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EKEV AKADEMİ VERGİSİ Yıl: 12 Sayı: 35 (Bahar 2008) ------ 49 

KUR' ANTİLA VETİNDE TEMSiL 

Alican DAGDEVİREN (*) 

Özet 
Kur'an okumada, harflerin kendilerine özgü yapılarına ve niteliklerine 

uygun telaffuz edilmeleri, tecvid kurallarının uygulanması ve makam önemli 
lıususlardandır. Ancak Kur'an tilavetinin önemli dinamiklerinden biri de hiç 
şüphesiz, ilah? hitabı icazma uygun bir ses tonu ile okııyabilme yani tilavette, 
manayı ·aksettiren ses tonu kullanmaktır. Bu husus, ila!ıf hitabı aniayacak 
anlam bilgisine, gerektiği yerde sese uygun perdeyi verebilecek ve okuyuşu 
sanatsal boyuta taşıyacak icra kabiliyetine bağlı önemli bir dinamiktir. 
Okumamn sesli yapıldığı yerlerde, ses hep aym perdenin kullammıyla monoton 
bir yapı swımamalı, manayı dikkate alan, yukarı ve aşağı hareketli bir seyJr 
izleyen tarzda olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an, tilavet, anlam,fonetik, ses tonu. 

The Notian ofTam/ıthil in tlıe Recitation of the Qur'an 
Abstract 

One of the essential aspects of the Qur'anic recitation is the observance of 
the proper pronounciation of the Jetters and words of the Qur'an. Similary, the 
tune adopted by the reader for the Qur'anic recitation is alsa very important. 
This tane should reflect the Qur'anic inimitability during the recitation process. 
This, however, depends on the reciters' knowledge of the Qur'anic language 
together with his or her artistic performunce in conveying the messages of the 
Qur'an. The reciters should not read the Qur'an with a stable voice without 
making any volume up or down position. 

Key w.ords: tlıe Qur'an, recitation, nıeaning, plıonetics, tune 

*) Dr., Sakarya Üniversitesi ilahiyat Fak. Kur'an-ı Kerim Okutınanı 
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Giriş 
Kur' an, okumaya yönelik bir emir1 ile nazil olan ve bu okumanın tertif 

niteliği taşımasını vurgulayan iliilii bir kitaptır. Tertil ile okumanın en belirgin 
özelliği de tefekkür hedefleyen bir okuma tarzı olmasıdır.3 Dolayısıyla Kur'an 
okuma, anlam eksenli olmalı, düşünmeye, anlamaya ve uygulamaya 
yönlendirici bir tarzda yapılmalıdır. Nitekim Hz. Peygamber'in Kur'an'ı güzel 
bir sesle okuması4 ve sesini çevresindekilerin duyacağı bir tonda,5 bazen 
yükseltip bazen alçaltarak, hüzünlü ve duygulu6 bir tarzda kullanması; 
düşünmeye sevk eden bir okuyuşun prensiplerini içerir niteliktedir. Dolayısıyla 
okumanın sesli yapıldığı yerlerde, ses hep aynı perdenin kullanımıyla monoton 
bir yapı sunmamalı, manayı dikkate alan, yukarı ve aşağı hareketli bir seyir 
izleyen tarzda olmalıdır. Kur'an tilavetinde ses tonu "temsil" prensiplerine göre 
belirlenir. Kur'an okurken ses tonunun dikkate alındığı temsili şu şekilde ele 
almamız mümkündür: 

A. Temsilin Tanımı ve Önemi 
Temsil sözlükte, "birinin verdiği yetkiye dayanarak onun adına hareket 

etme", "bir şeyi canlandırma", "tasvir etmek", "eziyet etmek", "özümleme" ve 
"benzetme" gibi anlamlar taşımaktadı?. Tilavet kelimesi ise sözlük anlamıyla 
"terk etmek", "tabi olmak" ve "okumak"8

, ıstılahi anlamıyla "Kur' an okumak"9 

Bkz. Alak, 96/1. 
Bkz. Furkan, 25/32; Müzzemmil, 73/4. 
Bkz. Suyuti, Celaleddin (ö. 91 111505), el-İtkfiıı fi U/iimi'l-Kur'i'ın, Thk. Mustafa Dib el
Buğa, Diiru'I-Uiumi'l-İnsaniyye, Dımeşk- 1414/1993, I, 313-314. 
Bkz. el-Buhari, Muhammed b. İsmail (ö. 256/869), el-Cfimiu's-Salıf/ı, İstanbul-1979, "Ezan", 
727, "Tevhid", 6991; Müslim, Ebu'I-Hüseyn Müslim b. Hacdie el-Kuşeyri (ö. 2611875), el
Ccimu's-Salıi/ı, Thk. Muhammed Fuad Abdülbaki, Diiru İhyai't-Türiisi'l-Arabiyyc, Bcyrut-
1972, "Salat", 706-708: et-Tirmizi, Ebu Isa Muhammed b. Isa b. Scyrc (ö. 279/892), el
Cfinıiu's-Salıflı (Siinen), Thk. Muhammed Şiikir, Kahirc. ısz, "Salat", 285; en-Nesai, Ahmed 
b. Şuayb (ö. 303/915), Siinenii'n-Nesiif, Çağn Yay., İsıanbul-1413/1992, "lftitah", 990-991; 
Ebu. Diivud, Süleyman b. Eş'as es-Sicisıanl (ö. 275/888). Siinenii Ebi Dül'ltd, Thk. 
Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Daru İhyai's-Sünneti'n-Nebeviyye, Beyrut, tsz, 
"Safat", ı'03.2; İbn Mace, "İkameti's-Salati ve's-Sünneti fiha", 826; Malik, İbn Enes (ö. 
179n92), el-Muvatta, Çağrı Yay., İstanbul-1413/1992, "en-Nida li's-Silati",l61. 
Bkz. Ebu Davud, "Refi's-Savt bi'l-Kıraeti", 1327, 1333. 
Bkz. İbn Mace, "Hüsnü's-Savt bi'1-Kur'an". 1337. 
er-Razi, Muhammed b. Ebi Bekir (ö. 66611267), Mulıtfii"ıı's-Sı/ıa/ı, Daru'1-Kütübi'l
Arabiyye, Beyruı, tsz, s. 165; İbn Manzur, Ebu'1-Fad1 Cemalüddin Muhammed (ö. 
711/131 1). Lisfinii'l-Arab, Daru's-Sadr, Beyrut-1410/1990, XI, 614-615; Mehmet Kanar, 
Etimalajik Osmanlı Türkçesi Sözliiğii, Derin Yay., İsıanbu1-2005, s. 718. 
İbn Manzfir, XIV, 102. 
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demektir. İki sozcugun oluşturduğu "temsili tiHivet" kavramı ise "Kur'an 
kıraatinde, mana edatlarını rollerine, kelimeleri manalarına, ayetleri 
mefhumlanna uygun bir ses tonu ile okumaya" denir. 10 

51 

Kur'an okumada, harflerin kendilerine özgü yapılaona ve niteliklerine 
uygun telaffuz edilmeleri, tecvid kurallannın uygulanması ve makam önemli · 
hususlı~rdandır. Ancak Kur'an tilavetinin önemli dinamiklerinden biri de hiÇ 
şüphesiz, ilahi hitabı icazına uygun bir ses tonu ile okuyabilme yani tilavette, 
manayı aksettiren ses tonu kullanmaktır. Bu husus, ilahi hitabı aniayacak anlam 
bilgisine, gerektiği yerde sese uygun perdeyi verebilecek ve okuyuşu sanatsal 
boyuta taşıyacak icra kabiliyetine bağlı önemli bir dinamiktir. 

Temsilde ana prensip, hissederek okumak ve hissettirmektir. Kur'an, 
okuyucunun hissederek okuması ve bunu yansıtan bir tarzitemsil kullanması 
halinde gönü11ere etki eder. Dinleyeni huzur verici iklimine çeker. 

B. Temsili Tilavet Prensipleri 
Kur'an tilavetinde son derece önemli bir yeri olan temsil konusunu birkaç 

ana başlık halinde ele almamız mümkündür: 

ı. Ses Tonunu Alçaltmak (Hafd-ı Savt) 
Temsili okuma prensiplerinin ilki "ses tonunu alçaltmak 1 hafd-ı savt"tır. 

Kur' an kıraatinde mananın gerektirdiği yerlerde ses tonunu ve perdesini 
indirmek ve malızun bir tavır ile okuyuşu seslendirrnek gerekir. Aksi takdirde, 
uygun olmayan yerlerde gereksiz yere sesi yükseltmek mesajdan çok şey 
götürebilir. 

Ses tonunun ve perdesinin indirilmesi gereken yerler: 

a) Zem ifade Eden ya da B atıl Sözleri Yansıtan Ayetler: ı ı 
Kur'an-ı Kerim'de inkarcıların asılsız iddialarını, Allah'a, peygamberlere 

ve inananlara yönelik aşağılayıcı, kırrayıcı ve karalayıcı sözlerini ifade eden 
ayetleri n alçak ve hafif bir ses tonu ile okunınası gerekir. 

Mesela müşriklerin, Hz. Peygamber'i, normal insaniann söylemeyecekleri 
tuhaf sözler söyleyen, büyü yüzünden akli dengesi bozulmuş bir adam olarak 

Halil b. Ahmed. Ebu Abdirrahman el-Ferahidl (ö. 175n9I), Kitiibü'l-Ayn, Thk. Mehdi el
MahzOml. ihrahim es-Samiraf, Müessesetü'l-A'lemf li'l-MatbOat, Beyrut-1408/1988, 
VIII/134. 

10 Sağman. Ali Rıza, ilaveli Yeni Sağman Tecvidi, Bahar Yay., istanbul- 1958, s. 36. 
11 Bkz. es-Salih, Subhi, Mebiihisfi Ulıimi'/-Kur'iin, Daru'.l-ilim, Beyrut-1988, s. 339-340. 
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nitelendirdikleri 12 ve müminlere "ı~_,~~~~~~~ 0ı 1 Siz, biiyüZenmiş bir 

adamın peşinden gidiyorsımuz." 13 dedikleri bu 've b~nz~ri ayetlerin, alçak ve 
hafif bir ses tonu ile okunınası gerekmektedir. Çünkü müşrikler, Hz. 
Peygamber'e yönelik böyle küstahça sözleriyle O'na hakaret etmek ve O'nu 
küçük düşürmek amacmdadırlar. 14 

inkarcılardan hikaye edilen bu tür ayetlerde hafif bir ses tonu kullanmak, 
adeta onların inkar ve iftiralarının şiddetini ses tonuyla azaltma, sözlerini 
etkisiz, cılız bir çaba olarak nitelendirme anlamina gelir. 15 

b) Dua, Yakanş ve Pişmanlık İçeren Ayetler: 
Gerek peygamberlerin gerek sair inananların Yüce Allah'a dua, yakarış ve 

pişmanlıklarını dile getirdikleri ayetlerin, ses perdesinin indirimiyle okunınası 
gerekir. 16 Nitekim bu, Yüce Dergah'a el açmanın da adabıdır. 

Dua ayetlerine bir örnek olması açısından Bakara Suresi'nin son ayetleri 

dikkat çekicidir: " J.~ı )'- ;,i.;. eS ı;,~~ ~ ~) tt ıslb;,.l jl ~ ~~ i;~ıjf ~ tt 
J.!L<:iı r~' )s. ı.r;a;~ L)~ ~~c.;.~,-_, 8 ~ı)~~,-_,~ 8 iiti. ~ı; J:;J ~-_,tt~~ 

!Rabbimiz, wwttuklanmızdan ya da yanrldıklanmızdan dolayı bizi sorumlu 
tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. 
Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tııtma. Affet 
bizi, bağışla kusurlarımızı. merhamet buyur bize. Sen bizim M ev la 'mızsm. 
Kiifirler topluluğuna karşı yardım et bize." 17 

12 Bkz. el-Beğavi, Mesud el-Ferdi (ö. 516/1122), Mefilimii't-Teıızil (Tefsirii'/-Beğavi), 
Matbaatü Mustafa cl-Bubi ei-Halebl ve Evlildihi, Mlslr-137511955 (Hazin tefsiriyle birlikte), 
V, 94; ez-Zemahşeri, Ebu'I-Kilsım Mahmud b. Ömer (ö. 538/1 143), e!-Keşşiif an Hakiiiki't
Teıızil, Beyrut-tsz, III, 83; ei-Hilzin, Alilüddin Ali b. Muhammed b. İbrilhim ei-Bağdildl (ö. 
725/1325), Lübiibii't-Te'vilji Meiini't-Tenzil (Tefstrii'I-Hiiziıı), Matbaatü Mustafa el-Babi ei
Halebl ve Evladihi, Mısır-137511955, V, 94; İbn Kesir, Ebu'I-Fida İsmail (ö. 774/1373), 
Tejsfru'I-Kur'iinii-Azfnı, Daru'I-Marife, Beyrut-141311993, X, 287; es-Suyfitl, Ce11llüddin ve 
Mahalli Celiilüddin, Tejsfru'l-Celiileyıı, Salah Bilici Kitabevi Yay., İstanbul, t~z. II, 
60.Furkiln, 25/8. 

13 Furkiln, 25/8. 
14 İbn ·Kes ir, X, 287. 
15 Diğer bazı ayetler için bkz. Bakara, 2/13, 258; AI-i İmran, 3/181; A'rnf, 7/109; Yunus, 10/2; 

İsrn, 17/90-93; Tilha, 20/63; Şuara, 26/34; Secde, 32110; Sad, 38/4; Nilziat, 79/24; Fecr, 
89/16. 

16 Genel olarak hafif bir sesle okunınası gereken dua ayetleri bazen heybet ve korku 
uyandırmak için yüksek sesle okunabilir. Hz. Nuh'un, kavminin helilkini içeren sözleri vb. 
(Salih, s. 339) 

17 Bakara, 21286. Diğer bazı ayetler için bkz. Al-i İmriln, 3/7,8, 16, 147, 191-193; Nisil, 4175, 
77; Milide, 5/83; A'raf, 7123,89, 126; İbrahim, 14/36-41. 
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Dua, güçsüzlüğünün bilincinde olan kulun, Yüce Allah'ın affına ve 
hoşgörüsüne sığınma isteğidir. Bu tür ayetler, ümit, sevgi ve heyecan atmosferi 
içerisinde bulunan kalplerin ürpertisini ve ruhların süzülüşünü tasvir eden; 
malızun ve tatlı bir nağme şeklinde hafif bir ses perdesi ile sunulmalıdır. Bu 
tatlı s/5s perdesi; duaya yakıcı bir yumuşaklık, istek, yöneliş ve yakarış 

atmosferine uygun nitelik katar. 18 

c) inkarcıların Pişmanlıklarını Dile Getirdikleri Ayetleiin de Alçak ve 
Hafif Bir Ses Tonu ile Okunınası Uygundur: 

Mesela, vaktiyle sürekli yaşayacaklarına, hiç ölmeyeceklerine dair yemin 
eden inkil.rcıların 19 kaçınılmaz akıbet gördüklerinde " :.,..,J ...,_..) _,;.1 :)ı tt;.\ lt 

... t# "' ll ... 

J.jı cf) $)i:.; /Ey Rabbimiz, bizimle hesaptaşmayı yakın bir sürenin sonuna 

ertele de senin çağrına olumlu cevap verip, peygamberlere uyalım"20 demeleri 
alçak bir ses tonu ile okunursa daha isabetli olur?' 

d) İrianaııların yada Meleklerin Bazı Sorularının ve İsteklerinin ifade 
Edildiği Ayetler: 

Bu tür ayetlerin de ses tonunun düşürülerek okunınası gerekir. Aksi ses 
tonunun kullanılması, ilahi hükümlerle ilgili olarak şüphe, tereddüt yada eleştiri 
vurgusu sayılabilir. Bu konuyla ilgili olarak birkaç örneğin ele alınması konuyu 
daha anlaşılır kılacaktır: 

I- İbrahim peygamberin, ölülerin tekrar diriltilmelerine dair bir arzusunun 

tasvir edildiği "J:;Jı ıjJ ~o}/~~ ~:;: J~ ~::, 1 Rabbim, bana ölüleri nasıl 
dirilttiğini göster." 22 ayeti hafif ses tonu ile okunmalıdır. Bu ayette söz konusu 
olan istek, iman için bir belge isteği ya da güçlendinci arayışı değildir. Bu 
arzunun, imanın varlığı, sarsılmazlığı, eksiksizliği ve kararlılığı ile de ilgisi 
yoktur. Bu arzu ilahi sımn mahiyetine, oluş ve gerÇekleşme anında tanık 
olmaya ilişkin bir ruhi özlemdir. Allah'ın yaratma sanatının içy~zünü yakından 
görmeye yönelik bu arzu içli, yumuşak huylu, hoşnut,23 tevhid dinine tabi/4 

18 Kuıub, Seyyid (ö. 1387/1966),ji Zılô/i'l-Kur'iin, Daru'ş-Şuruk, Beyrut-1400/1980, I, 345-
346. 

19 Beğavt. IV, 52; Hazin, IV, 52; Suyfııi, I, 210. 
20 ibrahim, 14/44. 
21 Diğer bazı ayetler için bkz. Secde, 32112; Mü'min, 40/11; Haşr, 59/16; Nebe', 78/40. 
22 Bakara, 2/260. 
23 Bkz. Tevbe, 9/114; Hfıd, 11n5. 
24 Bkz. N isa, 41125; Nah1, 16/120. 
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şükreden,25 ibadete düşkün ve Allah'ın dostu26 Hz. İbrahim'den gelen, 
dolayısıyla da tüm bu özellikleri aksettiren zarif ve hafif bir ses tonu ile 
okunınası halinde daha uygun olur. 

2- Meleklerin yeryüzünde insan türünün yaratılması konusundaki 
yaklaşırnlarının sergilendiği "~t:Uı :•14' !) ~W:; 4,; j;;,.;l 1 A! oradaki nizamı 
bozacak ve yeryüzünü kan bulayacak bir ~al;ftt.k mu yaratacaksın?" 27 ayetide 
hafif ses tonu ile okunmalıdır. 

Bu tür ayetleri alçak ve hafif ses tonu ile okuma; Yüce Yaratıcı'ya karşı 
kulluğun gereği, saygı ve hürmetin yansıması olarak gayet şık durmaktadır. 
Aksi tarz, tavır ve kontrolsüz ses tonu, bu tür ifadeleri "sorgıılama" boyutuna 
iter. 

e) Hz. Peygamber' e Uyarı Niteliği Taşıyan Ayetler: 
Kur'an-ı Kerim, bazen Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bazı davranışlarıyla ilgili 

olarak uyan üslfıbu kullanır. Bu tür ayetlerin alçak ve hafif bir ses tonu ile 
okunınası gerekir. Nitekim uyarı niteliği taşıyan bir ayete bakıldığında, gerek 
seçilen kelimelerin, gerek dizilimin ses tonuna dikkat edilmesini hissettiren bir 
üslup içerdiği görülür.28 

1- Mesela Tebük savaşına katılanları methetmek, katılmayanlan yerrnek 

için nazil olduğu ifade edilen
29

, "~J ı)::G. ;:,..ı~ı 2.11 ;.;.=;.).;. ~ ~~~2 ~ ;lıı ~ 
0ı;~tS:.iı 1 Hay Allalı seni affedesice! Niçin sence doğru söyleyenler iyice belli 

olımcaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip izin isteyen o 
münafıklara izin verdin?" 30 ayetinde bu durum açıkça görülmektedir. Bu 
anlatımda, lütufkarane bir sitem31 ile önce, "Hay Allalı seni affedesice!" 
denilerek "af' kelimesi zikredilmiş, sonra, "Niçin onlara izin verdin?" 
şeklinde yumuşak bir uyan yapılmak suretiyle latif bir dizilim gözetilmiştir32 . 

2- En belirgin uyarı olarak kabul edilebilecek uyanlardan biri de Abese 
Suresi'nde yer almaktadır. Hz. Peygamber'in, Kureyş'in ileri gelenlerinden bir 

25 Bkz. Nahl, 16/121. 
26 Bkz. Nisfi, 4/125. . 
27 Bak_am, 2/30. Diğer bazı ayetler için bkz. AI-i İınran, 3/40,47,48. 
28 Bkz. Alican Dağdevİren, İlii/ıi Mesajın Sımunıu Açısından Kur'iin'da Sonı/ar w Cevaplar, 

Yeni Akademi Yay., İstanbul-2006, s. 22. 
29 Beğavi, III, 102-103; er-Razi. Fahruddin, Ebu Abdiilah Muhammed b. Ömer (ö. 606/1209), 

Mefiitihu'l-Gayb (et-Tejsirii'l-Kebir), Mısır. tsz, XVI, 75; Hazin, lll, 102. 
30 Tevbe, 9/43. 
31 el-Kurtubi, EbQ Abdiilah Muhammed b. Ahmed (ö. 671/1272), el-Cilmi' li Ahkilnıi'l-Kur'iin, 

cl-Mektebetü'l-Ambiyye, Kahire !387/1967, VIII, 154-155. 
32 en-Nesefi, Ebu'I-Berekat Abdullah b. Ahmed (ö. 710/1310), Medfirikii't-Tenzil ve Hakiliku't

Te'vil, Kahmman Yay., İstanbul 1984, II, 128. 
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topululuğu İslam'a çağırmaktayken, fakir ve gözleri görmeyen İbn Ümm-i 
Mektum'un, "Ey Allah'ın elçisi, Allah'ın sana öğrettiklerinden, bana da oku, 
bana da öğret." diyerek çıka gelmesi... Hz. Peygamber'in de yüzünü ekşitmesi 

ı ·ı ·ı . 33 ve onuna ı gı enmemesı. .. --
İlaJıl uyarıya yol açan yaklaşımı tasvir eden şu ayetterin alçak ve hafif bir 

ses tonu ile okunınası uygun olur: 

.; ı;\~, ı.S}-lıı ~:8 }-~ jl ,~, J-;. tij ~):,; ~) ~' ~liı ~~l;,. ~~ ~' )'}) ~" 
~ü -~, ~ ;~ ~)> .;:...;_ !l~t;. :,:; ı;ıJ ~)> y;.· ~~ ~ ~) ~)> ı.S~ j ~ü ~)> Jl::-.ı 
~fj; 4-f~ ~ ~f .;i; ~ /Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o ama geldi diye. 

Nerden biliyorsun; belki o, tenıizlenip-arınacak? Ya da öğüt alacak; böylelikle 
bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. Fakat kendini müstağni gören ise, işte sen, 
onda yankı uyandımıaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip-armmasmdan 
sana ne? Ama koşarak sana gelen ise, 'içi titreyerek korkar' bir durumdadır. 
Sen ona aldırış etmeden oyiılanıyorsun. Hayır; çünkü o (Kur'an), bir 
öğü(tiir. ". 34 

Yukarıdaki ayetlerin arasında yer alan "Ne bileceksin belki o amıacak. 
Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek." 35 ayeti, okumanın 
alçak ve hafif bir ses ton ile yapılmasına işaret eden yumuşak bir ifadedir}6 

2. Ses Tonunu Yükseltmek (Ref- 'i Savt) 
Temsili okuma prensiplerinin bir diğeri "ses tonunu yükseltmek 1 ref-'i 

savt"tır. Kur'an kıraatinde mananın gerektirdiği yerlerde ses tonunu ve 
perdesini yükseltmek ve canlı bir tavır ile okuyuşu seslendirrnek gerekir. 
Nitekim yüksek ses, fikirleri vurgulamak için etkili bir tarzdır. 

Yüksek ses tonu ile okunması gereken yerler: 

a) İUihi Emir ve Yasakların ifade Edildiği Ayetler 
Yüce Allah' ın insanlığa yönelik emir ve yasakları mn konu edildiği 

ayetterin yüksek ses tonu ile okunınası gerekir. Buna bir emir, bir de yasak 
içeren ayetlerden misal vermek istiyoruz: · 

33 Bkz. Beğavi. Vll, 208-209; Zemahşeri, IV, 217; Hazin, Vll, 208-209; İbn Kesir, XIV, 246-
247; SuyCıti, ll, 252. 

34 Abese, 8011-1 1. 
35 Abese, 80/3. 
36 Kutub, VI, 3825. Diğer bazı ayetler için bkz. Tevbe, 9/43; Yunus, 10/105-106; Tahrim, 66/1; 

Hakka, 69/44-46; Duha, 93/6-8. 

55 



D01777c12s35y2008.pdf 26.02.2010 12:05:50 Page 34 (1, 1)

56/ Dr. Alican DAGDEVİREN ------EKEV AKADEMİ VERGİSİ 

. 1- Emirle ilgili olarak Mutaffifin Suresi'nden bir ayeti ele almamız uygun 
olacaktır. Bu sfirede, cennetin nitelikleri aniatıldıktan ve onun arzulanmaya 
değer yönlerine dikkat çekildikten37 sonra gelen "v-i~ :!.ll~ .J) ~ ;...tdı /0 

halde yanşanlar bunun için yanşsmlar. "38 ayeti yüksek ses tonuyla 
okunmalıdır. Bu emir, gerçekten özendirmede son derece etkili ve kesin anlamı 
olan bir vurgudur. "isteyenler, arzu edenler bunu arzulasınlar" çünkü "uğrunda 
yarışılmaya değecek olan kazanç budur" denilmektedir. 39 Ayeti yüksek ses 
tonuyla okuma; çalışıp didinme, mücadele etme ve yarışmaya değer olan ilahi 
mükil.fatın altını çizer bir nitelik taşımaktadır.40 

2- Yüce Allah'ın yasaklarının ifade edildiği, dolayısıyla da yüksek ses 
tonuyla okunınası gereken ayetlere örnek ise: "r1-. '-! ~ ~ (. ~ 'ı) 1 
Bi!mediğin şeyin ardına düşme." şeklindeki ayettir.41 

- --

Bir haber, olay yada hareket hakkında kesin bir hüküm vermeden önce 
ciddi bir araştırma yapılması Kur'an'ın temel öğretilerindendir. Kalbin ve aklın 
bu metotla hareket etmesi durumunda; inanç dünyasında kuruntu ve 
saçmalıklara, hüküm, yargı ve sosyal ilişkiler dünyasında zan ve şüphelere, 
araştırma ve bilim dünyasında yüzeysel hükümler ve kuruntulara dayalı 

teorilere meydan verilmez. 42 İşte bu tür ayetler, belirgin bir perdeye sahip 
yüksek ses tonuyla, dikkat çekici bir tarzda okunmak suretiyle ilahi yasaklama 
ve uyarı anlamını pekiştirir. 

b) Hak ve Hakikate Vurgu Yapan Ayetler: 
Dini, ilmi ve sosyal gerçeklerin ifade edildiği ayetler yüksek bir ses tonu ile 

okunur: 
!-Mesela Kur'an'ın doğruluğundan şüphe edilmemesi, kuşku duyulmaması 

gereken ilahi bir kitap olduğunun vurgulandığı " ~ Y.j 'ı :,.,~ı ~~ 1 İşte Kitap! 

37 Bkz. Muıaffifin, 83/22-25. 
38 Mutaffilin, 83/26. 
39 Kurtubi, Cami', XIX, 266; Kuıub, VI, 3859. 
40 Diğer bazı ayetler için bkz. Bakara, 2/43, 1 10, 123, 136; Al-i imrlln, 3/131-133; Nisa, 4/59; 

Mllide, 5/92; Enfiil, 8/46; Yunus, 10/87; isrll, 17/35; Nur, 24/56, 58; Rum, 30/31; 
Muhammed, 47/33; Müdldele, 58/13; Teğllbun, 64/12, J 6; Müzzemmil, 73/20. 

41 isra, 17/36. 
42 Kutub, IV, 2227. 
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Şüphe yoktur onda." 43 ayeti yüksek ses tonu ile okunur. Bu ses tonu Kur'an'ın 
doğruluğunun ve gerçekliğinin ilanı niteliği taşır.44 

2- İhlas Suresi de bütünüyle yüksek ses tonuyla okunınası gereken bir 

sfiredir: "~~ ~~~~ ;j ~ rJj ~~ :J}. rJj :ı.t; ;J ~~ ',: • ah llil ~~ ~llli1 ;. y 1 De ki: 
~ -

O Allalı Birdir. Allah Samed'dir. O doğımnamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey 
O'nun dengi olmamıştır.".45 Tevhid inancını46 ortaya koyan bu sfire gerek 
içerdiği mesaj itibariyle, gerek "söyle 1 deki" şeklindeki ilana yönelik emir 
niteliği taşıyan başlangıcıyla, gerek ayet sonlarında yer alan ve yapısında 
belirgin okuma özelliği bulunan harf (dal harfı)47 yapısıyla yüksek ses tonuna 
okuyucuyu sevk etmektedir. 

c) Müjde, Mükafat ve Rahmet İçeren Ayetler: 
Sevindirici haberler içeren ayetler, yapılan iyiliklere karşı sunulacak ilahl 

lütuf, armağan ve mükafatları haber veren, bağışlama yarhgama ve merhamet 
niteliği taşıyan ayetlerin yüksek ses tonuyla okunınası uygundur. Bunlara da iki 
örnek vermek istiyoruz: 

1- Yüksek ses tonuyla okumaya uygun yapısıyla dikkatleri çeken Kadir 
., J .. • J ~/ t .. ~ J.. .... .... ,.... ... 

Sfiresi, özellikle "j5' ~ ~~ ~~~ li.,i [_J}Ij ~~ J):f ~~ ? ~~ ~ ::;. }..~All ~ (' 

~~ ~~ ~ J::.- ~ r;c_ ~~ 1 Kadir gecesi bin aydan daha lıaytrlıdır. Melekler 

ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner. O gece, 
tanyerinin ağamzasına kadar bir esenliktir. "48 ayetleri yüksek ses perdesi ile 
okunmalıdır. İnsanın içine işleyen, parlak, sevecen ve müjdeler dolu ışık seli 
yayan bu ayetler, bu gecenin kapsadığı büyük anlamları canlandırması 

açısından canlı ve yüksek ses tonu ile okunmahdır. 
2- Yunus SGresi'ndeki, kendilerini Allah'abağlayan imanları nedeniyle, iyi 

işlere yöneltilen ve doğru yolu görmeleri sağlanan mesut insanların eriştiği 
yüce mertebe de yüksek ses tonu ile ifade edilmesi gereken ayetlerdendir. 

43 Bakara, 2/2. 
44 Bkz. Zemahşerl. I. 1 14: İbn Kesir, I, 259-260: Suyuti, I, 2. Diğer bazı ayetler için bkz. 

Bakara. 2/119: Yusuf, 12/40: İsra, 17/53-55, 82-83, 97: Secde, 32/2: Ahzab, 33/45; Fiftır, 
35/24; Şura, 42/28-33; Fetih, 48/8. 

45 İhliis,ll2/l-4. 
46 Beğavi, VII, 320-321: Zemahşeri, IV, 298-299; Hazin, VII, 320-321. 
47 Nitekim bu suredeki "::Ji::" kelimesinin ismi olan "hi" kelimesi, fasıla uyumu açısından 

sonnıya bırakılmıştır (Suyuıi, a.g.e., Il, 274). Ayet sonunda bulunması sebebiyle sükun ile 
okunan dolayısıyla da kalkale niteliği taşıyan bu kelimedeki "dal" harfi, ayet ortasında 
olması halinde tcnvin ile okunacağından vurgulu okuma özelliği olan kalkale sıfatından 
yoksun kalırdı (Dağdevİren, s. 101-103). 

48 Kadir, 97/3-5. 
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Alıirer hayarının varlığını kabul eden, yüce huzura çıkanimalarını bekleyen, 
insanlığııı olgunluk yoluna giren ıakva sahiplerine söz verilen cennet. .. Sürekli 
bir hoşnutluk içinde Allah'ı yücelten ve O'na şükreden, O'na iman edenlerin ve 

güzel davranışlarda bulunanların mükruat yeri ... : "~~ ~~G.Jıı~j ı _,tl ~~ı 0~ 
~~ :-=-G- -} ~4Jliı ~ ~ ~;..; tflt-~ ;..it 1 İman edip makbul ve güzel işler 
yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rab/eri, onları içlerinden ınnaklar akan, 
o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir. ".49 

Sesin yüksek perdeden kullanımı, bazen ayetin bir bölümünde, bazen 
tamamında, bazen de art arda gelen birkaç ayette yapılabilmektedir. Bu ses 
yükseltisinden farklı olarak bazen kelimelerin sadece ilk harflerine de ses 
vurgusu yapılabilmektedir. 50 

3. Kelimelerde Ses Vurgusu Yapmak 
Sese vurgu yaparak okumak, gerek kelimelerin müstakil hüviyetlerini 

ortaya koymak, gerek kelime manalarma kuvvet kazandırmak açısından 

oldukça mühimdir. Dolayısıyla kelimelerin ilk harflerine biraz vurgu/baskı 
yaparak prozodik bir eda ile okumak da ıemsilin belli başlı öğelerindendir. 

Bunları şu şekilde ele alabiliriz: 
a) Olumsuzluk bildiren "c: ma" (ma-i nafıye) da sese ton verilir: 

"..:;.,)li::_,.. ;;..Jı ~ .:) ı..SJ ı; !Ralıman'ın yararmasmda hiçbir nizanısızhk 
göreme'zsin.'61 - -

"~ ı;) jı; ~ Ji:-1 t /Ona ne mali, ne de yaptığı işler fayda verdi!'752 

"t_ li,;~ ~:; ~ ~ ~~ ı; /0 zalim/erin ne dostları, ne de sözüne itibar 

edilir şefaatçile ri olabilir. "53 

"Ma-i mevsfile" de ise sese hiç ton verınemeye ve vurgusuz okumaya 
dikkat etmelidir. Özellikle bu edatta sese vurgu yaparak okumak anlam 
değişmesine yol açar. Mesela inananların dikkatlerini Alialı katındaki mükil.fata 
çeken ve bu mükil.fatın oyun, eğlence, ticaret ve hayatın diğer uğraşılarından 

49 Yunus, 10/9. Diğer bazı ayetler için bkz. Bakanı, 21277; Hud, 1 1/23; Kehf, 18/30, 107; 
Meryem, 19/96; Hac, 22114, 23, 50, 56; Ankcbfit, 29n, 9, 57; ROm, 30115; Lokman, 31/8; 
Secde, 32119; Sebe, 34/4; Fıitır, 35n; Sad, 38/24; Fussilet, 4118; Şum, 42/22; Ciisiye, 45/30; 
Muhammed, 47/2. 

50 Müjde, mükiifat ve rahmet içeren ayetler için ayrıca bkz. Karaçam, İsmail, Kıır'ôn-ı Kerim'in 
Faziletleri i'e Okunma Kaideleri, Marmara Üniversitesi Vakfı Yay., istanbul, tsz. s. 534. 

51 Mülk, 67/3. 
52 Leheb, ı 11/2. 
53 Mü'min, 40/18. 
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daha hayırlı54 olduğunu belirten "~jG.llı ~)~ı~;.:. ~ı~ ı; 1 Allalı'ın nezdinde 

bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayır/ıdır." 55 ayetindeki "~: ma" edatı 

pes perdeden ve alçak bir sada ile okunmalıdır. Bu edatta ses tonunu 
yükseltmek ayetin anlamını olumsuz yönde etkiler. Çünkü buradaki "ma"ya 
vurgu yaparak sesi yükseltmek, bu edatı olumsuzluk bildiren "ı:;: ma" (ma-i 

nafiye)ya dönüştürür. Dolayısıyla Allah'ın katındaki mükafatı önemserneye 
yönelik bu ayet, sözü edilen edatın yüksek bir ses tonuyla okunınası halinde, 
oyun ve eğlencenin ilahi mükafattan daha değerli olması anlamına gelebilecek 
bir yanlışa götürür. 

Aşağıdaki ayetlerdeki "ı;: ma" edatında da sesin yükseltilmesi benzer 

anlam bozulmalarına sebebiyet vereceğinden, söz konusu edatın hafif bir ses 
tonuyla okunınası gerekir: 

" ~ı ~;ı;. ı; ~ ~ ;~ 1 Kendilerine gerçeği bildiren ilim geldikten sonra ... " 
56 

"~.i;:. ı; ) ::.,.. 1 Yarattığı şeylerin şerrinden ... " 57 

. . -
" ~4 t. ıJ rs).;ı ::_.s::\) 1 O, size verdiği şÇ?y/erde sizi imtihan etmek istediği 

için ... "58 - -

b) Bütün olumsuzluk bildirilen "'i: la" edatlarında sese ton verilerek ayette 
ifade edilen olumsuz yapı vurgulanır: 

"~./.ri ~ ~) r-Jo. :J:,;:. ~ /Onlara hiç bir korku olmayacak, hiç 

iiziilmeyecekler de." 59 
-

";,_.~c~~ !Bunda da sizevebal yoktur."60 

"(-:;iı ~~ ~f ~ !Bugün sizi kınama yokf'61 

"Tebrie la"sındaki vurgu ve ton diğerlerinden daha çoktur: 
"Üiı ;ı <)ı~ ;fı ~ı.i !O halde şu gerçeği hiç wıutma ki: Allah'tan başka ilah 

yoktur. ,,(jı' -

54 Zemahşerl. IV, 106. 
55 Cuma, 62/ ll. 
56 Al-i imran, 3/18; Şura. 42/14; Ciisiye, 45117. 
57 Felak, 1 1 3/2. 
58 Milide, 5/48. 
59 Bakara, 2/38, 62, ı t2, 262, 274, 277; Al-i imran, 31170; Maide, 5/69; En'am, 6/48; A'rilf, 

7/35; Yunus, 10/62; Ahkaf, 46/13. 
60 Bakara, 2/233, 234, 235, 236, 240; Nisa, 4/23, 24, 102; Mümtehine, 60/10. 
61 Yusuf, 12/92. 

59 



D01777c12s35y2008.pdf 26.02.2010 12:05:50 Page 36 (1, 1)

60 1 Dr. Alican DAGDEVİREN ------EKEV AKADEMİ DERCİSİ 

"~ ~~ 4lı ~ Zı .tl:ıı ~ !Allah 'tan başka hiçbir ilah bulunmadığma şalıid 
bizzat Allah't;r.'.63 -

c) Tahsis ifade eden "J: li", tekit b~lirten "J: le" harfinde sese tonlu bir 

perde verilir. 
"~~::,:.:~~/İşte bu ~nza makamı- da Rabbine saygı duyanlarmdır.'.M 

"a:.;.-) .~~ <} ~~ /Elbette bunda -iman edecek kimseler için- bir ralınıet 
vardtr. "65

• 

";;,:..:;:il ı..>';..:.:J ı..>~) /İnananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere ... "66 

d) İstisn~ harflerinde sese vurgu yapmak da temsil şartlarındandır.67 

"~ı t ~~ ~~ $ t;;) !Açtkça tebliğden başka. bir şeyle yükümlü değiliz 
b 

. .. 68 -
IZ. 

" ~Uı ~~ ~ J)..:i ~/Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızm gelmesini mi 

gözlüyorlar? "69 

" ~ ..Uı ıJ~ ~ı ı:;~i C) !Onlara, şirkten uzak olarak yalnız Allalı'a 
ibadet et1~eleri, ... em;edilmlŞti. "70

( 

e) Harekeli aynı iki harf yan yana gelince, ikincisine vurgu yapılarak 

okunur. 
" ~~ ~ ,71 " ~~ ~ ,n " ~~,m 

Temsili okumada bütün bunları yapmaya çalışırken tabii olmaya ve temsili 
yapmacıklığa taşımamaya özen göstermek gerekir.74 Zira sese ton verme ve 
vurgu yapma esnasında mübalağa, okuyuştaki ahengi bozar. Aynca tonlama 

62 Muhammed, 47/19. 
63 AI-i İmrfın, 3/18. 
64 Beyyine, 98/8. 
65 Ankebüt. 29/5 I. 
66 Bakara. 2/97. Ayrıca bkz. AI-i imriin, 3/124; A'riif, 7/2; Tevbe, 9/61; Yunus, 10/57; Hud, 

I 1/120; İbmhim, 14/41; Hicr, 15/77, 88; İsrii, 17/82; Nur, 24/30; Nemi, 27/2, 77; Ankebuı, 
29/44; Casiye, 45/3; Muhammed, 47/19; Fetih, 48/20; Münafikun, 63/8; Nuh, 71/28 

67 Bkz. Sağman, Tecvid, s. 36-39. 
68 Yasin, 36117. 
69 Muhammed, 47118. 
70 Beyyine, 98/5. 
71 Al-i İmran, 3/41. 
72 Kevser, I 08/2. 
73 Fecr, 89/6; Fil, 105/1. 
74 Çetin, Abdurrahman, Kur'un Okuma Esas/an, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul, tsz, s. 128. 
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yaparken (bazı okuyucularda müşahede ettiğimiz gibi) sekte yapıyor imajı 
verilmemesi gerekir. 

Sonuç 
Kur'an, gerek yapı, gerek anlam dokusundaki ahengiyle asırlar boyu 

gönüller üzerinde etki etmiştir. Anlam dokusu, ona inananların hayat tarzlarını 
belirlerken, yapısal ahengi; inanan inarımayan herkesi kendisine hayran 
bırakmıştır. Bu gönülleri fetbeden okuma, harflerin özgün yapısını ön plana 
çıkaran, okunma kuralları (tecvid) gözetilen, anlamı da dikkate alındığında 
yerine göre duygulu ve mahzun, yerine göre coşkulu bir özellik (temsil) 
taşımaktadır. 

Anlamdan soyutlanmış; dolayısıyla da ses hacmi ya da tonunda hiçbir 
değişiklik yapılmadan okuma biçimi, özgün değil, sıradan ve monotondur. 
Oysaki yerli yerince sesi alçaltmak yada yükseltmek, hem okuyuşa canlılık 
kazandırır, hem de anlamı güçlendirir. Yani ses perdesinin uygun kullanımı 
anlaı:nı berraklaştırır, bir sözcüğe genel anlamından daha güçlü bir anlam katar. 
Ne var ki, günümüzde anlamı dikkate alarak okuma neredeyse yok denecek 
kadar azalmıştır. Dolayısıyla iHlhl mesajın anlaşılarak okunup, haz duyulan 
özgün tilaveti ile sunomu için Kur' an öğretimi nde, temsil yeniden ve dikkatle 
ele alınmalıdır. 
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