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Ölen KiĢiye Sevabı BağıĢlanmak Üzere Hayır 

Yapmak Kur’ân Okumak

Yapılan ibadetin ve hayırların sevaplarının başkasına

bağışlanması caizdir. Kişi, okuduğu Kur‟an-ı Kerim‟in,

yaptığı hatmin, kıldığı namazın ve işlediği bir hayrın

sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ, ister ölmüş

olsun, kendisine sevap bağışlanan kimsenin, bundan

yararlanacağı umulur. Başkası tarafından bağışlanan

sevapla, bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet

borçları ödenmiş olmaz ise de, bunlar iyilik ve

sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine

vesile olabilir.



Ölen KiĢiye Sevabı BağıĢlanmak Üzere Hayır 

Yapmak Kur’ân Okumak

Annesi ve babası öldükten sonra, onlara bir iyilik

yapıp yapamayacağını soran kişiye Hz. Peygamber:

نفاذ ليما واالستغفار عمييما الصالة نعم  وصمة بعدىما من عيدىما وا 
كرام بيما إال توصل ال التي الرحم صديقيما وا 

“Evet, onlara dua etmek, onların bağışlanmalarını
dilemek, vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına
hürmet edip ikramda bulunmak, akrabaları ile ilgilenip
onlara karşı üzerine düşeni yapmaktır.” buyurmuştur (Ebû

Davud, “Edeb”, 129; İbn-i Mace, “Edeb”, 2).



Ölen KiĢiye Sevabı BağıĢlanmak Üzere Hayır 

Yapmak Kur’ân Okumak

Hz. Peygamber (s.a.s.) bir cenazeye namaz kıldı ve

şöyle dedi:

 اغفر الميم " فقال جنازة عمى وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول صمى
 من الميم وغائبنا وشاىدنا وأنثانا وذكرنا وكبيرنا وصغيرنا وميتنا لحينا
 الميم اإلسالم عمى فتوفو منا توفيتو ومن اإليمان عمى فأحيو منا أحييتو

” بعده نام  ضِ ت   وال أجره َتْحِرْمنا ال
“Allâh‟ım, dirimizi, ölümüzü, küçüğümüzü,

büyüğümüzü, erkeğimizi, kadınımızı, burada
bulunanları, bulunmayanları bağışla! Allâh‟ım, bizi
onun sevabından mahrum etme; ondan sonra da bizi
yoldan çıkarma!,” (Ebû Davud, “Cenâiz”, 60).



Ölen KiĢiye Sevabı BağıĢlanmak Üzere Hayır 

Yapmak Kur’ân Okumak

Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in şu hadisi de, geride

kalanların dualarının fayda vereceğini göstermektedir:

 جارية صدقة من إال ثالثة من إال عممو عنو انقطع اإلنسان مات إذا
لو يدعو صالح ولد أو بو ينتفع عمم أو

“İnsan ölünce, artık ameli sona erer. Fakat şu üç
kimsenin ameli devam eder: Kalıcı hayır yapan,
faydalanılan ilim bırakan ve kendisine dua eden çocuk
bırakan.” (Müslim, “Vasiyet”, 14).



Ölen KiĢiye Sevabı BağıĢlanmak Üzere Hayır 

Yapmak Kur’ân Okumak

 أمي إن اهلل رسول يا فقال سمم و عميو اهلل صمى النبي أتى رجال أن
 تصدقت إن أجر أفميا تصدقت تكممت لو وأظنيا توص ولم نفسيا افتمتت
نعم قال ؟ عنيا

Annesinin aniden öldüğünü, şayet konuşabilseydi

sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini, onun

adına sadaka verirse sevabının kendisine ulaşıp

ulaşmayacağını soran sahabîye de: “Evet, ulaşır. Onun
namına sadaka ver” buyurmuşlardır (Buharî, “Vasâyâ” 19;

Müslim,“Zekat” 51).



Ġbadet ÇeĢitleri

Bedenî ibadetler, namaz, oruç gibi beden ile

yapılan ibadetler,

Malî ibadetler, zekât, fitre, kurban gibi mal ile

yapılan ibadetler,

Hem bedenî, hem de malî ibadetler, hac ve umre

gibi mal ve bedenle yapılan ibadetler.



Ölü Adına Yapılabilecek Ġbadetler

 . توفيت أمي إن فقالت وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أتت امرأة أن
 اهلل صمى اهلل رسول فقال . تقضيو أن قبل فتوفيت . صيام نذر وعمييا
( الولي عنيا ليصم ) وسمم عميو

Bir kadın Rasûlullâh (s.a.s.)‟e gelerek, “Annem oruç

adağı vardı. Ödeyemedin vefat etti. Ne yapabilirim?” diye

sorunca Hz. Peygamber (s.a.s.), “Velisi onun adına
tutsun” buyurdu. (İbn Mâce, “Keffârât”, 19)



Ölü Adına Yapılabilecek Ġbadetler

 إن  : فقال وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى خثعم من رجل جاء
 فيل الحج في اهلل فريضة وأدركتو الركوب يستطيع ال كبير شيخ أبي

 عميو كان لو أرأيت قال نعم قال ولده أكبر آنت قال عنو أحج أن يجزئ
عنو فحج قال نعم قال تقضيو أكنت دين

Has‟am kabilesinden bir adam gelip Rasûlullâh

(s.a.s.)‟e, Babam çok yaşlı, binek üzerinde duramaz.

Fakat kendine hac farz oldu. Ben onun yerine

haccedersem, yeterli olur mu? Hz. Peygamber (s.a.s.),

“Sen en büyük oğlu musun?” diye sordu. O da “evet!”

diye cevap verince, bu sefer, “Babanın birine borcu
olsaydı ödemez miydin?” diye sordu. Yine “evet!” diye

cevap verince, “O halde onun yerine hac et!” buyurdu.
(Nesâî, “Menâsiku‟l-Hac”, 11)



Ölü Adına Yapılabilecek Ġbadetler

 ماتت أختي إن فقالت وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى امرأة جاءت
 أكنت دين أختك عمى كان لو أرأيت قال متتابعين شيرين صوم وعمييا
أحق اهلل فحق قال نعم قالت ؟ تقضينو

Bir kadın Hz. Peygamber (s.a.s.)‟e gelerek, “Kız

kardeşim vefat etti. İki ay peş peşe oruç tutması

gerekiyordu. Ne yapabilirim?” diye sordu. Rasûlullâh

(s.a.s.), “Kız kardeşinin borcu olsaydı ödemez miydin?”

diye sordu. O da “Evet, öderdim.” deyince, “Allâh‟ın
hakkı ödenmeye daha layıktır.” buyurdu. (Tirmizî, “Savm”,

22; İbn Mâce “Sıyâm”, 51)



Ölen KiĢiye Sevabı BağıĢlanmak Üzere Hayır 

Yapmak Kur’ân Okumak

Buna göre, sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak

üzere her türlü ibadet yapılabileceği gibi, çeşitli

vesilelerle dua da edilebilir. Ancak, 7. 40. ve 52. gün

duası gibi uygulamaların hiçbir dinî dayanağı

bulunmamaktadır.



KUR’ÂN OKUMAK
فًا قََزأَ  َهن   ال َحَسنَت   َحَسنَت   بِوِ  فَلَو   ّللَاِ  ِكتَابِ  ِهن   َحز  زِ  ًَ ثَالَِيا بَِعش   لَ  أَه 

ل   ف   الن أَقٌ  لَِكن   حز  ف   أَلِف   ًَ لَم   َحز  ف   ًَ ِهين   َحز  ف   ًَ َحز 

“Kur'ân'ı okuyan kişiye, her bir harfine karşılık on sevap

yazılır. Ben, "elif lâm mîm" bir harftir demiyorum.

Elif bir, lâm bir, mîm de bir harftir. (Her harfe mukabil

on sevap vardır.)”
(Tirmizî, Fezailü'l-Kur'an, 16)

َزأ   الَِذي آنَ  يَق  ٌَ  ال ق ز  ى  الَِذي ال بََزَرةِ  ال ِكَزامِ  الَسفََزةِ  َهعَ  بِوِ  َهاِىز   ًَ ه   ًَ  يَق َزؤ 

 ٌَ ى  تَد   ًَ َزانِ  فَلَو   َعلَي وِ  يَش  أَج 

“Çok iyi bir şekilde Kur'ân‟ı okuyan, sefere denilen

kerim ve itâatkar meleklerle beraberdir. Kur'ân„ı

zorlanarak, kekeleyerek okuyana ise iki kat mükâfat

vardır."
(Ebu Davud, Salât, 349)
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