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Kur'an-ı

Kerim llil.hl bir eser ve benzerini ortaya koymada be§eriiı aciz
kaldığı. mu'ciz bir kelamdır. Bu ilahi kelamı tilavet etmek veya tilavet edeni
dinlemek ise, dinen ibadet hükmünde olup, sevap kazanılmıi.sma vesile olur,
Nitekim; " ... Onlar geceleri secdeye kapanarak AlliUı'm ö.yetleriııi Qkıırlar."
(3:113) ayet-i celilesiyle Kur'an okumaya devam edenler övülmil§tür. ·
Rasül-i Ekrem (s.a.v.) in bizzat kendileri bu konuya önem verirler, tilil.vet
ederler, tilavet edeni dinlerler, bazan da ilil.hi kelil.mın imanlı' gönülleri sanp
titreten tesiriyle mübarek gözlerinden .yaşlar aktığı olurduı.
Bir hadis-i §erif §Öyledir: "Şu Knr'fuı'ı öğreniniz. Şüphesiz ki onu okumalda her harfine bedel on seva_vla müka.fatlandınhrsınız ...".e
Tabilin'un ileri gelenlerinden büyük fakih Halid b. Ma'dau'ın (öl. 104/723)
da §U sözü nakledilmi§tir: "Kur'an okuyan kimse için ecir vardır. Onu dinleyenin ecri ise iki kattır.".s
Nafile oruca niçin fazlaca devam etmediği sorulan sahabi Abdullah b.
Mes'ud (r.a.) §Öyle cevap vermi§tir: "Oruçlu olduğıını zam~, dilediğim kadar
Kur'an okuyamıyorum. Halbuki ben, Kur'an tilavetinden daha çok ho§lanı
yorum."4
Ahmed b. Hanbel (öl. 241/855) anlatıyor: ''Rüyamda Cenab-ı Hakk'ı gördüm ve dedim ki:
- Ey Rabbim, has kullannı sana yakın kılan §eylerin en değ"erlisi nedir?
-Benim kelamım(ı okumalan), buyurdu.
Mezhep

imamlarından

(1) bk. Sahihu'l-BuMri, VI, 114, İstanbul, 1315.
(2) Sunenu'd-DAriınt, II, 429, Dimeşk, 1349.
(3) .A.dı geçen eser, II, 444.
(4) !bnu'l-Cezerl, en-Neşr, I, .3, Kahire, tar.ibslz.
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mı,

yoksa anlamadan

mı?

-

Aniayarak

dedim.

-

Aniayarak ve anlamayarak, buyurdu."o

Kur'an okumaktaki asıl gaye, onu anlamak, manası üzerinde dü§ünmek ...
gibi hususlar olmakla berabers, manasını anlamayanlan da Kur'an okumaya
ve dinlemeye te§Vik eden ve bu i§in ibadet hükmünde olduğunu ifade ·eden haberler pek çoktur7.

ll.

KUR'AN-I

KERIM'İN EZBERLENMESİ:

Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin ezberlenmesi ale'l-kifaye farzlardandır.
Namaz caiz olacak kadarını ezberlemek ise her müslüman kadın ve erkeğe
farz-ı a.yındırs.

Bu za.ruretin dı§ında Kur'an'dan bil.zı sfıre ve bölümlerin --elden geldiği
nisbette- ezberlenmesi, her dindar ki§iden beklenen §eydir. Kur'an öğretici
liği, imamet, va'z, konferans... gibi ~ ve içtimai görevleri lfa eden, ir§ad
ve tebliğ sorumluluğunu farklı bir ölçüde ta§lyanlar için bu ezber çerçevesinin herkesten daha geni§ olması pek ta.büdir.
Kur'an-ı

Kerim'in bazı sfıreleri, diğer bazılarına nisbetle daha yaygın halde ezberlenegelmi§tir. Bunun sebebi, o süre ve ayetler hakkında varid olan
haberler olsa gerektir. Bunlardan bazılan hakkında kaynaklarda mevcut rivayetleri burada zikretmeği faydalı buluyoruz.
A.

el-Fatiha stResi:

Bu sfırenin her müslüman kadın ve erkeğin hıfzında bulunniası dinen vacip
hükmündedir9. Bu hüküm, "Fatihasız namazın nama.z olmayacağı"ıo haberine
istinad eder. Aynca bu sfıre hakkında bize gelen haberlerden §U rivayetleri
zikredebiliriz:
Hz. Peygamber (s.a.v.) §Öyle buyurmu§tur: "Kur'an'da en yüce sfire
el-Fatiha sfiresidir.''u
1.

(5) Gaz!Ui, el-!hya. I, 282, Kahire, tarihsiz; en-Ne:.r, I, 4.
(6) Kur'an, zamanımız müslümanlarının birçoğunun yanlııı olarak anladığı gibi, sadece
mü'minlerin okumaları ve okuyanı dinlemeleri için gönderilmiıı bir kitap değildir.
Onun gönderiliğindeki asıl gaye, manalarının anlaııılması, üzerinde düşünülmesi ve
bu manaların gerektirdiği yaııayıııın gerçekleştirllmesidir. Nitekim Cenab-ı Hak:
"Bu Kur'an, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler, tam alnl sahipleri ibret alsııılar
diye sana indirdiğimiz feyz kaynağı bir kitaptır." (38:29) buyurmuııtur. Bu asıl
gaye yanında, onun tilavetinin ruhlara huzur ve sükfuı veren tesirinden ve ecrinden
mü'minlerin faydalanmaları, onlara .Aila.h'ın lutüfları cüınlesindendir.
.
(7) bk. Sabihu'l-Buhari, VI, 96-116; Salıihu Muslim, I, 543-566, Kabire, 1955; Senenu'dDarimi, II, 429-479; Musannefu İbn Ebi Şeybe. II, 158fa, Topkapı (Medine) ktp.
333-334.
(8) Zihııi Muhammed, Ni'met-i tsııı.m (Kitabu's-salat), s. 96, İstanbul, 1313.
(9) Adı geçen eser ve yer.
(10) Bir hadis-i ııerif ııöyledir: "el-Fatiha s1iresini okumayanın namazı namaz değildir"
(bk. Sunenu'n-Nesa.t, II, 137, El_alıire, 348f1930m; Sunenu'd-Darimi, II, 283). Ayrıca bk. Sabihu'l-Buhart, I. 184; Sabihu Muslim, I, 295.
(ll) bk. sabihu'l-Buharl, V. 146; Sunenu'd-Darimi, II, 445-446; Suy1).U( el-İtkan. II, 153,
Kalıire, 1318.

u

2.

Yine Hz. Peygamber (a.s.) buyuruyor: "el-Fatiha s1iresinde her derdin

şifası mevcuttıı:r."12

B. Ayetü'l-kürsi:
el-Bakara s1iresinin 255. ayeti olan ve her namazdan sonra genellikle okunan bu ayet-i celile hakkındaki rivayetlerden ikisi §Öyledir:
ı.

Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor: "Allil.h'm

~tabmda

en yüce ayet,

ayetü'l-kürsi'dir.''ıa

2. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor: ''Her farz namazdan sonra
kim ayetü'l-kürsi'yi okursa, -ölümün henüz o şahsa gelip çatmaması. hariçhiçbir şey onun Cennete girmesini engelleyemez.''14
C.

el-Bakara süresinin son iki ayeti:

Daha çok yatsı namazından sonra tilavet edilen ve geceleri yatmadan önce okuİlan bu iki ayet hakkındaki hadislerden biri §Öyledir:
Hz. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor: "el-Bakara sftresinin sonunda bulunan
ilti ayeti her kim geceleri okursa -her çeşit kötülüklere ve şerlere karşı
bu il4 ayet Ona yetişir.''lS
D.

Yasin stttesi:

Hz. Peygamber (s.a.v.) §Öyle buyurmu§tur:
ı.

"Kur'an'm kalbi Yasin s1iresidir. Allil.h'ı ve ahiret hayatını arzu ederek onu okuyan herkesin günahlarını Allah affeder. Sizler onu -sevabım bağışlamak üzere- ölüleriniz için de okuyunuz.''ıa
2. "Her şeyin bir kalbi (özü) vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin sftresidir.
Onu okuyan sanki Kur'an'ın tamamım on defa. okunıuş demeh!tir.''17
E.

el-Feth sftresi:

Hz. Peygamber (s.a.v.) §öyle buyurmu§tur: "Bana bu geceıs bir sfire inzai
.edildi ki, o sftre, üzerine güne;;ıin doğup battığı şeylerin hepsinden, bana göre
daha sevimlidir.'' Rasftl-i Ekrem bu sözü müteakip el-Feth suresini okudu ve
inzal olunan surenin bu sftre olduğunu anlatmı§ olduıo.
F.

el-Haşr

sftresinin son ayetleri:

Daha çok sabah namazlarmdan sonra okunan bu ayetlerle ilgili olarak
Hz. Peygamber (s.a.v.) in §Öyle buyurduğu rivayet edilnıi§tir: ''Her kim sabaha çıktığında üç defa (eUzü billahi's-semii'l-alimi mine'ş-şeytani'r-riıeim) der,
(12) Sunenu'd-Dil.riıni, II, 445.
(13) Sahihu Muslim, I, 556; Sunenu'd-Dil.riıni, II, 447; el-İtkan, II, 153.
(14) el-İtkan, II, 153 (İbn HibbAn ve en-Nes!l.i'den naklen). ·
(15) · Sahihu Muslim, I, 555; MansO.r Ali Nfuııf, et-TAe, 'IV, 19, Kahire, 1351.
(16) Musnedu Ahmed b; Hanbel.- V. 26.
(17) Sunenu'd-DAriıni, II, 456.
(18) Hudeybiye dönüşüne rasıayan bir gece kasdedilmiııtir,
(19) bk. Sahihu'l-Bubart, VI, .44: Sahihu Muslim, m, 1413; et-TAe, IV, 19.
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el-Haşr sf:ıresinin

son üç ayetini okursa, Allah o kimse hakkında 70 bin melek
görevlendirir; onlar da akşama kadar bu ıiahıs için dua ederler. Eğer bu ı1ahıs
aynı gün ölürse şehit olarak ölmüş demektir. Yine her kim bu iıii akşam olduğunda yaparsa, kendisi için aynı hal sabaha kadar söz konnsudur."2o
G.

el-Mülk sQresl:

ı. Ashabdan Cabir (r.a.) diyor ki:
"Efendimiz
el-Mülk surelerini okumadan uyumazdı."2ı

(s.a.v.)

es-Secde ve

2. Hz. Peygamber (s.a.v.) in bizzat kendilerinin de bu sf:ıre haklanda §ÖYle huyurduklan rivayet edilrni§tir: "Kur'an'da tamamı otuz ayet olan bir sQre
vardır ki, okuyana şefaat eder. Ve o şahsm günalılan bağıı1lanır.
Bu sQre
el-Mülk sfıresidir."2.2
Diğer bazı süre ve ayetlerin okunmasını te§Vik zı.rnnında _Hz. Peygamber
(s.a.v.) den rivayet edilen haberler bulunmakla beraber, burada bu kadarını
zikretrnekle yetiniyoruz23.
Kısa

sürelerin (ed-Duha'dan veya el-Fil süresinden itibaren Kur'an'ın son
süresi en-Nas'a kadar) daha yaygın halde ezberlenrnesini de yine haklannda
varid olan haberlere ve daha çok -losa olmalan sebebiyle- ezberlenrnelerinin kolay olu§una hamletmek mümkündür.

(Devamı

gelecek

sayıda)

(20) Musnedu Alımed b. Hanbel, v. 26; et-T!l.c, IV, 20 (et-Tirınizi'den naklen).
(21) et-T!l.c, IV, 21 (et-Tirınizi'den naklen). Bu hadis zayıf bir senedie riv!l.yet edilmiştir.
(22) et-T!l.c, IV, 20 (EM. D!l.vftd ve et-Tirınizi'den naklen).
(23) Fazla bilgi için bk. Sahihu'l-Buhll.rt, VI, 103-105; Sahihu Muslim, I, 553-558; Sunenu'd-Dil:rinıt, II, 445-462; el-!tkan, II, 153-155; et-T!l.c, IV, 13-25 v.s.
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