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HÜCCETÜLİSLÂM İMAM GAZZÂLÎ

Hicrî 450 (M. 1058) yılında İran’ın Horasan bölgesinde,
Tûs’ta (bugünkü Meşhed’de) dünyaya geldi. M. 1111 (Hicrî
505) yılında doğum yeri olan İran’ın Tûs şehrinde vefat
etti. Künyesi, Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed
el-Gazzâlî’dir. Kendisine Hüccetülislâm (İslâm’ın Delili)
ve Zeynüddîn (Dinin Süsü) unvanları verilmiştir.
Ebû Hâmid Gazzâlî, babasının mesleğine (gazzâl=yün
eğirici, iplikçi) nispetle Gazzâlî diye anılmıştır.
Çocukluğundan itibaren çok iyi bir eğitim gördü. Bu
arada kendisinin başından geçen şu önemli olayı aktarmakta yarar var: Gazzâlî, beş yıl süren Cürcân’daki öğreniminden sonra bir kafile içinde Tûs’a dönerken soyguncular tarafından yolları kesilir ve her şeyleri alınır. Gazzâlî
eşkıyanın peşine düşer ve reislerinden hiç olmazsa ders
notlarının geri verilmesini ister; Cürcân’a sırf o notlardaki
bilgileri edinmek için gittiğini söyler. Eşkıya reisi, bilgileri
hâfızasına yerleştirmek yerine kâğıtlarda bırakmasından
dolayı onunla alay eder; notlarını da geri verir. Bu eleştiriyi
Allah’ın bir ikazı sayan Gazzâlî, üç yıl içinde o notların
tamamını ezberlediğini belirtir.
Gazzâlî, çok genç yaşta eser vermeye başladı ve onun
bir eserini okuyan büyük âlim Cüveynî, eseri çok beğendiğini, “Beni sağken mezara gömdün; ölümümü bekleyemez
miydin?” şeklindeki hoş sitemiyle ifade etti.
Genç Gazzâlî, yaptığı ilmî müzakere ve tartışmalarla
nam ve şanını artırdı, artık onun hakkında “Daha önce
Horasan’ın imamı iken şimdi de Irak’ın imamı oldu!” denmeye başlandı.
Kendisini güçlü bir âlim olarak kabul ettirdikten sonra,
o dönem İslâm dünyasının bir numaralı üniversitesi olan
Bağdat’taki Nizamiye Medresesine müderris (profesör)
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olarak tayin edildi. Müderrisliği sırasında yirmi beş kadar
eser kaleme aldı.
Bir ara oradan ayrılıp nefsini arındırmak, kalbini Allah
aşkıyla doldurmak için sûfîliğe yöneldi ve uzun zaman
ders vermekten kaçındı.
Yıllar sonra ısrar üzerine tekrar müderrisliğe döndüyse
de çok fazla devam etmedi ve günümüze kadar insanları
aydınlatan ve kıyamete kadar da aydınlatacak olan sayısız
esere imza attı. Yazdıkları ömrüne bölününce gün başına
yaklaşık 40 sayfa düştüğü görülüyor.
Eserleri arasında en kapsamlısı 40 bölümden/kitaptan oluşan –ki bu kitap da ondan bir bölümdür– İḥyâʾü
ʿUlûmi’d-Dîn’dir. Diğer eserlerinden sadece birkaçının
adını verelim: el-Münḳıẕu mine’ḍ-Dalâl, Kimyâ-yı Saâdet,
Eyyühe’l-Veled, Tehâfütü’l-Felâsife, Bidâyetü’l-Hidâye,
Minhâcü’l-ʿÂbidîn…

BU ESERİN KIYMETİ

Kur’ân’ı okuma, anlama ve yorumlama konusunda
pek çok eser yazılmıştır, fakat hiçbiri Gazzâlî’nin bu eseri
kadar güçlü ve etkili olmamıştır. Olmaz, olamaz, olması
da mümkün değildir. Çünkü Kur’ân’ı İmam Gazzâlî’den
daha iyi anlayıp kavrayacak ve onun değerini hakkıyla
takdir edecek başka bir âlim gösterilemez.
Neden Gazzâlî zirvede, en tepede yer alır?
Bunun birçok sebebi var. En başta gelen sebep, onun
tıp ve musiki hariç, o dönemin hemen hemen bütün ilim
dallarında söz sahibi olan, parmakla gösterilen bir âlim
olmasıdır. Kendisi çağlar üstü bir dâhî, mütefekkir ve
sûfîdir. O yüzden de Gazzâlî hâlâ gündemdedir. Hâlâ parmakla gösteriliyor, çünkü Gazzâlî, Batı’da, yani Avrupa
ve Amerika’da hakkında en çok tez yapılan ve hakkında
en fazla kitap yazılan, dünya çapında saygı duyulan bir
düşünürdür.
Bir de müjde verelim! Batı hızla İslâmlaşıyor ve son
yıllarda kitapları Batı dillerine en çok tercüme edilen
de Gazzâlî’dir! Elinizdeki kitap dâhil, Gazzâlî’nin hemen
hemen bütün kitapları Batı dillerine çevrilmiş bulunuyor!
Bu gidişle inşallah 2050 yılı İslâm güneşinin Batı’dan doğmaya başlayacağı yıl olacaktır!
Gazzâlî, kendi döneminde, bazı sapkın mezhep mensuplarının, insanları yoldan saptırdığını görerek, onların
görüş ve delillerinin sakatlığını ve geçersizliğini ispatlayan
kitaplar yazdı. Hepsini susturdu.
Felsefecilerin zihinleri karıştırdığını ve İslâm inancına
zarar verdiğini görünce de, kendi zamanına kadar yazılmış
ne kadar felsefe kitabı varsa hepsini okudu. İki senesini
bu okumaya harcadı. Sonunda “Filozofların Tutarsızlığı”
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kitabını yazarak onların İslâm inancına zarar veren bütün
görüşlerini çürüttü.
İslâm inancının yenilmez savunucusu ve İslâm’ın bileği
bükülmez bayraktarı olduğunu herkese kabul ettirdi.
Zaten Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nin
(Üniversitesinin) bir numaralı öğretim üyesiydi. Şimdiki
tabirle en ünlü profesörü idi. Kendisiyle boy ölçüşebilecek
kimse yoktu.
İşte böyle bir şan ve şöhretin doruk noktasındayken,
ayrıca devletin bütün imkânları da kendisinin önüne serilmişken, sırf Allah ile olan bağını gerçek anlamda kurabilmek için üniversite hocalığını bıraktı. Sûfîlerin arasına
karıştı. Çünkü gönlünün açlığını ve susuzluğunu ancak
tasavvufun giderebileceğine inandı. Yıllarca inziva hayatı
yaşayarak bütün varlığıyla Hakk’a bağlandı.
Sonunda hem maddî, hem de mânevî ilimleri kendisinde toplamış, gerçek bir âlim ve kâmil bir mürşit olarak
tekrar insanların karşısına çıktı ve paha biçilmez eserler
ortaya koydu.
İşte kısaca anlattığımız bu evrelerden geçen Gazzâlî,
elbette bize Kur’ân hakkında bilgi verebilecek en yetkili
kimsedir.
Zihni, döneminin bütün ilimleriyle aydınlanmış, gönlü
ise tasavvufî bilgilerle dopdolu böyle bir âlimin bizleri
aydınlatması, elbette diğer âlimlerin aydınlatmalarından
çok farklı olacaktır.
Elinizdeki eserin kıymeti de işte bundan ileri geliyor.
Bu kitabı okurken, sizler o farkı çok rahat bir şekilde
görecek ve kendisini takdir edip rahmetle yâd edeceksiniz.
Bu eserden çok etkilenecek ve bundan böyle Kur’ân’ı
daha başka bir gözle okumaya başlayacaksınız. Allah’a
saygınız kat be kat artacak, Kur’ân’a hürmetiniz katlanacak, Allah’ın Kelâmını okuma ve anlama şevkiniz kamçılanacaktır. Artık Kur’ân’ı daha bir duyarak, daha bir
duygulanarak, daha bir ürpererek okuyacak, okudukça

Kur’ân’ı okumak ve anlamak

da çok daha fazla mânevî haz alacak ve rûhen kanatlandığınızı hissedeceksiniz.
Allah Gazzâlî’ye rahmet etsin, bizlere de Kur’ân’ı hakkıyla okuyup anlama ve uygulama şuuru versin!
Cemal Aydın
Fındıkzade, 30 Eylül 2019
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ÖN SÖZ

Bismillâhirrahmânirrahîm
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
Elçisi Muhammed aleyhisselâmı göndermek, Kitabını
da ona indirmekle kullarına büyük bir lütufta bulunan
Allah’a hamd olsun!
O Kitap/Kur’ân öyle bir Kitaptır ki:
Onda herhangi bir kusur,
yanlışlık, eksiklik yoktur!
Çünkü o her şeyi
en mükemmel şekilde yapan ve
bütün övgülere lâyık olan
Allah katından indirilmiştir!
Fussılet, 41/42

Düşünen kimseler için, o Kitap’ta yer alan (geçmiş toplumlarla ilgili) kıssalardan ve haberlerden ders çıkarmanın
ve ibret almanın yolları açılır.
O Kitap’ta bulunan hükümler (emirler, yasaklar ve
öğütler) takınılması gereken tavrı ve gidilecek doğru yolu
açıklığa kavuşturur.
Helâl ile haramı birbirinden ayırmıştır o Kitap!
O bir ışıktır, o bir aydınlıktır.
Onun sayesinde insan aldatan şeytanın aldatmasından
kurtulur. Çünkü onda:
Gönüllerdeki dertlere derman vardır!
Yunus, 10/57
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Ona karşı çıkan azgınları ve kibirlileri Allah mahv u
perişan eder. Onun dışında ilim arayanları Allah saptırır.
Çünkü o, Allah’ın kopmaz ipi, apaçık nurudur; en sağlam
kulp, en koruyucu sığınaktır.
Az çok, küçük büyük her şeyi kapsayan bir Kitap’tır o.
Harikaları sayısız, sırları sonsuzdur.
İlim ve hikmet sahipleri bilirler ki onun faydaları sınırsızdır.
Onu hakkıyla okuyanlar, onu sürekli okumaktan asla
bıkıp usanmazlar.
İlk müslümanların olduğu kadar son müslümanların
da kılavuzudur o.
Cinlerden bazıları onu duyup dinlediklerinde, hemen
koşup kendi topluluklarını uyarmış ve şöyle demişlerdir:
Biz hârikulâde güzel
bir Kur’ân dinledik!
Doğru yola iletiyor,
ona inandık!
Artık Rabbimize
hiç kimseyi ortak
koşmayacağız!
Cin, 72/1, 2

Kur’ân’a inanan başarılı olur.
Kur’ân’a göre konuşan doğruyu söyler.
Kur’ân’a sarılan hidayete erer.
Kur’ân’a uygun hareket eden kazançlı çıkar.
Yüce Allah şöyle buyurur:
O Zikri (Kitap)ı Biz indirdik Biz!
O’nun koruyucusu da elbette Biziz Biz!
Hicr, 15/9

Kur’ân’ı okumak ve anlamak

Kur’ân’ı kalplerde ve Mushaflarda korumanın yollarından biri de, hiç şüphesiz o Kitabı gereken ciddiyetle devamlı okumak, onu daima öğrenip incelemeye ve
anlamaya çalışmak, Kur’ân’ı okumanın usul ve esaslarına
büyük özen göstermektir.
Kur’ân’ı hakkıyla ve gerektiği gibi okumanın bazı iç
ve dış kuralları/edepleri vardır. İşte biz kitabımızda, bu
kuralların açıklamasını yapacak ve ayrıntılarını vereceğiz.
Bütün bu temel şart ve kuralları da şu dört bölümde ele
alıp inceleyeceğiz:

Birinci Bölüm: Kur’ân’ın yüceliği ve Kur’ân’ı hakkıyla
okuyanların değeri
İkinci Bölüm: Kur’ân’ı okumanın dış kuralları
Üçüncü Bölüm: Kur’ân’ı okumanın iç kuralları
Dördüncü Bölüm: Kur’ân’ı kendi aklına göre anlayıp
yorumlamak
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Birinci Bölüm

KUR’ÂN’IN YÜCELİĞİ
ve
OKUYANLARIN DEĞERİ

KUR’ÂN’IN YÜCELİĞİ

Peygamberimiz Aleyhisselâmın Uyarıları:
Kur’ân’ı okumak gibi bir nimete kavuşan kişi,
bir başkasına kendisinden daha iyi bir nimet
verilmiş olduğunu düşünecek olursa,
Allah Teâlânın büyülttüğü o nimeti küçültmüş
olur.
Teberânî ve Kitabü’z-Zühd

Allah katında Kur’ân’dan daha üstün bir
şefaatçi yoktur:
Ne peygamber, ne melek, ne de başkası.
Teberânî

Kur’ân’la dopdolu olan kalbi ateş yakmaz.
Teberânî

Ümmetimin en faziletli ibadeti, Kur’ân
okumaktır.
Ebû Nuaym, Beyhakî

Yüce Allah, varlıkları yaratmazdan bin sene
önce Tâhâ ve Yâsîn surelerini okudu.
Bu sureleri duyan melekler şöyle dediler:
Bunun (Kur’ân’ın) ineceği ümmete ne mutlu!
Bunu gönüllerinde taşıyacaklara ne mutlu!
Bunu dillendirecek dillere ne mutlu!
Dârimî

Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve
öğretendir.
Buharî
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Allah Teâlâ buyurur:
Kim Bana dua edemeyecek ve Benden bir
istekte bulunamayacak kadar Kur’ân’la meşgul
olursa, ona şükredenlerin sevabından çok
daha fazlasını veririm.
Tirmizî

Kıyamet günü üç grup insan, herkesin hesabı
görülünceye kadar
siyah miskten bir tepe üzerinde oturur.
Onlar hesaba çekilmez ve hiçbir korku da
duymazlar:
Allah’ın rızasını kazanmak için Kur’ân
okuyanlar,
cemaati kendisinden memnun olan imamlar
ve servet sahibi olup da serveti kendisini
Allah’a kulluktan
ve âhiret için çabalamaktan alıkoymayan
zenginler.
Tirmizî

Kur’ân dostları, Allah’ın dostları ve O’nun
seçkin kullarıdır.
İbn Mâce

Elbette demirin paslandığı gibi kalpler de
paslanır.
Peki, cilâsı nedir ey Allah’ın Elçisi, diye
sorulunca Efendimiz şu cevabı verdi:
Kur’ân okumak ve ölümü hatırlamak.
Beyhakî, Kitabü’z-Zühd

Kur’ân okuyanı Allah,
şarkı söyleyen cariyesini dinleyen kimseden
çok daha özenle dinler.
İbn Mâce, İbn Hibbân

Kur’ân’ı okumak ve anlamak

Sahâbenin ve Âlimlerin Sözleri:
Sahâbeden Hz. Ebû Ümâme Bâhilî:
Kur’ân’ı okuyun! Öyle duvarda asılı duran
Mushaflar sizi aldatmasın!
Kur’ân’a kap olan kalbe Allah azap etmez!

***
Sahâbeden Hz. İbn Mes’ûd:
İlim arıyorsanız, Kur’ân’ı inceleyin!
Öncekilerin de, sonrakilerin de (bütün
insanların) ilmi ondadır.

***
Yine Hz. İbn Mes’ûd’un sözü:
Kur’ân okuyun! Çünkü size her harfi için on
sevap verilecek.
Ben “elif- lâm-mîm” bir harftir demiyorum. Elif
bir harf, lâm bir harf ve mîm de bir harftir.

***
Yine onun sözü:
İnsan kendisinin iyi biri mi, yoksa kötü biri mi
olduğunu bilmek istiyorsa, Kur’ân’a sorsun!
Eğer Kur’ân’ı seviyor ve ondan çok
hoşlanıyorsa, Allah’ı da, Peygamberini de
seviyordur.
Kur’ân’dan hazzetmiyorsa, Allah ve
Resulünden de hazzetmiyordur.

***
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Sahâbeden Hz. Amr ibn Âs:
Kur’ân’ın her âyeti için cennette bir derece,
evlerinize de bir aydınlanma verilir.

***
Yine onun sözü:
Kur’ân okuyan kimse, peygamberliği bütün
varlığıyla hisseder hale gelir, kendisine sadece
vahiy gelmemektedir, o kadar.

***
Sahâbeden Hz. Ebû Hüreyre:
Kur’ân okunan ev, o aileye ferah olur,
güzelleşir ve meleklerle dolar, şeytanlar kaçar
gider.

Kur’ân okunmayan evse, bunaltı verir, güzelliği azalır,
melekler uzaklaşır, şeytanlarla dolar.
***
Hz. Ahmed ibn Hanbel:
Rüyamda Allah Teâlâyı gördüm ve sordum:
Senin yakınlığını kazananlar bu yakınlığı en
fazla neyle kazanıyorlar?
Buyurdu: Kelâmımla (Kur’ân’la) yâ Ahmed!
Sordum: Kur’ân’ı anlayarak okumakla mı,
anlamadan okumakla mı?
Buyurdu: Anlayarak da, anlamadan da!

***
Hz. Muhammed ibn Ka’b el-Kurazî:
Kıyamet günü insanlar, Kur’ân’ı Yüce Allah’tan
dinledikleri zaman, sanki onu daha önce

Kur’ân’ı okumak ve anlamak

hiç duyup dinlememiş gibi bir duyguya
kapılacaklar!

***
Hz. Fudayl ibn İyâz:
Kur’ân’ı ezberlemiş olan kimsenin, hiç
kimseden bir şey istememesi gerekir.
Ne devlet başkanlarından, ne de
başkalarından!
Aksine başkalarının ondan bir şeyler istemesi
gerekir!

***
Yine onun sözü:
Hâfız demek, İslâm’ın bayraktarı demektir!
O yüzden Kur’ân’a saygısından dolayı gülüp
eğlenenler gibi eğlenceye dalmamalı, gaflet
içinde yüzenler gibi düşmemeli, boş sözler
söyleyenler gibi sözler etmemelidir!

***
Hz. Süfyân es-Sevrî:
Kişi Kur’ân okuduğunda melek onun
gözlerinden öper!

***
Hz. Amr ibn Meymûn:
Sabah namazını kıldıktan sonra Kur’ân’ı açıp
yüz âyet okuyana, Yüce Allah bütün insanların
kazandıkları sevap kadar sevap verir.

***
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Rivâyet edildiğine göre bir gün Hâlid ibn Ukbe (henüz
müslüman olmadan önce) Peygamberimiz aleyhisselâmın
huzuruna geldi ve kendisine Kur’ân’dan bir şeyler okumasını istedi. Allah Resulü aleyhisselâm da şu âyeti okudu:
Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı,
yakınlara yardım etmeyi emreder…
Nahl, 16/90

Hâlid aynı âyeti bir kere daha okumasını istedi, o da
okudu.
Hâlid bunun üzerine şöyle haykırdı:
Vallâhi bunda erişilmez bir hoşluk ve müthiş
bir güzellik var!
Altı yapraklarla, üstü meyvelerle dolu bir ağacı
andırıyor!
Böyle bir şeyi insanoğlu asla söyleyemez!

***
Hasan-ı Basrî hazretleri:
Vallâhi, Kur’ân’la haşır neşir olmaktan daha
büyük bir zenginlik,
Kur’ân’a uzak durmaktan da daha kötü bir
fakirlik olamaz!

***
Hz. Fudayl ibn İyâz:
Sabah namazından sonra Haşr suresinin son
âyetlerini (Hüvallâhüllezî…) okuyan kimse, o
gün ölecek olursa, şehitler gibi ölmüş olur.
Akşamleyin okuyan da, geceleyin ölecek
olursa, şehitler gibi ölmüş olur.

***

Kur’ân’ı okumak ve anlamak

Hz. Kâsım ibn Abdurrahman:
Vaktini ibadetle geçiren birine şöyle dedim:
Burada senin sohbet edeceğin birileri yok!
Elini Kur’ân’a uzattı, aldı ve dizlerinin üstüne
koyup bana şu cevabı verdi: Var! İşte bu!

***
Hz. Ali kerremallahü vechehu:
Üç şey insanın zihnini güçlendirir ve
uyuşukluğunu giderir:
Misvak kullanmak (dişleri fırçalamak), oruç
tutmak ve Kur’ân okumak.

KUR’ÂN’I GAFLETLE OKUYANLARIN YERİLİŞİ
Sahâbeden Hz. Enes ibn Mâlik:
Nice Kur’ân okuyanlar vardır ki Kur’ân onlara
lânet eder!

***
Sahâbeden Hz. Meysere:
Sinesinde Kur’ân bulunan bir hâfızın ahlâksız
olması olur şey değildir!

***
Önemli sûfîlerden Hz. Ebû Süleyman ed-Dârânî:
Cehennemin melekleri (zebânîler), putlara
taparak Allah’a isyan etmiş kimselerden bile
daha önce hâfız olup da Allah’a isyan etmiş
kimselerin üzerine çullanırlar.
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