146675 - Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü
Soru
Ben, hızlı namaz kılan birisiyim. Yani ben, Fatiha sûresi ile diğer kısa sûreleri hızlı bir şekilde
okuyorum.Namazdaki hareketlerim aynı şekilde hızlıdır. Bu davranışım câiz midir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Sünnet olan; Kur'an okuyan kimsenin, ister Fatiha sûresi olsun, isterse başka bir sûre olsun,
Kur'an'ı okurken onu tertilli olarak okuması, okuduğunu iyice düşünüp akıl etmesi için de kıraatında
acele etmemesidir. Dolayısıyla Kur'an okuyan kimse için sünnet olan; okuduğunun anlamını iyice
düşünerek ve akıl ederek okuması, tertilli okuması ve acele etmemesidir.
Nitekim Allah Subhânehu ve Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
... 4 : ] ﺳﻮرة اﻟﻤﺰﻣﻞ ﻣﻦ اﻵﻳﺔﻴﻼﺗآنَ ﺗَﺮ اﻟْﻘُﺮﻞّﺗر] و
"... ve Kur'an'ı tertil ile (kelimelerin hakkını vererek, tane tane) oku." (Müzzemmil Sûresi: 4)
Yine Allah -azze ve celle- şöyle buyurmuştur:
29 :ﺎبِ ] ﺳﻮرة ص اﻵﻳﺔﻟْﺒﻟُﻮا اﻻو اﺮﺘَﺬَﻛﻴﻟ وﻪﺎﺗوا آﻳﺮﺪﱠﺑﻴكٌ ﻟﺎرﺒﻚَ ﻣﻟَﻴ اﻟْﻨَﺎهﻧﺰ اﺘَﺎب]ﻛ
"(Ey Rasûl!) Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun âyetlerini iyice
düşünsünler ve akıl sahipleri (Allah'ın kendilerini sorumlu tuttuğu şeyleri) hatırlasınlar."(Sâd Sûresi:
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29)
Bazı harﬂeri veya âyetleri ihlal eden hızlı okuyuş, câiz değildir. Aksine Kur'an okuyan kimsenin,
doğru ve açık bir şekilde okuyabilmesi için kıraatında yavaş olması ve anlamını düşünüp akıl
edebilmesi için tane tane okuması gerekir.
Bir kimse, kıraatında bazı harﬂeri telaﬀuz etmiyorsa ve bazı harﬂeri değiştiriyorsa, bu kıraat câiz
değildir. Aksine harﬂeri ve kelimeleri tam olarak noksansız bir şekilde edâ edebilmesi için yavaş
yavaş ve tertilli okuması gerekir.
Aynı şekilde namazında da böyle olması gerekir. Buna göre rükûda, secdede, iki secde arasındaki
oturuşta ve rükûdan sonraki ayakta duruştaacele etmemelidir.Aksine teenî ile ve mutmain olacak
bir şekilde kılmalıdır. Namaz kılan kimsenin böyle yapması, kendisine farzdır. Çünkü namazda
mutmain olmak, yerine getirilmesi gereken farzdır. Secdede başını, karganın yemini gagalaması
gibi indirip kaldırmak ve namazda acele etmek, namazı bozar.
Soruyu soran kimseye rükû sırasında mutmain oluncaya kadar beklemesini, acele etmemesini ve
üç defa veya daha fazla şu duâyı okumasını tavsiye ederiz.
ﻴﻢﻈ اﻟْﻌِﺑﺎنَ رﺤﺒﺳ.
"Çok büyük Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim."
Bu duâdan sonra şu duâyı da okur:
 ﻟﺮ اﻏْﻔﻢ اَﻟﻠﱠﻬ.َﺪِكﻤﺑِﺤ وﻢﺎﻧَﻚَ اﻟﻠﱠﻬﺤﺒﺳ
"Allahım! Sana hamd ederek, seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla."
Başını rükûdan kaldırdıktan sonra mutmain oluncaya kadar ayakta bekler.Bu sırada şu duâyı okur:
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ُﺪﻌ ﺑءَ ﺷﻦ ﻣﺖﯩﺎ ﺷ ﻣءﻞﻣ و،ﺎﻤﻨَﻬﻴﺎﺑ ﻣءﻞﻣضِ ور اﻻءﻞﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴءﻞ ﻣ،ﻴﻪﻛﺎً ﻓﺎرﺒِﺒﺎً ﻣﻴﺮاً ﻃَﻴﺜﺪاً ﻛﻤ ﺣ،ُﺪﻤﻟَﻚَ اﻟْﺤﻨَﺎ وﺑر
"Rabbimiz! Riyâdan uzak ve bereketi kesilmeyen çokça hamd, yalnızca sanadır. Gökler dolusu,
yerle gökler arasındaki mesafe dolusunca ve bundan sonra dilediğin şeyler dolusunca (hamd
yalnızca sanadır)."
Namaz kılanın bu şekilde söylemesi, kendisi için daha fazîletlidir.
ُﺪﻤﻟَﻚَ اﻟْﺤﻨَﺎ وﺑر
"Rabbimiz! Hamd, yalnızca sanadır."
Rükûdan doğrulduktan sonra bu duâyı okumak, doğru olan görüşe göre vâciptir.
Eğer bu duâya (Rabbimiz! Hamd, yalnızca sanadır) şunu ekleyerek okursa, daha kâmil ve daha
fazîletli olur:
...ُﺪﻌ ﺑءَ ﺷﻦ ﻣﺖﯩﺎ ﺷ ﻣءﻞﻣ و،ﺎﻤﻨَﻬﻴﺎﺑ ﻣءﻞﻣضِ ور اﻻءﻞﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴءﻞ ﻣ،ﻴﻪﻛﺎً ﻓﺎرﺒِﺒﺎً ﻣﻴﺮاً ﻃَﻴﺜﺪاً ﻛﻤﺣ
"...Riyâdan uzak ve bereketi kesilmeyen çokça hamd, yalnızca sanadır. Gökler dolusu, yerle gökler
arasındaki mesafe dolusunca ve bundan sonra dilediğin şeyler dolusunca (hamd yalnızca sanadır)."
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bu duânın üzerine şu fazlalık da gelmiştir:
.ٌﺪﺒﻠﱡﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﻋﻛ و.ُﺪﺒ اﻟْﻌﺎ ﻗَﺎل ﻣﻖﺣ ا،ِﺪﺠاﻟْﻤ و اﻟﺜﱠﻨَﺎءﻞﻫ ا،ُﺪﻌ ﺑءَ ﺷﻦ ﻣﺖﯩﺎ ﺷ ﻣءﻞﻣ و،ﺎﻤﻨَﻬﻴﺎﺑﻣضِ ور اﻻءﻞﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴءﻞﻣ
ﺪﱡﻨْﻚَ اﻟْﺠﺪِّ ﻣ ذَا اﻟْﺠﻨْﻔَـﻊ ﻳﻻ و،ﺖﻨَﻌﺎ ﻣﻤ ﻟﻄﻌ ﻣﻻ و،ﺖﻄَﻴﻋﺎ اﻤ ﻟﻊﺎﻧ ﻣ ﻻﻢاَﻟﻠﱠﻬ
"Gökler dolusu, yerle gökler arasındaki mesafe dolusunca ve bundan sonra dilediğin şeyler
dolusunca (hamd yalnızca sanadır) ey övgü ve şeref sahibi! Bir kulun -ki hepimiz senin kulunuzsöylediği şu söze en lâyık olan sensin:
- Allahım! Senin verdiğine mâni olacak, senin mâni olduğuna da verecek kimse yoktur. Makam
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sahibinin sahip olduğu şeyler, seninkatında kendisine hiçbir fayda vermez."
Bu duâ en kâmil olanıdır.
Aynı şekilde secde ettiği zaman secdede de acele etmemelidir. Alın, burun, iki avucun iki, iki diz ve
iki ayak parmaklarının ucu olmak üzere yedi aza üzerine secde etmelidir. Mutmain olacak şekilde
ve acele etmeden secde etmelidir.
Secdede üç defa şu duâyı okumalıdır:
 ﻟﺮ إﻏْﻔﻢ اﻟﻠﱠﻬ،َﺪِكﻤﺑِﺤ وﻢﺎﻧَﻚَ اﻟﻠﱠﻬﺤﺒ ﺳ.َﻠﻋ اﻻِﺑﺎنَ رﺤﺒﺳ
"En yüce olan Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Sana hamd ederek seni tüm
noksanlıklardan tenzih ederim. Allahım! Beni bağışla."
Ardından kolayına gelen şu duâyı da okur.
هﺮﺳ وﺘَﻪﻴﻼﻧﻋ و،هﺮآﺧ وﻟَﻪوا و،ﺟِﻠﱠﻪ و دِﻗﱠﻪ،ﻠﱠﻪ ﻛِ ذَﻧْﺒ ﻟﺮ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠﱠﻬ
"Allahım! Günahlarımın hepsini; küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, âşikarını ve gizlisini
bağışla."
Bu, meşrû olan duâdır.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşturÇ
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢﺮۇا اﻟﺪﱡﻋﺎَءﺜﻛ ﻓَﺎ،ٌ ﺳﺎَﺟِﺪﻮﻫ وِﻪﺑ رﻦﺪُ ﻣﺒﯘنُ اﻟْﻌ ﻣﺎَ ﻳبﻗْﺮ] ا
"Kulun, Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Bu sebeple secdede çokça duâ
edin."(Müslim)
Yine şöyle buyurmuştur:
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… ] رواه ﻣﺴﻠﻢﻢَ ﻟﺘَﺠﺎَبﺴنْ ﻳ اﻦ ﻓَﻘَﻤ،ﺎء اﻟﺪَﻋﺘـَﻬِﺪُوا ﻓ ﻓَﺎﺟ،ﺠﯘدﻣﺎﱠ اﻟﺴاو،ب اﻟﺮﻴﻪﻤﯘا ﻓّﻈﻛﯘعُ ﻓَﻌﻣﺎﱠ اﻟﺮ] ا
"Rükûda Rabbi (Allah’ı) yüceltin, secdede ise çokça duâ etmeye gayret edin. Çünkü secdede
yapılan duâ, kabulolunmaya daha lâyıktır."(Müslim)
Bu sebeple mü'minin secdesinde acele etmemesi, aksine mutmain olacak şekilde secde etmesi
gerekir.Çünkü bu, yerine getirilmesi gereken namazın rükünlerinden birisidir. Bununla beraber
namaz kılan kimsenin, namazın rükünlerini yerine getirirken daha ağır hareket etmesi ve acele
etmemesi, secdesinde "Subhâne Rabbiye'l-A'lâ" duâsını tekrar etmesi kendisine meşrû kılınmıştır.
Rükûda "Subhâne Rabbiye'l-A'lâ" duâsını bir defa okuması, vâciptir. Fakat bu duâyı üç veya beş
veyahut da yedi defa okursa, daha fazîletlidir.
Yine iki secde arasında mutmain olacak şekilde beklemeli ve acele etmemelidir. İki secde arasında
bütün eklemleri yerlerine dönünceye kadar belini doğrultmalı ve şu duâyı okumalıdır:
ﻨﻓَﻌار و،زُﻗْﻨار وﻨﺎﻓﻋ و،ﻧﺮﺒاﺟ و،ﺪِﻧاﻫ و،ﻨﻤﺣار و، ﻟﺮ اﻏْﻔﻢ اَﻟﻠﱠﻬ. ﻟﺮِ اﻏْﻔب ر، ﻟﺮِ اﻏْﻔب ر، ﻟﺮِ اﻏْﻔبر
"Rabbim! Beni bağışla. Rabbim! Beni bağışla. Rabbim! Beni bağışla. Allahım! Beni bağışla, bana
merhamet et, beni doğru yola ilet, beni islah eyle, bana âﬁyet ver, bana rızık ver ve beni yücelt."
Bu duâların hepsi Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelmiştir. Bu sebeple müslümanın
Peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem-'i örnek almalı, O'nun sünnetine göre hareket etmeli ve
namazın bütün rükünlerinde acele etmemelidir. Zirâ namaz, dînin direğidir ve namazın yeri ve
önemi çok büyüktür.
Soruyu soran kimseye buna önem vermesini, bu konuda Allah Teâlâ'dan korkmasını, her işinde
Allah Teâlâ'nın rızâsını gözetmesini, namazını mutmain olacak şekilde ve acele etmemek üzere
tam kılmasını tavsiye ederiz.
Aynı şekilde kıraatını da mutmain olacak şekilde harﬂeri tane tane okumalı ve acele etmemeli,
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aksine okuduğundan istifâde edecek şekilde akıl ederek ve düşünerek açık okumalıdır.
Allah Teâlâ'dan herkesi hayırlı amellerde muvaﬀak kılmasını dileriz."
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