
155

ellif Farsça divan ve mesnevilerden örnek-
ler zikretmiþtir. Dihhudâ’nýn Lu³atnâme’-
si ve Seyyid Cemîl Sehsevânî’nin ƒizâne-
tü’l-lu³åt’ý gibi birçok sözlüðün temel kay-
naðý olan Bahâr-ý £Acem müellifi hayat-
ta iken birkaç taþ baskýsý yapýlmýþ, daha
sonra da çeþitli neþirleri gerçekleþtirilmiþ-
tir (Delhi 1269, 1274; nþr. Mevlevî Hâdî
Ali, Leknev 1312; Bombay 1334; nþr. Kâ-
zým Dizfûliyân, I-III, Tahran 1380 hþ./2001).
2. Nevâdirü’l-me½âdir (Delhi 1272). Fars-
ça masdarlar ve fiil isimleriyle ilgili bir eser-
dir; bir mukaddime, yirmi dört bab ve bir
hâtimeden oluþmaktadýr. Masdarlar alfa-
betik sýrayla düzenlenmiþ ve ardýndan tü-
revleri verilmiþtir. 3. Cevâhirü’l-¼urûf
(Kanpûr 1267). Bir mukaddime, iki bab ve
bir hâtimeden meydana gelen eser Fars-
ça’daki müfred ve mürekkep harflerle ilgi-
li olup harflerin deðiþimi, etimoloji ve edat-
lar bakýmýndan önemli bir çalýþmadýr. 4.
Ýb¹âl-i ¿arûret. Belâgata dair bir eserdir.
Zarûret-i þiir konusunu iþleyen kitap Ga-
lib Dihlevî’nin notlarýyla basýlmýþtýr (Delhi
1268). 5. Þer¼-i Nisâb-ý Bedî£. Muham-
med Þerîf’e ait eserin þerhidir. Yazýlýþlarý
ayný, mânalarý farklý olan Arapça ve Fars-
ça kelimelerle ilgili bu eserin bir nüshasý
Bankipûr Patna Kütüphanesi’nde bulun-
maktadýr (Catalogue, IX, 50). 6. Bahâr-ý
Bostân. Sa‘dî-i Þîrâzî’nin eserine yazýlan
Farsça bir þerh olup son olarak 1927’de
Leknev’de basýlmýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Tîk Çend Bahâr, Bahâr-ý £Acem (nþr. Kâzým Diz-

fûliyân), Tahran 1380 hþ./2001, I-III; Sirâceddin
Ali Han Ârzû, Te×kire-i Mecma£u’n-nefâyis (nþr.
Mihr Nûr Muhammed Han – Zîbünnisâ Ali Han),
Ýslâmâbâd 2006, II, 577; Mîr Gulâm Hasan, Te×ki-
re-i Þu£arâ-yý Urdû (nþr. Habîbürrahman Þirvânî),
Aligarh 1940, s. 60; Mîr Muhammed Mîr, Nikâ-
tü’þ-þu£arâß (nþr. Mahmûd Ýlâhî), Leknev 2003, s.
13; Ali Hasan Han, Øub¼-i Gülþen, Bopâl 1295, s.
69; Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts,
II, 502-503; Feth Ali Hüseynî, Te×kire-i Rîhte-gû-
yân, Haydarâbâd-Dekken 1933, s. 21-24; Þeh-
riyâr-ý Nakvî, Ferhengnüvîsî-yi Fârsî der Hind u
Pâkistân, Tahran 1341 hþ., s. 152-157; Seyyid
Abdullah, Edebiyyât-ý Fârsî mîn Hinduvûn kâ
¥i½½a, Lahor 1967, s. 162-169; Ârif Nevþâhî, Fih-
rist-i Kitâbhâ-yi Fârsî-yi Çâp-i Sengî va Kâm-
yâb-i KitâbÅâne-i GencbaÅþ Merkez-i Ta¼š¢šåt-ý
Fârsî-yi Îrân u Pâkistân, Ýslâmâbâd 1406/1986,
I, 293, 335, 606; M. Debîr-i Siyâký, Ferhenghâ-yi
Fârsî ve Ferheng-i Gûnehâ, Tahran 1368 hþ., s.
164-167; a.mlf., “Bahâr-ý .Acem”, Dâniþnâme-i
Cihân-ý Ýslâm, Tahran 1377/1999, IV, 712-713; Ca-
talogue of the Arabic and Persian Manuscripts in
the Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Pat-
na 1994, IX, 50; H. Blochmann, “Contributions to
Persian Lexicography”, JRAS, XXXVII/1 (1868),
s. 28-30; Mercân Afþâriyân, “Bahâr-ý .Acem”,
DMBÝ, XIII, 101; Vahîd Kureyþî, “Bahâr Lâle Tîk
Çend”, Dâniþnâme-i Cihân-ý Ýslâm, Tahran 1377/
1999, IV, 697-698.

ÿÂrif Nevþâhî

– —
TÝLÂVET
א����� ) )

Kur’ân-ý Kerîm’in
tecvid ve tertîl üzere okunmasý

anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “okumak, tâbi olmak” anlamýn-
daki tilâvet masdar olup ayný kökün tü-
lüvv (tilvün) masdarý da “izlemek, peþi sýra
gitmek, uymak” demektir (Lisânü’l-£Arab,
“tlv” md.). Bir kelâmý ve özellikle Kur’an’ý
okumayý ifade eden tilâvet terim olarak
“Kur’ân-ý Kerîm’i hem okumak hem de
emir ve yasaklarýný, teþvik ve uyarýlarýný ha-
yata geçirmek suretiyle Allah’ýn kitabýna
uymak” þeklinde tanýmlandýðý gibi “mâna-
sýný anlamak ve gereðince davranmak üze-
re onu tecvid ve tertîl üzere dikkatlice oku-
mak” þeklinde de tarif edilir. Kökün taþý-
dýðý “izlemek” anlamýndan hareketle tilâ-
vete “Kur’an’ý takdim ve tehir yapmadan
mushaftaki tertibe göre okumak” diye
mâna verenler de olmuþtur (Tehânevî, I,
171; Kermî, I, 256). Tilâvet kýraatle eþ an-
lamlý gibi görünse de bazan okumak, ba-
zan da uyarýlarýna uymak suretiyle “Al-
lah’ýn indirdiði kitabý izlemek” mânasýna
geldiðinden her tür okuma için kullanýlan
kýraate göre daha özel anlam taþýr; bu ba-
kýmdan her tilâvet kýraattir, fakat her ký-
raat tilâvet deðildir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-
Müfredât, “tlv” md.; bk. KIRAAT).

Tilâvet kökü Kur’ân-ý Kerîm’de biri mas-
dar (el-Bakara 2/121), biri ism-i fâil (es-
Sâffât 37/3), diðerleri fiil kalýbýnda olmak
üzere altmýþ üç yerde geçmektedir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “tlv” md.). Ayrýca
Yûnus sûresindeki (10/30) “teblû” kelime-
sini kýraat imamlarýndan Hamza ez-Zey-
yât, Kisâî ve Halef b. Hiþâm “tetlû” þek-
linde okumaktadýr. Ýbnü’l-Cevzî kelimenin
Kur’ân-ý Kerîm’de “kýraat, ittibâ, inzâl,
amel, rivayet” olmak üzere beþ mânada
kullanýldýðýný kaydetmektedir (Nüzhetü’l-
a£yün, s. 221-222). “Kur’an’ý yavaþ yavaþ,
düþünerek okumak” anlamýndaki “tertîl”
ile (el-Furkan 25/32; el-Müzzemmil 73/4)
“okumak” mânasýna gelen “kýraat” (el-A‘râf
7/204; en-Nahl 16/98; el-Ýsrâ 17/106; el-
Kýyâme 75/18; el-Ýnþikak 84/21) tilâvetle
yakýndan ilgilidir. Tilâvet hadislerde de ge-
nellikle Kur’an’ý okumayý ifade eder. Ayný
anlamda hadislerde tertîl, tahsîn, tezyîn,
kýraat, lahn vb. kelimeler de yer alýr (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “rtl”, “hsn”, “zyn”, “kr,e”,
“lhn” md.leri). Kur’an okumayla ilgili te-
rimlerden biri de “edâ”dýr. “Kur’an’ý tecvid
kaidelerine göre okuma” anlamýndaki bu
kelime kýraat ilminde “kariin kýraati hoca-

lýdýr. Kehteri, Brahmen veya Zerger Keh-
teriyân kabilelerinden birine mensup bu-
lunduðu rivayet edilmektedir. Memleketi
Delhi’de Nevvâb Saâdet Han’ýn yakýn dost-
larý arasýna girdi. Çok iyi Arapça bilmesi ve
Farsça’yý edebî þekilde kullanmasý iyi bir
eðitim aldýðýný göstermektedir. Bahâr-ý
£Acem’de Þeyh Ebü’l-Hayr Hayrullah Ve-
fâyî ve Sirâceddin Ali Han Ârzû adlý iki ho-
casýndan bahsetmekle birlikte Ârzû onu
arkadaþý diye anmaktadýr. Feth Ali Hüsey-
nî Gerdîzî ve Mîr Muhammed Mîr ile dost-
luk kurduðu bilinmektedir. “Bahâr” mah-
lasýný kullanan Tîk Çend’in Urduca ve Fars-
ça þiirlerinden günümüze sadece otuz bir
beyit ulaþmýþtýr. Abdullah Vâreste-i Siyâl-
kûtî’nin 1180’de (1766-67) yazdýðý Mu½-
¹ala¼âtü’þ-þu£arâ’nýn Bahâr-ý £Acem’in
kaynaklarý arasýnda yer almasý ve Mîr Gu-
lâm Hasan’ýn 1188 (1774) yýlýnda kaleme
aldýðý Te×kire-i Þu£arâ-yý Urdû adlý ese-
rinde Bahâr’dan ölmüþ kiþiler arasýnda söz
etmesi onun bu yýllar arasýnda vefat etti-
ðini ortaya koymaktadýr.

Eserleri. 1. Bahâr-ý £Acem. Farsça’dan
Farsça’ya bir sözlüktür. Müellifin, üzerin-
de yirmi iki yýl çalýþtýðýný söylediði, 10.000
civarýnda madde içeren ve alfabetik dü-
zenlenen eserde basit ve mürekkep keli-
meler, terimler, kinayeler, mecazlar, isti-
areler ve atasözleri yer almaktadýr. Baþka
sözlüklerde bulunmayan Farsça kelimeler
yanýnda Arapça ve Hintçe’den Farsça’ya
geçen kelimeleri de sözlüðüne alan mü-
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sýfatlarýný gözetip diðer tecvid kaidelerini
uygulayarak makamla okumak câiz görül-
müþtür. Ancak “tatrîb” (ses perdelerini de-
ðiþtirmek, medleri gereðinden fazla çek-
mek, medli olmayan yerleri uzatmak), “ter-
kýs” (sesi oynatmak, sâkine hareke ver-
mek) ve “ter‘îd” (okurken sesi titretmek)
þeklinde nitelenen okuyuþ biçimleri, lahn
kapsamýna giren diðer okuma çeþitleri ve
müzik aletleri eþliðinde tilâvet câiz kabul
edilmemiþtir (Ýbnü’l-Cezerî, et-Temhîd, s.
55-57).

Tilâvet Çeþitleri. Kur’ân-ý Kerîm yavaþ-
tan hýzlýya doðru tahkik, tedvîr ve hadr
olmak üzere üç þekilde okunmuþtur. a)
Sözlükte “bir þeyin hakkýný tam vermeye
özen göstermek” anlamýna gelen tahkik
okumanýn en yavaþ þeklidir. Harfleri mah-
reçlerinden çýkarýp sýfatlarýna riayet ede-
rek ve medleri gereði kadar uzatarak; ha-
reke, ihfâ, izhar, iklâb, gunne vb. tecvid
kurallarýný yerine getirmeye özen göste-
rip durulmasý gereken yerlerde durarak
Kur’an’ý okumaya tahkik denir. Ancak bu
okuyuþta harekeleri uzatmamaya, sâkine
hareke vermemeye, harflerin arasýnda sek-
te yapmamaya dikkat edilmelidir. Bu tür
okuyuþa yakýn bir de tertîl tarzý vardýr ki
bu da Kur’an’ý acele etmeden yavaþ ya-
vaþ okumaktýr. Tahkik tertîli de içine alan
daha geniþ bir anlama sahip olduðundan
her tahkik tertîldir, fakat her tertîl tahkik
deðildir. Tahkik tâlim ve temrin için, ter-
tîl ise tefekkür ve istinbat içindir (Ýbnü’l-
Cezerî, en-Neþr, I, 208-209). b) Sözlükte
“bir þeyi döndürüp çevirmek, sýra ile yap-
mak” mânasýna gelen tedvîr tahkikle hadr
arasýnda orta bir okuyuþ biçimidir. c) “Sü-
ratli olmak” anlamýndaki hadr Kur’ân-ý Ke-
rîm’i tecvid kaidelerine uymak kaydýyla
en hýzlý okuyuþ biçimidir (a.g.e., I, 207).
Hadrdan daha süratli okuma þekline “hez-
reme” (yürümek, hýzlý ve anlamsýz konuþ-
mak; Kur’an’ý tecvid kaidelerini göz ardý
edip harfleri birbirine katarak okumak)
veya “tahlît” (bozmak, karýþtýrmak) denir.
Bu tür okuyuþta harfler mahrecinden ka-
yar, sýfatlarýný kaybeder; heceler birbirine
karýþýr; bu tür okuyuþ câiz görülmemiþ-
tir. Ebû Amr ed-Dânî (et-Ta¼dîd, s. 73) ve
Ýbnü’l-Cezerî (et-Temhîd, s. 62), hezreme-
yi hadr ile eþ anlamlý gibi kullanmýþlardýr.
Hz. Ömer’in hezremeyi “en kötü okuyuþ”
olarak nitelendirdiði bilinmektedir (Zemah-
þerî, IV, 175).

Tilâvet Âdâbý. Gazzâlî ve Nevevî gibi ba-
zý âlimler Kur’an’ýn tilâvet âdâbýyla ilgili
birçok hususa dikkat çekmiþlerdir. Kur’an
okurken abdestli olmak, temiz bir yerde
bulunmak, kýbleye yönelmek, okumaya is-

tiâze ve besmele ile baþlamak, sadece Al-
lah rýzasýný gözetmek, tecvid kurallarýna
riayet ederek tertîl ile ve huþû içinde oku-
mak, mushafýn tertibini gözetmek, meþ-
hur kýraatlerden sadece biriyle okumak,
âyetler üzerinde düþünmek ve okudukla-
rýyla amel etmek, rahmet âyetleri gelin-
ce Allah’ýn rahmetini istemek, azap âyet-
lerinde O’na sýðýnmak, secde âyetlerinde
secde etmek bunlar arasýndadýr. Bazý âyet-
lerde geçen “Allah doðruyu söylemiþtir”
anlamýndaki “sadakallah” ifadesi (Âl-i Ým-
rân 3/95; el-Ahzâb 33/22) ve Hz. Peygam-
ber’in hatim duasýnda ayný ibareyi kullan-
masýyla ilgili münkatý‘ ve zayýf bir rivayet
(Beyhaký, II, 372) dikkate alýnarak Kur’an
okumayý tamamlayýnca “sadakallahü’l-
azîm” demek de tilâvet âdâbýndan sayýl-
mýþtýr (Kurtubî, I, 27-28; XVI, 222). Ancak
bunun Hz. Peygamber ve sahâbe uygula-
masýnda bulunmayýp bid‘at olduðu yönün-
de görüþler vardýr (Fetâvâ, IV, 118-119). Ay-
rýca Kur’an’ýn mushafa bakýlarak ve baþka-
larýný meþgul etmeyecekse sesli okunma-
sý, her gün Kur’an’dan bir miktarýn okun-
masýnýn âdet haline getirilmesi, ezberle-
nen yerlerin unutulmamasý için sýkça tek-
rarlanmasý tavsiye edilmiþtir. Kur’an okur-
ken gülmek, konuþmak ve lüzumsuz þey-
lerle uðraþmaktan kaçýnmak da dikkat edi-
lecek hususlar arasýndadýr.

Gazzâlî’ye göre Kur’an’ý hakkýyla okuya-
bilmek için dilin, aklýn ve kalbin iþ birliði
içinde olmasý gerekir. Buna göre dil oku-
malý, akýl okunanlarý tercüme etmeli, kalp
de bunlardan gereken dersleri almalýdýr
(Ý¼yâß, I, 339). Tilâvet ve âdâbýna dair bilgi-
lere hadis kitaplarýnýn “Fecâ,ilü’l-Kur,ân”,
“Þevâbü’l-Kur,ân”, “Menâfi.u’l-Kur,ân” bö-
lümleriyle fezâilü’l-Kur’ân’a dair eserler-
de yer verilmiþtir. Muhammed b. Ahmed
el-Kurtubî’nin et-Te×kâr fî efŠali’l-e×kâr
(nþr. Ahmed b. Muhammed b. Sýddîk el-
Gammârî, Kahire 1355/1936), Nevevî ile
(bk. bibl.) Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr’in Fe²âßi-
lü’l-Æurßân (Beyrut 1407/1987), Leknevî’-
nin Kur’an tilâveti sýrasýnda yapýlan bid‘at-
lara dair üç çalýþmasý (DÝA, XXVII, 135),
Ahmed Madazlý’nýn Kýrâat Âdâbý (dok-
tora tezi, 1973, EÜ Ýlâhiyat Fak.), Ebû Tâ-
hir Abdülkayyûm b. Abdülgafûr es-Sindî’-
nin et-Teshîl fî šavâ£idi’t-tertîl (Mekke
1415), Abdüllatîf Fâyiz Deryan’ýn et-Teb-
yîn fî a¼kâmi tilâveti’l-kitâbi’l-mübîn
(Beyrut 1420/1999), Saîd b. Ahmed b. Ali
el-Anebtâvî’nin Zînetü’l-edâß þer¼u ¥il-
yeti’l-šurrâß fî a¼kâmi’t-tilâve ve’t-tec-
vîd (þerheden: Mahmûd Ahmed Mürûh
Mustafa, Amman 1420/1999), Abdullah Ay-
demir’in Hz. Peygamber ve Sahâbenin

sýndan ahzetmesi” þeklinde tarif edilir (Te-
hânevî, I, 171).

Kur’ân-ý Kerîm’de, “Allah’ýn kitabýný oku-
yanlar, namazý kýlanlar ve kendilerine ver-
diðimiz rýzýktan -Allah için- gizli ve açýk
sarfedenler asla zarara uðramayacak bir
kazanç umabilirler” meâlindeki âyette (Fâ-
týr 35/29) Kur’an tilâvetinin önemi vurgu-
lanmaktadýr. Ayrýca Bakara sûresinde yer
alan (2/121) “hakka tilâvetih” ifadesi Ýbn
Mes‘ûd, Ýbn Abbas, Mücâhid b. Cebr, Ýk-
rime el-Berberî, Hasan-ý Basrî, Katâde b.
Diâme gibi müfessirlerce okunan ilâhî ki-
taba uymak, onunla hakkýyla amel etmek,
helâlini helâl, haramýný haram kabul et-
mek, muhkemiyle amel edip müteþâbihi-
ne iman etmek, inzâl edildiði gibi okumak,
kastedilen mânanýn dýþýnda baþka bir þe-
kilde yorumlamamak, mânasýný düþüne-
rek tane tane, hakkýný vererek, huþû için-
de tefekkür ve tedebbürle okumak þeklin-
de yorumlanmýþtýr (Taberî, I, 519-521; Fah-
reddin er-Râzî, IV, 32; Fîrûzâbâdî, s. 14).

Kur’an okumayý teþvik eden birçok ha-
dis bulunmaktadýr (meselâ bk. Buhârî,
“Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 20); bunlar genellikle
“Fecâ,ilü’l-Kur,ân”, “Þevâbü’l-Kur,ân”, “Me-
nâfi.u’l-Kur,ân” gibi baþlýklar altýnda top-
lanmýþtýr. Hz. Peygamber’in Kur’an’ý yavaþ
yavaþ, tane tane, tefekkür ve tedebbürle
okuduðu (Tirmizî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 23;
Ebû Dâvûd, “Vitir”, 20), tecvid kaideleri-
ni uyguladýðý (Buhârî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”,
29), gece kýldýðý namazlarda bazan ayný
gecede Bakara, Âl-i Ýmrân ve Nisâ sûre-
lerini okuduðu, müjde âyetine geldiði za-
man dua edip dilekte bulunduðu, korku
âyetleri geldiðinde Allah’a sýðýndýðý (Müs-
ned, VI, 92), namaz sýrasýnda okuduðu bir
sûreyi tertîl üzere yavaþ yavaþ okuduðu
için o sûrenin sanki uzun sûrelerden daha
uzun hale geldiði (a.g.e., VI, 92) nakledilen
rivayetler arasýndadýr. Ayrýca, “Kur’an’ý ses-
lerinizle süsleyiniz” (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 20;
Ýbn Mâce, “Ýkametü’s-salât”, 176); “Yüce
Allah Peygamber’ine Kur’an’ý teganni ile
okumasýna (terennüm) müsaade ettiði ka-
dar hiçbir þeye müsaade etmemiþtir” (Bu-
hârî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 19; Müslim, “Sa-
lâtü’l-müsâfirîn”, 232-233) meâlinde ha-
disler bulunduðu gibi kendisinin de güzel
ve etkili bir okuyuþla okuduðu (Buhârî,
“Tefsîr, Sûretü’t-Tûr”, 53; Müslim, “Salât”,
177), Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî ve Sâlim Mevlâ
Ebû Huzeyfe gibi Kur’an’ý güzel sesle oku-
yanlarý takdir ettiði (Buhârî, “Feçâ,ilü’l-
Kur,ân”, 31; Ýbn Mâce, “Ýkametü’s-salât”,
176) bilinmektedir. Kur’an’ýn makamla
okunmasý hususunda farklý görüþler ileri
sürülmekle birlikte harflerin mahreç ve
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Secde Âyetleri. Kur’ân-ý Kerîm’de Allah’a
secde etmeyi teþvik eden, secde edenle-
ri öven ve secde etmeyenleri kýnayan bir-
çok âyet bulunmaktadýr. Resûl-i Ekrem’in
bunlardan bir kýsmýnýn okunmasý üzerine
secde ettiðine ve secde edilmesini buyur-
duðuna dair rivayetler nakledilmiþ, bun-
larýn secdeyle ilgili âyetlerin asýllarý ve ön-
de gelenleri (azâimü’s-sücûd) olduðu söylen-
miþ, bu sebeple “secde âyetleri” sözü bel-
li sayýdaki âyetleri ifade eden bir tabir ha-
line gelmiþtir. Bu âyetlerin ortak özelliði
doðrudan emir sîgasýyla veya secde et-
meyenleri kýnama yoluyla secdenin em-
redilmiþ olmasý yahut yerlerde ve gökler-
de bütün varlýklarýn, müminlerin, melek-
lerin veya peygamberlerin Allah’a secde
ettiðinin haber verilmesidir. Secde âyetle-
rinin muhtevasý da göz önüne alýndýðýn-
da bu âyetleri okuyan veya dinleyen kim-
senin secde etmesinin, hem emre uyma
hem de secde etmekten kaçýnanlara mu-
halefet etme anlamýna geldiði anlaþýlýr.
Kur’an’daki secde âyetlerinin sayýsý hak-
kýnda erken dönemde farklý görüþler ileri
sürülmüþse de rivayetlerin derlenmesin-
den sonra Ýslâm âlimleri arasýnda hâkim
görüþ bunlarýn on bir-on beþ arasýnda ol-
duðudur (Aynî, VII, 139). Üzerinde geniþ
mutabakat bulunan en uzun listeye göre
on beþ secde âyeti þunlardýr: el-A‘râf 7/
206, er-Ra‘d 13/15, en-Nahl 16/49, el-Ýsrâ
17/107, Meryem 19/58, el-Hac 22/18 ve 77,
el-Furkan 25/60, en-Neml 27/25, es-Sec-
de 32/15, Sâd 38/24, Fussýlet 41/37, en-
Necm 53/62, el-Ýnþikak 84/21, el-Alak 96/
19. Bu listeye Hicr 15/98. veya Furkan 25/
64. âyetleri ekleyenler de bulunmakla bir-
likte bu görüþ genel kabul görmemiþtir.
Hanefîler, Þâfiîler, Hanbelîler, Süfyân es-
Sevrî, Ýbn Hazm ve Zeydîler’e göre secde
âyetlerinin sayýsý on dört, Mâlikîler’de bir
rivayete ve Ca‘ferîler’e göre on beþ, Mâli-
kîler’de tercih edilen kavle göre on birdir.
Hanefîler, Sevrî ve Ýbn Hazm biri hariç (el-
Hac 22/77) diðerlerini kabul ederken Þâ-
fiîler ve Hanbelîler Sâd sûresinin 24. âye-
tinin þükür secdesiyle ilgili olduðu görü-
þündedir. Mâlikîler’de sayýyý on bir kabul
edenlere göre secde âyetleri Hanefîler’le
ayný olup sadece listedeki son üç âyet sec-
de âyeti deðildir. Sonuç olarak Hac sûresi-
nin 77. âyeti ile Sâd, Necm, Ýnþikak, Alak
sûrelerindeki âyetler hakkýnda âyetlerin
içeriklerinin tilâvet secdesini gerektirip
gerektirmeyeceðine dair farklý yorumlar
veya Hz. Peygamber’den gelen farklý riva-
yetler sebebiyle ihtilâf bulunmakla birlikte
geriye kalan on âyet üzerinde görüþ birliði
vardýr. Bunun yanýnda bazýlarýnda secde

cümlesinin bitiþ yerleri hakkýnda da gö-
rüþ ayrýlýklarý mevcut olup secde yerinin
Nahl sûresinin 49. âyeti yerine 50. âyeti
veya her ikisinin birden secde âyeti oldu-
ðu, Ýsrâ sûresinin 107. âyeti yerine 109,
Neml sûresinin 25. âyeti yerine 26, Fussý-
let sûresinin 37. âyeti yerine 38. âyetlerde
secde edileceði þeklinde görüþler vardýr
(Ýbnü’l-Arabî, II, 829-833; Ýbn Kudâme, II,
352-358).

Hükmü. Tilâvet secdesi Hanefîler’e ve
Ýbn Teymiyye’ye göre okuyana ve dinleye-
ne vâcip, diðer üç Sünnî mezhebe, Ýbn
Hazm’a ve Zeydîler’e göre sünnettir. Ca‘-
ferîler ise Secde, Fussýlet, Necm ve Alak
sûrelerindeki secdenin farz, diðerlerinin
sünnet olduðu görüþündedir (Tûsî, I, 114).
Hanefîler, vâcip hükmünü delillendirmek
üzere bazý hadislerin yaný sýra, “Böyleyken
onlara ne oluyor da inanmýyorlar ve ken-
dilerine Kur’an okunduðu zaman secde et-
miyorlar?” meâlindeki âyetlerde (el-Ýnþi-
kak 84/20-21) tilâvet secdesine iþaret edil-
diðini ve secdeyi terketmenin kýnandýðýný
söylerler. Diðer mezheplerde ise Hz. Pey-
gamber’in secde âyetlerinde bazan sec-
de edip bazan etmediðine dair rivayetler-
le (Buhârî, “Sücûdü’l-Kur,ân”, 6; Müslim,
“Mesâcid”, 106) Hz. Ömer ve Abdullah b.
Ömer gibi sahâbîlerin görüþleri (Buhârî,
“Sücûdü’l-Kur,ân”, 10) delil alýnýr.

Þartlarý. Tilâvet secdesinin þartlarý ve rü-
künleriyle ilgili hükümler genellikle nama-
za veya kýraate kýyas yoluyla verilmiþtir;
dolayýsýyla görüþ farklýlýklarý kendisine ben-
zetilen asla göre deðiþiklik göstermekte-
dir. A) Vücûb Þartlarý. Secdenin vâcip ve-
ya sünnet olmasýnýn sebepleri okuma, din-
leme ve iktidâdýr. Dolayýsýyla okuma, oku-
yan, dinleyen ve namazda iktidâ ile ilgili ba-
zý þartlar vardýr. 1. Okuma. Hanefîler’de
bir görüþe göre âyetin çoðunun, tercih
edilen görüþe göre ise secdeye delâlet
eden kelime ile önceki veya sonraki bir
kelimenin birlikte okunmasý secdenin vü-
cûbu için yeterlidir. Þâfiîler’e göre âyetin
tamamýnýn okunmasý ve okumanýn meþ-
rû olmasý (âyet okumanýn mekruh kabul
edildiði yerlerde okuma secdeyi gerektir-
mez), okuma kastýnýn bulunmasý, Fâtiha’-
yý okuyamama sebebiyle onun yerine okun-
muþ olmamasý gerekir. Tercümesi okunan
veya iþitilen secde âyetleriyle ilgili iki farklý
görüþ vardýr. Secde âyetinin hecelenmesi
veya sesli okunmadan yazýlmasý, görülme-
si yahut gözle takip edilmesi secdeyi ge-
rektirmez. 2. Okuyana secdenin gerekme-
si için dinen mükellef sayýlmasý þartý ara-
nýr. Dinleyen açýsýndan Hanefîler’e ve Þâ-
fiîler’e göre okuyanýn sadece temyiz ehli

Dilinden Kur’ân-ý Kerîm’in Faziletleri
(Ýzmir 1981) ve Mehmet Besim Ýsmailefen-
dioðlu’nun Kur’an-ý Kerim Tilavetinde
Edeb (yüksek lisans tezi, 1987, MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü) adlý çalýþmalarý konuy-
la ilgili eserlerden bazýlarýdýr.
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Kur’an’da secde âyetinin okunmasý
veya dinlenmesi halinde
yapýlmasý gereken secde.˜ ™

Hz. Peygamber’in sözlü ve fiilî sünne-
tiyle sabittir. Resûlullah, “Âdemoðlu sec-
de âyetini okuyup secde edince þeytan að-
lar ve, ‘Yazýklar olsun bana! Âdemoðlu sec-
deyle emrolundu da hemen secde etti,
cennet onundur; ben secdeyle emrolun-
dum, ama secde etmekten kaçýndým, ba-
na da cehennem vardýr’ diyerek oradan
uzaklaþýr” meâlindeki hadisiyle konunun
önemine dikkat çekmiþ (Müslim, “Îmân”,
133; Ýbn Mâce, “Ýkametü’s-salât”, 70), sec-
de âyetlerini okuyunca secde etmiþ, onun-
la birlikte ashabý da secdeye varmýþtýr
(Buhârî, “Sücûdü’l-Kur,ân”, 8, 9; Müslim,
“Mesâcid”, 103, 104).
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