْ
يَتَّ ِ ّٰ
اللهُ ِلكُلِّ َش ْيءٍ قَدْراً ﴿ ﴾0وَالّٰ۪ي۪۪
اللهَ بَالِغُ َا ْمرِه۪۪ قَدْ َجعَلَ ّٰ
فَهُوَ َحسُْبهُ۪ اِنَّ ّٰ
يَـِئسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِ مِنْ نِسَ۪ائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ َفعِدَّتُهُنَّ ثَلّٰثَةُ اَشْ ُهرٍ۪ وَالّٰ۪ئ۪ لَمْ
ضعْنَ حَمْلَهُنَّ۪ َومَنْ يَتَّ ِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ َا ْمرِه۪
يَحِضْنَ۪ وَاُو۪لَاتُ الَْاحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَ َ
اللهَ ُيك َِّفرْ عَنْهُ سَيِّـَ۪اتِه۪ وَُيعَِّْمْ
اللهِ اَْنزََلهُ۪ اِلَيْكُمْ۪ وَمَنْ يَتَّ ِ ّٰ
ُيسْراً ﴿ ﴾3ذّٰلِكَ َا ْمرُ ّٰ
لَـهُ۪ َاجْراً ﴿ ﴾3اَ ْسكِنُوهُنَّ مِنْ حَْيثُ سَكَنْتُمْ مِنْ ُوجْدِكُمْ وَلَا ُتضَ۪ارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
ضعْنَ لَكُمْ
ضعْنَ حَمْلَهُنَّ۪ َفاِنْ َا ْر َ
عَلَيْهِنَّ۪ وَاِنْ كُنَّ اُو۪لَاتِ حَمْلٍ َفاَْن ِفقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّّٰى يَ َ
ضعُ لَهُ۪ ُا ْخرّٰى۪ ﴿﴾3
َفاّٰتُوهُنَّ ُاجُورَهُنَّ۪ وَأْتَ ِمرُوا بَيْنَكُمْ بِ َم ْعرُوفٍ۪ وَاِنْ َتعَا َسرْتُمْ َفسَُترْ ِ
لِيُْنفِ ْ ذُو َسعَةٍ مِنْ َسعَتِه۪۪ َومَنْ قُدِرَ عَلَْيهِ ِرزُْقهُ فَلْيُْنفِ ْ مِمَّ۪ا اّٰتّٰيهُ اللّٰهُ۪ لَا ُيكَلِّفُ اللّٰهُ َنفْساً
سرٍ ُيسْراً۪ ﴿َ ﴾7و َكاَيِّنْ مِنْ َقرَْيةٍ عََتتْ عَنْ َا ْمرِ رَبِّهَا
اللهُ َبعْدَ ُع ْ
جعَلُ ّٰ
اِلَّا مَ۪ا اّٰتّٰيهَا۪ سَيَ ْ
َو ُرسُلِه۪ فَحَاسَبْنَاهَا ِحسَاباً شَد۪يداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً ُنكْراً ﴿ ﴾8فَذَاَقتْ وَبَالَ َا ْمرِهَا َوكَانَ
اللهَ يَ۪ا اُو۪لِي اْلاَلْبَابِ۪۪
َاتقُوا ّٰ
اللهُ لَهُمْ عَذَاباً شَد۪يداً ف َّ
عَاقَِبةُ َا ْمرِهَا ُخسْراً ﴿ ﴾9اَعَدَّ ّٰ
اللهِ مُبَيِّنَاتٍ
اللهُ اِلَيْكُمْ ِذكْراً۪ ﴿ ﴾33رَسُوالً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اّٰيَاتِ ّٰ
اَلَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا۪۪ قَدْ اَنْزَلَ ّٰ
خرِجَ الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الَُّّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ۪ َومَنْ يُ ْؤمِنْ بِاللّٰهِ وََيعْمَلْ
لِيُ ْ
صَالِحاً يُ ْدخِ ْلهُ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَ۪ا اَبَداً۪ قَدْ َاحْسَنَ
َللهُ الَّذ۪ي خَلَ َ سَبْعَ سَمّٰوَاتٍ َومِنَ اْلَارْضِ مِثْلَهُنَّ۪ َيتَنَزَّلُ اْلَامْرُ
اللهُ لَهُ ِرزْقاً ﴿ ﴾33ا ّٰ
ّٰ
اللهَ قَدْ َاحَاطَ ِبكُلِّ َش ْيءٍ عِلْماً
بَيْنَهُنَّ لَِتعْلَمُ۪وا اَنَّ اللّٰهَ عَلّٰى كُلِّ َش ْيءٍ قَد۪يرٌ۪ وَاَنَّ ّٰ
﴿﴾33
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4. 2. Tecvid: İdğâm-ı Ma‘al-Ğunne ve İdğâm-ı Bilâ-Ğunne
b. İdğâm-ı Maa’l-Ğunne ()إِد َغامْ َم َعْال ُغنة

Gunneli idğâm anlamına gelmektedir. Ğunne, genizden gelen sese denir. Tenvin ( ) ـــ ـــ ـــ
ْ sonra yemnû (يمنو:  ) ى م ن وharflerinden birinin gelmesiyle oluşur. Tüm
veya sakin nundan ()ن
idğamlarda olduğu gibi idğâm-ı maa’l-ğunnede de ilk harfin sakin ikincisinin ise harekeli olma
şartı vardır.
Şu örneklere bakılabilir:  يَوْ َمكِذ يَصْ ُد ُر،  ِم ْن يَوْ ِم ِه ْم، سطا
َ  اُ َّمة َو،  ِم ْن َو َرق،  بِ َماء َم ِعين، ِم ْن َم َسد
Mimin ( )مmimden ( )مsonra gelmesi asaleten şart olmadığı için idğâm-ı mütecâniseynde
geçen  يَابُنَ َّى ارْ كَبْ َم َعنَاcümlesinde idğâm-ı mislen maa’l-ğunne vardır. 174
c. İdğâm-ı Bilâ Ğunne ()إِد َغامْبِالَْ ُغنة
Ğunnesiz idğâm anlamına gelmektedir. 175 Tenvin veya nun-i sakinden sonra ler ( ْ)لَر
harflerinden birinin gelmesiyle oluşur. Tüm idğamlarda olduğu gibi idğâm-ı bilâ ğunnede de
ilk harfin sakin ikincisinin ise harekeli olma şartı vardır. Şu misallerde olduğu gibi: ، ر ْزق
ِ ِم ْن

 هُدى لِ ْل ُمتَّقِي ِن، ُ َولَ ْم يَ ُك ْن لَه، َغفُور َر ِحيم

Bunlar aslında şu şekilde okunur:  هُ َدلْ لِ ْل ُمتَّقِين، ُحيم َولَ ْم يَ ُكلْ لَه
ِ  َغفُورُرْ َر، ِمرْ ِر ْزق
Şu ayetler de konuya güzel birer örnektir: ُّ قُلْ َم ْن َرب، ُ َونَادَى نُوح َربَّه، ح َّمد َرسُو ُل للا
َ م

ْ  ِم ْن ِط، ّ قَوْ ما لُدا،  نَ َكاَل لِ َما،  قَوْ َل لَيِّنا، ت
 َويْل لِ ُك ّل،  فِى بَحْ ر لُ ِج ٍّي،  َع ُدو لِى،  اَ ْكال لَ ّما، ين ََل ِزب
ِ اوا
َ ال َّس َم

Kıyamet suresindeki  َرا ْق- َم ْنkelimesi sekte ile okunduğunda burada idğâm yapılmaz.
Kur’ân-ı Kerim’in kendine has yazı karakterinden dolayı  اَ ْن ََل,  ْا ْن ََل,  اَ ْن لَ ْمve اِ ْن لَ ْمveاَ ْن لَ ْن
lafızlarının bazen ayrı bazen de bitişik  اَ ََّل،  اِ ََّلşeklinde yazıldığı görülmektedir. 176 Kur’an-ı
َ
Kerim’de şu on yerde  اَ ْنlafzı ‘َلdan
ayrı yazılmıştır:
Ayrı olarak yazılanlar:
ّ ٰ ) اَ ْن ََل يَقُولُوا َعلَى.
ّ للاِ اِ ََّل ْال َح
1. Arâf suresi (ق
ّ ٰ ول َعلَى
َّ للاِ اِ ََّل ْال َح
2. Arâf suresi (ق
َ ُ) اَ ْن ََل اَق.
َ
ْ
َ
3. Tevbe suresi () ا ْن َلَ َمل َجأ.
4. Hûd suresi (َ) اَ ْن َلَ اِلَه.
ٰ
5. Hûd suresi (للا
ِ ّ ) اَ ْن ََل تَ ْعبُدُوا اِ ََّل.
6. Hacc suresi () اَ ْن ََل تُ ْش ِر ْك بى َشيْكا.
7. Yâsîn suresi ( َ) اَ ْن ََل تَ ْعبُدُوا ال َّش ْيطَان.
ّ ٰ ) َواَ ْن ََل تَ ْعلُوا َعلَى.
8. Duhân suresi (ِللا
9. Mümtehine suresi ( َ) اَ ْن ََل يُ ْش ِر ْكن.
10 Nûn suresi () اَ ْن ََل يَ ْد ُخلَنَّهَا ْاليَوْ َم177.

4. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Zekat
1. Zekâtın Mahiyeti ve Önemi
Zekat, lügatte temizlik, duruluk, artmak, artış, bereket, medih, güzel bir övgü anlamlarına
gelir. 178 Kur’ân ve hadislerde bu manaların hepsi de kullanılmıştır. Fayda ve menfaat manasına
da gelir. Miskinlerin hakları için bir maldan çıkarılan miktara da zekat denilmiştir. Çünkü zekat,
malı temizlemekte, bereketlendirmekte, ıslah etmekte ve artırmaktadır. Zekat, malları temizler,

174

Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 70.
Dânî, Ebû ‘Amr Osman b. Said, et-Teysîr fi’l-Kırââti’s-Seb‘, Dâru’l-Küttabi’l-‘Arabî, Beyrut, 1984, s. 45; Zihni
Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 66.
176
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 67.
177
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 68.
178
İbn Manzûr, a. g. e. , VI, 65; İbn Âbidîn, Haşiyetü Reddi’l-Muhtâr, İst. 1984, II, 256; Abdurrahman Cezîrî,
Kitabu’l-Fıkhı alâ Mezâhibi’l-Erbea, İst. 1984, I, 590; Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı
Fıkhiyye Kamusu, İst. 1975, IV, 77.
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sadaka-ı fıtr ise bedenleri temizler. 179 Zekatın terim anlamı ise, belirli bir malı, belirli şartlar
dahilinde hak eden kimseye vermektir. Bir malın belirli bir miktarını, muayyen bir zaman sonra
layık olan bir kısım Müslümanlara Hak Teâlâ’nın rızası için tamamen temlik etmek ve
vermekten ibarettir. 180
Zekat, hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır. 181 Zekat, kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
“Namaz kılınız, zekat veriniz”182 ilahî beyanı ile zekatın farziyeti, Kur’ân ayetleri ile sabit
olmuştur. Zekat, Kur’ân-ı Kerim’de 28 yerde183 namazla birlikte zikredilmiştir. Bu durum,
zekat ile namaz arasındaki sıkı irtibatı göstermektedir.
Zekatın farziyetini ifade eden birçok hadis vardır. Yukarıda ifade edildiği gibi “İslam beş
temel üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri de zekat vermektir.”184 “Rabbinize ibadet ediniz, beş
vakit namazınızı kılınız, bir ay ramazan orucu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz.”185 Ebu
Hüreyre’nin rivayetine göre Resûlullah (s. a. v) bir gün otururken Cebrail (a. s) bir insan
suretinde gelerek “Ya Resûlellah! İslam nedir?” diye sordu. Hz. Peygamber, “İslam, Allah’a
ibadet etmen, hiçbir şeyi O’na ortak koşmaman, farz olan namazı kılman, farz olan zekatı
ödemen, Ramazan da oruç tutmandır” cevabını verdi. 186
Yukarıda anlamlarını sunduğumuz hadisler ve benzerleri, zekatın farz oluşunun Hz.
Peygamberin sünneti ile de sabit olduğunu göstermektedir. Ümmet, zekatın farz oluşunda ve
İslam’ın rükünlerinden bir rükün olduğunda ittifak etmişlerdir. 187
Zekat, mali bir ibadettir ve İslam’ın beş temel esasından biridir. Zekat, akıllı, baliğ,
Müslüman ve hür olan bir kimseye farzdır. Ancak nisap miktarı mala tam olarak sahip olmak
ve bu malın üzerinden bir yıl geçmiş olmak şarttır. 188 Nisap, şeran zengin sayılmanın sınır ve
ölçüsü demektir. Nisap, zenginlikte asgari bir sınır olup azamisi için bir ölçü yoktur. Zekat
verme mükellefiyetine esas olan nisaba sahip bir Müslüman’ın zekat vermesi farzdır. 189
Zekat, sadece nisaba malik olan Müslüman’ın yapacağı bir ibadettir. İslam, öncelikle, ferdin
kalkınmasını esas alır. Fert kalkınmadığı taktirde ne aile, ne cemiyet, ne devlet ve ne de millet
kalkınabilir ve gelişebilir.
Zekat farizası, gelir dağılımındaki bu farklılıkların çözümüne vesile olan önemli bir
tedbirdir. Zekat, İslam toplumundaki sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın temelini oluşturan
bir ibadettir. Zekat, sosyal dengeyi, toplumsal barışı ve huzuru temin eden güçlü bir
yardımlaşma faaliyetidir.
Zekatla ulaşılmak istenilen en önemli hedef, temiz ve ahlaklı bir toplum oluşturmaktır.
Zekatın bu önemli hedefini Kur’ân şöyle açıklamaktadır: “Onların mallarından sadaka al;
bununla onları (günahlardan) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin.”190 Bu ayet, zekatın temel
amacını çok veciz bir şekilde açıklamaktadır. Ayette, temiz, ahlaklı, faziletli ve arındırılmış bir
toplumun oluşması, zekata bağlanmıştır ki, bu zekatın toplum içerisinde çok önemli bir
işlevinin olduğunu göstermektedir. Bu açıdan zekat, toplumun ayrılmaz bir unsuru ve toplumu
ayakta tutan bir güçtür.
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Mal, sosyal ve milli hayatın dayanağı, toplum nizamının temelidir. Eğer Müslümanlar, zekat
emrini tamamen yerine getirebilmiş olsalardı, toplumda ne geçim sıkıntısı çeken bir fakir, ne
de kendi günahı olmadan cemiyette meydana gelen krizlerin tesiri altında ezilen bir zavallı
kimse bulunurdu. Fakat Müslümanların çoğu, bu iktisadî emri terk ederek, kendi dinlerine,
millet ve ümmetlerine karşı büyük bir suç işlemektedirler. Bu sebepten dolayı siyasî ve milli
işlerinde daima yabancılar söz hakkına sahip olmuş, kendi kendilerine hükmeden bir güce sahip
olamamışlardır. 191
Zekat, bir çeşit sosyal güvenlik ve sigortadır. Gerçekten fakirler, Allah’ın rızk vermeyi
tekeffül ettiği kimselerdir. Zira yüce Allah Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
“Yeryüzünde yürüyen ne kadar canlı varsa, hepsinin rızkını vermek yalnızca Allah’a aittir.”192
Zenginler de Allah’ın birer tevzi memuru ve Allah’ın kendilerine ihsan ettiği malın bekçileridir.
Çünkü zenginlerin ellerindeki mallar, gerçek manada Allah’ın malıdır. Eğer Allah Teâlâ, o malı
zenginlere vermeseydi bir habbeye dahi sahip olamazlardı. 193
Zekat, sosyal dengeyi sağlayan bir ibadettir. Zekat, bir regülâtör görevini yapmaktadır. Şayet
toplumda ekonomik ve sosyal denge sağlanmazsa, toplumun birliği, barışı, huzur ve güveni
tehlikeye girer ve bunların neticesinde toplum düzeni, yıkıcı, bölücü, serseri bir akımın
istilasına maruz kalır. Toplumu hedef alan yıkıcı, dağıtıcı ve bölücü akımların önüne set çeken
zekattır. Bu açıdan zekat, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin hem
enerji kaynağıdır hem de hareket noktasıdır. Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekat
köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. İnsanların sosyal hayatında intizam ve asayişi temin eden
köprü zekâttır.
Kısaca zekat, toplumda zenginler ve fakirler arasındaki irtibatı sağlayan, sevgiyi, saygıyı ve
hürmeti hâkim kılan bir güce sahiptir. Zenginlerle fakirler arasındaki şefkat ve merhametin
yerleşmesini zekat temin etmektedir. Toplumda sınıflar arasındaki uçurumları önleyen zekattır.
Sınıflar arasındaki kin, haset, nefret ve adavet oluşmasına mani olan zekattır. Zekat, toplumsal
asayişin teminatıdır.
2. Zekatla İlgili Bazı Ayetler

ََواَ ٖقي ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتُوا ال َّز ٰكوةَ َوارْ َكعُوا َم َع ال ٰ ّرا ِك ٖعين

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”194

ْ ََواِ ْذ ا
ّ ٰ ق بَ ٖنى اِس َْر ٖاي َل ََل تَ ْعبُ ُدونَ اِ ََّل
ين َوقُولُوا
َ خَذنَا ٖميثَا
ِ للاَ َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن اِحْ َسانا َو ِذى ْالقُرْ ٰبى َو ْاليَتَامٰ ى َو ْال َم َس ٖاك
ٰ
ٰ
ُ ْر
َضون
ِ َّلِلن
ِ اس ُحسْنا َواَ ٖقي ُموا الصَّلوةَ َواتُوا ال َّز ٰكوةَ ثُ َّم ت ََول َّ ْيتُ ْم اِ ََّل قَ ٖليال ِم ْن ُك ْم َواَ ْنتُ ْم ُمع

“Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya,
yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı
kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek
sözünüzden döndünüz.”195

ّ ٰ للاِ اِ َّن
ّ ٰ َواَ ٖقي ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتُوا ال َّز ٰكوةَ َو َما تُقَ ِّد ُموا َِلَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن خَ يْر ت َِج ُدوهُ ِع ْن َد
صير
ٖ َللاَ بِ َما تَ ْع َملُونَ ب

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah
katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”196

ٰ ْ فَا ِ ْن تَابُوا َواَقَا ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتَ ُوا ال َّز ٰكوةَ فَا ِ ْخ َوانُ ُك ْم فِى ال ٖ ّدي ِن َونُفَصِّ ُل
َت لِقَوْ م يَ ْعلَ ُمون
ِ اَليَا

“Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir.
Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.”197

191

Yavuz, Yunus Vehbi, a. g. e. , s. 50.
Hûd, 11/6.
193
Yavuz, Yunus Vehbi, a. g. e. , s. 124.
194
Bakara, 2/43.
195
Bakara, 2/ 83.
196
Bakara, 2/110.
197
Tevbe, 9/11.
192

76

ّ ٰ يل
ُ َص َدق
َّ اِنَّ َما ال
ِللا
ِ ين َو ْال َعا ِم ٖلينَ َعلَ ْيهَا َو ْال ُمؤَ لَّفَ ِة قُلُوبُهُ ْم َوفِى الرِّ قَا
ِ َار ٖمينَ َو ٖفى َس ٖب
ِ ات لِ ْلفُقَ َرا ِء َو ْال َم َس ٖاك
ِ ب َو ْالغ
ٰ
ٰ
ّ للاِ َو
ّ َضة ِمن
للاُ ع َٖليم َح ٖكيم
َ يل فَ ٖري
ِ َواب ِْن الس َّٖب

“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan
memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler,
borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”198

ّ ٰ ال اِ ٖنّى َع ْب ُد
ُ اركا اَ ْينَ َما ُك ْن
ص ٖانى بِالص َّٰلو ِة َوال َّز ٰكو ِة َما
َ ْت َواَو
َ َ َو َج َعلَ ٖنى ُمب.َاب َو َج َعلَ ٖنى نَبِيّا
َ للاِ ٰاتَانِ َى ْال ِكت
َ َق
ُ ُد ْم
ت َحيّا

“(İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. (Allah) Bana Kitabı verdi ve beni peygamber
kıldı. Nerede olursam olayım beni mübarek eyledi. Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı ve
zekât vermemi emretti.”199

 َو َكانَ يَاْ ُم ُر اَ ْهلَهُ بِالص َّٰلو ِة َوال َّز ٰكو ِة. ق ْال َو ْع ِد َو َكانَ َرسُوَل نَبِيّا
َ صا ِد
َ َيل اِنَّهُ َكان
َ ب اِسْمٰ ٖع
ِ َو ْاذ ُكرْ فِى ْال ِكتَا
ضيّا
ِ َْو َكانَ ِع ْن َد َرب ِّٖه َمر

“Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi. Bir resûl, bir nebî idi.
Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.”200

َُول لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمون
َ َواَ ٖقي ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتُوا ال َّز ٰكوةَ َواَ ٖطيعُوا ال َّرس

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin.”201

ّ ٰ للاَ قَرْ ضا َح َسنا َو َما تُقَ ِّد ُموا َِلَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن خَ يْر ت َِج ُدوهُ ِع ْن َد
ّ ٰ … َواَ ٖقي ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتُوا ال َّز ٰكوةَ َواَ ْق ِرضُوا
ِللا
ّ ٰ للاَ اِ َّن
ّ ٰ هُ َو َخيْرا َواَ ْعظَ َم اَجْ را َوا ْستَ ْغفِرُوا
للاَ َغفُور َر ٖحيم
“…Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden
ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak
bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır.

4. 4. Okuma Parçası: “Reîsu’l-Kurrâ” (يسْالقُراَء
ُ ِ) َرئ202
( )رئيس القرّ اءKıraat ilminde icâzeti olanların reisi anlamında bir tabir.
Kârî (okuyucu) kelimesinin çoğulu olan kurrâ ile reîs kelimesinden oluşan terkip kıraat
ilmini tamamlayan hâfız ve kârilerin reisini ifade eder. Kıraat ilmiyle ilgili literatürde daha çok
şeyh kelimesi kullanılmış ve terkip şeyhülkurrâ olarak yaygınlık kazanmıştır. Türkiye’de
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde yüzlerce şeyhülkurrâlık cihetinin bulunduğu
görülmektedir.
Bu terimle, kıraat ilmini öğreten ve bu ilimdeki uzmanlığı ile bölgesinde temayüz eden kıraat
âlimleri kastedilmektedir. Buna göre terim bir bölgede veya şehirde birden çok kıraat âlimi için
kullanılabilmektedir. Tabiri ilk defa reîsülkurrâ şeklinde Eyyûbî Molla Mehmed Emin Efendi
(ö. 1859) ‘Umdetü’l-hullân fî îzâhi Zübdeti’l-İrfân adlı eserinin mukaddimesinde babası
Abdullah Eyyûbî için kullanmıştır. Tanzimat ve Meşrutiyet devirlerinde kaleme alınan
eserlerde de bu terimin yer aldığı görülmektedir. Ancak şeyhülkurrâ tabirinin kullanımı
sürdürülmüş, reîsülkurrâ yerine “reîsü meşâyihi’l-kurrâ” terkibinin kullanıldığı da olmuştur.
Kur’ân-ı Kerîm kıraatinin ve kitâbetinin aslına uygun biçimde korunması amacıyla 1887’de
İstanbul’da meşihata bağlı “meclis-i huffâz” birimi oluşturulmuştur. 1891’de bu meclis Meclisi Teftîş-i Mesâhif-i Şerîfe adıyla yeniden yapılandırılmış, başına da kıraat ilmini İbnü’lCezerî’nin Takrîbü’n-Neşr’inin muhtevası seviyesinde bilen, bu konuda icâzeti bulunan ve
İstanbul’da oturan bir şeyhülkurrânın tayin edilmesi usulü benimsenmiştir. Günümüzde
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Türkiye’de bu hizmetin mushafların doğru basımının sağlanmasıyla ilgili yönü Diyanet İşleri
Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu, Kur’an kıraatlerinin öğretimiyle ilgili yönü de aynı
başkanlığa bağlı Pendik Haseki Eğitim Merkezi tarafından yerine getirilmektedir.
Meclis-i Teftîş-i Mesâhif-i Şerîfe’ye 1911’de üye sayısı arttırılarak dinî nitelikli bütün
kitapları inceleme görevi de verilmiş, adı da Teftîş-i Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye
Meclisi olarak değiştirilmiştir. Ancak yeni yapılanmada da başkanı reîsülkurrâ olmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Arşivi’nde bulunan 1 numaralı defterde
yer alan ve Tensîkat Komisyonu Riyâseti’ne yazılan 30 Şâban 1327 (16 Eylül 1909) tarihli
yazıda Teftîş-i Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi üyeleri kıdem sırasına göre
sıralandıktan sonra reîsülkurrâ hakkında şu bilgiye yer verilmiştir: “Bu ana kadar meclis-i
dâiyânemizin riyâseti reîsülkurrâya ve reîsülkurrâlık dahi Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’deki mevcut
kurrânın en kıdemlisine ait olduğu cihetle 16 Zilkade 1322 (22 Ocak 1905) tarihinde reîsülkurrâ
tayin kılınan Abdülaziz Vasfi Efendi meclis-i dâiyânemize dahi reis tayin olunmuş ise de
şeyhûhet ve mâlûliyet hasebiyle hîn-i ta‘yîninde ancak birkaç defa gelebilmiştir”.
Teftîş-i Mesâhif-i Şerîfe ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi’nin değişik tarihlerde aldığı
kararlarla reîsülkurrâda bulunması gereken nitelikler tespit edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı
Mushafları İnceleme Kurulu Arşivi’nde bulunan Esâmî-i Kurrâ Defteri’nin mukaddimesinde
zikredildiği üzere reîsülkurrâ, İbnü’l-Cezerî’nin Takrîbü’n-Neşr’inden icâzetli olması yanında
icâzet tarihi itibariyle de en kıdemli kişi olmalı, ayrıca ilm-i kırâat tedrîsiyle fiilen meşgul
bulunmalıdır.
Son reîsülkurrâlardan Hendekli Abdurrahman Gürses’ten alınan bilgiye göre reîsülkurrânın
başkanlığında yapılan kıraat cemiyetleri pazartesi ve perşembe günleri icra edilir ve şöyle
olurdu: Cemiyetin yapılacağı caminin mihrabının hemen önüne reîsülkurrâ kürsüsü kurulur.
Teşrifatçı adı verilen kıdemli kârilerden biri, Kur’an tilâvet edecek hâfız ve kurrânın kıdem
sırasına göre reîsülkurrâ kürsüsü merkez alınmak suretiyle yerlerini almalarına yardımcı olur.
Bunun üzerine reîsülkurrânın verdiği tâlimat doğrultusunda tilâvete başlanır ve her kârinin
okuyuşu onun işaretiyle son bulur. Daha sonra icâzet alacak kişi “indirâc” metoduyla (DİA,
XXV, 431) İhlâs, Felak ve Nâs surelerini tilâvet eder. Ardından icâzetnâme yüksek sesle okunur
ve yapılan dua ile merasim son bulur (ayrıca bk. İcâzet).
Türkiye Cumhuriyeti’nde Diyanet İşleri Riyâseti kurulunca Teftîş-i Mesâhif-i Şerîfe ve
Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi kaldırılmış, yerine Hey’et-i Müşâvere ve Tetkîk-i Mesâhif Heyeti
adlarıyla iki heyet oluşturulmuştur. Hey’et-i Müşâvere, Diyanet İşleri Riyâseti bünyesine
Ankara’ya alınırken Tetkîk-i Mesâhif Heyeti çalışmalarını İstanbul Müftülüğü içinde
sürdürmüştür. Fâtih Camii imam-hatibi Ömer Fazıl Aköz’ün ölümüne kadar (1952) heyetin
başkanlığı reîsülkurrâlar tarafından yürütülmüşse de Hüseyin Fikri Aksoy’un göreve
getirilmesinde bu gelenek dikkate alınmamış ve bu uygulama daha sonra da sürdürülmüştür.
1950’li yıllardan bu yana reîsülkurrâlık, Mushafları İnceme Kurulu Arşivi’nde saklanan Esâmîi Kurrâ Defteri’nde mevcut icâzet tescillerine göre gayri resmî olarak devam ettirilmekte olup
Abdurrahman Gürses’ten sonra bu unvanı Eyüp Camii emekli imam-hatiplerinden Ahmet
Arslanlar taşımaktadır (2007).
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Fetih suresi 16. ayetteki ب
ِ قُلْ لِ ْل ُمخَ لَّفينَ ِمنَ ْاَلَ ْع َرا
bölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
َْ قُلْلِل ُم َخل ۪فين:

kul’li ( )قلْ ِلidğam-ı misleyn bila ğunne,
halle ( )خ َّلidğam-ı misleyn bila ğunne,
fîne ( َ )فَينgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
ْ ِ )فdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
fîn (ين

ْب
ِ  ِمنَْ اْلَع َرا:

mine’l ( ْ )منَ الizhâr-ı kameriyye,
râ ( )رharfi fetha harekeden dolayı kalın,
râbi (ب
ِ َ )راgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
râb ( ْ )راَبdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız.
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Uygulama Soruları
1. Genizden gelen sese ne denir?
A)
Hayşûm
B)
İhfa
C)
İdğam
D)
Ğunne
E)
İzhar
2. Yemnû (يمنو:  ) ى م ن وharfleri hangi tecvid kuralının harfleridir?
A)
İdğam-ı Bila Ğunne
B)
İzhar-ı Kameriyye
C)
İdğam-ı Meal Ğunne
D)
İdğam-ı Misleyn Meal Ğunne
E)
İdğam-ı Mütekaribeyn
ّ ٰ يل
ُ َص َدق
3. ِللا
َّ اِنَّ َما ال
ِ ين َو ْال َعا ِم ٖلينَ َعلَ ْيهَا َو ْال ُمؤَ لَّفَ ِة قُلُوبُهُ ْم َوفِى الرِّ قَا
ِ َار ٖمينَ َو ٖفى َس ٖب
ِ ات لِ ْلفُقَ َرا ِء َو ْال َم َس ٖاك
ِ ب َو ْالغ
َواب ِْن الس َّٖبي ِل
ayet-i kerimesinde geçen ََار ٖمين
ِ  ْالغifadesi ne anlama gelmektedir?
A)
(özgürlüğüne kavuşturulacak) Köleler
B)
Düşkünler
C)
Borçlular
D)
Yolda kalmışlar
E)
Miskinler
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Fetih suresinin 3. sayfasının tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir.
Bu ezberin deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Talâk suresi de hadr
usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda İdğâm-ı Ma‘al-Ğunne ve İdğâm-ı Bilâ-Ğunne kuralları üzerinde
durulmuştur. Kur’an kültürü kapsamında zekât kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış,
okuma parçasında ise “Reîsu’l-Kurrâ” konusuyla ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.  بِ َماء َم ِعينkelimesinde hangi tecvid kuralı vardır?
A) İdğam-ı Bila Ğunne
B)
İdğam-ı Meal ğunne
C)
İdğam-ı Mütekaribeyn
D)
İdğam-ı Mütekaribeyn
E)
İdğam-ı Mütecaniseyn
2. Tenvin veya nun-i sakinden sonra ler ( ْ )لَرharflerinden birinin gelmesiyle … ... oluşur.
Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
A)
İdğam-ı Meal ğunne
B)
İdğam-ı Mütecaniseyn
C)
İdğam-ı Mütekaribeyn
D)
İdğam-ı Bila Ğunne
E)
İdğam-ı Mütecaniseyn
3. ين
ِ ِ هُدى لِ ْل ُمتَّق، ُ َولَ ْم يَ ُك ْن لَه،  َغفُور َر ِحيمifadelerinde hangi tecvid kuralı bulunmaktadır?
A)
İdğam-ı Mütecaniseyn
B)
İdğam-ı Meal Ğunne
C)
İdğam-ı Mütekaribeyn
D)
İdğam-ı Mütecaniseyn
E)
İdğam-ı Bila Ğunne
ْ  ِم ْن ِط، ّ قَوْ ما لُداifadelerinde tenvin ve nun-i sâkinden sonra gelen tecvid kuralı
4. ين ََل ِزب
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İdğam-ı Mütekaribeyn.
B)
İdğam-ı Mütecaniseyn
C)
İdğam-ı Bila Ğunne
D)
İdğam-ı Meal Ğunne
E)
İdğam-ı Misleyn Meal Ğunne
5. Zekât ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Zekat, kitap, sünnet ve icma ve kıyas ile sabittir.
B)
Zekat, hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır
C)
Zekat, Kur’ân-ı Kerim’de 28 yerde namazla birlikte zikredilmiştir.
D)
Zekat, akıllı, baliğ, Müslüman ve hür olan bir kimseye farzdır.
E)
Zekat vermekle mükellef olmak için nisap miktarı mala tam olarak sahip
olmak ve bu malın üzerinden bir yıl geçmiş olmak şartı vardır.
ّ ٰ َللاُ بِهَا َو َكان
ّ ٰ َواُ ْخ ٰرى لَ ْم تَ ْق ِدرُوا َعلَ ْيهَا قَ ْد اَ َحاطayetinden
6. للاُ ع َٰلى ُكلِّ َش ْيء قَديرا
sonra aşağıdaki
َ
ayetlerden hangisi gelmektedir?
ّ ٰ ـع
A) للاَ َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّات
َ لَي
ِ ج َح َرج َو ََل َعلَى ْال َمر
ِ ي ُ َح َرج َو َم ْن ي ُِط
ِ ْس َعلَى ْاَلَ ْعمٰ ى َح َرج َو ََل َعلَى ْاَلَ ْع َر
ِّ
ْ
تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا اَلَ ْنهَا ُر َو َم ْن يَت ََو َّل يُ َعذ ْبهُ َع َذابا اَليما
ّ ٰ َيرة يَأْ ُخ ُذونَهَا َو َكان
B) للاُ عَزيزا َحكيما
َ َو َمغَانِ َم َكث
ّ ٰ ت ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ت َِج َد ِل ُسنَّ ِة
ّ ٰ َُسنَّة
ْ َللاِ الَّتي قَ ْد خَ ل
C) للاِ تَبْديال
ّ ٰ ض َي
َّ للاُ ع َِن ْال ُم ْؤ ِمنينَ اِ ْذ يُبَايِعُونَكَ تَحْ تَ ال
َّ ش َج َر ِة فَ َعلِ َم َما في قُلُوبِ ِه ْم فَاَ ْنزَ َل ال
D) سكينَةَ َعلَ ْي ِه ْم َواَثَابَهُ ْم فَ ْتحا قَريبا
ِ لَقَ ْد َر
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ار ثُ َّم ََل يَ ِج ُدونَ َولِيا ّ َو ََل نَصيرا )E
َولَوْ قَاتَلَ ُك ُم الَّذينَ َكفَرُوا لَ َولَّ ُوا ْاَلَ ْدبَ َ
ار ثُ َّم ََل يَ ِج ُدونَ َولِيا ّ َو ََل نَصيرا 7.
َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerdenولَوْ قَاتَلَ ُك ُم الَّذينَ َكفَرُوا لَ َولَّ ُوا ْاَلَ ْدبَ َ
?hangisi gelmektedir
للاُ بِهَا َو َكانَ ٰ ّ
َواُ ْخ ٰرى لَ ْم تَ ْق ِدرُوا َعلَ ْيهَا قَ ْد اَ َحاطَ ٰ ّ
للاُ ع َٰلى ُكلِّ َش ْيء قَديرا )A
ٰ
ت ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ت َِج َد لِ ُسنَّ ِة ّ
ُسنَّةَ ٰ ّ
للاِ الَّتي قَ ْد خَ لَ ْ
للاِ تَبْديال )B
ي ُ َح َرج َو َم ْن ي ُِطـع ٰ ّ
للاَ َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّات )C
لَي َ
ج َح َرج َو ََل َعلَى ْال َمر ِ
ِ
ْس َعلَى ْاَلَ ْعمٰ ى َح َرج َو ََل َعلَى ْاَلَ ْع َر ِ
تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر َو َم ْن يَت ََو َّل يُ َع ِّذ ْبهُ َع َذابا اَليما
ض َي ٰ ّ
للاُ ع َِن ْال ُم ْؤ ِمنينَ اِ ْذ يُبَايِعُونَكَ تَحْ تَ ال َّ
ش َج َر ِة فَ َعلِ َم َما في قُلُوبِ ِه ْم فَاَ ْنزَ َل السَّكينَةَ َعلَ ْي ِه ْم َواَثَابَهُ ْم فَ ْتحا قَريبا )D
لَقَ ْد َر ِ
ٰ
ْ
ّ
ُ
ُ
يرة يَأخذونَهَا َو َكانَ للاُ عَزيزا َحكيما )E
َو َمغَانِ َم َكث َ
ت ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ت َِج َد لِ ُسنَّ ِة ٰ ّ
ُ ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisiسنَّةَ ٰ ّ
للاِ الَّتي قَ ْد خَ لَ ْ
للاِ تَبْديال 8.
?gelmektedir
يرة يَأْ ُخ ُذونَهَا َو َكانَ ٰ ّ
للاُ عَزيزا َحكيما )A
َو َمغَانِ َم َكث َ
ض َي ٰ ّ
ْ
للاُ ع َِن ْال ُم ْؤ ِمنينَ اِ ْذ يُبَايِعُونَكَ تَحْ تَ ال َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ش َج َر ِة فَ َعلِ َم َما في قُلُوبِ ِه ْم فَا َ ْنزَ َل السَّكينة َعلي ِه ْم َواثابَهُ ْم فتحا قريبا )B
لَقَ ْد َر ِ
ار ثُ َّم ََل يَ ِج ُدونَ َو ِليا ّ َو ََل نَصيرا )C
َولَوْ قَاتَلَ ُك ُم الَّذينَ َكفَرُوا لَ َولَّ ُوا ْاَلَ ْدبَ َ
ّ
ُ
ار ث َّم ََل يَ ِج ُدونَ َولِيا َو ََل نَص )D
َولَوْ قَاتَلَ ُك ُم الَّذينَ َكفَرُوا لَ َولَّ ُوا ْاَلَ ْدبَ َ
ٰ
ـع ّ
للاَ َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّات )E
لَي َ
ج َح َرج َو ََل َعلَى ْال َمر ِ
ي ُ َح َرج َو َم ْن ي ُِط ِ
ْس َعلَى ْاَلَ ْعمٰ ى َح َرج َو ََل َعلَى ْاَلَ ْع َر ِ
تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر َو َم ْن يَت ََو َّل يُ َع ِّذ ْبهُ َع َذابا اَليما
للاُ بِهَا َو َكانَ ٰ ّ
َ ayetinden önce aşağıdakiواُ ْخ ٰرى لَ ْم تَ ْق ِدرُوا َعلَ ْيهَا قَ ْد اَ َحاطَ ٰ ّ
للاُ ع َٰلى ُك ِّل َش ْيء قَديرا 9.
?ayetlerden hangisi gelmektedir
ض َي ٰ ّ
للاُ ع َِن ْال ُم ْؤ ِمنينَ اِ ْذ يُبَايِعُونَكَ تَحْ تَ ال َّ
ش َج َر ِة فَ َعلِ َم َما في قُلُوبِ ِه ْم فَاَ ْنزَ َل ال َّ
سكينَةَ َعلَ ْي ِه ْم َواَثَابَهُ ْم فَ ْتحا قَريبا )A
لَقَ ْد َر ِ
ٰ
ْ
ّ
ْ
ـع للاَ َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخلهُ َجنَّات )B
لَي َ
ج َح َرج َو ََل َعلَى ال َمر ِ
ي ُ َح َرج َو َم ْن ي ُِط ِ
ْس َعلَى ْاَلَ ْعمٰ ى َح َرج َو ََل َعلَى ْاَلَ ْع َر ِ
ِّ
ْ
ْ
َ
َ
تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا اَلَنهَا ُر َو َم ْن يَت ََو َّل يُ َعذ ْبهُ َعذابا اليما
ت ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ت َِج َد لِ ُسنَّ ِة ٰ ّ
ُسنَّةَ ٰ ّ
للاِ الَّتي قَ ْد خَ لَ ْ
للاِ تَبْديال )C
ار ثُ َّم ََل َي ِج ُدونَ َو ِليا ّ َو ََل نَصيرا )D
َولَوْ قَاتَلَ ُك ُم الَّذينَ َكفَرُوا لَ َولَّ ُوا ْاَلَ ْدبَ َ
ْ
َو َع َد ُك ُم ٰ ّ
يرة تَأْ ُخ ُذونَهَا فَ َعج ََّل لَ ُك ْم ٰه ِذه َو َك َّ
ص َراطا )E
ف اَ ْي ِد َ
للاُ َمغَانِ َم َكث َ
اس َع ْن ُك ْم َولِتَ ُكونَ ٰايَة لِل ُم ْؤ ِمنينَ َويَ ْه ِديَ ُك ْم ِ
ي النَّ ِ
ُم ْستَقيما
َو َع َد ُك ُم ٰ ّ
يرة تَأْ ُخ ُذونَهَا فَ َعج ََّل لَ ُك ْم ٰه ِذه َو َك َّ
ص َراطا 10.
ف اَ ْي ِد َ
للاُ َمغَانِ َم َكث َ
اس َع ْن ُك ْم َو ِلتَ ُكونَ ٰايَة لِ ْل ُم ْؤ ِمنينَ َويَ ْه ِديَ ُك ْم ِ
ي النَّ ِ
?ُ ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirم ْستَقيما
ت ِم ْن قَ ْب ُل َولَ ْن ت َِج َد لِ ُسنَّ ِة ٰ ّ
ُسنَّةَ ٰ ّ
للاِ الَّتي قَ ْد خَ لَ ْ
للاِ تَبْديال )A
يرة يَأْ ُخ ُذونَهَا َو َكانَ ٰ ّ
للاُ عَزيزا َحكيما )B
َو َمغَانِ َم َكث َ
ار ثُ َّم ََل يَ ِج ُدونَ َو ِليا ّ َو ََل نَصيرا )C
َولَوْ قَاتَلَ ُك ُم الَّذينَ َكفَرُوا لَ َولَّ ُوا ْاَلَ ْدبَ َ
ض َي ٰ ّ
للاُ ع َِن ْال ُم ْؤ ِمنينَ اِ ْذ يُبَايِعُونَكَ تَحْ تَ ال َّ
ش َج َر ِة فَ َعلِ َم َما في قُلُوبِ ِه ْم فَاَ ْنزَ َل ال َّ
سكينَةَ َعلَ ْي ِه ْم َواَثَابَهُ ْم فَ ْتحا قَريبا )D
لَقَ ْد َر ِ
ٰ
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ـع للاَ َو َرسُولهُ يُ ْد ِخلهُ َجنات )E
لَي َ
ج َح َرج َو ََل َعلى ال َمر ِ
ي ُ َح َرج َو َم ْن ي ُِط ِ
ْس َعلى اَلَ ْعمٰ ى َح َرج َو ََل َعلى اَلَ ْع َر ِ
تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر َو َم ْن يَت ََو َّل يُ َع ِّذ ْبهُ َع َذابا اَليما
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Cevaplar

1) b, 2) d, 3) e, 4) c, 5) a, 6) b, 7) b, 8) d, 9) e, 10) b
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5. İDĞÂM-I MÜTECÂNISEYN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Fetih suresinin 4-5. sayfaları tahkik usulüyle
ezberden, akabinde ise Tahrîm suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “İdğâm-ı Mütecâniseyn” kuralı üzerinde durulacak,
Kur’an kültürü kapsamında “Hacc” kavramı etraflıca inceleme konusu yapılacaktır.
Okuma parçasında ise “İbnü’l-Cezerî” konusuyla ilgili bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İdğam-i mütecaniseyn kaç kategoride ele alınmaktadır?

2.

İdğam-ı tam-idğam-ı nakıs arasında ne tür farklar mevcuttur?

3.

İbnü’l-Cezeri’nin kıraat ilmindeki rolu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İdğâm-ı Mütecâniseyn

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2.
Fetih
suresinin
4-5.
sayfalarını tahkik usulüne göre
ezberden tilavet edebilmeyi
öğrenir.
3. Tahrîm suresini hadr usulüne
göre yüzünden okuyabilme
kabiliyeti edinir.
4. İdğâm-ı Mütecâniseyn ve
uygulaması hakkında bilgi
edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
hacc konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “İbnü’l-Cezerî” konusuyla
ilgili bilgi edinir.

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


İdğam-i mütecaniseyn



İdğam-ı tam



İdğam-ı nakıs



İbnü’l-Cezeri



Cezire-i İbn Ömer



İbnü's-Sellar



Adiliyye Medresesi



Darü'l-hadisi'l-Eşrefiyye



Darü'l-Kur'an



Tevkiu'd-dest
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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5. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
5. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Fetih Suresi 4-5. Sayfalar
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 48. sırasındaki Fetih suresinin 4-5. sayfalarında yer alan 2429. ayetler tahkik usulüne göre ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde
öğrenci ezberini hadr usulüne göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler
deftere yazılacak ve sözlü sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı
olduğu bu yazılı metinler, öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber
dinlemesini bu yazılı metinler üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu
metinler üzerinde işaretleyecektir.

﷽
َْكةَ مِنْ َبعْدِ َانْ اَ ْظ َف َركُم
َّ وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ م
ِ﴾ هُمُ الَّذ۪ينَ كَ َفرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن33﴿ ًاللهُ بِمَا َتعْمَلُونَ بَص۪يرا
ّٰ َعَلَيْهِمْ۪ َوكَان
ٌحرَامِ وَالْهَدْيَ َم ْعكُوفاً اَنْ يَبْلُغَ مَحَِّلهُ۪ وَلَوْلَا ِرجَالٌ مُ ْؤمِنُونَ وَنِسَ۪اءٌ مُ ْؤمِنَات
َ ْالْمَسْجِدِ ال
۪اللهُ ف۪ي َرحْمَتِه
ّٰ ََرةٌ ِبغَْيرِ عِلْمٍ۪ لِيُدْخِل
َّ لَمْ َتعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَؤُ۪هُمْ فَتُص۪يبَكُمْ مِنْهُمْ َمع
َ﴾ ِاذْ َجعَلَ الَّذ۪ين33﴿ ًمَنْ يَشَ۪اءُ۪ لَوْ َتزَيَّلُوا َلعَذَّبْنَا الَّذ۪ينَ َك َفرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً اَل۪ميا
اللهُ سَك۪ينََتهُ عَلّٰى رَسُولِه۪ َوعَلَى
ّٰ ََك َفرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمَِّيةَ حَمَِّيةَ الْجَاهِلَِّيةِ َفاَْنزَل
ٍاللهُ بِكُلِّ شَيْء
ّٰ َالْمُ ْؤمِن۪ينَ وَاَْل َزمَهُمْ كَلِ َمةَ َّالتقْوّٰى َوكَانُ۪وا َاحَ َّ بِهَا وَاَهْلَهَا۪ َوكَان
ْحرَامَ اِن
َ ْالرءْيَا بِالْحَ ِّ۪ لَتَ ْدخُلُنَّ الْ َمسْجِدَ ال
ُّ ُ﴾ َلقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَه33﴿ ً۪عَل۪ميا
ْاللهُ ّٰامِن۪ينَ۪ مُحَلِّ ۪ينَ رُؤُ۪سَكُمْ َو ُمقَصِّر۪ينَ۪ لَا تَخَافُونَ۪ َفعَلِمَ مَا لَم
ّٰ َش۪اء
َ
﴾ هُوَ الَّـذ۪۪ي اَرْسَلَ رَسُوَلهُ بِالْهُدّٰى37﴿ ًجعَلَ مِنْ دُونِ ذّٰلِكَ فَتْحاً قَر۪يبا
َ ََتعْلَمُوا ف
﴾38﴿ ً۪وَد۪ينِ الْحَ ِّ لِيَُّْ ِه َرهُ عَلَى الدّ۪ينِ كُلِّه۪۪ َو َكفّٰى بِاللّٰهِ شَه۪يدا
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ْاللهِ۪ وَالَّذ۪ينَ َم َعهُ۪ اَشِدَّ۪اءُ عَلَى اْلكُفَّارِ ُرحَمَ۪اءُ بَيْنَهُمْ َترّٰيهُم
ّٰ ُمُحَمَّدٌ رَسُول
ِاللهِ َو ِرضْوَاناً۪ س۪ميَاهُمْ ف۪ي ُوجُوهِهِمْ مِنْ اََثر
ّٰ َرُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْالً مِن
َالسجُودِ۪ ذّٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّ ْورّٰيةِ۪۪ َومَثَلُهُمْ فِي اْلاِنْج۪يلِ۪۪ َك َزرْعٍ َاخْرَج
ُّ
َ۪جبُ الزُّرَّاعَ لِيَغ۪يظَ بِهِمُ اْلكُفَّار
ِ ْ۪هُ۪ َف ّٰا َز َرهُ فَاسَْتغْلَظَ فَاسْتَوّٰى عَلّٰى سُوقِه۪ ُيع
َ شَطْـ
﴾39﴿ ًت مِنْهُ ْم َم ْغ ِف َرةً وََاجْرًا عَظ۪ميا
ِ اللهُ الَّذ۪ي َن ّٰامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا
ّٰ َوَعَد
(48) Fetih Suresi 4-5. Sayfaların Meali (24-29. Ayetler)
Bismillâhirrahmânirrahîm.
24. O, Mekke’nin göbeğinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, onların ellerini sizden,
sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
25. Onlar, inkâr edenler ve sizi Mescid-i Haram’ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen
kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız
inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek
olmasaydı, (Allah, Mekke’ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için
böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkârcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr
edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.
26. Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise,
Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah’a karşı
gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna lâyık ve ehil idiler.
Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir.
27. Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde
başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram’a
gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.
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28. O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere
üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter.
29. Muhammed, Allah’ın Rasûlüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin,
birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve
hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu,
onların Tevrat’ta ve İncil’de anlatılan durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu
kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin
gibidirler. Allah, kendileri sebebiyle inkârcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve
dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir
mükâfat vaad etmiştir.
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Ayette sözü edilen “yakın fetih” Mekke fethinden önce gerçekleşen Hayber fethi veya Hudeybiye barışıdır.
Hudeybiye barışının fetih diye nitelenmesi, İslâm adına önemli açılımlar sağlamış olması sebebiyledir.
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5. 1. 2. Yüzünden Okuma: Tahrîm Suresi
Bu derste, Medine’de nazil olan ve 12 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 66. sırasındaki
Tahrîm suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﴿﴾33

۪
ْ۪

﷽
َاللهُ غَفُورٌ
اللهُ لَكَ۪ تَبْتَغ۪ي َم ْرضَاتَ َازْوَاجِكَ۪ و ّٰ
َرمُ مَ۪ا َاحَلَّ ّٰ
ي۪ا اَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُح ِّ
َ
َاللهُ مَوْلّٰيكُمْ۪ وَهُوَ اْلعَل۪ميُ
اللهُ لَـكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ۪ و ّٰ
رَح۪ميٌ ﴿ ﴾3قَدْ فَرَضَ ّٰ
الْحَك۪ميُ ﴿ ﴾3وَِاذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلّٰى َب ْعضِ َازْوَاجِه۪ حَد۪يثاً۪ فَلَمَّا نََّباَتْ بِه۪ وَاَظْ َهرَهُ
ضهُ وَاَ ْعرَضَ عَنْ َب ْعضٍ۪ فَلَمَّا نََّباَهَا بِه۪ قَاَلتْ مَنْ اَنَْبَاكَ هّٰذَا۪ قَالَ نََّباَنِيَ
َرفَ َبعْ َ
اللهُ عَلَْيهِ ع َّ
ّٰ
ص َغتْ قُلُوُبكُمَا۪ وَاِنْ َتََّاهَرَا عَلَيْهِ
اللهِ َفقَدْ َ
اْلعَل۪ميُ الْخَب۪يرُ ﴿ ﴾0اِنْ تَتُوبَ۪ا اِلَى ّٰ
َفاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلّٰيهُ َوجِبْر۪يلُ َوصَالِـحُ الْمُؤْمِن۪ينَ۪ وَالْمَلِّٰ۪ئ َكةُ َبعْدَ ذّٰلِكَ ظَه۪يرٌ
﴿َ ﴾3عسّٰى رَُّبهُ۪ اِنْ طََّل َقكُنَّ اَنْ يُبْدَِلهُ۪ َازْوَاجاً خَيْراً مِْنكُنَّ ُمسْلِمَاتٍ مُ ْؤمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ
ت۪ائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَ۪ائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَاَْبكَاراً ﴿ ﴾3يَ۪ا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا قُ۪وا
َ
سكُ ْم وَاَهْل۪يكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَا َرةُ عَلَيْهَا مَلِّٰ۪ئ َك ٌة غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا َيعْصُونَ
اَْن ُف َ
اللهَ مَ۪ا َا َمرَهُمْ وََي ْفعَلُونَ مَا يُ ْؤ َمرُونَ ﴿ ﴾3يَ۪ا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ َك َفرُوا لَا َتعْتَ ِذرُوا الْيَ ْومَ۪
ّٰ
اللهِ تَوَْبةً
جزَوْنَ مَا كُنْتُمْ َتعْمَلُونَ۪ ﴿ ﴾7يَ۪ا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا تُوبُ۪وا اِلَى ّٰ
اِنَّمَا تُ ْ
نَصُوحاً۪ َعسّٰى رَبُّكُمْ اَنْ ُيك َِّفرَ عَنْكُمْ سَيِّـَ۪اِتكُمْ وَيُ ْدخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا
سعّٰى بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ
خزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا َم َعهُ۪ نُورُهُمْ َي ْ
اْلاَنْهَارُ۪ يَ ْومَ لَا يُ ْ
وَِباَيْمَانِهِمْ َيقُولُونَ رَبَّـنَ۪ا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَا ْغ ِفرْ لَنَا۪ اِنَّكَ عَلّٰى كُلِّ َش ْيءٍ قَد۪يرٌ ﴿﴾8
ي۪ا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ اْلكُفَّارَ وَالْمُنَافِ ۪ينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۪ َومَأْوّٰيهُمْ جَهَنَّمُ۪ وَبِئْسَ
َ
اللهُ مَثَالً لِلَّذ۪ينَ َك َفرُوا ا ْمرَاَتَ نُوحٍ وَا ْمرَاَتَ لُوطٍ۪ كَانَتَا تَحْتَ
الْمَص۪يرُ ﴿ ﴾9ضَرَبَ ّٰ
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َاللهِ شَيْـ۪اً وَق۪يلَ ا ْدخُلَا النَّار
ّٰ َعَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ ُيغْنِيَا عَنْهُمَا مِن
ِّاللهُ مَثَالً لِلَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا ا ْمرَاَتَ ِفرْعَوْنَ۪ ِاذْ قَالَتْ رَب
ّٰ َضرَب
َ ﴾ َو33﴿ َمَعَ الدَّاخِل۪ين
ِابْنِ ل۪ي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجََّنةِ وَنَجِّن۪ي مِنْ ِفرْعَوْنَ وَعَمَلِه۪ وَنَجِّن۪ي مِنَ اْلقَوْم
ْ﴾ َو َمرْيَمَ ابَْنتَ عِ ْمرّٰنَ الَّت۪۪ي َاحْصََنتْ َف ْرجَهَا فََنفَخْنَا ف۪يهِ مِن33﴿ َ۪الََّّالِم۪ين
﴾33﴿ َت مِنَ اْلقَانِت۪ين
ْ ت رَبِّهَا وَكُتُبِه۪ َوكَاَن
ِ رُوحِنَا َوصَدََّقتْ ِبكَلِمَا
5. 2. Tecvid: İdğâm-ı Mütecâniseyn (سين
َ ِ)إِدغاَمْ ُمتَجاَن
İdğâm-ı Mütecâniseyn (سين
َ ِ)إِدغاَمْ ُمتَجاَن

Mahreçleri bir sıfatları ayrı olan iki harfin yan yana gelmesiyle oluşur.

ْ َو
صفَة
ِ َ اختَلَفا
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ما َ اتَّ َحداَ َم ْخ َرجا

Tüm idğamlarda olduğu gibi idğâm-ı mütecaniseynde de ilk harfin sakin ikincisinin ise
harekeli olma şartı vardır.
İmam Asım’ın Hafs rivayetine göre idğâm-ı mütecâniseyn harfleri üç çeşittir:
a. Te ()ت, dâl ()د, tı ( )طharfleri:205
Dâl ( )دharfinin te ( )تharfinden önce bulunmasının örnekleri: ، عبَ ْدتُ ْم
َ  َما، َ قَ ْد تَبَيَّن،
ْ َقَ ْد اُ ِجيب
ْ ت َد
Te ( )تharfinin dâl ( )دharfinden önce bulunmasına örnek: ع َوتُ ُك َما
ْ  اِ ْذهَ َّم، ت طَائِفَة
ْ  لَهَ َّم، ت طَائِفَة
ْ َ َوقَال،
Te ( )تharfinin tı ( )طharfinden önce bulunmasının örnekleri: ت
206 َ َ
ٰ
ْ يل َو َكفَ َر
ْ  فَا َمن، ت طَائِفَة
ْ َ َواِ ْذ قَال، َان
، ت طائِفة
َ َِت طَائِفَة ِم ْن بَنِى اِس َْرائ
ِ  طَائِفَتBu misallerin hepsinde
tam idğam yapılır.
Bu gruptaki harflerin okunuşunda iki farklı uygulama söz konusudur. Bu harflerden birincisi
ikincisine göre sıfatları açısından daha kalın özelliklerde ise, uygulamada nâkıs idğam yapılır.
ْ  لَكِ ْن بَ َس، ت
ْ  فَر، ت
ْ  لَقَ ْد اَ َح، misallerinde olduğu gibi önce tı ( )طharfi, peşisıra te ( )تharfi
ُ َّط
ُ ط
َطت
gelmiştir. Tı ( )طharfi sıfatları yönüyle te ( )تharfinden daha kalın özelliklere sahip olduğundan,
nakıs idğâm uygulamasında tı ( )طharfinin ıtbâk ve isti’la sıfatlarından kaynaklanan kalın
sesi207, tilavette hafif bir şekilde hissettirilerek idğâm yapılır. Böylece birinci harf, ikinci harfte
zatı itibariyle kaybolurken sıfatı itibariyle varlığını devam ettirmiş olur. 208 Diğer uygulama ise
yukarıdaki misallerde var olan tam idğâmdır.
b. Sâ ()ث, zâl ()ذ, zı ( )ظharfleri:209
Sâ ( )ثharfinin zâl ( )ذharfinden önce bulunmasının Kur’ân’da tek örneği şudur:210
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 24; Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 60-61.
“  الحروف اللثوية: el-Hurûfu’l-Liseviyye” olarak adlandırılan bu harflerin özellikleriyle ilgili bilgi için bkz. İbn
Abdülvehhab, ed-Dürerü’l-Behiyye, s. 23.
206
Saf, 61/14.
207
Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri, 286.
208
Talu, Mehmet, İzahlı Tecvid İlmi, İstanbul, ts. , s. 37.
209
“  النِّطَ ِعية اللثوية: el-Hurûfu’n-Nitaiyye” olarak adlandırılan bu harflerin özellikleriyle ilgili bilgi için bkz. İbn
Abdülvehhab, Şerhu’l-Mukaddimeti’l-Cezeriyye, s. 23.
210
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 62.
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ْ َث اَوْ تَ ْت ُر ْكهُ يَ ْله
ْ َاِ ْن تَحْ ِملْ َعلَ ْي ِه يَ ْله
َث ذلِك

Burada tam idğam yapılır.
Zâl ( )ذharfinin zı ( )ظharfinden önce bulunmasının Kur’ân’da birkaç örneği mevcuttur: اِ ْذ

 ظَلَ ُموا, اِ ْذ ظَلَ ْمتُ ْم

Burada da tam idğam yapılır.
Zı ( )ظharfnin önce zâl ( )ذharfinin sonra, zı ( )ظharfinin önce sâ ( )ثharfinin sonra, sâ ()ث
harfinin önce zı ( )ظsonra ve sâ ( )ثzâl ( )ذharflerinin birbiriyle idğamına Kur’ân-ı Kerimde
örnek yoktur. 212
c. Bâ ( )بve mîm ( )مharfleri:
Bâ ( )بve mîm ( )مharflerinin bir arada bulunmasının Kur’ân’da sadece Hûd suresinde bir
örneği mevcuttur: ي اِرْ كَبْ َم َعنَا
َّ َ يَا بُنBu idğam ى ارْ َك ْم َم َعنَا
َّ َ يَا بُنşeklinde okunur. 213
5. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Hacc
a. Haccın Mahiyeti
Hac, sözlükte kastetmek anlamına gelir. Dinen, ibadet maksadıyla Mekke’ye gitmek,
yönelmektir. 214 Hac, “ha” harfinin fethası ve kesresiyle sözlükte özel bir maksat ve niyet
anlamına gelir. Bir şeye çokça gidip gelmek manasını da ifade eder. Dînen, tahsis edilen bir
zamanda, tahsis edilen bir yeri özel bir şekilde ziyarettir ki, hac niyeti ile tahsis edilen yer ve
zamanda ihrama girip Arafat’ta vakfe, sonra Ka’be’yi ziyaret tavafından ibaret olan mahsus
fiillerdir. 215
Hac, dinimizin beş temel esasından biridir. Farziyeti, kitap (Kur’ân-ı kerim), sünnet ve icma
ile sabittir. “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev
(mabet), Mekke’deki (Ka’be) dir. Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır.
Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar
üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnidir”216
gibi ayetlerle, haccın farziyeti sabit olmuştur. Haccın farziyetine işaret eden çeşitli hadisler de
mevcuttur.
“Ey insanlar, size hac farz kılınmıştır. Şu halde haccı eda edin!” Cemaatte bulunan bir kişi:
“Ey Allah’ın Rasûlü! her sene mi” diye sordu. Rasûl-i Ekrem, sustu cevap vermedi. Kişi
sorusunu üç defa tekrar etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Ben sizi bıraktıkça siz de beni
bırakın” (madem ki sustum, niçin sormada ısrar ediyorsunuz? )” buyurdu. 217 İbn Abbas (r. a)
anlatıyor: Akra’ b. Hâbis (r. a) Resûlullah (s. a. v) e “hac her sene midir, ömürde bir kere midir?”
diye sordu. Bunun üzerine Resûlulah (s. a. v): “Bir keredir, fazla yapan nafile olarak yapmış
olur” diye cevap verdi. 218
Hac ibadeti hem malî, hem bedenî bir ibadettir. Bir kimsenin üzerine haccın farz olması,
mali gücüne bağlıdır. Bir kimsenin hac yapabilmesi için Mekke’ye gidiş ve dönüş sırasında
A‘râf, 7/176.
Pakdil, Ramazan, Ta’lim, Tecvid ve Kıraat, İfav Yayınları, İstanbul, 2013, s. 190.
213
Bu ayet “be-i sâkine mîm-i müteharrikeye kalb ve idğâm olunarak” okunur.
Bunun aksi yani mîm-i sâkinenin be-i müteharrikeye mülâkâtı sûret-i ihfâ olur. Nitekim beyânı gelir: () َربَّهُ ْم بِ ِه ْم
Zemahşerî’nin şu kavli:
ُ َو ُم ْذ أَ ْفلَ َح ْال ُجهَّا ُل أَ ْيقَن
(َت أَنَّنِى
 )أَنَا ْال ِمي ُم َو ْاَلَيَا ُم افلح أَ ْعلَ ُمkendi ism-i Mahmut olup, mîm harfinin ise şefevî olması cihetiyle meşkûku’ş-şefeteyn
olanlarca tefevvuh olunamayacağına mebnîdir. ( )اَ ْفلَ ُحalt dudağı yarık ve ( )اعلَمüst dudağı yarık demektir. elMüntehab’ımızın sıfat-ı müşebbehe bahsinde mezkûrdur. (Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 63)
214
Ebu Bekr er-Râzî, Muhtâru’s-Sıhâh, Beyrut, Dâru’l-Marife, 2010, s. 124.
215
Yazır, Muhammed Hamdi, a. g. e. , I, 554, II, 704.
216
Âl-i İmrân, 3/96-97.
217
Buharî, İ’tisam, 4; Müslim, Hac, 412; Nesâî, Hac, 1.
218
Ebû Dâvûd, Hac, 1; Nesâî, Hac, 1; İbn Mâce, Menâsik, 2.
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yeterli yiyecek, içecek ve elverişli bir vasıtaya veya bunları karşılayacak paraya sahip olması
gerekir. Ayrıca bütün bunlara ilave olarak gidip dönünceye kadar aile fertlerinin geçimini
sağlayacak imkâna sahip olması da gerekir. Mekke’ye gidip gelebilecek imkâna sahip olanlara
Ka’be’yi ziyaret etmek farzdır. Âli-İmran Suresinin 97. âyetinde bu hüküm açıkça belirtilmiştir.
Hac sayesinde, bütün İslam dünyasından renk, dil ve soy farklılıklarına rağmen aynı gaye
için Mekke’ye gelen Müslümanlar arasında kardeşlik duyguları kuvvetlenir. Ayrı ayrı milletlere
mensup olan bu Müslümanlar, birbirleri ile tanışıp konuşarak karşılıklı görüş alış verişinde
bulunurlar. Problemlerine ve ortak meselelerine çözüm bulmaya çalışırlar. Hangi ırktan, hangi
ülkeden gelirse gelsin ve hangi sınıf ve derecede olursa olsun bütün Müslümanlar, aynı kıyafete
bürünürler ve aynı gayede bütünleşirler. 219
İtikat, ibadet, düşünce ve ahlak açısından, muazzam bir ibadet olan hac, sosyal, siyasal,
kültürel ve iktisadî açından da çok önemli bir ibadettir. Seyyid Kutub’un bu konudaki
değerlendirmesini gayet dikkat çekici bulmaktayız. Hac, içtimaî toplantı ve tanışma yeridir.
Hac, bir yardımlaşma ve dayanışma mahallidir. O öyle bir ilahî farizadır ki, uzak yakın itikadî
hatıralar gibi orada dünya ile âhiret yüz yüze gelir. Ticaret ve alışveriş erbabı hac mevsiminde
revaç bulmuş bir pazar görürler. Dünyanın her tarafından o mübarek beldeye çeşitli şeyler akar.
Hacılar, damla damla, sel sel ufuklardan akıp oraya gelirken yeryüzünün her yanından,
dünyanın en kıymetli hazinelerini de birlikte getirirler. 220
Hacda namaz, oruç ve zekatta bile bulunmayan bireysel ve sosyal bir nefis terbiyesi, bir
ahlakî alıştırma hikmetleri bulunmaktadır. Haccın elde edilen sonuçlar, yalnız atalar hatırası
değildir.”221
Hac, Bütün Müslümanların ruh, fikir ve düşünde bütünleştikleri bir ibadet olduğu gibi, aynı
zamanda ortak bir dili mesabesindedir. Her ne kadar, ülke ve mahalli dilleri farklı olsa da bu
farklılık, hac mevsiminde bir üst dile yerini bırakmaktadır. Bu dil, hac dilidir. Hacılar bu
mevsimde, Beytullah’ı tavaf ederlerken, safa ile Mervede say yaparlarken, Arafat’ta vakfeye
dururlarken, Mina’da şeytan taşlarlarken hac dilini konuşmaktadırlar.
İranlı Düşünür ve sosyolog Ali Şerîatî’nin “Hac” üzerine önemli yorumlar yapar. “Hac
tecrübesi bana neler öğretti ? kişi önce, “Hac ne demektir? diye sormalı. Hac, temelde kişinin
Allah’a doğru yükselmesidir. Âdem’in yaratılış felsefesinin sembolik bir göstergesidir. Biraz
daha açıklayacak olursak, , hac ibadeti, pek çok şeylerin aynı anda gösterilmesidir, bir “yaratılış
gösterisi”, bir “tarih gösterisi”, “birlik gösterisi”, “İslamî nizam gösterisi” ve bir “ümmet
gösterisi” dir. Erkek veya kadın, genç veya yaşlı, siyah veya beyaz, ne olursan ol, gösterinin en
önemli özelliğisin. Allah’la şeytan arasındaki karşılaşmada Adem, İbrahim ve Hacer’in rolü
senin tarafından oynanır. Kısacası sen, fert olarak “gösterinin” kahramanısın.” 222
Şeriatî, Arafat, Müzdelife ve Mina’daki görevlerini tamamlayan ve ziyaret tavafını yaparak
hacı olan Müslüman’a şöyle seslenir: “Ey Hacı! Şimdi nereye gidiyorsun? Hayatına ve dünyana
mı dönüyorsun? Geldiğin aynı yola mı giriyorsun? Hacdan sonra? Asla! Asla! Bu sembolik
gösteride “İbrahim’in rolünü” oynadın! İyi bir aktör, rolünü oynadığı şahsın karakterinden
tamamıyla etkilenen insandır. Eğer bunu iyi becerirse, gösteri bitecek, fakat eseri sürecektir.
İbrahim’in rolünü oynadın, yalnızca oynamış olmak için değil, ibadet etmek ve sevmek için.
İbrahim’in rolünü oynadıktan sonra, yeniden kendi rolünü oynamaya dönme. İnsanların evini
bırakma, Kendini bir köşeye çekme. İhramını önceki elbiselerinle değiştirme. Mina’dan
Mekke’ye git ve İsmail’ini de yanına al!”223
Hac, “Müslümanların yıllık kongresidir. Müslümanların meselelerinin görüşüldüğü bir
zaman dilimidir. Müslümanlar, ortak problemlerine burada çözüm ararlar, bulurlar veya
Bkz. Mehmet Şeker, İslam’da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, Ankar, 1984, s. 71.
Seyyid Kutup, Fî Zılâli’l-Kufr’ân, Beyrut, 1987, IV, 2418-2419.
221
Geniş bilgi için bkz. Yazır, Muhammed Hamdi, a. g. e. , II, 719, 724, 725.
222
Ali Şerîati, Hac, trc. Fatih Selim, İstanbul, 1980, s. 13-14.
223
Geniş bilgi için bkz. Ali Şeriati, a. g. e. , s. 173-174.
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bulmaya çalışırlar.” Evet bu klasik söylemleri tekrar edip duruyoruz. Belki böyle olması da
gerekir. Ancak, haccın, hacla ilgili belirli “menâsikleri”n yerine getirilmesi şeklinde icra
edilmesi veya bu şekilde değerlendirilmesi, haccın önemli bir yönünün ihmal edilmesini
doğurur. Elbette haccın menâsiki bu ibadetin yerine getirilmesinde birinci derecede mühimdir.
Bu olmadan, hac ibadeti zaten sahih olmaz. Fakat ibadetin ruhu, ibadetin toplum ve birey
hayatındaki gücü düşünülmez ve bu cihet göz ardı edilirse, böyle bir ibadetten Müslümanlar
nasıl hakkıyla istifade edebilir? Hac, bugün artık Müslümanların, dertlerinin, sıkıntılarının,
problemlerinin görüşüldüğü bir mevsim ve bir kongre zamanı olmaktan uzaklaşmış veya
uzaklaştırılmıştır. Artık bugün hac, dünyanın dört bir yanında zulme, baskıya ve şiddete maruz
kalan Müslümanların sıkıntıları ile dertlenme mevsimi olmaktan uzaklaştırılmıştır. Çağın en
gelişmiş silahları ile katledilen, soy kırımına maruz bırakılan, canları, malları tecavüze uğrayan,
namusları heder edilen, evleri yıkılan, vatanları işgal edilen Müslümanların ıstırapları,
çaresizlikleri, ezilmişlikleri, kutsal mekânlarda akla bile gelmiyor, gelirse bile belki ferdi olarak
hatırlanıyor ve böylece hac mevsimi gelip geçiyor. Mahşeri kalabalık “lebbeyk” sesleri ile
Arafat’ı inletmelerine rağmen, yeryüzünde zulüm gören ve haksızlığa uğrayan Müslümanların
feryadı duyulmuyor, hissedilmiyor, hesaba katılmıyor ve yüreklerde yankılanmıyor. 224
b. Hacla İlgili Ayetler

ٰ
ُى َم ِحلَّه
ُ ى َو ََل تَحْ لِقُوا ُر ُؤ َس ُك ْم َح ٰتّى يَ ْبلُ َغ ْالهَ ْد
ِ َْواَتِ ُّموا ْال َح َّج َو ْال ُع ْم َرةَ ِ ّّللِ فَا ِ ْن اُح
ِ صرْ تُ ْم فَ َما ا ْستَ ْي َس َر ِمنَ ْالهَ ْد
ص َدقَة اَوْ نُسُك فَا ِ َذا اَ ِم ْنتُ ْم فَ َم ْن تَ َمت َّ َع بِ ْال ُع ْم َر ِة
َ ْصيَام اَو
ِ فَ َم ْن َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ٖريضا اَوْ بِ ٖه اَذى ِم ْن َر ْا ِس ٖه فَفِ ْديَة ِم ْن
َصيَا ُم ثَ ٰلثَ ِة اَي َّام فِى ْال َحجِّ َو َس ْب َعة اِ َذا َر َج ْعتُ ْم تِ ْلكَ َع َش َرة َكا ِملَة ٰذلِك
ِ َی فَ َم ْن لَ ْم يَ ِج ْد ف
ِ اِلَى ْال َحجِّ فَ َما ا ْستَ ْي َس َر ِمنَ ْالهَ ْد
ّ ٰ للاَ َوا ْعلَ ُموا اَ َّن
ّ ٰ ْج ِد ْال َح َر ِام َواتَّقُوا
ب
ِ للاَ َش ٖدي ُد ْال ِعقَا
ِ لِ َم ْن لَ ْم يَ ُك ْن اَ ْهلُهُ َح
ِ اض ِرى ْال َمس
“Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle)
engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya
kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da
tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban
kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse,
kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz
zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında
olmayanlar içindir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve Allah’ın cezasının çetin olduğunu
bilin.”225

َ َض ٖفي ِه َّن ْال َح َّج فَ َال َرف
َال فِى ْال َحجِّ َو َما تَ ْف َعلُوا ِم ْن خَ يْر
َ ث َو ََل فُسُو
َ ق َو ََل ِجد
َ اَ ْل َحجُّ اَ ْشهُر َم ْعلُو َمات فَ َم ْن فَ َر
ّ ٰ ُيَ ْعلَ ْمه
ب
ِ ون يَا اُولِى ْاَلَ ْلبَا
ِ ُللاُ َوتَزَ َّو ُدوا فَا ِ َّن َخي َْر ال َّزا ِد التَّ ْق ٰوى َواتَّق

“Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki,
günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık
toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl
sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.”226

ّ ٰ ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَاح اَ ْن تَ ْبتَ ُغوا فَضْ ال ِم ْن َربِّ ُك ْم فَا ِ َذا اَفَضْ تُ ْم ِم ْن ع ََرفَات فَ ْاذ ُكرُوا
للاَ ِع ْن َد ْال َم ْش َع ِر ْال َح َر ِام
َ لَي
ّ
ََو ْاذ ُكرُوهُ َك َما ه َٰدي ُك ْم َواِ ْن ُك ْنتُ ْم ِم ْن قَ ْبلِ ٖه لَ ِمنَ الض َّٖالين

“(Hac mevsiminde ticaret yaparak) Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah
yoktur. Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde, Meş’ar-i Haram’da Allah’ı
zikredin. Onu, size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu
şaşırmışlardan idiniz. 227

Kerim Buladı, Kur’an’da Sosyal Dayanışma (Müessese-Vakıf-Kültür), İstanbul, Kayıhan Yayınları, 2011, s.
224-225.
225
Bakara, 2/196.
226
Bakara, 2/197.
227
Bakara, 2/198.
224
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ّ ٰ يَا اَيُّهَا الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا ََل تُ ِحلُّوا َش َعائِ َر
ى َو ََل ْالقَ َالئِ َد َو ََل ٰا ٖ ّمينَ ْالبَيْتَ ْال َح َرا َم
َ للاِ َو ََل ال َّشه َْر ْال َح َرا َم َو ََل ْالهَ ْد
ْج ِد
َ يَ ْبتَ ُغونَ فَضْ ال ِم ْن َربِّ ِه ْم َو ِرضْ َوانا َواِ َذا َحلَ ْلتُ ْم فَاصْ طَا ُدوا َو ََل يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم َشن َٰا ُن قَوْ م اَ ْن
ِ ص ُّدو ُك ْم ع َِن ْال َمس
ّ ٰ للاَ اِ َّن
ّ ٰ ان َواتَّقُوا
ب
ِ للاَ َش ٖدي ُد ْال ِعقَا
ِ ْ ْال َح َر ِام اَ ْن تَ ْعتَ ُدوا َوتَ َعا َونُوا َعلَى ْالبِرِّ َوالتَّ ْقوٰ ى َو ََل تَ َعا َونُوا َعلَى
ِ اَل ْث ِم َو ْال ُع ْد َو

“Ey iman edenler! Allah’ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, (bu
kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de Rab’lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek
Kâ’be’ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda (isterseniz) avlanın. Sizi
Mescid-i Haram’dan alıkoydular diye birtakımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi
aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın.
Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü
Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”228

ّ ٰ اس يَوْ َم ْال َحجِّ ْاَلَ ْكبَ ِر اَ َّن
ّ ٰ ََواَ َذان ِمن
للاَ بَ ٖریء ِمنَ ْال ُم ْش ِر ٖكينَ َو َرسُولُهُ فَا ِ ْن تُ ْبتُ ْم فَه َُو َخيْر
ِ َّ للاِ َو َرسُولِ ٖه اِلَى الن
ّ ٰ ْج ِزى
للاِ َوبَ ِّش ِر الَّ ٖذينَ َكفَرُوا بِ َع َذاب اَ ٖليم
ِ لَ ُك ْم َواِ ْن ت ََول َّ ْيتُ ْم فَا ْعلَ ُموا اَنَّ ُك ْم َغ ْي ُر ُمع

“Hacc-ı ekber gününde , Allah ve Rasûlünden bütün insanlara bir bildiridir: Allah ve
Rasûlü, Allah’a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ama
yüz çevirirseniz, şunu iyi bilin ki, siz Allah’ı âciz bırakabilecek değilsiniz. İnkârcılara, elem
dolu bir azabı müjdele!”229

ضا ِمر يَاْ ٖتينَ ِم ْن ُكلِّ فَجٍّ ع َٖميق
َ اس بِ ْال َحجِّ يَاْتُو
َ ِّك ِر َجاَل َوع َٰلى ُكل
ِ ََّواَ ِّذ ْن فِى الن

“İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun
develer üzerinde sana gelsinler.”230

يق
َ ثُ َّم ْليَ ْقضُوا تَفَثَهُ ْم َو ْليُوفُوا نُ ُذ
ِ ورهُ ْم َو ْليَطَّ َّوفُوا بِ ْالبَ ْي
ِ ت ْال َع ٖت

“Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf
etsinler.”231

Mâide, 5/2.
Tevbe, 9/3.
230
Hac, 22/27.
231
Hac, 22/29.
228
229

98

5. 4. Okuma Parçası: “İbnü’l-Cezerî (”)ابنْالجزري232
Ebü'l-Hayr Şemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Yusuf el-Cezerî
(ö. 833/1429)
Kıraat ve hadis alimi.
25 Ramazan 751'de (26 Kasım 1350) Dımaşk'ta doğdu. İbnü’l-Cezeri diye anılması Cezirei İbn Ömer'e (bugünkü Şırnak’a bağlı Cizre ilçesi) nisbetledir. Kur'an'ı ezberledikten sonra
İbnü’l-Buhari diye tanınan Ali b. Ahmed b. Abdülvahid'in talebelerinden hadis dinledi ve kıraat
okudu. İbnü's-Sellar Abdülvehhab b. Yusuf'tan Ebu Amr b. Ala'nın kıraatiyle bir hatim indirdi.
Daha sonra Hamza b. Habib ez-Zeyyat'ın kıraatiyle de bir hatim yapıp ardından Nafi' b.
Abdurrahman ve Abdullah b. Kesir'in kıraatlerini cemederek Ra'd suresinin sonlarına kadar
geldi. İfrad metoduyla Ahmed b. İbrahim et-Tahhan ve Ahmed b. Receb'den kıraat öğrenimini
sürdürdü. Ancak çok zaman alan bu usulü bırakarak İbrahim el-Hamevi'den cem' metoduyla
kıraat-i seb'a okudu. Ayrıca 768'de (1367) Ebü'l-Meall İbnü’l-Lebban'dan kıraat tahsiline
devam etti. Aynı yıl tüccar olan babası ile birlikte hacca gitti. Zilkade (temmuz) ayında
Medine'de Harem-i şerif imam-hatibi Ebu Abdullah Muhammed b. Salih'ten Bakara suresinin
25. ayetinin sonuna kadar cem' usulüyle kıraat okudu. 769'da (1368) tahsil amacıyla Mısır'a ilk
seyahatini yaptı. Burada bazı kıraat kitaplarını esas alarak ve cem' usulüyle Ebu Bekir İbnü’lCündi' den kıraat okumaya başladıysa da Nahl suresinin 90. ayetine gelince hocası vefat etti.
Ayrıca İbnü's-Saiğ Muhammed b. Abdurrahman b. Ali ve Ebu Muhammed Abdurrahman b.
Bağdadi'den kıraat i seb'a tahsil etti. İbnü’l-Cündi'nin ölümü üzerine yarım kalan hatmini bu
hocalardan tamamladı. 770 yılı başında (1368 sonları) Dımaşk'a döndüyse de Rebiülevvel
771'de (Ekim 1369) ebeveyniyle birlikte tahsilini ilerletmek için ikinci defa. Mısır'a gitti. İbnü
s-Saiğ'den aşereyi, Ebu Muhammed Abdurrahman b. Bağdadi'den on imarnın kıraatiyle birlikte
İbn Muhaysın, A'meş ve Hasan-ı Basri'nin kıraatlerini okudu. Abdülmü'min b. Halef edDimyati ve Muhammed b. İshak el-Eberkûhî'nin bazı talebelerinden hadis dinledi. Şafii fakihi
Abdürrahim b. Hasan el-İsnevi'den fıkıh dersleri aldı. Daha sora Dımaşk'a dönen İbnü’-Cezerî
burada Ebu Yusuf Ahmed b. Hüseyin el-Kefri'den kıraat-i seb'aya göre bir hatim indirdi.
774 (1372-73) yılında Ebü'l-Fida İbn Kesir İsmail b. Ömer, İbnü'l-Cezerî'ye fetva izni verdi.
778'de (1376) Ziyaeddin Sadullah el-Kazvinî, 785'te (1383) Şeyhülislam Ömer b. Raslan elBulkini de ona fetva yetkisi verdi. İbnü'l-Cezeri Mısır'daki bazı alimlerden istifade etmesi
gerektiğini düşünerek 778 (1376) yılında üçüncü defa Mısır’a gitti (İbnü'l-Cezeri, Cami'u'lesanid, vr. 69b); Ziyaeddin Sa'dullah el-Kazvini gibi hocalardan usul, meani, beyan dersleri
aldı. İskenderiye’de bazı alimlerden hadis dinledi. Kendisinin belirttiğine göre Kur'an ve kıraat
konularında istifade ettiği hocalarının sayısı kırkın üzerindedir. Mısır'daki tahsilini tamamlayan
İbnü'l Cezeri Dımaşk'ta Emeviyye Camii'nde Kubbetü'n-nesr'in altında kıraat okutmaya
başladı. Onun yıllarca sürdürdüğü bu dersleri Endülüs, Yemen, Hindistan, Rum ve Acem
diyarından gelen talebelerin ilgi odağı oldu. Kendisine ayrıca Adiliyye Medresesi kıraat
şeyhliği görevi verildi. Daha sonra Darü'l-hadisi'l-Eşrefiyye şeyhliğine getirildi. Ebu
Muhammed Abdullah b. Yusuf İbnü's-Sellar'ın 18 Şaban 782'de (17 Kasım 1380) vefatı üzerine
Ümmü's Salih Türbesi kıraat şeyhliği görevini de üsttendi. Dımaşk'ta bir Darü'l-Kur'an
yaptıran İbnü'l-Cezeri'den Dımaşk ve Mısır'da kıraat i aşere okuyan pek çok talebe arasında
oğlu Ebu Bekir Ahmed, Mahmud b. Hüseyin b. Süleyman eş-Şirazi, Ebu Bekir b. Ahmed b.
Musabbih el-Hamevi, Necibüddin Abdullah b. Kutb el-Beyhaki, Ahmed b. Mahmud b. Ahmed
el-Hicazi ve Mü'min b. Ali b. Muhammed er-Rumi gibi şahsiyetler yer alır.
Sultan Zahir Berkuk'un atabegi olan Aytemiş'in üstâdüddârı Emir Kutlubey'in kendisine bazı
idari görevler vermesi üzerine İbnü'l-Cezeri defalarca Mısır'a gidip geldi. Dımaşk'taki
Camiu't-Tevbe'nin hatipliği göreviyle ilgili olarak İbnü'l-Hüsbani Şehabeddin Ahmed b.
232

Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanarak Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde (DİA, İstanbul, 1999, XX, 551-552)
“İbnü’l-Cezerî” maddesi olarak yayımlanan bu çalışma, tarafımızdan düzenlenerek buraya alınmıştır.
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İsmail'le aralarında çıkan ihtilaf yıllarca devam etti. 552 Sehavi, İbnü'l-Cezeri'nin 779'da (1377)
"tevkiu'd-dest" (fermanlara tuğra çekme) işiyle de görevlendirildiğini belirtmiştir.
İbnü'l-Cezeri 792 (1390) yılında ikinci defa hacca gitti. Kendisinin kaleme aldığı
biyografisinde (Gayetü'n-Nihaye, II, 249) 793'te (1391) Dımaşk kadılığına getirildiğini
söyler. Ancak diğer kaynaklardaki bilgilere göre naib-i saltanat Yelboğa'nın (Yulbuga)
müdahalesi üzerine Berkuk, eski kadı Şerefeddin Mes'ud'un göreve devam etmesini uygun
görmüştür (İbnü'l-Fürat, IX, 260-261; ayrıca bk. İbn Kadi Şühbe I, 379; İbn Hacer, III, 75).
Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe’nin bir başka vesileyle kaydettiği bilgiden (et-Tarif, I, 383), bu
gelişmenin İbnü'l-Cezeri'nin o günlerde maruz kaldığı bir yargılama olayı ile ilgili olduğunu
düşünmek mümkündür. Buna göre Mansûrî Vakfı yetkilileri, İbnü'l-Cezeri'nin vakıf malını
kurallara aykırı olarak kullandığım ileri sürmüş, Mısırlı Maliki kadısı da 28 Ramazan 793'te
(29 Ağustos 1391) İbnü'l-Cezeri'nin kusurlu olduğuna hükmetmiştir.
Zilkade 795'te (Eylül 1393) Atabeg Aytemiş'le aralarındaki bir dava konusuyla ilgili olarak
muhtemelen Mısır'dan Dımaşk'a gelen İbnü'l-Cezerî, Kudüs Salahiyye Medresesi'nde ders
okutmakla görevlendirilmiş ve 797 (1394) yılı başlarına kadar bu görevine devam etmiştir.
İbnü'l-Cezerî, başka bir vesile ile Salahiyye Medresesi'nden söz ederken (Gayetü 'n-Nihaye, 1,
30) bu medresenin Dımaşk'ta olduğunu belirttiğine göre her iki şehirde de aynı adı taşıyan birer
medrese bulunduğu anlaşılmaktadır. İbnü'l-Cezerî aynı yıl Kahire'ye gitmiş ve şaban (mayıshaziran) ayında Dımaşk'ta mal varlığını yönettiği Kutlubeg'le hesap görmek üzere Kudüs
üzerinden Dımaşk'a dönmüştür. Bu mali ilişki yüzünden İbnü'l-Cezerî ile Kutlubeg arasında
uzun süre devam eden bir anlaşmazlık olmuş, konu aynı yıl Kahire'ye intikal etmiş, yapılan
yargılama sonunda Kutlubeg'in İbnü'l-Cezerî'den büyük miktarda alacaklı olduğuna
hükmedilmiştir (İbnü'l-Furat, IX, 434; İbn Kadi Şühbe, I, 579; İbn Hacer, III. 287). Bu karar
üzerine Mısır'daki mallarına el konan İbnü'l-Cezerî, hem yargılanma biçimini hem de
verilen hükmü zulüm olarak nitelendirdi; hizmetinde bulunan İbn Teymiyye adındaki
şahısla birlikte 1 Cemaziyelahir 798'de (12 Mart 1396) Kahire'den kaçarak
İskenderiye’ye gitti; buradan da 1 Receb (10 Nisan) günü Antakya'ya ulaştı. İbnü'l-Cezerî,
Antakya'da bir müddet kalarak bazı talebelere aşere okuttu; daha sonra Bursa'ya gitti. İbnü'lCezerî Bursa’da Yıldırım Bayezid'den büyük ilgi gördü; kendisine yüksek miktarda maaş
bağlandı, burada talebe yetiştirmesi sağlandı. Padişahın teklifi üzerine 785 Şevvalinde (Aralık
1383) İstanbul'a yapılan askeri harekata katıldı; ardından gerçekleşen Niğbolu Savaşı'nda
Yıldırım Bayezid'in beraberinde bulundu. Savaştan sonra Bursa'ya giden İbnü'l-Cezerî
burada en-Neşr fi'l-Kıraati’l-‘Aşr adlı eserini yazdı; Tayyibetü'n-Neşr’i nazmetti. Bu
manzumeyi pek çok talebe ezberleyerek kendisinden aşere okudu. Padişahın oğulları
Mehmed, Mustafa ve Musa da onun talebeleri arasında yer aldı.
İbnü'l-Cezeri, yaklaşık yedi yıl sonra meydana gelen Ankara Savaşı'na Yıldırım
Bayezid'le birlikte katılarak esir düştü; ancak onun şöhretinden haberdar olan Timur
kendisini huzuruna getirterek ona saygı gösterdi ve ikramda bulundu (İbn Hacer, V, 64);
ardından ülkesine götürüp Keş’te inşa ettirdiği medresede görevlendirdi. Çok arzu
etmesine rağmen Maveraünnehir'den ayrılamayan İbnü'l-Cezeri, 17 Şaban 807'de (18 Şubat
1405) Timur'un vefatından sonra onun torunu Sultan Halil’den izin alarak 7 Zilhicce 807'de (6
Haziran 1405) Semerkant'tan ayrıldı. Uğradığı Buhara'da gördüğü ilgi üzerine bir müddet
burada kalıp ders verdi. 27 Safer 808'de (24 Ağustos 1405) Buhara'dan Herat'a ulaştığında
Sultan Mirza Şahruh kendisini şehrin dışında karşıladı. Burada da bir müddet Sahih-i
Buhari'yi ve Begavi'nin Mesabihu's Sünne adlı eserini okuttu. Ardından Yezd'e, oradan
Isfahan'a geçti; her iki yerde de bir müddet ikamet edip aşere dersi verdi. Ramazan 808'de
(Mart 1406) Şiraz’a ulaştı. Sultan Pir Muhammed onu burada alıkoydu. Pek çok talebe
kendisinden kıraat okudu. Daha sonra sultan tarafından kadı olarak tayin edildi. İbnü'l-Cezeri
başta Şiraz'da kalmayı arzu etmemesine rağmen daha sonra burayı benimsedi;
Dımaşk'taki gibi bir darü'l-Kur'an yaptırdı.
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Üçüncü defa haccetmek için 822 (1419) yılında yola çıkan İbnü'l-Cezerî, Basra-Mekke
arasında bir belde olan Uneyze yakınlarında bedevi Araplar'ın saldırısına uğrayarak
soyuldu, canını zor kurtarıp Uneyze'ye sığındı. Burada ed-Dürre fi Kıraati’s-Selâsetti'lmütemmime li'l-'aşere adlı manzum eserini yazdı. O yıl hacca yetişemedi; bir müddet Yenbu'da
ikamet ettikten sonra Reiülevvel 823'te (Mart- Nisan 1420) Medine'ye, aynı yıl Receb'de (12
Temmuz) Mekke'ye ulaştı.
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Uygulamalar
َّ َوهُ َو الَّذي َك
Burada ezber programında yer alan Fetih suresi 24. ayetindeki ف اَ ْي ِديَهُ ْم
 َع ْن ُك ْم َواَ ْي ِديَ ُك ْم َع ْنهُ ْمbölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
 َوه َُوْال ۪ذي:
ْ َكف:

elle ( )ا َّلidğam-ı şemsiyye bila ğunne,
zî ( ) ِذيmedd-i tabii,
َّ  ) َكidğam-ı misleyn bila ğunne,
keffe (ف

ْ اَي ِديَ ُهمْعَن ُكم:

hum ‘an ( )هُ ْم ع َْنmim’in izhârı (izhâr-ı şefevi),
‘ankum ( ) َع ْن ُكمihfâ,

ْْواَي ِديَ ُكم
َ عَن ُكم:

‘an kum ( ) َع ْن ُكمihfâ,
kum ve ( ) ُك ْم َوmim’in izhârı (izhâr-ı şefevi),

ْواَي ِديَ ُكمْعَن ُهم:
َ

küm ‘an ( ) ُك ْم ع َْنmim’in izhârı (izhâr-ı şefevi),
‘anhum ( )ع َْن هُ ْمizhâr.
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Uygulama Soruları
1. Mahreçleri bir, sıfatları ayrı olan iki harfin yan yana gelmesiyle oluşan tecvidin
adı nedir?
A)
İdğam-ı Mütekaribeyn
B)
İdğâm-ı Mütecâniseyn
C)
İdğam-ı Meal Ğunne
D)
İdğam-ı Misleyn Meal Ğunne
E)
İdğam-ı Bila Ğunne
2. en-Neşr fi'l-Kıraati’l-‘Aşr kitabının müellifi kimdir?
A)
Tahavî
B)
İbn Manzur
C)
Heysemî
D)
İbnü’l-Cezerî
E)
Vakıdî
3. İmam Asım’ın Hafs rivayetine göre aşağıdaki örneklerden hangisi idğâm-ı
mütecâniseyn değildir?
ْ َقَ ْد اُ ِجيب
A)
ت َد ْع َوتُ ُك َما
ْ ََواِ ْذ قَال
B)
ت طَائِفَة
ْ لَكِ ْن بَ َس
َطت
C)
D)
ْرفَ َعهُْللا
َ بَل
E)
ي اِرْ كَبْ َم َعنَا
َّ َيَا بُن
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında

Fetih

suresinin

4-5.

sayfasının

tahkik

usulüne

göre

ezberletilmesi

gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur.
Tahrîm suresi de hadr usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda İdğâm-ı Mütecâniseyn kuralı üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü
kapsamında hacc kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma parçasında ise “İbnü’lCezerî” konusuyla ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
 kelimesinde hangi tecvid yapılacağı, aşağdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarakفَر ْ
َّط ُ
ت 1.
?belirtilmiştir
)A
Nakıs idğâm
)B
Tam idğâm
)C
İdğam-ı Mütekaribeyn
)D
Müdğamün Fîh
)E
Müdğam
? ayet-i kerimesinde hangi tecvid bulunurيَا بُنَ َّي اِرْ كَبْ َم َعنَا 2.
)A
İdğam-ı Mütekaribeyn
)B
İdğam-ı Bila Ğunne
)C
İdğâm-ı Mütecâniseyn
)D
İdğam-ı Bila Ğunne
)E
İdğam-ı Misleyn Meal Ğunne
ث اَوْ تَ ْت ُر ْكهُ يَ ْلهَ ْ
) harfinden önce bulunmasıylaذ( ) harfinin zâlث(  ayetinde Sâاِ ْن تَحْ ِملْ َعلَ ْي ِه يَ ْلهَ ْ
ث ذلِكَ 3.
?ne yapılır
)A
Nakıs idğam yapılır.
)B
Tam İdğam yapılır.
)C
Sekte yapılır.
)D
İzhar-ı Kameriyye olur.
)E
İhfa-i Şefevi olur.
?4. Hac sözlükte ne anlamına gelir
)A
Bürünmek
)B
Ziyaret Etmek
)C
Kastetmek
)D
Gitmek
)E
Kavuşmak
ض ٖفي ِه َّن ْال َح َّج فَ َال َرفَ َ
. ifadesiفَ َال َرفَ َ
َال فِى ْال َح ِّج 5.
ث َو ََل فُسُو َ
ق َو ََل ِجد َ
ث  ayetindekiاَ ْل َحجُّ اَ ْشهُر َم ْعلُو َمات فَ َم ْن فَ َر َ
?ne anlama gelir
)A
Hacda, Kavga etmek yoktur.
)B
Hacda, günaha sapmak yoktur.
)C
Hacda, ağaç dallarını koparmak yoktur.
)D
Hacda, cinsel ilişki yoktur.
)E
Hacda, küfretmek yoktur.
ار ُر َح َما ُء بَ ْينَهُ ْم ت َٰريهُ ْم ُر َّكعا ُسجَّدا يَ ْبتَ ُغونَ فَضْ ال ِمنَ ٰ ّ
ُم َح َّمد َرسُو ُل ٰ ّ
للاِ َو ِرضْ َوانا سي َماهُ ْم في 6.
للاِ َوالَّذينَ َم َعهُ اَ ِش َّدا ُء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
اَل ْنجي ِل۪ َك َزرْ ع اَ ْخ َر َج َش ْ
طـَهُ فَ ٰازَ َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ فَا ْست َٰوى ع َٰلى سُوقِه
ُوجُو ِه ِه ْم ِم ْن اَثَ ِر ال ُّسجُو ِد ٰذلِكَ َمثَلُهُ ْم فِي التَّوْ ٰري ِة۪ َو َمثَلُهُ ْم فِي ْ ِ
ٰ
ٰ
ار َو َع َد ّ
 ayetinden önceيُ ْع ِجبُ ُّ
ت ِم ْنهُ ْم َم ْغفِ َرة َواَجْ را عَظيما
الزرَّا َع لِيَغيظَ بِ ِه ُم ْال ُكفَّ َ
للاُ الَّذينَ ا َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
?aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
ق لِي ْ
ُظ ِه َرهُ َعلَى ال ّدي ِن ُكلِّه َو َك ٰفى بِ ٰ ّ
ه َُو الَّـذي اَرْ َس َل َرسُولَهُ بِ ْاله ُٰدى َودي ِن ْال َح ِّ
اّللِ شَهيدا )A
ٰ
ط ِن َم َّكةَ ِم ْن بَ ْع ِد اَ ْن اَ ْ
ف اَ ْي ِديَهُ ْم َع ْن ُك ْم َواَ ْي ِديَ ُك ْم َع ْنهُ ْم بِبَ ْ
ظفَ َر ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َو َكانَ ّ
َوه َُو الَّذي َك َّ
للاُ بِ َما تَعْ َملُونَ بَصيرا )B
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ّ
ق ّٰ
ُ
ِّ
صرينَ ََل تَخَ افُونَ فَ َعلِ َم َما )C
ق لَتَ ْد ُخل َّن ال َمس ِْج َد ال َح َرا َم اِ ْن َشا َء للاُ ا ِمنينَ ُم َحلقينَ ُر ُؤ َس ُك ْم َو ُمقَ ِّ
ص َد َ
لَقَ ْد َ
للاُ َرسُولَه ُ الرُّ ْءيَا بِال َح ّ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُون ٰذلِكَ فَ ْتحا قَريبا
د
ن
م
ل
ع
ج
ف
وا
م
ل
ع
ت
م
ل
ْ
َ َ َ ِ
ُ
ِ
ي َم ْع ُكوفا اَ ْن يَ ْبلُ َغ َم ِحلَّه ُ َولَوْ ََل ِر َجال ُم ْؤ ِمنُونَ َونِ َساء ُم ْؤ ِمنَات لَ ْم )D
ص ُّدو ُك ْم َع ِن ْال َم ْس ِج ِد ْال َح َر ِام َو ْالهَ ْد َ
هُ ُم الَّذينَ َكفَرُوا َو َ
ٰ
تَ ْعلَ ُموهُ ْم اَ ْن تَطَ ُؤهُ ْم فَتُصيبَ ُك ْم ِم ْنهُ ْم َم َعرَّة ِب َغي ِْر ِع ْلم لِيُ ْد ِخ َل ّ
للاُ في َرحْ َمتِه َم ْن يَ َشا ُء لَوْ تَزَ يَّلُوا لَ َع َّذ ْبنَا الَّذينَ َكفَرُوا ِم ْنه ُْم َع َذابا اَليما
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ّ
ْ
َّ
اِ ْذ َج َع َل الَّذينَ َكفَرُوا في قُلُوبِ ِه ُم ْال َح ِميَّةَ َح ِميَّةَ ْال َجا ِهلِيَّ ِة فَا َ ْن َز َل للاُ َسكينَتَهُ عَلى َرسُولِه َو َعلَى ال ُم ْؤ ِمنينَ َواَل َز َمهُ ْم َكلِ َمةَ التق ٰوى )E
ق ِبهَا َواَ ْهلَهَا َو َكانَ ٰ ّ
َو َكانُوا اَ َح َّ
َيء عَليما
للاُ ِب ُك ِّل ش ْ
ٰ
ٰ
ق لِي ْ
ّ
ِّ
ُ
َ
ayetinden önce aşağıdakiه َُو الَّـذي اَرْ َس َل َرسُولَهُ بِ ْاله ُٰدى َودي ِن ْال َح ِّ
ُظ ِه َرهُ َعلى ال ّدي ِن كله َو َكفى بِاّللِ شَهيدا 7.
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ار ُر َح َما ُء بَ ْينَهُ ْم ت َٰريهُ ْم ُر َّكعا ُسجَّدا يَ ْبتَ ُغونَ فَضْ ال ِمنَ ٰ ّ
ُم َح َّمد َرسُو ُل ٰ ّ
للاِ َو ِرضْ َوانا سي َماهُ ْم )A
للاِ َوالَّذينَ َم َعهُ اَ ِش َّدا ُء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
اَل ْنجي ِل۪ كَزَ رْ ع اَ ْخ َر َج ش ْ
َطـَهُ فَ ٰازَ َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ فَا ْست َٰوى ع َٰلى
في ُوجُو ِه ِه ْم ِم ْن اَثَ ِر ال ُّسجُو ِد ٰذلِكَ َمثَلُهُ ْم فِي التَّوْ ٰري ِة۪ َو َمثَلُهُ ْم فِي ْ ِ
ٰ
َّ
الزرَّا َع لِيَغيظَ بِ ِه ُم ْال ُكفَّا َر َو َع َد ٰ ّ
ُ
ْ
ْ
سُوقِه يُ ْع ِجبُ ُّ
ت ِمنهُ ْم َمغفِ َرة َواَجْ را عَظيما
للاُ الذينَ ا َمنُوا َو َع ِملوا الصَّالِ َحا ِ
ٰ
ٰ
ق لَتَ ْد ُخلُ َّن ْال َم ْس ِج َد ْال َح َرا َم اِ ْن َشا َء ّ
ق ّٰ
صرينَ ََل تَخَ افُونَ فَ َعلِ َم َما )B
للاُ ا ِمنينَ ُم َحلِّقينَ ُر ُؤ َس ُك ْم َو ُمقَ ِّ
ص َد َ
لَقَ ْد َ
للاُ َرسُولَه ُ الرُّ ءْ يَا بِ ْال َح ّ ِ
ٰ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُون ذلِكَ فتحا قريبا
ل ْم تَ ْعل ُموا ف َج َع َل ِم ْن د ِ
اِ ْذ َج َع َل الَّذينَ َكفَرُوا في قُلُوبِ ِه ُم ْال َح ِميَّةَ َح ِميَّةَ ْال َجا ِهلِيَّ ِة فَا َ ْن َز َل ٰ ّ
للا ُ َسكينَتَهُ ع َٰلى َرسُولِه َو َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنينَ َواَ ْل َز َمهُ ْم َكلِ َمةَ التَّ ْق ٰوى )C
ٰ
ق بِهَا َواَ ْهلَهَا َو َكانَ ّ
َو َكانُوا اَ َح َّ
َيء عَليما
للاُ بِ ُك ِّل ش ْ
ي َم ْع ُكوفا اَ ْن يَ ْبلُ َغ َم ِحلَّهُ َولَوْ ََل ِر َجال ُم ْؤ ِمنُونَ َونِ َساء ُم ْؤ ِمنَات لَ ْم )D
ص ُّدو ُك ْم ع َِن ْال َم ْس ِج ِد ْال َح َر ِام َو ْالهَ ْد َ
هُ ُم الَّذينَ َكفَرُوا َو َ
ٰ
تَ ْعلَ ُموهُ ْم اَ ْن تَطَ ُؤهُ ْم فَتُصيبَ ُك ْم ِم ْنه ُْم َم َعرَّة بِ َغي ِْر ِع ْلم لِيُ ْد ِخ َل ّ
للاُ في َرحْ َمتِه َم ْن يَ َشا ُء لَوْ تَزَ يَّلُوا لَ َع َّذ ْبنَا الَّذينَ َكفَرُوا ِم ْنه ُْم َع َذابا اَليما
ٰ
ْ
ْ
ّ
ُ
َوهُ َو الَّذي َك َّ
ف اَ ْي ِديَهُ ْم َع ْن ُك ْم َواَ ْي ِديَ ُك ْم َع ْنهُ ْم ِببَط ِن َم َّكةَ ِم ْن بَ ْع ِد اَ ْن اَظفَ َر ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َو َكانَ للاُ بِ َما تَ ْع َملونَ بَصيرا )E
ٰ
ق لَتَ ْد ُخلُ َّن ْال َم ْس ِج َد ْال َح َرا َم اِ ْن َشا َء ّ
ق ّٰ
صرينَ ََل تَخَ افُونَ فَ َعلِ َم َما 8.
للاُ ٰا ِمنينَ ُم َحلِّقينَ ُر ُؤ َس ُك ْم َو ُمقَ ِّ
ص َد َ
لَقَ ْد َ
للاُ َرسُولَهُ الرُّ ْءيَا بِ ْال َح ّ ِ
ٰ
ُون ذلِكَ فَ ْتحا قَريبا
? ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirلَ ْم تَ ْعلَ ُموا فَ َج َع َل ِم ْن د ِ
ق لِي ْ
ُظ ِه َرهُ َعلَى ال ّدي ِن ُكلِّه َو َك ٰفى بِ ٰ ّ
هُ َو الَّـذي اَرْ َس َل َرسُولَهُ بِ ْاله ُٰدى َودي ِن ْال َح ِّ
اّللِ شَهيدا )A
َ
ُ
َ
ي َم ْع ُكوفا اَ ْن يَ ْبلُ َغ َم ِحلَّهُ َولوْ ََل ِر َجال ُم ْؤ ِمنونَ َونِ َساء ُم ْؤ ِمنَات ل ْم )B
ص ُّدو ُك ْم ع َِن ْال َم ْس ِج ِد ْال َح َر ِام َو ْالهَ ْد َ
هُ ُم الَّذينَ َكفَرُوا َو َ
ٰ
تَ ْعلَ ُموهُ ْم اَ ْن تَطَ ُؤهُ ْم فَتُصيبَ ُك ْم ِم ْنهُ ْم َم َعرَّة ِب َغي ِْر ِع ْلم لِيُ ْد ِخ َل ّ
للاُ في َرحْ َمتِه َم ْن يَ َشا ُء لَوْ تَزَ يَّلُوا لَ َع َّذ ْبنَا الَّذينَ َكفَرُوا ِم ْنه ُْم َع َذابا اَليما
ٰ
ّ
ُم َح َّمد َرسُو ُل ٰ ّ
َّ
ُ
َ
ٰ
ار ُر َح َما ُء بَ ْينَهُ ْم تَريهُ ْم ُركعا ُسجَّدا يَ ْبتَغونَ فضْ ال ِمنَ للاِ َو ِرضْ َوانا سي َماهُ ْم )C
للاِ َوالَّذينَ َم َعهُ اَ ِش َّدا ُء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
اَل ْنجي ِل۪ كَزَ رْ ع اَ ْخ َر َج ش ْ
َطـَهُ فَ ٰازَ َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ فَا ْست َٰوى ع َٰلى
في ُوجُو ِه ِه ْم ِم ْن اَثَ ِر ال ُّسجُو ِد ٰذلِ َ
ك َمثَلُهُ ْم فِي التَّوْ ٰري ِة۪ َو َمثَلُهُ ْم فِي ْ ِ
ٰ
ار َو َع َد ّ
سُوقِه يُ ْع ِجبُ ُّ
ت ِم ْنهُ ْم َم ْغفِ َرة َواَجْ را عَظيما
الزرَّا َع لِيَغيظَ بِ ِه ُم ْال ُكفَّ َ
للاُ الَّذينَ ٰا َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ٰ
ْ
ْ
ّ
ُ
َوهُ َو الَّذي َك َّ
ف اَ ْي ِديَهُ ْم َع ْن ُك ْم َواَ ْي ِديَ ُك ْم َع ْنهُ ْم ِببَط ِن َم َّكةَ ِم ْن بَ ْع ِد اَ ْن اَظفَ َر ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َو َكانَ للاُ بِ َما تَعْ َملونَ بَصيرا )D
ٰ
اِ ْذ َج َع َل الَّذينَ َكفَرُوا في قُلُوبِ ِه ُم ْال َح ِميَّةَ َح ِميَّةَ ْال َجا ِهلِيَّ ِة فَا َ ْن َز َل ّ
للاُ َسكينَتَهُ ع َٰلى َرسُولِه َو َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنينَ َواَ ْلزَ َمهُ ْم َكلِ َمةَ التَّ ْق ٰوى )E
ٰ
ّ
َو َكانُوا اَ َح َّ
َيء عَليما
ق ِبهَا َواَ ْهلَهَا َو َكانَ للاُ ِب ُك ِّل ش ْ
اِ ْذ َج َع َل الَّذينَ َكفَرُوا في قُلُوبِ ِه ُم ْال َح ِميَّةَ َح ِميَّةَ ْال َجا ِهلِيَّ ِة فَا َ ْنزَ َل ٰ ّ
للاُ َسكينَتَهُ ع َٰلى َرسُولِه َو َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنينَ َواَ ْلزَ َمهُ ْم َكلِ َمةَ التَّ ْق ٰوى 9.
ق بِهَا َواَ ْهلَهَا َو َكانَ ٰ ّ
?َ ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirو َكانُوا اَ َح َّ
َيء عَليما
للاُ بِ ُكلِّ ش ْ
ق لَتَ ْد ُخلُ َّن ْال َم ْس ِج َد ْال َح َرا َم اِ ْن َشا َء ٰ ّ
ق ّٰ
صرينَ ََل تَ َخافُونَ فَ َعلِ َم َما )A
للاُ ٰا ِمنينَ ُم َحلِّقينَ ُر ُؤ َس ُك ْم َو ُمقَ ِّ
ص َد َ
لَقَ ْد َ
للاُ َرسُولَهُ الرُّ ْءيَا بِ ْال َح ّ ِ
ٰ
ْ
َ
َ
ُون ذلِكَ فَتحا قَريبا
ل ْم تَ ْعل ُموا فَ َج َع َل ِم ْن د ِ
ط ِن َم َّكةَ ِم ْن بَ ْع ِد اَ ْن اَ ْ
ف اَ ْي ِديَهُ ْم َع ْن ُك ْم َواَ ْي ِديَ ُك ْم َع ْنهُ ْم ِببَ ْ
ظفَ َر ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َو َكانَ ٰ ّ
َوه َُو الَّذي َك َّ
للاُ بِ َما تَعْ َملُونَ بَصيرا )B
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ّ
َّ
ِّ
ُ
ٰ
َ
َ
َ
َ
ّ
هُ َو الـذي ارْ َس َل َرسُولهُ بِالهُدى َودي ِن ال َح ِّ
ق لِيُظ ِه َرهُ َعلى الدي ِن كله َوكفى بِاّللِ شَهيدا )C
ي َم ْع ُكوفا اَ ْن يَ ْبلُ َغ َم ِحلَّهُ َولَوْ ََل ِر َجال ُم ْؤ ِمنُونَ َونِ َساء ُم ْؤ ِمنَات لَ ْم )D
ص ُّدو ُك ْم ع َِن ْال َم ْس ِج ِد ْال َح َر ِام َو ْالهَ ْد َ
هُ ُم الَّذينَ َكفَرُوا َو َ
ٰ
تَ ْعلَ ُموهُ ْم اَ ْن تَطَ ُؤهُ ْم فَتُصيبَ ُك ْم ِم ْنه ُْم َم َعرَّة بِ َغي ِْر ِع ْلم لِيُ ْد ِخ َل ّ
للاُ في َرحْ َمتِه َم ْن يَ َشا ُء لَوْ تَزَ يَّلُوا لَ َع َّذ ْبنَا الَّذينَ َكفَرُوا ِم ْنه ُْم َع َذابا اَليما
ٰ
ّ
ُم َح َّمد َرسُو ُل ٰ ّ
ار ُر َح َما ُء بَ ْينَهُ ْم ت َٰريهُ ْم ُر َّكعا ُسجَّدا يَ ْبتَ ُغونَ فَضْ ال ِمنَ للاِ َو ِرضْ َوانا سي َماهُ ْم )E
للاِ َوالَّذينَ َم َعهُ اَ ِش َّدا ُء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
اَل ْنجي ِل۪ كَزَ رْ ع اَ ْخ َر َج ش ْ
َطـَهُ فَ ٰازَ َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ فَا ْست َٰوى ع َٰلى
في ُوجُو ِه ِه ْم ِم ْن اَثَ ِر ال ُّسجُو ِد ٰذلِ َ
ك َمثَلُهُ ْم فِي التَّوْ ٰري ِة۪ َو َمثَلُهُ ْم فِي ْ ِ
ٰ
ٰ
ْ
َّ
ّ
ُ
َّ
سُوقِه يُ ْع ِجبُ ُّ
ت ِم ْنهُ ْم َم ْغفِ َرة َواَجْ را عَظيما
الزرَّا َع لِيَغيظَ بِ ِه ُم ال ُكف َ
ار َو َع َد للاُ الذينَ ا َمنُوا َو َع ِملوا الصَّالِ َحا ِ
ْ
ْ
ْ
ي َم ْع ُكوفا اَ ْن يَ ْبلُ َغ َم ِحلَّهُ َولَوْ ََل ِر َجال ُم ْؤ ِمنُونَ َونِ َساء ُم ْؤ ِمنَات لَ ْم 10.
د
ه
ال
و
ام
ر
ح
ال
د
ج
ص ُّدو ُك ْم َع ِن ْال َم ْس ِ ِ َ َ ِ َ َ َ
هُ ُم الَّذينَ َكفَرُوا َو َ
ٰ
ْ
َّ
َّ
ّ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
تَ ْعلَ ُموهُ ْم اَ ْن تَطَ ُؤهُ ْم فَتصيبَك ْم ِمنه ُْم َم َعرَّة بِ َغي ِْر ِعلم لِيُ ْد ِخ َل للاُ في َرحْ َمتِه َم ْن يَ َشا ُء لوْ تَزَ يَّلوا ل َعذ ْبنَا الذينَ َكفَرُوا ِمنه ُْم َعذابا اليما
?ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
ط ِن َم َّكةَ ِم ْن بَ ْع ِد اَ ْن اَ ْ
ف اَ ْي ِديَهُ ْم َع ْن ُك ْم َواَ ْي ِديَ ُك ْم َع ْنهُ ْم بِبَ ْ
ظفَ َر ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َو َكانَ ٰ ّ
َوه َُو الَّذي َك َّ
للاُ بِ َما تَعْ َملُونَ بَصيرا )A
ٰ
ْ
ار ُر َح َما ُء بَ ْينَهُ ْم ت َٰريهُ ْم ُر َّكعا ُسجَّدا يَ ْبتَ ُغونَ فَضْ ال ِمنَ ّ
ُم َح َّمد َرسُو ُل ٰ ّ
للاِ َو ِرضْ َوانا سي َماهُ ْم )B
للاِ َوالَّذينَ َم َعهُ اَ ِش َّدا ُء َعلَى ال ُكفَّ ِ
اَل ْنجي ِل۪ َك َزرْ ع اَ ْخ َر َج ش ْ
َطـَهُ فَ ٰازَ َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ فَا ْست َٰوى ع َٰلى
في ُوجُو ِه ِه ْم ِم ْن اَثَ ِر ال ُّسجُو ِد ٰذلِ َ
ك َمثَلُهُ ْم فِي التَّوْ ٰري ِة۪ َو َمثَلُهُ ْم فِي ْ ِ
ٰ
ٰ
ْ
َّ
ّ
ُ
سُوقِه يُ ْع ِجبُ ُّ
ت ِم ْنهُ ْم َم ْغفِ َرة َواَجْ را عَظيما
الزرَّا َع لِيَغيظَ بِ ِه ُم ال ُكفَّ َ
ار َو َع َد للاُ الذينَ ا َمنُوا َو َع ِملوا الصَّالِ َحا ِ
اِ ْذ َج َع َل الَّذينَ َكفَرُوا في قُلُوبِ ِه ُم ْال َح ِميَّةَ َح ِميَّةَ ْال َجا ِهلِيَّ ِة فَا َ ْن َز َل ٰ ّ
للا ُ َسكينَتَهُ ع َٰلى َرسُولِه َو َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنينَ َواَ ْلزَ َمهُ ْم َكلِ َمةَ التَّ ْق ٰوى )C
ق ِبهَا َواَ ْهلَهَا َو َكانَ ٰ ّ
َو َكانُوا اَ َح َّ
َيء عَليما
للاُ ِب ُك ِّل ش ْ
ق لَتَ ْد ُخلُ َّن ْال َم ْس ِج َد ْال َح َرا َم اِ ْن َشا َء ٰ ّ
ق ّٰ
صرينَ ََل تَ َخافُونَ فَ َعلِ َم َما )D
للاُ ٰا ِمنينَ ُم َحلِّقينَ ُر ُؤ َس ُك ْم َو ُمقَ ِّ
ص َد َ
لَقَ ْد َ
للاُ َرسُولَهُ الرُّ ْءيَا بِ ْال َح ّ ِ
ٰ
ْ
َ
َ
ُون ذلِكَ فَتحا قَريبا
ل ْم تَ ْعل ُموا فَ َج َع َل ِم ْن د ِ
ق لِي ْ
ين ُكلِّه َو َك ٰفى بِ ٰ ّ
ين ْال َح ِّ
اّللِ شَهيدا )E
ُظ ِه َرهُ َعلَى ال ّد ِ
هُ َو الَّـذي اَرْ َس َل َرسُولَهُ بِ ْاله ُٰدى َود ِ
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Cevaplar

1) a, 2) c, 3) b, 4) c, 5) d, 6) a, 7) b, 8) e, 9) d, 10) a
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6. İDĞAM MÜTEÂKRİBEYN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Rahmân suresinin 1-2. sayfaları tahkik usulüyle
ezberden, akabinde ise Mülk suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “İdğâm-ı Mütekâribeyn” kuralı üzerinde durulacak,
Kur’an kültürü kapsamında “Kurban” kavramı etraflıca inceleme konusu
yapılacaktır. Okuma parçasında ise “İbnü’l-Cezerî” konusuyla ilgili bilgi verilmeye
devam edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

İdğam-i mütekâribeyn kaç kategoride ele alınmaktadır?

2.

İdğamla sekte birlikte olduğunda hangisi tercih edilir?

3.

en-Neşr fi’l-Kıraati’l-'Aşr ile Tayyibetü’n-Neşr arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İdğâm-ı Mütekâribeyn

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Rahmân suresinin 1-2.
sayfalarını tahkik usulüne göre
ezberden tilavet edebilmeyi
öğrenir.
3. Mülk suresini hadr usulüne
göre yüzünden okuyabilme
kabiliyeti edinir.
4. İdğâm-ı Mütekâribeyn ve
uygulamaları hakkında bilgi
edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
kurban konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “İbnü’l-Cezerî” konusuyla
ilgili bilgi edinir.

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.

111

Anahtar Kavramlar


İdğam-i mütekâribeyn



Karube



Udhiyye



Tazhiye



en- Neşr fi’l-Kıraati’l-'Aşr



Tayyibetü’n-Neşr



Takribü'n-Neşr fi’l-Kıraati’l-'aşr



Sûkulis-kâfiyyîn



Ebu Amr ed-Dani



et-Teysir



Tahbirü't-Teysir fî kırââti’l-eimmeti’l-‘aşere



el-Ğâye fi’l-kırââti’l-‘aşr
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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6. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
6. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Rahmân Suresi 1-2. Sayfalar
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 55. sırasındaki Rahmân suresinin 1-2. sayfalarında yer alan
1-40. ayetleri tahkik usulüne göre ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi
halinde öğrenci ezberini hadr usulüne göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu
sureler deftere yazılacak ve sözlü sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle
yazılı olduğu bu yazılı metinler, öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber
dinlemesini bu yazılı metinler üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu
metinler üzerinde işaretleyecektir.

1-40
﷽
َلرحْمّٰنُ۪ ﴿ ﴾3عَلَّ َم اْل ُقرْاّٰنَ۪ ﴿ ﴾3خَلَ َ الْاِْنسَانَ۪ ﴿ ﴾0عَلَّ َمهُ الْبَيَانَ ﴿﴾3
ا َّ
جرُ َيسْجُدَانِ ﴿ ﴾3وَالسَّ َم۪اءَ رََفعَهَا
حسْبَانٍ۪ ﴿ ﴾3وَالنَّجْمُ وَالشَّ َ
اَلشَّمْسُ وَاْلقَ َمرُ بِ ُ
وَ َوضَعَ الْم۪يزَانَ۪ ﴿ ﴾7اَلَّا تَ ْطغَوْا فِي الْم۪يزَانِ ﴿ ﴾8وَاَق۪ميُوا الْ َوزْنَ بِاْل ِقسْطِ وَلَا
ضعَهَا لِ ْلاَنَامِ۪ ﴿ ﴾33ف۪يهَا فَاكِ َهةٌ۪ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
سرُوا الْم۪يزَانَ ﴿ ﴾9وَاْلَارْضَ َو َ
خِ
تُ ْ
اْلَاكْمَامِ ﴿ ﴾33وَالْحَبُّ ذُواْلعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ
﴿ ﴾30خَلَ َ اْلاِْنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَاْلفَخَّارِ۪ ﴿َ ﴾33وخَلَ َ اْلجَ۪انَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ۪
شرِقَيْنِ َورَبُّ الْ َم ْغرِبَيْنِ۪ ﴿﴾37
﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَّبِكُمَا ُتكَذِّبَانِ ﴿ ﴾33رَبُّ الْ َم ْ
حرَيْنِ يَلَْتقِيَانِ۪ ﴿ ﴾39بَيْنَهُمَا َب ْرزَخٌ لَا
فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿َ ﴾38مرَجَ الْبَ ْ
خرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ۪ وَالْ َم ْرجَانُ۪
يَْبغِيَانِ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ ﴿ ﴾33يَ ْ
شاّٰتُ فِي الْبَحْرِ كَاْلاَعْلَامِ۪
﴿﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾30وََلهُ الْجَوَارِ الْمُْن َ
﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ۪ ﴿ ﴾33كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ۪ ﴿ ﴾33وَيَْبقّٰى َو ْجهُ
رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَاْلِا ْكرَامِ۪ ﴿ ﴾37فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ ﴿َ ﴾38يسْـَُ۪لهُ مَنْ فِي
السَّمّٰوَاتِ وَاْلَارْضِ۪ كُلَّ يَ ْومٍ هُوَ ف۪ي شَأْنٍ۪ ﴿ ﴾39فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ
﴿ ﴾03سََن ْفرُغُ َلكُمْ اَُّيهَ َّالثقَلَانِ۪ ﴿ ﴾03فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾03يَا َم ْعشَرَ
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الْجِنِّ وَاْلاِنْسِ اِنِ اسْتَ َطعْتُمْ اَنْ تَْنفُذُوا مِ ْن اَقْطَارِ السَّمّٰوَاتِ وَاْلَارْضِ فَاْنفُذُوا۪ لَا تَْنفُذُونَ اِلَّا
ٍ﴾ ُيرْسَلُ عَلَْيكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَار03﴿ ِ﴾ فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَان00﴿ ٍِ۪بسُلْطَان
ُ﴾ َفِاذَا اْنش ََّقتِ السَّمَ۪اء03﴿ ِ﴾ فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا تُكَذِّبَان03﴿ ِ۪صرَان
ِ َوَنُحَاسٌ فَلَا تَنْت
ُ۪ل
َ ﴾ فَيَ ْومَئِذٍ لَا ُيسْـ08﴿ ِ﴾ فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَان07﴿ َِ۪فكَاَنتْ َو ْر َدةً كَالدِّهَان
﴾33﴿ ﴾ فَِباَيِّ اّٰلَ۪ا ِء رَبِّكُمَا ُتكَذِّبَا ِن09﴿ ٌّ۪س وَلَا جَ۪ان
ٌ ْعَ ْن ذَنْبِه۪۪ اِن
(55) Rahmân Suresi 1-2. Sayfaların Meali (1-40. Ayetler)
Rahmân suresi Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sure, adını ilk âyeti oluşturan ve
Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Surede başlıca, Allah’ın
nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette
karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1, 2. Rahmân, Kur’an’ı öğretti.
3. İnsanı yarattı. 4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.
5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.
6. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.
7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.
8. Ölçüde haddi aşmayın.
9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
10. Allah, yeri yaratıklar için var etti.
11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.
12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.
13. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
14. Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.
15. “Cin”i de yalın bir ateşten yarattı.
16. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. 233
18. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. 234
20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.
21. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.
23. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.
25. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Güneş dünyanın herhangi bir noktasında batarken aynı zamanda oranın mukabili olan yerde de doğmaktadır.
Diğer bir bakış açısıyla, güneş bir yerde doğarken aynı anda, bir başka yerde batmaktadır. Buna göre itibarî olarak
güneşin bir tam gün içinde iki doğuşu ve iki batışı bulunmaktadır. Mevsimlere göre güneşin ufukta doğup battığı
farklı noktalar dikkate alınacak olursa, buna göre birçok “Doğu” ve birçok “Batı”dan söz edilebilir. (Bkz: Sâffât
suresi, ayet, 5 ve dipnotu.)
233

234

Benzer ifadeler için bkz. Furkân suresi, ayet, 53.
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26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.
27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.
28. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî
tasarruftadır.
30. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!
32. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye
gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
34. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi
koruyamazsınız.
36. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?
)
38. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak. 235
40. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

6. 1. 2. Yüzünden Okuma: Mülk Suresi
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 30 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 67. sırasındaki
Mülk suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
َ ﴾ اَلَّذ۪ي خََل3﴿ ٌ۪تَبَا َر َك الَّذ۪ي بِيَ ِد ِه الْمُلْكُ۪ وَهُوَ عَلّٰى كُلِّ َش ْيءٍ قَد۪ير
َ َ﴾ اَلَّذ۪ي خَل3﴿ ُ۪الْمَوْتَ وَالْحَيّٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَُّيكُمْ َا ْحسَنُ عَمَالً۪ وَهُوَ اْلعَز۪يزُ اْل َغفُور
ْصرَ۪ هَل
َ َالرحْمّٰنِ مِنْ َتفَاوُتٍ۪ فَا ْرجِعِ الْب
َّ ِ ْسَبْعَ سَمّٰوَاتٍ طِبَاقاً۪ مَا َترّٰى ف۪ي خَل
ٌصرَ كَرَّتَيْنِ يَْنقَِلبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَس۪ير
َ َ﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْب0﴿ ٍَترّٰى مِنْ فُطُور
ْ﴾ وََلقَدْ زَيَّنَّا السَّمَ۪اءَ الدُّنْيَا بِمَصَاب۪يحَ َو َجعَلْنَاهَا ُرجُوماً لِلشََّياط۪ينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُم3﴿
﴾3﴿ ُ﴾ وَلِلَّذ۪ينَ َك َفرُوا ِبرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ۪ وَبِئْسَ الْمَص۪ير3﴿ ِعَذَابَ السَّع۪ير
﴾ َتكَادُ تَمََّيزُ مِنَ اْلغَيْظِ۪ ُكلَّمَ۪ا7﴿ ُِ۪اذَ۪ا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقاً وَ ِهيَ تَفُور

235

Çünkü her şey kayıt altına alınmıştır.

116

اُْل ِقيَ ف۪يهَا فَوْجٌ َساَلَهُمْ َخزَنَُتهَ۪ا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذ۪يرٌ ﴿ ﴾8قَالُوا بَلّٰى قَدْ جَ۪اءَنَا نَذ۪يرٌ
َفكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ َش ْيءٍ۪ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا ف۪ي ضَلَالٍ كَب۪يرٍ ﴿ ﴾9وَقَالُوا لَوْ
كُنَّا َنسْمَعُ اَوْ َن ْعقِلُ مَا كُنَّا ف۪۪ي َاصْحَابِ السَّع۪يرِ ﴿ ﴾33فَاعَْترَفُوا بِذَنْبِهِمْ۪
َفسُحْقاً ِلَاصْحَابِ السَّع۪يرِ ﴿ ﴾33اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِاْلغَْيبِ لَهُمْ َم ْغ ِف َرةٌ وََاجْرٌ
كَب۪يرٌ ﴿ ﴾33وَاَسِرُّوا قَوَْلكُمْ اَوِ اجْهَرُوا بِه۪۪ اَِّنهُ عَل۪ميٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿﴾30
اَلَا َيعْلَمُ مَنْ خَلَ َ۪ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ۪ ﴿ ﴾33هُوَ الَّذ۪ي َجعَلَ َلكُمُ اْلَارْضَ
ذَلُوالً فَا ْمشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا َوكُلُوا مِنْ ِرزْقِه۪۪ وَاِلَْيهِ ُّالنشُورُ ﴿ ﴾33ءََامِنْتُمْ مَنْ فِي
سفَ ِبكُمُ اْلَارْضَ َفِاذَا ِهيَ تَمُورُ۪ ﴿َ ﴾33امْ َامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَ۪اءِ اَنْ
خِ
السَّمَ۪اءِ اَنْ يَ ْ
ُيرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً۪ َفسََتعْلَمُونَ كَْيفَ نَذ۪يرِ ﴿ ﴾37وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
َفكَْيفَ كَانَ نَك۪يرِ ﴿ ﴾38اَوَلَمْ َيرَوْا اِلَى الطَّْيرِ فَوْقَهُمْ صَ۪افَّاتٍ وََيقْبِضْنَ۪ مَا
الرحْمّٰنُ۪ اِنَّهُ ِبكُلِّ َشيْءٍ بَص۪يرٌ ﴿ ﴾39اَمَّنْ هّٰذَا الَّذ۪ي هُ َو جُنْدٌ َلكُمْ
سكُهُنَّ اِلَّا َّ
يُ ْم ِ
ص ُركُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمّٰنِ۪ اِنِ اْلكَاِفرُونَ اِلَّا ف۪ي ُغرُورٍ۪ ﴿ ﴾33اَمَّنْ هّٰذَا الَّذ۪ي
يَنْ ُ
َي ْرزُقُكُمْ اِنْ َا ْمسَكَ ِرزَْقهُ۪ بَلْ لَجُّوا ف۪ي عُتُوٍّ وَُنفُورٍ ﴿ ﴾33اَفَمَنْ يَمْش۪ي ُمكِباًّ
صرَاطٍ ُمسْتَ ۪ميٍ ﴿ ﴾33قُلْ هُوَ
عَلّٰى وَجْهِه۪۪ اَهْدّٰ۪ى اَمَّنْ يَمْش۪ي سَوِياًّ عَلّٰى ِ
ش ُكرُونَ
۪ َدةَ۪ قَل۪يالً مَا تَ ْ
شاَكُمْ َو َجعَلَ َلكُمُ السَّمْعَ وَاْلاَبْصَارَ وَاْلاَفْـ ِ
الَّـذ۪۪ي اَْن َ
شرُونَ ﴿ ﴾33وََيقُولُونَ مَتّٰى هّٰذَا
حَ
﴿ ﴾30قُلْ هُوَ الَّذ۪ي َذرََاكُمْ فِي اْلَارْضِ وَاِلَْيهِ تُ ْ
اللهِ۪ وَاِنَّمَ۪ا اَنَا۪ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ
الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ ﴿ ﴾33قُلْ اِنَّمَا اْلعِلْمُ عِنْدَ ّٰ
﴿ ﴾33فَلَمَّا رَاَوْهُ زُْل َفةً س۪۪يـَ۪تْ وُجُوهُ الَّذ۪ينَ َك َفرُوا وَق۪يلَ هّٰذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ
اللهُ َومَنْ َم ِعيَ اَوْ َرحِمَنَا۪ فَمَنْ يُج۪يرُ
بِه۪ تَدَّعُونَ ﴿ ﴾37قُلْ َارَاَيْتُمْ اِنْ اَهَْلكَِنيَ ّٰ
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َالرحْمّٰنُ ّٰامَنَّا بِه۪ وَعَلَْيهِ تَوَكَّلْنَا۪ َفسََتعْلَمُون
َّ َ﴾ قُلْ هُو38﴿ ٍاْلكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَل۪مي
ْ﴾ قُلْ َارَاَيْتُمْ اِنْ َاصَْبحَ مَ۪اؤُ۪كُمْ غَوْراً فَمَن39﴿ ٍمَ ْن هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ين
﴾03﴿ ٍيَأْت۪يكُمْ بِمَ۪ا ٍء مَع۪ين
6. 2. Tecvid: İdğâm-ı Mütekâribeyn ()إِدغاَمْ ُمتَقا َ ِربَين
İdğâm-ı Mütekâribeyn ()إِدغاَمْ ُمتَقا َ ِربَين

Mahreç veya sıfatları, ya da hem mahreç hem de sıfatları birbirine yakın olan iki harfin yan
yana gelmesiyle oluşur. 236 صفَة
ِ صفَةُ اَوْ َم ْخ َرجا َو
ِ ْما َ تَقا َ َربا َ َم ْخ َرجا اَو
Tüm idğamlarda olduğu gibi idğâm-ı mütekâribeynde de ilk harfin sakin ikincisinin ise
harekeli olma şartı vardır.
İdğâm-ı mütekâribeyn harfleri iki çeşittir:
a. Lam ( )ل, ra (  )رharfleri:
Bu çeşit idğamın Kur’an-ı Kerim’de farklı örnekleri mevcuttur:
ِّ قُلْ َربayeti ِّ قُرْ َربşeklinde idğamla okunur.
 بَلْ َرفَ َعهُ للاayeti ُ بَرْ َرفَ َعهُ للاşeklinde idğamla okunur.
Bu idğamın gerçekleşmesi için ( )لharfinin ra ( )رharfinden önce gelmesi gerekir. Tersi bir
durumda aşağıdaki örneklerde olduğu gibi idğam yapılmaz:

ك
َ ِفا َ ْغفِرْ لَنا َربَّنا َ فَا ْغفِر لِى َوا ْستَ ْغفِرْ لِ َذ ْنب

Ayrıca bu idğamda şu hususa da dikket etmek gerekir. ( )لharfi ra ( )رharfinden önce gelse
bile şayet Mutaffifîn237 suresinde olduğu gibi kelimede idğamla birlikte sekte de varsa, bu
durumda idğam terk edilip sekte yapılır. Çünkü idğamla sekte birlikte olduğunda sekte tercih
edilir. 238
b. Kaf ( )ق, kef (  )كharfleri:
Bu idğamın Kur’an’da tek örneği Murselât239 suresindeki  اَلَ ْم ن َْخلُ ْق ُك ْم ِم ْن َماء َم ِهينayet-i
kerimesinde mevcuttur. Bu kelimenin idğamlı olarak  اَلَ ْم ن َْخلُ ْك ُك ْمşeklinde tam idğamla okunması
tercih edilir. Kaf ( )قharfinin isti‘la sıfatının korunması amacıyla nâkıs idğamla da okunmuştur.
240
İdğamın bu çeşidinde kaf ( )قharfi kef ( )كharfinden önce gelir. Tersi bir durumda yani kef
( )كharfi kaf ( )قharfinden önce geldiğinde idğam olmaz; zaten bunun Kur’ân’da örneği yoktur.
6. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Kurban
1. Kurbanın Mahiyeti
Kurban kelimesi, “karube” kökünden gelmekte olup, yaklaştırmak, Allah’a yaklaştıran şey
anlamına gelmektedir. Bu anlama göre kurban, Allah’a yaklaştıran bir vesiledir. Allah yolunda
cihad yaparak kanlarını akıtmak suretiyle Allah’a yaklaşmak isteyenlere de kurban
denilmektedir. Geçmiş ümmetlerin kurbanı, sığır, koyun ve deve kesmek şeklinde olurdu. 241

Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 60-6; Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri, s. 287; bkz. Dânî, et-Teysîr
fi’l-Kırââti’s-Seb‘, s. 22 vd.
237
Mutaffifîn, 83/14: َك ََّال بَلْ رَان
238
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 63-64.
239
Murselât, 77/20.
240
Ziyâuddîn, Vesîletü’l-Ğufrân, s. 24; Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 64.
241
Bkz. İbn Manzûr, a. g. e. , IV, 82-84.
236
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Kurban, Allah Teâlâ’ya takarrub (yaklaşmak) için kurban niyeti ile kesilen hususi hayvandır.
Kurban bayramında böyle hak rızası için kesilen kurbana “udhiyye” bunu kesmeğe de
“tazhiye” denilir. 242
“Udhiyye”, kurban bayramı günlerinde kesilen hayvanın adıdır. Terim olarak “udhuyye”,
hususi bir hayvanı, hususi bir vakitte Allah’a yakınlaşmak niyeti ile boğazlamaktır. 243
Kurban kesmenin en önemli gayesi, Allah’a yaklaşmaktır. Kurban ibadetinin sahih
olabilmesi buna bağlıdır. “Kurbet” niyeti olmadan kesilen ve et niyeti ile boğazlanan hayvanlar
kurban değildir. Kurban da asıl önem arz eden takva, ihlas ve samimiyettir. 244
Kurban kesmenin temel gayesi, Allah’a yaklaşmaktır. Bütün ibadetlerde olduğu gibi, bu
ibadette de Allah rızasının kazanılması amaçlanmıştır. Kurban edilecek hayvanları insanların
menfaatine sunan Allah’tır. Hayvanların, insanların istifadesine sunuluşunun hikmeti ise,
Allah’ı yüceltmek ve O’nun azametini itiraf etmektir.
Kurban vecibesi, hak yolunda fedakarlığın bir nişanesi, Allah Teâlâ’nın verdiği nimetlerin
bir şükranesidir. Bunun neticesi de sevaba ulaşmak ve bir takım belalardan korunmaktır.
İnsanların ihtiyaçları için her gün yeryüzünde yüz binlerce hayvan kesilmektedir. Fakat bundan
yalnız halleri, vakitleri yerinde olanlar istifade etmektedir. Kurban bayramında ise Hak rızası
için bir kısım hayvanlar kesilmekte, bunların etlerinden, derilerinden birçok muhtaçlar da
istifade etmekte, iktisadî bir mesele, dinî ve ahlakî bir mahiyet almakta, şahsî menfaat yerine
amme menfaati hâkim olmaktadır. Bu açıdan kurban kesilmesi, Müslümanlığa has pek insanî,
içtimaî bir fedakarlık demektir. Velhasıl, kurbanın meşruiyeti; dinî, ahlakî, içtimaî bir takım
hikmetlere, maslahatlara müstenittir. Bunu tasavvur etmeyecek bir akıl sahibi tasavvur
olunmaz. 245
Kurban kesmek, sosyal boyutlu bir ibadettir. Kesilen hayvanın etinden kesen kimsenin
istifade etmesinin yanında muhtaçların, akrabaların, komşuların faydalanması da söz
konusudur. Ancak birinci derecede kurbanın etinden ve derisinden istifade edecek grup,
muhtaçlardır. Hak rızası için bir fedakarlığın ve şükrün göstergesinin alâmeti olan kurbanın
kesilmesindeki gaye ve hikmet, fakir ve muhtaçların ve temel gıda maddesi olan eti alamayacak
kadar düşkün olanların gözetilmesi, kurban etinin ve derisinin onlara tevcih edilmesidir. 246
Allah’ın emri olan kurban kesme247 fiilinin yerine getirilmesi ile sadece Allah’a yaklaşılmaz.
Kesilen kurbanın, insanlar arasında da yakınlaşmaya vesile olması için gerekli tedbirler
alınmıştır. Zira kesilen hayvanın eti taksim edilirken, en yakından başlamak üzere akraba ve
komşular ya da muhtaç ve fakir olanlar senenin belli günlerinde bu ziyafetten faydalanırlar.
Böylece bir yıl boyu evine et getiremeyen fakir ve yoksullar bu ihtiyaçlarını kısa bir süre de
olsa gidermiş olurlar. 248
Kurban, sadece kurban bayramı günlerinde kesilmekle beraber, hacda kesilen şükür ve ceza
kurbanlarından başka, etinden aile efradı; çocukları, torunları, anası, babası ile dedelerinden
herhangi bir kimsenin yiyemeyeceği ve yalnız fakirlere sadaka olarak dağıtılan adak (nezir)
kurbanı249 ile bir çocuğun dünyaya gelişi ile kesilen Akîka kurbanı250, yılın diğer zamanlarında
kesilebilir. 251

Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, İst. ts. 409.
İbn Abidin, a. g. e. , VI, 312-313; Vehbe Zuhaylî, a. g. e. , IV, 392.
244
Hac, 22/37.
245
Bilmen, Ömer Nasuhi, a. g. e. , s. 410
246
Bkz. Kerim Buladı, Kur’an’da Sosyal Dayanışma, s. 227.
247
Kevser, 108/2
248
Mehmet Şeker, a. g. e. , s. 74-75
249
Ali Bardakoğlu, Adak, (Diyanet İslam İlmihali, İstanbul, 2001, c. II, içinde) s. 25.
250
Bardakoğlu, Ali, a. g. e. ; s. 11
251
Şeker, Mehmet, a. g. e. ; s. 75
242
243
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Gerek hac esnasında Mekke’de ve diğer yerlerde Kurban Bayramı günlerinde ve gerekse
adak, şükür, akîka gibi ibadet niyeti ile kesilen bütün kurbanların sebebi- hikmeti, fakirlerin
himayesi, kalkınması ve sevindirilmesidir.
2. Kurbanla İlgili Ayetler

ٰ ْ َق اِ ْذ قَ َّربَا قُرْ بَانا فَتُقُبِّ َل ِم ْن اَ َح ِد ِه َما َولَ ْم يُتَقَبَّلْ ِمن
ِّ َوا ْت ُل َعلَ ْي ِه ْم نَبَا َ ا ْبن َْی ٰا َد َم بِ ْال َح
ال اِنَّ َما
َ َال ََلَ ْقتُلَنَّكَ ق
َ َخَر ق
ِ اَل
ّ ٰ يَتَقَبَّ ُل
َللاُ ِمنَ ْال ُمتَّ ٖقين

“ (Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de
birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı
kabul edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah, ancak
kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.”252

ْ َللاِ ٖفى اَيَّام َم ْعلُو َمات ع َٰلى َما َرزَ قَهُ ْم ِم ْن بَ ٖهي َم ِة ْاَلَ ْن َع ِام فَ ُكلُوا ِم ْنهَا َوا
ّ ٰ لِيَ ْشهَ ُدوا َمنَافِ َع لَهُ ْم َويَ ْذ ُكرُوا ا ْس َم
ط ِع ُموا
س ْالفَ ٖقي َر
َ ِْالبَائ

“Kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah’ın kendilerine rızık olarak
verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri
için) sana (Ka’be’ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yiyin, hem de yoksula, fakire
yedirin.”253

ّ ٰ َولِ ُكلِّ اُ َّمة َج َع ْلنَا َم ْن َسكا لِيَ ْذ ُكرُوا ا ْس َم
للاِ ع َٰلى َما َرزَ قَهُ ْم ِم ْن بَ ٖهي َم ِة ْاَلَ ْن َع ِام فَا ِ ٰلهُ ُك ْم اِ ٰله َوا ِحد فَلَهُ اَ ْسلِ ُموا َوبَ ِّش ِر
َْال ُم ْخبِ ٖتين

“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar
diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu halde yalnız O’na teslim
olun. Alçak gönüllüleri müjdele!”254

ّ ٰ للاِ لَ ُك ْم ٖفيهَا خَ يْر فَ ْاذ ُكرُوا ا ْس َم
ّ ٰ َو ْالبُ ْدنَ َج َع ْلنَاهَا لَ ُك ْم ِم ْن َش َعائِ ِر
ْ َاف فَا ِ َذا َو َجب
َّ ص َو
ت ُجنُوبُهَا فَ ُكلُوا
َ للاِ َعلَ ْيهَا
ْ َِم ْنهَا َوا
َط ِع ُموا ْالقَانِ َع َو ْال ُم ْعتَ َّر َك ٰذلِكَ َس َّخرْ نَاهَا لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُون

“Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin
için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine
Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen
fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin
hizmetinize verdik.”255

ّ ٰ للاَ لُحُو ُمهَا َو ََل ِد َما ُؤهَا َو ٰلـ ِك ْن يَنَالُهُ الت َّ ْقوٰ ى ِم ْن ُك ْم َك ٰذلِكَ َس َّخ َرهَا لَ ُك ْم لِتُ َكبِّرُوا
ّ ٰ َال
للاَ ع َٰلى َما ه َٰدي ُك ْم َوبَ ِّش ِر
َ لَ ْن يَن
َْال ُمحْ ِس ٖنين

“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı
gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu
gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.”256

. اِ َّن َشانِكَكَ هُ َو ْاَلَ ْبتَ ُر. ْصلِّ لِ َربِّكَ َوا ْن َحر
َ َ ف. اِنَّا اَ ْعطَ ْينَاكَ ْال َكوْ ثَ َر

“Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. O halde,
Rabbin için namaz kıl, kurban kes.”257

6. 4. Okuma Parçası: “İbnü’l-Cezerî (”)ابنْالجزري258 (Devam…)
Hac mevsimine kadar mücavir olarak kalıp haccını ifa ettikten sonra Şiraz'a döndü. Hac
yolculuğu süresince uğradığı yerlerde kıraat dersleri vermeyi sürdüren, Medine'de Harem şeyhi
Mâide, 5/27.
Hac, 22/28.
254
Hac, 22/34.
255
Hac, 22/36.
256
Hac, 22/37.
257
Kevser, 108/1-3.
258
Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanarak Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde (DİA, İstanbul, 1999, XX, 553-554)
“İbnü’l-Cezerî” maddesi olarak yayımlanan bu çalışma, tarafımızdan düzenlenerek buraya alınmıştır.
252
253
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Tavaşi'ye de kıraat okutan İbnü'l-Cezeri 827 (1424) yılında Dımaşk'a, buradan da Kahire'ye
gitti; yıllar önce gizlice ayrıldığı bu şehirde bu defa Sultan Eşref Barsbay tarafından
saygıyla karşılandı. Kahire'de bulunduğu süre içinde başta kıraat olmak üzere çeşitli dersler
okuttu. Aynı yıl Mekke'ye gidip dördüncü haccını ifa etti. Ardından ticari maksatla Yemen'e
gitti. Yemen Meliki Mansur Abdullah b. Ahmed er-Resül ona ilgi gösterdi; kendisinden hadis
dinledi. Daha sonra Mekke'ye dönüp 828 (1425) yılında beşinci haccını ifa ederek 829 (1426)
yılı başlarında tekrar Kahire'ye geçti; buradan da Dımaşk ve Basra üzerinden Şiraz'a ulaştı. 5
Rebiülevvel 833'te (2 Aralık 1429) Şiraz'da Sûkulis-kâfiyyîn'de bulunan evinde vefat etti
ve kendi yaptırdığı darü'l-Kur'an'da defnedildi.
İbnü’l-Cezeri'nin altı oğlu ile dört kızı olmuştur. Oğullarından Ebü'l-Feth Muhammed 2
Reblülevvel 777'de (1 Ağustos 1375) Dımaşk'ta doğdu; Kur'an'ı ezberledikten sonra kıraat,
fıkıh, hadis ve nahiv gibi ilimleri tahsil etti. Babası Bursa'ya gidince Dımaşk'taki görevleri
kendisine devredilen Ebü'l-Feth Muhammed 814 ( 1411) yılında vebadan öldü. Diğer bir oğlu
Ebü'l-Hayr Muhammed Cemaziyelevvel 789'- da (Haziran 1387) dünyaya geldi. Kıraat ve hadis
tahsil etti. 801 (1399) yılında babasının yanına Bursa'ya gitti. Bir ara Fatih Sultan Mehmed
onu Divan-ı Hümayun'da tuğra çekmekle görevlendirdi (Taşköprizade, eş-Şeka'ik, s. 42).
Kardeşleri içinde ilimde temayüz ettiği anlaşılan Ebü Bekir Ahmed 17 Ramazan 780'de (7 Ocak
1379) Dımaşk'ta doğdu. Kur’an’ı hatmettikten sonra Şatıbi'nin Hırzu’l-Emani'si başta olmak
üzere kıraate dair bazı metinleri ezberledi. Babası onu Mısır'a götürüp ders okumasını sağladı.
Ardından ona en-Neşr, Tayyibetü'n-Neşr ve Takribü'n-Neşr adlı eserlerini okuttu. Ebü Bekir
ayrıca zamanın tanınmış alimlerinden hadis dinledi. Babası Bursa'da iken yanına gidip bir
taraftan kendini yetiştirmeye çalışırken diğer taraftan ders verdi; Yıldırım Bayezid'in
çocukları onun talebeleri arasında yer aldı. Bursa Ulu Camii'nde imamlık yaptı. Ankara
Savaşı sırasında babasıyla birlikte olan Ebü Bekir'i Timur elçi olarak Sultan Nasır Ferec
b. Berkuk'a gönderdi. Babası Maveraünnehir'de iken Ebü Bekir Bursa'da kaldı. Kardeşi Ebü'lFeth Muhammed'in ölümü üzerine Sultan Eşref Barsbay tarafından ondan boşalan görevlere
tayin edildi. 827'de (1424) babasıyla birlikte Mısır'da bulundu ve on günlük beraberlikten sonra
onu Mekke'ye uğurladı; bir yıl sonraki hac mevsimine kadar burada kalarak babasının
Tayyibetü'n-Neşr'i ile tecvide ve hadis ilmine dair Mukaddime'lerini şerhetti. 828 ( 1425)
yılında babasıyla birlikte hac görevini ifa etti. Beraber gerçekleştirdikleri Mısır ziyaretinden
sonra ailesini almak üzere 829 (1426) yılında Bursa'ya gitti. Bizzat babasının verdiği bu bilgiler
karşısında Keşfu’z-Zunun'da yer alan (II, 1799) onun 827'de (1424) öldüğüne dair bilginin
doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Ziriklî babasından bir süre sonra vefat ettiğini belirtmiştir.
Taşköprizade, İbnü'l-Cezeri'nin diğer çocuklarının da tecvid, kıraat ve hadis konularında
yetişmiş olduklarına işaret etmektedir (eş-Şeka'ik. s. 41-42).
İlmi Kişiliği: İbnü'l-Cezeri'nin zirveye ulaştığı alan hiç şüphesiz ki kıraat ilmidir. İlk
dönemlerde değişik konularda kendini yetiştirmeye çalışırken bu alanla ilgisini hiç kesmemiş,
Dımaşk, Mısır ve Medine'de kıraat-i seb'a ve kıraat-i aşere ile A'meş, Hasan-ı Basri ve İbn
Muhaysın gibi imamların kıraatlerini muhtelif hocalardan tekrar tekrar okuyarak pekiştirmiş,
kıraat vecihlerini meleke haline getirecek ölçüde hıfzetmiştir. Sadece kıraat okuduğu
hocalarının sayısının kırkın üzerinde olması, onun bu ilme tutku ölçüsünde kendini verdiğini
göstermektedir. Hocalık döneminde de okuttuğu çeşitli dersler arasında kıraati hep ön planda
tutmuş, birkaç günlüğüne misafir olarak bulunduğu yerlerde de bu konuda kendisinden istifade
etmek için etrafında kalabalıklar oluşmuş, hatta uzun yolculuklar sırasında geçirilen zaman dahi
ondan yararlanmak için değerlendirilmiştir (Gayetü'n-Nihaye, Il. 250).
Kıraat ve hadis ilmindeki önemi dolayısıyla isnad konusunu ele alan İbnü’l-Cezeri isnadı
dinin bir rüknü olarak anlamış (Cami'u'l-esanid, vr. 1b), en-Neşr'ini yazarken istifade ettiği
kıraat kitaplarıyla ilgili bütün senedlerini bu eserin girişinde verdiği gibi Cami'u'l-esânid
adlı kitabını da bu maksatla kaleme almıştır. İbnü'l-Cezerî kıraat ilminde daha çok aşere
konusu üzerinde durmuştur. İbn Mücahid'in Kitabü's Seb'a'sı ile başlayan kıraat-i seb'a
121

anlayışının Ebü Amr ed-Dani'nin et-Teysir'i ve Şatıbi'nin Hırzu’l-Emani'si gibi eserlerle
yaygınlık kazanması, sahih kıraatlerin kıraat-i seb'adan ibaret olduğu ve Hz. Peygamber'in
"Kur-'an yedi harf üzere nazil oldu" mealindeki hadisinde geçen "yedi harf" ile de aynı şeyin
kastedildiği gibi bir anlayışın ortaya çıkması, bu sebeple kendisinden önce yazılan ve sekiz, on,
on bir, on iki, on üç kıraati ihtiva eden eserlere ilgi gösterilmemesi karşısında İbnü’l-Cezeri,
sahih kıraatlerden oluştuğuna inandığı aşere konusunu ciddi şekilde ele almıştır. Önce en-Neşr
fi’l-Kıraati’l-'Aşr adlı eserini yazmış, ardından onu Tayyibetü’n-Neşr ile manzum hale
getirmiş, daha sonra da Takribü'n-Neşr fi’l-Kıraati’l-'aşr adıyla eserini ihtisar etmiştir.
Amacı da öğretim programlarında seb'anın yerini aşerenin almasını sağlamaktı. İbnü’l-Cezeri,
bu çalışmalarıyla kıraat-i seb'a anlayışına alternatif bir program ortaya koymakla yetinmemiş,
bu anlayışın yaygınlaşmasında önemli yeri olan eserlerden Şatıbi'nin Hırzu’l-Emânî adlı
manzumesindeki yedi kıraati ona tamamlamak üzere ed-Dürre'yi nazmetmiş, ardından
Ebü Amr ed-Dani' nin et-Teysir'ine Ebü Ca'fer el-Kari, Ya'kub el-Hadrami ve Halef b.
Hişam'ın kıraatlerini de ilave etmek suretiyle Tahbirü't-Teysir fî kırââti’l-eimmeti’l-‘aşere
adlı eserini meydana getirmiştir (Tahbirü't-Teysir, s. 8). Aşere üzerinde dururken yedi imama
ilave ettiği üç imamın kıraatlerinin de sahih senedle geldiğini, onların her bir rüknünün Hz.
Osman'ın mushaflarının hattına, bir vechile de olsa nahiv kaidelerine uygun olduğunu
savunmuştur. İbnü'l Cezeri bu çabalarında amacına ulaşmış, İbn Mihran en-Nisabüri'nin ilk
defa el-Ğâye fi’l-kırââti’l-‘aşr adlı eseriyle bir araya getirdiği meşhur on imamın kıraati onun
bu çalışmalarıyla yaygınlaşmış ve zaman içinde bu ilmin öğretiminde bütünlüğünü koruyarak
gü- nümüze ulaşmıştır. Bazı İslam ülkelerinde, özellikle Türkiye'de kıraat tedrisatında
korunagelen icazet geleneğindeki isnad zincirlerinin genellikle İbnü’l-Cezerî'ye dayanması,
diğer bir ifadeyle günümüzden Hz. Peygamber'e ulaşan kıraat silsilelerinin en yoğun kesişme
noktasında İbnü’l-Cezerî'nin bulunması onun bu ilimdeki haklı otoritesiyle doğrudan ilgilidir.
İbnü’l-Cezerî, gençlik yıllarında kaleme aldığı Müncidü'l-Mukriîn adlı eserinde
aşerenin bütün ihtilaf unsurlarıyla mütevatir kıraatler olduğunu ileri sürmüş, kıraat
vecihlerinden med, imale ve hemzenin teshili gibi konulardaki farklılıkları mütevatir saymayan
İbnü'l-Hacib'i eleştirerek idğam, "ra"nın terkikı, "lam"ın tağlizi, harekenin nakli gibi konular
dahil olmak üzere aşere içinde yer alan bütün kıraat vecihlerinin mütevatir olduğunu
ispatlamaya çalışmıştır. Kıraat-i seb'a içinde sadece imale ve med gibi usule dair konularda
değil ferş-i hurüfta da şaz unsurların bulunduğunu ileri süren Ebü Şame'yi eleştirirken daha ağır
bir üslüp kullanmıştır (Müncidü'l-Mukriîn, s. 57- 62). Ancak İbnü'l-Cezeri'nin yetişkinlik
döneminde kaleme aldığı en-Neşr'inde bu anlayışını yumuşattığı, "mütevatir" terimi
yerine "sahih" kelimesini kullandığı, hatta önceki görüşünde yanıldığını itiraf ettiği
görülmektedir. Buna göre bir kıraatin sahih olabilmesi için onun resm-i hatta, bir vechile de
olsa nahiv kaidelerine uygun olması ve sahih bir senedle gelmesi önemlidir. Bu şartları
taşımayan bir kıraat vechi yedi kıraat içinde de olsa şazdır ve batıldır (en-Neşr; I, 9-13).
el-Ahrufü's-seb'a konusunda genelde İbn Cerir et-Taberi, İbn Abdülber, Mekki b. Ebü Talib
gibi düşünen İbnü'l-Cezeri'ye göre meşhur on kıraat, Hz. Peygamber'in elahrufü's-seb'a
hadisinde geçen yedi harften biri veya onun bir cüzüdür. Hz. Osman'ın mushafları da bu
yedi harften birine göre yazılmış, ancak nokta ve hareke taşımadıklarından bir harften
daha çok okuyuşa imkan vermiştir (Müncidü'l-Mukriîn, s. 56).
İbnü'l Cezeri, kıraat ilminin öğretiminde cem' metodunun uygulanabileceği görüşündedir.
Ancak bu metotla okumaya geçmeden önce talebenin bütün kıraatleri infirad üzere okuması.
kıraat ve resm-i hatta dair birer kitabı ezberlemesi, tecvidi ve harflerin sıfat ve mahreclerini
öğrenip uygulayabilmesi gerekir. Kıraat vecihlerini cemederken uygun olmayan yerlerde
durmamaya ve vakıf sonrasında uygun olmayan yerlerden başlangıç yapmamaya dikkat
edilmelidir. Bazı müteahhir kurrânın yaptığı gibi kıraat farklılıklarını kelime kelime okuyarak
göstermek bid'attır (a. g. e. , s. 12-13).
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Rahmân suresi 1-3. ayetlerdeki
َْْسان
َ َْاْلن
ِ اَلرحمٰ نُْْعَل َمْالقُر ٰانَْْ َخلَق
bölümlerinin tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ُْ اَلرحمٰ ن:

er-râ ( )اَل َّرidğam-ı şemsiyye bila ğunne,
râ ( )رharfi fetha harekeden dolayı kalın,
mâ (َ  )ماmedd-i tabii,
mânu ( )ما َ ُنgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
mân ( )ما َ ْنdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,

َْ عَل َمْالقُر ٰان:

‘alle ( ) َع َّلidğam-ı misleyn bila ğunne,
mel’kur ( ْ ) َم ْالقُرizhâr-ı kameriyye,
râ ( )رharfi fetha harekeden dolayı kalın,
ُ geçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
ânu ()ان
ْ durulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
ân ()آن

َْسان
َ َْاْلن
ِ  َخلَق:

kal’in (اَل ْن
َ ) izhâr-ı kameriyye,
ِْ ق
insâ ( )اِ ْنساihfâ,
sânu ( )سا َ ُنgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
sân ( )سا َ ْنdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız.
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Uygulama Soruları
1. Bir kelimede lâm ( )لharfi sakin, ra ( )رharfi harekeli olarak gelirse aşağıdaki
tecvid kurallarından hangisi olur?
A)
B)
C)
D)
E)

İdğâm-ı Mütecâniseyn
İdğam-ı Bila Ğunne
İzhar-ı Kameriyye
Hiçbiri
İdğam-ı Mütekaribeyn

2. Kurban kelimesinin lügat anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)
Kan akıtmak
B)
Taat ve teslimiyet
C)
İhlas ve samimimyet
D)
Yaklaştırmak, Allah’a yaklaştıran şey
E)
Hediye etmek, vermek
3. Tayyibetü'n-Neşr ve Takribü'n-Neşr eserlerinin müellifi kimdir?
A)
Heysemi
B)
İbn Furek
C)
İbnü’l-Cezeri
D)
Karabaşi
E)
Şatıbi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Rahmân suresinin 1-2. sayfalarının tahkik usulüne göre ezberletilmesi
gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur.
Mülk suresi de hadr usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda İdğâm-ı Mütekâribeyn kuralı üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü
kapsamında kurban kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma parçasında ise “İbnü’lCezerî” konusuyla ilgili bilgi verilmeye devam edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. ْ  اَلَ ْم ن َْخلُ ْك ُكم, بَلْ َرفَ َعهُ للاörneklerinde hangi tecvid kuralı vardır?
A)
İdğâm-ı Mütecâniseyn
B)
İdğam-ı Mütekaribeyn
C)
İdğam-ı Meal Ğunne
D)
İdğam-ı Misleyn Meal Ğunne
E)
İdğam-ı Bila Ğunne
2. Bir kelimede ra ( )رharfi sakin, lâm ( )لharfi harekeli olarak gelirse aşağıdaki tecvid
kurallarından hangisi olur?
A)
İdğam-ı Mütekaribeyn
B)
Hiçbiri
C)
İdğâm-ı Mütecâniseyn
D)
İdğam-ı Bila Ğunne
E)
İdğam-ı Meal Ğunne
3. Kurban bayramında hak rızası için kesilen kurbana ne ad verilir?
A)
Hedy
B)
Kalaid
C)
Udhiyye
D)
Akika
E)
Nezir
4. Aşağıdaki şıklarda belirtilen şahıslardan hangisi adak (nezir) kurbanının etinden
yiyebilir?
A)
Eşi
B)
Çocuklar
C)
Torunlar
D)
Fakir kardeşler
E)
Fakir dede ve nine
ّ ٰ َال
5. للاَ لُحُو ُمهَا َو ََل ِد َما ُؤهَا َو ٰلـ ِك ْن يَنَالُهُ التَّ ْق ٰوى ِم ْن ُك ْم
َ  لَ ْن يَنayetinin meali aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A)
O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Onların
kanları asla Allah’a ulaşmaz.
B)
Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız
(Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.
C)
Onların etleri asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı
gelmekten sakınmanız) ulaşır.
D)
Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin kurbiyet ve
teslimiyetiniz ulaşır.
E)
O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.
ّ ٰ للاِ لَوْ يُطي ُع ُك ْم في َكثير ِمنَ ْاَلَ ْم ِر لَ َعنِ ُّت ْم َو ٰل ِك َّن
ّ ٰ ُول
6. َّب اِلَ ْي ُك ُم ْاَلي َمانَ َوزَ يَّـنَهُ في قُلُوبِ ُك ْم
َ للاَ َحب
َ َوا ْعلَ ُموا اَ َّن في ُك ْم َرس
ََّاش ُدون
َ  َو َك َّرهَ اِلَ ْي ُك ُم ْال ُك ْف َر َو ْالفُسُوayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden
ِ ق َو ْال ِعصْ يَانَ اُو ٰلكِكَ هُ ُم الر
hangisi gelmektedir?
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ْض ُك ْم لِبَعْ ُ اَ ْن تَحْ بََُ )A
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا ََل تَرْ فَ ُعوا اَصْ َواتَ ُك ْم فَوْ َ
ق َ
ت النَّبِ ِّي َو ََل تَجْ هَرُوا لَهُ بِ ْالقَوْ ِل َك َجه ِْر بَع ِ
صوْ ِ
اَ ْع َمالُ ُك ْم َواَ ْنتُ ْم ََل تَ ْش ُعرُونَ
ت اَ ْكثَ ُرهُ ْم ََل يَ ْعقِلُونَ )B
اِ َّن الَّذينَ يُنَادُونَكَ ِم ْن َو َرا ِء ْالحُ ج َُرا ِ
ٰ
صبَرُوا َح ٰتّى ت َْخرُ َج اِلَ ْي ِه ْم لَ َكانَ خَ يْرا لَهُ ْم َو ّ
للاُ َغفُور َرحيم )C
َولَوْ اَنَّهُ ْم َ
ٰ
ْ
اسق بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا اَ ْن تُصيبُوا قَوْ ما بِ َجهَالَة فَتُصْ بِحُوا عَلى َما فَ َعلتُ ْم نَا ِدمينَ )D
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا اِ ْن َجا َء ُك ْم فَ ِ
ٰ
ٰ
للاِ َونِ ْع َمة َو ّ
فَضْ ال ِمنَ ّ
للاُ عَليم َحكيم )E
للاِ َونِ ْع َمة َو ٰ ّ
 ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisiفَضْ ال ِمنَ ٰ ّ
للاُ عَليم َحكيم 7.
?gelmektedir
ْض ُك ْم لِبَعْ ُ اَ ْن تَحْ بََُ )A
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا ََل تَرْ فَ ُعوا اَصْ َواتَ ُك ْم فَوْ َ
ق َ
ت النَّبِ ِّي َو ََل تَجْ هَرُوا لَهُ بِ ْالقَوْ ِل َك َجه ِْر بَع ِ
صوْ ِ
اَ ْع َمالُ ُك ْم َواَ ْنتُ ْم ََل تَ ْش ُعرُونَ
ت اَ ْكثَ ُرهُ ْم ََل يَ ْع ِقلُونَ )B
اِ َّن الَّذينَ يُنَادُونَكَ ِم ْن َو َرا ِء ْالحُ ج َُرا ِ
ٰ
ّ
صبَرُوا َح ٰتّى ت َْخرُ َج اِلَ ْي ِه ْم لَ َكانَ خَ يْرا لَهُ ْم َوللاُ َغفُور َرحيم )C
َولَوْ اَنَّهُ ْم َ
ٰ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
اسق بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا ا ْن تصيبُوا قوْ ما بِ َجهَالة فتصْ بِحُوا عَلى َما ف َعلت ْم نَا ِدمينَ )D
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا اِ ْن َجا َء ُك ْم فَ ِ
ٰ
َان ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنينَ ا ْقتَتَلُوا فَاَصْ لِحُوا بَ ْينَهُ َما فَا ِ ْن بَغ ْ
َت اِحْ ٰديهُ َما َعلَى ْاَلُ ْخ ٰرى فَقَاتِلُوا الَّتي تَبْغي َحتّى تَفي َء )E
َواِ ْن طَائِفَت ِ
ٰ
ٰ
ٰ
اِلى اَ ْم ِر ّ
للاِ فَا ِ ْن فَا َء ْ
للا ي ُِحبُّ ْال ُم ْق ِسطينَ
ت فَاَصْ لِ ُحوا بَ ْينَهُ َما بِ ْال َع ْد ِل َواَ ْق ِسطُوا اِ َّن ّ َ
َان ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنينَ ا ْقتَتَلُوا فَاَصْ لِحُوا بَ ْينَهُ َما فَا ِ ْن بَغ ْ
َت اِحْ ٰديهُ َما َعلَى ْاَلُ ْخ ٰرى فَقَاتِلُوا الَّتي تَبْغي َح ٰتّى تَفي َء 8.
َواِ ْن طَائِفَت ِ
ٰ
ٰ
ت فَاَصْ ِلحُ وا َب ْينَهُ َما بِ ْال َع ْد ِل َواَ ْق ِسطُوا اِ َّن ّ
ayetinden sonra aşağıdakiاِ ٰلى اَ ْم ِر ّ
للاِ فَا ِ ْن فَا َء ْ
للاَ ي ُِحبُّ ْال ُم ْق ِسطينَ
?ayetlerden hangisi gelmektedir
اِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ اِ ْخ َوة فَاَصْ لِحُوا بَ ْينَ اَخَ َو ْي ُك ْم َواتَّقُوا ٰ ّ
للاَ لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ )A
ت اَ ْكثَ ُرهُ ْم ََل يَ ْعقِلُونَ )B
اِ َّن الَّذينَ يُنَادُونَكَ ِم ْن َو َرا ِء ْالحُ ج َُرا ِ
ٰ
صبَرُوا َح ٰتّى ت َْخرُ َج اِلَ ْي ِه ْم لَ َكانَ خَ يْرا لَهُ ْم َو ّ
للاُ َغفُور َرحيم )C
َولَوْ اَنَّهُ ْم َ
ٰ
ْ
اسق بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا اَ ْن تُصيبُوا قَوْ ما بِ َجهَالَة فَتُصْ بِحُوا عَلى َما فَ َعلتُ ْم نَا ِدمينَ )D
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا اِ ْن َجا َء ُك ْم فَ ِ
ٰ
ٰ
للاِ َونِ ْع َمة َو ّ
فَضْ ال ِمنَ ّ
للاُ عَليم َحكيم )E
ٰ
للا لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ 9.
 ayetinden sonra aşağıdakiاِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ اِ ْخ َوة فَاَصْ لِحُوا َب ْينَ اَخَ َو ْي ُك ْم َواتَّقُوا ّ َ
?ayetlerden hangisi gelmektedir
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا ََل يَسْخَ رْ قَوْ م ِم ْن قَوْ م ع َٰسى اَ ْن يَ ُكونُوا خَ يْرا ِم ْنهُ ْم َو ََل نِ َساء ِم ْن نِ َساء ع َٰسى اَ ْن يَ ُك َّن خَ يْرا ِم ْنه َُّن )A
س ِاَل ْس ُم ْالفُسُو ُ
ان َو َم ْن لَ ْم يَتُبْ فَاُو ٰلكِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمونَ
ب بِ ْك َ
َو ََل ت َْل ِم ُزوا اَ ْنفُ َس ُك ْم َو ََل تَنَابَ ُزوا بِ ْاَلَ ْلقَا ِ
ق بَعْ َد ْاَلي َم ِ
ت اَ ْكثَ ُرهُ ْم ََل يَ ْع ِقلُونَ )B
اِ َّن الَّذينَ يُنَادُونَكَ ِم ْن َو َرا ِء ْالحُ ج َُرا ِ
ٰ
ّ
صبَرُوا َح ٰتّى ت َْخرُ َج اِلَ ْي ِه ْم لَ َكانَ خَ يْرا لَهُ ْم َوللاُ َغفُور َرحيم )C
َولَوْ اَنَّهُ ْم َ
ٰ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
اسق بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا ا ْن تصيبُوا قَوْ ما بِ َجهَالة فَتصْ بِحُوا عَلى َما فَ َعلت ْم نَا ِدمينَ )D
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا اِ ْن َجا َء ُك ْم فَ ِ
ٰ
ٰ
للاِ َونِ ْع َمة َو ّ
فَضْ ال ِمنَ ّ
للاُ عَليم َحكيم )E
للاِ َونِ ْع َمة َو ٰ ّ
 ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisiفَضْ ال ِمنَ ٰ ّ
للاُ عَليم َحكيم 10.
?gelmektedir
ْض ُك ْم لِبَعْ ُ اَ ْن تَحْ بََُ )A
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا ََل تَرْ فَ ُعوا اَصْ َواتَ ُك ْم فَوْ َ
ق َ
ت النَّبِ ِّي َو ََل تَجْ هَرُوا لَهُ بِ ْالقَوْ ِل َك َجه ِْر َبع ِ
صوْ ِ
اَ ْع َمالُ ُك ْم َواَ ْنتُ ْم ََل تَ ْش ُعرُونَ
ت اَ ْكثَ ُرهُ ْم ََل يَ ْعقِلُونَ )B
اِ َّن الَّذينَ يُنَادُونَكَ ِم ْن َو َرا ِء ْالحُ ج َُرا ِ
للاِ لَوْ يُطي ُع ُك ْم في َكثير ِمنَ ْاَلَ ْم ِر لَ َعنِتُّ ْم َو ٰل ِك َّن ٰ ّ
ُول ٰ ّ
َّب اِلَ ْي ُك ُم ْاَلي َمانَ َوزَ يَّـنَهُ في قُلُوبِ ُك ْم )C
للاَ َحب َ
َوا ْعلَ ُموا اَ َّن في ُك ْم َرس َ
َّاش ُدونَ
َو َك َّرهَ اِلَ ْي ُك ُم ْال ُك ْف َر َو ْالفُسُو َ
ق َو ْال ِعصْ يَانَ اُو ٰلكِكَ هُ ُم الر ِ
ٰ
ْ
اسق بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا اَ ْن تُصيبُوا قَوْ ما بِ َجهَالَة فَتُصْ بِحُوا عَلى َما فَ َعلتُ ْم نَا ِدمينَ )D
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا اِ ْن َجا َء ُك ْم فَ ِ
ٰ
ٰ
للاِ َونِ ْع َمة َو ّ
فَضْ ال ِمنَ ّ
للاُ عَليم َحكيم )E
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Cevaplar

1) b, 2) b, 3) c, 4) d, 5) b, 6) e, 7) e, 8) a, 9) a, 10) c
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7. eL ( )الTAKISININ OKUNUŞU (İDĞÂMI)

129

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Rahmân suresinin 3-4. sayfaları tahkik usulüyle
ezberden, akabinde ise Kalem suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “el ( )الTakısının Okunuşu (İdğâmı)” kuralı üzerinde
durulacak, Kur’an kültürü kapsamında “Sadaka” kavramı etraflıca inceleme konusu
yapılacaktır. Okuma parçasında ise “İbnü’l-Cezerî” konusuyla ilgili bilgi verilmeye
devam edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İdğâm-ı Şemsiyye kendi içinde kat kategoriye ayrılır?

2.

İdğâm-ı Şemsiyye harflerinin Arapça tekerlemesi nasıldır?

3.

İdğâm-ı Şemsiyye ile izhâr-ı kameriyye arasındaki en belirgin farklar nelerdir?

131

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Bu
ünite
kazanımlarının
Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
el
()ال
Takısının 2. Rahmân suresinin 3-4.
sayfalarını tahkik usulüne göre
Okunuşu (İdğâmı)
ezberden tilavet edebilmeyi
öğrenir.
3. Kalem suresini hadr usulüne
göre yüzünden okuyabilme
kabiliyeti edinir.
4. el ( )الTakısının Okunuşu
(İdğâmı) hakkında bilgi edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
sadaka konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “İbnü’l-Cezerî” konusuyla
ilgili bilgi edinir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


İdğâm-ı Şemsiyye



İzhâr-ı kameriyye



Şerhu’l-Mesâbîh



ed-Dürre fî kırââti’s-selâseti’l-mütemmime li’l-‘aşere



Tahbîrü’t-Teysîr fî kırââti’l-eimmeti’l-’aşere



et-Temhîd fî ‘ilmi’t-tecvîd


Mukaddime(tü’l-Cezerî) fîmâ yecibü ‘ale’l-kârii
Mukaddimetü’l-Cezeriyye, el-Cezeriyye, Mukaddime fi’t-tecvîd)


el-Havâşi’l-müfehhime fî şerhi’l-Mukaddime



Muhtasaru Şerhi’l-Mukaddimeti’l-Cezeriyye



ed-Dekâiku’l-muhkeme fî şerhi’l-Mukaddime



el-Minahu’l-fikriyye ‘alâ metni’l-Cezeriyye

en

ya’lemehû

(el-

133

Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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7. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
7. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Rahmân Suresi 3-4. Sayfalar
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 55. sırasındaki Rahmân suresinin 3-4. sayfalarında yer alan
41-78. ayetleri tahkik usulüne göre ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi
halinde öğrenci ezberini hadr usulüne göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu
sureler deftere yazılacak ve sözlü sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle
yazılı olduğu bu yazılı metinler, öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber
dinlemesini bu yazılı metinler üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu
metinler üzerinde işaretleyecektir.

41-78
﷽
ج ِرمُونَ بِس۪ميّٰيهُمْ فَيُ ْؤخَذُ بِالنَّوَاص۪ي وَاْلاَقْدَامِ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ
ُي ْع َرفُ الْمُ ْ
ج ِرمُونَ۪ ﴿ ﴾30يَطُوفُونَ
رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ ﴿ ﴾33هّٰذِه۪ جَهَنَّمُ الَّت۪ي ُيكَذِّبُ بِهَا الْمُ ْ
بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪ميٍ اّٰنٍ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ۪ ﴿ ﴾33وَلِمَنْ خَافَ َمقَامَ
رَبِّه۪ جَنَّتَانِ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۪ ﴿ ﴾37ذَوَاتَ۪ا اَفْنَانٍ۪ ﴿﴾38
جرِيَانِ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ
فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾39ف۪يهِمَا عَيْنَانِ تَ ْ
رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ ﴿ ﴾33ف۪يهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِ َهةٍ زَ ْوجَانِ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا
ُتكَذِّبَانِ ﴿ ﴾30مَُّتكِـ۪۪ينَ عَلّٰى ُفرُشٍ بَطَ۪ائِنُهَا مِنْ اِسْتَْبرَقٍ۪ َوجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۪
الط ْرفِ۪ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ
صرَاتُ َّ
﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾33ف۪يهِنَّ قَا ِ
اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَ۪انٌّ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ۪ ﴿َ ﴾37كاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ
وَالْ َم ْرجَانُ۪ ﴿ ﴾38فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾39هَلْ جَزَ۪اءُ اْلِا ْحسَانِ اِلَّا
اْلِا ْحسَانُ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ ﴿َ ﴾33ومِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۪ ﴿﴾33
فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ۪ ﴿ ﴾30مُ ْدهَ۪امَّتَانِ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا
ُتكَذِّبَانِ۪ ﴿ ﴾33ف۪يهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ۪ ﴿ ﴾33فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ۪
﴿ ﴾37ف۪يهِمَا فَاكِ َهةٌ وَنَخْلٌ َورُمَّانٌ۪ ﴿ ﴾38فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَانِ۪ ﴿﴾39
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ٌ﴾ حُور73﴿ ِ۪﴾ فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَان73﴿ ٌ۪ف۪يهِنَّ خَْيرَاتٌ حِسَان
ٌُن اِنْس
َّ ﴾ لَمْ يَطْمِثْه70﴿ ِ۪﴾ فَِباَيِّ اّٰلَ۪ا ِء رَِّبكُمَا ُتكَذِّبَان73﴿ َِ۪مقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام
﴾ مَُّتكِـ۪۪ينَ عَلّٰى73﴿ ِ۪﴾ فَِباَيِّ اّٰلَ۪اءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان73﴿ ٌّ۪قَبْلَهُمْ وَلَا جَ۪ان
ُ﴾ تَبَا َركَ اسْم77﴿ ﴾ فَِباَيِّ اّٰلَ۪ا ِء رَِّبكُمَا تُكَذِّبَا ِن73﴿ ٍ۪ضرٍ وَعَْب َقرِيٍّ ِحسَان
ْ ُرَ ْف َرفٍ خ
﴾78﴿ ِك ذِي الْجَلَالِ وَاْلاِ ْكرَام
َ ِّرَب
(55) Rahmân 3-4. Sayfa Meali (41-78. Ayetler)
Bismillâhirrahmânirrahîm.
41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.
42. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.
44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.
45. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet
vardır.
47. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle
bezenmiştir.
49. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
50. İçlerinde akan iki pınar vardır.
51. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.
53. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
54. Onlar astarları kalın ipekten olan dِ۪ şeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri
(zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.
55. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce
ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.
57. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
58. Onlar sanki yakut ve mercandır.
59. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.
61. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.
63. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
64. O iki cennet koyu yeşil renktedir.
65. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.
67. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.
69. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.
71. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
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72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.
?73. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz
74. Onlara, eşlerinden ِ۪ nce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.
?75. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz
76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).
?77. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz
78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.

7. 1. 2. Yüzünden Okuma: Kalem Suresi
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 52 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 68. sırasındaki
Kalem suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﴿﴾38
﷽
ن۪ وَاْلقَلَمِ َومَا َيسْ ُطرُونَ۪ ﴿ ﴾3مَ۪ا اَْنتَ بِِنعْ َمةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ۪ ﴿ ﴾3وَاِنَّ لَ َ
ك
صرُ وَيُبْصِرُونَ۪ ﴿﴾3
َلَاجْراً غَْيرَ مَمْنُونٍ۪ ﴿ ﴾0وَاِنَّكَ َلعَلّٰى خُلُ ٍ عَظ۪ميٍ ﴿َ ﴾3فسَتُبْ ِ
ِباَِّيكُمُ الْ َمفْتُونُ ﴿ ﴾3اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِه۪۪ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُهْتَد۪ينَ ﴿ ﴾7فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ ﴿ ﴾8وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ ﴾9وَلَا
تُطِـعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَه۪ينٍ۪ ﴿ ﴾33هَمَّازٍ مَشَّ۪اءٍ بِنَم۪ ٍمي۪ ﴿ ﴾33مَنَّاعٍ لِلْخَْيرِ ُمعْتَدٍ
اَُ۪ ٍمي۪ ﴿ ﴾33عُتُلٍّ َبعْدَ ذّٰلِكَ زَن۪ ٍمي۪ ﴿ ﴾30اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَن۪ينَ۪ ﴿﴾33
خرْطُومِ ﴿ ﴾33اِنَّا
ِاذَا تُتْلّٰى عَلَْيهِ اّٰيَاتُنَا قَالَ اَسَاط۪يرُ اْلاَوَّل۪ينَ ﴿ ﴾33سََنسِ ُمهُ عَلَى الْ ُ
ص ِرمُنَّهَا مُصْبِح۪ينَ۪ ﴿ ﴾37وَلَا
بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَ۪ا َاصْحَابَ الْجََّنةِ۪ ِاذْ اَ ْقسَمُوا لَيَ ْ
َيسْتَثْنُونَ ﴿ ﴾38فَطَافَ عَلَيْهَا طَ۪ائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَ۪ائِمُونَ ﴿َ ﴾39فَاصْبَحَتْ
كَالصَّر۪ميِ ﴿ ﴾33فَتَنَادَوْا مُصْبِح۪ينَ۪ ﴿ ﴾33اَنِ اغْدُوا عَلّٰى َحرِْثكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صَارِم۪ينَ ﴿ ﴾33فَانْطََلقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ۪ ﴿ ﴾30اَنْ لَا يَ ْدخُلَنَّهَا الْيَ ْومَ عَلَيْكُمْ
ِمسْك۪ينٌ ﴿ ﴾33وَغَدَوْا عَلّٰى َح ْردٍ قَادِر۪ينَ ﴿ ﴾33فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُ۪وا اِنَّا
حرُومُونَ ﴿ ﴾37قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَـكُمْ لَوْلَا
َلضَ۪الُّونَ۪ ﴿ ﴾33بَلْ نَحْنُ مَ ْ
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ُتسَبِّحُونَ ﴿ ﴾38قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَ۪ا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ ﴿َ ﴾39فاَقْبَلَ َبعْضُهُ ْم عَلّٰى بَعْضٍ
يَتَلَا َومُونَ ﴿ ﴾03قَالُوا يَا وَيْلَنَ۪ا اِنَّا كُنَّا طَاغ۪ينَ ﴿َ ﴾03عسّٰى رَبُّنَ۪ا اَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً
ك اْلعَذَابُ۪ وََلعَذَابُ اْل ّٰا ِخ َرةِ َاكَْبرُ۪ لَوْ كَانُوا
مِْنهَ۪ا اِنَّ۪ا اِلّٰى رَبِّنَا رَاغِبُو َن ﴿ ﴾03كَذّٰلِ َ
جعَلُ الْ ُمسْلِم۪ينَ
َيعْلَمُونَ۪ ﴿ ﴾00اِنَّ لِلْمُتَّ ۪ينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّع۪ميِ ﴿ ﴾03اَفَنَ ْ
حكُمُونَ۪ ﴿ ﴾03اَمْ لَـكُمْ كِتَابٌ
جرِم۪ينَ۪ ﴿ ﴾03مَا لَـكُمْ۪ كَيْفَ تَ ْ
كَالْمُ ْ
ف۪يهِ تَ ْدرُسُونَ۪ ﴿ ﴾07اِنَّ لَـكُمْ ف۪يهِ لَمَا تَخََّيرُونَ۪ ﴿َ ﴾08امْ لَـكُمْ اَيْمَانٌ
حكُمُونَ۪ ﴿ ﴾09سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذّٰلِكَ
عَلَيْنَا بَاِل َغةٌ اِلّٰى يَ ْومِ الْقِيّٰ َمةِ۪ اِنَّ لَـكُمْ لَمَا تَ ْ
ش َركَ۪ائِهِمْ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ
زَع۪ ٌمي۪۪ ﴿َ ﴾33امْ لَهُمْ ُش َركَ۪اءُ۪۪ فَلْيَأْتُوا ِب ُ
شفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا َيسْتَط۪يعُو َن۪ ﴿ ﴾33خَا ِش َعةً
﴿ ﴾33يَ ْومَ ُي ْك َ
اَبْصَارُهُمْ تَرْ َهقُهُمْ ذَِّلةٌ۪ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿ ﴾30فَ َذرْن۪ي
َومَنْ يُكَذِّبُ بِهّٰذَا الْحَد۪يثِ۪ سََنسْتَ ْد ِرجُهُمْ مِنْ حَْيثُ لَا َيعْلَمُونَ۪ ﴿ ﴾33وَُامْل۪ي
لَهُمْ۪ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينٌ ﴿َ ﴾33امْ َتسْـَ۪لُهُمْ َاجْراً فَهُمْ مِنْ َمغْ َرمٍ مُْثقَلُونَ۪ ﴿﴾33
ب الْحُوتِ۪
حكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَا ِح ِ
َامْ عِنْدَهُمُ اْلغَْيبُ فَهُمْ َيكْتُبُونَ ﴿ ﴾37فَاصِْبرْ لِ ُ
ِاذْ نَادّٰى وَهُوَ َمكَُّْومٌ۪ ﴿ ﴾38لَوْلَ۪ا اَنْ تَدَا َر َكهُ ِنعْ َمةٌ مِنْ رَبِّه۪ لَنُبِذَ بِاْل َعرَ۪اءِ وَهُوَ
جعََلهُ مِنَ الصَّالِح۪ينَ ﴿ ﴾33وَاِنْ َيكَادُ الَّذ۪ينَ َك َفرُوا
مَ ْذمُومٌ ﴿ ﴾39فَاجْتَبّٰيهُ رَُّبهُ فَ َ
الذ ْكرَ وََيقُولُونَ اَِّنهُ لَمَجْنُونٌ۪ ﴿َ ﴾33ومَا هُوَ اِلَّا ِذكْرٌ
لَُيزِْلقُونَكَ ِباَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَ ِمعُوا ِّ
لِ ْلعَالَم۪ي َن ﴿﴾33
)) Takısının Okunuşu (İdğâmıال( 7. 2. Tecvid: el
سية( a. İdğâm-ı Şemsiyye
)إِدغاَمْشَم ِ
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İdğâm-ı şemsiye, lâm-ı tarif denilen el ( )الtakısından sonra aşağıdaki şemsî harflerden
birinin gelmesiyle oluşur. İdğâm-ı şemsiyyede el ( )الtakısındaki lâm ( )لharfi okunmaz, elif ()ا
َّ اَلنَّجْ ُم ال
harfi direkt olarak bu şemsi harflere idğam edilerek okunur: ش ْمسُ اَلسَّما ُء
259
Şemsi harfler şu tekerlemedeki kelimelerin ilk harfleridir:

ب ظَن لَهُ نَ َع ْم
َ َ ضيْف طا
َ ص ْد َر
َ تُبْ ثُ َّم َد ْع َذ ْنبا َر َمى ِز ْد ُس ْم َعةَ ِش ْم

O harfler de şunlardır:

ن،ل،ظ،ط،ض،ص،ش،س،ز،ر،ذ،د،ث،ت
İdğâm-ı şemsiyye iki çeşittir:

a. 1. İdğâm-ı Şemsiyye Maa’l-Ğunne (سيةْ َم َعْال ُغنة
ِ )إِدغاَمْشَم

Lâm-ı tariften ( )الsonra şemsî harflerden nûn ( )نharfinin gelmesiyle oluşur.

س اَلنَّ ْخ ُل
ِ َ اَلنَّار َو ِمنَ النّا

a. 2. İdğâm-ı Şemsiyye Bilâ Ğunne (سيةْبِالَْ ُغنة
ِ )إِدغاَمْشَم

Lâm-ı tariften ( )الsonra ûn ( )نharfi dışındaki şemsî harflerden birinin gelmesiyle oluşur.

ُين اَلتَّوْ بَة
ُ ْاَل َّش ْمسُ اَلرَّح
ِ ِّمن َوالت

b. İzhâr-ı Kameriyye ()إِظهاَرْقَ َم ِرية

İzhâr-ı kameriye, lâm-ı tarif denilen el ( )الtakısından sonra aşağıdaki şemsî harflerden
birinin gelmesiyle oluşur. İzhâr-ı kameriyyede el ( )الtakısındaki lâm ( )لharfi açık bir şekilde
okunur. İdğâm-ı şemsiyede el ( )الtakısının lâm harfi şeddeli okunurken izhâr-ı kameriyede
cezimli olarak ( ْ )اَلokunur. Böylece lâm-ı tarifin lâmı, kamerî harflere idğâm edilmeksizin
(adem-i idğâm)260 açık bir şekilde telaffuz edilir. Şu misallerde olduğu gibi:

، ُصيَّة
ِ  اَ ْل َو،  اَ ْل ِميزَ ان،  اَ ْلبَحْ َر،  اَ ْل َح ْم ُد، َ أَ ْل َعن،  اَ ْلقَوْ ُل،  اَ ْلهَا ُكم، اَ ْلقَ َمر

İzhâr konusuyla ilişkili olan izhâr-ı kameriyyedeki kamerî harfler şu tekerlemedeki
ْ ك َو
kelimelerin ilk harflerinden oluşmaktadır: ُعقِي َمه
َ خَف
َ اَب ِْغ َح َّج
On dört harften oluşan hurûf-u kameriyye şunlardır :  م،  ك،  ق،  ف،  غ،  خ،  ح،  ج،  ب، ا

 ى،  هـ،  و،
7. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Sadaka
a. Sadakanın Mahiyeti ve Önemi
Sadaka, Allah rızası için fakir ve yoksullara verilen şeydir. 261 Allah’a yaklaşmak (kurbet)
maksadıyla insanın malından çıkardığı (verdiği) şeye sadaka denir. Mesela: Zekat gibi. Fakat
sadaka aslında kişinin gönül arzusu ile verdiği, zekat ise, bir görev maksadı ile verdiği şeye
denir. 262
Kur’ân-ı Kerim’de bu kelime iki anlamda kullanılmıştır: Birincisi, zekat anlamında, ikincisi
kişinin kendi arzusuna bağlı olarak verdiği sadaka anlamında zikredilmiştir. Birincisine şu
ayetleri misal verebiliriz: “Sadakalar (zekatlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara,
düşkünlere mahsustur.”263 “Onların mallarından sadaka al; bununla onları (günahlardan)
temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin.”264 Sadaka kelimesinin ikinci anlamı, Kur’ân’ın çeşitli
ayetlerinde geçmektedir. “Sadakalar hususunda, mü’minlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin
yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 26-27.
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 81.
261
İsfehânî, a. g. e. , s. 480; İbn Manzûr, a. g. e. , VII, 309.
262
İsfehanî, a. g. e. , 480.
263
Tevbe, 9/58.
264
Tevbe, 9/103.
259
260
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maskaraya çevirmiştir.”265 “Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde
malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız
sadakalarınızı (hayırlarınızı) boşa çıkarmayın.”266 “Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli
genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya
saymak sizin için daha hayırlıdır.”267
Ödeme güçlüğü çeken bir borçluya, borcunu ödemesi için imkân buluncaya kadar müddet
tanımak, sadaka sayılmıştır. “. yanlışlıkla bir mü’mini öldüren kimsenin ailesine teslim edilecek
bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki, ölünün ailesi o diyeti bağışlamış (tasadduk etmiş)
ola.”268 Âyette, kasıtlı olarak öldürülmeyen bir kimsenin ailesinin, katili affetmesi ve diyetten
vazgeçmesi, sadaka olarak nitelendirilmiştir. “Tevratta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze
göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yaralar da kısastır. (her
yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o keffâret olur.”269
Âyette açıkça ifade edildiğine göre kişinin kısas hakkından vazgeçmesi “sadaka” olarak ifade
edilmiştir. Bütün bu izahlar, sadaka kavramının geniş olduğunu göstermektedir. Allah rızası
için gönül arzusu ile yapılan bütün iyilikler, hayırlar ve yardımlar bu kavramın içine
girmektedir.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, bir kişiyi irşat etmek270, yoldan eziyeti kaldırmak271,
birine yol göstermek272, hayvanına binmek veya eşyasını yüklemek isteyen kimseye yardım
etmek273, güzel söz söylemek274, bir Müslüman kardeşinin kovasına kendi kovasından su
boşaltmak275, yırtıcı hayvanlara bir şey yedirmek276 ve hayır namına yapılacak her iyiliğin
sadaka sayılması277, sadakanın çok geniş bir kavramsal alana sahip olduğunu göstermektedir.
Demek ki, malî ve iktisadî yardımın yanında, insanların yararına olan her şey, sadakanın alanına
girmektedir. Bir fakire, muhtaca malî yardım yapmanın önemli olması yanında, onların gönlünü
alacak söz ve davranışlarda bulunmak da bir sadakadır. Muhtaç olan her canlıya yardımda
bulunmak, onları doyurmak, bakmak bir sadaka olduğuna göre, sosyal dayanışma ve
yardımlaşma açısından sadakanın önemi gayet açık bir şekilde görülmektedir.
Nisaba malik olan her Müslüman ayrıca fıtır sadakası verir. Ramazan orucunun eda
edilmesine muvaffak olunması sebebiyle verilmesi emredilen bir sadakadır. Yaratılış sadakası
da denilen sadaka-ı fıtır, fakirlere, yoksullara, yetimlere, kimsesizlere ve muhtaç olanlara
bayram öncesinde verilir. Bu sayede ihtiyaç sahibi kimseler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta,
bayrama sevinçle girmektedirler ki, bu durum, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarını
kuvvetlendirmekte ve toplumda barış ve huzurun hakim olmasını sağlamaktadır.
Dinin emirlerini, mazeretlerinden dolayı yerine getiremeyenler için takdir edilen bedel, fidye
ve keffâret olarak ödenir. Böyle bir mali mükellefiyete tabi tutulan zenginler, belirlenen bu
miktarı, fakirlere, yoksullara tevzi ederler. Ramazan orucunu tutmak istediği halde, meşru bir
mazeretten, yaşlılık, tedavisi ve iyileşme ümidi kalmayan bir hastalıktan dolayı ileride de kaza
265

Tevbe, 9/79.
Bakara, 2? 264.
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Bakara, 2/280.
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Nisa, 4/92.
269
Mâide, 5/45
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Tirmizî, Bir, 36; Müslim, Zeâkt, 53, 54, Mmüsâfirûn, 84; Ebû Dâvûd, Tatavvu, 12; Ahmed b. Hanbel, II, 329;
V, 167, 168
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Buharî, Mezâlim, 24, Cihad, 128, Ebû Dâvûd, Tatavvû, 12; Tirmizî, Birr 36; Ahmed b. Hanbel, II, 316, 329,
350, IV, 423
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Ahmed b. Hanbel, V, 154; Buharî, Cihad, 72
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Ahmed b. Hanbel, II, 350
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Buharî, Cihad, 72, Edeb, 34; Müslim, Zekât, 56; Ahmed b. Hanbel, II, 312
275
Tirmizî, Birr, 36
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Müslim, Müsâkât, 7
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Buharî, Edeb, 33; Müslim, Zekât, 52; Ebû Davûd, Edeb, 60; Tirmizî, Bir, 45; Ahmed b. Hanbel, III, 344, 360
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edemeyecek durumda olan bir kimse, orucunu tutamadığı her gün için bir fidye öder. Gerek
fidye, gerekse keffâret bedelleri, fakir ve muhtaçlara ödenir.

b. Sadaka İle İlgili Ayetler
ّ ٰ ص َدقَة يَ ْتبَ ُعهَا اَذى َو
للاُ َغنِى َح ٖليم
َ قَوْ ل َم ْعرُوف َو َم ْغفِ َرة خَ يْر ِم ْن

“Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır.
Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).”278

ّ ٰ ت فَنِ ِع َّما ِه َى َواِ ْن تُ ْخفُوهَا َوتُ ْؤتُوهَا ْالفُقَ َرا َء فَه َُو خَ يْر لَ ُك ْم َويُ َكفِّ ُر َع ْن ُك ْم ِم ْن َسيِّكَاتِ ُك ْم َو
للاُ بِ َما
َّ اِ ْن تُ ْب ُدوا ال
ِ ص َدقَا
خَبير
ٖ َتَ ْع َملُون

“Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin
için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah, yaptıklarınızdan
hakkıyla haberdardır.”279

ّ ٰ ت َو
ّٰ ق
ُ يَ ْم َح
للاُ ََل ي ُِحبُّ ُك َّل َكفَّار اَ ٖثيم
َّ للاُ الرِّ ٰبوا َويُرْ بِى ال
ِ ص َدقَا

“Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah, hiçbir günahkâr
nankörü sevmez.”280

اس َو َم ْن يَ ْف َعلْ ٰذلِكَ ا ْبتِغَا َء
َ ََِل خَ ي َْر ٖفى َك ٖثير ِم ْن نَجْ ٰويهُ ْم اِ ََّل َم ْن اَ َم َر ب
ِ َّ ص َدقَة اَوْ َم ْعرُوف اَوْ اِصْ َالح بَ ْينَ الن
ّٰ ت
للاِ فَ َسوْ فَ نُ ْؤ ٖتي ِه اَجْ را ع َٖظيما
َ َْمر
ِ ضا

“Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi
emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim
bunları sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz. 281

ّ ٰ ت َواَ َّن
ّ ٰ اَلَ ْم يَ ْعلَ ُموا اَ َّن
للاَ هُ َو التَّ َّوابُ الر َّٖحي ُم
َّ للاَ هُ َو يَ ْقبَ ُل التَّوْ بَةَ ع َْن ِعبَا ِد ٖه َويَاْ ُخ ُذ ال
ِ ص َدقَا

“Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok
kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?”282

َّ ت َوالصَّا ِد ٖقينَ َوال
َت َوالصَّابِ ٖرين
ِ صا ِدقَا
ِ ت َو ْالقَانِ ٖتينَ َو ْالقَانِتَا
ِ ت َو ْال ُم ْؤ ِم ٖنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا
ِ اِ َّن ْال ُم ْسلِ ٖمينَ َو ْال ُم ْسلِ َما
ت َو ْال َحافِ ٖظينَ فُرُو َجه ُ ْم
َ ََصد ِّٖقينَ َو ْال ُمت
َ ت َو ْال ُمت
ِ ت َوالصَّائِ ٖمينَ َوالصَّائِ َما
ِ ص ِّدقَا
ِ َاش َعا
ِ اش ٖعينَ َو ْالخ
ِ َت َو ْالخ
ِ َوالصَّابِ َرا
ٰ
ٰ
ّ
ّ
َّ
َّ
ْ
ت اَ َع َّد للاُ لَهُ ْم َمغفِ َرة َواَجْ را ع َٖظيما
ِ ت َوالذا ِك ٖرينَ للاَ َك ٖثيرا َوالذا ِك َرا
ِ َو ْال َحافِظَا

“Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar,
itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle
sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan
kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan
kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan
erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat
hazırlamıştır.”283

ّ ٰ ت َواَ ْق َرضُوا
ُ ضا ع
َف لَهُ ْم َولَهُ ْم اَجْ ر َك ٖريم
َّ صد ِّٖقينَ َو ْال ُم
َّ اِ َّن ْال ُم
َ ُللاَ قَرْ ضا َح َسنا ي
ِ ص ِّدقَا

“Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç
verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat da
vardır.”284
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7. 4. Okuma Parçası: “İbnü’l-Cezerî (”)ابنْالجزري285 (Devam…)
Onun ilmi mesaisi içinde hadisin de önemli bir yeri vardır. Gençlik yıllarında hadis tahsiline
ciddi şekilde eğildiği gibi yetişkinlik döneminde gittiği her yerde hadis dersleri de vermiş,
Sahîh-i Buhârî’yi ve kendi eseri Şerhu’l-Mesâbîh’i çeşitli talebe gruplarına takrir etmiş,
Kahire'de Ahmed b. Hanbel ve Şafii'nin el-Müsned adlı eserlerini okutmuştur (İbn Hacer,
VIII, 246; İbnü'l-imad, VII, 205). Ebü'l-Fütüh Ahmed b. Abdullah et-Tavüsi, kendi döneminde
onun gerek ali isnad ve hadislerin hıfzı, gerekse cerh ve ta'dil konularında yegane alim olduğunu
belirtmiş Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim, Ebü Davüd, Nesai ve İbn Mace'nin es-Sünen,
Darimi. Şafii ve Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned adlı eserleri, Malik' in el-Muvatta'ı, Begavi ve
Nevevi'nin bazı eserleriyle ilgili senedlerini ortaya koyduğunu söylemiştir (Sehavl, IX, 258).
Suyüti de onun içln. "Kıraatte eşşiz bir imamdı" derken hadiste hâfız olduğuna işaret etmiştir
(Zeylü Tabakati'l-Huffâz, s. 377).
İbnü'l Cezeri, zamanın fıkıh otoritelerinden fıkıh tahsil etmesine ve onların kendisine fetva
icazeti vermesine rağmen bir fakih olarak ön plana çıkmamış, Dımaşk kadılığında
görevlendirilmesi ve Şiraz da uzun müddet kadılık yapması da bu alanda ona bir şöhret
kazandırmamıştır. Kaza ve fetvadaki üslübu eleştirilmiş, aklına geleni tartıp düşünmeden
söylediği ileri sürülmüştür (İbn Hacer, VIII, 247; İbnü'l-İmad, VII, 205-206). Suyüti de onun
fıkıh bilmediği görüşündedir (Zeylü Tabakati'l-Huffâz, s. 377).
Eserleri. İbnü'l-Cezeri'nin çalışmaları için Muhammed Muti' el-Hafız seksen yedi eseri
ihtiva eden bir liste vermiştir (el-İmam Şemsüddln İbnü 'l-Cezerî, s. 7-51). Ali Osman Yüksel'in
düzenlediği listede ise 100 kitap ve risale bulunmaktadır (İbn Cezerî ve Tayyibetü'n-Neşr, s.
201-203). Bu eserlerden bazıları şunlardır:
A) Kur'an İlimleri, Kıraat.
1. en-Neşr fi’l-Kırââti’l-‘Aşr. Müellifin on kıraatle ilgili en geniş çalışması olup Muhammed
Ahmed Dehman (I-II, Dımaşk, I, 345) ve Ali Muhammed ed-Dabba' (I-II, Kahire, ts. , I 976;
Beyrut 1940, 1985) tarafından yayımlanmıştır.
2. Tayyibetü'n-Neşr fi’l-Kırââti’l-‘Aşr. en-Neşr'in 799 (1397) yılında manzum hale
getirilmiş şekli olan eser 1019 beyit ihtiva etmektedir. Çeşitli kütüphanelerde pek çok yazma
nüshası bulunan eserin çeşitli baskıları yapılmış (nşr. Hasan et-Tûhî, Kahire, 1282, 1302
[mecmua içinde, taşbaskı]. I 307, I 308; nşr. Ali Muhammed ed-Dabba', Kahire I 354 [İthâfü’lberere fi’l-kırâât ve’r-resm ve’l-ây ve’t-tecvîd adlı mecmua içinde, s. 168-263] ve eser üzerine
muhtelif şerhler yazılmıştır.
3. Takrîbu’n-Neşr fi’l-Kırââti’l-‘Aşr (et-Takrîb fî Muhtasari’n-Neşri). en Neşr'in özellikle
talebelere kolaylık sağlamak üzere yapılmış muhtasarı olup on imamın kıraati ikişer ravi, her
ravi ikişer tarik ve her iki tarik de yine ikişer tarik sınırları içinde ele alınmıştır. 10 Muharrem
804'te (20 Ağustos 1401) Bursa'da tamamlanan ve pek çok nüshası bulunan eser İbrahim Atve
İvaz tarafından neşredilmiştir (Kahire 1381/1961, 1412/1992).
4. ed-Dürre fî kırââti’s-selâseti’l-mütemmime li’l-‘aşere (ed-Dürretü‘l-ma‘niyyetü’lmudıyye fî kırââti’l-eimmeti’s-selâseti’l-mardıyye li-tetmîmi’l-kırââti’l-‘aşr). Şatıbi'nin
Hırzu’l-Emânî'sindeki yedi kıraati on kıraate tamamlamak üzere aynı vezinle kaleme alınan
eser 240 beyitten meydana gelmektedir (Kahire, 1319 [Şatıb1''nin Hırzu’l-Emânî ve ‘Akîletü
etrâbi’l-kasâid fî esne’l-makâsıd'ı, kendisinin Tayyibetü'n-Neşr ve el-Mukaddime fîma yecibü
'ale'lkari' en ya'lemehü ve Muhammed Mütevelli el-Mısri'nin el-Vücühü'l-müsfire fi tetmîmi'l
'Aşere'si ile birlikte, s. 68-82]).
Eser üzerinde yapılan şerh çalışmaları şunlardır: Muhammed b. Hasan es-Semennûdî,
Şerhu’s-Semennûdî ‘alâ metni’d-Dürre li’l-kırââti’l-’aşr (Kahire 1342); Ebü’s-Sâlih Ali b.
Muhsin es-Saîdî eş-Şâzelî, el-Minahu’l-ilâhiyye bi-şerhi’d-Dürreti’l-mardıyye (Süleymaniye
285

Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanarak Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde (DİA, İstanbul, 1999, XX, 554-556)
“İbnü’l-Cezerî” maddesi olarak yayımlanan bu çalışma, tarafımızdan düzenlenerek buraya alınmıştır.
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Ktp. , İbrâhim Efendi, nr. 23, 180 varak); Ebü’l-Kâsım Muhammed b. Muhammed en-Nüveyrî,
Şerhu’d-Dürreti’l-mudıyye fî kırââti’s-selâseti’l-mardıyye (TSMK, III. Ahmed, nr. 174;
Süleymaniye Ktp. , İbrâhim Efendi, nr. 51, vr. 50-228, Şehid Ali Paşa, nr. 16, Reşid Efendi, nr.
14, Dârülmesnevî, nr. 25, Kasîdecizâde Süleyman Sırrı, nr. 7); Ebû Amr Osman b. Ömer b. Ebû
Bekir en-Nâşirî ez-Zebîdî, Şerhu’d-Dürreti’l-mudîe fi’l-kırââti’s-selâsi’l-mütemmime li’l-’aşr
(baskı yeri yok, 1989/1409, diğer şerhler için bk. Keşfü’z-zunûn, I, 743; Brockelmann, GAL
Suppl. , II, 275).
5. Tahbîrü’t-Teysîr fî kırââti’l-eimmeti’l-’aşere. Ebû Amr ed-Dânî’nin yedi kıraate dair etTeysîr adlı eseri üzerinde yapılmış bir çalışma olup müellif yedi imamın kıraatine Ebû Ca‘fer
el-Kârî, Ya‘kūb el-Hadramî ve Halef b. Hişâm’ın kıraatlerini de dercetmiş, ayrıca eseri tashih,
tavzih ve kısmen ikmal etmiştir. Çeşitli kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunan ve
günümüzde kırâat-i aşere denilince gerek râviler gerekse ihtilâf vecihleri açısından akla ilk
gelen kitap olan eser, Abdülfettâh el-Kâdî ile Muhammed Sâdık Kamhâvî tarafından
yayımlanmış (Kahire 1392/1972), daha sonra bir heyetin tashihiyle yeni bir neşri yapılmıştır
(Beyrut 1404/1983).
6. et-Temhîd fî ‘ilmi’t-tecvîd. 5 Zilhicce 769’da (22 Temmuz 1368) tamamlanan ve tecvid
konularını kısa bir mukaddimeden sonra on bölüm halinde inceleyen eser ilk defa Mısır’da
basılmış (Kahire 1326), ardından Ali Hüseyin el-Bevvâb (Riyad 1405/1985) ve Gânim Kaddûrî
Hamed (Beyrut 1407/1986, 1409/1989) tarafından neşredilmiştir. 7.
7. Mukaddime(tü’l-Cezerî) fîmâ yecibü ‘ale’l-kârii en ya’lemehû (el-Mukaddimetü’lCezeriyye, el-Cezeriyye, Mukaddime fi’t-tecvîd). On dokuz babdan oluşan toplam 109 beyitlik
bu eserde mehâric-i hurûf, sıfât-ı hurûf, terkîk, tefhîm, idğam, lahn, gunne, medler, vakıf, hemze
gibi konular işlenmiştir. Her dönemde pek çok öğrenci tarafından ezberlenen ve çeşitli
kütüphanelerde yüzlerce nüshası bulunan eserin baskıları da yapılmıştır (İstanbul, ts. , İbrâhim
Efendi Matbaası, 1280 [Mağnisî’nin Türkçe tercüme ve şerhi ve diğer bazı risâlelerle birlikte,
s. 150-156], 1299, 1310; İzmir 1301; Kahire 1302, 1304, 1306, 1307, 1310, 1319 [Şâtıbî’nin
Hırzü’l-emânî ve ‘Akîletü etrâbi’l-kasâid fî esne’l-makâsıd’ı, kendisinin Tayyibetü’n-Neşr ve
ed-Dürre’si ve Muhammed Mütevellî el-Mısrî’nin el-Vücûhü’l-müsfire’si ile birlikte, s. 68-82],
1371/1952 [Şehâbeddin Ahmed el-İşbîlî, Tâhâ b. Muhammed el-Beykūnî ve Muhammed b. Ali
es-Sabbân’ın hadis ıstılahlarına dair manzumeleriyle birlikte, s. 10-15]; Tahran 1316; Delhi
1888; Cidde 1415/1995). İbnü’l-Cezerî’nin bu manzumesi üzerine muhtelif şerhler kaleme
alınmıştır.
a) el-Havâşi’l-müfehhime fî şerhi’l-Mukaddime. Müellifin oğlu Ebû Bekir Ahmed’e ait
olup 1 Ramazan 806’da (13 Mart 1404) Lârende’de (Karaman) tamamlanmıştır (Kahire 1309).
Eser üzerine Zekeriyyâ el-Ensârî bir hâşiye yazmış, Hasan b. Müslim el-Âmilî de Muhtasaru
Şerhi’l-Mukaddimeti’l-Cezeriyye (Süleymaniye Ktp. , Serez, nr. 50) adıyla eseri ihtisar
etmiştir.
b) ed-Dekâiku’l-muhkeme fî şerhi’l-Mukaddime. Zekeriyyâ el-Ensârî’ye ait olup Ali elKârî’nin el-Minahu’l-fikriyye ‘alâ metni’l-Cezeriyye’si kenarında basılmış (Kahire 1302, 1308,
1367), daha sonra Nesîb Neşâvî’nin tahkikiyle neşredilmiştir (Dımaşk 1400/1980).
c) el-Minahu’l-fikriyye ‘alâ metni’l-Cezeriyye. Ali el-Kârî tarafından kaleme alınan eserin
çeşitli baskıları olup (Kahire 1302, 1308, 1367 [kenarında Zekeriyyâ el-Ensârî’nin edDekâiku’l-muhkeme fî şerhi’l-Mukaddime adlı eseriyle birlikte], 1308 [İbnü’l-Cezerî’nin
oğluna ait bir şerhle birlikte], Kazan 1887, Mekke 1308 [Taşköprizâde’nin bir şerhiyle birlikte])
ayrıca Muhyiddin el-Kürdî ve Muhammed Gayyâs es-Sabbâğ tarafından Şerhu’lMukaddimeti’l-Cezeriyye adıyla yayımlanmıştır (Dımaşk, ts.).
d) el-Fevâidü’s-sırriyye fî şerhi’l-Mukaddimeti’l-Cezeriyye. İbnü’l-Hanbelî’nin bu şerhinin
iki nüshası Süleymaniye (Şehid Ali Paşa, nr. 2766; Kadızâde Ahmed, nr. 13), birer nüshası
Beyazıt Devlet (Bayezid, nr. 183, vr. 49b-130a) ve Edirne Selimiye (nr. 55), bir nüshası
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Princeton Kütüphanesi’nde (nr. 3989) bulunmaktadır (diğer şerhler için bk. Keşfü’z-zunûn, II,
1799-1800; Brockelmann, GAL Suppl. , II, 276).
8. Müncidü’l-mukriîn ve mürşidü’t-tâlibîn. Yedi babdan oluşan ve telifi 25 Receb 773’te
(1 Şubat 1372) Dımaşk’ta tamamlanan eserde kıraat, kâri ve mukrî terimleriyle mütevâtir, sahih
ve şâz kıraatler, aşerenin kıraat ilmindeki yeri ve bu konuyla ilgili tartışmalar ele alınmış,
aşerenin el-ahrufü’s-seb‘a ile münasebeti üzerinde durulmuştur (Kahire 1350,1977; Beyrut
1400/1980).
9. Hidâyetü’l-mehere fî tetimmeti(‘l-kırââti)’l-’aşere. 352 beyitten oluşmaktadır. Ebû
Ca‘fer el-Kârî, Ya‘kūb el-Hadramî ve Halef b. Hişâm’ın kıraatlerinin kırâat-i seb‘aya eklendiği
eserin nüshaları Süleymaniye (Ayasofya, nr. 39, vr. 1-17; İzmirli İsmail Hakkı, nr. 42, vr. 2133; Şehid Ali Paşa, nr. 36, vr. 42-61; Turhan Vâlide Sultan, nr. 1, vr. 104-117), Beyazıt Devlet
(nr. 161) ve Râşid Efendi (nr. 1007) kütüphanelerinde bulunmaktadır. Süleymaniye
Kütüphanesi’nde mevcut olan (Fâtih, nr. 57, vr. 1-12) ve ed-Dürre fî kırââti’s-selâseti’lmükemmile li’l-‘aşere adını taşıyan eser de bu manzumenin bir başka nüshasıdır (diğer
nüshaları için bk. Muhammed Mutî‘ el-Hâfız, s. 51).
10. Nihâyetü’l-berere fi’l-kırââti’s-selâs ez-zâide ‘ale’l-‘aşere (el-Kırââtü’ş-şâzze). İbn
Muhaysın, A‘meş ve Hasan-ı Basrî’nin kıraatlerinin meşhur on kıraate eklendiği 450 beyitlik
bu manzum eserin telifi Ramazan 798’de (Haziran 1396) tamamlanmış olup Süleymaniye
Kütüphanesi’nde (Turhan Vâlide Sultan, nr. 1, vr. 117-134; Yazma Bağışlar, nr. 1843, vr. 3855; İzmirli İsmail Hakkı, nr. 42, vr. 1-16; Hüsrev Paşa, nr. 5, vr. 1-14) nüshaları bulunmaktadır
(diğer yazmaları için bk. Muhammed Mutî‘ el-Hâfız, s. 31, 51).
11. el-Elğâzü’l-Cezeriyye (Erba‘ûne mesele mine’l-mesâili’l-müşkile fi’l-kırâât). Kırk üç
beyitten meydana gelen eserin nüshaları Süleymaniye (Kılıç Ali Paşa, nr. 65, vr. 106-107; 1029,
vr. 106a-107b; Reşid Efendi, nr. 26, vr. 71-72) ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Ali
Üsküdarlı, nr. 36) kütüphanelerinde kayıtlıdır (diğer nüshaları için bk. Muhammed Mutî‘ elHâfız, s. 9).
12. el-‘İkdü’s-semîn fî Elğâzi’l-kırâa. Bir önceki eserin müellif tarafından yapılan şerhidir
(Keşfü’z-zunûn, I, 150). Ebû Hafs Ömer b. Kâsım el-Ensârî’nin el-‘İkdü’l-Cevherî fî halli
Elğâzi’l-Cezerî adıyla esere yazdığı şerhin (a. g. e. , II, 1150) bir nüshası Süleymaniye
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (Kılıç Ali Paşa, nr. 1029, vr. 51-55).
13. Kifâyetü’l-elma‘î fî şerhi kavlihî te‘âlâ “ve kîle yâ arduble‘î” (nşr. Adnân Ebû Şâme,
Dımaşk 1411/1990).
14. et-Tezkâr fî rivâyeti Ebân b. Yezîd el-‘Attâr. Seksen beyitlik bu manzum eserin bir
nüshası Millet Kütüphanesi’ndedir (Feyzullah Efendi, nr. 6, vr. 195-201; diğer nüshaları için
bk. Muhammed Mutî‘ el-Hâfız, s. 12).
15. Tuhfetü’l-ihvân fi’l-hulfi beyne’ş-Şâtıbiyyeti ve’l-‘Unvân. Şâtıbî’nin Hırzü’l-emânî’si
ile Ebû Tâhir İsmâil b. Halef es-Sarakustî’nin
el-‘Unvân’ı arasındaki ihtilâfların ele alındığı eserin bir nüshası Nuruosmaniye
Kütüphanesi’nde (nr. 53, vr. 169-181) kayıtlıdır (diğer nüshaları için bk. a. g. e. , s. 12).
16. Usûlü’l-kırâât ed-dâire ‘ale’htilâfi’l-kırâât (Süleymaniye Ktp. , Kılıç Ali Paşa, nr.
1029, vr. 192-196; diğer nüshaları için bk. a. g. e. , s. 8).
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Fetih suresi 2. Ayetindeki
ِْ يْواْلَقد
َام
۪ يُع َرفُ ْال ُمج ِر ُمونَ ْبِ ۪سيمٰ ي ُهمْفَيُؤ َخ ُذْبِالن َو
َ اص
bölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ُْ يُع َرف:

râ ( )رharfi fetha harekeden dolayı kalın,

َْ ال ُمج ِر ُمون:

ْ izhâr-ı kameriyye,
el-mu ()ال ُمـ
Muc ( ْ ) ُمجkalkale,
râ ( )رharfi kesra harekeden dolayı ince,
mûne ( َ ) ُمونgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
ْ  ) ُمdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
mûn (ون

ْ بِ ۪سيمٰ ي ُهمْفَيُؤ َخ ُذ:

sî ()سيـ
ِ medd-i tabii,
mâ (َ  )ماmedd-i tabii,
hum fe ( َ )هُ ْم فmim’in izhârı (izhâr-ı şefevî)

اصي
۪ بِالن َو:

َّ ِ )بidğâm-ı şemsiyye maal ğunne,
bi’nne (الن
vâ (َ )واmedd-i tabii,
sî ()صي
ِ medd-i tabii,

َْام
ِ  َواْلَقد:

ve’l-ak (َ)و ْاَل
َ izhâr-ı kameriyye,
ak ( )اَ ْقkalkale,
dâmu ( )داَ ُمgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
dâm ( )داَ ْمdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız.

145

Uygulama Soruları
ُ ْ اَلرَّحifadelerinde hangi tecvid kuralı vardır.
1. من َوالتِّي ِن
A)
idğam-ı Mütecaniseyn
B)
C)
D)
E)

İdğâm-ı Şemsiyye Maa’l-Ğunne
İdğamı meal Ğunne
İzhar-ı Kameriyye
İdğâm-ı Şemsiyye Bilâ Ğunne

2. Lâm-ı tarif denilen el ( )الtakısından sonra ،  و،  م،  ك،  ف ق،  غ،  خ،  ح،  ج،  ب، ا
،  ى،  هـhangi tecvid oluşur?
A)
İdğâm-ı Şemsiyye Maa’l-Ğunne
B)
İdğamı meal Ğunne
C)
İzhar-ı Kameriyye
D)
İdğam-ı Mütekaribeyn
E)
İhfa-i şefevi
3. Şerhu’l-Mesâbîh adlı eserin müellifi kimdir?
A)
Şatıbi
B)
Nevevi
C)
Vakıdi
D)
İbn Nedim
E)
İbnü’l-Cezeri
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Rahmân suresinin 3-4. sayfalarının tahkik usulüne göre ezberletilmesi
gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur.
Kalem suresi de hadr usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda el ( )الTakısının Okunuşu (İdğâmı) kuralı üzerinde durulmuştur. Kur’an
kültürü kapsamında sadaka kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma parçasında ise
“İbnü’l-Cezerî” konusuyla ilgili bilgi verilmeye devam edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Lâm-ı tarif lâmının, kamerî harflere idğâm edilmeksizin açık bir şekilde telaffuz
edilmesine ne ad verilir?
A)
Nakıs idğam
B)
Adem-i idğam
C)
mülga idğam
D)
tam idğam
E)
kıllet-i idğam
2.  اَ ْل َح ْم ُد، َ أَ ْل َعن،  اَ ْلقَوْ ُلörneklerinde hangi tecvid vardır?
A)
idğam-ı Şemsiyye
B)
idğam-ı meal-ğunne
C)
İdğâm-ı Şemsiyye Bilâ Ğunne
D)
İzhâr-ı Kameriyye
E)
ihfa
3. Kurbet ne anlama gelir?
A)
Kurban
B)
Sadaka
C)
Yaklaşmak
D)
Ulaşmak
E)
Maksad
4. Aşağıdakilerden hangisi İbnü’l-Cezeri’ye ait eserlerden değildir?
A)
en-Neşr fi’l-Kırââti’l-‘Aşr
B)
Tayyibetü'n-Neşr fi’l-Kırââti’l-‘Aşr
C)
Tabakati'l-Huffâz
D)
Takrîbu’n-Neşr fi’l-Kırââti’l-‘Aşr
E)
ed-Dürre fî kırââti’s-selâseti’l-mütemmime li’l-‘aşere
5. Şatıbi'nin Hırzu’l-Emânî'sindeki yedi kıraati on kıraate tamamlamak üzere aynı
vezinle kaleme alınan 240 beyitten meydana gelen eserin adı eserin adı nedir?
A)
ed-Dürre fî kırââti’s-selâseti’l-mütemmime li’l-‘aşere
B)
Tahbîrü’t-Teysîr fî kırââti’l-eimmeti’l-’aşere
C)
et-Temhîd fî ‘ilmi’t-tecvîd
D)
ed-Dekâiku’l-muhkeme fî şerhi’l-Mukaddime
E)
Müncidü’l-mukriîn ve mürşidü’t-tâlibîn.
ّ ٰ  يَ ُمنُّونَ َعلَ ْيكَ اَ ْن اَ ْسلَ ُموا قُلْ ََل تَ ُمنُّوا َعلَ َّي اِس َْال َم ُك ْم بَ ِلayetinden
6. َصا ِدقين
َ ان اِ ْن ُك ْنتُ ْم
ِ للاُ يَ ُم ُّن َعلَ ْي ُك ْم اَ ْن ه َٰدي ُك ْم لِ ْالي َم
sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir?
ّ ٰ ض َو
ّ ٰ اِ َّن
ْت َو ْاَلَر
A) َللاُ بَصير بِ َما تَ ْع َملُون
َ للاَ يَ ْعلَ ُم َغي
ِ ْب السَّمٰ َوا
ِ
ّ ٰ للاِ اَ ْت ٰقي ُك ْم اِ َّن
ّ ٰ ارفُوا اِ َّن اَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد
B) للاَ عَليم
َ يَا اَيُّهَا النَّاسُ ِانَّا خَ لَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َكر َواُ ْن ٰثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوقَـبَائِ َل لِتَ َع
خَبير
ّ ٰ ت ْاَلَ ْع َرابُ ٰا َمنَّا قُلْ لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو ٰل ِك ْن قُولُوا اَ ْسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ْاَلي َمانُ في قُلُوبِ ُك ْم َواِ ْن تُطيعُوا
C) للاَ َو َرسُولَهُ ََل
ِ َقَال
ٰ
ّ يَلِ ْت ُك ْم ِم ْن اَ ْع َمالِ ُك ْم َشيْـا اِ َّن
للاَ َغفُور َرحيم
ّ ٰ ي اِس َْال َم ُك ْم بَ ِل
D) َصا ِدقين
َ ان اِ ْن ُك ْنتُ ْم
َّ َيَ ُمنُّونَ َعلَ ْيكَ اَ ْن اَ ْسلَ ُموا قُلْ ََل تَ ُمنُّوا َعل
ِ للاُ يَ ُم ُّن َعلَ ْي ُك ْم اَ ْن ه َٰدي ُك ْم لِ ْالي َم
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يل ٰ ّ
اِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّذينَ ٰا َمنُوا ِب ٰ ّ
للاِ اُو ٰلكِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ )E
اّللِ َو َرسُولِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا بِا َ ْم َوالِ ِه ْم َواَ ْنفُ ِس ِه ْم في َسب ِ
ت ْاَلَ ْع َرابُ ٰا َمنَّا قُلْ لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو ٰل ِك ْن قُولُوا اَ ْسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ْاَلي َمانُ في قُلُوبِ ُك ْم َواِ ْن تُطيعُوا ٰ ّ
للاَ َو َرسُولَهُ ََل 7.
قَالَ ِ
ٰ
 ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisiيَلِ ْت ُك ْم ِم ْن اَ ْع َمالِ ُك ْم َشيْـا اِ َّن ّ
للاَ َغفُور َرحيم
?gelmektedir
ض َو ٰ ّ
للاَ بِدينِ ُك ْم َو ٰ ّ
قُلْ اَتُ َعلِّ ُمونَ ٰ ّ
ت َو َما فِي ْاَلَرْ
للاُ بِ ُكلِّ َش ْيء عَليم )A
للاُ يَ ْعلَ ُم َما فِي السَّمٰ َوا ِ
ِ
للاِ اَ ْت ٰقي ُك ْم اِ َّن ٰ ّ
ارفُوا اِ َّن اَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ٰ ّ
للاَ عَليم )B
يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَ لَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َكر َواُ ْن ٰثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوقَـبَائِ َل لِتَ َع َ
خَبير
ض َو ٰ ّ
اِ َّن ٰ ّ
للاُ بَصير بِ َما تَ ْع َملُونَ )C
للاَ يَ ْعلَ ُم َغي َ
ْب السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْاَلَرْ ِ
ٰ
ي اِس َْال َم ُك ْم بَ ِل ّ
صا ِدقينَ )D
ان اِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
يَ ُمنُّونَ َعلَ ْيكَ اَ ْن اَ ْسلَ ُموا قُلْ ََل تَ ُمنُّوا َعلَ َّ
للاُ يَ ُم ُّن َعلَ ْي ُك ْم اَ ْن ه َٰدي ُك ْم لِ ْالي َم ِ
ٰ
يل ّ
اِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّذينَ ٰا َمنُوا بِ ٰ ّ
للاِ اُو ٰلكِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ )E
اّللِ َو َرسُولِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا بِا َ ْم َوالِ ِه ْم َواَ ْنفُ ِس ِه ْم في َسب ِ
ض َو ٰ ّ
 ayetinden önce aşağıdaki ayetlerdenاِ َّن ٰ ّ
للاُ بَصير بِ َما تَ ْع َملُونَ 8.
للاَ يَ ْعلَ ُم َغي َ
ْب السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْاَلَرْ ِ
?hangisi gelmektedir
ض َو ٰ ّ
للاَ بِدينِ ُك ْم َو ٰ ّ
قُلْ اَتُ َعلِّ ُمونَ ٰ ّ
ت َو َما فِي ْاَلَرْ
للاُ بِ ُكلِّ َش ْيء عَليم )A
للاُ يَ ْعلَ ُم َما فِي السَّمٰ َوا ِ
ِ
للاِ اَ ْت ٰقي ُك ْم اِ َّن ٰ ّ
ارفُوا اِ َّن اَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ٰ ّ
للاَ عَليم )B
يَا اَيُّهَا النَّاسُ ِانَّا خَ لَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َكر َواُ ْن ٰثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوقَـبَائِ َل لِتَ َع َ
خَبير
ت ْاَلَ ْع َرابُ ٰا َمنَّا قُلْ لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو ٰل ِك ْن قُولُوا اَ ْسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ْاَلي َمانُ في قُلُوبِ ُك ْم َواِ ْن تُطيعُوا ٰ ّ
للاَ َو َرسُولَهُ ََل )C
قَالَ ِ
ٰ
يَلِ ْت ُك ْم ِم ْن اَ ْع َمالِ ُك ْم َشيْـا اِ َّن ّ
للاَ َغفُور َرحيم
ي اِس َْال َم ُك ْم بَ ِل ٰ ّ
صا ِدقينَ )D
ان اِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
يَ ُمنُّونَ َعلَ ْيكَ اَ ْن اَ ْسلَ ُموا قُلْ ََل تَ ُمنُّوا َعلَ َّ
للاُ يَ ُم ُّن َعلَ ْي ُك ْم اَ ْن ه َٰدي ُك ْم لِ ْالي َم ِ
ٰ
ٰ
ّ
اِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّذينَ ٰا َمنُوا ِب ٰ ّ
ُ
ُ
ُ
ْ
يل للاِ اولكِكَ هُ ُم الصَّا ِدقونَ )E
اّللِ َو َرسُولِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا بِا َ ْم َوالِ ِه ْم َواَنف ِس ِه ْم في َسب ِ
يل ٰ ّ
اِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّذينَ ٰا َمنُوا بِ ٰ ّ
للاِ اُو ٰلكِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ 9.
اّللِ َو َرسُولِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا بِا َ ْم َوالِ ِه ْم َو َا ْنفُ ِس ِه ْم في َسب ِ
?ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
ض َو ٰ ّ
للاَ ِبدينِ ُك ْم َو ٰ ّ
قُلْ اَتُ َعلِّ ُمونَ ٰ ّ
ت َو َما فِي ْاَلَرْ
للاُ بِ ُكلِّ َش ْيء عَليم )A
للاُ يَ ْعلَ ُم َما فِي السَّمٰ َوا ِ
ِ
للاِ اَ ْت ٰقي ُك ْم اِ َّن ٰ ّ
ارفُوا اِ َّن اَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ٰ ّ
للاَ عَليم )B
يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَ لَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َكر َواُ ْن ٰثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوقَـبَائِ َل لِتَ َع َ
خَبير
ت ْاَلَ ْع َرابُ ٰا َمنَّا قُلْ لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو ٰل ِك ْن قُولُوا اَ ْسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ْاَلي َمانُ في قُلُوبِ ُك ْم َواِ ْن تُطيعُوا ٰ ّ
للاَ َو َرسُولَهُ ََل )C
قَالَ ِ
ٰ
ّ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
يَلِتك ْم ِم ْن ا ْع َمالِك ْم َشيْـا اِ َّن للاَ َغفور َرحيم
ي اِس َْال َم ُك ْم بَ ِل ٰ ّ
صا ِدقينَ )D
ان اِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
يَ ُمنُّونَ َعلَ ْيكَ اَ ْن اَ ْسلَ ُموا قُلْ ََل تَ ُمنُّوا َعلَ َّ
للاُ يَ ُم ُّن َعلَ ْي ُك ْم اَ ْن ه َٰدي ُك ْم لِ ْالي َم ِ
ض ُك ْم بَعْضا اَي ُِحبُّ اَ َح ُد ُك ْم )E
ْ ُ الظَّنِّ اِ ْثم َو ََل ت ََج َّسسُوا َو ََل يَ ْغتَبْ بَ ْع ُ
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا اجْ تَ ِنبُوا َكثيرا ِمنَ الظَّ ّ ِن اِ َّن بَع َ
للاَ اِ َّن ٰ ّ
اَ ْن يَأْ ُك َل لَحْ َم اَخي ِه َميْتا فَ َك ِر ْهتُ ُموهُ َواتَّقُوا ٰ ّ
للاَ تَـ َّواب َرحيم
ٰ
ارفُوا اِ َّن اَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ٰ ّ
للا عَليم 10.
يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَ لَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َكر َواُ ْن ٰثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا َوقَـبَائِ َل لِتَ َع َ
للاِ اَ ْت ٰقي ُك ْم اِ َّن ّ َ
? ayetinden önce aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirخَبير
ض َو ٰ ّ
للاَ ِبدينِ ُك ْم َو ٰ ّ
قُلْ اَتُ َعلِّ ُمونَ ٰ ّ
للاُ بِ ُكلِّ َش ْيء عَليم )A
للاُ يَ ْعلَ ُم َما فِي السَّمٰ َوا ِ
ت َو َما فِي ْاَلَرْ ِ
ض ُك ْم بَعْضا اَي ُِحبُّ اَ َح ُد ُك ْم )B
ْ ُ الظَّنِّ اِ ْثم َو ََل ت ََج َّسسُوا َو ََل يَ ْغتَبْ بَعْ ُ
يَا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َمنُوا اجْ تَنِبُوا َكثيرا ِمنَ الظَّ ّ ِن اِ َّن بَع َ
ٰ
ٰ
ْ
للاَ اِ َّن ّ
اَ ْن يَأ ُك َل لَحْ َم اَخي ِه َميْتا فَ َك ِر ْهتُ ُموهُ َواتَّقُوا ّ
للاَ تَـ َّواب َرحيم
ٰ
ت ْاَلَ ْع َرابُ ٰا َمنَّا قُلْ لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو ٰل ِك ْن قُولُوا اَ ْسلَ ْمنَا َولَ َّما يَ ْد ُخ ِل ْاَلي َمانُ في قُلُوبِ ُك ْم َواِ ْن تُطيعُوا ّ
للاَ َو َرسُولَهُ ََل )C
قَالَ ِ
ٰ
ّ
ُ
يَلِ ْت ُك ْم ِم ْن اَ ْع َمالِ ُك ْم َشيْـا اِ َّن للاَ َغفور َرحيم
ي اِس َْال َم ُك ْم بَ ِل ٰ ّ
صا ِدقينَ )D
ان اِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
يَ ُمنُّونَ َعلَ ْيكَ اَ ْن اَ ْسلَ ُموا قُلْ ََل تَ ُمنُّوا َعلَ َّ
للاُ يَ ُم ُّن َعلَ ْي ُك ْم اَ ْن ه َٰدي ُك ْم لِ ْالي َم ِ
ٰ
يل ّ
اِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّذينَ ٰا َمنُوا ِب ٰ ّ
للاِ اُو ٰلكِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ )E
اّللِ َو َرسُولِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجا َهدُوا بِا َ ْم َوالِ ِه ْم َواَ ْنفُ ِس ِه ْم في َسب ِ
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Cevaplar

1) b, 2) d, 3) c, 4) c, 5) a, 6) a, 7) b, 8) d, 9) c, 10) b
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8. İKLÂB ve SAKİN MİM (ْ )مÇEŞİTLERİ

151

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Leyl ve Şems sureleri tahkik usulüyle ezberden,
akabinde ise Hâkka suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “İklâb ( )إِ ْقالَبve Sakin Mîm ( ) ْمÇeşitleri” kuralları
üzerinde durulacak, Kur’an kültürü kapsamında “İnfak” kavramı etraflıca inceleme
konusu yapılacaktır. Okuma parçasında ise “İbnü’l-Cezerî” konusuyla ilgili bilgi
verilmeye devam edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İklâb’ın Arapça tarifi nasıldır?
2.

Kaç çeşit sakin mim ( ) ْمVardır?

3.

İklâb uygulamasında hangi harf hangi harfe dönüştürülür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
İklâb ( )إِ ْقالَبve Sakin elde eder.
2. Leyl ve Şems surelerini
Mîm ( ) ْمÇeşitleri
tahkik usulüne göre ezberden
tilavet edebilmeyi öğrenir.
3. Hâkka suresini hadr usulüne
göre yüzünden okuyabilme
kabiliyeti edinir.
4. İklâb ( )إِ ْقالَبve Sakin Mîm () ْم
Çeşitleri hakkında bilgi edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
infak konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “İbnü’l-Cezerî” konusuyla
ilgili bilgi edinir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


İklâb



Sakin mim () ْم



el-afv



Cumhur-u ulemâ



el-Hısnü’l-hasîn min kelâmi Seyyidi’l-mürselîn



Nihâyetü’d-dirâyât fî esmâi ricâli’l-kırâât (Tabakâtü’l-kurrâi’l-kebîr)
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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8. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
8. 1. 1. Ezberlenecek Sureler ve Anlamıları: Leyl ve Şems Sureleri
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 92. ve 91. sırasında yer alan Leyl ve Şems sureleri tahkik
usulüne göre ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde öğrenci ezberini
hadr usulüne göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler deftere yazılacak ve
sözlü sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı olduğu bu yazılı
metinler, öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber dinlemesini bu yazılı
metinler üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu metinler üzerinde
işaretleyecektir.

﷽
﴾0﴿ ۪الذ َكرَ وَاْلاُنْثّٰى
َّ َ َ﴾ َومَا خَل3﴿ ۪﴾ وَالنَّهَارِ ِاذَا تَجَلّٰى3﴿ ۪وَالَّيْلِ ِاذَا َي ْغشّٰى
﴾3﴿ ۪حسْنّٰى
ُ ْ﴾ وَصَدَّقَ بِال3﴿ َ۪اتقّٰى
َّ ﴾ َفاَمَّا مَنْ اَعْطّٰى و3﴿ ۪اِنَّ َسعَْيكُمْ َلشَتّّٰى
﴾9﴿ ۪حسْنّٰى
ُ ْ﴾ َوكَذَّبَ بِال8﴿ ۪﴾ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسَْتغْنّٰى7﴿ ۪سرّٰى
ْ َس ُرهُ لِلُْي
ِّ َفسَنُي
﴾ اِنَّ عَلَيْنَا33﴿ ۪﴾ َومَا ُيغْن۪ي عَْنهُ مَالُـهُ۪ ِاذَا َت َردّّٰى33﴿ ۪سرّٰى
ْ َس ُرهُ لِ ْل ُع
ِّ َفسَنُي
﴾ لَا33﴿ ۪﴾ َفاَنْ َذرُْتكُمْ نَاراً تَلََّّٰى30﴿ ﴾ وَاِنَّ لَنَا لَ ْل ّٰا ِخ َرةَ وَاْلاُ۪ولّٰى33﴿ ۪لَلْهُدّٰى
۪﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا اْلاَْتقّٰى33﴿ ۪﴾ اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلّٰى33﴿ ۪يَصْلّٰيهَ۪ا اِلَّا اْلاَ ْشقّٰى
۪جزّٰى
ْ ُ﴾ َومَا ِلَاحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ ِنعْ َمةٍ ت38﴿ ۪﴾ اَلَّذ۪ي يُؤْت۪ي مَاَلهُ يََتزَكّٰى37﴿
﴾33﴿ ﴾ وََلسَوْفَ َي ْرضّٰى33﴿ ۪﴾ اِلَّا ابْتِغَ۪اءَ وَ ْج ِه رَّبِهِ اْلاَعْلّٰى39﴿
(92) Leyl Suresi Meali
Leyl suresi Mekke döneminde inmiştir. 21 ayettir. Leyl, gece demektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun,
2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,
3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
4. Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
5, 6, 7. Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel
sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.
8, 9, 10. Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelimei tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
11. Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.
12. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.
13. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.
14. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
15, 16. O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
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17, 18. Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah’a karşı gelmekten en çok
sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
19, 20. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce
Rabbinin rızasını istediği için (yapar). 286
21. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

﷽
۪۪﴾ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰيهَا3﴿ ۪۪﴾ وَاْلقَ َمرِ ِاذَا تَلّٰيهَا3﴿ ۪۪س َوضُحّٰيهَا
ِ ْوَالشَّم
﴾ وَاْلَارْضِ َومَا3﴿ ۪۪﴾ وَالسَّمَ۪اءِ َومَا بَنّٰيهَا3﴿ ۪۪﴾ وَالَّيْلِ ِاذَا َي ْغشّٰيهَا0﴿
ْ﴾ قَد8﴿ ۪۪﴾ َفاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوّٰيهَا7﴿ ۪۪﴾ وَنَفْسٍ َومَا سَوّّٰيهَا3﴿ ۪۪طَحّٰيهَا
۪۪﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِ َطغْوّٰيهَا33﴿ ۪﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّّٰيهَا9﴿ ۪۪اَفَْلحَ مَنْ زَكّٰيهَا
﴾30﴿ ۪اللهِ وَ ُسقْيّٰيهَا
ّٰ َاللهِ نَاَقة
ّٰ ُ﴾ َفقَالَ لَهُمْ رَسُول33﴿ ۪۪﴾ ِاذِ انَْب َعثَ اَ ْشقّٰيهَا33﴿
﴾ وَلَا يَخَافُ ُعقْبّٰيهَا33﴿ َ۪۪فكَذَّبُوهُ َف َع َقرُوهَا۪۪ فَ َدمْ َدمَ عَلَيْهِ ْم رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّّٰيهَا
﴾33﴿
(91) Şems Suresi Meali
Şems suresi Mekke döneminde inmiştir. 15 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “eş-Şems”
kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
2. Onu izlediğinde Ay’a andolsun,
3. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,
4. Onu bürüdüğünde geceye andolsun,
5. Göğe ve onu bina edene andolsun,
6. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,
7, 8, 9. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını
(kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa
ermiştir.
10. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
11. Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
12. Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.

286

Rivayete göre, Hz. Ebubekir, Bilâl-i Habeşî’yi efendisinden satın alıp hürriyetine kavuşturunca müşrikler,
“Ebubekir, Bilâl’den gördüğü bir iyilik karşılığında onu âzâd etti” demişlerdi. Bu ayetler işte bu olay üzerine
inmişti.
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13. Allah’ın Rasûlü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını
”koruyun.
14. Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri,
suçlarından dolayı onları helâk etti ve kendilerini yerle bir etti.
!15. Allah, bunun sonucundan çekinmez de

8. 1. 2. Yüzünden Okuma: Hâkka Suresi
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 52 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 69. sırasındaki
Hâkka suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

ورةُْال َحاق ِةْ
﴿ُ ﴾96
س َ
﷽
اَْلحَ۪ َّاقةُ۪ ﴿ ﴾3مَا اْلحَ۪ َّاقةُ۪ ﴿َ ﴾3ومَ۪ا َا ْدرّٰيكَ مَا اْلحَ۪ َّاقةُ۪ ﴿ ﴾0كَذََّبتْ ثَمُودُ

ص ْرصَرٍ
وَعَادٌ بِاْلقَارِ َعةِ ﴿ ﴾3فَاَمَّا ثَمُودُ َفاُهِْلكُوا بِالطَّاغَِيةِ ﴿ ﴾3وَاَمَّا عَادٌ َفاُهْلِكُوا بِر۪يحٍ َ
َخرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانَِيةَ اَيَّامٍ۪ ُحسُوماً فََترَى الْقَ ْومَ ف۪يهَا
عَاتَِيةٍ۪ ﴿ ﴾3س َّ
صرْعّٰى۪ َكاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوَِيةٍ۪ ﴿ ﴾7فَهَلْ َترّٰى لَهُمْ مِنْ بَاقَِيةٍ ﴿ ﴾8وَجَ۪اءَ
َ
ِفرْعَوْنُ َومَنْ قَبَْلهُ وَالْمُؤَْت ِفكَاتُ بِالْخَاطَِئةِ۪ ﴿َ ﴾9فعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ َفَاخَذَهُمْ َاخْذَةً رَابِيَةً
جعَلَهَا َلكُمْ تَ ْذ ِك َرةً وََتعَِيهَ۪ا
﴿ ﴾33اِنَّا لَمَّا َطغَا الْمَ۪اءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارَِيةِ۪ ﴿ ﴾33لِنَ ْ
خةٌ وَاحِ َدةٌ۪ ﴿ ﴾30وَحُمَِلتِ اْلَارْضُ وَالْجِبَالُ
ُاذُنٌ وَاعَِيةٌ ﴿َ ﴾33فِاذَا ُن ِفخَ فِي الصُّورِ َنفْ َ
َكةً وَاحِدَةً ﴿ ﴾33فَيَ ْومَئِذٍ وََقعَتِ الْوَاِق َعةُ۪ ﴿ ﴾33وَانْش ََّقتِ السَّمَ۪اءُ فَهِيَ
فَدُكَّتَا د َّ
يَ ْومَئِذٍ وَاهَِيةٌ۪ ﴿ ﴾33وَالْمَلَكُ عَلّٰ۪ى اَرْجَ۪ائِهَا۪ وَيَحْمِلُ َعرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَ ْومَئِذٍ
خفّٰى مِْنكُمْ خَافَِيةٌ ﴿َ ﴾38فاَمَّا مَنْ اُ۪وتِيَ كِتَابَهُ
ثَمَانَِيةٌ۪ ﴿ ﴾37يَ ْومَئِذٍ ُت ْع َرضُونَ لَا تَ ْ
بِيَم۪ينِه۪ فََيقُولُ هَ۪اؤُ۪مُ ا ْقرَؤُ۪ا كِتَابَِيهْ۪ ﴿ ﴾39اِن۪ي ظَنَْنتُ اَن۪ي مُلَاقٍ
ِحسَابَِيهْ۪ ﴿ ﴾33فَهُوَ ف۪ي ع۪يشَةٍ رَاضَِيةٍ۪ ﴿ ﴾33ف۪ي جََّنةٍ عَالَِيةٍ۪ ﴿﴾33
قُطُوفُهَا دَانَِيةٌ ﴿ ﴾30كُلُوا وَا ْشرَبُوا هَن۪۪يـ۪اً بِمَ۪ا اَسَْلفْتُمْ فِي اْلاَيَّامِ الْخَالَِيةِ ﴿﴾33
وَاَمَّا مَنْ اُ۪وِتيَ كِتَاَبهُ ِبشِمَالِه۪ فََيقُولُ يَا لَيْتَن۪ي لَمْ اُ۪وتَ كِتَابِيَهْ۪ ﴿ ﴾33وَلَمْ َا ْدرِ
مَا ِحسَابَِيهْ۪ ﴿ ﴾33يَا لَيْتَهَا كَانَتِ اْلقَاضَِيةَ۪ ﴿ ﴾37مَ۪ا اَغْنّٰى عَنّ۪ي مَالَِيهْ۪
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﴿ ﴾38هَلَكَ عَنّ۪ي سُلْطَانَِيهْ۪ ﴿ ﴾39خُذُوهُ َفغُلُّوهُ۪ ﴿ ﴾03ثُمَّ الْجَح۪ميَ صَلُّوهُ۪
﴿ ﴾03ثُمَّ ف۪ي سِ ْلسَِلةٍ َذرْعُهَا سَْبعُونَ ِذرَاعاً فَاسُْلكُوهُ۪ ﴿ ﴾03اَِّنهُ كَانَ لَا يُ ْؤمِنُ
ِاللهِ اْلعَظ۪ ِمي۪ ﴿ ﴾00وَلَا يَحُضُّ عَلّٰى َطعَامِ الْ ِمسْك۪ينِ۪ ﴿ ﴾03فَلَيْسَ َلهُ الْيَوْمَ
ب ّٰ
هّٰهُنَا حَم۪ ٌمي۪ ﴿ ﴾03وَلَا َطعَامٌ اِلَّا مِنْ ِغسْل۪ينٍ۪ ﴿ ﴾03لَا يَأْكُُلهُ۪ اِلَّا الْخَاطِؤُ۪ َن۪
صرُونَ۪ ﴿ ﴾09اِنَّهُ َلقَوْ ُل رَسُولٍ
صرُونَ۪ ﴿َ ﴾08ومَا لَا تُبْ ِ
﴿ ﴾07فَلَ۪ا اُ ْقسِمُ بِمَا تُبْ ِ
كَر۪ ٍمي۪ ﴿َ ﴾33ومَا هُوَ ِبقَوْلِ شَا ِعرٍ۪ قَل۪يالً مَا تُـ ْؤمِنُونَ۪ ﴿ ﴾33وَلَا ِبقَوْلِ
َكرُونَ۪ ﴿ ﴾33تَنْز۪يلٌ مِنْ رَبِّ اْلعَالَم۪ينَ ﴿ ﴾30وَلَوْ َتقَوَّلَ
كَاهِنٍ۪ قَل۪يالً مَا تَذ َّ
عَلَيْنَا َبعْضَ اْلاَقَاو۪يلِ۪ ﴿َ ﴾33لَاخَذْنَا مِْنهُ بِالْيَم۪ينِ۪ ﴿ ﴾33ثُمَّ َلقَ َطعْنَا مِْنهُ
الْوَت۪ينَ۪ ﴿ ﴾33فَمَا مِْنكُمْ مِنْ َاحَدٍ عَْنهُ حَاجِز۪ينَ ﴿ ﴾37وَاَِّنهُ لَتَ ْذ ِك َرةٌ لِلْمُتَّ ۪ينَ
س َرةٌ عَلَى الْـكَافِر۪ينَ ﴿﴾33
حْ
﴿ ﴾38وَاِنَّا لََنعْلَمُ اَنَّ مِْنكُمْ ُمكَذِّب۪ينَ ﴿ ﴾39وَاَِّنهُ لَ َ
ك اْلعَظ۪ميِ ﴿﴾33
وَاَِّنهُ لَحَ ُّ الْيَ ۪ي ِن ﴿َ ﴾33فسَبِّحْ بِاسْ ِم رَبِّ َ
) Çeşitleriمْ( ) Sakin Mîmإِقالَب( 8. 2. Tecvid: İklâb
)إِقالَب( İklâb

İklâb Arap dilinde çevirmek, döndürmek, bir harfi başka bir harfe dönüştürmek (kalb ve
tahvîl)287 gibi anlamlara gelir. 288
İklâb’ın Arapça meşhur tarifi şu şekildedir:
ون الّ َساِكنَ ِة اَ ِو التَّنَّ ِوين ِميما َخالِصا ِع ْن َد ْالبَا ِء َم َع بَقَا ِء ْال ُغنَّة “
اَ ْ ِإل ْقالَبُ هُ َو ”قَ ْلبُ النُّ ِ
) dönüştürmektir.م( ) harfinden önceki tenvin veya sakin nûn’u gunneli tam bir mimeب( Bâ
)ب( İklâb, tenvin veya nun-i sakinden sonra bâ harfinin gelmesiyle oluşur. İklab’da önce bâ
) harfine çevrilir, aynı zamanda okuyuşta ğunne sesi vererek ihfa yapılır. 289 Şuم( harfi mim
بِثَ َمن بَ ْخس = بِثَ َمنِ ْم بَ ْخس ِ ،م ْن بَ ْع ِد = ِم ْم بَ ْع ِد َ ،م ْن بَ َعثَنَا = َم ْمبَ َعثَنَا misallerde olduğu gibi:
Konuyla ilgili Kur’ân-ı Kerim’den şu misallere bakılabilir290:
يَ ْنبُوعا َ ،و َما يَ ْنبَ ِغى  ،اِ ِذ ا ْنبَ َع َ
اسق بِنَبَأ َ ،لَ َمرْ َحبا ِب ِه ْم َ َ ،
ُّوء ،
َل َّما َرة بِالس ِ
ث ُ ،كلُّ ِح ْزب بِ َما ِ ،م ْن بُيُو ِت ُك ْم ُ ،جدَد بِي ُ  ،فَ ِ
ان بَغ ْ
فِ ْ
ك
ُور َ
َت  ،اَ ْن ب ِ

) Çeşitleriمْ( Sakin Mîm’in
287

Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 77.
Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 176.
289
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 78; Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 176.
290
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 77-78.
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Sakin mimden ( ) ْمsonra harekeli bir harf geldiğinde şu üç şekilden biri oluşur:291
1. Sakin mimden ( ) ْمsonra harekeli bir mim harfi gelirse idğâm-ı misleyn maal ğunne olur.
Şu misallerde olduğu gibi:

ْ َو ِم ْنهُ ْم َم ْن لَ ْم نَ ْقصُص، صصْ نَا
َ َ ِم ْنهُ ْم َم ْن ق،  قُ ْلتُ ْم ما َ نَ ْد ِري، ُ َوا ْعلَ ُموا اَنَّ ُك ْم ُم َالقُوه، َِم ْنهُ ْم َم ْن آ َمن

2. Sakin mimden ( ) ْمsonra harekeli bir bâ (ب
ِ ) harfi gelirse ihfâ-i şefevî ( )إِ ْخفاَء َشفَ ِوىolur. Şu
misallerde olduğu gibi:

 يَ ِحا ِس ْب ُك ْم بِ ِه، ْرفُهُ ْم بِ ِسي َماهُ ْم
ِ  تَع،  اَ ْم بِظَا ِهر،  ِواِ َذا بَطَ ْشتُ ْم بَطَ ْشتُ ْم،  َربَّهُ ْم بِ ِه ْم، ِك َرام بَ َر َرة

ْ ِإ
3. Sakin mimden ( ) ْمsonra mim ve bâ harflerinden başka bir harf gelirse izhâr-ı şefevî ( ظهاَر
َ
 ) َشف ِوىolur. Bunlara Kur’ân-ı Kerim’den şu misalleri verebiliriz:

، َ َعلَ ْي ِه ْم َوَلَ هُ ْم يَحْ زَ نُون،  َش ِه َد َعلَ ْي ِه ْم َس ْم ُعهُ ْم،  َعلَ ْي ُك ْم اَ ْنفُ َس ُك ْم،  لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم،  َسأَلَهُ ْم خَ زَ نَتُهَا، لَهُ ْم َجنَّات
 يُبَ ِّش ُرهُ ْم َربُّهُ ْم،  فِى َك ْهفِ ِه ْم ثَلَثَ ِمائَة،  َوظَنَ ْنتُ ْم ظَ َّن السَّوْ ِء، اِ َذا َجائَ ْتهُ ْم ِذ ْك َراهُ ْم

8. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: İnfak
a. İnfakın Mahiyeti ve Önemi
İnfak, malın elden çıkarılması ve sarf edilmesi, demektir. Dini açıdan farz, vacip, mendub
kısımlarına ayrılır. Zekât kavramı, diğer sadakalar, yardımlar ve vakıf gibi fakirlere, çeşitli
hayır kurumlarına, aileye yardım gibi bütün mal ile yapılan ibadetleri içine alır. Nitekim bir
ayette şöyle buyrulmaktadır: “Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki:
“Verdiğiniz hayır, ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Yaptığınız
hayrı, muhakkak Allah bilir.”292 İnfak, ilim, öğretme ve diğerleri gibi manevi şeyleri de içerir.
293

İnfak, genel bir kavramdır. Bu anlamda infak, maddî ve manevî birikimini Allah rızası için
insanlığın hayrına ve toplumun menfaatine harcanması gibi umumi bir hizmeti de ihtivâ eder.
Kur’ân-ı Kerimin tertip bakımından ikinci suresi, mü’minllerin özelliklerini anlatarak
başlamaktadır. Onların gayba inandıklarını, namazlarını dosdoğru kıldıklarını ve Allah yolunda
harcadıklarını bildirir. Kur’ân’ın bütünlüğüne baktığımız da infak kavramının, inanların temel
özelliklerinden biri olarak sunulduğu görülür. 294
Kur’ân, infak hususunda, zengini fakirleştirecek, infakın kaynağını kurutacak, elde avuçta
ne varsa harcanması şeklindeki bir uygulamayı kabul etmemektedir. 295 Kur’ân, ölçülü ve
aşırılıktan uzak bir şekilde infakta bulunmayı öngörmektedir. Ancak, yeri ve zamanı geldiğinde
din, mukaddesât, vatan ve namus uğruna bütün servet harcanabilir. Nitekim tarihte bunun
örneklerine çok rastlanmaktadır. Muhammed Hamdi Yazır’ın belirttiği gibi şunu da
hatırlatmakta fayda vardır. Sırf infak yüzünden iflas etmiş, perişan olmuş bir zengine tesadüf
olunmamıştır. Halbuki nefsanî arzular yolunda harcanmış olan gayri meşrû infaklar ile nice
hanümanların sönmüş olduğu her zaman görülmüştür. Hatta ticaret sahasındaki iflasın pek çoğu
bir taraftan daha fazla kazanmak hırsıyla girişilen yanlış muamelelerin, diğer taraftan da yine
daha çok kazanç hırsıyla yapılan istifçiliğin ve karaborsacılığın geri tepmesiyle uğranılan zarar
ve ziyanlar yüzündendir ki, bunların hepsi de “Şeytan size fakirliği ve kötülüğü emreder”296
anlamının kapsamı içindedirler. 297
Kur’ân, Müslümanların, servetleri üzerindeki zekât hakkını yerine getirmekle iktifa
etmemeleri gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Gerçek anlamda düşünüldüğünde infak
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 24; Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 79.
Bakara, 2/215
293
Yazır, Muhammed Hamdi, a. g. e. , I; 192
294
Bkz. Bakara, 2/3; 267; Ayrıca bkz. Enfâl, 8/2-3; İbrahim, 14/31; Hac, 22/35; Secde, 32/16; Şûrâ, 42/38; Kasas,
28/54
295
Bkz. İsrâ, 17/29
296
Bakara, 2/268.
297
Yazır, Muhammed Hamdi, a. g. e. , II, 946.
291
292
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meselesi, Müslüman toplumda zenginlerin taşıdığı zekât yükümlülüğünün ve miktarının çok
üzerindedir.
Ebû Zer (r. a) in rivayetine göre Hz. peygamber “Onlar kaybedenlerdir” buyurdu. Ebû
Zer’in, “Onlar kimdir?” diye sorması üzerine Hz. Peygamber, “Servet yığanlar” buyurdu.
Eliyle önüne, sağına, soluna işaret ederek “Böyle infak etmeyenlerdir” dedi. 298
Dördüncü Halife Hz. Ali, bu konuda çok önemli açıklamalarda bulunmuştur. “Allah,
zenginlere, mallarından, fakirlerin ihtiyaçlarına yetecek kadar vermelerini emretti. Eğer
fakirler, yiyecek veya giyecek bulamıyorlar ve (maişetleri için başarısız bir şekilde)
uğraşıyorlarsa, bu zenginlerin vazifelerini yapmamalarındandır. Allah, onları âhiret gününde
azarlayacak ve cezalandıracaktır. İbn Ömer’e göre zekât, fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya
yetmezse o vakit, fakirlerin durumunu iyileştirmek, o kasaba zenginlerinin vazifesidir. 299
Zekât, farz bir görevdir. Yapılması dini açıdan zorunludur. Zekât vermeye gücü olan kimse,
şerî açıdan belirlenen miktarda zekatını vermekle yükümlüdür. Fakat infak, daha genel bir
kavramdır. Geniş bir paylaşımı, gönüllü bir dağıtımı ve daha özverili bir cömertliği öngörür.
Bu anlamda zekât sorumluluğu bulunmayan kimseler de gücünün yettiğince bu paylaşımda, bu
harcamada, bu gönül seferberliğinde yerini almaya çalışır. Varlıkta da yoklukta da paylaşmanın
zevkine ulaşmak için gayret sarf etmek, infakın temel ilkesidir. Ancak burada varlıklı kimselere
daha büyük fedakârlıklar, görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Kur’ân-ı Kerim, yukarıda değindiğimiz gibi, milli servetin kitleler arasında yaygınlaşması
için Müslümanlara emrettiği en önemli sorumluluk, infak konusudur. Kur’ân, inanların, Allah
rızasını elde etmek için servetlerinden arta kalanı harcamalarını istemektedir. Bu konuda bütün
insanlığa şu önemli mesaj verilmektedir. “. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını
sorarlar: “ihtiyaç fazlasını” de. Allah, düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyor.”300
Âyette geçen “el-afv”(artan) kelimesi, kalbe ağır gelmeyen, kolay gelen, gerekli
ihtiyaçlardan fazla olan miktar, demektir. Aile fertlerinin nafakasından fazla olan mal, anlamı
da verilmiştir. Âlimlerin çoğunluğuna (cumhur-ı ulemâya) göre afv, gönüllü yapılan
harcamalardır. Zekatın dışındaki mallarda gerçekleşen hak, anlamı da yüklenmiştir. 301
Görüldüğü gibi, kişinin ailesinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artırabildiği mal, “afv”
kapsamına girmektedir. Bu âyette, toplumun yararı için, meşru ihtiyaçlardan arta kalan malların
harcanması istenmektedir. İnananlardan, insanların ihtiyaçlarını giderebilmelerine katkıda
bulunmalarını ve bu konuda çaba sarf etmelerini isteyen bu ayet, infak faaliyetinin devam
etmesinin zaruretine de büyük önem atfetmiştir. Âyette, ayrıca bu hedefe ulaşılabilmesi yani
toplum refahının yükselmesini sağlamak için düşünce bazında yoğunlaşılması da talep edilmiş
ve buna dikkat çekilmiştir. Bütün bunlar, infak müessesesinin gerekliliğini ve vücuda
getirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir.
Kur’ân’ın, infak hususunda ki temel ilkesi “. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi, sen de
(insanlara) iyilik et.”302 âyetinde en veciz bir üslûpla açıklanmıştır. Allah Teâlâ, ihsan ettiği
maddî ve manevî nimetlerden, imkânı olmayanların da yararlandırılmasını istemektedir. İnfakın
temelinde yatan espri budur.
İnfakın temel amacı insana yardımdır. İnsana destek olmak, onun onur ve şahsiyetini
korumaya çalışmak kadar hayırlı ve faydalı bir faaliyet yoktur. Çünkü insan, kâinatı ve bütün
varlıkları yaratan Allah Teâlâ’nın eseridir. Allah adına, O’nun kâinat içerisindeki kudret ve
sanatının en fazla ortaya çıktığı bir varlığa hizmet etmek, hem kutsal hem de Allah’ı hoşnut
eden bir ameldir.
Buharî, İstikrâz, 3; Rikâk, 14; Müslim, Zekât, 32; Ahmed b. Hanbel, II, 358; İbn Mâce, Zühd, 8.
Afzalur Rahman, a. g. e. , II, 354.
300
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301
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b. İnfakla İlgili Bazı Ayetler
يَا اَيُّهَا الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اَ ْنفِقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن قَب ِْل اَ ْن يَاْتِ َى يَوْ م ََل بَيْع ٖفي ِه َو ََل ُخلَّة َو ََل َشفَاعَة َو ْال َكافِرُونَ هُ ُم
َالظَّالِ ُمون

“Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet
günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler
ise zalimlerin ta kendileridir.”303

ّ ٰ َت َس ْب َع َسنَابِ َل ٖفى ُكلِّ ُس ْنبُلَة ِمائَةُ َحبَّة َو
ّ ٰ يل
ْ للاِ َك َمثَ ِل َحبَّة اَ ْنبَت
ُ ُضا ِع
ف
َ للاُ ي
ِ َمثَ ُل الَّ ٖذينَ يُ ْنفِقُونَ اَ ْم َوالَهُ ْم ٖفى َس ٖب
ّ ٰ لِ َم ْن يَ َشا ُء َو
للاُ َوا ِسع ع َٖليم

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane
bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla
bilendir.”304

َار ِس ّرا َوع ََالنِيَة فَلَهُ ْم اَجْ ُرهُ ْم ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َو ََل َخوْ ف َعلَ ْي ِه ْم َو ََل هُ ْم يَحْ زَ نُون
ِ َاَلَّ ٖذينَ يُ ْنفِقُونَ اَ ْم َوالَهُ ْم بِالَّي ِْل َوالنَّه

“Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri
katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.”305

ّ ٰ لَ ْن تَنَالُوا ْالبِ َّر َح ٰتّى تُ ْنفِقُوا ِم َّما تُ ِحبُّونَ َو َما تُ ْنفِقُوا ِم ْن َش ْیء فَا ِ َّن
للاَ بِ ٖه ع َٖليم

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne
harcarsanız Allah onu bilir.”306

ّ ٰ اس َو
َّ اَلَّ ٖذينَ يُ ْنفِقُونَ فِى ال َّسرَّا ِء َوال
َللاُ ي ُِحبُّ ْال ُمحْ ِس ٖنين
ِ ضرَّا ِء َو ْال َك
ِ َّ اظ ٖمينَ ْال َغ ْيظَ َو ْال َع ٖافينَ ع َِن الن

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları
affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.”307

صبَرُوا ا ْبتِغَا َء َوجْ ِه َربِّ ِه ْم َواَقَا ُموا الص َّٰلوةَ َواَ ْنفَقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَاهُ ْم ِس ّرا َوع ََالنِيَة َويَ ْد َر ُؤنَ بِ ْال َح َسنَ ِة
َ ََوالَّ ٖذين
ٰ
ار
ِ ال َّسيِّكَةَ اُولكِكَ لَهُ ْم ُع ْقبَى ال َّد

“Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine
verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan
kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.”308

ّ ٰ َاب
ارة لَ ْن تَبُو َر
َ للاِ َواَقَا ُموا الص َّٰلوةَ َواَ ْنفَقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَاهُ ْم ِس ّرا َوع ََالنِيَة يَرْ جُونَ تِ َج
َ اِ َّن الَّ ٖذينَ يَ ْتلُونَ ِكت

“Şüphesiz, Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak
verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir
ticaret umabilirler.”309

ْ َللاُ ا
ْ ُال الَّ ٖذينَ َكفَرُوا لِلَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اَن
ّ ٰ ط ِع ُم َم ْن لَوْ يَ َشا ُء
ّ ٰ يل لَهُ ْم اَ ْنفِقُوا ِم َّما َرزَ قَ ُك ُم
ط َع َمهُ اِ ْن اَ ْنتُ ْم اِ ََّل
َ َللاُ ق
َ َواِ َذا ٖق
ض َالل ُم ٖبين
َ ٖفى

“Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman,
inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi
yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.”310

ٰ ّ ٰ وما لَ ُكم اَ ََّل تُ ْنفقُوا فى سبيل
ْ
ُ ير
ْت َو ْاَلَر
ح
َ َض ََل يَ ْست َٖوى ِم ْن ُك ْم َم ْن اَ ْنف
ْ َ َ
َ للاِ َو ِ ّّللِ ٖم
ِ اث السَّمٰ َوا
ِ َٖ ٖ ِ
ِ
ِ ق ِم ْن قَ ْب ِل الفَ ْت
ٰ
ٰ
ٰ َُوقَات ََل ا
ْ
ّ للاُ ال ُح ْس ٰنى َو
ّ ولكِكَ اَ ْعظَ ُم د ََر َجة ِمنَ الَّ ٖذينَ اَ ْنفَقُوا ِم ْن بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا َو ُك ّال َو َع َد
خَبير
ٖ َللاُ بِ َما تَ ْع َملُون

“Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Hâlbuki göklerin ve yerin
mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar,
(diğerleri ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha

303
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306
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yüksektir. Bununla beraber Allah, hepsine de en güzel olanı (cenneti) va’detmiştir. Allah, bütün
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 311

ُ َْواَ ْنفِقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن قَب ِْل اَ ْن يَاْتِ َى اَ َح َد ُك ُم ْال َمو
ق َواَ ُك ْن
َّ َ ول َربِّ لَوْ ََل اَ َّخرْ ت َٖنى اِ ٰلى اَ َجل قَ ٖريب فَا
َ ص َّد
َ ُت فَيَق
َِمنَ الصَّالِ ٖحين

“Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de
sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah
yolunda harcayın.”312

8. 4. Okuma Parçası: “İbnü’l-Cezerî (”)ابنْالجزري313 (Devam…)
B) Hadis. 1. el-Hısnü’l-hasîn min kelâmi Seyyidi’l-mürselîn. Telifi 22 Zilhicce 791’de (12
Aralık 1389) Dımaşk’ta tamamlanan eserde başta Kütüb-i Sitte olmak üzere temel hadis
kaynaklarından derlenen rivayetlerle dua ve zikrin fazilet ve âdâbı, icâbet vakitleri ve yerleri,
esmâ-i hüsnâ, bazı sure ve ayetlerin fazileti, Hz. Peygamber’in duaları gibi konular ele
alınmıştır (Kahire 1277 [kenarında Abdülhâdî el-Ebyârî’nin en-Nûrü’l-mübîn li’l-Hısni’l-hasîn
adlı takrirleriyle birlikte], 1297, 1301,1302, 1303, 1306, 1307, 1310, 1312, 1316, 1320, 1321,
1349 [Muhammed Hakkı en-Nâzilî’nin Hazînetü’l-esrâr celîletü’l-ezkâr adlı kitabının
kenarında], Bombay 1301; Cezayir 1328; Delhi 1871 [Urduca tercümesiyle birlikte], Lahor
1320). Ali el-Kârî eseri el-Hırzü’s-semîn li’l-Hısni’l-hasîn adıyla şerhetmiştir (I-II, Mekke
1304). 2. Miftâhu’l-Hısni’l-hasîn. Bir önceki eserin şerhi olup Ramazan 831’de (Haziran 1428)
Şîraz’da yazılmıştır. Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 3591, vr. 1-25; Dârülmesnevî, nr. 88, vr.
29-57), Nuruosmaniye (nr. 788/2, 31 varak), Râşid Efendi (nr. 1139, vr. 1-32) ve Millet (Murad
Molla, nr. 434) kütüphanelerinde nüshaları vardır (diğer nüshaları için bk. Brockelmann, GAL
Suppl. , II, 277; Muhammed Mutî‘ el-Hâfız, s. 34). 3. ‘Uddetü’l-Hısni’l-hasîn min kelâmi
Seyyidi’l-mürselîn. el-Hısnü’l-hasîn’in müellif tarafından yapılmış muhtasarıdır (Kahire 1279,
1349; Hama 1354, 1396; Beyrut 1401/1981, 3. bs.). İbnü’l-Cezerî’nin aynı eserden yaptığı bazı
seçmeler de Nebzetün min ed‘iye nebeviyye adıyla İbn Hacer el-Askalânî’nin Nuhbetü’l-fiker
fî mustalahâti ehli’l-eser’i ve Birgivî’nin Mustalahu’l-hadîs’i ile birlikte (Mecmû‘ müştemil
‘alâ resâili selâs) basılmıştır (Kahire 1303). Şevkânî, ‘Uddetü’l-Hısni’l-hasîn’i Tuhfetü’zzâkirîn bi-‘Uddeti’l-Hısni’l-hasîn (Kahire 1381, 1386, 1392, 1403; Beyrut, ts.), Yahyâ b.
Muhammed el-Eryânî de el-Müstebsırîn bi-şerhi ‘Uddeti’l-Hısni’l-hasîn (Dımaşk 1397) adıyla
şerhetmiştir (el-Hısnü’l-hasîn üzerinde yapılan diğer şerh ve ihtisar çalışmalarıyla ‘Uddetü’lHısni’l-hasîn’in Türkçe ve Farsça tercümeleri için bk. Keşfü’z-zunûn, I, 669-670). 4. elMas‘adü’l-ahmed fî hatmi Müsnedi’l-İmâm Ahmed. 11 Rebîülevvel 828’de (31 Ocak 1425)
Mescid-i Harâm’da Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inin hatmini takiben kaleme alınan eser,
önce er-Resâilü’n-nâdire içinde (s. 17-47) Ebû Mûsâ el-Medînî’nin Hasâisü’l-Müsned’i ile
birlikte basılmış (Kahire 1347/1929; Riyad 1410/1990), daha sonra Ahmed Muhammed
Şâkir’in tahkikiyle Talâi‘u’l-Müsned başlıklı mecmua içinde (s. 12-41) neşredilmiştir (Kahire,
ts. , Mektebetü’t-türâsi’l-İslâmî). 5. el-Bidâye fî me‘âlimi’r-rivâye (el-Bidâye fî ‘ulûmi[‘rrivâyeti]’l-hadîs, el-Hidâye fî fünûni’l-hadîs, el-Hidâye ilâ ‘ulûmi’r-rivâye). 370 beyitten
oluşan eser Zilhicce 800’de (Ağustos 1398) tamamlanmış olup Süleymaniye Kütüphanesi’nde
nüshaları vardır (Lâleli, nr. 70, vr. 1-22, 393; Servili, nr. 52, vr. 103-111). 6. Bisetü (Tarfetü)’l‘âlim min kelâmi Ebi’l-Kâsım (el-Erba‘ûn). Müellifin, sahihlerin en sahih olanlarından seçtiğini
belirttiği kırk hadisi ihtiva eden eserin iki nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlıdır
(Mahmud Paşa, nr. 71, vr. 152-153; İsmihan Sultan, nr. 200, vr. 22-28). 7. el-Erba‘ûne’zzâhiretü’l-mensûbe ile’l-‘ıtrati’t-tâhire. Ehl-i beyt’e mensup kişilerin rivayet ettiği kırk hadisi
Hadîd, 57/10.
Münâfikûn, 63/10.
313
Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanarak Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde (DİA, İstanbul, 1999, XX, 556-557)
“İbnü’l-Cezerî” maddesi olarak yayımlanan bu çalışma, tarafımızdan düzenlenerek buraya alınmıştır.
311
312
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ihtiva eden eserin bir nüshası Millet Kütüphanesi’ndedir (Ali Emîrî Efendi, nr. 2383, vr. 193197). 8. ‘İkdü’l-leâlî fi’l-ehâdîsi’l-müselseleti’l-‘avâlî. 808’de (1405) Şîraz’da kaleme
alınmıştır (nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, II, 260; DMİ, I, 120). 9. el-Erbaûne’l-‘Avâlî.
Senedinde Hz. Peygamber’le müellif arasında on râvi bulunan kırk hadisi ihtiva eden eserin bir
nüshası Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de bulunmaktadır (nr. 5882, vr. 1-46). 10. Mukaddimetü
‘ilmi’l-hadîs. Müellifin oğlu Ebû Bekir Ahmed’in şerhettiği belirtilen eserin (Keşfü’z-zunûn, II,
1803) bir nüshası Berlin’dedir (Brockelmann, GAL, II, 260). 11. Esne’l-metâlib fî menâkıbi
seyyidinâ Alî b. Ebî Tâlib. Önce Mekke’de basılan eseri (1324) daha sonra Muhammed Hâdî
el-Emînî yayımlamış (İsfahan 1402), ayrıca Muhammed Bâkır el-Mahmûdî tarafından tehzîb
edilen eser Esne’l-menâkıb fî tehzîbi Esne’l-metâlib fî menâkıbi’l-İmâm Emîri’l-müminîn Alî
b. Ebî Tâlib adıyla neşredilmiştir (Beyrut 1403/1983). 12. el-Ehâdîsü’l-‘işrûne’l-‘Avâlî. Bir
nüshası San‘a’dadır (Muhammed Mutî‘ el-Hâfız, s. 7). 13. Ehâdîsü müselselât ve ‘uşâriyyâtü’lisnâdi ‘âliyât (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmû‘, nr. 58, vr. 51-60). 14. Şerhu’l-Mesâbîh.
Ferrâ el-Begavî’nin Mesâbîhu’s-sünne adlı eseri üzerine yazılmış üç cilt hacminde bir şerh olup
günümüze ulaşıp ulaşmadığına dair bilgi yoktur. 15. el-Müsnedü’l-ahmed fîmâ yete‘alleku biMüsnedi Ahmed. Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inin şerhidir (Îzâhu’l-meknûn, II, 481).
C) Siyer. 1. Kıt‘a min mevlidi’ş-şerîf. Hz. Peygamber’in hizmetçileri, binekleri, savaş
aletleri, kâtipleri, hanımları ve çocuklarına dair olan eserin son kısmı eksik bir nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (Esad Efendi, nr. 448/2). 2. Mevlidü’n-nebî.
Yazımı 11 Rebîülevvel 806’da (28 Eylül 1403) Keş’te tamamlanmıştır (Süleymaniye Ktp. ,
Lâleli, nr. 2063, vr. 11-16). el-Mevlidü’l-kebîr adıyla kaydedilen eser de (Brockelmann, GAL,
II, 260; DMİ, I, 120) bu kitap olmalıdır. 3. Zâtü’ş-şifâ fî sîreti’n-nebiyyi’l-Mustafâ ve
ashâbihi’l-erba‘a-ti’l-hulefâ (Zâtü’ş-şifâ fî sîreti’l-Mustafâ, Zâtü’ş-şifâ fî sîreti’n-nebî ve’lhulefâ). 515 beyitten meydana gelen eserin nüshaları Süleymaniye (Lala İsmâil Paşa, nr. 375;
Lâleli, nr. 2040) ve Emel Esin (nr. 505) kütüphanelerinde kayıtlıdır (diğer nüsha-ları için bk.
DMBİ, III, 233). Eser üzerine Muhammed b. Hasan el-Âlânî el-Kürdî’nin Ref‘u’l-hafâ şerhu
Zâti’ş-şifâ adıyla yazdığı şerh Hamdî Abdülmecîd’in tahkikiyle yayımlanmıştır (Beyrut
1407/1987). 4. Risâle fî hakkı ebeveyi’n-nebî (er-Risâletü’l-beyâniyye fî hakkı ebeveyi’n-nebî).
Süleymaniye Kütüphanesi ile (Pertev Paşa, nr, 603, vr. 25-38) Berlin Staatsbibliothek’te (nr.
10343) nüshaları bulunmaktadır.
D) Tarih, Tabakat, Terâcim. 1. Câmi‘u’l-esânîd. Müellif bu çalışmasında önce isnadı dinin
rükünlerinden biri olarak ele alıp onun önemini belirten rivayetleri zikretmiş, bu arada kendi
hayatıyla ilgili bilgiler de vererek Kur’an ve kıraat okuduğu kırk altı hocasının kısa
biyografisini ve isnadlarını zikretmiş, ardından kendi hocalarından okuyan yirmi iki kıraat
âlimini kısaca tanıtmıştır. Eserin nüshaları Süleymaniye (Dârülmesnevî, nr. 11) ve Emel Esin
(nr. 415) kütüphanelerinde kayıtlıdır.
2. Nihâyetü’d-dirâyât fî esmâi ricâli’l-kırâât (Tabakâtü’l-kurrâi’l-kebîr). Bizzat müellifin
belirttiğine göre (Ğâyetü’n-Nihâye, II, 408-409) eser 772 (1370-71) yılında yazılmaya
başlanmış, 16 Cemâziyelâhir 774’te (13 Aralık 1372) Dımaşk’ta tamamlanmıştır. 3. Gâyetü’nNihâye fî tabakâti’l-kurrâ (Ğâyetü’n-Nihâye fî esmâi ricâli’l-kırâât üli’r-rivâye ve’d-dirâye).
Bir önceki eserin muhtasarı olup 3955 biyografiyi ihtiva etmektedir (nşr. Gotthelf
Bergstraesser, I-II, Kahire 1351-1352/1932-1933; Bağdat 1970; I-II, Beyrut 1402/1982 [3. bs.
]). 4. ed-Derecâtü’l-‘aliyye fî tabakâti ‘ulemâi’l-Hanefiyye. Uluğ Bey adına yazılan bu alfabetik
eserin elif ve bâ harflerinin tamamı ile tâ harfinden bir bölümün yer aldığı bir nüshası Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (III. Ahmed, nr. 2831, vr. 1-51). 5. Muhtasaru
Târîhi’l-İslâm li’z-Zehebî. Telifi Receb 798’de (Nisan 1396) Antakya’da tamamlanan eserin
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 703) kayıtlıdır
(diğer nüshaları için bk. Muhammed Mutî‘ el-Hâfız, s. 33; DMBİ, III, 233).
E) Diğer Eserleri. 1. Muhtârü’n-nasîha bi’l-edilleti’s-sahîha. Ülkede bir yönetici
bulunmasının gereği, âdil devlet başkanı, idarecilerin hediye kabul etmesinin hükmü gibi
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konuların hadislerle ele alındığı risâle, Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye’deki tek nüshası esas alınarak
yayımlanmıştır (Tanta 1411). 2. ez-Zehrü’l-fâih fî zikri men tenezzehe ‘ani’z-zünûbi ve’lkabâih. Çeşitli baskıları yapılan eser (Kahire 1305, 1310, 1313, 1332, 1375) Muhammed
Abdülkâdir Atâ’nın tahkikiyle de neşredilmiştir (Beyrut 1406/1986). 3. Cevâbü İbni’l-Cezerî
‘an hükmi mütâla’ati kütübi’bni’l-’Arabî. Müellifin Yemen’de bulunduğu sırada İbnü’lArabî’nin vahdet-i vücûda dair görüşleriyle ilgili olarak kendisine sorulan bir sorunun cevabı
mahiyetindeki risâlenin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır (Hüsrev
Paşa, nr. 423, vr. 38-40). 4. Manzûme fi’l-felek (Berlin, Staatsbibliothek, nr. 8159/3). 5.
Tabakâtü’ş-şu‘arâ (nşr. Bergstraesser, Kahire 1352). 6. el-İsâbe fî levâzimi’l-kitâbe (Berlin
Staatsbibliothek, nr. 6). 7. Kâşifü’l-hasâsa ‘an elfâzi’l-hulâsa. İbn Mâlik et-Tâî’nin elElfiye’sinin şerhi olan eser Mustafa Ahmed en-Nehhâs’ın tahkikiyle neşredilmiştir (Kahire
1403/1983).
Recep Akakuş, "İim-i Kıraat Otoritelerinden; İmam Cezeri ve Torunu Kasım Paşa" başlıklı
bir makale yayımlamış (Diyanet Dergisi, XXVI/4 [Ankara 1990 [s. 3- 31), Mustafa Öztürk,
Muhammed b. el-Cezeri ve et-Temhid fi İlmi't-Tecvid adıyla doktora tezi hazırlamış (1981,
U1udağ Üniversitesi ilahiyat Fakültesi). Muhammed Mutî‘ el-Hafız el-İmam Şemsüddin İbnü'lCezeri adlı çalışmasında İbnü'l-Cezerî'nin kısa biyografisiyle eserlerini tanıtmıştır. Ali Osman
Yüksel de İbn Cezeri ve Tayyibetü 'n-Neşr adlı doktora çalışmasında (1982, Marmara
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi) Kur'an tarihine ve kıraat ilmine genel bir bakıştan sonra İbnü’lCezerî'nin hayatı ve eserlerini incelemiş, Tayyibetü'n-Neşr'in baştan itibaren 432 beytinin
Türkçe'ye tercümesini ve izahını yapmıştır.
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Leyl suresi 1-2. ayetlerdeki
َوالي ِلْاِ َذاْيَغ ٰشىْ َوالن َها ِرْاِ َذاْت ََج ٰلّى
bölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ْ َوالي ِل:

ve’lle ()وا َّل
َ idğam-ı şemsiyye bila ğunne,
َ
Leyli ( )لي ِْلgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
Leyl ( ْ )لَيْلdurulduğunda (vakf halinde) medd-i lîn,

 اِ َذا:

izâ (َ )اِذاmedd-i tabii,

 يَغ ٰشى:

şâ ( ) َشيmedd-i tabii,

ْوالن َها ِر:
َ

َّ )و
ve’nne (الن
َ idğam-ı şemsiyye maal ğunne,
hâri ( )ها َ ِرgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii ve râ ()ر
harfi kesra harekeden dolayı ince,
hâr ( ْ )هاَرdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız ve râ ()ر
harfi öncesi fetha harekeden dolayı kalın,

 اِ َذا:

izâ (َ )اِذاmedd-i tabii,

 ت ََج ٰلّى:

cellâ ()جلَّي
َ idğam-ı misleyn bila ğunne,
lâ ( ) لَيmedd-i tabii,
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Uygulama Soruları
1. İhfâ-i şefevî (’)إِ ْخفاَء َشفَ ِوىnin tarifi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A)
Sakin mimden ( ) ْمsonra harekeli bir mim harfi gelirse
B)
Sakin mimden ( ) ْمsonra mim ve bâ harflerinden başka bir harf gelirse
C)
Sakin mimden ( ) ْمsonra harekeli bir bâ (ب
ِ ) harfi gelirse
D)
Sakin nûn’dan sonra ( ) ْمgelirse
E)
Sakin nûn’dan sonra nûn harfi gelirse
2. يَا اَيُّهَا الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اَ ْنفِقُوا ِم َّما َرزَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن قَب ِْل اَ ْن يَاْتِ َى يَوْ م ََل بَيْع ٖفي ِه َو ََل ُخلَّة َو ََل َشفَاعَة َو ْال َكافِرُونَ هُ ُم
َالظَّالِ ُمون
Yukarıdaki ayette bahsedilen temel konu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İhsan
B)
İnfak
C)
Takva
D)
İkram
E)
İman
3. İbnü’l-Cezerî’nin el-Hısnü’l-hasîn min kelâmi Seyyidi’l-mürselîn adlı eseri
hangi alanla ilgilidir?
A)
Kıraat
B)
Tefsir
C)
Fıkıh
D)
Hadis
E)
Kelam
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Leyl ve Şems surelerinin tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir.
Bu ezberin deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Hâkka suresi de hadr
usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda İklâb ( )إِ ْقالَبve Sakin Mîm ( ) ْمÇeşitleri kuralları üzerinde durulmuştur.
Kur’an kültürü kapsamında infak kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma
parçasında ise “İbnü’l-Cezerî” konusuyla ilgili bilgi verilmeye devam edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Arap dilinde çevirmek, döndürmek, bir harfi başka bir harfe dönüştürmek
anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

İdğam
İzhar
İklâb
İhfa
Kalkale

2. “Bâ ( )بharfinden önceki tenvin veya sakin nûn’u gunneli tam bir mime ()م
dönüştürmektir.” ifadesi hangi tecvid kuralını tarif ediyor?
A)
B)
C)
D)
E)

İklâb
İdğâm
İzhar
İhfa
İdğam Misleyn

َ  اِ ِذ ا ْنبَ َع,اسق بِنَبَأ
3. ث
ِ َ ف، ِم ْن بَ ْع ِدörneklerinde hangi ortak tecvid kuralı uygulanır?
A)
İdğam
B)
İklâb
C)
İzhar
D)
Sekte
E)
İhfa
4. Sakin mimden ( ) ْمsonra harekeli bir mim harfi gelirse aşağıdaki tecvid
kaidelerinden hangisi uygulanır?
A)
İdğâm-ı misleyn bila ğunne
B)
İdğâm-ı misleyn
C)
İdğam-ı Şemsiyye
D)
İdğâm-ı misleyn maal ğunne
E)
İdğam-ı Mütekaribeyn
5. Sakin mimden ( ) ْمsonra mim ve bâ harflerinden başka bir harf gelirse aşağıdaki
tecvid kaidelerinden hangisi uygulanır?
A)
İhfâ-i şefevî
B)
İdğâm-ı misleyn maal ğunne
C)
İdğâm-ı bila ğunne
D)
İdğâm-ı meal ğunne
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İzhâr-ı şefevî

)E

? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirفَ َسنُيَ ِّس ُرهُ لِ ْليُس ْٰرى 6.
َولَ َسوْ فَ يَرْ ٰ
ضى )A
اِ َّن َس ْعيَ ُك ْم لَ َش ٰتّى )B
ق بِ ْال ُح ْس ٰنى )C
ص َّد َ
َو َ
ٰ
ّ
َ
اَلَّذي ي ُْؤتي َمالهُ يَتَزَ كى )D
َواَ َّما َم ْن بَ ِخ َل َوا ْستَ ْغ ٰنى )E
?َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirواَ َّما َم ْن بَ ِخ َل َوا ْستَ ْغ ٰنى 7.
ب بِ ْال ُح ْس ٰنى )A
َو َك َّذ َ
اِ َّن َس ْعيَ ُك ْم لَ َش ٰتّى )B
َولَ َسوْ فَ يَرْ ٰ
ضى )C
فَ َسنُيَ ِّس ُرهُ لِ ْليُس ْٰرى )D
َواَ َّما َم ْن بَ ِخ َل َوا ْستَ ْغ ٰنى )E
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirفَا َ ْن َذرْ تُ ُك ْم نَارا تَلَ ٰظّى 8.
َولَ َسوْ فَ يَرْ ٰ
ضى )A
َو َما َِلَ َحد ِع ْن َدهُ ِم ْن نِ ْع َمة تُجْ ٰزى )B
ََل يَصْ ٰليهَا اِ ََّل ْاَلَ ْش ٰقى )C
ق ال َّذ َك َر َو ْاَلُ ْن ٰثى )D
َو َما خَ لَ َ
ٰ
ُ
َو َما يُ ْغني َع ْنهُ َمالـهُ اِ َذا ت ََر ّدى )E
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirاَلَّذي ي ُْؤتي َمالَهُ يَتَزَ ٰ ّكى 9.
َو َما َِلَ َحد ِع ْن َدهُ ِم ْن نِ ْع َمة تُجْ ٰزى )A
َو َما يُ ْغني َع ْنهُ َمالُـهُ اِ َذا ت ََر ٰ ّدى )B
ق ال َّذ َك َر َو ْاَلُ ْن ٰثى )C
َو َما خَ لَ َ
ٰ
َو َسيُ َجنَّبُهَا ْاَلَ ْتقى )D
َواَ َّما َم ْن بَ ِخ َل َوا ْستَ ْغ ٰنى )E
 ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisiاِ ََّل ا ْبتِ َغا َء َوجْ ِه َربِّ ِه ْاَلَ ْع ٰلى 10.
?gelmektedir
َو َما يُ ْغني َع ْنهُ َمالُـهُ اِ َذا ت ََر ٰ ّدى )A
َو َما َِلَ َحد ِع ْن َدهُ ِم ْن نِ ْع َمة تُجْ ٰزى )B
َولَ َسوْ فَ يَرْ ٰ
ضى )C
ٰ
اَلَّذي ي ُْؤتي َمالَهُ يَتَزَ ّكى )D
فَ َسنُيَ ِّس ُرهُ لِ ْليُس ْٰرى )E
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Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) d, 5) e, 6) e, 7) a, 8) c, 9) a, 10) c
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9. RÂ ( )رHARFİNİN OKUNUŞU ve KALIN OKUNDUĞU YERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Beled suresi tahkik usulüyle ezberden, akabinde
ise Me‘âric ve Nuh sureleri hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “Râ ( )رHarfinin Okunuşu ( ) ُح ْك ُم الراَّءve Kalın
Okunduğu Yerler” kuralı üzerinde durulacak, Kur’an kültürü kapsamında “İhsan”
kavramı etraflıca inceleme konusu yapılacaktır. Okuma parçasında ise “Kur’ân
Öğretiminin ve Hafızlığın Geçirdiği Değişimler” konusuyla ilgili bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Râ ( )رharfi hangi durumlarda ince okunur?
2. Râ ( )رharfini diğer harflerden ayıran en önemli özellik hangi sıfattır?
3. Abdullah b. Mesud’a göre en fazla kaç ayet ezberi tamamlanınca diğerlerinin
ezberine geçilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Beled suresini tahkik usulüne
Râ
()ر
Harfinin göre
ezberden
tilavet
Okunuşu ( ) ُح ْك ُم الراَّءve edebilmeyi öğrenir.
Kalın Okunduğu Yerler 3. Me‘âric ve Nuh surelerini
hadr usulüne göre yüzünden
okuyabilme kabiliyeti edinir.
4. Râ ( )رHarfinin Okunuşu ( ُح ْك ُم
 )الراَّءve Kalın Okunduğu Yerler
hakkında bilgi edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
ihsan konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “Kur’ân Öğretiminin ve
Hafızlığın
Geçirdiği
Değişimler” konusuyla ilgili
bilgi edinir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Hükmur’-râ



Tefhîm



Terkîk



Cehr



Beyniyye



İnfitâh



Tekrîr



Kesre-i ârıze



Mâkabl



Mâba‘d



Ebu’d-Derdâ
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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9. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
9. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Beled Suresi
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 90. sırasında yer alan Beled suresi tahkik usulüne göre
ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde öğrenci ezberini hadr usulüne
göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler deftere yazılacak ve sözlü
sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı olduğu bu yazılı metinler,
öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber dinlemesini bu yazılı metinler
üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu metinler üzerinde
işaretleyecektir.

﷽
َ۪﴾ وَوَالِدٍ َومَا وَلَد3﴿ ِ۪﴾ وَاَْنتَ حِلٌّ بِهّٰذَا الْبَلَد3﴿ َِ۪ل۪ا اُقْسِ ُم بِهّٰذَا الْبَلَد
﴾3﴿ ٌ۪ب اَنْ لَنْ َيقْ ِد َر عَلَْي ِه َاحَد
ُ س
َح
ْ َ﴾ اَي3﴿ ٍ۪﴾ َلقَدْ خََلقْنَا اْلاِْنسَانَ ف۪ي كَبَد0﴿
ِ۪جعَلْ َلهُ عَيْنَيْن
ْ َ﴾ اَلَمْ ن7﴿ ٌ۪سبُ اَنْ لَمْ َي َرهُ۪ َاحَد
َح
ْ َ﴾ اَي3﴿ ًَ۪يقُولُ اَهَْل ْكتُ مَاالً لُبَدا
﴾33﴿ َ۪﴾ فَلَا اقْتَحَمَ اْل َعقََبة33﴿ ِ۪﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن9﴿ ِ۪﴾ وَِلسَاناً وَ َشفَتَيْن8﴿
﴾ اَوْ اِ ْطعَامٌ ف۪ي يَ ْومٍ ذ۪ي30﴿ ٍ۪﴾ فَكُّ رَقَبَة33﴿ َُ۪ومَ۪ا َا ْدرّٰيكَ مَا اْل َعقََبة
َ﴾ ثُمَّ كَان33﴿ ٍ۪﴾ اَوْ ِمسْك۪يناً ذَا مَْترََبة33﴿ ٍ۪﴾ يَت۪مياً ذَا مَ ْقرََبة33﴿ ٍ۪سغََبة
ْ َم
ُ﴾ اُو۪لّٰ۪ئِكَ َاصْحَاب37﴿ ِ۪مِنَ الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّْبرِ وَتَوَاصَوْا بِالْ َم ْرحَ َمة
ٌ﴾ عَلَيْهِمْ نَار39﴿ ِ۪۪ َمة
َ ﴾ وَالَّذ۪ينَ َك َفرُوا ِباّٰيَاتِنَا هُمْ َاصْحَابُ الْمَشْـ38﴿ ِ۪الْمَيْمََنة
﴾33﴿ ٌمُ ْؤصَ َدة
(90) Beled Suresi Anlamı
Beled suresi Mekke döneminde inmiştir. 20 ayettir. Sure, adını ilk ayetteki “el-Beled”
kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1, 2, 3, 4. Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen
çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs
gerecek şekilde) yarattık. 314
5. İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
6. “Yığınla mal harcadım” diyor.
7. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?
314

Burada sözü edilen “baba ve oğul”un genel bir ifade olup her baba ve oğlu ifade ettiği tefsir kaynaklarında
söylendiği gibi bunun; çocuk sahibi olamazken sonradan çocuk sahibi olan baba ile çocuğunu, Hz. İbrahim ile
oğul İsmail’i ifade ettiği de söylenmiş, ağırlıklı görüşün ise ilk görüş olduğu belirtilmiştir.
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8, 9, 10. Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını)
göstermedik mi?
11. Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.
12. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?
13. O tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek)tir.
14, 15, 16. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde
sürünen bir yoksulu doyurmaktır.
17, 18. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine
merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir. 315
19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir. 316
20. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.

9. 1. 2. Yüzünden Okuma: Me‘âric ve Nuh Sureleri
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 44 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 70.
sırasındaki Me‘âric suresi; yine Mekke’de nazil olan ve 28 ayetten müteşekkil Kur’an-ı
Kerim’in 71. sırasındaki Nuh suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden
okunacaktır.

﷽
ِالله
ّٰ َ﴾ مِن3﴿ ٌ۪﴾ لِلْـكَافِر۪ينَ لَيْسَ َلهُ دَافِع3﴿ ٍَ۪ساَ َل سَ۪ائِلٌ ِبعَذَابٍ وَاقِع
َ﴾ َت ْعرُجُ الْمَلِّٰ۪ئ َكةُ وَالرُّوحُ اِلَْيهِ ف۪ي يَ ْومٍ كَانَ ِمقْدَا ُرهُ خَمْس۪ين0﴿ ِ۪ذِي الْ َمعَارِج
ُ﴾ وََنرّٰيه3﴿ ً۪﴾ اِنَّهُمْ َيرَوَْنهُ بَع۪يدا3﴿ ً﴾ فَاصِْبرْ صَبْراً جَم۪يال3﴿ ٍ۪اَْلفَ سََنة
﴾9﴿ ِ۪﴾ وََتكُونُ الْجِبَالُ كَاْلعِهْن8﴿ ِ۪﴾ يَ ْومَ َتكُونُ السَّمَ۪اءُ كَالْمُهْل7﴿ ً۪قَر۪يبا
ِج ِرمُ لَوْ َيفْتَد۪ي مِنْ عَذَاب
ْ ُ﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ۪ يَوَدُّ الْم33﴿ ً۪۪لُ حَم۪ميٌ حَم۪ميا
َ وَلَا َيسْـ
﴾ وَفَص۪يلَِتهِ الَّت۪ي33﴿ ِ۪﴾ َوصَاحِبَتِه۪ وَاَخ۪يه33﴿ ۪يَ ْومِئِذٍ بِبَن۪ي ِه
﴾ كَلَّا۪ اِنَّهَا33﴿ ِ۪﴾ َومَنْ فِي اْلَارْضِ جَم۪يعاً۪ ثُمَّ يُنْج۪يه30﴿ ِ۪تُـْ۪و۪يه
﴾ وَجَمَعَ فَاَوْعّٰى37﴿ ۪﴾ تَدْعُوا مَنْ َادَْبرَ وَتَوَلّٰى33﴿ ۪﴾ نَزَّا َعةً لِلشَّوّٰى33﴿ ۪لََّّٰى
ُ﴾ وَِاذَا مَسَّه33﴿ ًَ۪سهُ الشَّرُّ َجزُوعا
َّ ﴾ ِاذَا م39﴿ ً۪﴾ اِنَّ اْلاِْنسَانَ خُلِ َ هَلُوعا38﴿

315
316

Bu ayetin son cümlesi “Amel defteri sağdan verilecek kimselerdir” şeklinde de tercüme edilebilir.
Bu ayet, “Ayetlerimizi inkâr edenler ise, amel defterleri soldan verilecek olanlardır” şeklinde de tercüme
edilebilir.
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الْخَيْ ُر مَنُوعاً۪ ﴿ ﴾33اِلَّا الْمُصَل۪ينَ۪ ﴿ ﴾33اَلَّذ۪ي َن هُمْ عَلّٰى صَلَاتِهِ ْم دَ۪ائِمُونَ۪
﴿ ﴾30وَالَّذ۪ينَ ف۪۪ي َامْوَالِهِمْ حَ ٌّ َمعْلُومٌ۪ ﴿ ﴾33لِلسَّ۪ائِلِ وَالْمَحْرُومِ۪
﴿ ﴾33وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَ ْومِ الدّ۪ينِ۪ ﴿ ﴾33وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ
ش ِفقُونَ۪ ﴿ ﴾37اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَْيرُ مَ ْأمُونٍ۪ ﴿ ﴾38وَالَّذ۪ينَ هُ ْم ِل ُفرُوجِهِمْ
ُم ْ
حَافَُِّونَ۪ ﴿ ﴾39اِلَّا عَلّٰ۪ى َازْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مََل َكتْ اَيْمَانُهُمْ َفاِنَّهُمْ غَْيرُ مَلُوم۪ينَ۪
﴿ ﴾03فَمَنِ ابَْتغّٰى َورَ۪اءَ ذّٰلِكَ َفاُو۪لّٰ۪ئِكَ هُمُ اْلعَادُونَ۪ ﴿ ﴾03وَالَّذ۪ينَ هُمْ
ِلَامَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۪ ﴿ ﴾03وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَ۪ائِمُونَ۪ ﴿﴾00
َالذ۪ينَ هُمْ عَلّٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافَُِّونَ۪ ﴿ ﴾03اُو۪لّٰ۪ئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ
و َّ
ُم ْك َرمُونَ۪ ۪ ﴿ ﴾03فَمَالِ الَّذ۪ينَ َك َفرُوا قِبَلَكَ مُهْطِع۪ينَ۪ ﴿ ﴾03عَنِ الْيَم۪ينِ۪
وَعَنِ الشِّمَالِ عِز۪ينَ ﴿ ﴾07اَيَطْمَعُ كُلُّ ا ْمرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُ ْدخَلَ جَنَّةَ نَع۪ ٍمي۪ ﴿﴾08
كَلَّا۪ اِنَّا خََلقْنَاهُمْ مِمَّا َيعْلَمُونَ ﴿ ﴾09فَلَ۪ا اُقْسِمُ ِبرَبِّ الْ َمشَارِقِ وَالْ َمغَارِبِ اِنَّا
َلقَا ِدرُونَ۪ ﴿ ﴾33عَلّٰ۪ى اَنْ نُبَدِّلَ خَيْراً مِنْهُمْ۪ َومَا نَحْنُ بِ َمسْبُوق۪ينَ ﴿ ﴾33فَ َذرْهُمْ
خ ُرجُونَ مِنَ اْلاَجْدَاُِ
يَخُوضُوا وَيَ ْلعَبُوا حَتّّٰى يُلَاقُوا يَ ْومَهُمُ الَّذ۪ي يُوعَدُونَ۪ ﴿ ﴾33يَ ْومَ يَ ْ
صبٍ يُوفِضُونَ۪ ﴿ ﴾30خَا ِش َعةً اَبْصَارُهُمْ َترْ َهقُهُمْ ذَِّلةٌ۪ ذّٰلِكَ الْيَوْمُ
ِسرَاعاً َكاَنَّهُمْ اِلّٰى نُ ُ
الَّذ۪ي كَانُوا يُوعَدُو َن ﴿﴾33

﷽
اِنَّ۪ا َارْسَلْنَا نُوحاً اِلّٰى قَ ْومِه۪۪ اَنْ اَنْ ِذرْ قَوْ َمكَ مِنْ قَبْ ِل اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَل۪ميٌ
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َاتقُوهُ
﴿ ﴾3قَالَ يَا قَ ْومِ اِن۪ي لَـكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ۪ ﴿ ﴾3اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ و َّ
َخ ْركُمْ اِلّٰ۪ى اَجَلٍ ُمسَمًّى۪ اِنَّ َاجَلَ
وَاَط۪يعُونِ۪ ﴿ ﴾0يَ ْغ ِفرْ لَـكُمْ مِنْ ذُنُوِبكُمْ وَيُؤ ِّ
اللهِ ِاذَا جَ۪اءَ لَا يُؤَخَّرُ۪ لَوْ كُنْتُمْ َتعْلَمُونَ ﴿ ﴾3قَالَ رَبِّ اِن۪ي دَعَوْتُ قَوْم۪ي لَيْالً
ّٰ
وَنَهَاراً۪ ﴿ ﴾3فَلَمْ يَ ِزدْهُمْ دُعَ۪اء۪۪ي اِلَّا ِفرَاراً ﴿ ﴾3وَاِن۪ي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لَِت ْغفِرَ
لَهُمْ َجعَلُ۪وا َاصَاِبعَهُمْ ف۪۪ي ّٰاذَانِهِمْ وَاسْتَ ْغشَوْا ثِيَابَهُمْ وََاصَرُّوا وَاسَْتكَْبرُوا اسْتِكْبَاراً۪
﴿ ﴾7ثُمَّ اِن۪ي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً۪ ﴿ ﴾8ثُمَّ اِن۪۪ي اَعْلَْنتُ لَهُمْ وَاَسْ َررْتُ لَهُمْ اِ ْسرَاراً۪
﴿َ ﴾9فقُ ْلتُ اسَْتغْ ِفرُوا رََّبكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً۪ ﴿ُ ﴾33يرْسِلِ السَّمَ۪اءَ عَلَْيكُمْ مِ ْدرَاراً۪
جعَلْ َلكُمْ اَنْهَاراً۪ ﴿ ﴾33مَا
جعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَ ْ
﴿ ﴾33وَيُمْ ِد ْدكُمْ ِبَامْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَ ْ
َلكُمْ لَا َت ْرجُونَ ل ِّٰل ِه وَقَاراً۪ ﴿ ﴾30وَقَدْ خََلقَكُمْ اَطْوَاراً ﴿ ﴾33اَلَمْ َترَوْا كَْيفَ خَلَ َ اللّٰهُ
سَبْعَ سَمّٰوَاتٍ طِبَاقاً۪ ﴿َ ﴾33و َجعَلَ اْلقَ َمرَ ف۪يهِنَّ نُوراً َو َجعَلَ الشَّمْسَ ِسرَاجاً ﴿﴾33
خ ِرجُكُمْ ِا ْخرَاجاً ﴿﴾38
َاللهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ اْلَارْضِ نَبَاتاً۪ ﴿ ﴾37ثُمَّ يُع۪ي ُدكُمْ ف۪يهَا وَيُ ْ
و ّٰ
وَاللّٰهُ َجعَلَ لَـكُمُ اْلاَرْضَ ِبسَاطاً۪ ﴿ ﴾39لَِتسُْلكُوا مِنْهَا سُبُالً فِجَاجاً۪ ﴿ ﴾33قَالَ
نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْن۪ي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ َي ِز ْدهُ مَاُلهُ وَوَلَ ُدهُ۪ اِلَّا َخسَاراً۪ ﴿َ ﴾33و َم َكرُوا
َمكْراً كُبَّاراً۪ ﴿ ﴾33وَقَالُوا لَا تَ َذرُنَّ اّٰلِهََتكُمْ وَلَا تَ َذرُنَّ وَداًّ وَلَا سُوَاعاً۪ وَلَاَيغُوَُ وَيَعُوقَ
وََنسْراً۪ ﴿ ﴾30وَقَدْ َاضَلُّوا كَث۪يراً۪ وَلَا َت ِزدِ الََّّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَاالً ﴿ ﴾33مِمَّا
اللهِ اَنْصَاراً ﴿ ﴾33وَقَالَ
خَط۪۪يـَ۪اتِهِمْ اُ ْغرِقُوا َفُا ْدخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ّٰ
نُوحٌ رَبِّ لَا تَ َذرْ عَلَى اْلَارْضِ مِنَ اْلكَافِر۪ينَ دَيَّاراً ﴿ ﴾33اِنَّكَ اِنْ تَ َذرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ
وَلَا يَلِدُ۪وا اِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴿ ﴾37رَبِّ ا ْغ ِفرْ ل۪ي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ َدخَلَ بَيْتِيَ مُ ْؤمِناً
وَلِ ْلمُ ْؤمِن۪ي َن وَالْمُ ْؤمِنَاتِ۪ وَلَا َت ِز ِد الََّّالِم۪ينَ اِلَّا تَبَارًا ﴿﴾38
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9. 2. Tecvid: Râ ( )رHarfinin Okunuşu ()حك ُمْالراء
ُ ve Kalın Okunduğu Yerler
Râ ( )رHarfinin Okunuşu ()حك ُمْالراء
ُ

Râ ()ر, yerine göre kalın (tefhîm), ince (terkîk) ya da hem kalın hem ince okunabilen tek
harftir. Râ harfinde asl olan kalın (tefhîm) okunmasıdır. 317 Râ harfini diğer harflerden ayıran
en önemli özellik tekrîr sıfatıdır. Cehr, beyniyye ve infitâh sıfatları da râ ( )رharfi için ön plana
çıkan özelliklerdir. 318
1. Kalın (tefhîm) Okunduğu Yerler
1. Râ ( )رharfi kelimenin başında, ortasında ya da sonunda fetha ya da damme herekeli
َ  اَ ْم اَ َرا َد بِ ِه ْم َربُّهُ ْم َر،  ُر ْشدا، الرُّ ءْ يَا
olduğunda. Şu misallerdeki gibi: ،  نَارا، ُ القَرْ يَة،  القُرْ آن، شدا

ْ  ُح ُمر ُم ْستَ ْنفِ َرة فَر، َ ال َّربَّانِيُّون، َّحيم
َّت
َ  ََل، َس ِعيرا
ِ  الر،  الرَّحْ مٰ ُن، َاظ َرة
ِ َاض َرة اِلَى َربِّهَا ن
ِ  ن،  َو َّد َكثِير، ضي َْر
 ُم ْزد ََجر، ِم ْن قَس َْو َرة

2. Râ ( )رharfi sakin olup önceki harf (makabli) fetha ya da damme harekeli olduğunda. Şu
misallerdeki gibi: ، ْصر
َ ْصر
َ ، ُ  اُرْ ُك، يَرْ ِجعُن قَرْ يَة، ،
3. Râ ( )رve ondan önceki (makabli) harf sakin olup, her ikisinden önceki harf de fetha ya da
َ ، ْ الصُّ دُورْ اَ ْمر، ْ ُخسْر، ْصبْر
damme harekeli olduğunda319. Şu misallerdeki gibi: ْ َو ْال َعصْ ر، ْشهْر
َّ بِال
،
4. Râ ( )رsakin olup önceki (makabli) harf esreli vasıl hemzesi veya harekesi geçici esre
(ârızî kesre: kesre-i ârıze)320 olduğunda. Nitekim hemze-i vasılda geçildiğinde hemzenin
harekesi düşer ve önceki harfin harekesine tabi olur. 321 Şu misallerdeki gibi:

 اِرْ تَ ْبتُ ْم،  اِرْ تَابُوا، َضى
َ  اِرْ ت، ْ اِرْ كَب،  اِرْ ِج ِعى،  اِرْ ِجعُوا، اِرْ َكعُوا

5. Râ ( )رsakin olup önceki (makabli) harfin harekesi esre ve sonraki (mabadi) harf istî‘lâ
(kalın) harflerinden biri olursa322. Şu misallerdeki gibi:

،  اِرْ صاَدا،  فِرْ قَة،  فِى قِرْ طَاس، صاد
َ ْلَبِ ْال ِمر

9. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: İhsan
a. İhsanın Mahiyeti ve Önemi
Mutluluk, sevinç veren, beğenilen, göze güzel gelen, göz tarafından beğenilen, güzel söz
anlamlarına gelen “hüsün” mastarından türetilen “ihsân” kelimesi, iki anlamda kullanılır.
Birincisi, sahip olunan nimetlerden başkasına vermek, ihsan etmektir. İkincisi, yaptığı işte
ihsanda bulunmak yani, bilinmesi gereken bir şeyi iyi b ilmek, güzel bir şeklide yapmak,
demektir. 323
İhsan, iyilik etmek ve bir nesneyi güzel eylemek manasına gelir. Bir nesneyi iyi ve gereği
gibi bilmek anlamına da gelir. “Muhsin” ise, daima insanlara iyilik eden kimseye denir. 324
İhsan, yaptığı işleri güzel yapmak ve başkalarına iyilik etmek şeklinde kısmen farklı iki
anlamda kullanılmıştır. Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için hem
neyi nasıl yaptığını bilmesi hem de bu bilgisini en güzel biçimde eyleme dönüştürmesi gerekir.
Hz. Ali, “İnsanlar, yaptıkları iyiliklerin oğullarıdır, yani, insanlar yatıklarını ve bildiklerini
ihsanla yaptıklarına ve bildiklerine göre değer kazanırlar” derken bunu kastetmiştir. Allah’ın
yarattığı her şeyi ihsanla yaratığını bildiren âyette325 de ihsan kavramı bu anlamda
zikredilmiştir. Ahlâk literatüründe ihsan, genellikle “İyiliklerde farz olan asgarî ölçünün ötesine
317

Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 41.
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 29.
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323
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Secde, 32/7.
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geçip isteyerek ve severek daha fazlasını yapmak” manasında kullanılır. Rağıb el-İsfehâhnî’nin
diğer İslam âlimlerince de paylaşılan düşüncesine göre, ihsan adaletin üstünde bir derecedir.
Adâlet, üzerine terettüp eden borcu ödeyip malını almak, ihsan ise üzerine düşenin fazlasını
vererek alması gereken maldan daha azını almaktır. Bundan dolayı adâleti gerçekleştirme
yolunu aramak vâcip, ihsanı gerçekleştirmek yolunu aramak ise mendup ve müstehaptır (isteğe
bağlıdır). 326
İhsan, bir şeyi iyi ve güzel yapmak, iyi, güzel ve yararlı fiil işlemek “ilâ” ve “be” harfi
cerleriyle kullanıldığı zaman iyilik etmek, ikram ve in’amda bulunmak anlamlarına gelir. İhsan
kavramı, Kur’ân’da sözlük anlamına paralel olarak iyilik etmek ve iyi davranmak 327, iyi ve
güzel fiil işlemek328, bir ameli, bir fiili ve bir görevi en iyi bir şekilde ve hakkıyla yapmak329
anlamlarında kullanılmıştır. 330
Cebrail (a. s), Peygamber (s. a. v.)’i ihsan nedir diye soru yöneltmiş, bunun üzerine Hz.
Peygamber, “Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu
göremiyorsan da, şüphesiz O, seni görüyordur”331 şeklinde cevap vermiştir.
Görüldüğü üze ihsan kavramı, geniş bir anlam yelpazesine sahiptir. Allah’a kulluktan al da
bütün işlerimize ve sosyal davranışlarımıza kadar her şeyi doğru dürüst, samimi ve özveri ile
yapmaya çalışmak ihsanın konusudur. Bu yönüyle ihsan, ibadetlerimizi, sorumluluklarımızı,
insanlar arasındaki ilişkilerimizi en mükemmel bir şekilde yapmayı da içerir. İşin başına
liyakatli insanları tayin etmek ve getirmek de ihsan kavramı ile değerlendirilir. Bu yüzden ihsan
kavramı, sosyal yardımlaşmayı ve adalet konusu nu kapsar. İhsan kavramı, başta iman olmak
üzere, ibadet, iş, muamelât, yönetim, yürütme, yasama, yargı, eğitim-öğretim, ticaret, sanat vb.
insanın yaptığı her faaliyeti şartlarına ve kurallarına göre en güzel bir kıvamda yeri getirmeyi,
öngörmektedir. Bu manada kaliteli ve sağlam mal üretmek, ürün yetiştirmek ve zanaatkârın
işini güzel ve düzgün yapması da ihsan kavramının içerisine girer.
Kur’ân-ı Kerîm’de ihsan kavramı hem fiil hem de isim şeklinde geçmektedir. “Ahsene,
“ihsân ve Muhsin” kelimeleri türevleriyle birlikte yüzü aşkın yerde geçmektedir. İhsan kavram
bu yerlerde hem Allah’a hem insanlara isnat edilerek zikredilmektedir. Bu ayetlerin bir
kısmında “başkalarına iyilik etmek”, bir kısmında “yaptığı işi güzel yapmak”, “kişinin
kendisine karşı ihsanı” “anaya babaya ihsan etmek” manasında ve genelde ise mutlak anlamda
zikredilmiştir. 332
2. İhsanla İlgili Bazı Ayetler

ان ِم ْن ٖطين
َ ْاَلَّ ٖذى اَحْ َسنَ ُك َّل َش ْیء خَ لَقَهُ َوبَ َداَ خَ ْل
ِْ ق
ِ اَل ْن َس

“Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur.”333

ِّ ض بِ ْال َح
صي ُر
َ َخَ ل
َ ق َو
َ ْت َو ْاَلَر
ِ ق السَّمٰ َوا
ٖ ص َّو َر ُك ْم فَاَحْ َسنَ ص َُو َر ُك ْم َواِلَ ْي ِه ْال َم

“Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de
güzel yaptı. Dönüş yalnız O’nadır.” 334

ٰ ْ ار
ّ ٰ ََصيبَكَ ِمنَ ال ُّد ْنيَا َواَحْ ِس ْن َك َما اَحْ َسن
ّ ٰ ََوا ْبت َِغ ٖفي َما ٰا ٰتيك
للاُ اِلَ ْيكَ َو ََل تَ ْب ِغ ْالفَ َسا َد فِى
َ اَل ِخ َرةَ َو ََل تَ ْن
َ للاُ ال َّد
ٖ سن
ّ ٰ ض اِ َّن
َللاَ ََل ي ُِحبُّ ْال ُم ْف ِس ٖدين
ِ ْْاَلَر

İsfehânî, a. g. e. , s. 236-237, Mustafa Çağırıcı, İhsan, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, XI, 544545.
327
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328
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329
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330
Fikret Karaman ve arkadaşları, Dinî Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2006, s.
300-301.
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Buhârî, İman, 37, Müslim, İman, 57, Muvatta, Küsûf, 2, Ahmed b. Hanbel, I, 405, 412.
332
M. Fuad Abdulbâkî, Mucemü’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kufr’ani’l-Kerîm, Çağrı Yayınları, ts. s. 202-205.
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“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın
sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah,
bozguncuları sevmez.”335

ُّ َت ِمن
ّٰ ت
ور َو َم ْن
ِ الظلُ َما
ِ للاِ ُمبَيِّنَات لِي ُْخ ِر َج الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا
ِ َرسُوَل يَ ْتلُوا َعلَ ْي ُك ْم ٰايَا
ِ ُّت اِلَى الن
ٰ
ّ َصالِحا يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّات تَجْ ٖرى ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر خَالِ ٖدينَ ٖفيهَا اَبَدا قَ ْد اَحْ َسن
ّ ٰ ِي ُْؤ ِم ْن ب
للاُ لَهُ ِر ْزقا
َ ْاّللِ َويَ ْع َمل

“İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın
apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih bir amel işlerse,
Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah, gerçekten
ona güzel bir rızık vermiştir.”336

ّ ٰ للاِ َو ََل تُ ْلقُوا بِاَي ْٖدي ُك ْم اِلَى التَّ ْهلُ َك ِة َواَحْ ِسنُوا اِ َّن
ّ ٰ يل
َللاَ ي ُِحبُّ ْال ُمحْ ِس ٖنين
ِ َواَ ْنفِقُوا ٖفى َس ٖب

“ (Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin.
Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”337

َبَ ٰلى َم ْن اَ ْسلَ َم َوجْ هَهُ ِ ٰ ّّللِ َوهُ َو ُمحْ ِسن فَلَهُ اَجْ ُرهُ ِع ْن َد َرب ِّٖه َو ََل خَ وْ ف َعلَ ْي ِه ْم َو ََل هُ ْم يَحْ زَ نُون

“Hayır, öyle değil! Kim “ihsan” derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse, onun
mükâfatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.”338

ٰ
صابَهُ ُم ْالقَرْ ُح لِلَّ ٖذينَ اَحْ َسنُوا ِم ْنهُ ْم َواتَّقَوْ ا اَجْ ر ع َٖظيم
َ َُول ِم ْن بَ ْع ِد َما ا
ِ اَلَّ ٖذينَ ا ْست ََجابُوا ِ ّّللِ َوال َّرس

“Onlar yaralandıktan sonra Allah’ın ve Peygamberinin davetine uyan kimselerdir.
Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir
mükâfat vardır.”339

ٰ ْ يل لِلَّ ٖذينَ اتَّقَوْ ا َما َذا اَ ْنزَ َل َربُّ ُك ْم قَالُوا َخيْرا لِلَّ ٖذينَ اَحْ َسنُوا ٖفى ٰه ِذ ِه ال ُّد ْنيَا َح َسنَة َولَدَا ُر
اَل ِخ َر ِة خَ يْر َولَنِ ْع َم
َ َو ٖق
َدَا ُر ْال ُمتَّ ٖقين

“Allah’a karşı gelmekten sakınan kimselere, “Rabbiniz ne indirdi?” denildiğinde, “Hayr
indirdi” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır.
Allah’a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir.”340.

ٰ ََوق
ضى َربُّكَ اَ ََّل تَ ْعبُ ُدوا اِ ََّل اِي َّاهُ َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن اِحْ َسانا اِ َّما يَ ْبلُغ ََّن ِع ْندَكَ ْال ِكبَ َر اَ َح ُدهُ َما اَوْ ِك َالهُ َما فَ َال تَقُلْ لَهُ َما
ٍّ ُا
ف َو ََل تَ ْنهَرْ هُ َما َوقُلْ لَهُ َما قَوْ َل َك ٖريما

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı
kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına
ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.”341

ّ ٰ ِت اَي ْٖدي ِه ْم ثُ َّم َجا ُؤكَ يَحْ لِفُونَ ب
ْ صيبَة بِ َما قَ َّد َم
اّللِ اِ ْن اَ َر ْدنَا اِ ََّل اِحْ َسانا َوتَوْ ٖفيقا
َ َفَ َك ْيفَ اِ َذا ا
ٖ صابَ ْتهُ ْم ُم

“Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da “Biz iyilik etmek ve
uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik” diye Allah’a yemin ederek sana geldikleri zaman
hâlleri nasıl olur.”342

9. 4. Okuma Parçası: Kur’ân Öğretiminin ve Hafızlığın Geçirdiği
Değişimler343
İslam’ın ilk yıllarında sahabe, Kur’ân hafızı olmayı günümüzde anlaşılan şekliyle değil de
ezberlenen ayetlerin ahkamını, helalini-haramını, emrini-nehyini anlayıp onları günlük
hayatlarında tatbik etme şeklinde algılamaktaydı. Abdullah b. Mesud (ö. 32/652) şöyle diyor:
335
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Talâk, 65/11.
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Çimen, Abdullah Emin, Hafızlık Tarihi ve Türkiye'de Hafızlık Kurumumun İşlevselliği, Sayfa Dijital Baskı,
İstanbul, 2010, s. 38-43.
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“Biz Rasûlullah’tan (sav) on ayet öğrenince, onun içeriğini (helalini-haramını, emrini-nehyini)
tam olarak öğrenmeden daha sonra indirilen diğer on ayete geçmezdik.”344 Bundan
anlaşıldığına göre ashab, Kur’ân’ı onar ayet onar ayet öğrenir, onunla amel eder, sonra bir diğer
on ayete geçerdi. Hz. Ömer (ö. 23/643)’in ise Kur’ân öğreniminde şöyle bir tavsiyesi vardır:
“Kur’ân’ı beşer ayet beşer ayet öğreniniz. Çünkü Cebrail, Peygamberimiz (sav)’e Kur’ân’ı
beşer ayet beşer ayet getirmiştir.”345
Sahabe-i kiram döneminde Kur’ân’ın tam hafızı olmak, çok büyük bir başarı olarak
algılanmaktaydı. Nitekim Enes (ra), Kur’ân ezberlemenin veya bir sureyi baştan sona ezbere
bilmenin sahabe arasında ne anlama geldiğini ortaya koyduğu bir sözünde şöyle demektedir:
“Bizden biri Bakara suresini ve Ali İmran suresini ezberlediğinde o kişi gözümüzde büyür ve
içimizdeki değeri çok fazla artardı.”346
İbn Ömer’in naklettiğine göre “Hz. Ömer Bakara suresini on iki senede öğrendi (anlayıp
hayatına uyguladı). Öğrenmeyi tamamlayınca (sevincinden) bir deve kurban etti.”347 Oğlu İbn
Ömer’in ise Bakara suresini dört ya da sekiz yılda öğrendiği bilgisi kaynaklarda yer almaktadır.
348

Bütün bu rivayetler, sahabenin Kur’ân’ı nasıl ve hangi gayeyle ezberlediğini açık bir şekilde
ortaya koymanın yanı sıra, onların Kur’ân hâfızlığından anladıkları şeyle günümüzde Kur’ân
hâfızı olma arasındaki algı farkını da ortaya koymaktadır. Sahabenin Kur’ân okurken takındığı
tutuma benzer bir tutumun sonraki bazı ulema arasında da varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır.
Gazâlî’nin naklettiğine göre Ebu Süleyman ed-Dârânî (ö. 215/830) şöyle demiştir: “Ben bir
ayeti okur dört veya beş gece onu düşünürüm. Onu tam olarak düşünüp anlamadan diğer bir
ayete geçmem.”349 Bütün bunlardan sahabenin ve sonraki ulemanın Kur’ân okurken ve
ezberlerken asıl gayelerinin “Kur’ân’ı mümkün olan en kısa zamanda okuyup bitirmek değil,
onu anlayarak, kavrayarak, üzerinde düşünerek okumak”350 olduğu anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda Ebu Ömer’in “Kur’ân hâfızı” tarifi dikkat çekicidir: “Kur’ân hafızları (hamelei Kur’ân), Kur’ân’ın hükümlerini, helalini ve haramını bilen ve içindekilerle amel edendir.”351
İlk devirlerde Kur’ân anlaşılıp yaşanmaya çalışılırken “günümüzde olduğu gibi manası
bilinmeden ve de uygulanmadan, sadece sevap elde etmek için yüzünden okunmak veya
ezberlenmekle iktifa edilmiyordu. Kur’ân hâfızı olmak, Kur’ân’ı Kerim’i baştan sona hatasız
ve eksiksiz olarak ezbere okumaktan ibaret değildi.”352
Hatimle teravih kılmaya benzer bir uygulamanın Peygamberimiz (sav)’in hayatında
olmamasına karşın, erken dönemlerde başlayan bir gelenek olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim
tabiinden Said b. Cübeyr’in (ö. 95/713) Kâbe’de kıldığı namazın bir rekatında Kur’ân’ı
tamamen okumuş olduğu rivayeti,353 onun hafız oluşuna ve daha o dönemlerde hatimle namaz
kılma adetinin varlığına açıkça işaret etmektedir. Fakat rivayetin devamında yer alan; “Ancak
ilim ehline göre Kur’ân okurken tertil üzere okumak daha güzeldir.” sözünden, Said b.
Cübeyr’in hatimle namaz kılarkenki okuyuşunun hızlı olduğu ve bu okuyuşun ilim ehlinin
Beyhakî, Şu‘abu’l-Îmân, II, 330; İbnü’l-Cevzî, Zâdu’l-Mesîr, I, 4; Kurtubî, Ahkâmu’l-Kur’ân, I, 39; Suyûtî,
Dürru’l-Mensûr, II, 69.
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tercih ettiği bir okuyuş olmadığı anlaşılmaktadır. Bir rekatta Kur’ân’ın tamamını okuma
adetinin başka alimler tarafından da uygulandığı bilgisi kaynaklarda yer almaktadır. 354
Ebu Hureyre (ö. 57/676)’nin naklettiğine göre Allah Rasûlu, Kur’ân eğitiminin erken yaşta
başlamasını tavsiye ettiği bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Kim ki Kur’ân’ı
gençliğinde öğrenirse, Allah Kur’ân’ı onun etine ve kanına karıştırır.”355 Böylece küçük yaşta
Kur’ân’ı öğrenen, Kur’ân’la iç içe olur. Bu nebevi tavsiyeden hareketle eski ulemanın birçoğu
daha çocukken Kur’ân hafızı olmuştu. 356 O dönemde Kur’ân’ı ezberlemek adeta bir gelenek
halini almıştı.
Rasûlullah (sav) Efendimiz’in vefatından sonra sahabe, Kur’ân eğitim ve öğretimine büyük
önem vermiştir. Onlar Rasûlullah (sav)’tan öğrendikleri Kur’ân’ı, kendilerinden sonra gelen
nesillere aktarmada çok büyük çaba ve özveri göstermişlerdir. Allah’ın son kutsal kitabı olan
Kur’ân’ı nebevi metotla öğretmek amacıyla Abdullah b. Mesud (ö. 32/652)’un Kufe’ye357, Ebu
Musa el-Eşarî (ö. 44/664)’nin Basra’ya358, Ebu’d-Derdâ (ö. 32/652)’nın Şam’a gittiğini
görmekteyiz. Ebu’d-Derdâ’nın, sayıları bin altı yüzü aşan öğrenciye toplu Kur’ân öğretimi
yaptırdığı kaynaklarda nakledilen bilgiler arasında yer almaktadır. O, büyük kalabalıklara aynı
anda Kur’ân öğretirken onları onarlı gruplara ayırır, her bir grubun başına bir belletmen koyar,
kendisi de cami mihrabından onları takip ederdi. Kırâat imamlarından İbn Âmîr (ö. 118/736),
bu on kişilik gruplara Kur’ân eğitimi esnasında belletmenlik yapanlardan biriydi. 359 Hatta
“Ebu’d-Derdâ, vefat etmeden önce, yerine kırâatini takdir ettiği sahibi Fedâle b. Ubeyd elEnsârî’yi (ö. 53/673) hoca olarak görevlendirmesi için Suriye valisi Muaviye b. Ebi Süfyan (ö.
60/679)’a tavsiyede bulunmuştur.”360

Ebû Hanîfe’nin (Zehebî, Siyeru A‘lâm, VI, 401) ve bazı alimlerin namazda bir rekatta Kur’ân’ın tamamını
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Beled suresi 1-2. ayetlerdeki
ْْح ٌّلْبِ ٰه َذاْالبَلَ ِد
ِ َس ُمْبِ ٰه َذاْالبَلَ ِْدْ َواَنت
ِ اَْلْاُق
bölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ْس ُم
ِ  اَْلْاُق:

lâ (َ )َلmedd-i tabii
lâ-u (ُ )َلَ اmedd-i munfasıl,
uksi ( )ا ْقسkalkale,

 بِ ٰه َذا:

bihâ ( )بِ ٰهmedd-i tabii,
zâ (َ )ذاmedd-i tabii,

ْ البَلَ ِد:

el-be (ب
َ  )اَ ْلizhâr-ı kameriyye ,
led ( )لَ ْدkalkale,

َْواَنت:
َ

ente ( َ )اَ ْنتihfâ,

ْ ِح ٌّل:

hillûn ( )ح ّل
ِ idğam-ı misleyn bila ğunne,

 بِ ٰه َذا:

bihâ ( )بِ ٰهmedd-i tabii,
zâ (َ )ذاmedd-i tabii,

ْ البَلَ ِد:

el-be (ب
َ  )اَ ْلizhar-ı kameriyye ,
led ( )لَ ْدkalkale.
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Uygulama Soruları
1. ان ِم ْن ٖطين
َ  اَلَّ ٖذى اَحْ َسنَ ُك َّل َش ْیء خَ لَقَهُ َوبَ َداَ خَ ْلayetinin meali aşağıdaki
ِْ ق
ِ اَل ْن َس
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı
B)
İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever
C)
Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır.
D)
Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir
çamurdan başlayan O'dur.
E)
Rabbin anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti.
2. َاظ َرة
َ  ََلkelimelerinde Râ ( )رharfi nasıl okunmalıdır?
ِ َاض َرة اِلَى َربِّهَا ن
ِ  ن، ضي َْر
A)
İnce okunmalıdır.
B)
Hem ince hem kalın okunabilir.
C)
Kalın okunmalıdır.
D)
Arızı kesre ile okunmalıdır.
E)
Hiçbiri
3. “Kur’ân hafızları (hamele-i Kur’ân), Kur’ân’ın hükümlerini, helalini ve
haramını bilen ve içindekilerle amel edendir.” sözü kime aittir?
A)
Ebu Ömer
B)
Hz. Ali
C)
Hz. Osman
D)
Hz. Ebubekir
E)
Hz. Enes bin Malik
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Beled suresinin tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin
deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Me‘âric ve Nuh sureleri de hadr
usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda “Râ ( )رHarfinin Okunuşu ( ) ُح ْك ُم الراَّءve Kalın Okunduğu Yerler” kuralları
üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü kapsamında ihsan kavramı etraflıca inceleme konusu
yapılmış, okuma parçasında ise “Kur’ân Öğretiminin ve Hafızlığın Geçirdiği Değişimler” konusuyla
ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Râ harfini diğer harflerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Tefhîm
B)
Tekrîr
C)
Teşdîd
D)
Terkîk
E)
Rihvet
2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Râ ( )رharfi kalın okunur?
ْ ُم ْستَ ْنفِ َرة فَر
A)
 ُم ْزد ََجر، َّت ِم ْن قَس َْو َرة
ْصير
B)
ِ َ ب، ْ ال َّس ِعير، ْ َكثِير، ْقَ ِدير
C)
 اَ ْن ِذرْ قَوْ َمك،  ِمرْ فَقا، فِى ِمرْ يَة
D)
 لِحُبِّ ْالخَ ي ِْر، ْر
ِ  َم َع ال ُعس،  ي ُِري ُد،  بِحُور ِعين،،
E)
صب ِْر
َّ  بِال، ََار ِمين
ِ  ِر َجال ِو ْالغ،  َو ْال َعصْ ِر، ُذرِّ يَّة
3. İyilik etmek ve bir nesneyi güzel eylemek manasına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Karz-ı Hasen
B)
İnfak
C)
İhsan
D)
İsar
E)
İ’ta
4. “Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu
göremiyorsan da, şüphesiz O, seni görüyordur” hadis-i şerifi hangi kavramı
tanımlar?
A)
İnfak
B)
İhsan
C)
İkram
D)
İsar
E)
Hayr
5. Hz. Peygamber’in vefatından sonra ashab-ı kiram Kur’an’ı öğretmek
maksadıyla çeşitli şehirlere gitmişlerdir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
A)
Abdullah b. Mesud Basra’ya
B)
Ebu Musa el-Eşarî Basra’ya
C)
Ebu’d-Derdâ Irak’a
D)
Fedâle b. Ubeyd el-Ensârî Irak’a
E)
Sa’d bin Ebi Vakkas Yemen’e
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? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirيَقُو ُل اَ ْهلَ ْك ُ
ت َماَل 6.
َوالَّذينَ َكفَرُوا بِ ٰايَاتِنَا هُ ْم اَصْ َحابُ ْال َم ْشـَ َم ِة )A
اَوْ اِ ْ
ط َعام في يَوْ م ذي َم ْس َغبَة )B
اَيَحْ َسبُ اَ ْن لَ ْم يَ َرهُ اَ َحد )C
صوْ ا بِ ْال َمرْ َح َم ِة )D
صوْ ا بِال َّ
صب ِْر َوت ََوا َ
ثُ َّم َكانَ ِمنَ الَّذينَ ٰا َمنُوا َوت ََوا َ
َو َما اَ ْد ٰريكَ َما ْال َعقَبَةُ )E
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirاَيَحْ َسبُ اَ ْن لَ ْم يَ َرهُ اَ َحد 7.
َوالَّذينَ َكفَرُوا بِ ٰايَاتِنَا هُ ْم اَصْ َحابُ ْال َم ْشـَ َم ِة )A
اَوْ اِ ْ
ط َعام في يَوْ م ذي َم ْس َغبَة )B
يَقُو ُل اَ ْهلَ ْك ُ
ت َماَل لُبَدا )C
صوْ ا بِ ْال َمرْ َح َم ِة )D
صوْ ا بِال َّ
صب ِْر َوت ََوا َ
ثُ َّم َكانَ ِمنَ الَّذينَ ٰا َمنُوا َوت ََوا َ
اَلَ ْم نَجْ َعلْ لَهُ َع ْينَ ْي ِن )E
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirاَلَ ْم نَجْ َعلْ لَهُ َع ْينَ ْي ِن 8.
َواَ ْنتَ ِحل بِ ٰه َذا ْالبَلَ ِد )A
َو َوالِد َو َما َولَ َد )B
يَقُو ُل اَ ْهلَ ْك ُ
ت َماَل لُبَدا )C
َولِ َسانا َو َشفَتَ ْي ِن )D
اَيَحْ َسبُ اَ ْن لَ ْم يَ َرهُ اَ َحد )E
ayetindenولِ َسانا َو َشفَتَ ْي ِن 9.
?sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
َ
اَلَ ْم نَجْ َعلْ لَهُ َع ْينَي ِْن )A
َو َوالِد َو َما َولَ َد )B
َوهَ َد ْينَاهُ النَّجْ َد ْي ِن )C
يَتيما َذا َم ْق َربَة )D
اَيَحْ َسبُ اَ ْن لَ ْم يَ َرهُ اَ َحد )E
صوْ ا بِ ْال َمرْ َح َم ِة 10.
اصوْ ا بِال َّ
صب ِْر َوت ََوا َ
 ayetinden sonra aşağıdakiثُ َّم َكانَ ِمنَ الَّذينَ ٰا َمنُوا َوت ََو َ
?ayetlerden hangisi gelmektedir
اَلَ ْم نَجْ َعلْ لَهُ َع ْينَي ِْن )A
اُو ٰلكِكَ اَصْ َحابُ ْال َم ْي َمنَ ِة )B
فَ ُّك َرقَبَة )C
َوالَّذينَ َكفَرُوا بِ ٰايَاتِنَا هُ ْم اَصْ َحابُ ْال َم ْشـَ َم ِة )D
ََل اُ ْق ِس ُم بِ ٰه َذا ْالبَلَ ِد )E
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Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) b, 5) b, 6) c, 7) e, 8) d, 9) c, 10) b
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10. RÂ ( )رHARFİNİN İNCE OKUNDUĞU, HEM KALIN HEM İNCE OKUNDUĞU
YERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Fecr suresi tahkik usulüyle ezberden, akabinde
ise Cinn suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “Râ ( )رHarfinin İnce Okunduğu, Hem Kalın Hem
İnce Okunduğu Yerler” kuralları üzerinde durulacak, Kur’an kültürü kapsamında
“Karz-ı Hasen” kavramı etraflıca inceleme konusu yapılacaktır. Okuma parçasında
ise “Kur’ân Öğretiminin Ve Hafızlığın Geçirdiği Değişimler” konusuyla ilgili bilgi
verilmeye devam edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Râ ( )رharfi hangi durumlarda hem ince hem kalın okunur?
2. Hz. Osman döneminde Kur’ân-ı Kerim’i istinsah eden heyette yer alan Zeyd b. Sabit
hangi bölgeye gönderilmiştir?
3. Kur’ân-ı Kerîm’de karz ve türevleri kaç yerde geçmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Fecr suresini tahkik usulüne
Râ ( )رHarfinin İnce göre
ezberden
tilavet
Okunduğu, Hem Kalın edebilmeyi öğrenir.
Hem İnce Okunduğu 3. Cinn suresini hadr usulüne
göre yüzünden okuyabilme
Yerler
kabiliyeti edinir.
4. Râ ( )رHarfinin İnce
Okunduğu ve Hem Kalın Hem
İnce Okunduğu Yerler hakkında
bilgi edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
karz-i hasen konusuyla ilgili en
az iki ayet ezberler.
6. “Kur’ân Öğretiminin Ve
Hafızlığın
Geçirdiği
Değişimler” konusuyla ilgili
bilgi edinir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Hükmur’-râ



Karz-ı hasen



İkrâz



İktirâz-İstikrâz



Medresetü’l-Kur’ân



Küttâb



Dâru’l-Küttâb



Dâru’l-Kur’ân



Mekteb-i Sibyan i Cezeriye



Haydariye



Dellâmiye



Sencâriye



Sâbûniye



Vecîhiye
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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10. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
10. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Fecr Suresi
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 89. sırasında yer alan Fecr suresi tahkik usulüne göre
ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde öğrenci ezberini hadr usulüne
göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler deftere yazılacak ve sözlü
sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı olduğu bu yazılı metinler,
öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber dinlemesini bu yazılı metinler
üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu metinler üzerinde
işaretleyecektir.

﷽
سرِ۪
َاليْلِ اِذَا َي ْ
شرٍ۪ ﴿ ﴾3وَالشَّفْعِ وَالْوَْترِ۪ ﴿ ﴾0و َّ
جرِ۪ ﴿ ﴾3وَلَيَا ٍل َع ْ
وَاْلفَ ْ
﴿ ﴾3هَلْ ف۪ي ذّٰلِكَ َقسَمٌ لِذ۪ي حِجْرٍ۪ ﴿ ﴾3اَلَمْ َترَ كَيْفَ َفعَلَ رَبُّكَ ِبعَادٍ۪۪
﴿ِ ﴾3ا َرمَ ذَاتِ اْلعِمَادِ۪۪ ﴿ ﴾7اَلَّت۪ي لَمْ يُخْلَ ْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۪۪ ﴿ ﴾8وَثَمُودَ
خرَ بِالْوَادِ۪۪ ﴿ ﴾9وَِفرْعَوْنَ ذِي اْلاَوْتَادِ۪۪ ﴿ ﴾33اَلَّذ۪ينَ َطغَوْا
الَّذ۪ينَ جَابُوا الصَّ ْ
فِي الْبِلَادِ۪۪ ﴿َ ﴾33فَاكَْثرُوا ف۪يهَا اْل َفسَادَ۪۪ ﴿ ﴾33فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ
عَذَابٍ۪۪ ﴿ ﴾30اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْ ِم ْرصَادِ۪ ﴿ ﴾33فَاَمَّا اْلاِْنسَانُ ِاذَا مَا ابْتَلّٰيهُ رَُّبهُ َفَا ْكرَمَهُ
وَنَعَّ َمهُ فََيقُولُ رَبّ۪۪ي َا ْك َرمَنِ۪ ﴿ ﴾33وَاَمَّ۪ا ِاذَا مَا ابْتَلّٰيهُ َفقَ َدرَ عَلَْيهِ ِرزَْقهُ فََيقُولُ
رَبّ۪۪ي اَهَانَنِ۪ ﴿ ﴾33كَلَّا بَلْ لَا ُت ْك ِرمُونَ الْيَت۪ َمي۪ ﴿ ﴾37وَلَا َتحَ۪اضُّونَ عَلّٰى
َطعَامِ الْ ِمسْك۪ينِ۪ ﴿ ﴾38وَتَ ْأكُلُونَ ُّالترَاَُ اَكْالً لَماًّ۪ ﴿ ﴾39وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ
ُكتِ اْلَارْضُ دَكاًّ دَكاًّ۪ ﴿ ﴾33وَجَ۪اءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفاًّ
جَماًّ۪ ﴿ ﴾33كَلَّ۪ا ِاذَا د َّ
الذ ْكرّٰى۪
َكرُ اْلاِْنسَانُ وَاَنّّٰى َلهُ ِّ
صَفاًّ۪ ﴿ ﴾33وَج۪۪يءَ يَ ْومَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَ ْومَئِذٍ يَتَذ َّ
َد ْمتُ لِحَيَات۪ي۪ ﴿ ﴾33فَيَ ْومَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَاَبهُ۪ اَحَدٌ۪
﴿َ ﴾30يقُولُ يَا لَيْتَن۪ي ق َّ
﴿ ﴾33وَلَا يُوثِ ُ وَثَاَقهُ۪ َاحَدٌ۪ ﴿ ﴾33يَ۪ا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئَِّنةُ۪ ﴿﴾37
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﴾39﴿ ۪﴾ فَا ْدخُل۪ي ف۪ي عِبَاد۪ي38﴿ ًِ۪ا ْرجِع۪۪ي اِلّٰى رَبِّكِ رَاضَِيةً َم ْرضَِّية
﴾03﴿ وَا ْدخُل۪ي جَنَّت۪ي
(89) Fecr Suresi Anlamı
Fecr suresi Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr”
kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Tan yerinin ağarmasına andolsun,
2. On geceye andolsun,1
3. Çifte ve teke andolsun,
4. Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır).
5. Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik
vardır.
6, 7, 8, 9, 10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri
kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a,
kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?
11, 12. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.
13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.
14. Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.
15. İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler
verdiğinde, “Rabbim bana ikram etti” der. 16. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da,
“Rabbim beni aşağıladı” der.
17. Hayır, Hayır! (Siz ikram bekliyorsunuz, fakat kendiniz) yetime ikram etmiyorsunuz.
18. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
19. Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.
20. Malı da pek çok seviyorsunuz.
21. Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,
22, 23. Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem
getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın
ona nasıl faydası olacak!?
24. “Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım” der.
25. Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.
26. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.
27. (Allah, şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis!”
28. “Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”
29. “(İyi) kullarımın arasına gir.”
30. “Cennetime gir.”

10. 1. 2. Yüzünden Okuma: Cinn Suresi
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 28 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 72.
sırasındaki Cinn suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
﴾3﴿ ً۪قُلْ اُ۪وحِيَ اِلَيَّ اََّنهُ اسْتَمَعَ َن َفرٌ مِنَ الْجِنِّ َفقَالُ۪وا اِنَّا سَ ِمعْنَا ُقرْاّٰناً عَجَبا
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َد رَبِّنَا
ش ِركَ ِبرَبِّنَ۪ا َاحَداً۪ ﴿ ﴾3وَاََّنهُ َتعَالّٰى ج ُّ
يَهْد۪۪ي اِلَى الرُّشْدِ فَ ّٰامَنَّا بِه۪۪ وَلَنْ ُن ْ
اللهِ شَطَطاً۪ ﴿﴾3
مَا اتَّخَذَ صَاحَِبةً وَلَا وَلَداً۪ ﴿ ﴾0وَاََّنهُ كَانَ َيقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى ّٰ
اللهِ كَذِباً۪ ﴿ ﴾3وَاََّنهُ كَانَ ِرجَالٌ مِنَ اْلاِنْسِ
وَاَنَّا ظَنَنَّ۪ا اَنْ لَنْ تَقُولَ اْلاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى ّٰ
َيعُوذُونَ ِب ِرجَالٍ مِنَ الْجِنِّ َفزَادُوهُمْ رَهَقاً۪ ﴿ ﴾3وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَْب َعثَ اللّٰهُ
َاحَداً۪ ﴿ ﴾7وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَ۪اءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلَِئتْ َحرَساً شَد۪يداً وَشُهُباً۪ ﴿ ﴾8وَاَنَّا
كُنَّا َن ْقعُدُ مِنْهَا َمقَاعِدَ لِلسَّمْعِ۪ فَمَنْ َيسْتَمِعِ اْلاّٰنَ يَجِدْ َلهُ شِهَاباً رَصَداً۪ ﴿ ﴾9وَاَنَّا لَا
نَدْر۪۪ي اَشَرٌّ اُر۪يدَ بِمَنْ فِي اْلَارْضِ َامْ َارَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً۪ ﴿ ﴾33وَاَنَّا مِنَّا
جزَ اللّٰهَ
الصَّالِحُونَ َومِنَّا دُونَ ذّٰلِكَ۪ كُنَّا َطرَ۪ائِ َ قِدَداً۪ ﴿ ﴾33وَاَنَّا ظَنَنَّ۪ا اَنْ لَنْ نُعْ ِ
ج َزهُ َهرَباً۪ ﴿ ﴾33وَاَنَّا لَمَّا سَ ِمعْنَا الْهُدّٰ۪ى ّٰامَنَّا بِه۪۪ فَمَنْ يُ ْؤمِنْ
فِي اْلَارْضِ وَلَنْ نُعْ ِ
ِبرَبِّه۪ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقاً۪ ﴿ ﴾30وَاَنَّا مِنَّا الْ ُمسْلِمُونَ َومِنَّا اْلقَاسِطُونَ۪ فَمَنْ
اَسْلَمَ َفاُو۪لّٰ۪ئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً ﴿ ﴾33وَاَمَّا اْلقَاسِطُونَ َفكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً۪ ﴿﴾33
وَاَنْ لَوِ اسَْتقَامُوا عَلَى الطَّر۪ي َقةِ َلاَ ْسقَيْنَاهُمْ مَ۪اءً غَدَقاً۪ ﴿ ﴾33لَِنفْتِنَهُمْ ف۪يهِ۪ َومَنْ
َن الْ َمسَاجِدَ ل ِّٰلهِ فَلَا تَ ْدعُوا مَعَ اللّٰهِ
صعَداً۪ ﴿ ﴾37وَا َّ
ض عَنْ ِذ ْكرِ رَبِّه۪ َيسُْل ْك ُه عَذَاباً َ
ُي ْعرِ ْ
اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَْيهِ لِبَداً۪ ﴿ ﴾39قُلْ اِنَّمَ۪ا
َاحَداً۪ ﴿ ﴾38وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ّٰ
َادْعُوا رَبّ۪ي وَلَ۪ا اُ ْش ِركُ بِه۪۪ َاحَداً ﴿ ﴾33قُلْ اِن۪ي لَ۪ا َامْلِكُ َلكُمْ ضَراًّ وَلَا
اللهِ اَحَدٌ وَلَنْ َاجِدَ مِنْ دُونِه۪ مُلْتَحَداً۪
رَشَداً ﴿ ﴾33قُلْ اِن۪ي لَنْ يُج۪يرَن۪ي مِنَ ّٰ
اللهَ َورَسُولَهُ َفاِنَّ َلهُ نَارَ جَهَنَّ َم خَالِد۪ينَ
﴿ ﴾33اِلَّا بَلَاغاً مِنَ اللّٰهِ َورِسَالَاتِه۪۪ َومَنْ يَ ْعصِ ّٰ
ض َعفُ نَاصِراً
ف۪يهَ۪ا اَبَداً۪ ﴿َ ﴾30حتّّٰ۪ى ِاذَا رَاَوْا مَا يُوعَدُونَ َفسََيعْلَمُونَ مَنْ َا ْ
جعَلُ َلهُ رَبّ۪۪ي َامَداً
وَاَقَلُّ عَدَداً ﴿ ﴾33قُلْ اِنْ َادْر۪۪ي اَقَر۪يبٌ مَا تُوعَدُونَ َامْ يَ ْ
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ٍ﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضّٰى مِنْ رَسُول33﴿ ً۪﴾ عَالِمُ اْلغَْيبِ فَلَا يَُّْ ِهرُ عَلّٰى غَيْبِه۪۪ َاحَدا33﴿
ْت رَبِّهِم
ِ ﴾ لَِيعْلَ َم اَنْ قَ ْد اَبَْلغُوا رِسَالَا37﴿ ً۪ك مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ َومِنْ خَ ْلفِه۪ َرصَدا
ُ َُفاَِّنهُ َيسْل
﴾38﴿ ًوََاحَاطَ بِمَا لَدَيْهِ ْم وَاَحْصّٰى كُلَّ َش ْيءٍ عَدَدا
10. 2. Tecvid: Râ ( )رharfinin ince okunduğu, hem kalın hem ince
okunduğu yerler
2. İnce (terkîk) Okunduğu Yerler
1. Râ ( )رharfi kelimenin başında, ortasında ya da sonunda esre herekeli olduğunda
“ittifakla”361 ince okunur. Râ ( )رharfinin esre harekesi bazen daimî (kesre-i lâzıme) bazen de
َّ  بِال، ََار ِمين
geçici (kesre-i ârıze) olur. 362 “Kesre-i lâzıme” şeklinde oluşuna misal: صب ِْر
ِ ِر َجال ِو ْالغ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
،  َوال َعصْ ِر،  ذ ِّريَّة، “Kesre-i ârıze” şeklinde oluşuna misal: اس
َ َّاس \ أ ْن ِذ ِرالن
َ ََّو ْاذ ُكرْ ا ْس َم \ َواذ ُك ِر ا ْس َم ؛ أ ْن ِذرْ الن
Kur’ân-ı Kerim’den ayrıca şu misalleri verebiliriz:  لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر،  لِحُبِّ ْالخَ ي ِْر، ْر
ِ  َم َع ال ُعس،  ي ُِري ُد،  بِحُور ِعين،
ْ
ْ
ْ
 َوالفَجْ ِر َولَيَال َعشر، ب
ِ  َوفِى ال ِّرقَا، ف َشهْر
ِ  ِم ْن اَل،.
ْ ق ال ّراَ َء إِذاَما َ ُك ِس َر
İbnü’l-Cezerî bu durumu Mukaddime’de şöyle ifade etmiştir:ت
ِ ِّ“ َو َرقRâ harfini
esre harekeli olduğunda ince (terkîk) oku!”
2. Râ ( )رharfi sakin olup önceki harf (makabli) esre harekeli olduğunda. Şu misallerdeki
gibi: ك
َ ِ َوا ْستَ ْغفِرْ لِ َذ ْنب، ْ َواصْ طَبِر، ُ َوا ْستَ ْغفِرْ ه، ْ فَ َكبِّر، ْ فَاصْ بِر، ك
َ صعِّرْ َخ َّد
َ  اَ ْن ِذرْ قَوْ َم،  ِمرْ فَقا، فِى ِمرْ يَة
َ ُ َوَلَ ت، ك
ُ ْر َحي
ْ ْث َس َكن
İbnü’l-Cezerî bu durumu Mukaddime’de şöyle ifade etmiştir:َت
َ َ“ َكذاRâ
ِ ك بَ ْع َد ْال َكس
harfini, kendisi sakin önceki harf ise esre harekeli olduğunda yine ince (terkîk) oku!”
3. Râ ( )رve ondan önceki (makabli) harf sakin olup, her ikisinden önceki harf de esre
harekeli olduğunda363. Şu misallerdeki gibi: ، ْ ِذ ْكر، ْ ِحجْ ر، ْ َخبِير، ْصير
ِ َ ب، ْ ال َّس ِعير، ْ َكثِير، ْقَ ِدير
4. Râ ( )رsakin olup önceki harf (makabli) lîn harflerinden yâ ( )ىolur ve daha önceki harfin
de harekesi fetha olduğunda364. Şu misallerdeki gibi: ْ َسيْر، َْخيْر
3. Hem kalın hem ince okunduğu yerler
1. Râ ( )رsakin olup önceki (makabli) harfin harekesi esre ve sonraki (mabadi) istî‘lâ harfinin
harekesi esre olduğunda. Şu misaldeki gibi: ُك َّل فِرْ ق
2. Râ ( )رsakin olup önceki (makabli) harf istî‘lâ harflerinden sâd ( )صveya tı ( )طolur ve
ْ ِ َع ْينَ اْلق، ْاُ ْد ُخلُوا ِمصْ ر
daha önceki harfin de harekesi esre olduğunda365. Şu misallerdeki gibi: ْطر
3. Râ ( )رharfinin vakıf durumuna göre kalın, kelimenin aslında bulunan yâ (’)ىlara işaret
etme durumuna göre ince okunması. Şu misallerdeki gibi:

ْر
ِ ْر اَ ْن اَس
ِ  فَاَس، ْر
ِ اِ َذا يَس

Nitekim bu kelimelerdeki râ ( )رharflerinde vakıf yaparak durulduğunda kurallar gereği kalın
okunmaları gerekir. Ancak bu kelimelerin sonunda bulunan ve yazıda düşen yâ ( )ىharflerine
işaret etmek amacıyla râ ( )رharflerinin vakıf halinde ince okunması da mümkündür ( ، ْرى
ِ اِ َذا يَس
َ
َ
َ
َ
ْرى
ِ )فَا ْس. İbnü’l-Cezerî ْر
ِ رى ا ْن اس
ِ  اِذا يَسkelimesindeki râ ( )رharfinin kalın okunmasının daha uygun

Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 29.
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 29; Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 41. “Kesre-i lâzıme” için bazen “kesre-i
asliyye” ismi de kullanılır (Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 40; ayrıca bkz. Pakdil, Tecvid, s. 203).
363
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 30.
364
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 31; Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 42.
365
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 42.
361
362
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olacağını belirtmiştir.
bulunmaktadır. 367

366

Râ ( )رharfinin okunuşuyla ilgili çok sayıda örnek Fecr suresinde

10. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Karz-ı Hasen
a. Karz-ı Hasenin Mahiyeti ve Önemi
Sözlükte, kesmek. Koparmak, mükâfatlandırmak, şiir söylemek, sağa sola saparak yürüyüp
gitmek, udûl etmek, ölmek anlamlarına gelmektedir. Terim anlamı ise, bir kimseye ödünç
verilen nesneye denir. Geri ödenmek üzere verilen mal veya birine ödünç (borç) vermek
manasında kullanılmıştır. Aynı kökten türeyen “İkrâz”, bir kimseye ödünç vermek, “îstikrâz”,
bir kimseden ödünç istemek, “iktirâz” bir kimseden ödünç almak anlamlarındadır. Yine aynı
kökten gelen “el-kırâdu”, bir kimseye ticaret yapması için bir miktar sermaye verip ardalarında
koştukları şarta göre kayıp ve zarar sermâyeye ait olmak üzere kâr üzerine yapılan ortaklık
anlamındaki “mudârabe” manasınadır. 368
Kur’ân-ı Kerîm’de karz ve türevleri on üç yerde369 geçmekte olup, Kehf Suresi’nde 370 “bir
yeri çaprazından dolaşıp gitmek”, diğer ayetlerde ise “borç vermek” anlamında zikredilmiş,
mecazi bir anlatımla Allah Teâlâ’ya güzel bir borç (karz-ı hasen) veren kimseye bunun kat kat
fazlasıyla ödeneceğinden söz edilmiştir. Karzla ilgili ayetlerde Allah’ın rızasını kazanmak için
yapılan malî harcamanın, Allah’a verilen bir borç olarak anılması, verilenin Allah katında zayi
olmayacağına, sevap ve mükâfat olarak geri döneceğine dair ilâhî bir vaat şeklinde yorumlanır.
Bu ödüncün “güzel” olarak nitelenmesi ise, harcamanın riya ve dünyevî beklenti karışmadan
sırf Allah rızası için ve helal maldan yapılmasının gerektiğine ve böyle bir davranışın
güzelliğine işaret eder. Hadislerde de borç verme, ödünç verme söz konusu edildiğinde bunun
hukûki mahiyetinden çok ahlâkî yönü üzerinde durulmuştur. 371
Karz, Allah rızasını kazanmak ve O’na yaklaşmak anlamı içeren bir işlem olup karz alan
açısından dünyevî, karz veren açısından ise uhrevî faydalar içerir. Karzı dile getiren ayetlerde,
Allah yolunda ve uhrevî bir ecir beklentisiyle yapılacak harcamaların bir bakıma dünyada
Allah’a borç verme sayılıp karşılığının ânhirette kat kat fazlasıyla alınacağı belirtilir. 372
Hayır duygusu ile ve Allah rızası için yapılan her türlü yardım, karz kavramının içerisine
girer. İhtiyaç sahibi bir insana sırf Allah rızası için destek olmak ve onun ihtiyacını gidermek,
erdemli bir davranıştır. Kur’ân-ı Kerîm, böyle bir uygulamayı “karz-ı hasen” (güzel bir borç)
olarak nitelemiş ve methetmiştir. Bu methin içerisine girmek, elbette fedakârlığı, sehâvet ve
engin bir gönül zenginliğini gerektirir. Gönlü zengin olanlar, şartlar ne olursa olsun, mali ve
iktisâdî krizler hangi boyuta ulaşırsa ulaşsın, insanlar arasındaki güven problemi ne kadar
aşınırsa aşınsın imkân buldukça ihtiyacı olanlara karz-ı hasende bulunmaktan geri kalmaz.
Karz, altın, gümüş, para veya buğday, arpa ve benzeri bir malın, bir müddet sonra mislini
geri vermek üzere ödünç olarak verilmesidir. Tam karşılamamakla birlikte aynı manayı ifade
etmek üzere Türkçe’de, ödünç ve borç kavramların da kullanılmıştır. Ödünç Allah rızası için
verilmeli, bir şeye karşılık olmamalı, bir menfaat şartı koşulmamalıdır. Borç karşılığında
sağlanan menfaat faizdir, helal değildir. Enflasyonun yüksek olduğu yerlerde, ödünç verilen
para önemli ölçüde değer kaybettiğinden, bu kayıp telafi edilmelidir. 373

İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, II, 110 vd.
Pakdil, Tecvid, s. 204.
368
İsfehânî, Müfredâtü Elfâzi’l-Kur’ân, s. 666; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, tashih, Muhammed Sadık el-Ubeydî,
Beyrut, 1999, XI, 111-113, Asım Efendi, Kamus Tercümesi, II, 441-442.
369
M. Fuad Abdulbâki, a. g. e. , s. 542-543.
370
Kehf, 18, 17.
371
Yunus Apaydın, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2001, XIV, 520.
372
Apaydın, Yunus, DİA, XIV, 521.
373
Karaman, Fikret, a. g. e. , s. 360-361.
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Muhtaç bir kimseye ödünç vermek değerli bir davranış ve uygulamadır. Hatta borç vermek,
sadaka vermekten daha faziletli sayılmıştır. Bu konuda Peygamber Efendimiz bir hadisinde
şöyle buyurmuştur: “Miraç gecesi cennetin kapısı üzerinde, ‘sadaka on misli sevapla karşılanır.
Borç para ise onsikiz misli sevap ile mükâfatlandırılır’ yazılı olduğunu gördüm. Cebrâil’
‘Ödünç vermenin, sadakadan üstün olmasının sebebi nedir’ diye sordum. Cebrâi: ‘Çünkü
dilenci, yanında olduğu halde dilenir. Hâlbuki borç isteyen kimse ancak muhtaç olduğu için
borçlanır” diye cevap verdi.”374
Merhum Hamdi Yazır’ın ifadesiyle bir kimse, bir yiğit gönülden koparak, iyi niyet ve ihlâsla
dişinden tırnağından güzelce kırpıp bir ödünç verirse, Allah yolunda malını harcarsa yarın ona
bunun karşılığı kat kat fazlasıyla verilir. Bunun miktarını da ancak Allah bilir. 375 Bu yüzden,
imkânı olanlar, karz-ı hasende bulunmaktan çekinmemeli, muhtaçlara yardım etmeli ve
hesapsız mükâfatlara nail olabilmek kıyasıya bu yarışta yerini almalıdır.
b. Karz-ı Hasen İle İlgili Ayetler

ّ ٰ يرة َو
ّ ٰ َُم ْن َذا الَّ ٖذى يُ ْق ِرض
ُ للاُ يَ ْقبِ ُُ َويَ ْب
َصُُ َواِلَ ْي ِه تُرْ َجعُون
َ ضا ِعفَهُ لَهُ اَضْ َعافا َك ٖث
َ ُللاَ قَرْ ضا َح َسنا فَي

“Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin.
(Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürüleceksiniz.”376

ّ ٰ ال
ّ ٰ َولَقَ ْد اَخَ َذ
ص ٰلوةَ َو ٰاتَ ْيتُ ُم
َّ للاُ اِ ٖنّى َم َع ُك ْم لَكِ ْن اَقَ ْمتُ ُم ال
َ للاُ ٖميثَا
َ َق بَ ٖنى اِس َْر ٖاي َل َوبَ َع ْثنَا ِم ْنهُ ُم ْاثن َْى َع َش َر ن َٖقيبا َوق
ّ ٰ ال َّز ٰكوةَ َو ٰا َم ْنتُ ْم بِ ُرس ُٖلى َو َع َّزرْ تُ ُموهُ ْم َواَ ْق َرضْ تُ ُم
للاَ قَرْ ضا َح َسنا ََلُ َكفِّ َر َّن َع ْن ُك ْم َسيِّپَاتِ ُك ْم َو ََلُ ْد ِخلَنَّ ُك ْم َجنَّات تَجْ ٖرى
ض َّل َس َوا َء الس َّٖبي ِل
َ ِم ْن تَحْ تِهَا َْلَ ْنهَا ُر فَ َم ْن َكفَ َر بَ ْع َد ٰذلِكَ ِم ْن ُك ْم فَقَ ْد

“Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci -başkanseçmiştik. Allah, şöyle demişti: “Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekâtı verir ve
elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah’a güzel
bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan
cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkâr ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan
sapmıştır.”377

ّ ٰ َُم ْن َذا الَّ ٖذى يُ ْق ِرض
ضا ِعفَهُ لَهُ َولَهُ اَجْ ر َك ٖريم
َ ُللاَ قَرْ ضا َح َسنا فَي

“Kim Allah’a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok
değerli bir mükâfat da vardır.”378

ّ ٰ ت َواَ ْق َرضُوا
ُ ضا ع
َف لَهُ ْم َولَهُ ْم اَجْ ر َك ٖريم
َّ صد ِّٖقينَ َو ْال ُم
َّ اِ َّن ْال ُم
َ ُللاَ قَرْ ضا َح َسنا ي
ِ ص ِّدقَا

“Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç
verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat da
vardır.”379

ّ ٰ ُضا ِع ْفهُ لَ ُك ْم َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم َو
ّ ٰ اِ ْن تُ ْق ِرضُوا
للاُ َش ُكور َح ٖليم
َ للاَ قَرْ ضا َح َسنا ي

“Eğer siz Allah’a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar.
Allah, şükrün karşılığını verendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir)”380.

ّ ٰ للاَ قَرْ ضا َح َسنا َو َما تُقَ ِّد ُموا َِلَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن خَ يْر ت َِج ُدوهُ ِع ْن َد
ّ ٰ  َواَ ٖقي ُموا الص َّٰلوةَ َو ٰاتُوا ال َّز ٰكوةَ َواَ ْق ِرضُوا.
للاِ هُ َو
ّ ٰ للاَ اِ َّن
ّ ٰ خَ يْرا َواَ ْعظَ َم اَجْ را َوا ْستَ ْغفِرُوا
للاَ َغفُور َر ٖحيم

“… Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden
ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak

İbn Mâce, Sadakât, 19.
Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1971, II, 822.
376
Bakara, 2/245.
377
Mâide, 5/45.
378
Hadîd, 57/11.
379
Hadîd, 57/18.
380
Teğâbun, 64/17.
374
375
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bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet
edendir.”381
10. 4. Okuma Parçası: Kur’ân Öğretiminin Ve Hafızlığın Geçirdiği Değişimler382
(Devam… )
Hicretten yaklaşık otuz yıl sonra Hz. Osman, istinsah ettirdiği Kur’ân-ı Kerimleri İslam
ülkesinin değişik şehirlerine, onları insanlara okuyup öğretecek muallimlerle birlikte
göndermeyi uygun görmüştü. Bu bağlamda Abdullah b. Sâib (ö. 70/698)’i Mekke’ye, Muğîre
b. Şihâb’ı Şam’a, ‘Âmir b. Abdülkays’ı Basra’ya, Ebû Abdurrahman es-Sülemî (ö. 74/693)’yi
Kufe’ye gönderdi. 383 İstinsah heyetinde yer alan Zeyd b. Sâbit (ö. 45/665)’i Medine’de yanında
bırakmıştı. Kur’ân eğitiminde seferber olan bu tür sahabiler, daha sonra ortaya çıkacak kırâat
imamlarının da öncüleri olmuşlardır. 384
Hicri ilk üç asırda kıraatlarla ilgili yapılan ciddi çalışmaların bir neticesi olarak kırâat ilminin
teorik temelleri oluşturulmuştur. 385 Hicri üçüncü asırda ilk kırâat kitabı Ebû Ubeyd Kasım b.
Sellâm (ö. 224/828) tarafından kaleme alınmıştır. 386 Ebu Bekr b. Mücahid (ö. 324/936) ise
kırâat-ı seba’yı bir araya toplayan ilk kişidir. 387
Kırâat ilmindeki bütün bu çalışmalar, şüphe yok ki hafızlık müessesesinin bir parçası olup
aynı zamanda bu müessesinin geliştirilmesine büyük katkı sağlamıştır. İbnü’l-Cezerî (ö.
833/1429)’nin “Kur’ân-ı Kerim’e ait kelimelerin edâ (okunuş ve söyleniş) tarzlarıyla bunların
çeşitlerini, râvilerine isnat ve atf ederek bildiren bir ilim”388 olarak tarif ettiği kırâat ilminin
teorisyenleri tarafından geliştirilmesiyle artık hafızlık, kısmen salt Kur’ân’ın ezberlenmesi
halinden çıkmış, yedi ya da on kırâat imamının râvilerine göre Kur’ân’ın ezberlenmesi tarzında
yeni bir yapıya dönüşmüştür. Bu çalışmaların bir neticesi olarak zaman içerisinde Dâru’lKurrâların ve Dâru’l-Huffâz’ların müfredatı meydana getirilmiştir. 389 Buralarda ders veren
hocalara “Şeyhu’l-Kurrâ”390 ve “Şeyhü’l-Kırââ”, görevlerine de “Meşîhâtü’l-Kırââ,
Meşîhâtü’l-İkrâ, Risâletü’l-İkrâ” denilmiştir. 391 İlk dönemden itibaren meşhur Kurrâların
biyografilerini ele alan elimize ulaşmış iki eserden biri İbnü’l-Cezerî’nin Gâyetü’n-Nihâye’si,
diğeri ise Zehebî (ö. 784/1348)’nin Ma‘rifetü Kurrâi’l-Kibâr’ıdır. 392
Kur’ân eğitiminin ihtisas seviyesinde okutulduğu medreseler Anadolu Selçukluları’ndan
önce Dâru’l-Kur’ân, Anadolu Selçukluları ve Karamanoğulları döneminde Dâru’l-Huffâz adını
Müzzemmil, 73/20.
Çimen, Abdullah Emin, Hafızlık Tarihi ve Türkiye'de Hafızlık Kurumumun İşlevselliği, Sayfa Dijital Baskı,
İstanbul, 2010, s. 43-47.
383
Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 279; ayrıca bkz. Suyûtî, İtkân, I, 197.
384
Zerkânî, Menâhilü’l-‘İrfân, I, 279; ayrıca bkz. Ünal, Mehmet, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının
Rolü, Fecr Yayınları, Ankara, 2005, s. 29 vd.
385
Geniş bilgi için bkz. Birışık, “Kıraat”, XXV, 427-433.
386
Kanûcî, Sıddık b. Hasan, Ebcedu’l-‘Ulûm, Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut, 1978, II, 429; Zerkeşî, Burhân, I,
247; Çetin, “Kur’ân Kıraatlarına…”, s. 71.
387
Zerkeşî, Burhân, I, 330; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, I, 24; ayrıca bkz. Adülaziz, Emir, Dirâsât fi’l-‘Ulûmi’l-Kur’ân,
Dâru’l-Furkân, ts. , s. 96.
388
Yüksel, Ali Osman, İbn Cezerî ve Tayyibetü’n-Neşr, İFAV Yayınları, İstanbul, 1996, s. 115.
389
Bkz. Tanman, “Dâru’l-Kurrâ”, VIII, 543; Karaçam, İsmail, “Kur’an Öğretim Metodunun Ana Çizgileri”, Din
Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (8-10 Nisan 1988), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1991, s.
118; Acuner, Yusuf v. dğr. , “Akademisyenler ve Öğrencilere Göre İlahiyat Fakültelerinde Tefsir Dersi Üzerine
Bir Alan Araştırması”, Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri (Sempozyum Tebliğ ve Müzakereleri), Kurav
Yayınları, Bursa, 2007, s. 58.
390
Yıldırım, Selahattin, Kur’an Eğitimi Açısından Şehzade Selim’in Tire’deki Vakfiyesi, Dûrulhadis Yayınları,
İstanbul, 2004, s. 76.
391
Tanman, “Dâru’l-Kurrâ”, VIII, 543; Bozkurt, “Hâfız”, XV,76; Bozkurt, Nebi, “Medrese”, DİA, Ankara, 2003,
XXVIII, 326.
392
Altıkulaç, Tayyar, “Ma‘rifetü Kurrâi’l-Kibâr”, DİA, Ankara, 2003, XXVIII, 60.
381
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almıştır. 393 Bu müesseseler için Dâru’l-Huffâz adı, Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam
etmiştir. 394 Ancak Osmanlılar’da bu kurum için daha çok “Dâru’l-Kurrâ” ismi kullanılmıştır.
395
“İslam dünyasının değişik bölgelerinde Kur’ân eğitimi yapılan mekanlara, yukarıdaki
isimlerin yanı sıra Medresetü’l-Kur’ân,396 Dâru’l-Kur’ân, Küttâb, Dâru’l-Küttâb, Mekteb,
Mekteb-i Sibyan isimleri de verilmiştir. 397
İbn Hazm (ö. 456/1064), Hz. Ömer Hz. Ömer (ö. 23/643) döneminde hızla genişleyen İslam
topraklarının her yerinde açılan mekteplerde çocuklara Kur’ân öğretildiğini söyler. O, farklı
farklı milletlerden oluşan ve fetihlerle genişleyen İslam toplumunun ortak bir kültürde
buluşmasını sağlayan en önemli eğitim aracının küçük yaşta öğrenilen Kur’ân olduğu vurgusu
yapmıştır. Bu dönemde Arap olmayan milletlerin İslam ümmetine katılmasının bir soncu olarak
Kur’ân öğretimine gittikçe artan bir önem verilmiştir. Çeşitli ırklara mensup topluluklar, bu
Kur’ân eğitimi sayesinde bir tek ümmet olmayı başarmışlardır. 398
Müstakil medreseler açılıncaya dek Kur’ân eğitimi camilerde devam etmiştir. 399 İslam
dünyasındaki ilk medreselerin hicri IV. yüzyıl ortalarında Nişabur’da kurulmaya
başlamasından sonra camiler dışında Kur’ân eğitimi veren ilk müessese, 391/1001 yılında
“Dâru’l-Kur’ân” adıyla Rişâ b. Nazîf tarafından Şam’da kurulmuştur. Kurucusuna atfen bu
medreseye “Rişâiyye Dâru’l-Kur’ân’ı” adı verilmiştir. Daha sonraki hicri VIII. ve IX.
yüzyıllarda Cezeriye, Haydariye, Dellâmiye, Sencâriye, Sâbûniye ve Vecîhiye adını taşıyan
Dâru’l-Kur’ânlar kurulmuştur. 400
450/1087 yılında Şafii mezhebi ağırlıklı Nizamiye Medreselerinin inşasından sonra
631/1233 yılında Abbasi Halifesi Mustansır Billah (ö. 640/1242) tarafından çok daha geniş
ufuklu ve tüm mezheplere açık Mustansiriye Medreseleri inşa edilmiştir. Bu medresede hadis,
fıkıh, tıp, edebiyat ve fen medreselerinin yanı sıra “Medresetü’l-Kur’ân veya Dâru’l-Kur’ân
(Kur’ân İlimleri Fakültesi)” kurulmuştur. 401 Ayrıca Nizamiye Medreselerinde okutulan dersler
arasında da “kırâat” dersinin yer aldığı bilinmektedir. 402 Medreselerde fakîh ve şeyhu’l-hadis
hocalarının yanı sıra karîler de istihdam edilmekteydi. 403

Baltacı, Cahid, XV-XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri, İrfan Matbaası, İstanbul, 1976, s. 14.
Çağrıcı, “Kur’an Kursu”, XXVI, 423.
395
Tanman, “Dâru’l-Kurrâ”, VIII, 543-544. Kununi Sultan Süleyman döneminde sadece Bursa’da Emircan Dâru’lKurrâsı, Mahmud Bey Dâru’l-Kurrâsı ve Zeyrekzâde Dâru’l-Kurrâsı adlarında üç “Dâru’l-Kurrâ” medresesi
kurulduğu kayıtlarda yer almaktadır (Hızlı, Mefail, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, İz
Yayıncılı, İstanbul, 1998, s. 183-185).
396
Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Dergah Yayınları, İstanbul, 1983, s. 34.
397
Çağrıcı, “Kur’an Kursu”, XXVI, 423. Ayrıca bkz. Acuner, Yusuf v. dğr. , “Akademisyenler ve…”, s. 59.
398
Çağrıcı, “Kur’an Kursu”, XXVI, 423.
399
Geniş bilgi için bkz. Kurt, “Kur'ân Öğretimi…”, s. 103, 111-118.
400
Tanman, “Dâru’l-Kurrâ”, VIII, 544. Tarih boyuncu kurulan Dâru’l-Kurrâlar ve Dâru’l-Kur’ân’larla iligili daha
fazla bilgi için bkz. Tetik, Kıraat İlminin Ta’limi, s. 159-162.
401
Atay, Din Eğitimi, s. 33-34.
402
Yakupoğlu, Kenan, Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi, Gökkubbe, İstanbul, 2006, s. 27.
403
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Fetih suresi 2. Ayetindeki
bölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:

ْالْعَش ٍْر
ٍ ََوالفَج ِْرْ َولَي

ْ َوالفَج ِر:

ve’l-fe ( َ)و ْالف
َ izhar-ı kameriyye,
َ
Fec ( )فجْ ــkalkale
fecri ( ) فَجْ ِرgeçildiğinde (vasl halinde) râ ( )رharfi kesra
harekeden dolayı ince,
fecr ( ْ ) فَجْ رdurulduğunda (vakf halinde) râ ( )رharfi
makablindeki fetha harekeden dolayı kalın,

ْال
ٍ َولَي:
َ

leyâ (َ  )ياmedd-i tabii,
yâlin ( ) ياَلgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
yâl ( ْ ) ياَلdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,

ْ عَش ٍر:

‘aşrin (ْ ) عَش ٍرgeçildiğinde (vasl halinde) râ ( )رharfi kesra
harekeden dolayı ince,
‘aşr ( ْ ) َع ْشرdurulduğunda (vakf halinde) râ ( )رharfi
makablindeki fetha harekeden dolayı kalın.

209

Uygulama Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Râ ( )رharfi hem ince, hem de kalın
okunur?
A)
B)
C)
D)
E)

 اِرْ تَابُوا، َضى
َ  اِرْ ت، ْ اِرْ كَب،  اِرْ ِج ِعى، اِرْ ِجعُوا
 َوا ْستَ ْغفِرْ ه، ْ فَ َكبِّر، ْ فَاصْ بِر، َصعِّرْ خَ َّدك
َ َُوَلَ ت
ْ ُم ْستَ ْنفِ َرة فَر
 ُم ْزد ََجر، َّت ِم ْن قَس َْو َرة
ْْعَينَ ْالقِطر،ْاُد ُخلُواْ ِمصر
، ْ الصُّ دُور، ْ ُخسْر، ْصبْر
َّ بِال

ّ ٰ ُ َم ْن َذا الَّ ٖذى يُ ْق ِرضayet-i kerimesinin meali
2. يرة
َ ُضا ِعفَهُ لَهُ اَضْ َعافا َك ٖث
َ للاَ قَرْ ضا َح َسنا فَي
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim
ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım.
B)
Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu
kendisine kat kat ödesin.
C)
Kim Allah’a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat
kat ödesin. Ona çok değerli bir mükâfat da vardır
D)
Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin.
E)
Eğer siz Allah’a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size, kat kat öder
ve sizi bağışlar.
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Râ ( )رharfi kalın okunmaz?
A)
، ْ الصُّ دُور، ْ ُخسْر، ْصبْر
َّ بِال
َ
َ ُص ِّعر
B)
ْواستَغفِره،ْ
َ َوْلَْت
َ ْف َكبِّر،ْْفَاصبِر،ْ َْخدك
ْ ُم ْستَ ْنفِ َرة فَر
C)
 ُم ْزد ََجر، َّت ِم ْن قَس َْو َرة
D)
َاظ َرة
َ ََل
ِ َاض َرة اِلَى َربِّهَا ن
ِ  ن، ضي َْر
E)
ْر
ِ ْر اَ ْن اَس
ِ  فَاَس، ْر
ِ اِ َذا يَس
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Fecr suresinin tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin
deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Cinn suresi de hadr usulüyle
okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda “râ ( )رharfinin ince okunduğu, hem kalın hem ince okunduğu yerler”
kuralları üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü kapsamında karz-ı hasen kavramı etraflıca
inceleme konusu yapılmış, okuma parçasında ise “Kur’ân Öğretiminin Ve Hafızlığın Geçirdiği
Değişimler” konusuyla ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Râ ( )رharfi ince okunur?
A)
 َوا ْستَ ْغفِرْ ه، ْ فَ َكبِّر، ْ فَاصْ بِر، َصعِّرْ خَ َّدك
َ َُوَلَ ت
ْ ُم ْستَ ْنفِ َرة فَر
B)
 ُم ْزد ََجر، َّت ِم ْن قَس َْو َرة
C)
َاظ َرة
َ ََل
ِ َاض َرة اِلَى َربِّهَا ن
ِ  ن، ضي َْر
D)
 اِرْ تَ ْبتُ ْم،  اِرْ تَابُوا، َضى
َ  اِرْ ت، ْ اِرْ كَب،  اِرْ ِج ِعى، اِرْ ِجعُوا
E)
، ْ الصُّ دُور، ْ ُخسْر، ْصبْر
َّ بِال
2. Bir kimseye ödünç verilen nesneye ne ad verilir?
A)
Ariyet
B)
Emanet
C)
İhsan
D)
İkram
E)
Karz-ı Hasen
3. İlk kırâat kitabı kim tarafından kaleme alınmıştır?
A)
Ebu Bekr b. Mücahid
B)
Ebû Abdurrahman es-Sülemî
C)
İbnü’l-Cezerî
D)
Âmir b. Abdülkays
E)
Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm
4. “Kur’ân-ı Kerim’e ait kelimelerin edâ (okunuş ve söyleniş) tarzlarıyla bunların
çeşitlerini, râvilerine isnat ve atf ederek bildiren bir ilime ne ad verilir?
A)
Tecvid ilmi
B)
Tefsir ilmi
C)
Kıraat ilmi
D)
Tedvin ilmi
E)
İsnad ilmi
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kur’ân eğitimi yapılan mekanlara verilen
isimlerden değildir?
A)
Dâru’l-Kur’ân
B)
Medresetü’l-Kur’ân
C)
Darü’l-Eytam
D)
Mekteb-i Sibyan
E)
Küttâb
6. واَ َّما اِ َذا َما ا ْبت َٰليهُ فَقَد ََر َعلَ ْي ِه ِر ْزقَهُ فَيَقُو ُل َربّي اَهَان َِنayetinden
sonra aşağıdaki ayetlerden
َ
hangisi gelmektedir?
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اَلَّتي لَ ْم ي ُْخلَ ْق ِم ْثلُهَا فِي ْالبِ َال ِد۪ )A
َك َّال بَلْ ََل تُ ْك ِر ُمونَ ْاليَتي َم )B
اَل ْن َس ُ
ان اِ َذا َما ا ْبت َٰليهُ َربُّهُ فَا َ ْك َر َمهُ َونَ َّع َمهُ فَيَقُو ُل َربّي اَ ْك َر َم ِن )C
فَا َ َّما ْ ِ
اَلَّذينَ طَ َغوْ ا فِي ْالبِ َال ِد۪ )D
صا ِد )E
اِ َّن َربَّكَ لَبِ ْال ِمرْ َ
?َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirك َّال بَلْ ََل تُ ْك ِر ُمونَ ْاليَتي َم 7.
فَا ْد ُخلي في ِعبَادي )A
َوثَ ُمو َد الَّذينَ َجابُوا الص َّْخ َر بِ ْال َوا ِد۪ )B
اَل ْن َس ُ
ان اِ َذا َما ا ْبت َٰليهُ َربُّهُ فَا َ ْك َر َمهُ َونَ َّع َمهُ فَيَقُو ُل َربّي اَ ْك َر َم ِن )C
فَا َ َّما ْ ِ
َو ََل تَ َحاضُّ ونَ ع َٰلى طَ َع ِام ْال ِمسْكي ِن )D
صا ِد )E
اِ َّن َربَّكَ لَبِ ْال ِمرْ َ
ayetindenوتَأْ ُكلُونَ التُّ َر َ
اث اَ ْكال لَما ّ 8.
?sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
َ
ْ
ّ
ّ
ُ
ال حُبا َجما )A
َوت ِحبُّونَ ال َم َ
ْ
َوثَ ُمو َد الَّذينَ َجابُوا الص َّْخ َر بِال َوا ِد۪ )B
فَيَوْ َمكِذ ََل يُ َع ِّذبُ َع َذابَهُ اَ َحد )C
َو ََل تَ َحاضُّ ونَ ع َٰلى طَ َع ِام ْال ِمسْكي ِن )D
صا ِد )E
اِ َّن َربَّكَ لَبِ ْال ِمرْ َ
?ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirيَا اَيَّتُهَا النَّ ْفسُ ْال ُم ْ
ط َمكِنَّةُ 9.
ال حُبا ّ َجما ّ )A
َوتُ ِحبُّونَ ْال َم َ
َواَ َّما اِ َذا َما ا ْبت َٰليهُ فَقَد ََر َعلَ ْي ِه ِر ْزقَهُ فَيَقُو ُل َربّي اَهَانَ ِن )B
َوا ْد ُخلي َجنَّتي )C
ضيَّة )D
اضيَة َمرْ ِ
اِرْ ِجعي اِ ٰلى َرب ِِّك َر ِ
صا ِد )E
اِ َّن َربَّكَ لَبِ ْال ِمرْ َ
اَل ْن َس ُ
ان َواَ ٰنّى لَهُ ال ِّذ ْك ٰرى 10.
َ ayetinden sonra aşağıdakiوجي َء يَوْ َمكِذ بِ َجهَن َّ َم يَوْ َمكِذ يَتَ َذ َّك ُر ْ ِ
?ayetlerden hangisi gelmektedir
يَا اَيَّتُهَا الن َّ ْفسُ ْال ُم ْ
ط َمكِنَّةُ )A
يَقُو ُل يَا لَ ْيتَني قَ َّد ْم ُ
ت لِ َحيَاتي )B
َولَيَال َع ْشر )C
َوال َّش ْف ِع َو ْال َو ْت ِر )D
هَلْ في ٰذلِكَ قَ َسم لِذي ِحجْ ر )E
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Cevaplar

1) a, 2) e, 3) e, 4) c, 5) c, 6) b, 7) d, 8) a, 9) d, 10) b
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11. KALKALE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Ğâşiye suresi tahkik usulüyle ezberden,
akabinde ise Müzzemmil suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “Kalkale” kuralı üzerinde durulacak, Kur’an kültürü
kapsamında “Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma” kavramı etraflıca inceleme
konusu yapılacaktır. Okuma parçasında ise “İmam Asım’ın Hayatı: “Âsım b.
Behdele” konusuyla ilgili bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kalkale harflerinin Arapça tekerlemesi nasıldır?
2. Kalkale’nin Arapça tarifi nasıldır?
3. İmam Âsım hangi bölgenin kıraat imamıdır ve kıraati hangi meşhur tabiî alimden
almıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kalkale

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Ğâşiye suresini tahkik
usulüne göre ezberden tilavet
edebilmeyi öğrenir.
3. Müzzemmil suresini hadr
usulüne
göre
yüzünden
okuyabilme kabiliyeti edinir.
4. Kalkale ve uygulaması
hakkında bilgi edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
sosyal
dayanışma
ve
yardımlaşma konusuyla ilgili en
az iki ayet ezberler.
6. “İmam Asım’ın Hayatı:
“Âsım b. Behdele” konusuyla
ilgili bilgi edinir.

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kalkale



Tekalkûl



İmam Asım



Hafs b. Süleyman



Ebû Bekir Şu‘be b. Ayyâş



Ebû Abdurrahman es-Sülemî



Ebû Amr b. Alâ’



Hamza ez-Zeyyât



Süleyman el-A‘meş



Halîl b. Ahmed
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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11. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
11. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Ğâşiye Suresi
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 88. sırasında yer alan Ğâşiye suresi tahkik usulüne göre
ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde öğrenci ezberini hadr usulüne
göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler deftere yazılacak ve sözlü
sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı olduğu bu yazılı metinler,
öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber dinlemesini bu yazılı metinler
üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu metinler üzerinde
işaretleyecektir.

﷽
ٌ۪﴾ عَامَِلةٌ نَاصَِبة3﴿ ٌ۪﴾ وُجُوهٌ يَ ْومَئِذٍ خَا ِش َعة3﴿ ِ۪هَلْ اَتّٰيكَ حَد۪يثُ اْلغَاشَِية
ْ﴾ لَيْسَ لَهُمْ َطعَامٌ اِلَّا مِن3﴿ ٍ۪سقّٰى مِنْ عَيْنٍ اّٰنَِية
ْ ﴾ ُت3﴿ ً۪﴾ تَصْلّٰى نَاراً حَامَِية0﴿
﴾8﴿ ٌ۪﴾ ُوجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِ َمة7﴿ ٍ۪﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا ُيغْن۪ي مِنْ جُوع3﴿ ٍ۪ضَر۪يع
﴾33﴿ ً۪﴾ لَا َتسْمَعُ ف۪يهَا لَاغَِية33﴿ ٍ۪﴾ ف۪ي جََّنةٍ عَالَِية9﴿ ٌ۪سعْيِهَا رَاضَِية
َ ِل
ٌ۪﴾ وََاكْوَابٌ مَوْضُو َعة30﴿ ٌ۪﴾ ف۪يهَا ُسرُرٌ َمرْفُو َعة33﴿ ٌ۪ف۪يهَا عَيْنٌ جَارَِية
ِ﴾ اَفَلَا يَنْ َُّرُونَ اِلَى اْلاِبِل33﴿ ٌ۪﴾ َو َزرَابِيُّ مَبْثُوَثة33﴿ ٌ۪﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوَفة33﴿
َ﴾ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْف38﴿ ْ۪﴾ وَاِلَى السَّمَ۪اءِ كَْيفَ رُِف َعت37﴿ ْ۪كَْيفَ خُِل َقت
ٌَ۪كر
ِّ َكرْ اِنَّـمَ۪ا اَْنتَ مُذ
ِّ ﴾ فَذ33﴿ ْ۪﴾ وَاِلَى اْلَارْضِ كَْيفَ سُطِحَت39﴿ ْ۪نُصَِبت
ُ﴾ فَيُعَذُِّبهُ اللّٰه30﴿ َ۪﴾ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى َو َك َفر33﴿ ٍ۪ستَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْ ِطر
ْ ﴾ َل33﴿
﴾33﴿ ِن عَلَيْنَا ِحسَابَهُ ْم
َّ ُم ا
َّ ﴾ ث33﴿ ْ۪﴾ اِنَّ اِلَيْنَ۪ا اِيَابَهُم33﴿ َ۪اْلعَذَابَ اْلَاكَْبر
(88) Ğâşiye Suresi Anlamı
Ğâşiye suresi Mekke döneminde inmiştir. 26 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Gâşiye”
kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2. O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3. Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4. Kızgın ateşe girerler.
5. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
6. Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
7. O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
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8. O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
9. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
10. Yüksek bir cennettedirler.
11. Orada hiçbir boş söz işitmezler.
12. Orada akan bir kaynak vardır.
13, 14, 15, 16. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş
gösterişli yaygılar vardır.
17. Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
18. Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!
19. Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
20. Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!
21. Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.
22. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.
23, 24. Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.
25. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.
26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

11. 1. 2. Yüzünden Okuma: Müzzemmil Suresi
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 20 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 73. sırasındaki
Müzzemmil suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
ُص َفهُ۪ اَ ِو اْن ُقصْ مِنْه
ْ ِ﴾ ن3﴿ ً۪﴾ قُ ِم الَّيْلَ اِلَّا قَل۪يال3﴿ ُ۪ي۪ا اَيُّهَا الْمُزَّمِّل
َ
ً﴾ اِنَّا سَنُلْ ۪ي عَلَيْكَ قَوْال3﴿ ً۪﴾ اَوْ ِزدْ عَلَْيهِ َورَتِّلِ اْل ُقرْاّٰنَ تَرْت۪يال0﴿ ً۪قَل۪يال
﴾ اِنَّ لَكَ فِي3﴿ ً۪﴾ اِنَّ نَاشَِئةَ الَّيْلِ ِهيَ اَشَدُّ وَطْـ۪اً وَاَقْ َومُ ق۪يال3﴿ ً۪ثَ ۪يال
ُّ﴾ رَب8﴿ ً۪﴾ وَا ْذ ُكرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَْيهِ تَبْت۪يال7﴿ ً۪النَّهَارِ سَبْحاً طَو۪يال
َ﴾ وَاصِْبرْ عَلّٰى مَا َيقُولُون9﴿ ًشرِقِ وَالْ َم ْغرِبِ لَ۪ا اِ ّٰلهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَك۪يال
ْ الْ َم
ْ﴾ َو َذرْن۪ي وَالْ ُمكَذِّب۪ينَ اُو۪لِي َّالنعْ َمةِ َومَهِّلْهُم33﴿ ًجرْهُمْ هَجْراً جَم۪يال
ُ ْوَاه
ًُص ٍة وَعَذَاباً اَل۪ميا
َّ ﴾ وَ َطعَامًا ذَا غ33﴿ ً۪﴾ اِنَّ لَدَيْنَ۪ا اَْنكَا ًال َوجَح۪ميا33﴿ ال
ً قَل۪ي
﴾ اِنَّ۪ا33﴿ ً﴾ يَوْمَ َت ْر ُجفُ الَْارْضُ وَالْجِبَالُ َوكَانَتِ الْجِبَالُ كَث۪يباً مَه۪يال30﴿
﴾33﴿ ًَ۪ارْسَلْنَ۪ا اِلَيْكُمْ رَسُوالً شَاهِداً عَلَْيكُمْ كَمَ۪ا َارْسَلْنَ۪ا اِلّٰى ِفرْعَوْنَ رَسُوال
ً﴾ فَـكَْيفَ تََّتقُونَ اِنْ َك َفرْتُمْ يَوْما33﴿ ًَفعَصّٰى ِفرْعَوْنُ الرَّسُولَ َفَاخَذْنَاهُ اَخْذاً وَب۪يال
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َّ﴾ اِن38﴿ ً﴾ اَلسَّمَ۪ا ُء مُْنفَ ِطرٌ بِه۪۪ كَانَ وَعْدُهُ َم ْفعُوال37﴿ ً۪جعَ ُل الْوِلْدَانَ ش۪يبا
ْ َي
َك َيعْلَمُ اَنَّك
َ َّ﴾ اِنَّ رَب39﴿ ً۪هّٰذِه۪ تَ ْذ ِك َرةٌ۪ فَمَنْ شَ۪اءَ اتَّخَذَ اِلّٰى رَبِّه۪ سَب۪يال
ََاللهُ ُيقَدِّرُ الَّيْل
ّٰ ص َفهُ وَثُلَُثهُ وَطَ۪ائِ َفةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ َمعَكَ۪ و
ْ َِتقُومُ َادْنّٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَن
َُسرَ مِنَ اْلقُرْاّٰنِ۪ عَلِمَ اَنْ سََيكُون
َّ ب عَلَْيكُمْ فَا ْقرَؤُ۪ا مَا تَي
َ وَالنَّهَارَ۪ عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَا
َضرِبُونَ فِي اْلَارْضِ يَبَْتغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ۪ وَّٰا َخرُونَ ُيقَاتِلُون
ْ َمِْنكُمْ َم ْرضّٰى۪ وَّٰا َخرُونَ ي
َسرَ مِْنهُ۪ وَاَق۪ميُوا الصَّلّٰوةَ وَاّٰتُوا الزَّكّٰوةَ وَاَ ْقرِضُوا
َّ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ۪ فَا ْقرَؤُ۪ا مَا تَي
ً۪اللهِ هُوَ خَيْرًا وَاَ ْعََّمَ َاجْرا
ّٰ َسكُمْ مِنْ خَْيرٍ تَجِدُوهُ عِنْد
ِ َدمُوا ِلاَْن ُف
ِّ اللهَ َقرْضاً َحسَناً۪ َومَا ُتق
ّٰ
﴾33﴿ ٌاللهَ۪ اِنَّ اللّٰهَ َغفُو ٌر رَح۪مي
ّٰ وَاسَْت ْغ ِفرُوا
11. 2. Tecvid: Kalkale ()قَلقَلَة
Kalkale (ْ)قَلقَلَة
“Titretmek”404, “ırgalamak” hareket ettirmek, kımıldatmak ve sarsmak anlamına gelen
kalkale, tecvid literatüründe harfin ses ve mahrecini sarsarak okunması anlamına gelir. تَقَلقُ ُل
ج َحتَّي يُ ْس َم َع لَهُ نَب َْرة قَ ِويَّة
ِ  ال َم ْخ َرşeklindeki Arapça tarife göre kalkale, harfin çıkışı esnasında
“kuvvetli bir ses işitilinceye dek mahrecin titretilip sarsılmasına” denilmektedir.
ْ ُق405 tekerlemesindeki  ق،  ط،  د،  ج،  بharflerinden oluşur. Bu
Kalkale harfleri جد
َ ُطب
harflerden biri kelimenin ortasında ya da sonunda sakin olarak bulunursa kalkale meydana gelir.
Kur’ân-ı Kerim’den şu misallere bakılabilir:

ْ َ ا، َ يَجْ تَبِيك، بِ َرب َْوة
، َ يَ ْقطَعُون،  َسبْع،  اِ ْم َال ْق َولَ ْدنَهُ ْم،  يَجْ َع ُل،  َم ِجي ْد، ْاَ ْز َواج، ْ الرِّ قَاب، َ فَيَ ْقتُلُون، ط َوارا
ْ  ُم ِح،  َو ََلتَ ْق َربَا، صب ِْر
ُي
َّ  بِال، اَ َْلَ ْبتَ ُر

Son harfinde kalkale yapılan harekeli kelimelerde vakıf yapılmayıp vasıl yapılırsa (durmak
yerine geçilirse) bu kelimeler harakelerine göre okunur ve bunlarda kalkale yapılmaz. Şu
misallerde olduğu gibi:

، ُ ُم ِحي،  َم ِجيد،  اَ ْز َواج، ُ الرِّ قَاب،  َم َسد، ص َمد
َ ، اَ َحد
Şu misallerde ise kalkale yapılmayıp idğâm-ı mütecâniseyn yapılır: ، َُاب للا
َ  لَقَ ْد ت، َولَقَ ْد ت ََر ْكنَا
 ُع ْدتُ ْم،  عَاهَ ْدتُ ْم، َاَ ْن َعبَّدْت

11. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Sosyal
Dayanışma ve Yardımlaşma
1. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmanın Önemi

404
405

Okiç, Kur’ân-ı Kerimin Üslûb ve Kırâati, s. 23.
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 7.
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Kur’ân’ın’da zikredilen emir ve yasakların hemen hemen hepsi sosyal içeriklidir. Maddi
Yardımlaşmanın omurgasını teşkil eden başta infak, zekât, sadaka, kurban, karz-ı hasen vb.
ibadetler, bir taraftan kulluğun gerekleri ve simgesini teşkil ederken öte yandan insanın
korunmasını, kalkınmasını ve gelişmesini hedeflemişlerdir. Bunların her birinin insana hizmet
odaklı olduğu görülür. Zira insana hizmet her zaman önemli ve hayırlı bir iştir. İnsan, ferdi
olarak yaşayamaz. Kolektif olarak yaşamak durumunda olan insan, hangi imkâna ve statüye
sahip olursa olsun sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın dışında kalamaz. O halde Sosyal
dayanışma nedir?
a. Tarifi: “Sosyal” sözcüğü “sozial, social” kelimelerinin Türkçe’de ki karşılığıdır.
“Sozial”, sosyal, içtimai anlamındadır.406 Bu duruma göre “sosyal” kelimesinin batı dillerinden
Türk Diline geçtiği anlaşılmaktadır. Türkçe’de “sosyal” kelimesine topluluk, halkla ilgili
anlamlar yüklenmiştir.407 Ayrıca sosyal sözcüğünün karşılığı, toplamak, toplanmak anlamlarına
gelen “cemea, içtemea” köklerine dayanan “içtimaî” kelimesidir ki, Arapça bir kelime olmasına
rağmen Türkçeleşmiş ve kullanımı yaygınlaşmıştır.
Dayanışma, bir bütünü meydana getiren üyelerin bir işi meydana getirmek için duygu ve
düşünce birliğine dayanarak birbirlerine karşı dayanmaları olarak tanımlanmaktadır. 408 Bu
tanımdan da anlaşılacağı üzere “sosyal dayanışma” kavramı denilince, toplumu oluşturan
bireylerin her konuda birbirlerine yardımcı, destek olmaları ve arka çıkmaları, el ve gönül
birliği yaparak bir işin, bir meselenin üstesinden gelmeye çalışmaları akla gelmektedir.
Toplumsal tesânüt anlamını da içeren bu terim, her konuda insana hizmet ve yardımı amaç
edinen bütün ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşları içerisine almaktadır.
b. Sosyal Dayanışmanın Önemi: Sosyal dayanışmanın temel unsuru insandır. İnsan
sosyal bir varlıktır. Varlığını sürdürebilmesi ve koruyabilmesi için sosyal bir çevreye ihtiyacı
vardır. Maddi ve manevi yönden kendini geliştirebilmesi, ahlaken yükselebilmesi, fikrî ve zihnî
açıdan ilerleyebilmesinde çevre ve toplumun rolü büyüktür. İnsanın dinini, aklını, canını,
malını, nesebini muhafaza edebilmesi de toplumsal dayanışma ile mümkündür. İnsan tek
başına, hiçbir alanda başarı sağlayamaz. Bu açıdan sosyal dayanışma, insan için zaruri bir
ihtiyaçtır.
Kâinattaki varlıklarla karşılaştırıldığında yükselmeye, olgunlaşmaya, eğitilmeye, terbiye
edilmeye insan kadar kabiliyetli, istekli ve gayretli başka bir varlık gösterilemez. Böyle bir
fıtrata sahip olan insanın toplumsal dayanışma olmadan, kâinat içerisindeki varlığını
koruyabilmesi, varlıklar âlemindeki rolünü hakkıyla icra etmesi ve yaratılış gayesine göre
ömrünü tüketmesi oldukça zor ve hatta mümkün değildir.
Dayanışma toplumsal hayatın en önemli unsurudur. Dayanışma sayesinde bireyler, aileler,
akrabalar, komşular, arkadaşlar ve insanlar birbirlerini sever ve sayarlar. Kişisel ve toplumsal
meselelerin çözümü ancak sosyal dayanışmanın oluşturduğu güç ve destekle mümkün olur.
İnsanlar arasında sosyal dayanışmanın gerekliliğine şu ayet önemle işaret etmektedir. “Ey
insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi
kavimlere ve kabilelere ayırdık.”409 Âyette Hz. Adem ile Havvâ’dan çoğalan insanların çeşitli
kavimlerden, kabilelerden, oymaklardan ve sülaleden oluştuğuna işaret edilmekte ve bu
farklılıkların bir ayrılık ve tefrika sebebi değil aksine insanların birbirlerini tanıyıp
anlaşmalarına, kaynaşmalarına ve tanışmalarına yardımcı olacağı vurgulanmıştır. Tanışma,
kaynaşma ve anlaşmanın en temel faktörü sosyal dayanışmadır. Sosyal dayanışma olmadan
insanların birbirlerini sevmeleri ve anlamaları mümkün değildir. Zaten ayet, yaratılışın ve
Georg Kratkoff, Taschenwörterbuch, Arabisch-Deutsch, Almanya, 1994, sozial maddesi, s. 304; Karl
Steuerwaid, Cemal Köprülü, Taschenwörterbuch Deutsch-Türkisch, Almanya, 1966, sozial maddesi, s. 440.
407
Kemal Demiray-Ruşen Alaylıoğlu, Ansiklopedik Türkçe Sözlük, Ankara, 1993, s.
408
Kemal Demiray-Ruşen Alaylıoğlu, a. g. e. , s. 147
409
Hucurât, 49/13
406
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farklılığın gayesini açıklamış ve insanların bu yaratılış gayesine göre hayat sürdürmelerini
tavsiye etmiştir.
Toplumsal hayat içerisinde herkes birbirine muhtaçtır. Hangi eğitim ve kültür seviyesine
sahip olursa olsun, hangi ekonomik güce malik bulunursa bulunsun insan olarak yaratılan her
birey, her toplum ve her millet birbirine muhtaçtır. Kur’ân-ı Kerim, bu nizamın temelini şöyle
açıklamaktadır: “Rabbinin rahmetini onlar mı paylaşıyorlar? Dünya hayatında onların
geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş görmeleri için kimini ötekine
derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.”410
Bu âyette insanların iş, meslek ve kazanç bakımından birbirlerinden farklı olduğu
vurgulanmaktadır. Sosyal dayanışmanın temelini de bu farklılık oluşturmaktadır. Eğer böyle
bir farklılık olmasaydı, sosyal dayanışmanın belki de anlamı kalmazdı. İlahî irade herkesin
birbiriyle dayanışmasını ve yardımlaşmasını gerekli kılmış ve hayatın idamesini de buna
bağlamıştır.
Allah Teâlâ, insanları birbirlerine muhtaç kılmıştır. İnsanların, çeşitli ihtiyaçlarını temin
etmek, işlerini görmek, problemlerini çözmek için birbirinin desteğine ve yardımına ihtiyacı
vardır. Allah Teâlâ, karşılıklı olarak birbirlerine hizmet etmeleri için onları farkla meslekler,
farklı kazançlar lütfetmiştir. Zenginlik, fakirlik, kuvvet, zafiyet, ilim, cehalet, maharet, zeka,
şöhret gibi hususlarda insanlar birbirlerine eşit değildir. Hiçbir insanın, bu farklılığı,
değiştirmeye ve ortadan kaldırmaya gücü yetmez. Şayet Allah, insanların arasını eşit kılsaydı
hiçbir kimse diğerine hizmet etmez ve onun işini görmezdi. Bu durum ise kainatın harap
olmasına ve dünya düzeninin bozulmasına sebep olurdu. Allah Teâlâ, insanları birbirlerine eşit
kılmamıştır. Bu sayede zenginler malları ile fakirler çalışarak birbirlerine hizmet etmektedirler.
Kimisi malı ile, kimisi de çalışması ile birbirlerinin maişetine sebep teşkil eder. İnsanların
arasında bir kaynaşma, bir tesanüt meydana gelir. Böylece kâinatın dengesi ve düzeni sağlanır.
411

Sosyal dayanışma, toplumun istikrarını sağlar. Birlik ve beraberliğin sağlanmasında, toplum
düzeninin korunmasında sosyal dayanışmanın fonksiyonu büyüktür. Bu anlamda toplumda
yaşayan herkesin sosyal dayanışmaya ihtiyacı vardır. Hz. Peygamberin şu hadisi bu izahımızı
desteklemektedir: “Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta, birbirlerine şefkat göstermekte
Mü’minlerin durumu bir cesede benzer. Onda herhangi bir organ rahatsızlandığında, diğer
organlar da uykusuzluk ve humma (sıtma) gibi hastalıklarla tesir altında kalır.”412 “Mü’minler
bir ceset gibidir. Gözü ağrısa bütün vücudu ağrır. Başı ağrırsa bütün vücudu ağrır.”413

2. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma İle ilgili Ayetler
Kur’ân’da sosyal dayanışma ve yardımlaşma mevzuunu doğrudan ele alan ayet olmamakla
beraber, dolaylı yoldan bu konuya dair bir sürü ayet vardır. Zekât, sadaka, infâk, karz-ı hasenle
ilgili ayetler bunların en belirgin örnekleridir. Bu konuların dışında bazı ayetleri buraya
alacağız.

َ ض َو ََل تَيَ َّم ُموا ْالخَ ٖب
َيث ِم ْنهُ تُ ْنفِقُون
ِ يَا اَيُّهَا الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اَ ْنفِقُوا ِم ْن طَيِّبَا
ِ ْت َما َك َس ْبتُ ْٰم َو ِم َّما اَ ْخ َرجْ نَا لَ ُك ْم ِمنَ ْاَلَر
ّ َولَ ْستُ ْم بِ ٰا ِخ ٖذي ِه اِ ََّل اَ ْن تُ ْغ ِمضُوا ٖفي ِه َوا ْعلَ ُموا اَ َّن
للاَ َغنِى َح ٖميد

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan
Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri
vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır.”414
410

Zuhruf, 43/32
Bkz. Fahruddin Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, Beyrut, 1990; XXVII, 180; Ebû Said Abdullah b. Ömer b. el-Beydâvî,
Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Beyrut, ts. V, 429-430; Nesefi, Ebu’l-Berekât Abdullah b. Ahmed,
Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl, Beyrut, ts. V, 429-430; Hazin, Alâuddin Ali b. Muhammed b. İbrahim,
Lübâbu’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl, Beyrut, ts. V, 429 (mecmuatü’n-mine’t-Tefâîr içindeler).
412
Buharî, Edeb, 27; Müslim, Bir, 66; Ahmed b. Hanbel, IV, 270.
413
Müslim, Bir, 66.
414
Bakara, 2/267.
411
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ََص َّدقُوا َخيْر لَ ُك ْم اِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمون
َ َواِ ْن َكانَ ُذو ُعس َْرة فَن َِظ َرة اِ ٰلى َم ْي َس َرة َواَ ْن ت

“Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz,
(borcu) sadaka olarak bağışlamanız, sizin için daha hayırlıdır.”

ٰ َُصرُوا ا
ّ ٰ يل
ضهُ ْم
ُ ولـكِكَ بَ ْع
َ للاِ َوالَّ ٖذينَ ٰا َووْ ا َون
َ اِ َّن الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا َوه
ِ َاجرُوا َو َجاهَ ُدوا بِا َ ْم َوالِ ِه ْم َواَ ْنفُ ِس ِه ْم ٖفى َس ٖب
صرُو ُك ْم فِى ال ٖ ّدي ِن
َ اجرُوا َواِ ِن ا ْستَ ْن
ِ َاجرُوا َما لَ ُك ْم ِم ْن َو ََليَتِ ِه ْم ِم ْن َش ْیء َح ٰتّى يُه
ِ َاَوْ لِيَا ُء بَعْ ُ َوالَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا َولَ ْم يُه
ّ ٰ فَ َعلَ ْي ُك ُم النَّصْ ُر اِ ََّل ع َٰلى قَوْ م بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْينَهُ ْم ٖميثَاق َو
صير
ٖ َللاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ ب

“İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve
(muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir.
İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar, onların velayetleri size ait
değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir
kavme karşı olmadıkça, yardım etmek üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla
görendir.”415

ٰ َُصرُوا ا
ّ ٰ يل
ولـكِكَ هُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َحقّا لَهُ ْم َم ْغفِ َرة
َ للاِ َوالَّ ٖذينَ ٰا َووْ ا َون
َ َوالَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا َوه
ِ َاجرُوا َو َجاهَ ُدوا ٖفى َس ٖب
َو ِر ْزق َك ٖريم

“İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara)
yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü’minlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir
rızık vardır.”416

اجة ِم َّما اُوتُوا
ُ َاج َر اِلَ ْي ِه ْم َو ََل يَ ِج ُدونَ ٖفى
َ ور ِه ْم َح
َ اَلي َمانَ ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم يُ ِحبُّونَ َم ْن ه
َ َوالَّ ٖذينَ تَبَ َّو ُؤ ال َّد
ٖ ْ ار َو
ِ ص ُد
ٰ ُ ق ُش َّح نَ ْف ِس ٖه فَا
َولكِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُون
َ اصة َو َم ْن يُو
َ ص
َ ََوي ُْؤثِرُونَ ع َٰلى اَ ْنفُ ِس ِه ْم َولَوْ َكانَ بِ ِه ْم خ

“Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine
yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir
rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine
tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin
ta kendileridir.”417

ٰ ْ اّللِ َو ْاليَوْ ِم
ّ ٰ يل
ّ ٰ ِْج ِد ْال َح َر ِام َك َم ْن ٰا َمنَ ب
َللاِ ََل يَ ْستَوُن
َ اَ َج َع ْلتُ ْم ِسقَايَةَ ْال َحاجِّ َو ِع َم
ِ اَل ِخ ِر َو َجاهَ َد ٖفى َس ٖب
ِ ارةَ ْال َمس
ّ ٰ للاِ َو
ّ ٰ ِع ْن َد
َللاُ ََل يَ ْه ِدى ْالقَوْ َم الظَّالِ ٖمين

“Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ın bakım ve onarımını, Allah’a ve âhiret
gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar
Allah katında eşit olmazlar. Allah, zâlim topluluğu doğru yola erdirmez.”418

ّ ٰ ع ْال َح ٰيو ِة ال ُّد ْنيَا َو َما ِع ْن َد
ُ وتيتُ ْم ِم ْن َش ْیء فَ َمتَا
َ َوالَّ ٖذين. َللاِ خَ يْر َواَب ْٰقى لِلَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا َوع َٰلى َربِّ ِه ْم يَت ََو َّكلُون
ٖ ُفَ َما ا
ٰ
ْ
ْ
 َوالَّ ٖذينَ ا ْست ََجابُوا لِ َربِّ ِه ْم َواَقَا ُموا الصَّلوةَ َواَ ْم ُرهُ ْم. ََضبُوا هُ ْم يَ ْغفِرُون
َ اَلث ِم َوالفَ َوا ِح
ِ ش َواِ َذا َما غ
ِ ْ يَجْ تَنِبُونَ َكبَائِ َر
ٰ ُش
. ََصرُون
َ َ َوالَّ ٖذينَ اِ َذا ا. َورى بَ ْينَهُ ْم َو ِم َّما َرزَ ْقنَاهُ ْم يُ ْنفِقُون
ِ صابَهُ ُم ْالبَ ْغ ُی هُ ْم يَ ْنت

“(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın
yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar ve Rablerine tevekkül
edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar,
Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ
(danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya
uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir.”419

Enfâl, 8/72.
Enfâl, 8/74.
417
Haşr, 59/9.
418
Tevbe, 9/19.
415
416

419

Şûrâ, 42/38-39.
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11. 4. Okuma Parçası: İmam Asım’ın Hayatı: “Âsım b. Behdele”( ْعاصمْبن
 )بهدلة420
Yedi kıraat imamından biri, tâbiî.
Ebû Bekr Âsım b. Ebi’n-Necûd Behdele el-Esedî el-Kûfî (ö. 127/745), Muâviye döneminde
(661-680) Kûfe’de doğdu ve hayatını burada geçirdi. Esed b. Huzeyme kabilesinin kollarından
olan Cezîme (Cüzeyme) oğullarının mevlâsı olduğu için el-Kûfî nisbesiyle birlikte el-Esedî
diye de anılır. Babasının adının Behdele değil Abd (veya Abdullah), Behdele’nin ise annesinin
adı olduğu ileri sürülmüşse de Zehebî bunun doğru olmadığını söyler (A‘lâmü’n-nübelâ, V,
256). Âmâ olan Âsım’ın gözlerini ne zaman kaybettiği bilinmemektedir. Gençlik yıllarında
muhtemelen buğday ticareti veya ölülere ilâç ve güzel koku sürme işiyle meşgul olduğu için
“hannât” olarak tanındığına göre (Enderâbî, s. 96) anadan doğma kör olmadığı anlaşılmaktadır.
Hz. Peygamber’le görüştükleri bilinen Hâris b. Hassân el-Bekrî ile Ebû Rimse Rifâa b.
Yesribî’ye küçük yaşta iken yetişmiş ve bundan dolayı tâbiîlerden sayılmıştır.
Âsım kıraat ilmi sahasında temayüz etti; çok güzel sesi ve tilâvetiyle dikkati çekti. Hz.
Osman’ın Kûfe’ye gönderdiği resmî mushafa göre Kur’an öğretmekle görevlendirilen
Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den Ali b. Ebû Tâlib’in kıraatini aldı. Zir b. Hubeyş elEsedî’den de İbn Mes‘ûd’un kıraatini öğrendi. Yine bu iki hocasından ve Ebû Vâil, Mus‘ab b.
Sa‘d b. Ebû Vakkâs gibi tâbiî neslinin ileri gelenlerinden hadis rivayet etti. Kendisinden de
hocaları arasında yer alan Atâ b. Ebû Rebâh ve Ebû Sâlih es-Semmân başta olmak üzere
Süleyman et-Teymî, Ebû Amr b. Alâ’, Süfyân es-Sevrî, Süfyân b. Uyeyne, Ebû Bekir Şu‘be b.
Ayyâş ve daha birçok âlim rivayette bulundu.
Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin vefatı üzerine kıraat hocası olarak onun yerini aldı.
Ebû Bekir Şu‘be b. Ayyâş, Hafs b. Süleyman, Süleyman el-A‘meş, Halîl b. Ahmed, kırâat-ı
seb‘a imamlarından olan Ebû Amr b. Alâ’ ve Hamza ez-Zeyyât kendisinden bu ilimde
faydalandı. İbn Hacer el-Heytemî, Ebû Hanîfe’nin de kıraat ilmini Âsım’dan öğrendiğini
zikreder (el-Hayrâtü’l-hisân, s. 89). Ebû Bekir b. Ayyâş’ın bir rivayetinde yer alan, “Okutma
işine -alışverişlerini aksatmamak için- çarşı esnafından başlardı” (bk. İbnü’l-Cezerî, Gayetü’nnihâye, I, 347; a. mlf. , Müncidü’l-mukriîn, s. 8) ifadesinden de anlaşılacağı üzere kalabalık bir
talebe topluluğu ders almak üzere çevresinde toplanıyor, sırasının gelmesini bekliyordu. Bu
talebeleri arasında üvey oğlu Hafs ile Ebû Bekir Şu‘be, Âsım’ın kıraatinin ebedîleşmesinde
farklı bir mazhariyete erdiler. Âsım kıraati denince önce bu iki talebesi hatırlanır oldu. Bunun
sebebi, İbn Mücâhid’in (ö. 324/936) Kitâbü’s-Seb‘a’sında Âsım’ın kıraatiyle ilgili tespitlerde
diğer bazı râvilerle birlikte bilhassa bu ikisinin rivayetlerine dayanılması, daha sonra gerek
kırâat-ı seb‘a gerekse aşere konusunda telif edilen kaynaklarda da tercihin bu iki râviye inhisar
ettirilmesidir. Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den öğrendiği kıraati Hafs’a, Zir b.
Hubeyş’ten öğrendiğini de Ebû Bekir Şu‘be’ye öğrettiği bizzat Âsım’dan rivayet edilmiştir.
İbn Mücâhid, Âsım kıraatinin Kûfeliler’ce pek tercih edilmediğini, bu çevrede daha çok
Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’ın kıraatinin yaygın olduğunu belirtmekte, sebep olarak, Ebû Bekir
Şu‘be istisna edilecek olursa Âsım’dan bütün incelikleriyle bu kıraati öğrenenlerin çok
olmadığını ve bu konuda Ebû Bekir Şu‘be dışında kimseye güvenmediklerini, bunun sonucunda
da Kûfe’de Âsım kıraatinde az insan yetiştiğini zikretmekte ise de (Kitâbü’s-Seb‘a, s. 71) 500
(1106) yılından sonra vefat eden Ahmed el-Enderâbî farklı görüş ileri sürerek Kûfeliler’in onun
kıraatini benimsediklerini, tâbiî neslinden sonra gelenlerin de kendi zamanına kadar onun
kıraatine uyageldiklerini belirtmektedir (Kırââtü’l-kurrâi’l-ma‘rûfîn, s. 95). İbn Mücâhid’e
kadar çevresini pek fazla genişletemeyen Âsım kıraati, özellikle Hafs’ın rivayetiyle -belki de
İbn Mücâhid’in ölümünü takip eden yıllardan itibaren- Kûfe’nin ve hatta Ortadoğu’nun
sınırlarını aşmış, nihayet XX. yüzyıl Müslümanlarının yaklaşık yüzde doksanının tercih
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Mehmet Ali Sarı tarafından hazırlanarak Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde (DİA, İstanbul, 1991, III, 475-476)
“Âsım b. Behdele” maddesi olarak yayımlanan bu çalışma, tarafımızdan düzenlenerek buraya alınmıştır.
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ettiği bir okuyuş tarzı olmuştur. Bunun sebebi, Âsım kıraatinin senedindeki sağlamlık
yanında Hafs’ın rivayetindeki sadeliği, Kur’an’da birkaç kelime istisna edilecek olursa (Furkan
suresinin 69. âyetinde zamiri medle okunan  فيهKıyâme suresinin 27. âyetinde idgamsız okunan
 من راقve Mutaffifîn suresinin 14. âyetinde yine idgamsız okunan  بل رانmisallerinde olduğu
gibi) kaide dışı okuyuşların bulunmayışı, gerek buna bağlı olarak gerekse beyne beyne, ihtilâs
ve sadece birer istisnaları bulunan (bk. Hûd 11/41; Yûsuf 12/11; Fussilet 41/44) imâle, işmam
ve teshîl gibi bazı mahallî şive ve lehçelerden kaynaklanan, özellikle Arap olmayanların
uygulamada zorluk çekecekleri unsurların yer almayışı olmalıdır.
Âsım’ın kıraatteki tartışmasız güvenilirliğine karşılık hadisteki yeri hakkında değişik
değerlendirmeler mevcuttur. Ebû Zür‘a ve Ahmed b. Hanbel onu sika kabul ederken Ebû Hâtim
sadûk olarak nitelendirmiş, hadisle ilgili ezberlerinin yetersizliğine ve ayrıca sika olmasına
rağmen hadiste fazlaca hata yaptığına işaret edenler olmuştur (bk. Zehebî, Mîzânü’l-itidâl, II,
358; a. mlf. , A‘lâmü’n-nübelâ, V, 260). Bununla birlikte rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer
almıştır. Ancak Buhârî ve Müslim, Âsım’ın rivayetlerine mütâbaat yoluyla yer
vermişlerdir. Kaynakların ittifakla dildeki fesahatine işaret ettikleri Âsım, bazı surelerin
başlarında yer alan ْالم،ْحم،ْكهيعص، طهgibi hurûf-ı mukattaayı müstakil birer ayet olarak
kabul etmemiş, bu anlayışı ise Kur’an’daki ayet sayısının tespitinde Kûfeliler’in değişik
sonuca ulaşmalarının sebepleri arasında zikredilmiştir.
Âsım 127 (745) yılının sonlarında Kûfe’de vefat etti. Şam’da vefat ettiği ve vefatının 120,
128 ve 129 yıllarında olduğu da ileri sürülmüştür.
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Uygulamalar
ُ يكَْح ۪د
Burada ezber programında yer alan Fetih suresi 2. ayetindeki اشيَ ِْة
َ هَلْاَ ٰت
ِ يثْال َغ
bölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ْ هَلْاَ ٰتي َك:

tâke (َْ ) ٰتيكgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
tâk (ْ ) ٰتيكdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız

ُ ح ۪د:
ُ )د
ْيث
۪ geçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
َ dîsu (ْيث
dîs (ْ)ديث
۪ durulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
ْاشيَ ِة
ِ  ال َغ:

ْ izhâr-ı kameriyye,
el-ğâ (َ )الغا
ğâ (َ  )غاmedd-i tabii.
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Uygulama Soruları
1.  ق،  ط،  د،  ج،  بharfleri hangi tecvid kuralı ile ilgilidir?
A)
İklab
B)
İhfa
C)
Kalkale
D)
İzhar
E)
İdğam
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kalkale tecvidi uygulanır?
A)
 ُع ْدتُ ْم،  عَاهَ ْدتُ ْم، َ اَ ْن َعبَّدْت، َُاب للا
َ لَقَ ْد ت
B)
َْْفَيَقتُلُون،ْْاَط َوارا،ْ َْيَجتَبِيك،ِْ۪ َرب َو ٍة
C)
 َم َسد، ص َمد
َ ،  َ۪ د، ، ُ ُم ِحي،  َم ِجيد،  اَ ْز َواج، ُالرِّ قَاب
D)
َ تَتَّقُون, َ يَضْ ِربُون, َوا ْهجُرْ هُ ْم,َو ْال ِجبَا ُل
ْ قُ ِم الَّي َْل, ,ت
ْ َ صب
E)
َالقُرْ ٰان,
ِ ُال َك ْيفَ ن
ِ ََواِلَى ْال ِجب
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi maddi yardımlaşmanın omurgasını teşkil eden
unsurlardan değildir?
A)
infak
B)
zekât
C)
karz-ı hasen
D)
sadaka
E)
İz’an
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Ğâşiye suresinin tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin
deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Müzzemmil suresi de hadr
usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda kalkale kuralı üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü kapsamında sosyal
dayanışma ve yardımlaşma kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma parçasında ise
“İmam Asım’ın Hayatı: “Âsım b. Behdele” konusuyla ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Lügatte “titretmek”, “ırgalamak” hareket ettirmek, kımıldatmak ve sarsmak;
tecvid literatüründe de harfin ses ve mahrecini sarsarak okunması anlamına gelen
tecvid aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Tekrir
B)
İdğam
C)
İhfa
D)
Ğunne
E)
Kalkale
2.  َوي ُْؤثِرُونَ ع َٰلى اَ ْنفُ ِس ِه ْم َولَوْ َكانَ بِ ِه ْمayet-i kerimesinin manası aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve
imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler
B)
Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar
C)
Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet
verin
D)
Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine
tercih ederler
E)
Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa
erenlerin ta kendileridir
3. XX. yüzyıl Müslümanlarının yaklaşık yüzde doksanının tercih ettiği bir okuyuş
tarzı olan seçenek hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)
Ebû Amr kıraati, Dûrî rivayeti
B)
Nâfi kıraati, Kalun rivayeti
C)
İbn-i Kesir kıraati, Kunbül rivayeti
D)
Hamza el-Kasâ'î kıraati, Dûrî rivayeti
E)
Âsım kıraati, Hafs rivayeti
4. İmam Asım’ın hocaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A)
İbnu Ebî Ömer, Hz. Osman
B)
Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Ali b. Ebû Tâlib
C)
Câfer en-Nusaybî, Hz. Ebubekir
D)
Muhammed b, Yahyâ, Ali b. Ebû Talib
E)
İbnu Mucâhid, Hz. Ömer
5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi İmam Asım’ın talebelerinden değildir?
A)
Ebû Amr b. Alâ’
B)
Hafs b. Süleyman
C)
Ebû Bekir Şu‘be b. Ayyâş
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Süleyman el-A‘meş
Nâfi b. Ebî Nü'aym

)D
)E

اَلبِ ِل َك ْيفَ ُخلِقَ ْ
ت 6.
 ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisiاَفَ َال يَ ْنظُرُونَ اِلَى ْ ِ
?gelmektedir
َاصبَة )A
عَا ِملَة ن ِ
ضريع )B
ْس لَهُ ْم طَ َعام اِ ََّل ِم ْن َ
لَي َ
َواِلَى ال َّس َما ِء َك ْيفَ ُرفِ َع ْ
ت )C
ض َك ْيفَ ُس ِط َح ْ
ت )D
َواِلَى ْاَلَرْ ِ
تُس ْٰقى ِم ْن َعيْن ٰانِيَة )E
صب َ ْ
ت 7.
?sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedir
ال َك ْيفَ نُ ِ
ayetindenواِلَى ْال ِجبَ ِ
َ
ْ
ْ
َ
ض َك ْيفَ ُس ِط َحت )A
َواِلى اَلَرْ ِ
ُوجُوه يَوْ َمكِذ نَا ِع َمة )B
في َجنَّة عَالِيَة )C
اَلبِ ِل َك ْيفَ ُخلِقَ ْ
ت )D
اَفَ َال يَ ْنظُرُونَ اِلَى ْ ِ
ََل يُ ْس ِم ُن َو ََل يُ ْغني ِم ْن جُوع )E
ُط َح ْ
ت 8.
sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi
ض َك ْيفَ س ِ
َ
ayetindenواِلَى ْاَلَرْ ِ
?gelmektedir
صبَ ْ
ت )A
ال َك ْيفَ نُ ِ
َواِلَى ْال ِجبَ ِ
َاصبَة )B
عَا ِملَة ن ِ
ْ
َواِلَى ال َّس َما ِء َك ْيفَ ُرفِ َعت )C
اَلبِ ِل َك ْيفَ ُخلِقَ ْ
ت )D
اَفَ َال يَ ْنظُرُونَ اِلَى ْ ِ
فَ َذ ِّكرْ اِنَّـ َما اَ ْنتَ ُم َذ ِّكر )E
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirاِ ََّل َم ْن ت ََو ٰلّى َو َكفَ َر 9.
ض َك ْيفَ ُس ِط َح ْ
ت )A
َواِلَى ْاَلَرْ ٰ ِ
ْ
فَيُ َع ِّذبُهُ ّ
اب ْاَلَ ْكبَ َر )B
للاُ ال َع َذ َ
في َجنَّة عَالِيَة )C
اَلبِ ِل َك ْيفَ ُخلِقَ ْ
ت )D
اَفَ َال يَ ْنظُرُونَ اِلَى ْ ِ
َواِلَى ال َّس َما ِء َك ْيفَ ُرفِ َع ْ
ت )E
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirاِ َّن اِلَ ْينَا اِيَابَهُ ْم 10.
ََل يُ ْس ِم ُن َو ََل يُ ْغني ِم ْن جُوع )A
اِ ََّل َم ْن ت ََو ٰلّى َو َكفَ َر )B
اش َعة )C
ُوجُوه يَوْ َمكِذ خَ ِ
ثُ َّم اِ َّن َعلَ ْينَا ِح َسابَهُ ْم )D
فَ َذ ِّكرْ اِنَّـ َما اَ ْنتَ ُم َذ ِّكر )E
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Cevaplar

1) e, 2) d, 3) , 4) b, 5) e, 6) c, 7) a, 8) e, 9) b, 10) d
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12. ZAMİR ve LAFZATULLÂH
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce A‘lâ suresi tahkik usulüyle ezberden, akabinde
ise Müddessir suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “Zamir ve Lafzatullâh” kuralları üzerinde durulacak,
Kur’an kültürü kapsamında “Sosyal Dayanışmanın Kısımları” kavramı etraflıca
inceleme konusu yapılacaktır. Okuma parçasında ise “Kur’ân-ı Kerim’in Farklı
Kıraatlarla Okunması” konusuyla ilgili bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
ّ ٰ lâmı ( )لhangi durumlarda kalın, hangi durumlarda ince okunur?
1. Lafzatullah’ın (ُ)للا
2. Zamir hangi durumlarda çekilir, hangi durumlarda çekilmez?
3. İlk kıraat kitabı kim tarafından nerede hangi isimle kaleme alınmıştır?

237

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Zamir ve Lafzatullâh

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Öğrencinin
bu
üniteden
Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. A‘lâ suresini tahkik usulüne
göre
ezberden
tilavet
edebilmeyi öğrenir.
3. Müddessir suresini hadr
usulüne
göre
yüzünden
okuyabilme kabiliyeti edinir.
4. Zamir ve Lafzatullâh
uygulamaları hakkında bilgi
edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
sosyal dayanışmanın kısımları
konusuyla ilgili en az iki ayet
ezberler.
6. “Kur’ân-ı Kerim’in Farklı
Kıraatlarla
Okunması”
konusuyla ilgili bilgi edinir.

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.

238

Anahtar Kavramlar


Lafzatullah



Edâ



Tefhîm



Terkîk



İbn Ya‘mer



el-Kırâe



Ebû Said Ebân b. Tağlib el-Cerîrî



Kitâbu’l-Kırâât



Şeyhu’l-Kurrâ



Şeyhü’l-Kırââ



Meşîhâtü’l-Kırââ



Meşîhâtü’l-İkrâ



Risâletü’l-İkrâ
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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12. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
12. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: A‘lâ Suresi
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 87. sırasında yer alan A‘lâ suresi tahkik usulüne göre
ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde öğrenci ezberini hadr usulüne
göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler deftere yazılacak ve sözlü
sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı olduğu bu yazılı metinler,
öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber dinlemesini bu yazılı metinler
üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu metinler üzerinde
işaretleyecektir.

﷽
َ۪۪درَ فَهَدّٰى
َّ ﴾ وَالَّذ۪ي ق3﴿ ۪۪﴾ اَلَّذ۪ي خَلَ َ َفسَوّّٰى3﴿ ۪سَّبِحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلّٰى
َ﴾ سَُن ْقرِئُك3﴿ ۪جعََلهُ ُغثَ۪اءً اَحْوّٰى
َ َ﴾ ف3﴿ ۪۪﴾ وَالَّـذ۪۪ي اَ ْخرَجَ الْ َمرْعّٰى0﴿
ََسرُك
ِّ ﴾ وَنُي7﴿ ۪خفّٰى
ْ َاللهُ۪ اَِّنهُ َيعْلَمُ الْجَ ْهرَ َومَا ي
ّٰ َ﴾ اِلَّا مَا شَ۪اء3﴿ ۪فَلَا تَْنسّٰى
﴾33﴿ ۪خشّٰى
ْ ََّكرُ مَنْ ي
َّ ﴾ سَيَذ9﴿ ۪الذ ْكرّٰى
ِّ َِكرْ اِنْ َن َف َعت
ِّ ﴾ فَذ8﴿ ۪سرّٰى
ْ لِلُْي
ُ﴾ ثُمَّ لَا يَمُوت33﴿ ۪﴾ اَلَّذ۪ي يَصْلَى النَّارَ الْـكُْبرّٰى33﴿ ۪وَيَتَجَنَّبُهَا اْلاَ ْشقّٰى
۪﴾ َو َذ َكرَ اسْمَ رَبِّه۪ فَصَلّٰى33﴿ ۪﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى30﴿ ۪ف۪يهَا وَلَا يَحْيّٰى
﴾ اِنَّ هّٰذَا37﴿ ۪﴾ وَاْل ّٰا ِخ َرةُ خَْيرٌ وَاَبْـقّٰى33﴿ ۪﴾ بَلْ تُؤِْثرُونَ الْحَيّٰوةَ الدُّنْيَا33﴿
﴾39﴿ ف اِْبرّٰه۪ميَ َومُوسّٰى
ِ ح
ُ ُ﴾ ص38﴿ ۪حفِ اْلاُ۪ولّٰى
ُ َُّلفِي الص
(87) A‘lâ Suresi Anlamı
Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure, adını birinci ayette yer alan ve Allah Teâlâ’yı
niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Yüce Rabbinin adını tespih et.
2. O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.
3. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.
4,5. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir.
6. Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
7. Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
8. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.
9. O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.
10. Allah’a karşı derin saygı duyarak O’ndan korkan öğüt alacaktır.
11, 12. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.
13. Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.
14, 15. Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
241

16. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.
17. Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.
18, 19. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

12. 1. 2. Yüzünden Okuma: Müddessir Suresi
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 56 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 74. sırasındaki
Müddessir suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
ي۪ا اَيُّهَا الْمُدَِّّثرُ۪ ﴿ ﴾3قُ ْم َفاَنْ ِذرْ۪ ﴿َ ﴾3ورَبَّكَ فَـكَِّبرْ۪ ﴿ ﴾0وَثِيَابَكَ
َ
جرْ۪ ﴿ ﴾3وَلَا تَمْنُنْ َتسَْتكِْثرُ۪ ﴿ ﴾3وَِلرَبِّكَ فَاصِْبرْ۪ ﴿﴾7
َالر ْجزَ فَاهْ ُ
َهرْ۪ ﴿ ﴾3و ُّ
فَط ِّ
َفِاذَا ُن ِقرَ فِي النَّاقُورِ۪ ﴿ ﴾8فَذّٰلِكَ يَ ْومَئِذٍ يَ ْومٌ عَس۪يرٌ۪ ﴿ ﴾9عَلَى الْـكَافِر۪ينَ غَيْرُ
يَس۪يرٍ ﴿َ ﴾33ذرْن۪ي َومَنْ خََل ْقتُ وَح۪يداً۪ ﴿َ ﴾33و َجعَ ْلتُ َلهُ مَا ًال مَمْدُوداً۪
﴿ ﴾33وَبَن۪ينَ شُهُوداً۪ ﴿ ﴾30وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْه۪يداً۪ ﴿ ﴾33ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ
صعُوداً۪ ﴿﴾37
اَز۪يدَ۪ ﴿ ﴾33كَلَّا۪ اَِّنهُ كَانَ ِلاّٰيَاتِنَا عَن۪يداً۪ ﴿َ ﴾33سُارْ ِه ُقهُ َ
َدرَ۪ ﴿ ﴾33ثُمَّ
َدرَ۪ ﴿ ﴾39ثُمَّ قُتِلَ كَْيفَ ق َّ
َدرَ۪ ﴿َ ﴾38فقُتِلَ كَْيفَ ق َّ
َـكرَ وَق َّ
اَِّنهُ ف َّ
سرَ۪ ﴿ ﴾33ثُمَّ َادَْبرَ وَاسْتَكَْبرَ۪ ﴿َ ﴾30فقَالَ اِنْ هّٰذَ۪ا اِلَّا
نَ ََّرَ۪ ﴿ ﴾33ثُمَّ عَبَسَ وََب َ
حرٌ يُؤَْثرُ۪ ﴿ ﴾33اِنْ هّٰذَ۪ا اِلَّا قَوْلُ الَْبشَرِ۪ ﴿َ ﴾33سُاصْل۪يهِ َس َقرَ ﴿َ ﴾33ومَ۪ا
ِس ْ
شرِ۪ ﴿ ﴾39عَلَيْهَا
َا ْدرّٰيكَ مَا َس َقرُ۪ ﴿ ﴾37لَا تُبْ ۪ي وَلَا تَ َذرُ۪ ﴿ ﴾38لَـوَّاحَةٌ لِلْبَ َ
شرَ۪ ﴿َ ﴾03ومَا َجعَلْنَ۪ا َاصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلِّٰ۪ئ َكةً۪ وَمَا َجعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا
س َعةَ َع َ
ِت ْ
فِتَْنةً لِلَّذ۪ينَ كَـ َفرُوا۪ لَِيسْتَْيقِنَ الَّذ۪ينَ اُ۪وتُوا الْـكِتَابَ وََي ْزدَادَ الَّذ۪ينَ ّٰامَنُ۪وا
ا۪ميَاناً وَلَا َيرْتَابَ الَّذ۪ينَ اُ۪وتُوا الْـكِتَابَ وَالْمُ ْؤمِنُونَ۪ وَلَِيقُولَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ
اللهُ مَنْ يَشَ۪اءُ وَيَـهْد۪ي
اللهُ بِهّٰذَا مَثَالً۪ كَذّٰلِكَ يُضِلُّ ّٰ
َمرَضٌ وَالْـكَاِفرُونَ مَاذَ۪ا اَرَادَ ّٰ
شرِ۪ ﴿ ﴾03كَلَّا
مَنْ يَشَ۪اءُ۪ َومَا َيعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ۪ َومَا ِهيَ اِلَّا ِذ ْكرّٰى لِلَْب َ
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وَاْلقَ َمرِ۪ ﴿ ﴾03وَالَّيْلِ ِاذْ َادَْبرَ۪ ﴿ ﴾00وَالصُّبْحِ ِاذَ۪ا اَ ْس َفرَ۪ ﴿ ﴾03اِنَّهَا َلِاحْدَى
َخرَ۪
َدمَ َاوْ يََتا َّ
شرِ۪ ﴿ ﴾03لِمَنْ شَ۪اءَ مِْنكُمْ اَنْ يََتق َّ
الْـكَُبرِ۪ ﴿ ﴾03نَذ۪يراً لِلَْب َ
ت رَه۪يَنةٌ۪ ﴿ ﴾08اِلَّ۪ا َاصْحَابَ الْيَم۪ينِ۪۪ ﴿﴾09
﴿ ﴾07كُلُّ َنفْسٍ بِمَا َكسََب ْ
جرِم۪ينَ۪ ﴿ ﴾33مَا سَلَـكَكُمْ
ف۪ي جَنَّاتٍ۪۪ يَتَسَ۪اءَلُونَ۪ ﴿ ﴾33عَنِ الْمُ ْ
ف۪ي َس َقرَ ﴿ ﴾33قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَل۪ينَ۪ ﴿ ﴾30وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ
الْ ِمسْك۪ينَ۪ ﴿َ ﴾33وكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَ۪ائِض۪ينَ۪ ﴿َ ﴾33وكُنَّا ُنكَذِّبُ بِيَوْمِ
الدّ۪ينِ۪ ﴿َ ﴾33حتّّٰ۪ى اَتّٰينَا الْيَ ۪ينُ۪ ﴿ ﴾37فَمَا تَْن َفعُهُمْ َشفَا َعةُ الشَّافِع۪ينَ۪
﴿ ﴾38فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّ ْذ ِك َرةِ ُم ْعرِض۪ينَ۪ ﴿َ ﴾39كاَنَّهُمْ حُ ُمرٌ ُمسْتَْن ِف َرةٌ۪ ﴿﴾33
َش َرةً۪ ﴿﴾33
فَرَّتْ مِنْ َقسْ َو َرةٍ۪ ﴿ ﴾33بَلْ يُر۪يدُ كُلُّ ا ْمرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُؤْتّٰى صُحُفاً مُن َّ
كَلَّا۪ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْ ّٰا ِخ َرةَ۪ ﴿ ﴾30كَلَّ۪ا اَِّنهُ تَ ْذ ِك َرةٌ۪ ﴿ ﴾33فَمَنْ شَ۪اءَ َذ َك َرهُ۪
اللهُ۪ هُ َو اَهْلُ َّالتقْوّٰى وَاَهْلُ الْ َم ْغ ِف َرةِ ﴿﴾33
﴿َ ﴾33ومَا يَ ْذ ُكرُونَ اِلَّ۪ا اَنْ يَشَ۪اءَ ّٰ
12. 2. Tecvid: Zamir ve Lafzatullah
ْ)ض ِمير(ْVII. Zamir
َ

Çok sayıda çeşidi olan zamirden tecvid ilminin ilgilendiği sadece müfred müzekker gaib ve
bitişik olan zamirdir. 421
Zamir harekeli olup önceki harf (makabli) harekeli ise zamir çekilir, önceki harf sakin ya da
ت ِ ) kelimelerinde veم ْنهُ ,. ،فِي ِه  ،بِ ِه( med harfi ise zamir çekilmez.
لَهُو َما فِي -لَهُ َما فِي ال َّس َما َوا ِ
422
َ ُ ْ ُ 423
424
425
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ت
ِ , ayetlerindeم ْثلِ ِه َوا ْدعُواِ -م ْثلِ ِهى َوا ْدعُوا ,
,و َرحْ َمتهُ لكنت ْمَ -و َرحْ َمتهُو لكنت ْم ,ال َّس َما َوا ِ
هَ ِذ ِهى نَاقَة-هَ ِذ ِه نَاقَة َ ,
olduğu gibi.

ْ)لَفظَةُْللا( VIII. Lafzatullah

) harfi bazen kalınل( ّ ٰ kelimesine “Lafzatullah” denilir ve Allah kelemisinin lâm
)للاُ( Allah
(tefhîm) bazen de ince (terkîk) okunur. 426

421

Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 44.
Bakara, 2/255.
423
Bakara, 2/64.
424
Şuara, 26/155.
425
Bakara, 2/23.
426
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 40.
422
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Lafzatullah’ın öncesindeki (makablindeki) harfin harekesi fetha veya damme olursa kalın,
esre olursa ince okunur. Örenkte ilk grupta yer alanlar kalın, ikinci gurpta yer alanlar ince
okunur:

ّ ٰ  لَ َّما قَا َم َع ْب ُد، ِللا
ّ ٰ  َرسُو ُل، َِاّلل
ّ ٰ  ت، َللا
ّ ٰ  اِ َّن، ِللا
ّ ٰ َ ُسب َْحان، ُللا
ّ ٰ  خَ تَ َم، للاُ َربُّنَا
ّ ٰ َ ، للاُ ََل اِ ٰلهَ اِ ََّل هُ َو
ّٰ َ
 َسي ُْؤتينَا، ِللا
ّ ٰ ُ بِ َما عَاهَ َد َعلَ ْيه، َللا
ّ ٰ  َو َما قَ َدرُوا، ُللا
ّ ٰ  فَزَ ا َدهُ ُم، ُللا
ّٰ
َللا
ّ ٰ َح
ّٰ ق
ّ ٰ ون
ّ ٰ  َو َم ْن يُضْ لِ ِل، للاِ َشك
ّ ٰ  اَفِى، ِاّلل
ّ ٰ ِ َواَ ْق َس ُموا ب، ِ ٰ ّّللِ ْاَلَ ْم ُر
ُللا
ِ  ِم ْن ُد، ُللا
ِ َّ ات، ِللا
ِ  َما يَ ْفت، َللا
ٰ  قُل، اللّهُم
ٰ  وا ْذ قَالُوا، اللّهُم
ٰ َُسبْحانَك
Allahumme ( )ألله ّمlafzı da lafzatullah gibidir: اللّهُ َّم
َ
َّ
ِ َ َّ
ِ
12. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Sosyal
Dayanışmanın Kısımları
Daha önce sosyal dayanışmanın önemini, kavramsal alanının genişliğini tayin ve tespitini
ortaya koyduktan sonra, tasnifinin de yapılmasında yarar vardır. Sosyal dayanışma denilince
sadece iktisadî yardımlaşma akla gelmemelidir. İktisadî yardımlaşma, sosyal dayanışmanın en
önemli kısmı olmakla birlikte, manevi yardımlaşma da en azından o kadar önem taşımaktadır.
Sosyal dayanışmayı iki kısımda ele alabiliriz.

1. Manevî Yardımlaşma
a. İyilik Üzerinde Yardımlaşma:
İyilik üzerinde yardımlaşmak, güzel şeyleri tavsiye etmek ve İslam’ın meşru kıldığı emir ve
hükümleri anlatmak Kur’ân’ın bir emridir. Kur’ân’ın en önemli hedeflerinden biri de ahlak ve
faziletle donatılmış temiz bir toplum oluşturmaktır. Bu toplumun oluşması da ancak cemaat
halinde yardımlaşmaya bağlıdır. Bu sebepledir ki, İslam cemaatleşmeye çok önem vermiş,
ferdiyetçiliği ise reddetmiştir. İbadetlerin bir kısmının cemaatle ifâ edilmesi emredilmiş, ferdî
olarak yapılması caiz olan ibadetlerin, cemaatle yerine getirilmesi halinde daha değerli ve kat
kat sevabının olacağı beyan edilmiştir. 427 Çünkü bireysel olarak İslam’ın emrettiği hükümlerin
yerine getirilmesi zor olduğu gibi, haram kılınan fiillerden kaçınmak da o derece zordur. “Hep
birlikte (İslam’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın.” 428 âyetinde cemaat halinde İslam’ın
emirlerine ve hükümlerine uymanın gerekliliğine işaret edilmektedir.
Muhammed Hamdi Yazır’ın belirttiğine göre önce kalplerin birleşmesi, ikinci olarak fiillerin
birleşmesi hak dininin esaslarının en büyüklerindendir. “Ben, kendi başıma, yalnızca dinimi,
imanımı koruyabilirim” demek tehlikelidir. Kendi başına kalmak isteyen fertlerin, iman ve
İslam üzere hüsn-i hâtime (iyi sonuç) ile ahirete gidebilmesi şüpheli olur. Fert zorlama ve baskı
altında her şeyini kaybedebilir. Dinin dünyada en büyük feyzi de bu toplumun kuruluşundadır.
Bunun içindir ki, toplumlarını yitiren veya perişan edenler muhakkak perişan olurlar. 429
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, cemaat halinde olmadan dinin yaşanması ve imanın
korunması oldukça zor hatta imkânsızdır. Âhirete imanla gidebilmenin şartı da cemaat halinde
İslam’ı yaşamaya bağlıdır. Bunu sağlamanın yolu da manevî yardımlaşma ile mümkündür.
Günümüzde, küreselleşmenin beraberinde getirdiği imkan ve şartlar dahilinde İslam’ın
öğrenilmesi, tebliğ edilmesi, tatbik edilmesi konusunda yardım isteyen Müslümanlara her türlü
maddî ve manevî yardımda bulunmak, imkanı olan Müslümanların üzerine bir görevdir.
Yıllarca ateist idareler altında yaşayan ama Müslüman olmalarına rağmen dinlerini
öğrenemeyen insanlara, İslam Dininin gereklerini öğretmede yardımcı olmak, Kur’ân’ın bütün
mü’minlere yüklediği bir görevdir.

Buharî, Sahih, Ezân, 30, Büyû’, 49; Müslim, Sahih, Mesâcid, 245, 247, 249, 250; Tirmizî, Salât, 47; Nesâî,
Sünen, İmâmet, 42; İbn Mâce, Mesâcid, 16; Dârimî, Sünen, Salât, 56, Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 376, 382,
II, 65, 102, 112, III, 55, V, 141.
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Elmalıl, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, II, 1153.
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İyilik ve Allah’ın yasaklarından sakınma hususunda yardımlaşmanın lüzumlu olduğunu
Kur’ân ifade etmektedir ki, bu manevî yönden sosyal yardımlaşmanın temelini oluşturan bir
hükümdür. “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın.”430 Âyette
“iyilik” kelimesi “birr” kelimesi ile ifade edilmiştir. Hz. Peygamber’e “birr”in anlamı
sorulduğunda “ahlak güzelliğidir” diye cevap vermiştir. 431 Âyette geçen “birr” kavramını Hz.
Peygamberin açıklamasına göre düşündüğümüz de insanı olgunlaştıran ve güzelleştiren her
ahlâkî kuralın yerine getirilmesi, birey, aile, toplum ve millet hayatına hâkim olması için
Müslümanların birbirlerine yardımcı olmaları gerekir. “Takvâ”, korkulan şeylere karşı nefsi
koruma altına almak, demektir. Şeriat örfünde ise, nefsi günaha sokacak şeylerden korumaktır
ki, bu da haramları terk etmekle olur. 432 Bu anlamlar çerçevesinde âyette geçen “birr” ve
“takvâ” kelimelerini birlikte düşündüğümüzde, mü’minlerin, Allah’ın emrettiği hususların
yerine getirilmesi, iyiliklerin toplumda hâkim olması, Allah’ın yasakladığı fiillerden uzak
durulması ve kötülüklerin yok olması konusunda birbirlerine yardımcı olmaları gerekir. manevî
yardımlaşma ile mümkündür.

b. Kötülükleri Önlemede Yardımlaşma
Kur’ân, iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmayı emrederken, günah ve düşmanlık üzerinde
yardımlaşmayı ise yasaklamaktadır. Kur’ân’ın, bu konudaki talimatı şöyledir: “. Günah ve
düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın.”433 Âyette geçen “ism”, sevaptan alıkoyan fiillere ad
olarak verilmiştir. 434 “İsm” sözcüğü “zenb” anlamındadır. “zenb” ise, günah, hata, emre
itaatsizlik manalarına gelir. Helal olmayan bir şeyi yapmaya da “ism” denilmiştir. 435 Hz.
Peygamber (s. a. v), “ism”in ne anlama geldiğini soran bir sahâbîye şu cevabı vermiştir: “İsm”,
kalbinde yerleşip tereddüt oluşturan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir.”436
Mü’minlerin, içlerinde iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak sosyal bir müesseseyi inşa
etmeleri Kur’ân’ın açık emridir. 437
Hayra davet, iyiliği emir ve kötülüğü men edecek bir topluluğun oluşturulması
Müslümanların imandan sonra ilk dinî farizalarıdır. Hayra çağırmak, iyiliği emir, kötülüğe
engel olma bütün Müslümanlara farz-ı kifayedir. Bu yapılmayınca hiçbir Müslüman
mesuliyetten kendini kurtaramaz. Tevhid nizamı bozulduğu zaman ortaya çıkacak şer ve bela
da yalnız zalimlere isabet edip kalmaz, herkese bulaşır. 438
Toplum düzeninin korunması, huzur ve güvenin sağlanmasında iktisâdî yardımlaşma ve
dayanışma nasıl zaruri ise, iyiliklerin hakim olması ve kötülüklerin önüne geçilmesi açısından
yardımlaşma da o kadar ve belki daha da önemlidir. Çünkü insanlara iktisadî yardımlaşma
sorumluluğunu kazandıran, vicdanlara hakim olan hayır ve iyilik duygusudur. Bu da Allah’a
iman ve bağlılıktan meydana gelir. İçtimaî yardımlaşmanın öncü kuvveti, iyiliklerin toplumda
hâkim olmasına vesile olan manevî tesânüttür. Bütün bunları yönlendiren de “takva”
prensibidir. Bu sebepledir ki, Allah Teâlâ, takvâ üzerinde yardımlaşmayı emretmiştir.

2. Mânevî Yardımlaşma İle İlgili Ayetler
ّ ٰ للاَ اِ َّن
ّ ٰ ان َواتَّقُوا
ب
ِ للاَ َش ٖدي ُد ْال ِعقَا
ِ ْ اونُوا َعلَى
َ … َوتَ َعا َونُوا َعلَى ْالبِرِّ َوالت َّ ْقوٰ ى َو ََل تَ َع
ِ اَل ْث ِم َو ْال ُع ْد َو
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“…İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve
düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok
şiddetlidir.”439

ٰ ُُوف َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن ْال ُم ْن َكر َوا
َولكِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُون
ِ َو ْلتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم اُ َّمة يَ ْد ُعونَ اِلَى ْالخَ ي ِْر َويَاْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر
ِ

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte
kurtuluşa erenler onlardır.”440

ّ ٰ ُِوف َوتَ ْنهَوْ نَ َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِمنُونَ ب
ْ ُك ْنتُ ْم خَ ْي َر اُ َّمة اُ ْخ ِر َج
ب
ِ اّللِ َولَوْ ٰا َمنَ اَ ْه ُل ْال ِكتَا
ِ اس تَاْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر
ِ َّت لِلن
َاسقُون
ِ َلَ َكانَ خَ يْرا لَهُ ْم ِم ْنهُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َواَ ْكثَ ُرهُ ُم ْالف

“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve
Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan
iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.”

ُ َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِمن
َُوف َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن ْال ُم ْن َك ِر َوي ُٖقي ُمونَ الص َّٰلوة
ُ َات بَ ْع
ِ ضهُ ْم اَوْ لِيَا ُء بَعْ ُ يَاْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر
ٰ ُللاَ َو َرسُولَهُ ا
ّ ٰ للاُ اِ َّن
ّ ٰ ولـكِكَ َسيَرْ َح ُمهُ ُم
ّ ٰ ََوي ُْؤتُونَ ال َّز ٰكوةَ َوي ُٖطيعُون
للاَ ع َٖزيز َح ٖكيم

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten
alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Rasûlüne itaat ederler. İşte
bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet
sahibidir.”441

َس َما َكانُوا يَصْ نَعُون
َ اَل ْث َم َواَ ْكلِ ِه ُم السُّحْ تَ لَبِ ْك
ِ ْ لَوْ ََل يَ ْن ٰهيهُ ُم ال َّربَّانِيُّونَ َو ْاَلَحْ بَا ُر ع َْن قَوْ لِ ِه ُم

“Bunları, din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten
sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!”442

َس َما َكانُوا يَ ْف َعلُون
َ َكانُوا ََل يَتَنَاهَوْ نَ ع َْن ُم ْن َكر فَ َعلُوهُ لَبِ ْك

“İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta
oldukları ne kötüydü!”

ٰ ْ َاَلتَّائِبُونَ ْال َعابِ ُدونَ ْال َحا ِم ُدونَ السَّائِحُونَ الرَّا ِكعُونَ السَّا ِج ُدون
ُوف َوالنَّاهُونَ ع َِن ْال ُم ْن َك ِر
ِ اَل ِمرُونَ بِ ْال َم ْعر
ّ ٰ َو ْال َحافِظُونَ لِ ُح ُدو ِد
َللاِ َوبَ ِّش ِر ْال ُم ْؤ ِم ٖنين

“Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû’ ve secde edenler,
iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır.
Mü’minleri müjdele.”

12. 4. Okuma Parçası: Kur’ân-ı Kerim’in Farklı Kıraatlarla Okunması443
İbnü’l-Cezerî (ö. 833/1429) kıraat ilmini “Kur’ân-ı Kerim’e ait kelimelerin edâ (okunuş ve
söyleniş) tarzlarıyla bunların çeşitlerini, râvilerine isnat ve atf ederek bildiren bir ilim”444
şeklinde tarif etmiştir. Tecvid, harflerin mahreç ve sıfatlarıyla; kıraat ise Kur’an kelimelerinin
okunuş şekilleriyle ilgilenir. 445 Tecvid ilminin olduğu gibi446 kıraat ilminin de lügat ilmiyle
yakın bir ilişkisi söz konusudur.
Kıraat alınındaki eserlerin çok erken dönemde ortaya çıktığını söyleyenlere göre ilk kıraat
kitabı, İbn Ya‘mer (ö. 89/708) tarafından Vâsıt’ta kaleme alınan el-Kırâe’dir. ikinci eser ise
Ebû Said Ebân b. Tağlib el-Cerîrî’in (ö. 141/758) Kitâbu’l-Kırâât447 adlı çalışmasıdır.
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“Kıraatları ilk toplayankişi”nin ise Ebu Ömer Hafs ed-Dûrî (ö. 248/862) olduğu söylenir. 448
Kıraat çalışmalarının daha sonra ortaya çıktığını söyleyenlere göre ise kıraat ilminden ilk defa
söz eden kişi Harun b. Musa’dır (ö. 170/786). 449 Ulumu’l-Kur’an kaynaklarında genel bir
kanaat olarak kıraat ilmi alanında ilk eser yazan kişinin Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm (ö.
224/828) olduğu belirtirmiştir. 450 Ebu Bekr b. Mücahid (ö. 324/935) yedi kıraatı bir araya
toplayan ilk kişidir. 451 İbn Mücahid’in kıraatleri yedi olarak tespit etmesinden sonra, el-Ğaye
fi’l-Kırââti’l-‘Aşr adlı eserinde üç yeni kıraat imamıyla bunları on kıraate çıkartan Ebubekir b.
Ahmed b. Hüseyin b. Mihrân en-Nîsâbûrî (ö. 381/992) olmuştur. Genelde şâz olarak kabul
edilen İbn Mahaysın (ö. 123/741), Yezîdî (ö. 202/812), Hasan Basrî (ö. 110/728) ve A‘meş’ten
(ö. 148/765) oluşan dört imamın kıraatinin on kıraate ilavesiyle kıraatlerin on dörtlü tasnifi
ortaya çıkmıştır. 452 Ancak on kıraatin sistemleştirilip yaygınlaşması İbnü’l-Cezerî (ö.
833/1429) sayesinde gerçekleşmiştir. Kıraatin müstakil bir ilim dalı olarak ortaya çıkıp
ilkelerinin belirlenmesi, büyük oranda hicri ilk üç asırdaki çalışmalarla tamamlanmıştır. 453
İbnü’l-Cezerî, önceleri kıraatların de mütevatir olduğunu söylerken, daha sonra bu görüşünden
vaz geçerek kıraatların sahih olduğu kanaatinde olduğunu belirtmiştir.
Önceleri Kur’an-ı Kerim büyük oranda tek kıraate göre okunup ezberlenirken, kıraat
ilimlerinin yedi ve on kıraat şeklinde tasnif edilmesi sonrasında, çok sayıda imam ve raviden
oluşan bu farklı kıraatlere göre okunup ezberlenmeye başlamıştır. Yine zaman içerisinde
Kur’an-ı Kerim’in sadece bu farklı kıraatlere göre okunup ezberlenmesine hizmet eden diğer
eğitim kurumlarından bağımsız ve sadece kıraat ilmi müfredatının yer aldığı özel kurumlar
ortaya çıkmıştır. Bunlara daha ziyade Dâru’l-Kurrâ ve Dâru’l-Huffâz adı verilmiştir. 454 Bu
kurumlarda görev yapan hocalar “Şeyhu’l-Kurrâ”455 ve “Şeyhü’l-Kırââ” adıyla anılmış,
yaptıkları görev de “Meşîhâtü’l-Kırââ, Meşîhâtü’l-İkrâ, Risâletü’l-İkrâ” olarak
isimlendirilmiştir. 456 Bu çerçevede Zehebî (ö. 784/1348)’nin Ma‘rifetü Kurrâi’l-Kibâr’ı ve
İbnü’l-Cezerî (ö. 833/1429)’nin Gâyetü’n-Nihâye fî Tabakâti’l-Kurrâ’sı ilk dönem kıraat
çalışmaları hakkında hayli zengin bilgiler sunmaktadır. 457
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Osmanlı özelinde konuya baktığımızda hemen hemen tüm büyük medrese ve camilerin yanı
başında bir Dâru’l-Kurrâ’nın bulunduğunu görürüz. Kur’an-ı Kerim’in en yüksek düzeyde
eğitiminin yapıldığı bir ihtisas kurumu olan Dârul-Kurrâların, belki de tarihte hiçbir dönemde
Osmanlı’da olduğu kadar yaygın olduğu başka bir toplum yoktur.
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan A‘lâ suresi 1. ayetteki ْربِّكَ ْاْلَع ٰلى
َ ح ْاس َم
َ
ِ ِّسب
bölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ْح
َ ْ:
ِ ِّسب

sebbi ( ِّ ) َسبidğam-ı misleyn bila ğunne,

ْاس َم:

hi’sme ()ح ا ْس َم
ِ hemze-i vasıl,

ْربِّ َك:
َ

râ ( )رharfi fetha harekeden dolayı kalın,
rabbi ( ِّ)رب
َ idğam-ı misleyn bila ğunne,

 اْلَع ٰلى: kel-e‘ ( )كَ ْاَلَ ْعizhâr-ı kameriyye,
lâ (َ )َلmedd-i tabii.
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Uygulama Soruları
1. Aşağıda var olan seçeneklerin hangisi zamirle ilgili değildir?
A)
Harekeli olup önceki harf (makabli) harekeli ise çekilir.
B)
Tecvide konu olan zamir, sadece müfred müzekker gaib ve bitişik
olandır.
C)
ّللُ آل إِل ْهَ إِْلْ ه َُْو
ْ َأ
D)
Önceki harf sakin ya da med harfi ise zamir çekilmez?
E)
Geçiş yapılan bir kelimeye cezim veya şedde ile bağlanırsa;
uzatılmadan okunur.
2. Allah kelemisinin lâm ( )لharfinin bazen kalın okunmasına ne denir?
A)
Terkîk
B)
Terğib
C)
Tefhîm
D)
Tebdîl
E)
Teftah
3. “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın.”(Maide 128)
ayeti kerimesinde geçen “iyilik” kelimesi ayette hangi kavram ile ifade
edilmiştir?
A)
Ebrar
B)
Ahsen
C)
Takva
D)
Sadaka
E)
Birr
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında A‘lâ suresinin tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin
deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Müddessir suresi de hadr usulüyle
okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda zamir ve lafzatullah kuralları üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü
kapsamında sosyal dayanışmanın kısımları kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma
parçasında ise “Kur’ân-ı Kerim’in Farklı Kıraatlarla Okunması” konusuyla ilgili bilgi
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki örneklerdeki zamirlerin okunuşunda hangi şıktakiler uzatılarak
okunmaz?
A)
ِم ْثلِ ِه
B)
ُيَ ْعلَ ُم اِنَّه
C)
فِي ِه,. ُِم ْنه
D)
َُو َرحْ َمتُه
E)
هَ ِذ ِه نَاقَة
2. “Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın.” Âyetinde geçen “ism”
kavramı hangi fiilere isim olarak verilmiştir?
A)
Sevaptan alıkoyan fiiller
B)
Günaha sürükleyen fiiller
C)
Şeytan işi fiiller
D)
Sapkınlığa götüren fiiller
E)
Emre itaatsizlik içeren fiiler
3. Hz. Peygamber (s. a. v)’in “kalbinde yerleşip tereddüt oluşturan ve insanların
bilmesini istemediğin şeydir.” Şeklinde tarif ettiği kavram hangisidir?
A)
İsm
B)
Havf
C)
İkab
D)
Cünah
E)
Azab
ٰ ُُوف َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن ْال ُم ْن َكر َوا
4. َولكِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُون
ِ َو ْلتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم اُ َّمة يَ ْد ُعونَ اِلَى ْالخَ ي ِْر َويَاْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر
ِ
ayetinin meali aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın.
Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.
B)
“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder,
kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz.
C)
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği
emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler.
D)
“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir
topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır”
E)
“İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye
çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü!”
5. Kur’ân-ı Kerim’e ait kelimelerin edâ (okunuş ve söyleniş) tarzlarıyla bunların
çeşitlerini, râvilerine isnat ve atf ederek bildiren bir ilme ne denir?
A)
Tecvid
B)
Aşere
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Takrib
Kıraat
Mahreç

)C
)D
)E

?َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirسيَ َّذ َّك ُر َم ْن يَ ْخ ٰشى 6.
ِّح ا ْس َم َربِّكَ ْاَلَ ْع ٰلى )A
َسب ِ
ِّ
ْ
َ
ٰ
ْ
َ
ت الذكرى )B
فَ َذ ِّكرْ اِن نف َع ِ
َوالَّذي قَ َّد َر فَهَ ٰدى۪ )C
َويَت ََجنَّبُهَا ْاَلَ ْش ٰقى )D
فَ َج َعلَهُ ُغثَاء اَحْ وٰ ى )E
ار ْالـ ُكب ْٰرى 7.
?ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirاَلَّذي يَصْ لَى الن َّ َ
ُف اِب ْٰرهي َم َو ُم ٰ
وسى )A
ُ
صح ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ٰ
َسنق ِرئكَ ف َال تَنسى )B
ثُ َّم ََل يَ ُم ُ
وت فيهَا َو ََل يَحْ ٰيى )C
ق فَ َس ٰ ّوى۪ )D
اَلَّذي خَ لَ َ
ُف ْاَلُ ٰ
ولى )E
اِ َّن ٰه َذا لَفِي الصُّ ح ِ
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirثُ َّم ََل يَ ُم ُ
وت فيهَا َو ََل يَحْ ٰيى 8.
بَلْ تُ ْؤثِرُونَ ْال َح ٰيوةَ ال ُّد ْنيَا )A
ق فَ َس ٰ ّوى۪ )B
اَلَّذي خَ لَ َ
َوالَّذي قَ َّد َر فَهَ ٰدى۪ )C
قَ ْد اَ ْفلَ َح َم ْن تَزَ ٰ ّكى )D
فَ َج َعلَهُ ُغثَاء اَحْ وٰ ى )E
ص ٰلّى 9.
?َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirو َذ َك َر ا ْس َم َربِّه فَ َ
فَ َج َعلَهُ ُغثَاء اَحْ وٰ ى )A
َسنُ ْق ِرئُكَ فَ َال تَ ْن ٰسى )B
ت ال ِّذ ْك ٰرى )C
فَ َذ ِّكرْ اِ ْن نَفَ َع ِ
ق فَ َس ٰ ّوى۪ )D
اَلَّذي خَ لَ َ
بَلْ تُ ْؤثِرُونَ ْال َح ٰيوةَ ال ُّد ْنيَا )E
ُف ْاَلُ ٰ
ولى 10.
ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisiاِ َّن ٰه َذا لَفِي الصُّ ح ِ
?gelmektedir
َو ْ ٰ
اَل ِخ َرةُ خَ يْر َواَب ْٰـقى )A
ُف اِب ْٰرهي َم َو ُم ٰ
وسى )B
ُ
صح ِ
ٰ
قَ ْد اَ ْفلَ َح َم ْن تَزَ ّكى )C
اَلَّذ َوالَّـذي اَ ْخ َر َج ْال َمرْ ٰعى۪ )D
ص ٰلّى )E
َو َذ َك َر ا ْس َم َربِّه فَ َ
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Cevaplar

1) c, 2) a, 3) a, 4) d, 5) d, 6) d, 7) c, 8) d, 9) e, 10) b
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31. SEKTE ve HÂ-I SEKT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Târık suresi tahkik usulüyle ezberden, akabinde
ise Kıyamet ve İnsan sureleri hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “Sekte ve Hâ-i Sekt” kuralları üzerinde durulacak,
Kur’an kültürü kapsamında “İktisadi Yardımlaşma” kavramı etraflıca inceleme
konusu yapılacaktır. Okuma parçasında ise “ ‘Arza” konusuyla ilgili bilgi
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sekte ile vakıf arasında ne tür farklar vardır?

2.

Asım kıraatine göre Kur’ân-ı Kerim’de kaç yerde sekte yapılır?

3.

Arza-i ahîre hangi lehçeye göre gerçekleşmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sekte ve Hâ-i Sekt

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Târık suresini tahkik usulüne
göre
ezberden
tilavet
edebilmeyi öğrenir.
3. Kıyamet ve İnsan surelerini
hadr usulüne göre yüzünden
okuyabilme kabiliyeti edinir.
4. Sekte ve Hâ-i Sekt
uygulamaları hakkında bilgi
edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
iktisadi yardımlaşma konusuyla
ilgili en az iki ayet ezberler.
6. “‘Arza” konusuyla ilgili bilgi
edinir.

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sekte



Hâ-i Sekt



Sükût Hâ’sı



Tevakkuf Hâ’sı



Arza



Arza-i ahîre



Mukabele
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.
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13. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
13. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Târık Suresi
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 86. sırasında yer alan Târık suresi tahkik usulüne göre
ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde öğrenci ezberini hadr usulüne
göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler deftere yazılacak ve sözlü
sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı olduğu bu yazılı metinler,
öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber dinlemesini bu yazılı metinler
üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu metinler üzerinde
işaretleyecektir.

﷽
ُ۪﴾ اَلنَّجْمُ الثَّاِقب3﴿ ُ۪﴾ َومَ۪ا َا ْدرّٰيكَ مَا الطَّارِق3﴿ ِ۪وَالسَّمَ۪اءِ وَالطَّارِق
ْ﴾ خُلِ َ مِن3﴿ َ۪ ِ﴾ فَلْيَنْ َُّرِ اْلاِْنسَانُ مِمَّ خُل3﴿ ٌ۪﴾ اِنْ كُلُّ َنفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ0﴿
ٌ۪﴾ اَِّنهُ عَلّٰى َر ْجعِه۪ َلقَا ِدر7﴿ َِ۪الترَ۪اِئب
َّ خرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ ْلبِ و
ْ َ﴾ ي3﴿ ٍ۪ َِم۪اءٍ دَاف
ِ﴾ وَالسَّمَ۪اءِ ذَات33﴿ ٍ۪صر
ِ ُوةٍ وَلَا نَا
َّ ﴾ فَمَا َلهُ مِنْ ق9﴿ ُ۪السرَ۪اِئر
َّ ﴾ يَ ْومَ تُبْلَى8﴿
َ﴾ َومَا هُو30﴿ ٌ۪﴾ اَِّنهُ َلقَوْلٌ فَصْل33﴿ ِ۪﴾ وَاْلاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْع33﴿ ِ۪الرجْع
َّ
ِ﴾ فَمَهِّل33﴿ ً۪﴾ وَاَك۪يدُ كَيْدا33﴿ ً۪﴾ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدا33﴿ ِ۪بِالْ َهزْل
﴾37﴿ الْـكَافِر۪ي َن َامْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
(86) Târık Suresi Anlamı
Târık suresi Mekke döneminde inmiştir. 17 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “et-Târık”
kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Göğe ve târıka andolsun.
2. Bilir misin nedir Târık?
3. O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.
4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın. 1
5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.
6. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.
7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.
8. Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!
10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.
11. Yağmurlu göğe andolsun,
12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun.
13. Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür.
14. O, boş bir söz değildir.
15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,
16. Ben de bir tuzak kurarım. 2
17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!
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13. 1. 2. Yüzünden Okuma: Kıyamet ve İnsan Sureleri
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 40 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 75. sırasındaki
Kıyamet suresi; yine Mekke’de nazil olan ve 31 ayetten müteşekkil Kur’ân-ı Kerim’in 76.
sırasındaki İnsan suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
سبُ اْلاِْنسَانُ
حَ
ِالنفْسِ اللَّوَّا َمةِ ﴿ ﴾3اَيَ ْ
َل۪ا اُقْسِمُ بِيَ ْومِ اْلقِيّٰمَةِ۪ ﴿ ﴾3وَلَ۪ا اُقْسِمُ ب َّ
اَلَّ ْن نَجْمَعَ عََِّا َمهُ۪ ﴿ ﴾0بَلّٰى قَادِر۪ينَ عَلّٰ۪ى اَنْ ُنسَوِّيَ بَنَاَنهُ ﴿ ﴾3بَلْ يُر۪يدُ اْلاِْنسَانُ
جرَ َامَا َمهُ۪ ﴿َ ﴾3يسْـَ۪لُ اَيَّانَ يَ ْومُ اْلقِيّٰمَةِ۪ ﴿َ ﴾3فِاذَا َبرِقَ الْبَصَ ُر۪ ﴿َ ﴾7و َخسَفَ
لَِيفْ ُ
اْلقَ َمرُ۪ ﴿ ﴾8وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَاْلقَ َمرُ۪ ﴿َ ﴾9يقُولُ اْلاِْنسَانُ يَ ْومَئِذٍ اَيْنَ الْ َمفَرُّ۪ ﴿﴾33
كَلَّا لَا َو َزرَ۪ ﴿ ﴾33اِلّٰى رَبِّكَ يَ ْومَئِذٍ۪ الْ ُمسَْتقَرُّ۪ ﴿ ﴾33يُنَبَّؤُا اْلاِْنسَانُ يَ ْومَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ
َخرَ۪ ﴿ ﴾30بَلِ الْاِْنسَانُ عَلّٰى َن ْفسِه۪ بَص۪ي َرةٌ۪ ﴿ ﴾33وَلَوْ اَْلقّٰى َمعَاذ۪ي َرهُ۪
وَا َّ
َركْ بِه۪ ِلسَانَكَ لَِتعْجَلَ بِه۪۪ ﴿ ﴾33اِنَّ عَلَيْنَا جَ ْم َعهُ وَُقرْاَّٰنهُ۪ ﴿﴾37
﴿ ﴾33لَا تُح ِّ
َفِاذَا َقرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاَّٰنهُ۪ ﴿ ﴾38ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَاَنهُ۪ ﴿ ﴾39كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ اْلعَاجَِلةَ۪
ض َرةٌ۪ ﴿ ﴾33اِلّٰى رَبِّهَا نَا ِظ َرةٌ۪
﴿ ﴾33وَتَ َذرُونَ اْل ّٰاخِ َرةَ۪ ﴿ُ ﴾33وجُوهٌ يَ ْومَئِذٍ نَا ِ
﴿ ﴾30وَوُجُوهٌ يَ ْومَئِذٍ بَا ِس َرةٌ۪ ﴿ ﴾33تََُّنُّ اَنْ ُي ْفعَلَ بِهَا فَاِق َرةٌ۪ ﴿ ﴾33كَلَّ۪ا ِاذَا
بََل َغتِ الَّترَاِقيَ۪ ﴿ ﴾33وَق۪يلَ مَنْ۔ رَاقٍ۪ ﴿ ﴾37وَظَنَّ اَنَّهُ اْل ِفرَاقُ۪ ﴿ ﴾38وَالْتَفَّتِ
السَّاقُ بِالسَّاقِ۪ ﴿ ﴾39اِلّٰى رَبِّكَ يَ ْومَئِذٍ۪ الْ َمسَاقُ۪ ﴿ ﴾03فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى۪
﴿ ﴾03وَلّٰـكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى۪ ﴿ ﴾03ثُمَّ ذَ َهبَ اِلّٰ۪ى اَهْلِه۪ َيتَمَطّٰى۪ ﴿﴾00
حسَبُ اْلاِْنسَانُ اَنْ يُْت َركَ
اَوْلّٰى لَكَ َفاَوْلّٰى۪ ﴿ ﴾03ثُمَّ اَوْلّٰى لَكَ فَاَوْلّٰى۪ ﴿ ﴾03اَيَ ْ
سُدًى۪ ﴿ ﴾03اَلَمْ يَكُ نُ ْط َفةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنّٰى۪ ﴿ ﴾07ثُمَّ كَانَ عََل َقةً فَخَلَ َ َفسَوّّٰى۪
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جعَلَ مِْنهُ الزَّ ْوجَيْنِ الذَّكَرَ وَاْلاُنْثّٰى۪ ﴿ ﴾09اَلَيْسَ ذّٰلِكَ ِبقَا ِدرٍ عَلّٰ۪ى اَنْ يُحْيِيَ
﴿ ﴾08فَ َ
الْمَوْتّٰى ﴿﴾33

﷽
هَلْ اَتّٰى عَلَى اْلاِْنسَانِ ح۪ينٌ مِنَ الدَّ ْهرِ لَمْ َيكُنْ شَيْـ۪اً مَ ْذكُوراً ﴿ ﴾3اِنَّا خََلقْنَا
جعَلْنَاهُ سَم۪يعاً بَص۪يراً ﴿ ﴾3اِنَّا هَدَيْنَاهُ
اْلاِْنسَانَ مِنْ نُ ْط َفةٍ َا ْمشَاجٍ۪ نَبْتَل۪يهِ فَ َ
السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا َكفُوراً ﴿ ﴾0اِنَّ۪ا اَعْتَدْنَا لِلْـكَافِر۪ينَ سَلَاسِلَا۪ وَاَغْلَاالً
شرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ ِمزَاجُهَا كَافُوراً۪ ﴿ ﴾3عَيْناً َيشْرَبُ
وَسَع۪يراً ﴿ ﴾3اِنَّ اْلاَْبرَارَ َي ْ
َرهُ ُمسْتَط۪يراً
َجرُونَهَا َتفْج۪يراً ﴿ ﴾3يُوفُونَ بِالنَّ ْذرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ ش ُّ
اللهِ يُف ِّ
بِهَا عِبَادُ ّٰ
الطعَا َم عَلّٰى حُبِّه۪ ِمسْك۪ينًا وَيَت۪مياً وَاَس۪يراً ﴿ ﴾8اِنَّمَا نُ ْطعِ ُمكُمْ
﴿ ﴾7وَيُ ْطعِمُو َن َّ
اللهِ لَا نُر۪يدُ مِْنكُمْ َجزَ۪اءً وَلَا ُشكُوراً ﴿ ﴾9اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً
لِ َو ْجهِ ّٰ
ضرَةً وَسُرُوراً۪ ﴿َ ﴾33و َجزّٰيهُمْ
قَمْطَر۪يراً ﴿ ﴾33فَوَقّٰيهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذّٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰيهُمْ نَ ْ
بِمَا صََبرُوا جََّنةً وَحَر۪يراً۪ ﴿ ﴾33مَُّتكِـ۪۪ينَ ف۪يهَا عَلَى اْلَارَ۪ائِكِ۪ لَا يَرَوْنَ
ف۪يهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَر۪يراً۪ ﴿َ ﴾30ودَانَِيةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا َوذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْل۪يالً
ِضةٍ وََاكْوَابٍ كَاَنتْ قَوَار۪يرَا۪ ﴿ ﴾33قَوَار۪يرَ مِنْ
﴿ ﴾33وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ ِباّٰنَِيةٍ مِنْ ف َّ
َدرُوهَا َتقْد۪يراً ﴿ ﴾33وَُيسْقَوْنَ ف۪يهَا كَأْساً كَانَ ِمزَاجُهَا زَنْجَب۪يالً۪
ِضةٍ ق َّ
ف َّ
﴿ ﴾37عَيْناً ف۪يهَا ُتسَمّّٰى سَ ْلسَب۪يالً ﴿ ﴾38وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ۪ اِذَا
رَاَيْتَهُمْ َحسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤ۪اً مَنْثُوراً ﴿ ﴾39وَِاذَا رَاَْيتَ ثَمَّ رَاَْيتَ نَع۪مياً َومُلْـكاً كَب۪يراً
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ِْضةٍ۪ وَ َسقّٰيهُمْ رَبُّهُم
َّ ضرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ۪ َوحُلُّ۪وا اَسَا ِورَ مِنْ ف
ْ ُ﴾ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خ33﴿
﴾ اِنَّا33﴿ ً۪شكُورا
ْ َ﴾ اِنَّ هّٰذَا كَانَ لَـكُمْ جَزَ۪اءً َوكَانَ َسعُْيكُمْ م33﴿ ًَشرَاباً طَهُورا
ْحكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اّٰثِماً اَو
ُ ِ﴾ فَاصِْبرْ ل30﴿ ً۪نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اْل ُقرْاّٰنَ تَنْز۪يال
ُ﴾ َومِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَه33﴿ ً۪﴾ وَا ْذ ُكرِ اسْمَ رَبِّكَ ُب ْك َرةً وَاَص۪يال33﴿ ًَ۪كفُورا
ً﴾ اِنَّ هّٰ۪ ُؤ۪ َل۪اءِ يُحِبُّونَ اْلعَاجَِلةَ وَيَذَرُونَ َورَ۪اءَهُمْ يَوْما33﴿ ًحهُ لَيْالً طَو۪يال
ْ ِّوَسَب
ً﴾ نَحْنُ خََلقْنَاهُمْ وَشَ َددْنَ۪ا اَ ْسرَهُمْ۪ وَِاذَا شِئْنَا بَدَّلْـنَ۪ا َامْثَالَهُمْ تَبْد۪يال37﴿ ًثَ ۪يال
﴾ َومَا39﴿ ً﴾ اِنَّ هّٰذِه۪ تَ ْذ ِك َرةٌ۪ فَمَنْ شَ۪اءَ اتَّخَذَ اِلّٰى رَبِّه۪ سَب۪يال38﴿
ْ﴾ يُدْخِلُ مَن03﴿ ً۪اللهَ كَانَ عَل۪مياً حَك۪ميا
ّٰ َّاللهُ۪ اِن
ّٰ َتَشَ۪اؤُ۪نَ اِلَّ۪ا اَنْ يَشَ۪اء
﴾03﴿ ًيَشَ۪اءُ ف۪ي َرحْمَتِه۪۪ وَالََّّالِم۪ينَ اَعَدَّ لَهُ ْم عَذَاباً اَل۪ميا
13. 2. Tecvid: Sekte ve Hâ-i Sekt
IX. Sekte (سكتَة
َ )ْ

Arap dilinde sekte, susmak, okumayı ya da konuşmayı kesmek anlamına gelir. Tecvid
literatüründe ise sekte, “Sesi kesmeden nefesi kesmek” şeklinde tarif edilmiştir. Sekteyi kelime
üzerinde hafif duraksama yapmak olarak da tarif edebiliriz. Bu yönüyle sekte vakıftan
farklılaşır. Sekte uygulamasında, kelime üzerinde hafifçe durduktan sonra aynı nefesle
okumaya devam edilir. 458
Kur’ân-ı Kerim’de dört yerde sekte vardır: Kehf suresinde  ِع َوجا قَيِّما, Yasin süresinde ِم ْن
َ َمرْ قَ ِدنَا هَذا, Kıyame suresinde  َو قِي َل َم ْن َراقve Mutaffifin suresinde ََكالَّ بَلْ َران

X. Hâ-i Sektْ(سكت
َ ْ)هاَء

Sekte Hâ’ları diye isimlendirilen Hâ-i Sekt konusu, zamir konusuyla karıştırılmamalıdır.
Kelimelerin son harfinin harekesinin belirlenmesi ve korunması amacıyla bu kelimelerin
sonuna fazladan sakin bir he harfi (  ـ ْه ْهcezimli he) ilave edilir. Hâ-i sektlerin zamirden farkı;
zamirin harekeli olması, hâ-i sektlerin ise sakin (cezimli) olmasıdır.
İmam Asım’ın Hafs kıraatinde hâ-i sekt’lerde hâ her zaman sakin okunur. Bu kelimeler
üzerinde hafif bir sekte caiz olduğu gibi sekteyi terk etmek de caizdir, ancak sekte uygulaması
evladır. Bu kelimeler üzerinde yapılan sekte uygulamasından dolayı bunlara hâ-i sekt
denilmiştir. 459 Hâ-i sekt’e “sükût ve tevakkuf”460 Hâ’sı da denilmiştir.
Kur’ân-ı Kerim’de yedi yerde hâ-i sekt bulunmaktadır:
Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 8.
Pakdil, Tecvid, s. 213; Ziyâuddîn, Hafız Ahmed, Vesîletü’l-Ğufrân Şerhli Tatbikli Sualli Tecvîd, (nşr. Kerim
Buladı), Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2013, s. 35.
460
Zihni Efendi, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 39.
458
459
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1- Bakara, 259:
2-En‘am, 90
3- Kâri‘a, 10
4- Hâkka, 19, 25
5- Hâkka, 20, 26
6- Hâkka, 28
7- Hâkka, 29

لَ ْم يَتَ َسنَّه
اِ ْقتَ ِده
َما ِهيَه
ِكتَا ِبيَه
ِح َسابِيَه
َمالِيَه
س ُْلطَانِيَه

13. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: İktisadi
Yardımlaşma
a. İktisâdî Yardımlaşmanın Mahiyeti ve Önemi
Sosyal dayanışmanın en önemli kısmını oluşturan iktisadî yardımlaşma, toplumu ayakta
tutan en önemli unsurdur. Toplumda birlik ve beraberliğin hâkim olmasına, sevgi ve saygının
yerleşmesine vesile olan dinamiklerden biri de iktisadî yardımlaşmadır.
Kur’ân-ı Kerim”in, zekatı, sadakayı, infakı ve yardımlaşmayı emretmesinin altında yatan
hikmet, toplumdaki sosyal dengenin kurulmasıdır. Böyle bir dengenin kurulması halinde ne
zenginle fakirin, ne de işverenle işçinin arasında sevgisizlik, güvensizlik, kin, nefret ve husumet
oluşur. Herkesin görevinin idrakinde olduğu bir cemiyette ancak kardeşçe yaşamadan söz
edilebilir.
Kur’ân-ı Kerim’de malların ve servetlerin yalnızca zenginler arasında dolaşan bir devlet
olmaması gerektiği özenle vurgulanmaktadır. 461 Çünkü Allah Teâlâ’nın lütfettiği nimetlerden
herkesin kendi hakkına ve kendi payına göre istifade etme hakkı vardır. Servetin tekelleşerek
belirli kişilerin istifadesine sunulması ve bunun neticesinde yaşayan büyük çoğunluğun fakr-ı
zarurete mahkûm edilmesi Kur’ân’ın tasvip etmediği bir uygulamadır.
Kur’ân-ı Kerim’de herkesin, maişetinin, kazancının birbirinden farklı olacağı belirtilmiştir.
462
Fertler ve toplumlar arasında farklılığın tabii olduğunu, üstünlük ve farklılıkların Allah
tarafından takdir edildiğini Kur’ân haber vermektedir. 463
Hiçbir kimse, hiçbir kimsenin malına, makamına ve Allah tarafından verilmiş veya
çalışmakla elde edilen nimetlerine göz dikmemelidir. Çünkü bu gibi temenniler, ilk önce haset,
kin ve düşmanlık uyandırır. İkinci olarak Allah’ın takdir ve taksimine razı olmamayı bildirir.
Üçüncü olarak kendi hakkında takdir edilmeyen bir şeyi temenni etmek, kaderdeki hikmete
karşı gelmektir ve boş bir ıstıraptır.
Varlıklar alemi içerisinde özellikle insanlar arasında aslolan farklılıktır. Kainat içerisinde
hayat süren insanlar, meslek, sanat, ilim, irfan, zenginlik, fakirlik, kazanç vs. itibariyle
birbirinden farklıdır. Bütün bunlar, ilahî iradenin tezahürüdür. Böyle bir nizam içerisinde
herkes kendine düşen görevi ifa etmek durumundadır. Toplumda herkes, bu sorumluluğun
bilincinde hareket etmelidir. İşte o zaman toplumda barış, güven ve huzur hâkim olur. Aksi
taktirde toplum kaostan, anarşiden, tefrikadan, fitne ve fesattan kurutulamaz. Toplumda sosyal
dengenin sağlanması için, Kur’ân’ın ortaya koyduğu en önemli ilke infak kavramıdır. Zengin
ve servet sahibi kimseler, nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğu bilinci ile hareket ederek
toplumun ve ferdin kalkınmasına yardımcı olmaları ve infak müesseselerini Allah Teâlâ’nın
emri doğrultusunda işletmeleri gerekmektedir. Bu yapıldığı takdirde toplumda denge sağlanır,
neticede yoksul ve himmete muhtaç kimseler de başkalarında olan varlığa ve üstünlüğe göz
dikmezler. 464

Haşr, 59/7.
Zuhruf, 43/32.
463
Nisâ, 4/32.
464
Geniş bilgi için bkz. Yazır, Muhammed Hamdi, a. g. e. , II, 554-555
461
462
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Refahın yaygınlaşmasını isteyen Kur’ân, servetin belirli azınlıkların eline geçerek toplumun
diğer kesimlerinin yokluk ve sıkıntı içinde yaşamasına asla müsaade etmez. Zekat, sadaka,
infak ve yardımlaşma gibi prensiplerin önem ve lüzumunu vurgulayan Kur’ân, bu sayede
sermayenin tekelleşmesini önlemiştir. Zaten refah seviyesinin ve dengesinin aşırı bir şekilde
bozulması bu noktayı iyi kavrayamamaktan ileri gelmektedir.
“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır.”465, “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır.”466,
“(Rasûlüm) De ki: Mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü
dilediğinden geri alırsın.”467 gibi ayetler, gerçek mâlikin Allah olduğunu vurgulamaktadır.
İnsan malik olduğu hiçbir şeyin asıl sahibi değildir. İnsan sadece tasarrufa yetkilidir. “Allah ve
Rasûlüne iman edin. Sizi , üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman
edip de (Allah’ın rızası için) harcayan kimselere büyük mükafat vardır”468 âyeti bu gerçeği
vurgulamaktadır. Her şeyin asıl sahibi Allah olduğu için Kur’ân kendilerine Allah tarafından
lütfedilen servetlerden Allah yolunda infak etmeyenleri kınamakta ve sorgulamaktadır. 469
Mü’minlerin özellikleri anlatılırken “. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda
harcarlar”470 buyrulmaktadır. Bu âyette Allah Teâlâ hakiki rızık verenin kendisi olduğuna
işaret etmekte ve verdiği bu rızıktan bir kısmını Allah yolunda infak etmekten mü’minlerin
Muhammed Hamdi Yazır, “kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar” cümlesini şöyle tefsir
eder: “Kendilerine nasip ve kısmet ettiğimiz maddî ve hatta manevî şeylerden az çok infak eder,
Allah yolunda harcamada bulunurlar.”471
Hz. Peygamberin şu hadisi bu tespitimizin temel dayanağıdır. “Yarım hurma ile de olsa
cehennemden korunun.”472 “Sizden her kim yarım hurma tanesi ile de olsa cehennem den
korunabilecekse, derhal bunu yapsın.”473
Hz. Peygamber, bu mübarek sözlerini sadakayı teşvik anlamında söylemiştir. Bir başkalarına
yardım etmek, tasaddukta bulunmak az da olsa önem arz etmektedir. “Veren el, alan elden
üstündür” prensibinden hareketle mü’min, her zaman veren el olmaya çalışmalıdır. “Hayra
delalet eden, hayır yapan gibidir” ilkesinin verdiği aşk ve şevkle iktisadî yardımlaşmaya destek
olmalı, delil olmalı, rehber olmalıdır. Çünkü Kur’ân-ı Kerim, infak kulvarında koşmayanların
nadim olacağını ve ölüm geldiğinde infakta bulunmayanların başka bir ifade ile sosyal
yardımlaşmanın içinde olmanın hasretini çekeceklerini belirtmekte ve bütün mü’minleri infaka
çağırmaktadır.

b. İktisâdî Yardımlaşma İle İlgili Ayetler
İktisâdî dayanışmanın temelini oluşturan ve dayanak teşkil, bazı ayetleri sunmaya
çalışacağız. İktisâdî yardımlaşmanın teşvk eden bu ayetler, toplum nizamının sağlanmasında
önemli kaide ve prensipler ortaya koymuştur.

ّ ٰ اس َو
َّ اَلَّ ٖذينَ يُ ْنفِقُونَ فِى ال َّسرَّا ِء َوال
َللاُ ي ُِحبُّ ْال ُمحْ ِس ٖنين
ِ ضرَّا ِء َو ْال َك
ِ َّ اظ ٖمينَ ْال َغ ْيظَ َو ْال َع ٖافينَ ع َِن الن

“O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler (harcarlar), öfkelerini
yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”474

ّ ٰ َت َس ْب َع َسنَابِ َل ٖفى ُكلِّ ُس ْنبُلَة ِمائَةُ َحبَّة َو
ّ ٰ يل
ْ للاِ َك َمثَ ِل َحبَّة اَ ْنبَت
ُ ُضا ِع
ف
َ للاُ ي
ِ َمثَ ُل الَّ ٖذينَ يُ ْنفِقُونَ اَ ْم َوالَهُ ْم ٖفى َس ٖب
ّ ٰ لِ َم ْن يَ َشا ُء َو
للاُ َوا ِسع ع َٖليم

,Şûrâ, 42/49
Âl-i İmrân, 3/109, 129
467
Âl-i İmrân, 3/26
468
Hadîd, 57/7
469
Hadîd, 57/10
470
Bakara, 2/3
471
Yazır, Muhammed Hamdi, a. g. e. , I, 191
472
Müslim, Zekat, 68; Buharî, Menâkıb, 25
473
Buharî, Edeb, 34, Zekat, 10, Rikâk, 51, Tevhid, 36; Müslim, Zekat, 66, 67, 68, 70; Tirmizî, Kıyâmet, 1, Zühd,
38; Nesâî, Zekat, 63, 64; Ahmed b. Hanbel, I, 388, 446; Iv, 256, 258, 259
474
Âl-i İmrân, 3/134
465
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“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane
bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla
bilendir.” 475

ٰ
ّ ٰ َما اَفَا َء
ين َوا ْب ِن الس َّٖبي ِل َك ْی
ِ للاُ ع َٰلى َرسُولِ ٖه ِم ْن اَ ْه ِل ْالقُ ٰرى فَلِلّ ِه َولِل َّرس
ِ ُول َولِ ِذى ْالقُرْ ٰبى َو ْاليَتَامٰ ى َو ْال َم َس ٖاك
ّ ٰ للاَ اِ َّن
ّ ٰ ََل يَ ُكونَ ُدولَة بَ ْينَ ْاَلَ ْغنِيَا ِء ِم ْن ُك ْم َو َما ٰا ٰتي ُك ُم ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَ ٰهي ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنتَهُوا َواتَّقُوا
للاَ َش ٖدي ُد
ب
ِ ْال ِعقَا

“Allah’ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine
kazandırdığı mallar; Allah’a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda
kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç)
hâline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de
size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı
çetindir.”

ق بَعْ ُ د ََر َجات
َ ْْضهُ ْم فَو
َ اَهُ ْم يَ ْق ِس ُمونَ َرحْ َمتَ َربِّكَ نَحْ ُن قَ َس ْمنَا بَ ْينَهُ ْم َم ٖعي َشتَهُ ْم فِى ْال َح ٰيو ِة ال ُّد ْنيَا َو َرفَ ْعنَا بَع
ُ ضهُ ْم بَعْضا س ُْخ ِريّا َو َرحْ َم
ُ لِيَتَّ ِخ َذ بَ ْع
َت َربِّكَ خَ يْر ِم َّما يَجْ َمعُون

“Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini
aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için, (çeşitli alanlarda) kimini kimine,
derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri (dünyalık) şeylerden daha
hayırlıdır.”476

ْ َوي
ُط ِع ُمونَ الطَّ َعا َم ع َٰلى ُحبِّ ِه ِمس ْٖكينا َويَ ٖتيما َواَ ٖسيرا

“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”477

ْ ِ اَوْ ا.  فَ ُّك َرقَبَة.ُ َو َما اَ ْد ٰريكَ َما ْال َعقَبَة.َفَ َال ا ْقت ََح َم ْال َعقَبَة
 اَوْ ِمس ْٖكينا.  يَ ٖتيما َذا َم ْق َربَة. ط َعام ٖفى يَوْ م ٖذى َم ْس َغبَة
.َذا َم ْت َربَة

“Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık
gününde yakını olan bir yetimi ve aç açık bir yoksulu doyurmaktır.”478

 َواَ َّما السَّائِ َل فَ َال. ْ فَا َ َّما ْاليَ ٖتي َم فَ َال تَ ْقهَر. َو َو َجدَكَ عَائِال فَا َ ْغ ٰنى.ض ّاَل فَهَ ٰدى
َ َ َو َو َجدَك. اَلَ ْم يَ ِج ْدكَ يَ ٖتيما فَ ٰاوٰ ى
ْ  َواَ َّما بِنِ ْع َم ِة َربِّكَ فَ َحد. ْتَ ْنهَر
.ِّث

“O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Sen bilmezken
doğru yola eriştirmedi mi? Öyle ise yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama ve
Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.”479

13. 4. Okuma Parçası: “ ‘Arza” ()العرضة480
Her yıl ramazan ayında, o zamana kadar nâzil olan ayet ve sureleri Cebrâil’in Hz.
Peygamber’e, onun da Cebrâil’e okuması mânasına bir terim.
Arz, arza ve aynı kökten gelen mu‘âraza sözlükte “okumak, ezberden okumak, göstermek,
kitapları karşılaştırmak” gibi mânalara gelir. Hadislerden öğrenildiğine göre, Allah’ın iki elçisi,
Kur’ân-ı Kerîm’i birbirlerine okumak (mukabele etmek) üzere ramazan ayında her gece bir
araya gelmekteydi. Her yıl bir defa yapılan bu karşılıklı okuma işi Hz. Peygamber’in vefat
edeceği yıl iki defa olmuştu. Arza-i âhire diye anılagelen bu son karşılaştırma Kureyş lehçesiyle
yapıldığı için o günden itibaren Kur’an bu lehçe ile okunmuştur. Hz. Peygamber arza-i âhirenin
iki defa yapılmasından vefatının yaklaştığını sezmiş ve bunu kızı Fâtıma’ya bir sır olarak
söylemiştir. Arza olayının devam ettiği günlerde Hz. Peygamber’in son derece neşeli ve diğer
475
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Abdülbaki Turan tarafından hazırlanarak Diyanet İslam Ansiklopedisinde (DİA, 1991, III, 446-447) “ ‘Arza”
maddesi olarak yayımlanan bu çalışma, tarafımızdan düzenlenerek buraya alınmıştır.
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günlerdekinden daha cömert olduğu ashâb-ı kirâm tarafından tespit edilmiştir. Bugün İslâm
ülkelerinde ramazan ayı süresince devam ettirilen mukabele geleneği, arza sünnetine uymanın
bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Târık suresi 2. ayetindeki ق
ِْ ْوالطا ِر
َ َوالس اَما ِء
ٰ
َ
ُْ  َو اَماْادريكَ ْ َماْالطا ِرbölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ق
ْ َوالس اَما ِء:

ve’sse ( ّ)والس
َ idğam-ı şemsiyye bila ğunne,
َ
mâi ( ) ما ِءgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i muttasıl,
mâ’ ( ْ ) ماَءdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,

ْق
َ
ِ والطا ِر:

ve’ttâ (َّ )والطا
َ idğam-ı şemsiyye bila ğunne,
râ ( )رharfi kesra harekeden dolayı ince,
târiki (ق
ِ  ) طا َ ِرgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
târik ( ) طا َ ِر ْقdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
rik ( ) طا َ ِر ْقdurulduğunda kalkale,

ْو اَماْاَد ٰري َك:
َ

mâe (َ )ما َ اmedd-i munfasıl,
ed ( )اَ ْدkalkale,
râ ( )رharfi fetha harekeden dolayı kalın,
râ ( )راmedd-i tabii,

ْق
ِ  َماْالطا ِر:

me’ttâ (َّ  ) َما الطاidğam-ı şemsiyye bila ğunne,
râ ( )رharfi kesra harekeden dolayı ince,
târiki (ق
ِ  ) طا َ ِرgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
târik ( ) طا َ ِر ْقdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
rik ( ) طا َ ِر ْقdurulduğunda kalkale.
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Uygulama Soruları
1. İmam Asım’ın Hafs kıraatinde hâ-i sekt’lerde hâ her zaman nasıl okunur?
A)
Vakıf yaparak
B)
Sakin okunarak
C)
İbtida yaparak
D)
Sekte yaparak
E)
Vasıl Yaparak
ّ ٰ اس َو
2. َللاُ يُ ِحبُّ ْال ُمحْ ِس ٖنين
َّ اَلَّ ٖذينَ يُ ْنفِقُونَ فِى ال َّسرَّا ِء َوال
ِ ضرَّا ِء َو ْال َك
ِ َّاظ ٖمينَ ْال َغ ْيظَ َو ْال َع ٖافينَ ع َِن الن
ayet-i celilesindeki َاظ ٖمينَ ْال َغ ْيظ
ِ  َو ْال َكne anlama gelmektedir?
A)
Darlıkta İnfak ederler
B)
Bollukta infak ederler
C)
İnsanları affederler
D)
Öfkelerini yutarlar
E)
İnfak ederler
3. Arza’nın anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
Hz. Peygamber’in tebliğ etmesi
B)
Hz. Peygamber’in davet etmesi
C)
Hz. Peygamber’in Kur’an okuması
D)
Cebrail’in Hz. Peygamber’e onunda Cebrail’e Ramazan ayında
Kur’an okuması
E)
Ramazan ayında Hz. Peygambere Cebrail’in vahiy vermesi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Târık suresinin tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin
deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Kıyamet ve İnsan sureleri de hadr
usulüyle okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda sekte ve hâ-i sekt” kuralları üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü
kapsamında iktisadi yardımlaşma kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma
parçasında ise “ ‘Arza” konusuyla ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Tecvid literatüründe “Sesi kesmeden nefesi kesmek” şeklinde tarif edilen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Vakıf
B)
Kat’
C)
Vasl
D)
Sekte
E)
İbtida
2. Arza-i âhirenin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
Son okuyuş
B)
son oturuş
C)
Hz. Peygamber’in Cebraille son görüşmesi
D)
Hz. Peygamber’in son tebliği
E)
Hz. Peygamber’in Cebraille görüşmesi
َ اظ ٖمينَ ْال َغ ْي
3. اس
َّ اَلَّ ٖذينَ يُ ْنفِقُونَ فِى ال َّسرَّا ِء َوال
ِ ضرَّا ِء َو ْال َك
ِ َّظ َو ْال َع ٖافينَ ع َِن الن
ayetinin meali aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler
(harcarlar), öfkelerini yutarlar.
B)
O takvâ sahipleri ki, bollukta Allah için infak ederler (harcarlar),
öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.
C)
O takvâ sahipleri ki, zekat ve sadaka verirler. İsteyene de istemeyene
de infak ederler. (harcarlar), öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.
D)
O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler
(harcarlar), öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.
E)
O takvâ sahipleri ki, ihtiyaçlarından arta kalanı Allah için infak
ederler (harcarlar), öfkelerini yutarlar ve insanları affederler.
4. اِقتَ ِده,  ِكتَابِيَه س ُْلطَانِيَهkelimelerinde hangi ortak tecvid uygulanmalıdır?
A)
Sekte-i hafife
B)
Sekte
C)
Ha-i sekte
D)
Sekte-i Mümarriza
E)
Sekte-i ahira
5. Vesîletü’l-Ğufrân Şerhli Tatbikli Sualli Tecvîd itabının müellifi kimdir?
A)
Hasırıi-zade Elif Efendi
B)
Mehmed Zihni Efendi
C)
Filibeli Ahmed Hilmi
D)
Hafız Ahmed Ziyâuddîn
E)
İbnü’l-Cezerî
272

َاصر 6
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirفَ َما لَهُ ِم ْن قُ َّوة َو ََل ن ِ
ب )A
ب َوالتَّ َرائِ ِ
يَ ْخ ُر ُج ِم ْن بَي ِْن الصُّ ْل ِ
ار ُ
ق )B
َو َما اَ ْد ٰريكَ َما الطَّ ِ
اَلنَّجْ ُم الثَّاقِبُ )C
ت الرَّجْ ِع )D
َوال َّس َما ِء َذا ِ
فَ َمه ِِّل ْالـ َكافِرينَ اَ ْم ِه ْلهُ ْم ر َُويْدا )E
ت الرَّجْ ِع 7.
?َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirوال َّس َما ِء َذا ِ
ع )A
ت ال َّ
ض َذا ِ
َو ْاَلَرْ ِ
ص ْد ِ
ار ُ
ق )B
َو َما اَ ْد ٰريكَ َما الطَّ ِ
يَوْ َم تُ ْبلَى الس ََّرائِ ُر )C
اَل ْن َس ُ
ق )D
ان ِم َّم ُخلِ َ
فَ ْليَ ْنظُ ِر ْ ِ
فَ َمه ِِّل ْالـ َكافِرينَ اَ ْم ِه ْلهُ ْم ر َُويْدا )E
ع 8.
ت ال َّ
ض َذا ِ
?َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirو ْاَلَرْ ِ
ص ْد ِ
ب )A
ب َوالتَّ َرائِ ِ
يَ ْخ ُر ُج ِم ْن بَي ِْن الصُّ ْل ِ
ار ُ
ق )B
َو َما اَ ْد ٰريكَ َما الطَّ ِ
اَلنَّجْ ُم الثَّاقِبُ )C
اِنَّهُ ع َٰلى َرجْ ِعه لَقَا ِدر )D
اِنَّهُ لَقَوْ ل فَصْ ل )E
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirاِنَّهُ لَقَوْ ل فَصْ ل 9.
ب )A
ب َوالتَّ َرائِ ِ
يَ ْخ ُر ُج ِم ْن بَي ِْن الصُّ ْل ِ
ار ُ
ق )B
َو َما اَ ْد ٰريكَ َما الطَّ ِ
َاصر )C
فَ َما لَهُ ِم ْن قُ َّوة َو ََل ن ِ
َو َما هُ َو بِ ْالهَ ْز ِل )D
فَ َمه ِِّل ْالـ َكافِرينَ اَ ْم ِه ْلهُ ْم ر َُويْدا )E
?َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirو َما هُ َو بِ ْالهَ ْز ِل 10
اِنَّهُ ْم يَكي ُدونَ َكيْدا )A
ار ُ
ق )B
َو َما اَ ْد ٰريكَ َما الطَّ ِ
اَلنَّجْ ُم الثَّاقِبُ )C
ت الرَّجْ ِع )D
َوال َّس َما ِء َذا ِ
فَ َمه ِِّل ْالـ َكافِرينَ اَ ْم ِه ْلهُ ْم ر َُويْدا )E
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Cevaplar

1) d, 2) a, 3) d, 4) c, 5) d, 6) d, 7) a, 8) e, 9) d, 10) a
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31. VAKIF İŞARETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Bu bölümde Kur’an-ı Kerim’i mehâric-i hurûf ve tecvid kurallarına uygun
olarak okuyabilmek amacıyla önce Burûc suresi tahkik usulüyle ezberden, akabinde
ise Mürselât suresi hadr usulüyle yüzünden tilavet edilecektir.
2. Tecvid ilmi bağlamında “Vakıf İşaretleri” kuralı üzerinde durulacak, Kur’an
kültürü kapsamında “Vakıf” kavramı etraflıca inceleme konusu yapılacaktır.
Okuma parçasında ise “İcâzet” konusuyla ilgili bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Vakf-ı lâzım ile vakf-ı mutlak arasında herhangi bir fark var mıdır?
2.

Vakf-ı muanaka nasıl uygulanır?

3. Kıraat ilmi tedrisatında icâzete ne tür bir önem atfedilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Vakıf İşaretleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Öğrencinin
bu
üniteden
kazanımlarının
aşağıdaki
şekilde olması planlanmıştır:
1. Ezber ve yüzünden okunan
ayetlerle
Arapça
harfleri
mahreçlerinden düzgün bir
şekilde çıkarma ve telaffuz
edebilme imkanına kavuşur ve
tecvid usullerine riayet ederek
güzel Kur’an okuma kabiliyeti
elde eder.
2. Burûc suresini tahkik usulüne
göre
ezberden
tilavet
edebilmeyi öğrenir.
3. Mürselât suresini hadr
usulüne
göre
yüzünden
okuyabilme kabiliyeti edinir.
4. vakıf işaretleri hakkında bilgi
edinir.
5. Kur’an kültürü kapsamında
vakıf konusuyla ilgili en az iki
ayet ezberler.
6. “İcâzet” konusuyla ilgili bilgi
edinir.

Kur’an-ı Kerim’den seçilen
bazı
ayet
ve
surelerin
ezberlenmesi ve bazı surelerin
yüzünden okunması, tecvid
ilmiyle
ilgili
bilgilerin
örneklerle anlatımı, Kur’an
kültürüyle ilgili günlük hayata
dair ayetler, tevid ve Kur’an’a
dair okuma parçaları, hem
Kur’an-ı Kerim’i pratik şekilde
okuma becerisini kazandıracak
hem de Kur’an’ı daha yakından
tanıma imkanı vererek Kur’an-ı
Kerim’in okunma usul ve
kaidelerinin teorik anlamda
daha
iyi
anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Vakf-ı Lâzım



Vakf-ı Mutlak



Alâmetü’l-Vakf



Alâmetü’l-Vasl



Vakf-ı Murahhas
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Giriş
Güzel Kur’an Okuma ve tecvid bilgi ve becerisi sadece metin okuma yoluyla elde edilemez.
Bu hedefe ulaşmak için fem-i muhsin tabir edilen Kur’an’ı güzel okuyan bir hocadan yüz yüze
eğitim alma zorunluluğu vardır. Tecvid bilgisi teorik olarak öğrenilirken uygulaması üstadın
huzurunda gerçekleştirilir. Kavramsal olarak öğrenilen konuların nasıl uygulanacağını gösteren
üstad, öğrencinin hatalarını da bizzat şifahi olarak düzeltir. Bu, Allah Rasûlü’nün (sav)
sahabeye Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretirken takip ettiği usuldür. Kur’an-ı Kerim’i güzel
okuyabilme melekesine ulaşabilmek iki üç tekrarla elde edilebilecek bir kazanım değildir.
Onlarca hatta yüzlerce kez tekrar yaparak bu melekenin sağlamlaştırılmasına gayret edilmelidir.
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?” başlığında bölümün ana konularına temas edilmiş ve
bölümle ilgili üç önemli hususa “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”la açıklık
getirilmiştir. “Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri”nde kazanım ve
yöntemlerine temas edilerek “Anahtar Kavramlar” listesiyle zenginleştirilen konu,
“Uygulamalar” başlığı altında tecvid tahlilleriyle pratik hale getirilmiş, daha sonra ise
“Uygulama Soruları”, “Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti”, on sorunun yer aldığı “Bölüm
Soruları” ve “Cevaplar” başlığı ile tamamlanmıştır.

Bu satırları yazmaya bizi muvaffak kılan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Beykoz,
Mart 2016.
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14. 1. Kur’an-ı Kerim Okumaya Hazırlık
14. 1. 1. Ezberlenecek Sure ve Anlamı: Burûc Suresi
Bu derste, Kur’an-ı Kerim’in 85. sırasında yer alan Burûc suresi tahkik usulüne göre
ezberlenecektir. Sözlü sınavı esnasında, talep edilmesi halinde öğrenci ezberini hadr usulüne
göre de verebilmelidir. Ezber çalışması yapılırken bu sureler deftere yazılacak ve sözlü
sınavında her yaprağına öğrenci adının da tükenmez kalemle yazılı olduğu bu yazılı metinler,
öğrenci tarafından hocaya ibraz edilecektir. Ders hocası ezber dinlemesini bu yazılı metinler
üzerinde yapacak ve gerekli durumlarda öğrencinin hatalarını bu metinler üzerinde
işaretleyecektir.

﷽
﴾0﴿ ٍ۪﴾ وَشَاهِدٍ َو َمشْهُود3﴿ ِ۪﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُود3﴿ ِ۪وَالسَّمَ۪اءِ ذَاتِ الُْبرُوج
﴾3﴿ ٌ۪﴾ ِاذْ هُمْ عَلَيْهَا ُقعُود3﴿ ِ۪﴾ اَلنَّارِ ذَاتِ الْوَقُود3﴿ ِ۪قُتِلَ َاصْحَابُ اْلاُخْدُود
ِ﴾ َومَا َنقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّ۪ا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰه7﴿ ٌ۪وَهُمْ عَلّٰى مَا َي ْفعَلُونَ بِالْمُ ْؤمِن۪ينَ شُهُود
ٍَاللهُ عَلّٰى كُلِّ َشيْء
ّٰ ﴾ اَلَّذ۪ي َلهُ مُلْكُ السَّمّٰوَاتِ وَاْلَارْضِ۪ و8﴿ ِ۪اْلعَز۪يزِ الْحَم۪يد
َ﴾ اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُ ْؤمِن۪ينَ وَالْمُ ْؤمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ َعذَابُ جَهَنَّم9﴿ ٌ۪شَه۪يد
ٌ﴾ اِنَّ الَّذ۪ينَ ّٰامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ َلهُمْ جَنَّات33﴿ ِ۪ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪ي
َ﴾ اِنَّ بَطْشَ رَبِّك33﴿ ُ۪تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا اْلاَنْهَارُ۪ ذّٰلِكَ اْلفَ ْوزُ الْـكَب۪ير
﴾33﴿ ۪﴾ وَهُوَ اْل َغفُورُ الْ َودُو ُد30﴿ ُ۪﴾ اَِّنهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُع۪يد33﴿ ٌَ۪لشَد۪يد
ِ۪﴾ هَ ْل اَتّٰيكَ حَد۪يثُ الْجُنُود33﴿ ُ۪﴾ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يد33﴿ ُ۪ذُواْل َعرْشِ الْمَج۪يد
ُ﴾ وَاللّٰه39﴿ ٍ۪﴾ بَلِ الَّذ۪ينَ َك َفرُوا ف۪ي تَكْذ۪يب38﴿ َ۪﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُود37﴿
ٍح مَحْفُوظ
ٍ ْ﴾ ف۪ي لَو33﴿ ٌ۪﴾ بَلْ هُوَ ُقرْاّٰ ٌن مَج۪يد33﴿ ٌ۪مِ ْن َورَ۪ائِهِ ْم مُح۪يط
﴾33﴿
(85) Burûc Suresi Anlamı
Burûc suresi Mekke döneminde inmiştir. 22 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Bürûc”
kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Burçlarla dolu göğe andolsun,
2. Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,
281

3, 4, 5. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü’minleri yakmak için) hendek kazıp
(içinde) alevli ateş yakanlar lânetlenmiştir. 1
6, 7. O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
8, 9. Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç
sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.
10. Şüphesiz mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere;
cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
11. İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan cennetler
vardır. İşte bu büyük başarıdır.
12. Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.
13. Şüphesiz O, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.
14. O, çok bağışlayandır, çok sevendir.
15. Arş’ın sahibidir, şanı yüce olandır.
16. Dilediğini mutlaka yapandır.
17, 18. Orduların, Firavun ve Semûd’un haberi sana geldi mi?
19. Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.
20. Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır.
21. Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.
22. O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

14. 1. 2. Yüzünden Okuma: Mürselât Suresi
Bu derste, Mekke’de nazil olan ve 50 ayetten müteşekkil Kur’an-ı Kerim’in 77. sırasındaki
Mürselât suresi tahkik/tedvir/hadr usullerinden birine göre yüzünden okunacaktır.

﷽
﴾0﴿ ً۪﴾ وَالنَّا ِشرَاتِ َنشْرا3﴿ ً۪صفَاتِ عَصْفا
ِ ﴾ فَاْلعَا3﴿ ً۪ت ُعرْفا
ِ وَالْ ُمرْسَلَا
َ﴾ اِنَّمَا تُوعَدُون3﴿ ً۪﴾ عُذْراً اَوْ نُذْرا3﴿ ً۪﴾ فَالْمُ ْلقِيَاتِ ِذكْرا3﴿ ً۪فَاْلفَارِقَاتِ َفرْقا
ُ﴾ وَاِذَا الْجِبَال9﴿ ْ۪﴾ وَِاذَا السَّمَ۪اءُ ُف ِر َجت8﴿ ْ۪ست
َ ﴾ َفِاذَا النُّجُومُ طُ ِم7﴿ ٌ۪لَوَاقِع
ِ۪﴾ لِيَ ْومِ اْلفَصْل33﴿ ْ۪﴾ ِلاَيِّ يَ ْومٍ اُجَِّلت33﴿ ْ۪﴾ وَِاذَا الرُّسُلُ اُقَِّتت33﴿ ْ۪س َفت
ِ ُن
ْ﴾ اَلَم33﴿ َ﴾ وَيْلٌ يَ ْومَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ين33﴿ ِ۪﴾ َومَ۪ا َا ْدرّٰيكَ مَا يَ ْومُ اْلفَصْل30﴿
َجرِم۪ين
ْ ُ﴾ كَذّٰلِكَ َن ْفعَلُ بِالْم37﴿ َ﴾ ثُمَّ نُتِْبعُهُمُ اْل ّٰاخِر۪ين33﴿ َ۪نُهْلِكِ اْلاَوَّل۪ين
﴾33﴿ ٍ۪﴾ اَلَمْ نَخُْل ْقكُمْ مِنْ مَ۪اءٍ مَه۪ين39﴿ َ﴾ وَيْلٌ يَ ْومَئِذٍ لِلْ ُمكَذِّب۪ين38﴿
َ﴾ َفقَ َدرْنَا۪ فَنِعْم33﴿ ٍ۪﴾ اِلّٰى قَدَرٍ َمعْلُوم33﴿ ٍ۪جعَلْنَاهُ ف۪ي َقرَارٍ مَك۪ين
َ َف
﴾33﴿ ً۪جعَلِ اْلَارْضَ ِكفَاتا
ْ َ﴾ اَلَمْ ن33﴿ َ﴾ وَيْلٌ يَ ْومَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ين30﴿ َاْلقَا ِدرُون
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ً۪﴾ َو َجعَلْنَا ف۪يهَا رَوَا ِسيَ شَامِخَاتٍ وَاَ ْسقَيْنَاكُمْ مَ۪اءً فُرَاتا33﴿ ًَ۪ا ْحيَ۪اءً وََامْوَاتا
َ۪﴾ اِنْطَلِ ُ۪وا اِلّٰى مَا كُنْتُمْ بِه۪ ُتكَذِّبُون38﴿ َ﴾ وَيْلٌ يَ ْومَئِذٍ لِلْ ُمكَذِّب۪ين37﴿
َ﴾ لَا ظَل۪يلٍ وَلَا ُيغْن۪ي مِن03﴿ ٍ۪﴾ اِنْطَلِ ُ۪وا اِلّٰى ظِلٍّ ذ۪ي ثَ ّٰلثِ ُش َعب39﴿
﴾00﴿ ٌ۪ص ْفر
ُ ٌ﴾ َكاََّنهُ جِمَاَلت03﴿ ِ۪صر
ْ َش َررٍ كَاْلق
َ ﴾ اِنَّهَا َترْم۪ي ِب03﴿ ِ۪اللَّ َهب
َ﴾ وَلَا يُ ْؤذَنُ لَهُمْ فََيعْتَ ِذرُون03﴿ َ۪﴾ هّٰذَا يَ ْومُ لَا يَنْ ِطقُون03﴿ َوَيْلٌ يَ ْومَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ين
َ﴾ هّٰذَا يَ ْومُ الْفَصْلِ۪ جَ َمعْنَاكُمْ وَاْلاَوَّل۪ين07﴿ َ﴾ وَيْلٌ يَ ْومَئِذٍ لِلْ ُمكَذِّب۪ين03﴿
َّ﴾ اِن33﴿ َ۪﴾ وَيْلٌ يَ ْومَئِذٍ لِلْ ُمكَذِّب۪ين09﴿ ِ﴾ َفاِنْ كَانَ َلكُمْ كَيْدٌ فَك۪يدُون08﴿
﴾ كُلُوا وَا ْشرَبُوا33﴿ َ۪﴾ وَفَوَا ِكهَ مِمَّا َيشْتَهُون33﴿ ٍ۪الْمُتَّ ۪ينَ ف۪ي ظِلَالٍ وَعُيُون
ٌ﴾ وَيْل33﴿ َحسِن۪ين
ْ ُجزِي الْم
ْ َ﴾ اِنَّا كَذّٰلِكَ ن30﴿ َهَن۪۪يـ۪اً بِمَا كُنْتُمْ َتعْمَلُون
ٍ﴾ وَيْلٌ يَ ْومَئِذ33﴿ َج ِرمُون
ْ ُ﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَل۪يالً اَِّنكُمْ م33﴿ َيَ ْومَئِذٍ لِلْمُكَذِّب۪ين
ٍ﴾ وَيْلٌ يَ ْومَئِذ38﴿ َ﴾ وَِاذَا ق۪يلَ لَهُمُ ا ْر َكعُوا لَا َي ْر َكعُون37﴿ َلِلْ ُمكَذِّب۪ين
﴾33﴿ َ﴾ فَِباَيِّ حَد۪يثٍ َبعْ َدهُ يُ ْؤمِنُون39﴿ لِلْ ُمكَذِّب۪ي َن
14. 2. Tecvid: Vakıf İşaretleri
Vakıf İşaretleri
Vakıf durmak demektir. Kur’an okurken yeni bir nefes almak ve sesi kesmek şeklinde
uygulanır. 481 Durmamak ve geçmek anlamında ise vasıl kavramı kullanılır. Vasılda kelimeler
birbirine ulanırken, vakıfta birbirinden ayrılırlar. “Kur’ân-ı Kerîm'de vakfın vâcip veya haram
olduğu bir yer yoktur.”482
İlk beş tanesi İmam Tayfur es-Secavendi’ye (ö. 560/1165) atfedildikleri için secavendler
olarak isimlendirilen vakıf işaretleri şunlardır:
ّ )اَ ْل َو ْقف: Durulması zorunlu olan vakıftır. Durulmazsa mana
1. ( ) م: Vakf-ı Lâzım (زم
ِ َالال
bozulur ve namazın sihhati tehlikeye girer.
ْ )اَ ْل َو ْقف ْال ُم: Durulması mim harfi kadar zorunlu olmayan ancak
2. (  ) طVakf-ı Mutlak (طلَق
durmanın gerekli olduğu vakıftır.
3. ( ) ج: Vakf-ı Câiz ()اَ ْل َو ْقف ْالجاَئِ ْز: Durmanın geçmeye tercih edildiği vakıftır.
4. () ز: Vakf-ı Mücevvez (ج َّوز
َ )اَ ْل َو ْقف ْال ُم: Geçmenin durmaya tercih edildiği vakıftır.
481
482

Şeyhzâde, el-Virdü’l-Mufîd, s. 7-8.
Zihni Efendi, Mehmed, el-Kavlü’s-Sedîd, s. 28.
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َّ ف ْال ُم َر
ُ )اَ ْل َو ْق: Nefesin yetmemesi nedeniyle geçmenin
5. ( ) ص: Vakf-ı Murahhas (خص
durmaya tercih edildiği vakıftır.
6. ()ْل: Vakf-ı Lâ (َ) َو ْقف َل: Kesinlikle durulmaması gereken vakıftır. Nefes yetmeyip
durulduğunda ayetin geriden alınarak okunması gerekir.
7. (  ) قفAlâmetü’l-Vakf (عالَ َمةُ ْال َو ْقف
َ ): Durmanın geçmeye tercih edildiği vakıftır.
8. ( ) ق: Alâmetü’l-Vasl (عالَ َمةُ ْال َوصْ ل
َ ): Geçmenin durmaya tercih edildiği vakıftır.
9. ( ) ك: َ َكذلِكkelimesinin kısaltılmışı olup, bir önceki vakıf işaretinin tekrar edildiği anlamı
taşır.
10. (صلَى
ِ ): Vasıl yap, anlamına gelir. Geçmenin durmaya tercih edildiği vakıftır. Bu
remz, َوصلve  اَوْ لَىkelimelerinden sırasıyla صve ‘لىnin alınıp bir araya getirilmesiyle
oluşturulmuştur. Türkiye’de basılan Kur’an-ı Kerimlerde kullanılmamaktadır.
11. (ْ ) ْقَلَى: Vakıf yap, anlamına gelir. Durmanın geçmeye tercih edildiği vakıftır. Bu
remz, َوقفve  اَوْ لَىkelimelerinden sırasıyla  قve ‘لىnin alınıp bir araya getirilmesiyle
oluşturulmuştur. Türkiye’de basılan Kur’an-ı Kerimlerde kullanılmamaktadır.
12. () صلح: Durmanın ve geçmenin eşit oranda mümkün olduğu vakıftır. Türkiye’de basılan
Kur’an-ı Kerimlerde kullanılmamaktadır.
13. (ْ ) ْخ: Hams ()خَ ْمس: Beş ayette bir kullanılan vakıftır. Türkiye’de basılan Kur’an-ı
Kerimlerde kullanılmamaktadır.
14. ( :.) ( :.): Vakf-ı Mu‘âneka () َو ْقف ْال ُمعاَنَقَة: Peş peşe gelen iki vakıf işaretinin her birinin
üzerinde bulunan ve sadece bir tanesinde durmanın mümkün olduğu vakıftır.
15. ( ) ع: Rükû‘ () ُر ُكوع: Bir konunun tamamlanıp yeni bir konunun başladığı anlamına gelen
vakıftır. Namaz kılarken ya da aşır okurken bir ayn’dan diğer ayn’a kadar okumak makbul
sayılmıştır.
14. 3. Kur’ân-ı Kerim Kültürü Kapsamında Örnek Ayetler: Vakıf
a. Vakfın Mahiyeti ve Önemi
Vakıf, sözlük olarak, tutmak, hapsetmek, men etmek, alıkoymak anlamlarına gelir. 483 Terim
olarak vakıf, bir mülkün menfaatini halka tahsis edip aynını, Allah Teâlâ’nın mülkü hükmünde
olmak üzere başkasının mülküne geçirmekten ve mülküne alıp sahip olmaktan ebediyen
alıkoymaktır. 484
Yapılan bu tarife göre vakıf, bir malın veya mülkün menfaatini tamamen ve sürekli olarak
insanların hizmetine sunmaktır. Artık yapılan böyle bir vakıfta, hiçbir kimsenin mülkiyet hakkı
yoktur. Allah Teâlâ’nın mülkü hükmüne geçen bir aynın gelirinin hayır yönüne tahsis edilmesi
gerekir. 485 Hayır yönüne tahsis edilmeyen ve başka amaçlara sarf edilen gelirler, vakfın temel
amacı ile çelişmektedir. Zira vakfın asıl gayesi, Allah’ın rızasına kavuşmak ve vakfedilen
mülkün gelirini Allah’ın razı olduğu bir şekilde tevzi etmektir. Oyun, eğlence ve çalgı
aletlerinin vakfedilmesi sahih değildir. Her ne kadar bunlarda belirli menfaatler olsa da, bunlar
mubah değildirler. 486 Vakfedilen şeylerin İslam Dininin hoş gördüğü şeylerden olması gerekir
İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemâlüddin Muhammed b. Manzûr el- Efrîkî, Lisânü’l-Arab, Beyrut, 1999, XV, 274;
Serahsî, Kitabu’l-Mebsût, İst. 1983, XII, 27; El-Merğînânî, Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi Bekr b. Abdi’l-Celîl, ElHidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, Beyrut, ts. c. III, 13; Abdullah b. Muhammed b. Mevdûd el- Mevsılî, Elİhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, İst. 1980, c. III, 40; El-Hatîp Muhammed Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifeti
Meânî Elfâzi’l-Muhtâç, Mısır, 1958, II, 376; Abdurrahman Efendi (Dâmâd), Mecmeu’l-Enhur fî Şerhi
Mülteka’l- Ebhur, İst. 1991, I, 738.
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yani, hem vakfedilen aynın kendisi mubah cinsinden olacak hem de bunların gelir ve
menfaatleri hayır yerlerine sarf edilecektir.
Vakıf, Bir takım hayır, iyilik ve yardımsever kimselerin, sahip oldukları taşınır veya
taşınmaz birçok varlıklarını özel mülkiyetlerinden çıkarıp Allah’ın rızası doğrultusunda
insanların hizmetine terk ve tahsis etmeleriyle meydana gelip gelişen bir müessesedir. 487
Kur’ân-ı Kerim’de vakıf kelimesi geçmemektedir. Fakat vakfın teşekkül ve işleyiş gayesini
çağrıştıran hatta teşvik eden ayetler vardır. Doğrudan doğruya vakıf anlatılmasa bile, dolaylı
olarak ve benzer kelimelerle anlatılmış ve ifade edilmiştir.
“O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.”488 “Bimâ kaddeme ve
ahhar” (ileriye götürdüğü ve geriye bıraktığı) nın, nelerin olup olmadığı hakkında müfessirler
çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Sadaka olarak takdim ettiği ve geriye miras olarak bıraktığı
mal ve servetinden veya vakfettiği maldan haber verilir, şeklinde anlaşılmıştır. 489
Muhammed Hamdi Yazır, Yâsîn Suresi, 12. âyette geçen “Bıraktıkları eserler” hakkında şu
açıklamayı yapar. Geriye bıraktıkları faydalı veya zararlı eserlerini, gerek okuttukları ilimler,
yazdıkları kitaplar, yaptıkları vakıflar, medreseler, mescitler, mektepler, yollar, çeşmeler,
köprüler, hastaneler, çeşitli imaretler gibi hayır ve hasenat kuruluşlarını tesis, günah ve isyan
örnekleri tertip eden fesat ocakları gibi uğursuz şerlerini ve gölgelerini yazarız, adlarına ve
hesaplarına geçeriz. 490
Görüldüğü gibi kişi öldükten sonra geriye bıraktığı kitap, çeşitli vakıf tesisleri, cami ve
mescitler, kamuya hizmet eden hastane, okul ve köprüler gibi sosyal tesisler vs. onun güzel
eserleri cümlesindendir. Keza, geriye bıraktığı kötülükler, zulüm, Allah’ın zikrinden insanları
alıkoyan gayrı meşru eğlence merkezleri, batılın yayılması için yaptırdığı şer yuvaları,
insanların zarar ve zulüm görmesine vesile olan her eser ve faaliyet, onun kötü eserleri olarak
bulunmaktadır. Ayrıca açtığı her iyi veya kötü çığır da kişinin geriye bıraktığı eser içine
girmektedir.
Bütün bu açıklamalardan şunu anlamamız mümkündür. Kişinin öldükten sonra geriye
bıraktığı hayır veya şer müesseseleri sayesinde amel defteri kapanmamaktadır. İşte bu noktada
imkanı olan Müslümanlar, öldükten sonra da amel defterlerine güzel şeylerin yazılmasını ve
hayırla yad edilmelerini sağlayabilecek eserler bırakmaya gayret etmişlerdir. Bunun en
önemlisi yıllarca hizmete devam eden vakıf müesseseleridir.
Enes b. Malik’in anlattığına göre, Ebu Talha, Medine’de Ensar içerisinde en çok mala sahip
olan bir kimseydi. Ebu Talha’nın malları içerisinde en sevdiği Beyraha bahçesi idi. Bu bahçe,
Mescidi-i Nebevî’nin karşısında bulunuyordu. Resûlullah (s. a. v) oraya girer ve içinde bulunan
güzel sudan içerdi. Enes’in bildirdiğine göre Âl-i İmran Suresi, 92. âyeti inince Ebu Talha
Resûlullah’a giderek “Allah, kitabında sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça “iyi”ye eremezsiniz
buyuruyor. Şüphesiz benim mallarım içerisinde en sevdiğim Beyraha’dır. Bu malımı Allah için
sadaka olarak veriyorum. Ben Allah indinde onun sevabını ve âhiretteki menfaatini umuyorum.
Ey Allah’ın Rasûlü! Şimdi onu istediğin yere sarf eyle” dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s. a.
v) “Aferin. İşte kazançlı (kar getiren) mal budur; İşte kazançlı mal budur. Onun hakkında
söylediklerini duydum. Ben onu akrabaların arasında taksim etmeni (vakfetmeni) uygun

İbrahim Ateş, Önsöz, Vakıf ve Çocuk, Ankara, 1987.
Kıyâmet, 75/13.
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487
488

285

görüyorum” buyurdular. Ebu Talha Resûlullah’ın bu sözleri üzerine bahçeyi yakınları ve
amcası oğulları arasında taksim etti. 491
Bu hadis, vakfın meşruiyetine delil gösterilmiştir. 492 Buhârî, hudutları tayin edilmeden bir
arazinin vakfedilmesinin caiz olduğuna dair açtığı bap başlığında, bu hadisi rivayet etmiştir. 493
Bu da gösteriyor ki, kimi İslam âlimleri, bu hadisi vakfın meşruiyetine delil getirmişlerdir.
Vakfın meşruiyetine dair başka hadisler de vardır. 494

b. Vakfın Dayanak Noktasını Teşkil Eden Ayetler
ّ ٰ َت َس ْب َع َسنَابِ َل ٖفى ُكلِّ ُس ْنبُلَة ِمائَةُ َحبَّة َو
ّ ٰ يل
ْ للاِ َك َمثَ ِل َحبَّة اَ ْنبَت
ُ ُضا ِع
ف
َ للاُ ي
ِ َمثَ ُل الَّ ٖذينَ يُ ْنفِقُونَ اَ ْم َوالَهُ ْم ٖفى َس ٖب
ّ ٰ لِ َم ْن يَ َشا ُء َو
للاُ َوا ِسع ع َٖليم

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane
bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla
bilendir.”495

ّ ٰ لَ ْن تَنَالُوا ْالبِ َّر َح ٰتّى تُ ْنفِقُوا ِم َّما تُ ِحبُّونَ َو َما تُ ْنفِقُوا ِم ْن َش ْیء فَا ِ َّن
للاَ بِ ٖه ع َٖليم

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne
harcarsanız Allah onu bilir.”496

ص ْينَاهُ ٖفى اِ َمام ُم ٖبين
َ ْارهُ ْم َو ُك َّل َش ْیء اَح
َ َاِنَّا نَحْ ُن نُحْ ِي ْال َموْ ٰتى َونَ ْكتُبُ َما قَ َّد ُموا َو ٰاث

“Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini
yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.”497

ُ اَل ْن َس
ان يَوْ َمكِذ بِ َما قَ َّد َم َواَ َّخ َر
ِ ْ يُنَبَّكُوا

“O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.”498
14. 4. Okuma Parçası: “İcâzet” ()اإلجازة499
Kıraat ilminde icâzet, Kur’an lafızlarının usulüne uygun bir üslûpla okunması
açısından okuyucuda bulunması gereken niteliklerin mevcudiyetini belirten yazılı
yeterlilik belgesi anlamındadır. Aranan niteliklerin varlığının sözle ifade edilmesi “şefehî
(şefevî) icâzet” olup Kur’an’ın tamamını veya bir bölümünü üstada okumak (arz) ve / veya onu
üstattan dinlemek (semâ) suretiyle kıraat imamlarından birinin kıraatine yahut birden fazla
kıraate uygun olarak okumada yeterli seviyeye gelmekle elde edilir.
Vahiylerin telaffuz özellikleri, Arap dili lehçeleriyle biçimlenen ve Hz. Peygamber’in icra
ve onayı ile vücut bulan farklı kıraatlerle onların edâ keyfiyetleri, sonraki nesillerin
öncekilerden öğrenme zorunluluğunu getirmiş olduğundan (İbn Mücâhid, s. 49-52), Resûl-i
Ekrem’den itibaren kıraatte icâzetin yazılı olmasa da şefehî olarak uygulandığı ve hadis
terimleri arasına girmeden önce kullanılmaya başlandığı söylenebilir. Nitekim Hz.
Peygamber’in, “Kur’an’ı dört kişiden öğrenin” (Buhârî, Fezâilü’l-Kurân, 8) diyerek Abdullah
b. Mes‘ûd, Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe, Muâz b. Cebel ve Übey b. Kâ‘b’ın adlarını anmasını,
Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe’yi Kur’an okurken duyduğunda Allah’a hamdetmesini, Ebû Mûsâ
Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail el-Buharî, Sahîhu’l-Buhârî, İstanbul, 1981, Eşribe, 13, Zekat, 44;
Vekâlet, 15, Vesâyâ,17, 26; Müslim, Zekat, 42, 43; Tirmizî, Zühd, 39; Ahmed b. Hanbel, IV, 237, V, 245,
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el-Eş‘arî’yi güzel okuyuşu sebebiyle övmesini (Buhârî, Fezâilü’l-Kurân, 30; İbn Mâce,
“İkâmet”, 176), bu sahâbîlerin ehliyetlerini belirten şefehî icâzet olarak değerlendirmek
mümkündür. Hz. Osman’ın, çoğaltılan Kur’an nüshalarını belli başlı merkezlere gönderirken
Übey b. Kâ‘b ve Zeyd b. Sâbit’i Hicaz bölgesinde, Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’yi Basra’da, Ali b. Ebû
Tâlib ve Abdullah b. Mes‘ûd’u Kûfe’de, Muâz b. Cebel ve Ebü’d-Derdâ’yı Dımaşk’ta muallim
olarak görevlendirmesi de (Ebû Şâme, s. 149-150) Kur’an öğretimiyle ilgili şefehî icâzetin
diğer örnekleri sayılmalıdır. Kur’an’ın “tertîl” ile okunması Allah’ın emri olduğundan
(Müzzemmil 73/4) gerek Resûl-i Ekrem’in gerek sahâbîlerin Kur’an öğreticisinin ehliyeti
konusunda titiz davrandıklarında şüphe yoktur. Hişâm b. Hakîm’in namazda Furkân suresini
kendisinin öğrendiğinden farklı okuduğuna şahit olan Hz. Ömer’in nerede ise onu namazdan
çekip alacak kadar tepki göstermesi, Kur’an’ın doğru okunması hususunda ashabın ne kadar
duyarlı olduğunu göstermektedir (Buhârî, Fezâilü’l-Kurân, 5).
Kur’an’ın naklinde yazılı sayfalardan çok hâfızalarda saklanana güvenildiği gibi (İbnü’lCezerî, en-Neşr, I, 6) kıraat rivayetlerinde hadiste olduğu üzere salt anlam veya sadece lafız
yeterli kabul edilmeyerek edâ (seslendirme, tilâvet) boyutu da dikkate alınmış (Bennâ, s. 3), bu
cihetin bir üstat (fem-i muhsin) ağzından elde edilmesi gerekli görülmüştür. Ebü’l-Alâ elHemedânî, kıraat icâzeti için hocadan bizzat okumuş olmayı zorunlu görmüş, hadisteki gibi
semâ veya arz olmaksızın icâzetle rivayeti büyük hata saymış, İbnü’l-Cezerî de kıraati üstattan
bizzat almayanın ondan rivayette bulunamayacağını, diğer bir ifadeyle mücerret icâzetle kıraat
rivayet edilemeyeceğini belirtmiştir (Müncidü’l-mukriîn, s. 3), Kastallânî ise tâlibin ehil olması
durumunda bunun mümkün olacağı görüşündedir (Leŧâifü’l-işârât, s. 181-182). Öte yandan
icâzet, kişinin ehliyetinin kanıtlanması veya mensubiyetinin bilinmesi açısından gerekli
sayılmış, ancak Kur’an öğretmek için icâzeti olmasa da kişinin kendini ehliyetli görmesi yeterli
kabul edilmiştir (Süyûtî, I, 321-322).
Kıraat icâzetinin ilk yazılı örnekleriyle ilgili genel kanaat şekil, üslûp ve kapsam olarak III.
(IX.) yüzyılın sonlarında diğer icâzet türleriyle birlikte görülmeye başlandığı yolundadır.
Sonraları Kitâbü’s-Seb‘a, Şâtıbiyye, et-Teysîr gibi tedrîsi vesilesiyle bu eserlerin müelliflerine
varan rivayet zinciri zikredilerek icâzetler-tertip edilmiştir. İbnü’l-Cezerî, Kur’an kıraatinde
Hz. Peygamber ile kendi arasında on dört râvinin bulunduğunu belirtir (en-Neşr, I, 193-194).
Kastallânî de bu sayının kendisi için on beş olduğunu söylemiş, kıraatini Resûl-i Ekrem’e
ulaştıran ve İbnü’l-Cezerî ile başlayan isnad zincirindeki isimleri zikretmiştir (Leŧâifü’l-işârât,
I, 174-176). Günümüzde düzenlenen icâzetnâmeler incelendiğinde bir o kadar kıraat râvisi
eklenerek bu zincirin zamanımıza ulaştırıldığı görülmektedir.
Şekil ve muhteva bakımından farklı da olsa bazan muhtasar, bazan geniş olarak yazılan
kıraat icâzetlerinin tertibi şöyledir: Besmele, hamdele ve salveleden sonra Kur’an okuma ve
okutma ile kıraatlerin önemi belirtilerek ilgili hadislere yer verilir. Ardından icâzeti verecek
üstat (mücîz), tâlibin (mücâzün leh) Kur’an’ı hangi eserleri esas alarak hangi kıraate veya
kıraatlere göre okuduğunu belirtir, icâzet almaya ehil olduğuna işaret eder. Daha sonra kendi
üstadından başlayarak İbnü’l-Cezerî’ye kadar kıraat zincirini zikreder. Bazı icâzetnâmelerde bu
zincir Hz. Peygamber’e kadar götürülür. Bu arada yer yer kıraat râvilerine ait biyografik bilgiler
verilir ve icâzeti alacak tâlibe dua eden ve ondan dua bekleyen cümlelerle icâzet metni bitirilir.
Kıraat icâzeti genelde bir merasimle verilir. Bu merasimler Osmanlılar’da zaman içinde
gelişerek belli bir şekil almış ve gelenek günümüze kadar devam etmiştir. Buna göre Camide
öğleden önce cemaat huzurunda yapılan bu törende reîsü’l-kurrâ mihrabın önüne konan kürsüye
oturur. En yaşlı kıraat üstatlarından başlanarak reîsü’l-kurrânın sağında ve solunda hilâl
şeklinde bir oturma düzeni oluşturulur. Hilâl uçlarındaki genç okuyuculardan başlanarak sağlı
sollu tilâvet edilir; reîsü’l-kurrânın bitirilmesini istediği âyetin sonunda eliyle kürsüye vurması
üzerine âyetin son cümlesi birlikte okunarak diğer okuyucuya geçilir. Sağdan ve soldan birer
veya ikişer yaşlı üstat da indirâc (cem‘) metoduyla birkaç ayet kıraat ettikten sonra sıra icâzet
verilecek kişiye gelir. Huzura gelip reîsü’l-kurrânın elini öperek yüzü ona dönük şekilde oturan
287

tâlip, İhlâs suresinden başlayıp Nâs suresinin sonuna kadar kırâat-i aşereye göre ve indirâc
usulüyle tilâvet eder. Önceden hazırlanan icâzetnâme metni mücîz veya onun uygun göreceği
bir kişi tarafından yüksek sesle okunduktan sonra yapılan bir dua ile merasim sona erer.
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Uygulamalar
Burada ezber programında yer alan Burûc suresinin ilk iki ayetindeki َوال َّس َما ِء
ْ ِ  َذاbölümünün tecvid tahlili ve çözümlemesini yapacağız:
ُوج َو ْاليَوْ ِم ْال َموْ ُعو ِد
ِ ت البُر
ْ َوالسما َ ِء:

es-Se ( ّ )السidğam-ı şemsiyye bila ğunne,
şeddeli Sin ( )ـسّـidğam-ı misleyn bilâ ğunne,
mâi (  )ما َ ِءgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i muttasıl,
mâ’ ( ْ )ماَءdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,

ِْ تْالبُ ُر
وج
ِ َ ذا:

zât (ت
ِ َ ) ذاgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
ْ َ ) ذاdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız,
zât (ت
el ( ْ )الizhâr-ı kameriyye,
hükmur’-râ ( )رötre harekeden dolayı kalın,
rûc ( ْ )رُوجdurulduğunda medd-i arız,

َْواليَو ِم

el ( ْ)وال
َ izhâr-ı kameriyye,
yevm ( )يَوْ مdurulduğunda (vakf halinde) medd-i lîn,

:

ْ ال َموعُو ِد:

el ( ْ )اَلizhâr-ı kameriyye,
ûdi ( ) ُعو ِدgeçildiğinde (vasl halinde) medd-i tabii,
ûd ( ) ُعو ْدdurulduğunda (vakf halinde) medd-i ârız.
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Uygulama Soruları
1. Durulması zorunlu olan, durulmadığında mananın bozulduğu ve namazın
sihhatinin tehlikeye girdiği vakıf işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

ج
ط
ز
ق
م

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
( ) ق: Alâmetü’l-Vasl () َعالَ َمةُ ْال َوصْ ل: Geçmenin durmaya tercih edildiği
vakıftır.
ْ
B)
() ز: Vakf-ı Mücevvez ()ال ُم َج َّوز اَ ْل َو ْقف:
Geçmenin durmaya tercih
edildiği vakıftır.
C)
) م: Vakf-ı Lâzım ()ا ّلالَ ِزم اَل َوقف: Durulması zorunlu olmayan
vakıftır.
D)
( ) ج: Vakf-ı Câiz ()اَ ْل َو ْقف ْالجاَئِ ْز: Durmanın geçmeye tercih edildiği
vakıftır.
ْ Nefesin yetmemesi nedeniyle
ُ )ال ُم َر َّخص اَ ْل َو ْق:
E)
( ) ص: Vakf-ı Murahhas (ف
geçmenin durmaya tercih edildiği vakıftır.
3. “Bir mülkün menfaatini halka tahsis edip aynını, Allah Teâlâ’nın mülkü
hükmünde olmak üzere başkasının mülküne geçirmekten ve mülküne alıp sahip
olmaktan ebediyen alıkoymaktır.” Şeklinde tarif edilen kavram hangisidir?
A)
İmarethane
B)
Sadaka-i cariye
C)
İnfak
D)
Vakıf
E)
Sadaka
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlahiyat Fakültesi öğrencisinden farklı meclislerde ezberden okuması beklenen ayetler
bağlamında Burûc suresinin tahkik usulüne göre ezberletilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu ezberin
deftere yazılarak yapılması verimi artırıcı bir unsur olmuştur. Mürselât suresi de hadr usulüyle
okunarak yüzünden okuma pratik ve becerisi arttırılmıştır.
Tecvid konusunda vakıf işaretleri kuralı üzerinde durulmuştur. Kur’an kültürü kapsamında
vakıf kavramı etraflıca inceleme konusu yapılmış, okuma parçasında ise “İcâzet” konusuyla
ilgili bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Vakıf ne anlama gelmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hapsetmek
Tutmak
Durmak
Nefes almak
Geçmek

2. Tecvid literatüründe “vasl” kavramı ne anlama gelmektedir?
A)
Ulamak
B)
Geçmek
C)
Sekte yapmak
D)
Duraksamak
E)
İbtida yapmak
3. Kur’an lafızlarının usulüne uygun bir üslûpla okunması açısından okuyucuda
bulunması gereken niteliklerin mevcudiyetini belirten yazılı yeterlilik belgesine
ne ad verilir?
A)
Vesika
B)
Tasdikname
C)
İcazetname
D)
Sebu’l-Mesani
E)
İzinname
4. Kıraat literatüründe icazet verecek üstada ne denir?
A)
Mücîz
B)
Mücâzün aleyh
C)
İndirac
D)
Mücâzün fih
E)
Fem-i Muhsin
5. ْواَخ َْر
 يُنَبئayetinin meali aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
َ ُواْاْلن
ِ
َ سانُ ْيَو َمئِ ٍذ ْبِ َماْقَد َم
doğru verilmiştir?
A)
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla
erişemezsiniz
B)
Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz, her şeyi
apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.
C)
Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve
her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir
D)
O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı
şeyler haber verilir.
292

Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla

)E
bilendir.

? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirاِ َّن بَ ْ
ش َربِّكَ لَ َشديد 6.
ط َ
قُتِ َل اَصْ َحابُ ْاَلُ ْخ ُدو ِد )A
َو ْاليَوْ ِم ْال َموْ ُعو ِد )B
َوال َّس َما ِء َذا ِ ْ
ُوج )C
ت البُر ِ
ئ َويُعي ُد )D
اِنَّهُ هُ َو يُ ْب ِد ُ
ت لَهُ ْم َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر ٰذلِكَ ْالفَوْ ُز ْالـ َكبي ُر )E
اِ َّن الَّذينَ ٰا َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
?َ ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirوهُ َو ْال َغفُو ُر ْال َو ُدو ُد 7.
َو ٰ ّ
للاُ ِم ْن َو َرائِ ِه ْم ُمحيُ )A
َوال َّس َما ِء َذا ِ ْ
ُوج )B
ت البُر ِ
ُذ ْ
ش ْال َمجي ُد )C
وال َعرْ ِ
ض َو ٰ ّ
اَلَّذي لَهُ ُم ْل ُ
للاُ ع َٰلى ُكلِّ َش ْيء َشهيد )D
ك السَّمٰ َوا ِ
ت َو ْاَلَرْ ِ
ت لَهُ ْم َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر ٰذلِكَ ْالفَوْ ُز ْالـ َكبي ُر )E
اِ َّن الَّذينَ ٰا َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirفَعَّال لِ َما يُري ُد 8.
يق )A
اِ َّن الَّذينَ فَتَنُوا ْال ُم ْؤ ِمنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ثُ َّم لَ ْم يَتُوبُوا فَلَهُ ْم َع َذابُ َجهَنَّ َم َولَهُ ْم َع َذابُ ْال َحر ِ
َو ْاليَوْ ِم ْال َموْ ُعو ِد )B
بَ ِل الَّذينَ َكفَرُوا في تَ ْكذيب )C
َوهُ َو ْال َغفُو ُر ْال َو ُدو ُد )D
هَلْ اَ ٰتيكَ َحد ُ
يث ْال ُجنُو ِد )E
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirهَلْ اَ ٰتيكَ َحد ُ
يث ْال ُجنُو ِد 9.
قُتِ َل اَصْ َحابُ ْاَلُ ْخ ُدو ِد )A
فِرْ عَوْ نَ َوثَ ُمو َد )B
اِ َّن بَ ْ
ش َربِّكَ لَ َشديد )C
ط َ
ئ َويُعي ُد )D
اِنَّهُ هُ َو يُ ْب ِد ُ
ْ
ت لَهُ ْم َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر ٰذلِكَ ْالفَوْ ُز الـ َكبي ُر )E
اِ َّن الَّذينَ ٰا َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
? ayetinden sonra aşağıdaki ayetlerden hangisi gelmektedirفِرْ عَوْ نَ َوثَ ُمو َد 10.
بَ ِل الَّذينَ َكفَرُوا في تَ ْكذيب )A
َو ْاليَوْ ِم ْال َموْ ُعو ِد )B
َوال َّس َما ِء َذا ِ ْ
ُوج )C
ت البُر ِ
َو ْاليَوْ ِم ْال َموْ ُعو ِد )D
ت لَهُ ْم َجنَّات تَجْ ري ِم ْن تَحْ تِهَا ْاَلَ ْنهَا ُر ٰذلِكَ ْالفَوْ ُز ْالـ َكبي ُر )E
اِ َّن الَّذينَ ٰا َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
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Cevaplar

1) c, 2) b, 3) c, 4) a, 5) d, 6) d, 7) c, 8) e, 9) b, 10) a
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