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Öz
Kur an Kerim, kendine ait özellikleriyle vahiy süreci içerisinde hem yaz m
(kitabet) hem de okuma (k raat) yoluyla tespit edilmi ilahî bir kitapt r. Arap dili ile nazil
olmas na ra men, okuma bak m ndan normal bir Arapça metnin okunu undan farkl l k arz
eder. Onu insanlara ilk olarak okuyan Hz. Peygamber (a.s) n okuyu tarz ndan hareketle
bir tak m kurallar ortaya konmu tur. Bu kurallar n yer ald bir ilim dal olan tecvid in ana
konusu harflerdir. Harflerin mahreçlerinden ç kart lmas ve okuma esnas nda almalar
gereken s fatlar n n kendilerine verilmesinin ehemmiyeti kadar, harekelerine göre
seslendirilmeleri de o derece önemlidir. Harfin mahrecinden ç karken, s fatlar na göre
hançerenin ayarlanmas mahareti demek olan seslendirme, okumada mümkün oldu u kadar
ses birli ini sa layacak ve Kur an k raatini hatal okuyu lardan koruyacakt r. Bu husus
Kur an ö retiminin ilk basama n olu turmaktad r. Ard ndan ancak, di er ö retim
kurallar na geçilecektir. Kur an n okunmas kadar, onun ezberlenmesi de (h fz) önemlidir.
Gerekli alt yap n n olu turulmas ndan sonra ancak ezberleme merhalesine geçilmelidir. Cüz
sonlar ndaki sahifelerden ba layarak, sahife ba ndan sonuna do ru ezberlemek üzere,
parçadan bütüne prensibine ba l kal narak ezberleme yöntemi di er yöntemlere göre
daha verimlidir. Ezberleme ameliyesinde ö renci kadar ö retmenin de gayreti önemlidir.
Anahtar kelimeler: K raat, Tecvîd, Mahreç, Hareke, H fz
SOME REFLECTIONS ON THE TEACHING OF QUR AN AND
EDUCATION OF MEMORIZING IT
Abstract
The Holy Qur an is a divine book which was established through writing and
recitation with its unique characteristich in the period of revelation. Altough it was revealed
in Arabic, in recitation it shows differences from the recitation of ordinary Arabic text.
Several rules have been put down by taking the recitation of the first reciter prophet
Muhammed (pbuh) as a model. These rules are collected by the science of Tajweed which
primarily studies the letters. During the recitation it is important to produce the sound of
letters from the proper places (makhraj) by giving necessary attributions to them as well as
sounding them according to the wovels. While producing sound of a letter it is vital to
adjust the larynx according its attributions. This voicing will provide the voice unity in the
recitation and will save the Qur anic recitation from defects. This consists of the first step
in teaching of Qur an. Other rules of teaching follow this. Memorizing of the Qur an is as
important as its recitation. After establishing a base comes the memorizing. One starts from
the last pages of the chapters (juz) moving toward the beginning. This is called the method
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of from pieces to the whole. This method proved to be more practical than others. In the
process of memorizing effort of the instructer is as important as the students.
Key Words: Recitation, Tajweed, Makhraj, Wovel, Memorizing.

GR
Yüce Allah, insan ile ileti imini gönderdi i kitaplarla sa lam t r. Allah n
insanlardan kulluk boyutunda yapmalar n istedi i emirleri, tavsiye ve ö ütleri
veya yapmamalar n istedi i yasaklar hep bu yüce kitaplarda yer alm t r. O'nun
insanl a gönderdi i kutsal kitaplar halkas n n sonuncusunu yüce kitab m z
Kur'an' Kerim olu turmaktad r. Gönderilen her kutsal kitap gibi Kur'an' Kerim'de,
di erleri ile mukayese edilemeyecek tarzda insanlar taraf ndan okunmu ,
anla lmaya çal lm ve rehberli inde bir hayat tarz sürdürülmek konusunda
gerekli çaba gösterilmi tir. Kur'an' Kerim'in gerek bir nesne olarak nas l okunmas
ve gerekse okuyan bir özne olarak insan n okurken nas l bir hâlet-i rûhiyye
içerisinde bulunmas gerekti i konusunda pek çok eserler yaz lm t r. Bu
çal mam z n, özellikle Kur an n okunmas , harf ve laf zlar n n seslendirilmesi
konusunda bu alanda yaz lm eserler yan nda onlara bir katk sa layaca
kanaatini ta maktay z. Yine bu çal mam zda, Kur an ö retimi ve haf zl k e itimi
konusundaki dü üncelerimize de yer verece iz. Zira ele alaca m z hususlar n,
memleketimizde Türkçe olarak yaz lm eserlerde görebildi imiz kadar yla
yeterince incelenmedi ini dü ünmekteyiz.
Çal mam za Kur'an' Kerim'in nas l bir kitap oldu u ile ilgili özelliklerini
vurgulay p üzerinde duraca m z hususlara kap açacak tarifini yaparak ba lamak
istiyoruz. Ne ile u ra t m z n tam olarak fark nda olmak için bahsedece imiz
hususlar n bilinmesi gerekti ine inan yoruz.
Okuma anlam na gelen Kur'an' Kerim'i1 alimler öyle tarif etmi lerdir.
Arap dili ile Hz. Muhammed (s.a.v)'e indirilen, bize rivayet ve kitabet (yaz m)
yolu üzere mütevatir olarak nakledilen, mu'ciz, tilaveti ile ibadet edilen, Fatiha
Sûresi ile ba lay p Nas Sûresi ile son bulan Allah kelam d r. 2 Bu tarifte Kur'an'
Kerim'in dört özelli i bizim dikkatimizi çekmektedir. Bunlar: a) Arap dili ile
indirilmi laf z olmas . b) Bize kadar mütevatir bir ekilde nakledilmesi. c) Tilaveti
ile ibadet edilmesi. d) Allah kelam olmas d r. Bu özellikler üzerinde k saca
durmak istersek, birinci madde ile Kur'an' n Arap dili ile indirilmi oldu u
1

2

Kaynaklarda lügat anlam itibariyle Kur'an isminin, Allah kelam na has, hiçbir kökten türememi
özel bir isim; KRN kökünden türemi ayet ve sûreleri bünyesinde iç içe bulunduran bir isim; KRE
kökünden türemi , hemzeli, ismi meful manas na GUFRÂN vezninde (okunan kitap anlam nda) bir
mastar veya toplama, biriktirme anlam na gelen KUR' kökünden FU'LÂN vezninde bir mastar
oldu una deyinilmektedir. Görü lerin en isabetli olan ile ilgili olarak bak: (Suyûtî, Celâluddîn
Abdurrahman, el- tkân fî Ulûmi'l-Kur'an, Beyrut ts, I/50-51).
Pezdevî, Usul, (Ke fu'l-Esrâr), Beyrut, I/38. ki nolu dipnot; Zerkânî, Muhammed Abdulazîm,
Menâhilu'l- rfân fî Ulûmi'l-Kur'an, Mekke, I/12; Hallâf, Abdulvehhâb, lmu Usuli'l-F kh, stanbul
1984, s. 22-23.
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anlat lmaktad r ki, bununla onun tercüme ve tefsirlerinin Kur'an olamayaca ifade
edilmi olmaktad r. Bize kadar mütevatir bir ekilde nakledilmi olmas ise onun
gerek ezberleme ve gerekse kitabet (yaz m) yolu ile bize kadar orijinal ekli ile
gelen Kur'an oldu unu anlatmaktad r. Öyle ki son arza olay nda3 Hz. Cibril ile Hz.
Peygamber (a.s)' n birbirlerine kar l kl olarak okuduklar Kur'an Hz. Ebubekir
döneminde cem edilmi tir. Hz. Osman döneminde ise ayn Kur'an ço alt larak
slam beldelerine gönderilmi ve böylece söz konusu Kur'an'lar n ayn lar olmasa
da onlardan hareketle istinsah edilen Mushaflar, zamanla yaz n n da bir tak m
de i iklikler kazanmas sonucu yaz larak zaman m za kadar ula t r lm lard r.4
Kur an n tarifinden anla lan bir özelli i de onunla ibadet ediliyor
olmas d r. badetlerin en üstünü olarak kabul edilen ve müslümanlar n hayat nda
her gün be defa olarak k l nan namaz n rükünlerinden biri de Kur an okumakt r.
Kur an okumaks z n namaz n caiz olmayaca
konusunda alimler ittifak
etmi lerdir.5 Bunun ötesinde sadece Kur an okuman n bile ibadet oldu unu ifade
eden hadisler mevcuttur: Ümmetimin ibadetinin en üstünü Kur an okumakt r 6
gibi hadisler bu hususta birer örnektirler. Kur an n di er bir özelli i ise onun
Allah kelam olmas d r.7 Bu hususiyeti ile Kur an, melek, cin veya be er sözü
olmaktan ayr lm t r. Aç klad m z bu özellikleri ile Kur an, -kendine has orijinal
yap s yla- Allah n insanl a gönderdi i son ilahî hidayet kayna d r. Nazil oldu u
günden itibaren davetine kulak veren müslümanlar taraf ndan okunmu ve
kendisiyle tarih boyunca ibadet edilmi tir ve edilecektir. Namaz gibi de eri yüce
bir ibadeti yerine getirmek için, en az namaz n caiz olaca kadar Kur an dan bir
miktar okumak mecburiyetinde oldu umuz gibi,8 yüce kitab m zla ünsiyet kurup
onun laf zlar n n feyzinden istifade etmek ve adeta Rabbimizle konu mak için de
ayn zorunlulu u içimizde hissetmekteyiz. Zaten Kur an Kerim de onu okumam z
bize emredilir. Vahiy sürecinin henüz ba lar nda inen Müzzemmil Sûresinde Hz.
Peygamber (a.s) a hitaben Allah Teâlâ, Rasulum! Kur an tane tane oku 9
buyurarak gece kalk p dua ve ibadet etmesini, Kur an okumas n , bunun insan için
çok önemli ve etkili oldu unu ifade etmektedir. Ayn sûrenin son ayetinde ise Hz.
Peygamber (a.s) n arkada lar yla birlikte gece namaz na kalkt
ve iki defa
Kur an dan kolay n za geleni okuyun 10 hükmü yer almaktad r. Kur an okumakla
3

4
5

6
7
8

9
10

Hz. Peygamber (a.s) kendisine vahyedilen her ayeti hem yazd r yor hem de her sene Cebrail (a.s) a
bütün vahyedilenleri okuyordu. Vefat etti i sene ise kendisine vahyedilen Kur an iki defa Cebrail
(a.s) a arzedip okudu. Bu olaya arza olay denmektedir. (Sicistânî, Ebubekir Abdullah b. Ebî
Davud Süleyman b. el-E as, Kitâbu l-Mesâhif, M s r 1936, s. 5).
Hüsnî eyh Osman, Güzel Kur an Okuma, (Çev: Yavuz F rat), Ankara 2006, s. 342 vd.
bn Rü d, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed, Bidâyetu l-Müctehid ve Nihâyetu l-Muktesid, stanbul
1985, I/98.
Suyûtî, tkân, 1/104. Sirâcuddîn, Abdullah, Tilâvetu l-Kur ani l-Mecîd, Halep 1984, s. 36.
Bakara 2/75; Fetih 48/15.
Hanefi mezhebine göre farz olan k raat için, her rekatta üç k sa ayet ya da üç k sa ayet
uzunlu unda sadece bir ayet okunmu olmas yeterlidir. Abidîn, Alâuddîn, el-Hediyyetu lAlâiyyeh, stanbul 1984, s. 45; Bilmen, Ö. Nasuhî, Büyük slam lmihali, stanbul 1962, s. 164.
Müzzemmil 73/4.
Müzzemmil 73/20.
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ilgili buna benzer ayetler göstermek mümkündür.11 Ayetlerdeki hitaplar, her ne
kadar Hz. Peygamber (a.s) a yönelik olsa da, emrin özel olu u hükmün genel
olu unu engellemez kural gere ince hepimize yöneliktirler. Öyleyse Kur an
okuman n Müslüman bir kimse için ayr lmaz bir vasf olmas gerekti ini
söylememiz mümkündür. Bu vasf milletimize kazand rmak amac yla yüce
ecdad m z, islamiyeti kabul etti i bin y l a k nd r, insan m za Kur an okumay
ö retmek ve onun prensipleri do rultusunda e itim yapt rarak güzel bir hayat
sa lamak için çe itli kurumlar meydana getirmi lerdir. Kur an ö retimi ve haf zl k
e itiminin etkin olarak yap ld ve vatanda lar n din e itimi ihtiyac n kar lamak
üzere devlet eliyle aç lm Kur an Kurslar , mezkur kurumlar n günümüzdeki
birimlerinden sadece bir tanesidir.
2000 y l nda yürürlü e giren Kur an Kurslar
kurumlar n amaçlar içerisinde, uygun nitelikli vatanda lara;

yönetmeli inde, bu

a) Kur an Kerim i usulüne uygun olarak yüzünden okumay ö retmek,
b) Kur an Kerim i do ru bir ekilde okumay sa lay c bilgileri (tecvid,
tashîh-i hurûf ve talim) uygulamal olarak ö retmek,
c) Haf zl k yapt rmak vs. gibi hususlar n d nda burada anmad
maddeler de yer almaktad r.12

m z ba ka

Görüldü ü üzere haf zl k gibi önemli bir görev, ba ka kurumlara de il de,
resmen sadece Kur an Kurslar na verilmi tir. Bu vazife Kur an Kurslar n çok
önemli k lmaktad r. Aç ld klar günden beri bu kurumlarda pek çok haf z yeti mi
ve dini ihtiyaçlar kar lamak üzere kurulan resmi kuruma ba l birimlerde hizmet
vermektedirler. Kurulan her kurumun i lerli i ve verimlili i konusunda bir tak m
problemlerle kar kar ya gelinmesi kaç n lmazd r. Sözünü etti imiz Kur an
Kurslar nda da e itim ve ö retim bak m ndan baz sorunlar ya anm ve
ya anmaktad r. Bu sorunlarla ilgili olarak alan nda uzman akademisyenler
taraf ndan kitap ve makale çap nda güzel çal malar yap lm t r.13 Her hangi bir
yerde meydana gelen problemlerle ilgisi olan veya kendi ilgi alan na giren
kimselere dü en görev, e er katk s olacaksa o problemlere el atmak ve çözüm
üretmeye çal makt r. Küçümsenmeyecek bir zaman boyunca dînî hizmetler
alan nda görev yapm olmam z ve u an itibariyle lahiyat Fakültesinde görevli
bulunmam z ve okuttu umuz ders itibariyle de Kur an Kurslar nda istihdam edilen
arkada larla bir anlamda ayn görevi payla m olmam z bizi bu kurumlarla ili kili
k lm t r. Ben bu k sa çal mamda Kur an Kurslar nda gerçekle tirilen ö retim
hakk nda ahit oldu um (bence) kusurlu birkaç husus hakk nda öneri ve
11
12

13

Neml 27/92; Bakara 2/121; Âl-i mrân 3/113.
Bayraktar, M. Faruk, Kur an Kurslar n n Sorunlar ve Gelece i le lgili Baz Dü ünceler, (Yayg n
Din E itiminin Sorunlar Sempozyumu), Kayseri 2003, s. 199.
Koç, Ahmet, Kur an Kurslar nda E itim ve Verimlilik, Ankara 2005, Ayd n, A. R za, Kur an kursu
Ö reticilerinin Mesleki Sorunlar , (Bas lmam Yüksek Lisans Tezi, OMÜSBE, Samsun 1991);
Bayraktar, M. Faruk, E itim Kurumu Olarak Kur an Kurslar Üzerine Bir Ara t rma, stanbul
1992.
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tavsiyelerde bulunmak ve hedeflenen zamanda bitirilmesini sa lamak amac yla,
haf zl k e itimi konusunda baz dü ünce ve tecrübelerimi ifade etmeye
çal aca m. Bunun hem Kur an Kurslar ve hem de Kur an tedrisat n n yap ld
di er kurumlar için faydal olaca n ummaktay m.
I. KUR AN OKUMANIN ESASLARI
Kur an, Arapça indirilmi bir kitap olmakla birlikte,14 onun okunmas ,
s radan bir Arapça metni okumak gibi de ildir. Kur an okuman n kendine özgü
kural ve kaideleri vard r. Tecvid ilmi diye bildi imiz Kur an okuma disiplinleri,
kendisine Kur an n nazil oldu u Hz. Peygamber (a.s) n okuma tarz ndan
hareketle ortaya konmu bir ilim olup, Kur an k raatinde bu disiplinlere uymak bir
gereklilik olarak kabul edilmi tir.15 Tecvitsiz Kur an okuman n hata ve kusurdan
hâli olmayaca na bu i in uzmanlar nca dikkat çekilmi tir.16
A. HARFLER DO RU SESLEND RME EK LLER
Kur an okuma i ine öncelikle tecvid ilminin kendisine konu edindi i
harflerden ve onlar n okuma esnas nda almalar gereken seslerden ba lamak
gerekmektedir. Harfleri ç k yerlerinden alacaklar seslerle birlikte ç karabilme
yetisini ö rencilere kazand rmadan di er konulara geçmemek laz md r. Bunun için
de öncelikle Arap veya Kur an Elifbâs 17 diyebilece imiz harf tablosunu ve harfleri
ö renmek gereklidir. Araplar harfleri el-hemzetu, ve l-elifu, ve l-hêu, ve l-aynu,
ve l-hâu, ve l- aynu v.s eklinde ö retmektedirler.18 Bizler ise Elif be, te, se, cim
v.s eklinde ö retmekteyiz. Harfler ö renciye ö retilirken, ö retici e er harfi,
harfin alaca ses ile ö retiyorsa, onu yanl sesle mesela; Be yerine Ba diye
ö retmemelidir. Zaman zaman Elif Cüz ü okuyan çocuklardan harfleri saymalar n
istedi imizde, onlar n: Elif, ba, ta, sa diye seslendirerek harfleri s ralad klar n
duymaktay z ki, bu yanl bir ö retimdir. Harflerin isimleri do ru seslerle
ö retildikten sonra alacaklar i aretlerine geçilmelidir.
Lâmelif d nda 28 harften olu an Arap Elifbâs , harflerin ç k yerlerine
nispeti aç s ndan çe itli kategorilerde de erlendirilmi lerdir.19 Biz burada sadece
kal n sesi kabul eden ve etmeyen harfler diye bir s n flamaya tabi tutup, bu

14
15
16
17

18
19

Yûsuf 12/2; Zümer 39/28; Fussilet 41/3; ûra 42/7.
Suyûtî, tkân, I/100.
Kârî, Ali b. Sultan, el-Minehu l-Fikriyye alâ Metni l-Cezeriyyeh, H. 1308, s. 28-29.
Elifbâ, Arap dilinin seslerini ve yaz sistemini gösteren harfler dizisidir. Elifbân n, biri ba lang çtan
hicrete, di eri hicretten günümüze kadar devam eden iki dönemi vard r. lâmelif ile 29 harfe
varan Arap elifbâs günümüze gelinceye kadar büyük geli meler kazanm t r. Daha fazla bilgi için
bak: D A, stanbul 1995, Elifbâ md.
Hüsnî eyh Osman, Güzel Kur an Okuma, s. 317.
Hüsnî eyh Osman, Güzel Kur an Okuma, s. 336- 338. Dipnot k sm .
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harflerin ald klar
çal aca z.

harekeye20 göre kazand klar

sesler üzerinde durmaya

1. KALIN SESL ( ST LÂ) HARFLER N SESLEND R LMES
Tecvid ilmi ile ilgilenen alimler, Arap alfabesini olu turan harfleri kal n
sesi kabul eden ve etmeyen harfler eklinde iki k sma ay rm lard r. Kal n sesi
kabul eden harflere isti lâ harfleri denmekte olup bu harfler:
eklinde formüle edilmi olan 7 harftir.21 sti lâ harfleri diye isimlendirilmesinin
sebebi ise, bu harfleri telaffuz ederken dilin üst çeneye do ru yükselmesindendir. 22
Bir harf, sesini ortaya ç kartacak ve ona istikamet verecek ekilde üç türlü hareke
al r. Bunlar fetha (üstün), damme (ötre) ve kesre (esre) dir. Ya da bunlar n iki üstün
iki esre ve iki ötre diye bildi imiz tenvinli halleridir.
Kal n sesi kabul eden harfler fethal hallerinde A sesi, dammeli
hallerinde U sesi ve kesreli hallerinde ise I ile aras bir ses al rlar. Yani bu ne
tam I ne de tam
sesidir. I sesinden ba lay p
sesine do ru giden bir
sestir.23 Kal n sesli harf kesre harekesi ile telaffuz edilirken, harf, I sesinden
20

21

22
23

Hareke, harfleri do ru seslendirmek için harfin üstüne, önüne ve alt na konan i aretlerden ibarettir.
Lügatte k m ldamak, hareket etmek anlamlar na gelir. Bir tecvid terimi olarak ise, mahrecin
hareket etmesi anlam nad r. Ses ilminde ise, sese ili en bir niteliktir. Bunlar sükûn un kar l olan
damme (ötre), fetha (üstün) ve kesre (esre) dir. ( brahim Mustafa ve arkada lar , Mu cemu l-Vasît,
Tahran, ts). Harekeli okuyu ise, hareke istikametinde harfi seslendirmektir. Hz. Osman (r.a) n
ço altt
Kur an larda bu i aretler yoktu. Fetihlerin artmas yla müslümanl
kabul eden
kimselerin ço almas sonucu Kur an okumay kolayla t rmak amac yla acemi kimseler için
harflere çe itli i aretler kondu. Bunu ilk defa yapan Ebu l-Esved ed-Duelî dir.
Fetha, (yani üstün) i aretinde a z aç ld için ona bu manaya gelen fetha, damme (yani ötre)
i aretinde dudaklar yumuldu u için ona bu manaya gelen damme ve kesre (yani esre) de alt çene
biraz a a do ru k r ld için ona bu manaya gelen kesre ad n verdi. Daha sonra bu i aretleri
yatay elif, vav ve ya eklinde biçimlendiren ise Halil b. Ahmed el-Ferâhidî dir. Belirlenen bu
ekiller günümüze kadar geldiler. (Hüsnî eyh Osman, Keylâ Nuht e fil mlâ, Cidde 2005, s. 2127; Zerkânî, Menâhilu l- rfân, I/399 vd; Hüsnî eyh Osman, Güzel Kur an Okuma, s. 46. Fetha,
damme ve kesre yi seslendirme halinde dudaklar n görünümünü gösteren resimler için bak: Ayn
eser, s. 48).
Bu harflere kal n olarak seslendirilmeleri hallerinde Ra harfini ve Lafzatullah n lam n da
eklemek gerekir. Baz okuma rehberlerinde, bahsetti imiz bu kal n sesli harfler d nda bo az
harflerinden olan noktas z Ha ve Ay n (
) harflerinin kal n sesli harflere ilave edildi ini
görmekteyiz. (Bak: Belviranl , Ali Kemal, Kur an Rehberi, Nedve Yay nlar , Konya 1981, s. 6).
Biz imdiye kadar bu iki harfin kal n sesli olu u ile ilgili bir bilgiye temel kaynaklarda henüz
rastlam de iliz. Tam aksine bu harflerin ince sesli olduklar halde kal n sesle seslendirilmesinden
yak nan ve ince sesle seslendirilmesini tenbih eden müellifleri bilmekteyiz. (Noktas z Ha ve Ay n
harflerinin ince sesli olu u ile ilgili olarak bak: Hüsnî, Güzel Kur an Okuma, s. 45 de 13 nolu
dipnot. Yine bak: s. 268 ve 274). Bu iki harfin memleketimizde yaz lan Rehber Kitaplar nda kal n
sesli harfler aras na konmas , bunlar n kal n sesli harfler olmas ndan de il, her halde biz Türklerin
bu iki harfi kal n sesle seslendirmemiz hatas ndan kaynaklanmaktad r.
Kârî, Minehu l-Fikriyyeh, s. 4.
Kal n sesi kabul eden harfin kesre ile harekelenmesi halinde onun alaca ses anlat l rken kesrenin;
kal n harfe ise I sesi veren bir çizgidir. (Karaçam, smail, Tecvid Bilgisi ve Kur an
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sesine do ru varan bir ses al r. Bundan amaçlanan ise, kal n sesli harfi kal n olarak
telaffuz ederken kesresinin ince sesli olu unu dikkate alarak o sesi de vermektir.24
Mesela, kal n sesli olan Sad harfinin fethal olmas halinde onu Se eklinde
de il, Sa diye, damme halinde Su diye ve kesre halinde ise S i diye, yani I
dan
ye do ru bir sesle harfin kal nl ve kesrenin inceli i belirtilmelidir. Kal n
sesli olan harfin kesreli halindeki sesi, yaz dan ziyade ancak okuyucunun a z ndan
duyarak ö renmelidir. Kal n sesli di er harfler de buna k yas edilmelidir.
Kal n sesi kabul eden harflerin uzat lmalar (med) halinde de almalar
gereken sese dikkat etmek gerekir. Fethal halinde uzat lan kal n sesli harf,
kendisinden sonra gelen ve onu uzatan elifi de kal n sesle okutur. Örne in,
gibi. Dammeli hallerinde, tam U sesi ile uzat l rlar. Mesela,
gibi. Kesreli hallerinde ise yine kal n sesten ince sese do ru
meyleden bir sesle uzat larak seslendirilirler. Örne in,
gibi. Yani bu hallerinde Sî, Gî örneklerinde oldu u gibi tam I sesi ile
uzat lmazlar.
2. NCE SESL ( ST FÂLE) HARFLER N SESLEND R LMES
nce sesi kabul eden harfler ise mezkur 7 harfin d nda kalan Elifbâ n n
di er harfleri olup müstefile veya istifâle harfleri ad n al rlar. 25 u beyitte
toplanm lard r:
Bu ismi almalar n n
edilmelerindendir.26

sebebi

ise

seslerinin

a zn

alt

k sm na

nispet

nce sesli olan harfler, fethal hallerinde E sesi, kesreli hallerinde
sesi
ve dammeli hallerinde ise Ü ile U aras bir ses al rlar. Yani bu ne tam kal n U
ne de tam olarak Ü sesidir. nceltilmi U olarak iki sesi de al rlar. Bu harflerin
dammeli hallerinde böyle seslendirilmelerinin sebebi ise, harflerin ince sese,
harekenin ise Araplardan ve ehil haf zlar n a z ndan duyuldu u kadar ile kal n
sese sahip olmas ndand r. Araplar n telaffuzunda asla net olarak Ü sesi
duyulmaz. Dolay s yla mesela Dal harfini telaffuz ederken, fethal halinde De
diye, kesreli halinde Di diye ve dammeli halinde ise Ü-U aras bir sesle çok
ince ve çok kal n sesten uzak kalarak inceltilmi U sesiyle seslendirmek gerekir.

24
25
26

Kerim in K raat , Serhat Yay nlar , s. 25); (Belviranl , Kur an Rehberi, s. 13) eklinde yap lan
tan m bizce eksik kalm t r. Çünkü bu takdirde baz kelimeleri seslendirmek hem zorla acak ve
hem de kal n sesli harfe kesrenin ince sesi yans t lm olmayacakt r. Örne in Kur an da çok s k
geçen "
" kelimesini, Kaf harfinin kesresi, Sin harfinin sükunu ve T harfinin kesresi ile
okudu umuzda teleffuzu mezkur tan mdaki duruma göre zorla acak ve Türkçe olarak okumaya
çal rsak G sd
eklinde seslendirilecektir. Halbuki usta okuyucular bu kal n sesli harflerdeki
kesrenin ince sesinin varl na binâen bu kelimeyi Türkçe yazd m z ekilde oldu u gibi büsbütün
kal n okumamaktad rlar. Aksine harfin kal n sesli ve kesrenin ise ince sesli olu unu dikkate
almaktad rlar.
Hüsnî eyh Osman, Güzel Kur an Okuma, s. 190 da 21 nolu dipnot.
Kârî, Minehu l-Fikriyyeh, s. 25.
Ma nisî, Ahmed bn Muhammed, Terceme-i Cezerî, stanbul 1280, s. 120-121.
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Bunu yaz ile ifade etmek mümkün olmad
için Türkçe yaz ile yazmaktan
çekiniyoruz. nce sesli bir harfin damme harekesiyle seslendirilmesi bizzat
okuyucunun do ru telaffuzundan i itilerek al nmal d r.
nce sesli harflerin uzat larak okunmalar (med) halinde de seslerine dikkat
etmek gerekmektedir. nce sesli bir harf fetha harekesi ile uzat ld nda, harften
sonra onu uzatmak için gelen elif ince okunur. Örne in,
kelimesini
okurken, Sin harfini uzatan elif in inceltilmi A sesiyle Sin harfini uzatt n
dikkatten kaç rmamal y z. ayet bu harfi uzatan elifin sesini biraz kal nla t r rsak,
uzatt Sin harfinin Sad harfine dönü tü ünü duyar z. Aksine, Sin harfini uzatan
elifin sesini olmas gerekenden biraz daha fazla incelterek uzat rsak, bu takdirde de
sanki imâle yap yormu uz gibi bir ses duyar z. Dengenin sa land
durumun
ötesindeki her iki okuyu ta hatal d r. Türkçemizde baz kelimelerin telaffuzu, ince
sesli harflerin fetha halinde uzat lmalar halinde almalar gereken ses konusunda
bize örnek te kil etmelerinden istifade etmeliyiz. Mesela kibarca telaffuz edilen
lâle kelimesi gibi. Lâle kelimesinin lâ s n n uzat lmas halinde ald ses, bütün
ince seslilerin fetha ile uzat lmalar halinde almalar gereken sestir. Bu kelimenin
uzat lan Lâ s na nispetle ince seslilerin fethal uzat l lar n iyi k yaslamal y z. Bu
harfler kesre halinde ise Î sesiyle uzat l rlar. Damme harekesi ile uzat ld klar nda
ise, Ü ile U aras bir sesle uzat l rlar. Biz Türklerin bu harfleri Ü sesi ile
uzatmam z bir seslendirme hatas oldu u gibi,27 Araplar n kal n U sesi ile
uzatmalar da yine bir seslendirme hatas d r.28 Kal n ve ince sesli harflerin
harekelere göre almalar gereken sesler ö rencilere ö retilirken bu konu
savsaklanmamal , mümkün oldu unca ö reten kimsenin her ö renci ile ayr ayr
ilgilenerek bu sesleri onlara kavratmal d r. Alfabenin tüm harfleri harekelere göre
seslendirildikten sonra, ince ve kal n sesli harfler yan yana yaz larak, ince sesli
harften kal n sesli harfe veya tersi ile geçi yap larak dil al kanl
kazand r lmal d r. ki harf üzerinde do ru seslendirme denemelerinden sonra
harfler daha da ço alt larak üç veya dört harften olu an kelimeler üzerinde do ru
seslendirme al t rmalar yap lmal d r. Aksi takdirde harfleri do ru seslendirme
becerisine ula lamayacakt r.
27

28

Usta bir okuyucu olan Dr. Tayyar Alt kulaç, yazd
Kur an Okumaya Giri adl rehberinin
önsözünde ayn hususa temas etmekte ve mesela (
) kelimesinin mim harfinin ince Ü sesi
ile uzat lmas n n hata oldu unu ve Kur an ö reticilerinin bu tür hatalar konusunda dikkatli olmalar
gerekti ini ifade etmektedir. (Bak: Alt kulaç, Tayyar, Kur an Okumaya Giri , D. .B. Yay nlar ,
Ankara 1995, s. 5).
Arap âlemi, konu malar nda ince sesli bir harf ile kal n sesli bir harfin dammeli halinin
telaffuzunda hemen hemen bir ay r m gözetmeksizin ayn sesi vererek konu maktad rlar. Hatta
haf zlar n n bir k sm Kur an okurken ince ve kal n sesli harflerin dammeli halinde gösterilmesi
gereken fark göstermemektedirler. Mesela (
) kelimesinin " " harfi ile (
)
kelimesinin " " harfinin telaffuzu aras nda bir ayr m gözetmeksizin ikisini de kal n sesle
seslendirmektedirler. Halbuki telaffuzda bu harflerden birinin kal n sesli isti lâ harfi, di erinin ise
ince sesli istifâle harfi oldu unun belirtilmesi laz md r. Yani ince sesli harfte harfin inceli i ve
harekenin kal n sesli olu u dikkate al nmal d r. lim, halk n konu mas ndan de il, mütehass slar n
koyduklar kurallardan ibarettir. (Bak: Sa man, Ali R za, Sa man Tecvidi, stanbul 1958, s. 22 de
26 nolu dipnot).
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Memleketimizde yaz lan baz Kur an ö retim rehberlerinde bu
seslendirmeler konusunda bizce eksik b rak lan veya eksik yap lan tan mlamalar
oldu u gibi, baz lar nda ise yanl bilgilendirme söz konusudur: Mesela, damme
harekesinin i levini ö retmek için onu tan mlayan bir Hocam z
nce harfleri
Ü , kal n harfleri de U sesi ile okumam za yarar. diyerek, dammeyi, bizce ince
harfler hakk nda tam do ru olmayan bir ifade ile tan mlad ktan sonra, ifadesini
düzeltmek için hemen ard ndan, Fakat Arapçadaki ince harflere konan ötre,
Türkçemizdeki Ü sesinden farkl olup Ü ile U aras bir okuyu tur. diyerek
önceki ifadesini tashih etmeye çal makta ve baz örnekler vermektedir.29 Yine
Kur an ö renecekler için rehber eser haz rlayan bir ba ka Hocam z da ötreyi
tan mlarken nce harfleri Ü ile kal n harfleri de U ile okutur diyerek bizce
ötre i areti için ince harfler hakk nda do ru olmayan bir tan m yapmaktad r.30
Kur an ö renecek kimseleri yanl yönlendirecek ekilde benzer birçok hatay
bünyesinde bulunduran seslendirilmi görüntülü ve görüntüsüz eserler pek çoktur.
Bunlardan sak nmak laz md r. Bu konuda rehber yazan yazarlar m z n en önemli
hatalar ndan biri de, rehber kitaplar nda ö retim için örnek olarak verdikleri
Arapça kelimelerin okunu biçimlerini Türkçe ifadelerle vermeye çal m
olmalar d r. Arapça kelimelerin telaffuzlar n n asla kar l n veremeyecek olan bu
yeni harflerle Kur an ö retilmeye çal lmas yanl bir yoldur.31 Bizlere dü en
görev, Kur an laf zlar n seslendirmede ehil olan okuyucu haf zlar n ve özellikle de
ehil Arap okuyucular n n okuyu lar ndan Arap harflerinin seslendirilme biçimlerini
ö renmeye çal mak olacakt r. Ehil Arap okuyucular diyorum. Zira onlar n
içerisinde de okuyu lar nda hatal olan ki iler çoktur. Seslerinin yüksekli ine ve
yapt klar na melerin renklili ine ve bir nefeste uzun okuyu lara odaklanarak
k raat gölgede b rakanlar mevcuttur. Bununla birlikte her milletin kendi dilini en
iyi konu aca kabulünden hareketle Araplar n da Arapçay en iyi konu aca bir
gerçektir. Her ne kadar dil itibariyle Arapça olsa da okunu u itibariyle s radan
Arapça bir metinden farkl l k arzeden Kur an k raat konusunda, foneti ine uygun
tarzda icra eden Araplar n okuyu lar ndan istifade etmeliyiz. Öyle ki, bu anlamda
bizler, Araplar n Kur an n harf ve laf zlar n seslendirmelerinden istifade etmekle
de yükümlüyüz. Zira Hz. Peygamber (a.s) Kur an Arap na meleri ve onlar n
seslendirdikleri ekilde okuyun. Sizleri ehli kitap ve isyankârlar n makamlar ndan

29
30
31

Karaçam, Tecvid bilgisi ve Kur an Kerim in K raat , s. 25- 26.
Belviranl , Kur an Rehberi, s. 14.
Bu konuda haz rlanm baz Kur an okuma rehberlerinde harflerin ince ve kal n sesli olu lar na
kar l k olmas ve do ru seslendirmeyi sa lamas amac yla harfler alt na transkripsiyon i aretler
konmu tur. Haz rlad
Kur an Okumaya Giri rehberinde ö retim için örnek olarak verdi i
Arapça kelimelerin kar l klar n Türkçe yeni harflerle ve transkripsiyon edilmi ekilde veren
Tayyar Alt kulaç, Arapça kelimelerin kar l klar n n yeni harflerle verilmi olmas Kur an
ö renecekleri aldatmas n. Bunlar hiçbir zaman Arapça kelimeleri okumada onlar n tam kar l klar
olamaz. Ba lang ç devresinde harflerin gerçek sesleriyle kulaklar m z doldurdu umuz ve bu
sesleri ç kartmaya a z m z al t rd m z güne kadar ehil ki ilerden yararlanmal d r demektedir.
(Alt kulaç, Kur an Okumaya Giri , s. 6).
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sak nd r r m 32 buyurmu tur. bn Cezerî nin mukaddimesinin baz nüshalar nda
yer ald kadar yla, Hadis-i erifte ifade olunan bu yükümlülü ümüzü o, bir beyti
ile öyle dile getirmektedir:

Kur an; hadr, tedvîr ve tahkîk okuyu u ile okunur. Bunlar n hepsi uyulan
okuma biçimleridir.
Arap luhûnu33 ile olan bir sesle birlikte, Arapça olarak tecvitli ve tane tane
okunur .34
Burada Arap elhan ndan amaçlanan, Araplar n Kur an tabiî olarak
okumalar ve tabiî olarak (laf zlar ) seslendirmeleridir. F sk ehlinin elhan ise,
mus kî kurallar ndan istifade ile elde edilen makam ve na melerdir. Hadis-i erifte
ifade olunan emir, hüküm aç s ndan (vücûb de il) nedb/mendub olarak yorumlan r.
Yine Hadis-i erifteki f sk ehli ve kitap ehlinin elhan ndan dolay vurgulanan
yasaklama ise, e er lahin (makam/na me) ile birlikte harflerin laf zlar n korumak
mümkün oluyorsa, hüküm olarak bu okuyu mekruh olmakla yorumlan r. (Bu ayn
zamanda tahrimen mekruh yani haram anlam na da gelebilir). Aksi takdirde lahin
ile birlikte harflerin telaffuzlar n korumak mümkün olmuyorsa, bu lahin ile okuyu
haram olarak yorumlan r.35
Bu bilgilerden hareketle unu söylemek mümkündür. Kur an k raatinde
onun harf ve laf zlar n seslendirme aç s ndan ehil olan Arap okuyucular n n
seslendirme biçimlerine uymak ve onlar n tabiî olan seslendirmelerinden istifade
etmek en uygun ve en do ru yol olmakla beraber, k raat ve telaffuzu bozmadan ve
bunlar makam ve na melere feda etmeden, ölçülü bir ekilde musikî
makamlar ndan istifade etmenin de imkan çerçevesinde oldu udur. Öyleyse k raat
kerahetten kurtarmak için harflerin telaffuzuna asla halel getirmeyecek ekilde her
eyin hakk n vererek, makamlardan ve bir dili konu anlar olarak kendi tabiat m za
özgü seslerimizden istifade etmekle birlikte, onu, birebir musikî kal plar n n
içerisine sokmadan, Arap foneti ine uymay temel alarak, icra yorumunda bir
sentez yap p kendi okuyu formumuzu olu turabilmeliyiz. Bahsetti imiz bu husus
uzun bir zaman içerisinde gelinebilecek yolun son halkas n te kil eder. Ancak
Kur an ö renmek arzusunda olan kimselere ilk etapta bahsini yapt m z Kur an
32
33

34
35

Beyhakî, Ahmed b. Hüseyin b. Ali, uabu l- man, (mahtut), II/10.
Luhûn, Lahin kelimesinin ço ulu olup birkaç manaya gelmektedir. Lahin, sözün fehvas , yani
söylenme üslubu anlam nad r. Sen onlar (ehli kitab ) sözlerinin üslubundan tan rs n
(47/Muhammed, 30) ayetinde bu manadad r. Sözü terennüm ederken na me yap lmas ,
uzat lmayacak yerde uzat lmas , ifadenin bozulmas anlam na gelen tadrîb (
) veya okuma
esnas nda sesi defalarca yükseltip alçaltma anlam na gelen terc i (
) anlam ndad r. K raatte
terc i ise, harfleri tekrarlamakt r. (Bak: Kurtubî, Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Cam i li
Ahkâmi l-Kur an, Beyrut, XVI/252; I/16- 17; Bir tecvid terimi olarak daha çok okuyu ta hata
yapmak anlam ndad r. Hüsnî eyh Osman, Güzel Kur an Okuma, s. 44- 45).
bn Cezerî, Mukadime-i Cezerî, Haz: M. Sadi Çögenli, s. 7 (Arapça k s m).
Kârî, Minehu l-Fikriyyeh , s. 32-33.
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harflerinin do ru seslendirilmesinden ve yerlerinden ç kar lmas ndan ba lan lmal
ve uzun zaman alacak olsa da okuma san at nda uzmanla ma gibi bir idealle
motive edilmelidirler.
B. KEL MELER N TECV D D S PL N
Ö RET LMELER

ÇER S NDE

Kur an harflerini tan yan, onlar do ru seslendirmeye çal an ve as l
yerlerinden ç kar lmas n ö renen ö rencilere ikinci olarak okuyacaklar
Kur an n kelime ve metinlerini tecvid disiplini içerisinde ö retmeye çal mak
olacakt r. Kur an kelimelerine nas l ba lan p (ibtida), üzerlerinde nas l durulaca
(vak f) hakk nda zaman zaman bilgiler vererek, harekeli bir harf ile ancak telaffuza
ba laman n mümkün olaca ve vak f halinde ise kelime sonundaki harfin sakin
yap larak durulaca ö retilmelidir.36 Bir nefeste ö rencinin gücü yetti i kadar
kelimeleri kekeleme (tekrar) yapmadan ve mümkün mertebe tak lmadan okumas
sa lanmaya çal lmal d r. Bir nefeste üç dört kelime gibi az bir miktar n sahih
olarak okunmas sa lan nca, belli bir zaman sonra ayn disiplin içerisinde okunan
metnin hacmi kendili inden art gösterecektir. Bu esnada tecvid bilgilerini
ö retmek de gerekli de ildir. Ama ö renci veya okuyucular n Kur an tecvitli
okumalar n sa lamak laz md r. Mesela,
eklinde ayr ayr okuma imkan olan kelimeleri tek kelime olarak
eklinde, tenvini (yani iki ötreyi) Be harfine katarak, (tenvini gerçek bir mim
harfine dönü türerek iglâb ile) okutmak gerekir.
Kur an okuturken bütün kurallar ifahen ö rencilere uygulatmal y z.37 lk
etapta ö rencilerin burada böyle yazm yor eklindeki ikayet ve yak nmalar na
ald rmadan tecvitli okumalar nda gösterilecek srar, belli bir müddet sonra tecvitli
okumay ö rencilerde bir meleke haline getirecektir. Art k ö renciler ihfa y
ö renmeden ihfa; id am ö renmeden id am uygulamal olarak yapabileceklerdir.
Medlerin uzat m na, unnelerin yap lmas na, harflerin yerlerinden ç kar lmas na
dikkat gösterilmelidir.
Okumada belli bir mesafe ald ktan sonra, uygulamada zaten yap lan tecvid
kurallar yeri ve zaman geldikçe en kolay olan konulardan ba lamak suretiyle
teorik olarak da verilmelidir. Baz kimselerin yapt gibi önce tecvid kurallar n
dikkate almadan kurals z ö retmek ve belli bir müddet sonra da bu okudu umuz
Kur an n bir de tecvitli okunmas vard r diyerek ikinci defa Kur an ö retmeye
ba lamak, Kur an ö renme i ini zorla t rmaktan, ö rencileri b kt rmaktan ve
36

37

Arapça konu ma veya Arapça bir metni okuman n temelleri için bak n z: Hüsnî eyh Osman,
Güzel Kur an Okuma, s. 23 te 13 nolu dipnot.
Çetin, Abdurrahman, Kur an Okuma Esaslar , Aksa Yay nlar , stanbul 1997, s. 29; Tayyar
Alt kulaç da ö retimde ayn tarz tavsiye etmektedir. (Bak: Alt kulaç, Kur an Okumaya Giri , s.
6).
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zaman israf yapmaktan ba ka bir ey de ildir. Her iki durumda tecrübe edilmi en
do ru ve pratik olan n, birinci tarz ö retim oldu u görülmü tür. Kutsal topraklar
ziyaretimizde Arap aleminde de birinci tarz n Kur an ö retiminde uyguland n
ö renmi bulunmaktay z.
C. HOCA VE MATERYAL DESTEKL KUR AN Ö RET M
Kur an ö retiminde ö reticilerin ö renciler üzerindeki ihtimam ve
desteklerinin süreklili i esas olmakla birlikte, ö renciler, günümüzde sahip
oldu umuz teknolojik imkanlardan da âzâmî ölçüde istifade ettirilmelidirler. Gerek
video, CD, DVD çalar gibi görüntülü ve gerekse kasetçalar gibi görüntüsüz
cihazlarla ehil okuyucu haf zlar n okuyu lar defalarca dinlettirilmeli, makam ve
farkl na melerle ö rencilerin yetenekleri desteklenmelidir.
Kur an ö renen ö renciler grup halinde iseler, ö reticiler grup içerisindeki
ö rencileri iyi gözlemlemeli, ses güzelli i ve yetenek aç s ndan farkl olan ve
hemen mesafe kaydeden ö renciler için yeni bir grup olu turmal , böylece icra ve
ö renim aç s ndan farkl kimseleri onlara nispetle geri say labilecek di er
ö rencilerle birlikte oyalamamal d r. Gurupland rma, ö renciler taraf ndan
baz lar n n zeki ve baz lar n n ise geri zekal oldu u eklinde yanl bir alg lamaya
f rsat verilmeden yap lmal d r.
Bahsetti imiz bütün bu çal malar yakla k 3, 3,5 ay gibi bir zaman dilimi
içerisinde yap lmal d r. Art k Kur an Kerim i yüzüne do ru ve sahih okumas n
ö renmi ö renciler, yüzüne okumalar nda adeta bir haf z gibi kolay okuma seyrini
elde etmeye ba lamal d rlar. Birkaç hatimle bu i ba ar labilir. Haf zl k yapma
iste i olmayan kimseler, istedikleri kadar hatim yaparak okumalar n üst seviyelere
getirebilirler.
II. HAFIZLIK E

TM

Haf zl k yapacak kimseler için bu a amadan sonra bizce farkl bir program
yürütülmelidir. H fza çal acak ö rencilere öncelikle her sahifeyi belli say da
okuyup hocaya bir miktar dinlettikten sonra di er sahifelere geçmek eklinde,
planl yap lan bir hatim çal mas ba lat lmal d r. Örne in ba lang çta ö renciye
ders olarak 5 sahife verilir. Her sahife dikkatlice ve tecvid uygulamal olarak 10
defa okunduktan sonra hocaya dersin ba , orta ve sonlar ndan olmak üzere
bölümler dinlettirilir. Ö retici dinledi i sahifelerde yap lan hatalar konusunda
ö renciyi uyar p gerekli notlar ald rd ktan ve 10 defa okudu unu denetledikten
sonra, verdi i yeni dersin ilk sahifesini örnek olmas kabilinden ö renci (ya da)
ö rencilere okumal d r. Bundan amaçlanan ise, k raat n a zdan (dudaktan)
al nmas gerçe inden hareketle, okunan kelimeleri olu turan harfleri seslendirmede
a z ve dudaklar n eklini ö renciye göstermek ve ayn tavr gerçekle tirmesini
sa lamakt r. Böylece ö retici ve ö renci aras nda bu ilimde bir usul olan arz ve
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sema usulü38 de gerçekle tirilmi olur. Bu minval üzere yakla k 40 veya 45 gün
devam edilir. Böylece 10 cüz bahsedilen ekilde okunmu olur. Geri kalan 20 cüz
için ders olarak verilecek sahifeler art r larak 10 sahifeye ç kart l r. Ayn tarz üzere
yakla k 40- 50 günlük bir zaman içerisinde kalan miktar okunarak hatim yap l r.
Yine bu esnada ezber yapmaya al t rmak için baz küçük sûreler ve baz a rerifler hatim boyunca ö rencilere ezberletilir. Ard ndan ikinci hatim e geçilir.
Buna paralel olarak okuma esnas nda zaten uygulanan tecvid kurallar
teorik olarak ö renciye ö retilmeye ba lan r. En kolay konulardan ba lamak
suretiyle en zor olan konular n ö retilmesi hedeflenir. Hangi konular n öncelikli
olarak ö retilmesi ö reticinin inisiyatifine ba l d r. Ancak bir konu iyice ö renciye
ö retilmeden di er konulara geçmemek gerekir. Ders dinleme esnas nda ö retilen
konular n iyice ö renilip ö renilmedi i ayetler üzerinde tatbikat yap larak test
edilmelidir.
Ba lan lm olan ikinci hatim için ö renciye her gün 10 sahife ders
verilmeli ve birinci hatimde oldu u gibi her sahife en az 10 defa okunduktan sonra
yer yer dinlenilmeli ve di er 10 sahifeye geçilmelidir. Tahmini olarak 65- 70 gün
içerisinde ikinci hatim yap lmal d r. Yine bu ikinci hatim esnas nda da ö renciye
Yasin i erif gibi baz sûreler ve a r erifler ezberlettirilmelidir. E er bu usul
özenle yerine getirilirse her sahifeyi en az 20 defa okuyarak iki hatim yapm bir
ö renci, Kur an n haf z olmu biri gibi yüzünden çok rahat Kur an
okuyabilecektir. ayet durumu zay f görülen ö renciler varsa (ki olmamas laz m),
her sahifeyi birkaç tekrarl bir hatim daha denenebilir. Haf zl k öncesi bu çal ma
mutlaka yap lmal d r. Bahsetti imiz bu altyap olu turulmadan ö renci ya da
ö rencileri haf zl a ba latmak hem ö retici hem de ö renciler aç s ndan birçok
zorluklarla kar la mak hatta ba ar s z olmak anlam na gelmektedir.
A. EZBERLEME YÖNTEM
Kur an Kerim i ezberlemek farz- kifâyedir.39 Bir toplumda Kur an haf z
bulunmazsa o toplum, içerisinden birini haf z olarak yeti tiremedi i için toptan
günahkâr olur. Kur an haf z olman n ve onun mesuliyetini gerekti i ekilde
ta man n manevî de eri konusunda Peygamber Efendimiz in övücü sözleri vard r.
Haf zl k, de erini bilenler için Allah n insana en büyük lutfudur. imdi biz bunun
de erinden ziyade burada ezberleme tekni inden bahsetmek istiyoruz. Zira
haf zl n de eri bir ba ka çal man n konusu olabilir.
Kur an Kerim i ezberlemeye gelince, slam âleminde yayg n olan iki tarz
vard r. Birincisi, bizim memleketimizde uygulanan bir tarz olmay p, daha çok Arap
âleminde yayg nd r. Bu usul ile haf zl k yapanlardan dinledi imiz kadar ile,
Kur an Kerim in ba ndan ba lay p sonuna do ru ezberleyerek bitirmeye yönelik
38

39

Okuyu u bir üstaddan alan ki inin dinlemesidir ki, bu, öncekilerin metodudur. (Arz Usulü). Alan
ki inin, üstad n dinliyor ve düzeltiyor oldu u halde onun huzurunda okumas d r. (Telkîn Usulü).
Bak: Hüsnî eyh Osman, Güzel Kur an Okuma, s. 42.
Hadimî, Muhammed Ebu Said, Kur an Kerim i Okuma Âdâb ve Faziletleri, (Haz: Yavuz F rat),
Kayseri 2007, s. 33.
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bir yol uygulan r. Mesela, Kur an n birinci cüzünün 1. sahifesi ezberlenir. Ders
olarak verildikten sonra 2. sahifeye geçilir. Ard ndan 3. 4. sahife eklinde devam
ettirilir. Ezberlenen sahifelerin adedi fazlala nca önceden ezberlenen sahifeler
unutulmas n diye tekrar onlar tazelemeye yönelik dersler verilir. Yani bir yandan
ileriye do ru ezberleme i lemi sürdürülürken, di er yandan önceden ezberlenen
yerler de tazelenerek ders olarak hocaya dinlettirilir. Ö rencilerin ezberleme
kapasitelerine göre ezberlenen sahifelerin say s farkl l k arz eder. Bahsetti imiz
ekil Kur an haf z olmak için bir ezberleme biçimi olmakla beraber, tercih
edilecek bir yöntem de ildir. Çünkü ilk bak ta böyle bir ezberleme biçimi, daha
ba tan insan n gözünü korkutmaktad r. Koskoca bir kitab n böyle kar nca ad m
misali bir ezberleme ile bitirilemeyece i hissinin insanda do mas na sebep
olmaktad r. Dolay s yla daha ba tan insana y ld r c ve cayd r c gelmektedir. kinci
bir olumsuz taraf ise, ba tan sona do ru bir ezberleme oldu una göre, Kur an n
ezberlenen son k s mlar na nispetle ba k s mlar daha sa lam olacak son k s mlar
ise daha zay f kalacakt r. Çünkü ayn emek her tarafa e it ekilde
verilememektedir. Nitekim bu usul ile haf zl k yapm bir ö rencinin ezberinin ne
derece sa lam oldu unu tespit için denedi imizde, bahsetti imiz bu sak ncay
gerçek olarak o ö rencide tecrübe etmi bulunmaktay z.
Bizim memleketimizde haf zl k yapma usulüne gelince, haf zl k yapanlar
ya cüz ba lar veya cüz sonlar ndaki sahifeden ezberlemeye ba larlar. Daha çok
benimsenen tarz, cüz sonlar ndan ba lamakt r. Buna göre haf zl k yapacak ö renci
cüz sonundan ilk sahifeyi ders olarak al r. Henüz ezberlenmemi ve ezberlenmeye
aday olan bu sahife40 öncelikle yüzünden birkaç defa düzgün bir ekilde okunur.
mkân varsa ezberlenecek sahife sahih okuyan haf zlar n ses kay tlar ndan birkaç
defa dinlenebilir. Ard ndan ba k sm ndan parça parça ezberlenmeye ba lan r.
öyle ki, sahifenin ba ndaki ilk ayetin birinci sat r veya uzun geliyorsa daha az
k sm üç defa yüzüne dikkatlice okunur. Ard ndan ezbere okunur. Bu sa lan nca
ayetin devam ndan o kadar yer yine üç defa yüzüne okunur. Ard ndan ezbere
okunur. Bu sa lan nca ayetin ba ndan ezberlenen yere kadar yüzünden bir defa
okunur. Ard ndan ezbere okunur. Bu sa lan nca yine ayetin devam ndan bir miktar
yer daha, üç defa yüzüne okunur. Ard ndan ezbere okunur. Bu sa lan nca ayetin
ba ndan ezberlenen yere kadar bir defa yüzüne ve bir defa da ezbere okunur.
Diyelim ki bu üç merhalede birinci ayet bitti. Bu ayetin ezbere yanl s z okunmas
sa lan nca ikinci ayete geçilir. Birinci ayetteki yap lan i lem ayetin uzunluk ve
k sal na bak lmaks z n yine parça parça ve her defas nda birbirine eklenerek ayn
teknikle sonuna kadar ezberlenir. kinci ayet de ezberlenince sahife ba ndan
ezberlenen yere kadar yüzüne ezbere okuma tekni i uygulan r. Yanl s z okundu u
takdirde üçüncü yeni bir ayete geçilir. Bahsetti imiz teknik, sahife boyunca ihmal
edilmeksizin sonuna kadar ezberleyinceye dek sab rla uygulan r.41
40

41

Henüz ezberlenmemi bu sahifelere baz yörelerde ham, pi memi , çi sahife; ezberlenmi
sahifelere de has, pi mi gibi isimler verilmektedir.
Bu tarz ezberlemeye parçadan bütüne yöntemi denmektedir. (Bak: Koç, Kur an Kurslar nda
E itim ve Verimlilik, s. 167).
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Yine ayn yöntemi uygulayarak sahife sonundan ba lanarak ayet ayet
yukar ya do ru ezberleme biçimi de baz yörelerde uygulanmaktad r.42 Fakat bu
yöntem sahifeyi ezberlemede sahifenin birinci, ikinci ayeti eklinde ayet ba lar n
hat rlamada birinci yönteme nispetle daha faydal olarak görünmemektedir. Bir de
ezberleme tekni inde her ne kadar ayet ba lar ndan ba lanarak ezberlense bile,
tersine bir ezberleme (yani önceki ayet yerine bir sonraki ayet öncelikle
ezberlendi i) için Kur an n dizimine uygun dü memektedir. Bu yönleriyle tercih
edilmemelidir.
Ezberlenmi bu sahife aradan bir iki saat geçtikten sonra unutulacakt r.
Yani ezberledi imiz sahifeyi ezbere okumaya kalk sak okumam z mümkün
olmayacakt r. Bu gayet normal bir durumdur. Tela lanmaya gerek yoktur. Bir
müddet dinlendikten sonra sahife tekrar ayn yöntemle ba tan sona do ru
ezberlenmelidir. Bu takdirde ezberleyece imiz Kur an metninin parça veya sat r
bak m ndan hacmi ilk ezberlemeye göre daha fazla olabilece i gibi, ezberleme
süremiz de birinci ezberleme süresine nispetle daha k sa olacakt r. Mesela, ilk
ezberlemede iki sat rl k bir ayeti üçe bölerek ezberlemi sek, ikinci ezberlemede
ikiye bölerek ezberleme imkân m z olacak ve dolay s yla süre k salacakt r. Bu
ekilde ayn sahife gün boyunca belli süreler istirahat ettikten sonra 4- 5 kez
ezberlenir ve o ekilde uykuya geçilir. Sabah kalk nca ezberlenen sahifenin adeta
zihin dünyam za nak oldu u fark edilecek ve ayet ayet ba tan sona do ru tekrar
ezberlenerek erken saatlerde ders verilip ikinci derse geçilecektir. Ayn yöntem
takip edilerek yakla k 34- 35 günde hatim yap lmal d r.43
kinci hatime ba larken ö reticiler ö rencilerinin ezberleme kapasitelerini
ö renmi olacaklar ndan, iki sahife ezberlemeye gücü yetecek olanlara imkân
vermeli ve böylece haf zl k süresinin k salt lmas hedeflenmelidir.
B. EZBERLERDE BA ARI ÖLÇÜTÜ
Ezberleme eylemi, sesli olarak okunan bir metin için söz konusu
oldu unda, o metnin yaz l oldu u yerden defa veya defalarca okunmak suretiyle
art k o metne bakmadan da okunabilmesidir. Ezberleme i leminde biz görenler
için, (körler hariç), ezberlenecek metni görmenin büyük önemi vard r. Zira
ezberlenecek metne bakmak demek, o metni oldu u ekilde haf zaya geçirmek
demektir. Biz bir metni ezberlerken, ona bakarak adeta onun resmini çekeriz.
Ard ndan çekti imiz bu resimdeki kelimeleri art k yaz l oldu u yere bakmadan
okumaya çal r z. lave etmeksizin ve eksiltmeksizin okudu umuzda i te o metin
ezberlenmi olur. Dolay s yla ezberlenen metne çok bakman n veya onu çok iyi
görerek ezberlemenin, ezberlenen metnin sa lam olu u bak m ndan önemi
büyüktür. Bir metni ezberlemede onu görmenin yan nda ona e lik edecek di er bir
42
43

Ayn eser, s. 167.
Yakla k bir ayl k zaman içerisinde hatim yap larak tekrar ba a dönülmesi usulü, Arap âleminde
uygulanan birinci tarz haf zl k usulünde oldu u gibi insan y ld rmayacak ve psikolojik olarak
s kmayacakt r. Aksine her hatimde her cüzden yeni ezberlerin yap lacak olmas , insana yeni
sorumluluk, azim ve cesaret verecektir.
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hususiyet ise, okunan metnin sesli olarak ezberlenmesidir. Bir metni sessiz bir
ekilde defalarca okuyan kimse, içten okuma ile o metni ezberledi ini zanneder. O
ki iye ezberledi i yeri size okumas n söyledi inizde, metni sesli olarak
ezberlemedi i için, okuma i ine ses dahil oldu unda ezberledi ini zannetti i yeri
okuyamayaca n görürsünüz.
te bu, ezberlenen yerin sesli olarak
ezberlenmesindeki önemini göstermektedir. ayet sesli olarak ve metne iyi bakarak
ezberlemi olsayd , ezberledi ini size rahatl kla okuyabilecekti. Bu iki husus,
ezberlemede asla ihmal edilmemesi gereken durumlard r.
Ki inin ezberlenen yerdeki ba ar s ise, dersini hocaya verirken sahife veya
sahifeleri yanl s z veya en fazla bir iki tak lma ile ezbere okuyabilmesidir. Yanl
veya tak lmalar n çok olmas , ders alma esnas nda okudu u yeri hat rlayabilmesi
için beklenildi i halde hat rlayamamas ve bu durumun birkaç defa tekrarlanmas ,
henüz o dersin pi irilmedi i anlam na gelmektedir. Bu sebeple ö renciye dersini
zay f yapma veya derste kalma al kanl
kazand r lmamal , dersini kuvvetlice
yapmad
halde dersi geçmesine izin verilmemeli, yeni derse geçme standard
daha ba tan belirlenmeli ve buna s k ca ba l kal nmal d r. Aksi takdirde
ezberlenen sahife say s fazlala t zaman, bu ezberleme i lemi kendili inden son
bulacak ve yürümeyecektir. Dolay s yla her hatimde, bahsedilen ezberleme
tekni inden taviz verilmemeli ham sahifelerle birlikte has sahifeler de -say lar ne
kadar olursa olsun- birlikte sab rla ezberletilmelidir. Her hatimde tek sahife ilave
ederek haf zl k yap lmas halinde ki bu en a a seviyedir- yakla k 20- 21 ayda
Kur an ezberlenmi olacakt r. Kur an ö renme sürecinde geçirilen zaman bunun
üzerine eklendi i takdirde, haf zl k için belirlenen 30 ayl k süre yakla k olarak
uzat lmam olacakt r.44 Ancak ö renciler içerisinde zamanla iki hatta üç ham
sahife ezberlemek suretiyle haf zl k yapanlar olabilecektir ki, bu haf zl k süresini
oldukça k saltacakt r.45
C. Ö RET C LER N SORUMLULU U
Kur an Kurslar nda verimin art r lmas ve hedeflenen zaman içerisinde
haf zl k e itiminin bitirilebilmesi için ö rencilerden daha çok ö reticilere
sorumluluklar dü mektedir. Öncelikle ö reticiler bu müesseselerde çal maya
gönülden r za göstermeli ve fedakârl kta bulunmal d rlar. Zira bu i , daha fazla
zaman ay rma, ücret azl , gere inden fazla ilgi, alaka ve çe itli zorluklara
44
45

Kur an Kurslar nda bir ö rencinin 30 ayda (2,5 sene) haf z olmas hedeflenmektedir.
stanbul da bir Kur an Kursunda kursa gelen ö rencilerden ön eleme ile seçilen 10 ö rencinin
haf zl k öncesi bir çal maya tabi tutularak her sahifeyi CD e li inde 10 defa okuyup daha sonra da
her ö renciye ayr ayr hoca taraf ndan okutularak 20 defa okunmas eklinde bir alt yap
olu turduklar ve bu ö rencilerin 120 i günü gibi k sa zamanda haf z olacaklar n n umuldu u
eklindeki haberler sevindiricidir. Bak: (Bayraktar, E itim Kurumu Olarak Kur an Kurslar
Üzerine Bir Ara t rma, s. 205). Zeki ve yetenekli ö renciler için bu gibi durumlar mümkün
olmakla birlikte istisnâi olup her ö renci için imkan dahilinde olan ey de ildir. Kanaatimizce
haf zl k e itiminin iyice oturup ezberden her an rahatl kla okunabilmesi için istikrar bulaca bir
zaman dilimine ihtiyaç duydu udur. Bu da, zeki ö renciler de dahil yakla k bir y l geçen bir
süreçtir. Aksi takdirde bahsedildi i ekilde ezberlemelerin, ate in parlay p sünmesi gibi
yo unla man n b rak ld
andan itibaren tekrar zay flamas hatta unutulmaya yüz tutacak
olmas d r.
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katlanma gibi fedakârl klarda bulunmay gerektirmektedir. Dolay s yla ders
konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmakla birlikte bu fedakârl klar göze
alabilecek kimseler bu kurumlarda istihdam edilmelidir. Yine h fz çal t rmas
yapt racak kimselerin ayn ekilde haf z olmalar büyük önem ta maktad r.
Ö retici, ö rencisi yerine sanki kendisi haf zl k yapacakm gibi, bu konuda onlara
gereken ihtimam göstermeli, yerine göre hocas , yerine göre arkada , abisi, ablas ,
anne babas ve dert orta olmal , zaman zaman problemler ya ayan ö renciyi
rahatlatmal d r. Unutulmamal d r ki, ö renciden al nacak yüksek verim, ö reticinin
ö rencisine olan ilgisi ve motivasyonu sayesinde mümkün olacakt r. E er ö retici
ile ö renci aras nda bu ba lar kurulam yorsa, ne kadar iyi yöntemler uygulansa da
ba ar l olunmas mümkün de ildir. Ö reticinin, gerek yüzüne Kur an ö retmek ve
gerekse haf zl k yapt rmak gibi i lerde, hakk yla ilgilenece i kadar ö renciden
sorumlu tutulmas laz md r. Tecrübe ile sabittir ki, vüs atin üzerindeki yükler,
ba ar y engellemektedir.
Yine ö reticiler dinsel anlamda gerçekle ecek sosyal etkinliklere
ö rencileri i tirak ettirmeli, Kur an okuma gibi benzer görevler vermelidirler.
D. DERS D NLERKEN D KKAT ED LECEK HUSUSLAR
Haf zl k çal malar nda yine sahih okumaya dikkat edilmeli, hadr
(okuman n en h zl s ) usulünün d na ç k lmamal d r. Yani tecvid kurallar ihmal
edilmemeli, uzun medler en az iki elif çekilmeli, unneler tutulmal , ihfa, izhar ve
id amlar yap lmal d r. Baz yerlerde ahit oldu umuz kadar yla, haf zl k yapan
ö renciler o kadar h zl Kur an okuyorlar ki, onlar takip etmek neredeyse mümkün
olmamakta hatta harf ve kelimeler birbirine kar maktad r. Sahih okumas n
ö renemeyen kimseler sonuçta haf z olsalar da, kalitesiz ezber bir eye
yaramamakta, böyle kimselerle yeniden uzun zaman u ra mak gerekmektedir.
Kur an Kurslar nda haf zl k yapan ö renciler, haf zl k esnas nda mümkün
mertebe ba ka eylerle me gul edilmemelidir.46
Yukar da da bahsetti imiz gibi haf zl k yapan her ö renciden mutlaka her
gün ders al nmal , dersler ba tan sona mutlaka dinlenilmeli, mümkün mertebe az
yan lmalarla kabul edilmeli, çok yan lma ve derste kalma gibi kötü bir al kanl a
asla meydan verilmemeli, normalde haftada 1 gün istirahat verilmek suretiyle her
hatim 34- 35 gün içerisinde bitirilmelidir. Zira ezberlenen yerlere (yani ikinci hatim
ya da hatimlere) yakla k 34- 35 gün içerisinde tekrar dönülmeli, önceden
ezberlenen yerlerin bundan daha uzun zamanlara tahammülünün olmad
bilinmelidir.47 Baz Kur an Kurslar nda ba lan lan bir hatmin ancak 45- 50 gün
46

47

tikat ibadet ve ahlak gibi dersler haf zl a haz rl k döneminde verilmeli, yap labilecekse daha çok
ileriye yönelik mesela Aç kö retim Lise ve Mesleki Aç kö retim .H.Lisesi gibi okullara kay t
yapt rarak oralardan mezun olmaya yönelik çal malara yönlendirilmelidirler. Her Kur an
Kursunun imkan ve artlar farkl l k arz edece inden duruma göre hareket edilmelidir.
Kur an Kurslar nda haf zl k yapmaya çal an erkekler için belirlenen sürede, hatta zorlanmaks z n
mümkünse daha az zamanda h fz tamamlatmak çok önem arz etti i gibi, bu durum k z ö renciler
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içerisinde bitirilebilmesi, haf zl k için belirlenen süreyi iki kat ndan daha fazlas na
ç kartan bir durumdur.48 Dolay s yla zaman n çok iyi de erlendirilmesinde asla
ihmal gösterilmemelidir.
SONUÇ
Sonuç olarak, okuma anlam na gelen Kur an Kerim in k raat , tecvid
disiplini içerisinde kendine has bir okuma keyfiyeti ta maktad r. Bunda Kur an
harflerinin do ru seslendirilmeleri ve terkip halinde do ru telaffuz edilmeleri,
sanatsal icra yönünden okuma n n özünü te kil etmektedir. Ayn ekilde Kur an
metninin ezberlenmesi de müslüman birey ya da bireyler için bir vazife ve güzel
bir haslet olup, verimli bir ekilde ezberlemek için ba l kal nmas gereken yöntem
ya da yöntemler mevcuttur. Bu meyanda sorumluluk bilincine sahip ö reticilerin
ve gerekli artlar haiz müesseselerin varl da önemlidir. Özetle, önemli bir i
olarak bu müesseselerde usulüne uygun gerek Kur an ö retimi ve gerekse haf zl k

48

için de önemlidir. Ö rendi imiz kadar yla baz K z Kur an Kurslar nda, (hanefi mezhebine göre,
adetli iken bayanlar n Kur an okumalar n n caiz olmamas sebebiyle), k zlar n özel günleri dikkate
al narak haf zl k e itimi esnas nda h fz çal malar na ara verilmektedir. Böylece hatim yapma
süresi normalde 34- 35 günde olmas gerekirken bu süre 45- 50 güne kadar ç kabilmektedir.
Dolay s yla hatime ba land nda ezberlenen birçok sahifenin üzeri ikinci hatime ba larken
küllenmekte hatta tamamen unutulabilmektedir. Bu durum yukar da bahsetti imiz gibi ezberlenen
yerleri yeniden ezberleme gibi zorluklarla ö renciyi kar kar ya getirmekte ve haliyle h fz için
belirlenen süreyi iki, hatta iki buçuk kat na ç karabilmektedir. Haf zl k tecrübemizden
ö rendi imiz kadar yla ezberlenen yerlerin korunmas n n, hatimler aras sürenin, bir buçuk veya
iki kat na kadar ç kmas na tahammülünün olmad d r.
Bu sebeple hanefî mezhebinin bu konudaki görü ünü bayanlar için hayat n önemli bir prensibi
kabul etmekle birlikte, sadece haf zl k e itimi dönemine ait olmak üzere, bu çal may yapan
k zlar m z n, ayba ve lohusa olan n ezberden Kur an okumalar mekruh de ildir eklindeki
mâlikî mezhebinin bu konudaki görü ünü bir zaruret olarak taklit etmelerinin uygun olaca n
dü ünmekteyiz. (Daha fazla bilgi için bak: Zuhaylî, Vehbe, slam F kh Ansiklopedisi, (çev: Ahmet
Efe ve Arkada lar ), stanbul 1994, I/359; bn Rü d, Bidâyetu l-Müctehid ve Nihâyetu l-Muktes d,
stanbul 1985, I/38; Bilmen, Büyük slam lmihali, s. 128). Böylece özel günlerde Kur an
Kerim e dokunmaks z n sadece ona bakarak h fz n sürdürülmesinin, yap lacak çal may
kolayla t raca , zaman ve maddî israfa imkan b rakmayaca görülecektir.
Yine bir ilim adam n n konuyla ilgili görü ünün tercümesini aynen nakletmek istiyorum:
Kur an okumak için erke in, cünüplükten y kanm ve temizlenmi olmas , kad n n da hay z ve
nifastan temizlenmi olmas gerekir. Allah Teâlâ dan güzel feyiz alabilmek için, erkek ve kad n n,
küçük hadesten temizlenmi olmalar yani abdestli bulunmalar efdal dir. Bununla beraber ibadet
(sevap kazanmak) maksad yla veya ezberlemek veya ö renmek yahut da ö retmek için abdestsiz
Kur an okumak caizdir. Çünkü abdestsiz okumay yasaklay c Kur an dan bir delil yoktur ve
abdestli olmay art ko an hadisler de sahih de ildir. Di er taraftan alimler, ö retmen olsun
ö renci olsun kad n n, ö renmek veya ö retmek (egzersiz yapmak) amac yla hay zl veya nifasl
olarak Kur an okuyabilece ine fetva vermi lerdir. Çünkü bunda zaruret vard r. (Bak n z: Hâlidî,
Salâh Abdulfettâh, Kur an Anlamaya ve Ya amaya Do ru, (çeviren: Yusuf I c k, 2 Kaynak
Yay nc l k, Ankara 1988, s. 51).
Haf zl k için belirlenen resmi süreye ra men, daha çok yöntemsizlik, disiplinsizlik ve ilgisizlik gibi
sebeplerden dolay belirlenen sürenin iki, hatta iki buçuk kat na ç kart lmas na meydan vermeye
kimsenin hakk yoktur. Zira normal sürenin uzat lmas n n, hem kurum hem ö retici ve hem de
ö renci ve ebeveynler aç s ndan maddi ve manevi kay ptan ba ka bir ey olmad bir gerçektir.
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e itimi aç s ndan belirlenen süre içerisinde amaçlanan verim ve kalitenin
gerçekle mesi, ö rencisinde sorumluluk güdüsünü olu turmakla birlikte, i ini adeta
sevda haline getirmi fedakâr ö reticilerle ancak mümkün olabilecektir.
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