


KUR’ÂN-I KERÎM

Ne mutlu bizlere ki, dünya ve ahiret saadetinin anahtarı olan 

Hz. Peygamber‟in emaneti Kur‟ân gibi bir kitabımız var. 

Hz. Peygamber şöyle buyurur: 

إٌ أحسٍ انحدٚج كتاب هللا تعانٗ ٔأحسٍ انٓد٘ ْد٘ يحًد صهٗ هللا عهّٛ ٔ 

سهى

“Sözlerin en güzeli, Allâh‟ın kitabı; yolların en güzeli de

Muhammed‟in yoludur”
(Buharî, Edep, 70)

ِّ ِكتَاُب هللَاِ  تُْى تِ ًْ ٌْ اْعتََص ٍْ تَِضهُّٕا تَْعَدُِ إِ قَْد تََسْكُت فُِٛكْى َيا نَ

“Size Allâh‟ın kitabını emanet bırakıyorum; ona sarılırsanız 

bir daha asla yolunuzu şaşırmazsınız”
(Ebû Dâvûd, Menâsik, 58)



KUR’ÂN OKUMAK
 ٍْ ٍْ  َحْسفًا قََسأَ  َي ِّ  فَهَُّ  هللَاِ  ِكتَابِ  ِي اْنَحَسَُحُ  َحَسَُح   تِ َٓا تَِعْشسِ  َٔ  انى أَقُٕلُ  لَ  أَْيخَانِ

ٍْ  حْسف   نَِك لَو   َحْسف   أَنِف   َٔ ِيٛى   َحْسف   َٔ َحْسف   َٔ

“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)

ٌَ  َْٚقَسأُ  انَِر٘ َٕ  اْنقُْسآ ُْ ِْس   َٔ ِّ  َيا انَِر٘ اْنثََسَزجِ  اْنِكَساوِ  انَسفََسجِ  َيعَ  تِ َٕ  َْٚقَسُؤُِ  َٔ ُْ َٔ 

ِّ  َْٚشتَدُّ  ْٛ ٌِ  فَهَُّ  َعهَ أَْجَسا

“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)



KUR’ÂN OKUMAK

اقسؤٔا انقسآٌ فإَّ ٚأتٙ ٕٚو انقٛايح شفٛعا لصحاتّ

Kur‟ân‟ı okuyun. Çünkü o, kıyamet günü kendini

okuyana şefaat edecektir.

 ٌَ ِ ََْٛا فَإ َُْت تَُستُِّم فِٙ اندُّ ا ُك ًَ َزتِّْم َك َٔ اْزِق  َٔ ٌِ اْقَسْأ  ُٚقَاُل نَِصاِحِة انقُسآ

َْا َُْد آِخِس آٍَٚح تَْقَسُؤ ُِْزنََك ِع َي

Kur‟ân okuyan, ezberleyen kişiye kıyamet günü,

“Dünyada iken Kur’ân’ı okuduğun gibi oku ve

yüksel, en son ayeti okuduğun yer senin makamın

olacaktır.” denilecektir.
(Tirmizî, Fezâilu‟l-Kur‟ân, 18)



KUR’ÂN OKUMAK
ُّٖ  هللَاِ  َزُسٕلَ  َٚا َزُجم   قَالَ  مِ  أَ ًَ ْستَِحمُ  اْنَحالُّ  :قَالَ  هللَاِ؟ إِنَٗ أََحةُّ  اْنَع ًُ َيا قَالَ  .اْن ْستَِحُم؟ اْنَحالُّ  َٔ ًُ  اْن

ٍْ  َْٚضِسبُ  انَِرٖ :قَالَ  لِ  ِي َٔ ٌِ  أَ ِِ  إِنَٗ اْنقُْسآ ا آِخِس ًَ اْزتََحمَ  َحمَ  ُكهَ

Bir adam: “Ya Rasûlallâh! Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?”

diye sordu. Hz. Peygamber: “Konup göçendir” cevabını verdi. Adam:

“Konup göçen kimdir?” diye sorunca da, “Kur‟ân'ı başından sonuna kadar

okuyan, bitirince de tekrar başlayandır” buyurdu.

(Tirmizî, "Kıraât," 13)

Latin harfleriyle yazılmış Kur’an-ı Kerim’in okuması uygun

mudur?

Kur‟an-ı Kerim Arapça‟dır. Halen kullanmakta olduğumuz Latin

alfabesinde yer alan harfler Arapça‟daki bütün sesleri karşılamamaktadır. Bu

sebeple bir takım özel harf ve işaretler kullanılmadan, Kur‟an-ı Kerim‟in

Latin alfabesiyle eksiksiz ve doğru olarak yazılması ve hatasız okunması

mümkün değildir. “Transkripsiyon” denilen özel harf ve işaretler ise, Arap

harflerini bilmeyenler için bir anlam taşımaz. Arap harflerini bilmeyen

kişilerin, ezbere bildikleri sureleri ve yüzünden de Kur'an'ın mealini

okumaları daha isabetli olur.



KUR’ÂN OKUMAK
Kur’an mealini baştan sona okumakla hatim yapılmış

sayılır mı?

Hatim, Kur'an-ı Kerim'i Arapça lafzıyla başından sonuna

kadar okuyup bitirmektir. Bununla birlikte, Kur'an-ı Kerim'in

indirilişinden asıl maksat, onun okunup anlaşılması ve

gereğince amel edilmesidir. Bu sebeple Yüce Allah'ın öğüt ve

buyruklarını öğrenmek için Kur'an-ı Kerim'in meal ve

tefsirlerini okumak da önemli bir görev, sevaplı bir iştir.

Kur'ân okumadaki asıl maksat, onu anlamaya çalışmaktır.

Bu husus, âyetlerde açıkça vurgulanmaktadır:

نْ  َعَربِي ًا ق ْرٰءنًا اَْنَزْلنَاه   اِنَّا   تَْعقِل ىنَ  لََعلَّك 

“Düşünüp manâsını anlamanız için Biz, onu Arapça bir

Kur'ân olarak indirdik.”
(Yûsuf, 12/2; Zühruf 43/3)



KUR’ÂN’I ANLAMAK
ونَ  اَفََل  اَْقفَال هَا ق ل ىب   َعٰلى اَمْ  اْلق ْرٰانَ  يَتََدبَّر 

“Kur'ân'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde

üst üste kilitler mi var?”
(Muhammed 47/24)

ٌْ  ذز أتا ٚا َٔ  ََلَ  . زكعح يائح تصهٙ أٌ يٍ نك خٛس هللا كتاب يٍ آٚح فتعهى تَْغُد

“Ey Ebû Zerr! Oturup Allah'ın kitabından bir âyeti

öğrenmen, senin için yüz rekât nâfile namaz kılmandan daha

hayırlıdır.”
(İbn Mâce, "Mukaddime", 16)

نى ٚفقّ يٍ قسأ انقسآٌ فٙ أقم يٍ حالث

“Kur'ân'ı üç günden az bir sürede hatmeden, onu

anlayamaz.”
(İbni Mâce, İkametü's-Salât, 178)



KUR’ÂN’I YAŞAMAK

Kur'ân okumadaki asıl maksat, onu anlamaya

çalışmak; anlamadan maksat da, onu hayata geçirmek,

hükümlerini yerine getirmektir.

İman Gazzâlî şöyle demiştir:

“Kur'ân'ın hakkıyla okunması, dil, akıl ve kalbin

birlikte okunmasıyla gerçekleşir. Dil, harflerine ve tecvit

kurallarına uyarak yavaş yavaş okur; akıl, manalarını

anlar; kalp ise, öğüt alarak emir ve yasaklara uyar.”
(Gazzalî, 1/287)



KUR’ÂN’I YAŞAMAK
Konuyla ilgili olarak, Abdullah ibn Mes'ûd'un şu sözleri

oldukça manidar görünmektedir: “Kur'ân-ı Kerim, hükmüyle

amel edilmek için nazil olmuş iken, onlar yalnız okumasını

amel olarak kabul etmişlerdir. Bazı kimseler, Fâtiha'dan

başlayarak hiç yanılmamak şartıyla Kur'ân'ı sonuna kadar

okudukları hâlde hükmüyle amel etmiyorlar.”
(Gazzalî, 1/275)

Hasan Basrî şöyle demektedir: "Önceleri insanlar, Kur'ân'ı

Allah'ın bir emri, fermanı bilir öyle davranırlardı. Gece

gündüz onun üzerinde titizlik gösterir, onu gözetir, göz

önünde bulundurur, ona göre amel ederlerdi. Şimdi siz, onun

harflerine, harekelerine çok dikkat ediyorsunuz, ama ilâhî

emirlere, içinde neler bulunduğuna hiç dikkat etmiyorsunuz.

Hattâ onları anlamıyorsunuz bile." (Kandehlevî, 383)
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