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Islam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 477-486 

ÖLÜNÜN ARDlNDAN KUR' AN-I KERiM OKUNMASININ 

DiNi DAYANAKLARI 

Doç. Dr. Mustafa ÖZEL• 

"İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkiyle bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!"' 

Her toplumda hayatın doğum, evlilik ve ölüm gibi çeşitli sathalarıyla 
ilgili kendi teferarislarına dayanan uygulamaları vardır. Anadolu insanının 
yaşam düzenini bir biçimde etkileyen ve belirleyen temel referanslardan biri 
de islam dinidir. insanı değerli ve ·saygın bir varlık olarak gören İslam, onun 
hem doğumunda hem de ölümünde, zorunlu olmayan ancak bütünleyici ve 
tamamlayıcı özellikler içeren bir takım uygulamalara imkan tanımıştır. 

Toplumların kendi gelenek, kültür, tarih ve dinlerinde, bu dünyayı terk 
eden bireyler için ortaya çıkan kimi ritüeller vardır. Ülkemizde, bir kısım yö
resel farklılık ve özellikler barındırsa da, dindar olsun ya da olmasın, genelde 
insanlarımız ölen yakınları ve sevdiklerinin ardından, belirli zaman dilimle
rinde Kur'an-ı Kerim okumakta veya okutmaktadırlar. Biz bu çalışmamızda, 
söz konusu uygulamanın ne kadar dini referans taşıdığını, taşınan bu refe
ransın, dinin özü ve kaynaklarıyla ne kadar örtüştüğü konusunu ele almaya 
çalışacağız. 

Önce Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeritlerde , genel olarak Yüce Kitab'ın 
okunmasını emreden, teşvik eden bazı örneklere yer vereceğiz. Bununla mut
lak anlamda Kur'an okumanın referanslarını ortaya koymaya çalışacağız. 
Ardından ölünün arkasından Kur'an okumayla ilgili nakillere geçip alimierin 
konuya yaklaşımlarını aktardıktan sonra, aktardığımız rivayetler ve bilgiler
den elde ettiğimiz sonuçları zikredeceğiz. 

ı- Kur'an Okuman.ın Gerekliliğiyle İlgili Ayetler: 

Bu bağlamda yer vereceğimiz ilk ayet, okunan Kur'an'ın onu dinleyen 

• DEÜ ilahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı. 

ı Ersoy, Mehmet Akit; Snfahat (Eseri tertip eden: Ömer Rıza Do~rul), Istanbul 1979, İnkıHip ve Aka Kitabevleri Koli. 

Şti., s. 170. 
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mürninterin imanını artırdığını haber vermektedir. Şöyle buyrulmaktadır: 
"Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, ayetle
ri okunduğu zaman, bu, onların imanlanm artınr. "2 

Cenab-ı Allah'ın, Peygamberine emrettiği şeylerden ikisi aşağıdaki ayet
te şöyle ifade edilmektedir. "Allah 'a boyun eğenlerden olmak ve Kur'an oku
makla emrolundum o "

3 

Şimdi mealini vereceğimiz ayet, Allah'tan ticaret umabilecekterin özel
lik ve niteliklerini anlatırken, Kur'an okumayı ilk sırada saymaktadır: "Al
lah'm kitabını okuyan/ar, namazı kılan/ar, kendilerine verdiğimiz nzktan 
gizli ve açıktan sarf edenler, tükenmeyecek bir ticaret (karşı/tl~) umabilirler. 
Çünkü Allah bu kimselerin ecirlerint tam verir ve lu{fu ile artırır. Doğrusu o, 
bağışlayandır, şükrü n karşılığını bol bol verendir. "4 

Meryem suresinde ise, Kur'an okumanın Müslümanları ibadete yönelt
tiği bildirilmektedir: "Rahmiin 'm ayetleri kendilerine okunduğu zaman, ağla
yarak Secdeye kapanır/ar. "5 

Bakara suresinde de Kur'an okumanın, peygamberin bir özelliği olduğu 
belirtilmektedir: "Nitekim Biz, size aranızdan ayetlerimiz i okuyacak, sizi her 
kötülükten antacak, size Kitab'ı ve hikmeti öğretecek ve bilmediklerinizi bil
direcek bir Peygamber gönderdik."6 Bakara/2, 129, Al-i imran/3 , 164 ve 
Cum'a/62, 2 ayetlerinde de konumuzia ilgili mesajlar vardır. 

Bu konuda son olarak zikredeceğimiz ayette şöyle buyrulmaktadır: 
"Kur'an 'dan kolayımza geleni okuyun. "7 

Görüldüğü gibi, yukandaki ayetterin hiçbirinde ölünün ardından 
Kur'an-ı Kerim okumadan bahsedilmemektedir. 

Bu ve benzeri ayetlerde Kur'an okumak, onun mesajından yararlan
mak, emir ve yasaklarının neler olduğunun farkına varmaktan söz edilmek
tedir. 

2- Kur'an Okumanın Gerekliliğiyle İlgili Hadisler: 

Hz. Peygamber, vereceğimiz ilk örnekte Kur'an okuyan ve okumayan 
Müslüman ve münafıklarla ilgili şöyle bir benzetmede bulunmaktadır: 
"Kur'an okuyan Müslüman, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur'an 

i okumayan Müslüman, tadı güzel, fakat kokusu olmayan hurma gibidir. 
Kur'an okuyan münafık, kokusu güzel, fakat tadı acı olan fesleğen gibidir. 

1 Enfl\1812. 
3 Nemi 27/91-92. 
4 F§tır 35129-30. 

~ Meryem 19/58. 
6 Bakara 2/15 ı. 
7 MOzzemmil 73120. 
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Kur'an okumayan münafık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir. "8 

Peygamberimiz diğer bir hadislerinde, okunan Kur'an'a karşılık ne ka
dar çok sevap verildiğini bildirmektedir: "Kim Allah'ın Kitab'mdan bir harf 
okursa, ona bir hasene/sevap vardır. Bir hasene, on katı ile arttnlır. Ben Eljf 
lam-mım bir harftir, dem(yorum. Fakat e/if bir harf, tam bir harf, mlm bir 
harftir."9 

Bu hususta yer vereceğimiz son hadis-i şerif, Kur'an okuyan kişiye 
ahirette verilecek ödülü haber vermektedir: "Kıyamet günü Kur'an gelir: Ya 
Rabbil (Bu Kur'an ehlini) süsle!' der. o, hemen keramet tacını g{yer. Sonra 
Kur'an, 'Ya Rabbit Ona (nimet/ni) artır!' der. O da keramet elbisesini g{yer. 
Sonra (Kur'anyine): 'Ey Rabbim! Bundan razt ol!' der. Allah razt olur. Ona, 
'Oku ve yüksel!' denilir ve her qyete bir hasene ek/enir. " 10 

Yukarıdaki ve kaynaklarda yer alan diğer hadisiere bakıldığında, 
Kur'an öğrenmeyi, öğretmeyi, okumayı, okutınayı teşvik eden çeşitli rivayet
leıle karşılaşılmaktadır. 

Şimdi de ~aynaklarda çalışmamızın ~onusuyla ilgili yer alan rivayetle
re geçmek istiyoruz. Bunlara baktığımızda karşımıza ilk çıkan ve dikkat çe
ken noktanın, ölünün ardından hatim (Kur'an'ın başından sonuna kadar 
okunması) ile ilgili herhangi bir rivayetin bulunmamasıdır. İlgili haberleri, şu 
şekilde sınıflandırmak mümkündür: 

3- Ölünün Ardından Kur'an Okuma: 

Kaynaklarda bir kimse öldüğünde, ardından Kur'an okunduğuyla ilgili 
bazı rivayetler yer almaktadır: Bu konuda önce genel olarak, sonra da sure 
bazındaki nakillere yer vereceğiz. 

Suyfiti'nin naklettiği bir rivayette şu bilgiye yer verilmektedir: "Ensar, 
içlerinden biri öldüğünde, onun kabrinde toplamrlar, ona ·Kur'an okurlar
dt."ıı 

Bu bağlamda nakledilen diğer bir rivayet de şöyledir: "Bir gün Ahmed 
b. Hanbel ile Muhammed b. Kuddme, beraberce bir cenazenin difnine katılır
lar. Ölü gömüldükten sonra, bir ama kabrin kenannda Kur'an okumqya baş
lar. Ahmed b. Hanbel bu adama, kabrin kenarmda Kur'an okumanın bidat 
(dine sonradan giren bir unsur) olduğunu söyler. Mezarlıktan çıkttktan son
ra, Muhammed b. Kuddme, Ahmed b. Hanbel'e, Mübeşşir el-Halebl hakkında 
ne düşündüğünü sorar. Ahmed, onun hadis ilminde sika!güvenillr biri oldu
ğunu söyleyince, kendisinden bir hadis yazıp yazmadığmı sorar. 'Evet!' ce
vabını alınca Mübeşşir'in Abdurrahman b. el-Ald el-Lecldc kanalıyla, babası-

1 Buhari, "FedaiiO'I-Kur'Mı", 17; Müslim, "SaliitU 'I-MUsafırin", 37. 
9 Tinniz1. "FedaiiO'I-Kur'an", 16; Oarimi, FedaiiO' I-Kur'iin, ı, ll, 706 hn. 331 ı. 
10 Tirmizi, "FedailU'l-Kur'an", 17; Darimi, "FediiilO'l-Kur'iin", ı. 
11 SuyCıti, Celaleddin,Şerhıı's-Sudur, ys.ıs., s. 123. 
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mn vifat ettiği zaman Bakara suresinin baş ve son tarqjlanmn baş ucunda 
okunmasım vas{yet ettiğini, İbn Ömer'in bunu vas{yet ettiğini duyduğunu 
söyler. Bunun üzerine Ahmed b. Hanbel ona, 'Dön ve adama (Kur'an) okuma
sım söyle!' der. " 12 

Bu genel bilgi veren rivayetlerden sonra şimdi de ölen kişi için hangi 
surelerin okunduğuyla ilgili rivayetlere geçelim: 

i. Bakara Suresi: 

"Sizden biri öldüğünde, onu bekletmeyin, onu (gömmek için) hemen 
kabrine götürün. Başucunda Bakara suresinin girişi, ayakucunda ise, Baka
ra suresinin son kısmı okunsun." 13 

ii. Yasin s uresi: 

a- "Ölülerinize Yasin saresini okuyun. "14 

b- "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu, Allah'ı ve ahiret gününü isteyerek 
okuyan herkes mağfiret olunur. Onu ölülerinize okuyunuz."'5 

c- "Kim anne-babasının veya ikisinden birinin kabrini ziyaret edip Ya
sin suresini okursa, ona mağfiret edilir. " 16 

d- "Kim anne-babasının veya ikisinden birinin kabrini ziyaret edip, 
yanlannda Yasin suresini okursa, onun harfi sayısınca bağışlanır." 17 

e- "Kim her Cuma, anne-babasının kabrini z{yaret eder, her ikisinin ve
ya birinin yanmda Yasin 'i okursa, her ayet veya her ha[/ saytsmca bağışla
nır."18 

f- "Her kim, kablistana girer de, Yasin suresini okursa, Allah, onların 
azabını hqfifletir. Kendisinin de bu kabristandaki ölüler sayısınca sevabı 
olur. " 19 

12 Gazıli ll, Ebu Hamid,/hyüii Ulılnıidd'in, Beyr(lt 1990, VI. 129; lbnü'l-Kayyim el-Cevziyye, Ki tabıı 'r-Rulı, Kahire ıs., 
s. 17. 
13 Taberani, ei-Mıı'cemii'/-Keblr, ys. ts., XII, 340, h.no.: 13613; Beyhaki, Şu'abı7·1-lman, Beyrut 1990, VII. 16, h.no.: 

9294; Heysemi, Mecmeu 'z -zevüid, Beyruı 1966, lll, 44; Ali ei-Mütteki, Kenzii'l-Ummül, Beyrut ts. , XV, 601, h.no.: 

42390; İmam Azam, Fıkh-ı Ekber (Aiiyyü '1-Küri Şerhi) (çev. Yunus Vehbi Yavuz), İstanbul 1979, s. 344. 
14 

EbQ DavOd, "Cenaiz", 19-20, hn. 3121; İbn Milce, "Cenaiz", 4, hn. 144S; lbn Hıbb1in, Sahih, Beyrut 1993, VII, 

269, hn. 3002; Ahmed b. Hanbel, ei-Miisned, 36, 37; el-Hakim en-Nisabüri, ei-Miistedrek ala 's-Sahllıayn, Beyrut 

1990, ı, 753; Heysemi, Mevüridü'ı;-Zem'ün, Beyrut ı990, ll, 465, h.no.: 720; İbnti'I-Eslr, Ciimiu'l-Usul, ys. 1972. Xl, 

84, h.no.: 8552. 
15 Ahmed, ıı. g. e., V, 26. 
16 lbn Arrak, Tenzlhü 'ş-Şcrl'mi '1-Meifıl 'a, Kah i re ts., ll, 373. 
17 Ali el-Kari, Mirkatü '1-Mefotl/ı, ys. ts., Il, 331. 
18 

Elbanl, N~1ruddin, Silsiletü'/-Ehadl.si'z-Zalfo ve'I-Mevzua, Riyad 1988, ı, 126, h.no.: 50. 
19 Suyutl, a.g.e., s. ı23; Elbfınl, Si/si/e, lll, 397, h.no.: 1246. 
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g- "Allah,yanında Yasfn suresi okunan herkese kolaylıkgösterir."20 

iii. Mülk (Tebareke) Suresi: 

· "Peygamber'in (s.a.s.) ashabından biri, mezar olduğunu bilmeden, bir 
kabrin üstüne çadır kurdu. Mezann içinden gelen bir ses, Mülk suresini oku
yordu. Sonuna kadaı; devam etti. Sonra bu kişi Peygamber'e (s.a.s.) geldi ve 
şöyle dedi: Ey Allah'ın Elçisi! Ben mezar olduğunu bilmeden, bir kabrin üs
tüne çadırımı kurmuşum. Bir de baktım ki, biri Mülk suresini okuyor. Sonuna 
kadar okudu. Peygamber (s.a.s.): "O sure maniadır/önleyicidir, o 
münciyedir!kurtancıdır. insanı kabir azabından kurtanr. "21 

iv. İhlas Suresi: 

a- "Kim bir mezarlığın yanından geçerken on bir difa İhlas süresini 
okuyup sevabını ölülere bağış/arsa, oradaki ölüler sayısınca kendisine sevap 
verilir." 22 

b- "Her kim kabristana uğrayıp, İhlas suresini yirmi bir kez okur da, 
sevabını ölülere bağış/arsa, orada bulunan ölüler sayısınca kendisine sevap 
verilir. "23 

c- "Hammad el-Mekk1 şöyle demiştir: Bir gece Mekke mezarlığına git
tim. Başımı bir mezara koyup uyudum. (Rüyamda) mezarlıktakilerin halka 
halka olduklannı gördüm ve 'Kıyamet kopmuş!' dedim. 'Hayzr! Kardeşleri
mizden biri İhlas suresini okuyup sevabtnı bize bağzşladz, biz de bir senedir 
bunu bolüşüyoruz' dediler. "24 

v. Sure Grupları: 

a- "Bir kişi kabristana girer, sonra da Fatiha, İhlas ve Tekasür surele
rini okur ve 'Ben, (bu) okuduklanmın sevabını, kabristanda bulunan mürnin 
erkek ve kadmlara bağışladım. ' derse; bunlar, ona Allah katında şifaatçi 
olurlar. "25 

b- "Ahmed b. Hanbel, şöyle demiştir: Mezarlığa girdiğinizde, Fatiha, 
Muawizeteyn (Felak ile Nas) ve İhlas surelerini okuyunuz ve sev'abını da 

20 Oeylemt, ei-Firdevs bi Me'süri'I-Hitfıb, BeyrOl 1986, IV, 32, h.no.: 6099. 

ııTirmizi. "FedaiiO'l-Kur'an", 9, hn. 2890. 
22 Aclunt, Keffıi '1-Hajli, Kahire ts., ll, 389; Ali el-Müttekl, a. g. e., XV, 655, (hn.: 42596); Suyutl, a.g.e., s. 123; et

Tahtavi, Hiişiye alii Meriikı 'I-Felclh, Mısır ı320, s. ı ı 7. Eıbant, kaynaklarda (öme~in Hiişiye alii Merfıkı 'I-Feliih, s. 

363) Darekutni'ye atfedi len bu rivayeti, Oarakutni'de bulamadıgını söylemektedir. Bkz.: Ahkiimii '1-Ccmiiiz, Riyad 

1992, s. 245. Ona göre bu hadis, Hallal'ın el-Kıraatil ale'l-KubOr'unda (kaf ll, 201). Oeyleml'nin Abdullah b. Ahmed 

b. Amir nUshasında; lbn Arrak'ın, TenzthU'ş-Şefıati'l-Merfüa'sında rivayet edilmiştir. 

'-3 H indi, Muhammed Tahir b. Ali, Tezkiralıi'I-Mevzüiit, Beyı·ut ts., s. 219. 
2~ SuyOtl, a.g.e., s. ı 23. 
25 Suy0t1, a.g-:e_ , s. 123. 



D02533s7y2006.pdf 13.02.2010 17:06:53 Page 244 (1, 1)

482 Doç. Dr. Mustafa ÖZEL 

mezarlıktakilere bağişlayınız. Şüphesiz bu, onlara ulaşır. "26 

Ölünün ardından Kur'an okunmasıyla ilgili yukarıda belirttiğimiz ha
dislerin kaynaklanna bakıldığında, bir ikisi dışında, bunların İslam bilginle
rince sahih ve sağlam olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte veya Kütüb-i Tis'a 
gibi kitapla~da değil, ya tali derecedeki hadis kaynağı olan eserlerde veya 
Peygamberimiz adına sonraki dönemlerde uydurulan rivayetleri toplayan ve 
değerlendiren çalışmalarda yer aldığı görülmektedir. 

Yukandaki hadislerin dışında, konumuza daha çok kıyas yoluyla delil 
getirilen bazı sağlam hadisler vardır. Bunlardan birinin anlamı şöyledir: "İn
san öldüğü zaman, üç şey dışında, arneli kesilir: Sürekliliği olan bir sadaka, 
kendisinden yararlanılan bir bilgi , kendisine dua eden salih/faydalı bir ço
cuk ... ı7 

Aynı şekilde değerlendirilen başka bir hadisin manası da şöyledir: 
"Sizden biriniz nafile olarak bir sadaka verir, bunu anne-babası adına yapar
sa, kendisinin sevabmdan bir şey eksilmeksizin, bunun sevabı onlara ula
şır . .. ıs 

Süleyman Toprak da aynı yöntemi izleyerek, Peygamberimizin bir kab
rin başına hurma dalı diktikten sonra, nedeninin sorulması üzerine, "Bu 
ağaçlar yeşil kaldıkça , umarım ki azaplan hafifler"29 sözünü delil getirmekte 
ve bir bitki ölen insana fayda verdiğine göre, kabir yanında okunan Kur'an 'ın 
yararsız olacağını ·söylemenin isabetsiz olacağını dile getirmektedir.30 

Cenaze gömüldükten sonra, genellikle Mülk, Vakıa, İhlas, Felak ve Nas 
sureleri okunmaktadır.31 

4- İslam Bilginlerinin Konuyla İlgili Görüşleri : 

İslami kaynaklar, bu konuyu çeşitli başlıklar altında ele almışlardır.32 

16 Gazzat'i, n.g.e. , VI, 129; Suy(it1, n.g.e., s. 123. 
27 Müslim, "Vasıyyc", 3, h.no.: 1631 (14); Buhar!, ei-Edebü'I-Müfrcd, Beyrüt 1989, s. 28, EbQ Davüd, "Yasaya", 14. 

h.no.: 2880; Nesai, "Yasaya", 8, h.no.: 3649; Tinniii, "Ahkam", 36, h.no.: 1376; Beyhaki, es-Sünenü'I-Kübrii, 

Haydarabad 1352, VI. 278; Ahmed, ll, 372. 
23 Heysemi. n.g.e., lll, 138-139; Tahtftvl, a.g.e., s. 363. 

ı9 BuhAr!, "Vudu"', SS;" C'enaiz", 89. 
30 Toprak, Süleyman, 0/ıinıden Sonraki Haynt (Kabir Hayatı), Konya 1990. s. 464. 
31 1/mihnl, (Komisyon, Türkiye Diyanet Vakfı Islam Araştinnaları Merkezi. DiA), Istanbul ts., 1, 367. 
31 Omegin; "0/ü/er Için Yapıinn Iyilikler Onlara Faydn Verir', Imam Azam, a.g.e., s. 339; "Wj.JI ~,_,;n J.-&.'11· Olıiye 
Fnyda Vereıı Ameller'', Si\bık, Seyyid. Fıklıu 's-Sılnııe, Kah i re ts., 1, 479; " ,_,;P <,ı;J.l! Ji.JiYIJ <.,JL.Jf ıl- 'tr,. ..:.1_,..'t1 tW!' 
•!P YI tw'l l.,;.w: 0Jı7Jerin Dirileriıı Kendilerine Hediye Eliikieri Salih Amellerdeıı ve Giizel Sözlerden Fnydnlmmuıln

rı", SiıicOddin, Abdullah, ei-İmiin bi-Aviilinıi'I-Ahire ve Meviikıfihii, ys., 1977, s. 87; "0/ü içiıı Yapıinn lbiidl!ıler. 

Hnyır/nr ve Dıuilnr, (Kendi Ynptık/arı ve Sebep 0/dıık/nrı)", Karaman, Hayreddin, ls/ii m 'm /şığmda Giiniin Mese/e/1!

ri, Istanbul 1988, 1. 69; "Berzlllılakilerin Snlih Amellerden Istifade/eri, (Başknlnruı Yapacakları Amellerdeıı lsıifrıdl! 

Etmeleri)". Toprak, Süleyman, n.g.e .• s. 4S5-464. 
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Buna göre Mutezile mezhebi bilginleri, dua ve sadaka dahil olmak üzere, 
dirilerin ölüye yaptıklan hiçbir şeyin fayda vermeyeceğini savunur. 33 Bu ko
nuda Kur'an'dan "İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur"34

, "Siz, ancak 
yaptıklanmzın karşılığını göreceksiniz"35 gibi ayetleri delil getirirler.36 Ehl-i 
sünnet bilginleri ise, hangi arnelin fayda vereceği konusunda görüş birliği 
içinde olmamakla birlikte genelde, ölüye başkalarının yaptıkları amellerin 
yarar sağlayacağı konusunda ittifak etmişlerdir. 37 Ölüye hangi arnelleri n 
yarar vereceği hususunda şu konular zikredilmektedir: 1- Dua ve istiğfar (ölü 
için bağışlanma dileme); 2- Sadaka vermek; 3- Namaz kılmak; 4- Ölünün 
borcunun ödenmesi; 5- Ttıtınayıp borç olarak kalan oruçlarının yakınları 
tarafından tutulması; 6- Ölü adına hac yapılması; 7- Kur'an okuyup sevabı
nın ölüye bağışlanması.38 

Okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabının ölüye ulaşıp ulaşınayacağı konu
sunda bilginler, iki farklı görüş belirtmişlerdir: 

1- Uygun görenler: Hanefi ve Hanbeli mezhebi bilginleri, ölüye Kur'an 
okuyup sevahım ona bağışlamanın caiz olduğu görüşünü belirtmişlerdir. 

Ahmed b. Hanbel, yapılan her türlü iyiliğin ölüye ulaşacağını ileri sürmüş
tür.39 İnsanlar her yerde toplanarak Kur'an okuyup sevahım bağışlamışlar, 
buna karşı çıkılmamış, bunda icma oluşmuştur. 

2- Uygun görmeyenler: Şafii mezhebinin meşhur olan görüş:üne göre, 
okunan Kur'an'ın sevabı ölüye ulaşmaz.40 İmam Şafii bu konuda, "İnsana 
çalışmasından başka bir şey yoktur"41 ayetiyle, "İnsan öldüğü zaman, üç şey 
dışında, ameli kesilir: Sürekliliği olan bir sadaka, kendisinden yararlamlan 
bir bilgi, kendisine dua eden salihlfaydalı bir çocuk"42 hadisini delil getirmek
tedir. 

Sonraki Şafii bilginleri ise, bunun mümkün olduğunu ifade etmişler
dir.43 Bir Şafii alimi olan Gazzali, kabiriere Kur'an okumada bir beis olmadı-

ıı Imam Azam, a.g.e., s. 339. 
3

' Necm 53/39. 
35 Yilsin 36154. 
36 lmam Azam, a.g.e. , s. 339 vd. 
37 Nevevl, Şerhıı Stıhihi Mii.slim, BcyrOt-LObn3n ıs., ı, 205; Imam Azam, a.g.e .• s. 342 vd.; Toprak. SOieyrnan, a.g.e.,s. 

454. 
31 S3bık. Seyyid, a.g.e., ı, 479: SiracOddin, Abdullah, a.g.e., , s.87-93; Karaman, Hayreddin, a.g.e. ı, 70-71; Toprak. 

Soıcyrnan, a.g.e., s. 455-464. 
39 lmam Azam. a.g.e .• s. 342. 
40 Nevevi, a.g.e., 1, 205; Imam Azam, a.g.e. , s. 342; ibn Kudfıme, el-Muğııl, Ki!hire ıs., ll, 568. 
•ı Ne~m/53. 39. 

' 2 Müslim, "Vasıyye", 3, h.no. : 163 ı (ı4); Buhfiri, e/-Edebü'l-Milfred, Beyı-Ot 1989, s. 28, Ebü DavOd, "Yasaya", 14. 

lı'.no. : 2880; Nesfii, "Yasayı\", 8, h.no.: 3649; Tinnizi, "Ahkam", 36, h.no.: 1376; Beyhaki, es-Süllellii'I-Kiibnl, 

HaydarabM 1352, VI, 278; Ahmed, ll, 372. 
43 e/-Mevsıiatıi 'I-Fıklıiyye, Kuveyt D995, XXXII I, 60-6 1. Bazı yazarlar, yukarıdaki bilgilere ilaveten, Kur'an okuyan 

kişinin para almaması şartının bulundu~unu belirtmektedirlcr. Bkz.: Sabık, Seyyid, a.g.e., ı , 480-481; Kara"'["· 
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ğını söylemektedir.44 

Son dönemin en önemli müfessirlerinden biri kabul edilen Elmalıh M. 
Harndi Yazır da, Yasin suresinin girişinde, bu surenin faziletiyle ilgili bir çok 
hadis zikretmekte, alimierin bu konudaki görüşlerini aktarmakta, bunlardan 
kimisinin Kur'an'ın sekerat halinde olan kişiye, bir kısmının ise ölen kimse
nin ardından da okunabileceği şeklindeki görüşlerini45 aktarmakta ve netice
de şöyle demektedir: "Fakat unutmamak ldztmdtr ki, Kur'an ölüler için değil, 
diriler için nazil olmuştur. "46 

Bir insan ölünce, yıkanmadan önce yanında Kur'an okumanın rnekruh 
olduğu, ancak yakın bir mekanda okumada bir beis olmadığı belirtilmekte
dirY 

Yukarıda aktarılanlarda görüldüğü üzere, Mutezile mezhebi, bir kimse 
öldüğünde yapılan hiçbir arnelin kendisine fayda vermeyeceğini savunurken, 
Ehl-i Sünnet mezhepleri konuya olumlu yaklaşmışlar, Kur'an okumak da 
dahil olmak üzere, iyi amellerin ölen kimseye fayda vereceğini bildirmişler
dir. 

Türkiye'de ölen kişinin ardından yapılan işlemlerden biri de mevlid 
okutmaktır. Bu mevlid merasimi içinde Kur'an okunınası hasebiyle bu nokta
ya da kısaca değinmek istiyoruz. 

Sözlük anlamıyla 'doğum' demek olan bu terim, daha çok Peygamberi
mizin doğumunu ifade etmek ve bu konuda yazılan edebi türü ifade etmek 
için kullanılmaktadır. Muhtemelen başlangıçta Hz. Peygamber'in doğumu 
vesilesiyle okunan bu metinler, daha sonraları, dini özellik taşıyan her. türlü 
merasim için okunınaya başlanmıştır. Ölünün ardından okunınası da bunlar
dan biridir. Bırakın bir beşer sözünü, Allah sözünün bile okunduğunda fayda 
verip vermeyeceğinin tartışıldığı bir ortamda okunan mevlidin ölen kişiye bir 
yarar sağlayacağını düşünmek imkansızdır. ülkemizde yaygın olarak okunan 
mevlid eseri, Süleyman Çelebi'nin Veslletü'n-Necat' ıdır. 

Sonuç 

1- Ölülere Kur'an okunmasıyla ilgili Kur'an- ı Kerim'de ne doğrudan, ne 
de dotaylı bir bilgi mevcuttur. 

Hayreddin, n.g.e.,. 7 1. Kaynaklarda şöyle bir rivayer yer almaktadır: "Kur' an' okuyun, onda aş ın gitmeyin, ondan 

uzaklaşmayın. onunla kazanç sa~lamayın ... " Ahmed, lll, 428; Taberanl. el-Mu 'cemü '1-Evsnı, (Thk.: MahmOd 

Tah han), Riy:id 1995, lll. 2TI-273, h.no.: 2595; IX, 379. h . no.: 88 18; Heysemi, n.g.e .. VII, 168. 

•• Gazzall, n.g.e., VI, 129. 

•ı Bu taıtışma, hadislerdeki kelime ve ifadelerin farklı olmasındandır. Bazı hadislerde <rS"~:; .;. t..j:,iı, Onu/Yiisln ' i 

ölülerinize okuyun). bazılarında ise,~·:; :U.l.oj:,iı, Onu/Ylsln'i ölüleıinizin yanında okuyun) denmektedir. 
~ Elmalılı Muhammed Harndi Yazır, Hak Dini Kur 'an Dili, ys. ts., VI, 4004. . 
47 

llmihal, (DlA) 1, 356. 
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2- Peygamberimizin sözlerini içeren makbul ve muteber hadis kitapla
rında da, bu konuyu doğrudan ele alan sahih/sağlam bir haber bulunmamak
tadır. Kaynaklarda yer alan hadislerin tamamına yakını, ya zayıf ya da mev
zu/uydurmadır.48 Bu bağlamda sahih hadis kitaplarındaki tek hadis, Ebu 
Davı1d ve İbn Mace'de yer alan ve her iki kaynaktadaMakıl b. Yesar tarafın
dan rivayet edilen Yasin suresinin okunmasıyla ilgili hadistir. İlk kaynakta 
'u-k' cer edatıyla, ikinci kaynakta ise, ·~· mekan zarfıyla yer alan hadisin 
delaleti sorunludur.49 

3- islam'ın ilk dönemlerinde olmayan bu uygulama, büyük ölçüde, ta
rihi süreç içerisinde ortaya çıkan uygulamalara dayanmaktadır. Bu, bir takım 
psiko-sosyal nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. En azından bunun Müslüman
ların öte dünyaya yolcu ettikleri dindaşlarıyla ilişkilerini bir biçimde devam 
ettirme ve onlara saygı aracı olarak değerlendirdikleri düşünülebilir. 

· 4- Ölen kimsenin ardından Kur'an okuma vesilesiyle bir araya gelen in
sanlar, dini bir haz, heyecan ve his ile bu etkinliği gerçekleştirmektedirler. 
Bunu reddetmek yerine ıslah etmek, mümkün olduğunca dini n istek ve amaç
larına uygun bir tarzda yapmak, hadisenin kaynağı bakımından olmasa da, 
meydana getirdiği atmosfer bakımından, mesela dua etmek, insanların dini 
duygularını canlandırmak gibi, önemlidir. 

5- Bu tür durumlarda, yukarıdaki örneklerde görüleceği gibi, okunan 
Kur'an bölümlerine bakıldığında, içerik olarak bunların Allah'ın özellikleri ve 
ölüm sonrası hayatla ilgili olduklan görülecektir. Hal böyle olunca, Kur'an 
okunan mecliste bunların anlamlarını açıklamak ve vermek istediği mesajla
ra değinmek uygun olacaktır. Bu, Yüce Kitabın öteki dünyayla değil, bu dün
yayla ilgili olması bakımından da önemlidir. Çünkü mürninler bu dünyadaki 
davranışiarına göre, ötede bir karşılık bulacaklardır. Kısacası, Kur'an okun
duktan sonra, bu kitabın yaşayan insanlar için50 gönderildiği hatırlanınalı ve 
hatırlatılmalıdır. 

6- Kur'an okumak bir ibadet olduğuna göre, bunun insanın kendisi ta
rafından gerçekleştirilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden veya ezbere 

48 Mevzu hadisleri inceleyen eserler, hadis uydurulan alanların birinin de Kur'an-ı Kerim'in okunması sahası oldul\unu 

bildirmekıedirler. Örnek olarak bkz.: Subhi, Salih, Hadis Ilimleri ve Hadis Isiılahiarı (çev. M. Yaşar Kandemir) 

Ankara 1988, .s. 125-126; Kandemir. M. Yaşar, Mevzii Hadisler, Ankara ıs., (4. Baskı), s. 56 vd. (özellikle 58); Vehbe 

ez-Zuhayli, lsliim Fıkhı Ansiklopedisi (çev. Komisyon), lsıanbul 1990, lll, 99. 
49 Şuayb Amaut, hadisin isoadının zayıf, hadiste ızlırab ve cehalet bulundugunu, seneddeki ravilerden Ebu Osman, ve 

bazı senedierde babasının kim olduj;unun bilinmedigini, ayrıca bazı kaynaklarda hadisin Makıl b. Yesar'dan mevkuf 

olarak rivayet edildil\ini ifade etmekte, sonra şu bilgiyi aktarmaktadır: İbn Hacer, Ebu Bekr ibnO'I-Arabi'den 

Darekutni'nin şöyle dedigini rivayet etmiştir: "Bu hadisin isoadı zayıflır, metni meçhuldür, bu konuda sahih bir hadis 

yoktur." (et-Telhisu'I-Habir, ll, 104). Bkz.: lbn Hıbban, a.g.e., VII, 269-270. 
49 Bkz.: Yasin 36170. "(O Kur'an) yaşayan herkesi uyarsın ve böylece ilahi hüküm kafirler hakkında kesinleşsin diye 

(gönderi !miştir)." 
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okumayı bilenler, ölen yakınlan için bildikleri kadarını okuyabilirler. Bilmi
yorlarsa, o zaman öğrenmeyi tercih etmelerinde fayda vardır. insan, yakınla
rına olan sevgi ve ilgisini, başkaları üzerinden değil, bizzat kendisi gösterme
lidir. 

7- Ölünün ardından mevlid okunınası yerine Kur'an okuma, ölü adına 
gerekli yerlere yardım yapma gibi ibadetterin tercih edilmesi, bize daha uy
gun gözükmektedir. Bu hususta, yukarıda bir hadiste geçtiği üzere, insan 
öldükten sonra arnellerini/eylemlerini devam ettirecek olan üç husustan biri 
veya birkaçı yapılabilir. 




