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Alah’ım! Bu Kitabı okuyanın, okutanın veya 

okunmasına sebeb olanların imanını Sen koru. Bizi nurlu 

yolundan ayırma. Bizi affına ve rızana erdir. 

Bütünhayırlıişlerimizde bizi başarıya ulaştır. Şüphesiz herşeyi 

hakkiyle bilen, hidayete erdiren, herşeye gücü yeten Sensin. 

Allah’ım! Bizi, Habibin Hz.Muhammed 

Mustafa(s.a.v)Efendimizin ve Onun ashabının, Sıddık veli 

kullarının yolundan ayırma. Kendi dostluğuna seçtiğin 

kullarınla iki cihanda beraber eyle. Âmin. 
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ÖNSÖZ 

 

  EuzübillahimineĢĢeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym. 

Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâRasûlinâ 

Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. 

 

   Aziz Kardeşlerim! 
   Kur‘an-ı Kerim Ġslam Dininin temel kaynağı, Ġslam‘ın kutsal 

kitabıdır. . Rabbimiz Kur‘an‘ında:“O kitap (Kur’an); onda asla şüphe 

yoktur. O, müttekîler (Allah’a karşı gelmekten sakınan lar ve 

arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”(Bakara suresi, 2) 

Efendimiz(s.a.v)de mübarek hadislerinde:“Allah, bu 

Kur’an’la (amel eden) bazı toplumları yükseltir, (amel etmeyen) 

bazılarını da alçaltır. ”Buyurur.(Müslim, Müsâfirîn 269) 

Ġslam toplumlarının temel referansı olan Kur‘an-ı Kerim 

indiriliĢinden itibaren tüm Müslümanların baĢucu kitabı olmuĢtur. 

Kur‘an‘ı Kerim‘in dili, anadilleri ne olursa olsun Müslümanları 

birleĢtiren ana unsurdur. Kültürümüzde de Kur‘an-ı Kerim‘e özel bir 

değer verilmiĢtir. Ġslam‘ın yaĢanması, Kur‘an-ı Kerim‘in inanç, ibadet, 

ahlak ve gündelik yaĢamla ilgili kurallarının öğrenilmesine bağlıdır. Bu 

nedenle Kur‘an-ı Kerim‘in gerek lafız yönüyle, gerekse anlamca 

öğrenilmesi esastır.  

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed Mustafa(s.a.v)ya 

indirilen son ilahi kitabın dili Arapçadır. Kur‘an-ı Kerim‘i doğru 

okuyabilmek, manasını anlamak onunla amel etmek önemlidir ve en 

baĢta bu dilin alfabesini öğrenmekle mümkündür. Örneğin Namazın 

farzlarından biri ―Kıraat‖tir. Namaz ibadetinin geçerli olması kıraatın 

düzgün olmasına bağlıdır. Bu durum Kur‘an-ı Kerim‘in yüzünden 

doğru okunmasının önemli olduğunu gösterir.  

Bundan dolayı Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed 

Mustafa(s.a.v)‘den günümüze tüm Müslümanlar Kur‘an-ı Kerim‘i 

indirildiği biçimde, harflerin telaffuz Ģekilleri ve tecvid kurallarına 

uygun öğrenmeye ve okumaya dikkat etmiĢlerdir. Müslüman bireylerin 

Kur‘an-ı Kerim‘i güzel okuma becerilerini geliĢtirmek için modern 
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eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kaçınılmazdır. 

Ġbadet ve dini törenlerin ayrılmaz parçası Kur‘an-ı Kerim‘dir. 

Ġbadetlerin istenilen Ģekilde yerine getirilebilmesi için Kur‘an-ı 

Kerim‘in tecvid kurallarına uygun olarak okunması, bazı sure ve 

ayetlerin ezberlenmesi gerekmektedir. Efendimiz(s.a.v):Sizin en 

hayırlılarınız, Kur‘an‘ı Kerimi öğreten ve öğrenenlerinizdir.‖Allah‘u 

Zülcelal Bu Kur‘an‘la amil olan kavimleri milletleri yükseltir, bundan 

uzaklaĢan terkeden uymayan kavimleri milletleri de alçaltır. Kur‘an 

kıyamet günü Ģefaatçi olarak gelir.‖BuyurmuĢtur. Bütün beĢeriyetin ins 

ve cinnin dünyevi ve uhrevi kurtuluĢu Allah‘u Zülcelalin gönderdiği ve 

kendi muhafazası altına aldığı bu Yüce kitaba uymaya Allah‘a ve 

Resulü Hz.Muhammed Mustafa(s.av)ya iteate bağlıdır. Kur‘an-ı Kerim 

anlaĢılması için gönderilen bir kitaptır. Mesajını anlamadan sadece 

yüzünden ve ezbere okumak Kur‘an-ı Kerim‘in indiriliĢ amacıyla 

uyuĢmamaktadır. Bu nedenle anlamının öğrenilmesi ve mesajının 

kavranması da önemlidir. 

Kelime olarak "Kur'ân"; hemzeli (el-Kur'ân) veya hemzesiz (el-

Kurân) oluĢuna göre: okumak, ezberden okumak, toplamak, 

yaklaĢtırmak, karîne..gibi mânâlara gelir. Kur'an'ın Usûl (metodoloji) 

kitaplarında geçen tarifi ise Ģöyledir: "Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v)'e 

indirilmiĢ, mushaflarda yazılmıĢ, tevâtür (her asırda, yalan üzerine 

birleĢmeleri ihtimal dıĢı olan büyük topluluklar tarafından yapılan 

rivâyet) yoluyla nakledilmiĢ ve tilâvetiyle (okunuĢuyla) ibâdet edilen 

mu'ciz (benzeri meydana getirilemeyen, eĢsiz) bir kelâmdır". 

Bu tarife göre; Kur'ân dıĢındaki mukaddes kitaplar, Kur'ân'ın 

tercüme ve mealleri, Kur'ân'daki bir ifadeyi, metin olarak değil de mânâ 

olarak veren Arapça ifadeler, Kur'ân mefhumunun dıĢında kalmaktadır. 

Kur'ân'ın, "el-Kur'ân" lâfzı dıĢında daha pek çok isim ve 

sıfatları vardır ki, bunların sayısının 90'dan fazla olduğu söylenmiĢtir. 

Cenab-ı Hak, Kendi Kitabını, çeĢitli özellikleriyle tanımlayıp 

niteleyerek, onun sahip olduğu sıfatları, yine Kur'ân‘ında anlatmıĢtır. 

Bu tarif ve tavsiflerin geçtiği âyetlerin incelenip değerlendirilmesi 

sonucunda, Kur'ân'ın hâiz olduğu isim ve sıfatların tespiti yapılmaya 

çalıĢılmıĢ, ancak, bazı âyetler yoruma müsait olduğu için de bunlar, 

farklı sayılarda belirlenmiĢtir.  

Kur‘an‘ Kerim;114 surede toplanmıĢ 6666 ayet 30 Cüzden 

oluĢmuĢ Peygamber (s.a.v)Efendimize peygamberliğin verildiği 

610'dan 632'deki vefatına kadar parça parça indirilmiĢtir. Vahyi Ġlahi 

Kur‘an ayetleri Cebrail(a.s) adlı melek tarafından Efendimiz(s.a.v)e 

iletilmiĢ, bazı ayetler de doğrudan Cenab-ı Hak tarafından bildirilmiĢtir. 
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Efendimiz(s.a.v) de gelen vahyi ezberlemiĢ, sonra da hangi sureye ait 

olduğunu belirterek vahiy kâtiplerine yazdırmıĢtır. Ayrıca bu ayetler 

birçok sahabi tarafından da ezberlenmiĢti. Kur‘an'ın inmesi 

Efendimiz(s.a.v)in yaĢamı boyunca sürdüğünden kitap haline 

getirilmesi düĢünülmemiĢtir. Ama Efendimiz(s.a.v)in vefatından sonra 

elindeki ayetlerin dağılıp kaybolmasını önlemek amacıyla, Diğer Kutsal 

Kitapların baĢına gelen tahrifatın olmaması için Hz.Ömer(r.a)ın 

teĢvikiyle ilk halife Hz. Ebu Bekir(r.a), vahiy kâtiplerinden Zeyd bin 

Sabit(r.a) baĢkanlığında bir kurul oluĢturdu. Bu kurulun kitaplaĢtırdığı 

ve Müslümanlar'ca da onaylanan Kur‘an nüshasına Mushaf (bir araya 

getirilmiĢ sayfalar) adı verildi. 

Kur'an ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, 

Kitab, Nur ve Ümmülkitap isimleriyle de bilinir. 

Bütün beĢeriyetin ins ve cinnin kurtuluĢu mutluluğu ebedi 

saadeti, Allah‘u Zülcelalin Hz.Muhammed Mustafa(s.a.v)ya 

vahyeddiği, son can simidi, Kur‘an‘ı rehber ve kılavuz edinmeye 

bağlıdır. Zira dünya fani ahiret bakidir. YaratılmıĢların hepsi fani 

Allah‘u AzimüĢĢan Baki dir.”Muhakkakki bu bu Kur’an insanları en 

doğru yola iletir. Ona uyanlarada büyük bir mükâfatoloduğunu, 

inanmayanlar içinde elem dolu bir azap olduğunu müjdeler.”(İsra 

Suresi,9-10) 

“Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve onu koruyacak olanlar da 

biziz Biz!” buyurmuştur. (Hicr Suresi, 9) 

Efendimiz(s.a.v)de:“Size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine 

sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu kaybetmezsiniz, bunların birisi 

Allah’ın kitabı Kur’an, diğeri de Peygamberinin sünnetidir."(İ.Malik, 

Muvatta) 

 

Ebubekir Tanrıkulu 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığıUzmanı 
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KĠTABIMIZ KUR‘AN KURTULUġ 

REÇETEMĠZDĠR 

 
Kur‘an-ı Kerim, insanlığın dünya ve ahirette mutluluk ve 

saadete eriĢmesi için gönderilmiĢ son ilâhî mesaj, son can simididir. 

Allah‘u Zülcelâl‘in Cebrail(a.s) vasıtasıyla Hz. Muhammed 

Mustafa(s.a.v)ya vahyettiği cihan Ģumül olan bir Kitaptır. Daha öncede 

Cenab-ı Hak ilk insan ilk peygamberle baĢlayıp son peygamberi Hz. 

Muhammed Mustafa(s.av)ya kadar birçok peygambere toplam 104 

kitap vahyetmiĢtir. Bunların bir kısmı suhuf(sayfalar halinde)bir 

kısmıda topluca indirilmiĢ kitaplardır. Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v)in 

gönderilmesiyle diğer peygamberlerin Ģeriatı ve onlara indirilmiĢ daha 

sonraları tahrif edilmiĢ kitapların hükümleri kaldırılmıĢ, Cenab-ı Hak 

Din olarak Ġslamı,Kitap olarak Kur‘an-ı yol olarak Hz. Muhammed 

Mustafa‘nın(s.av)yolunu seçmiĢ, ümmet olarak da en hayırlısı olan Hz. 

Muhammed Mustafa‘nın(s.a.v)ümmetini seçmiĢtir.Kur‘an‘ı Kerimin  

belli baĢlı temel özelliklerinden bahsedeceğim. 

Kur`an-ı Kerîm, Allah`ın insanlara indirdiği son Mukaddes 

Kitaptır. Kur`an, son Peygamber Hz. Muhammed`e (s.a.v) Cebrâil (a.s) 

tarafından vahiy yoluyla indirilmiĢ, Mushaflarda yazılan ve ondan 

tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiĢ, okunmasıyla 

ibadet edilen, Fatiha Suresiyle baĢlayıp Nas Suresiyle biten, 

baĢkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir 

kelamdır. Kur`an-ı Kerîm ferde ve cem`iyete, bütün insan sınıflarına, 

bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, 

maddî - mânevî bir hidayet rehberidir. Hükûmet baĢkanından, 

kumandandan sade vatandaĢa ve sokaktaki adama kadar herkes, orada 

kendisiyle alâkalı olanı bulur. Dünyevî ve uhrevî huzur ve saadeti için 

gerekli bilgi ve dersleri ondan alır. Kur`an`ın sâhip olduğu meziyet ve 

özellikler, âyetlerde ve hadîslerde Ģu Ģekilde beyan buyurulmuĢtur: 
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"İşte bu Kur`an muazzam bir kitaptır. Onu biz indirdik. Çok 

mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine 

bağlanın ve Allah`tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız" (En`âm 

Suresi, 155).  

Kur‘n-ı Kerim aynı zamanda 55 kadar baĢka isimleri de vardır; 

(Kitâb, kur‘ân, kelâm, nûr, hüdâ, rahmet, furkān, Ģifâ, mev‗iza, zikir, 

kerîm, alî, hikmet, hakîm, müheymin, mübârek, habl, es-sırâtü‘l-

müstakīm, kayyim, fasl, en-nebeü‘l-azîm, ahsenü‘l-hadîs, tenzîl, rûh, 

vahy, mesânî, Arabî, kavl, besâir, beyân, ilm, hak, hedy [hâdî], aceb, 

tezkire, el-urvetü‘l-vüskā, müteĢâbih, sıdk, adl, îmân, emr, büĢrâ, 

münâdî, nezîr, mecîd, zebûr, mübîn, beĢîr, azîz, belâğ, kasas, suhuf, 

mükerreme, merfûa, mutahhera) gibi. (el-Burhân fî ulûmi’l-Ķurân, I, 

370-373; el-İtķān, I, 159-164). 

KUR‘ANI‘IN ĠSĠM VE SIFATLARI 

1- Kur'ân:"el-Kur'ân", "el-Kırâe" kelimesiyle eĢ anlamlıdır. 

Daha sonra bu masdarî mânâ, Yüce Allah'ın Kitabı için, ism-i mef'ûl 

anlamı taĢıyan özel isim olmuĢtur."Şüphesiz bu Kur'ân, en doğru yola 

iletir ve iyi işler yapan mü'minlere, kendileri için büyük bir mükâfat 

olduğunu m üjdeler." (İsrâ Suresi,9) 

2- Aceb: Hayrete düĢüren, hoĢa giden, hârikulâde güzel, 

benzeri görülmemiĢ, çok hayret verici anlamındadır. Kur'ân-ı Kerim, 

bir âyette bu sıfatla nitelendirilmiĢtir:"De ki: Cinlerden bir topluluğun 

Kur'ân'ı dinleyip, sonra şöyle dedikleri bana vahyolundu: Biz, 

hârikulâde güzel bir Kur'ân dinledik'." (Cinn Suresi,1) 

3- Adl: Doğru olmak, hakkıyla hüküm vermek, hakkını yerine 

getirmek, düzeltmek ölçülü hareket etmek, denkleĢtirmek, eĢit kılmak, 

aĢırılıktan kaçınarak dengeli davranmak, haksızlıktan uzaklaĢarak 

doğruluk üzere bulunmak, hak tanırlık; zulüm ve haksızlığın zıddı. 

"Rabbinin sözü, hem doğruluk, hem de adâlet bakımından 

tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O 

işitendir, bilendir." (En'âm Suresi,115) 

4- Ahsenü'l-Hadîs: Sözün en güzeli, en güzel söz. 

"Allah, sözün en güzelini, (güzellikte) birbirine benzer, 

tekrarlanan bir Kitap hâlinde indirdi.." (Zümer Suresi,23) 

Kur'ân-ı Kerim, hem lâfız hem de mânâ bakımından fesahat ve 

belâgatıyla, kendine has üstün üslûbuyla sözlerin en güzelidir; onda 

çeliĢki ve tutarsızlık yoktur. Birçok ilimleri ihtiva eder. Verdiği bütün 

bilgi ve haberlerin hepsi de doğrudur. Peygamberimiz(s.a.v) de Kur'ân 

için aynı mahiyette "Hayru'l-Hadîs" (sözün en hayırlısı) buyurmuĢtur. 

5- Aliyy: Çok yüce, yüksek, Ģerefli, kıymetli, kadri yüce. 
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"O, katımızda bulunan ana kitaptadır. Şânı yücedir, hikmetle 

doludur." (Zuhruf Suresi,4) 

Kur'ân çok yücedir; ebedî mu'cize olması sebebiyle, indirilmiĢ 

olan diğer Kitapların hepsinden yüksektir. Doğru yola götürür. 

Kur'ân'ın anlaĢılmasıyla, onun yücelik sıfatına uygun olarak, üstün 

düĢünce ve değerler ortaya çıkar. 

6- Arabiyy: Arap‘a mensup; Arapça; Hz. Ġsmail(a.s)'in diyarına 

da "arabe" denilir ki bu takdirde "arabiyy", "arabe" diyarının lügatine 

mensup demek olur. Her iki mânâ da aynı mâhiyettedir. 

"Biz, düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'ân yaptık." 

(Zuhruf Suresi,3) 

7- Azim: Ulu, yüce, büyük, muazzam. 

"Andolsun, Biz sana, tekrarlanan yedi (âyetli Fâtiha'yı ) ve 

büyük Kur'ân'ı verdik." (Hicr Suresi,87) 

Bu kelime, aynı zamanda Yüce Allah'ın sıfatlarındandır. Bu 

takdirde: En büyük, ululukta en üstün, ta'zim olunan, yüceltilen, 

kendisini hiçbir Ģeyin âciz kılamayacağı kâdir, kudreti yüce, Ģânı 

büyük... vb. mânâlara gelir. 

8- Aziz: EĢsiz, yüce, Ģerefli, değerli, üstün, kuvvetli, galip, 

benzersiz, kendisine üstün gelinemez, eriĢilemez, âciz bırakılamaz. 

"Onlar, kendilerine gelen Kur'ân'ı inkâr ettiler. Halbuki o 

öyle eşsiz bir Kitaptır." (Fussılet Suresi,41) 

9- Beliğ: Tebliğ, dâvet, duyuru; yeterli ve beliğ nasihat; 

yetecek Ģey, yetecek miktar; yetiĢmek, kifâyet, istenen Ģeye ulaĢmak; 

yetiĢtirilen nesne; yetiĢtirmek, eriĢtirmek. 

"Bu (Kur'ân) insanlara bir tebliğdir. Bununla uyarılsınlar; 

O'nun yalnız tek Tanrı olduğunu bilsinler ve sağduyu sahipleri öğüt 

alsınlar diye (gönderilmiştir)." (İbrahim Suresi,52) 

10- Besâir: Basîret‘in çoğuludur. Basîret: idrâk, bir Ģeyin zâhir 

ve bâtınını gereği gibi idrâk etmek, anlamak, firâset, kalbin idrâk gücü, 

kalb gözüyle görmek, bilmek; ilim; zekâ; ibret; delil; tecrübe; perde, vb 

mânâlara gelir. 

"Bu (Kur'ân), Rabbinizden gelen basîretler (gönül gözlerini 

açan nûrlar)dır ve inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmettir". 
(A'râf Suresi,203) 

"Bu (Kur'ân), insanlara (kurtuluş yollarını gösteren) deliller 

(sunmakta)dır; kesin olarak inananlara kılavuz ve rahmettir." (Câsiye 

Suresi,20) 
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Kur'ân, insanların hakka doğru kalb gözlerini açan basîret 

nurlarıdır. Onda gerekli her türlü açıklama yapılmıĢtır. Allah'ın, 

hükümlerini gösteren iĢaretlerle, gerçekleri gösteren delillerle doludur. 

11- Beşir: Müjdeci, müjdeleyen, sevindiren; güzel yüzlü, güler 

yüzlü, sevecen.  

 "Hâ mîm. (Bu), Rahmân, Rahîm'den indirilmiştir. Bilen bir 

toplum için âyetleri açıklanmış, Arapça okunan bir Kitaptır. 

Müjdeleyici ve uyarıcı olarak (gönderilmiştir). Fakat çokları (onu 

düşünüp kabul etmekten) yüz çevirmiştir; onlar işitmezler." (Fussılet 

Suresi,4) 

Kur'ân, kendisine tâbi olan mü'minlere dünya ve âhiret 

nimetlerini müjdeleyici olarak gelmiĢtir. 

12- Beyân: Açıklama; delil; Ģüpheyi ortadan kaldırarak 

kastedilen mânâyı muhataba açıklamak, mânâdaki kapalılığı giderip, 

ona muhatabın anlayacağı biçimde açıklık kazandırmak, açık seçik 

olmak. Kastedilen mânâyı açıklayıp ortaya koyduğu için kelâma (söze) 

da beyân adı verilir. 

"Bu (Kur'ân), insanlara bir açıklama, takvâ sahiplerine bir 

yol gösterme ve bir öğüttür." (Âl-i İmrân Suresi,138) 

13- Beyyine: Açık delil, gerçeğin ortaya çıkarılmasına yarayan 

kesin delil, hüccet, burhân, kesin belge. Nûr gibi kendisi gayet açık 

olup da, baĢkasını da beyân eden, açıklayan demektir. Bunun için, 

dâvâcının dâvâsını açık bir Ģekilde beyân ve ispat eden Ģâhide; ayrıca 

mu'cizeye de beyyine denilir. 

"Yahut Eğer bize Kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok 

doğru yolda olurduk', demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık delil, 

hidâyet ve rahmet geldi.." (En'âm Suresi,157) 

"Beyyine" kelimesinin çokluk Ģekli "beyyinât'dır. Kur'ân, bu 

kelime ile de nitelendirilmiĢtir: 

"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu 

eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur'ân indirilen 

aydır". (Bakara Suresi,185) 

Fahreddîn Râzî (r.a)'ye göre, Kur'ân-ı Kerim, naklen bilinen 

hususlarda bir "beyyine", naklen ve aklen bilinen hususlarda ise bir 

hidayettir. 

14- Büşrâ: Müjde, sevindirici haber; müjdelik, muĢtuluk; 

büyük hayır husûlüne delâlet eden haber.  

"...Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol 

gösterici rahmet ve müjde olarak indirdik." (Nahl Suresi,89) 
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"Tâ sîn. Bunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir Kitab'ın âyetleridir. 

Mü'minlere yol gösterici ve müjdedir." (Neml Suresi,1-2) 

5- Fasl: Gerçek ve kesin söz; hak ile bâtılın arasını ayıran 

hüküm; aralık, engel; bir Ģeyi kesip ayırmak, kesmek, açıklamak. 

"Şüphesiz Kur'ân, hak ile bâtılı ayıran bir sözdür. O, şaka 

değildir." (Târık Suresi,13-14) 

Kur'ân-ı Kerim, hak ile bâtılı ayırt eden, doğruyu ve eğriyi 

açıklayan Ġlâhî bir sözdür; oyun eğlence türünden boĢ bir Ģey değildir, 

bütünüyle ciddî ve haktır. Bu bakımdan onu can kulağıyla dinlemeli, 

hüküm ve öğütlerinden yararlanıp gereği yapılmalıdır. O, kıyamette de 

insanların ayrılıp (fasl), dünyada kendisine uyanların Cennet'e, 

uymayanların da Cehennem'e girmelerine sebep olur. 

16- Furkan: Ġki Ģey arasını ayırmak; açıklamak; hükme 

bağlamak; iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayırma ölçüsü demektir. 

"Âlemlere uyarıcı olsun diye, kulu Muhammed'e Furkan'ı 

indiren Allah yüceler yücesidir" (Furkan Suresi,1) 

Kur'ân-ı Kerim; hak ile bâtılı, helâl ile haramı, iyi ile kötüyü, 

güzel ile çirkini, doğru ile yanlıĢı, Müslüman ile kâfiri, mü'min ile 

münâfığı birbirinden ayırdığı ve insanları kurtuluĢa götürdüğü için, ona 

bu isim verilmiĢtir. Ayrıca peyderpey, bölüm bölüm ayrılarak 

indirildiği için de bu ismin verildiği söylenmiĢtir. 

Kur'ân-ı Kerim'in 25. sûresinin adı da el-Furkan'dır. Bundan 

baĢka, Tevrat da bu vasıfla nitelendirilmiĢtir: ―Andolsun Biz, Mûsâ ve 

Hârûn'a takvâ sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı verdik." 
(Enbiyâ Suresi,48) 

17- Hablullâh: Habl: ip, urgan; ahit, tutulacak söz, yemin; 

emân, güven; bir Ģeyi iple bağlamak demektir. 

Hablullah: Allah'ın ipi, Allah'a vuslat sebebi olan delil ve vâsıta 

demektir ki bu da Kur'ân, Ġslâm, ihlâs, tâat, Ġslâm birliği, Allah'ın ahdi, 

Allah'ın emri, vs diye tefsir edilmiĢtir. 

"Ve topluca Allah'ın ipine yapışın, ayrılmayın.." (Âl-i İmrân 

Suresi,103) 

"Allâh'ın ipi" sözü, bir istiâredir. Allah'ın ipi, insanları 

sapıklıktan kurtarmak için, gökten yere indirdiği Kitaptır, Kur'ân'dır. 

Peygamberimiz de bu gerçeği vurgulayarak, Kur'ân'ın, semâdan 

yeryüzüne uzatılmıĢ Allah'ın sağlam ipi olduğunu ve buna sımsıkı 

sarılmayı emir buyurmuĢtur. ĠĢte, Allah'ın ipi durumundaki bu Ġlâhî 

Kitaba sarılıp, prensiplerini gönülden uygulayanlar, sapıklıktan çıkıp, 

düĢmanlık ateĢinden kurtulurlar, Allah'ın rızasına ve cennetine 

kavuĢurlar. Kuyuya inen kimse, dibe düĢmemek için, sarkıtılan ipe 
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nasıl sıkıca tutunursa, Kur'ân'a sımsıkı sarılmak da, insanı cehennemin 

dibine yuvarlanmaktan korur. 

 Aziz Kardeşlerim! 

Kur‘an kendisinden bahsederken birçok yerde ―el-kur‘ân‖ ve 

―el-kitâb‖ kelimelerini kullanmıĢtır. Bu isimler onun hem okunan hem 

yazılan bir vahiy olduğuna iĢaret etmektedir. 

PeygamberEfendimiz(s.a.v) gelen vahiyleri öncelikle insanlara tebliğ 

ediyor, ardından bunu vahiy kâtiplerine yazdırıyordu. Nitekim kırk 

kadar vahiy kâtibinin çoğu Mekkeli‘dir. 

Efendimiz(s.a.v)tarafından görevlendirilen vahiy kâtipleri nâzil 

olan âyetleri mevcut malzemeler üzerine yazıyorlardı. Bu malzemeler 

çok çeĢitli olup en meĢhurları develerin kürek ve kaburga kemikleri 

(azm), tabaklanmıĢ deri parçaları (edîm), yaprak taĢlar (lihaf), hurma 

dallarının uygun yerleri (asib), seramik parçaları (hazef), tahta (kateb), 

parĢömen (rakk) ve papirüslerdir. (Kırtâs; vahyin yazıldığı malzeme için bk. 

Müsned, V, 185; Süyûtî, el-İtķān, I, 185-186; Hamîdullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 

43. Buhârî, “Feżâilü’l-Ķur’ân”, 4). 

Yemâme savaĢı ile diğer bazı savaĢlarda hâfız sahâbîlerden bir 

kısmının Ģehid olması. Hz. Ömer(r.a)‘i telâĢlandırarak harekete 

geçirmiĢtir. Buhârî‘nin el-Câmiu‘ś-śaĥîĥ‘inde uzun uzadıya 

anlatıldığına göre Kur‘an‘ın toplanması (cem‗) fikrini Halife Hz.Ebû 

Bekir(r.a)‘e açan Hz.Ömer(r.a) bu hususta onu ikna etmiĢ, Hz. Ebû 

Bekir(r.a) de bu görevi Zeyd b. Sâbit(r.a)‘e vermiĢtir. Yapılan 

duyuruyla, yanlarında yazılı Kur‘an nüshaları ve parçaları olanların bu 

metinlerin Kur‘an âyetleri olduğuna dair iki Ģahitle birlikte görevli 

heyete baĢvurmaları istenmiĢtir. Zeyd ve diğer heyet üyeleri son 

okumayı da dikkate alarak ashabın getirdiği yazılı metinleri kontrol 

etmiĢ ve yazmıĢlardır. Tevbe sûresinin son iki âyetiyle (9/128-129) 

Ahzâb sûresinin 23. âyeti sadece Huzeyme b. Sâbit el-Ensârî‘de 

bulunmuĢ, Peygamber (s.a.v)Efendimizin onun Ģahitliğini iki kiĢinin 

Ģahitliğine denk tutması dolayısıyla yalnız bu âyetler tek Ģahitle kabul 

edilmiĢtir. Ancak Tevbe sûresindeki bu iki âyetin son inen âyetlerden 

olması sebebiyle hâfızalarda taze olduğundan diğer sahâbîler bu 

ayetlerin varlığını ezberleriyle desteklemiĢlerdir. Böylece Kur‘an yazılı 

malzeme ve ezber yardımıyla eksiksiz olarak toplanmıĢ ve Hz. Ebû 

Bekir(r.a)‘e teslim edilmiĢtir. Ġki kapak arasındaki bu derlemeye 

―Mushaf‖ adı verilmiĢ, bu kitap Ebû Bekir(r.a)‘den sonra 

Hz.Ömer(r.a)‘e, onun vefatı ile kızı ve aynı zamanda 

Resûlullah(s.a.v)‘ın eĢi olan Hafsa(r.anha)‘ya intikal etmiĢtir (Buhârî, 

“Feżâilü’l-Ķur’ân”, 3, 4,Buhârî, “Aĥkâm”, 37; “Tefsîr”, 22/3). 
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Hz. Ömer(r.a) ve Hz.Osman(r.a) devrinde artan fetihlerle 

geniĢleyen Ġslâm coğrafyasında Araplar‘ın dıĢındaki Müslümanlar, 

kendi bölgelerinde meĢhur olan sahâbînin mushaf ve kıraatiyle Kur‘an‘ı 

öğrenip okuyor, muhtemelen bu Mushaflardan kendileri için özel 

nüshalar çıkarıyorlardı. 
Hz.Osman(r.a)Hz.Hafsa (r.anha)‘nın elindeki Hz.Ebû Bekir(r.a) 

mushafını çoğaltarak belli baĢlı merkezlere göndermeye karar verdi. 

Ġstinsah ve çoğaltma iĢi için baĢkanlığını yine Hz.Zeyd b. Sâbit(r.a)‘in 

yaptığı Abdullah b. Zübeyr(r.a), Saîd b. Âs(r.a) ve Abdurrahman b. 

Hâris b. HiĢâm(r.a)‘dan oluĢan bir heyeti görevlendirip yazımda ihtilâfa 

düĢtüklerinde Kur‘an‘ın nâzil olduğu KureyĢ lehçesini esas almalarını 

emretti. Yardımcılarla birlikte üyelerinin sayısı on ikiye ulaĢan heyet 

çalıĢmalarını baĢarıyla tamamladı ve orijinal nüsha Hz.Hafsa(r.anha)‘ya 

iade edildi. H.25-30 (646-651) yılları arasında gerçekleĢtirilen bu 

çalıĢma sonunda çoğaltılan yedi Kur‘an nüshası birer kāri ile birlikte 

Mekke, Kûfe, Basra, ġam, Yemen ve Bahreyn‘e gönderilmiĢ, bir nüsha 

da Medine‘de bırakılmıĢtır. (Dânî, el-Muķni, s. 19; Zerkeşî, I, 334; Süyûtî, el-

İtķān, I, 189-190)  

Kur‘an‘ın bir arada toplanması üç merhalede gerçekleĢmiĢtir. 

Kur‘an Hz. Muhammed (s.a.v)'in zamanında yazılmıĢ, Hz. Ebu 

Bekir(r.a)'in zamanında bir araya toplanmıĢ ve Hz. Osman(r.a)'ın 

zamanında da, kitap haline getirilerek çoğaltılmıĢtır. Zeyd b. Sabit(r.a), 

Kur‘an‘ı Hz. Muhammed (s.a.v)'in zamanında yazı ile kaydettiklerini 

haber vermiĢtir.(ez-Zerkeşî el-Burhân fi Ulumi'l-Kur'ân, Mısır 1972, I, 235). 

VAHĠY KÂTĠPLERĠ: Hz. Muhammed (s.a.v) ümmî bir 

peygamber olduğu için, kendisine inen ayetleri okuma yazması olan 

sahabeye yazdırmıĢ ve vahyi yazan bu kâtiplerin sayısı kırka kadar 

varmıĢtır. Mekke'de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa'd b. Ebi Sarh, 

Medine de ise, Ubey b. Ka'b yapmıĢtır. Ondan sonra Zeyd b. Sabit bu 

görevi devamlı sürdürmüĢtür. 

Rasûlüllah (s.a.v)'in vahiy kâtipliğini yapan MeĢhur vahiy 

kâtipleri Ģu Sahabeler idi: Hz.Ebu Bekir, Hz.Ömer b. el-Hattab, 

Hz.Ali b. Ebi Talib, Hz. Osman b. Affan, Hz.Amr b. el-As, 

Hz.Muaviye, Hz.ġurahbil b. Hasene, Hz.Muğire b. ġu'be, Hz.Muaz 

b. Cebel, Hz. Hanzele b. er-Rebi', Hz.Cehm b. es-Salt, Hz.Huseyn 

en-Nemerî, Hz.Zubeyr b. el-Avvâm, Hz.Amir b. Fuheyre, Hz.Ebân 

b. Said, Hz.Abdulah b. Erkâm, Said b. Kays, Abdullah b. Zeyd, 

Halid b. Velid, Alâ b. el-Hadremî, Abdullah b. Revâha, Hz.Huzeyfe 

b. el-Yemân, Hz.Muhammed b. el-Mesmele(r.anhüma) vs.(İbn Hacer 

el-Askalanî, Fethu'l-Barî bi Şerhi Sahihi'i-Buharî, Bulak 1300, IX,18; Ahmed b. Ebi 
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Ya kub, Tarihu Ya'kûbî, Necef,1385, II, 64). İnsanül-uyûn fi Sîretİ’l-Emîn ve’l-Me-

mun c. 3, s. 364 

Efendimiz (s.a.v) nâzil olan Kur‘an‘ı vahiy kâtiplerine 

yazdırarak muhafazasını sağlamıĢtır. Aynı zamanda Kur'an, ezber yolu 

ile de muhafaza edilmiĢtir. Hz. Muhammed (s.a.v)Efendimiz her sene 

ramazan ayında yazı ve ezber yolu ile tesbit edilen Kur‘an‘ı Cebrâil 

(a.s)'a arz ederdi. Bu hususla ilgili olan bazı rivayetlerĢöyledir: “Cibril 

her sene peygamberle karşılıklı olarak Kur’an’ı birbirlerine arz 

ederlerdi.(Mukabele ederler karşılıklı okurlardı.) Son senesinde ise, 

bu arz işi iki defa vaki olmuştur"(Buharî, Fedâilu'l-Kur'ân, 7). 

"Rasûlüllah (s.a.v) her sene ramazan ayında Kur'ân'ı Cibril 

(a.s)'a arzederdi"(Ahmed b. Hanbel, I, 231, 276). 

Vahiy kâtipleri, Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed (s.a.v)'e 

indirilen âyetleri bez parçaları, enli kürek kemikleri, deve kaburga 

kemikleri, hurma dalları, ince beyaz taĢlar ve hayvan derisi gibi 

Ģeylerin üzerine yazıyorlardı.(Ahmed Emin, Fecru'l-İslâm, Mısır 1955,166). 

Kur‘an‘da bu hususta Ģöyle bir iĢaretvardır. “Tur dağına ve 

işlenmiş ince deri üzerine yazılmış kitaba yemin ederim." (et-

TurSuresi,1, 2, 3) 
Zeyd b. Sabit(r.a) de: "Biz Kur'ân'ı. Rasûlüllah (s.a.v)'ın 

yanında bez parçaları üzerine yazdık" demiĢtir.(Ahmed b. Hanbel, V, 185) 

Hz. Osman(r.a); Hz. ÂiĢe(r.anha)‘nin rivayetine göre, 

Efendimiz kendisine vahiy geldiğinde ―Ey Useym! Yaz!‖ buyurarak 

vahyi Hz. Osman(r.a)‘a yazdırırdı. 

Hz. Ali(r.a); Efendimiz muahede ve musâlaha yaptığı zaman, 

bunları Hz. Ali(r.a)‘ye yazdırırdı. Meselâ, KureyĢlilerle Hudeybiye‘de 

yaptığı muahedeyi ona yazdırmıĢtı. Ayrıca Hz. Ali(r.a), mülk 

fermanlarını ve Ģahıslarla ilgili yazıları da yazardı. 

Peygamber Efendimiz(s.a.v) Medine‘ye geldiklerinde yazılarını 

Ensar‘dan ilk yazan Übeyy b. Ka‘b(r.a) idi ve yazdığı yazıların sonuna 

kimin yazdığını ifade sadedinde ―Filan oğlu filan yazdı.‖ diyenlerin de 

ilki bu sahabe idi. Medine‘de Resûlullah(s.a.v)‘a inen vahiyleri O‘nun 

huzurunda ilk defa yazmaya baĢlayan da Übeyy b. Ka‘b idi. 

Übeyy b. Ka‘b(r.a) bulunmadığı zaman Efendimizin yazılarını 

Zeyd b. Sabit(r.a) yazardı. Zeyd b. Sabit(r.a) vahiyleri yazmada üstad 

idi. Kendisinin vahiyden baĢka yazılacak Ģeyleri yazdığı da olurdu. 

Peygamberimiz(s.a.v) ondan Ġbraniceyi öğrenmesini istemiĢ o da on beĢ 

gün gibi kısa bir süre içinde bu dili çok güzel bir Ģekilde öğrenmiĢti. 

Daha sonra ise yine Resûlullah(s.a.v)‘ın tavsiyesiyle Süryaniceyi de on 

yedi günde güzelce öğrenmiĢtir. 
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Abdullah b. Erkam(r.a); Peygamberimizin anne tarafından 

akrabasıdır. Hz. Âmine, Abdullah b. Erkam‘ın babası olan Erkam‘ın 

halası idi. Peygamber (s.a.v)Efendimize bir yazı geldiği zaman ―Buna, 

kim cevap yazar?‖ diye sorduğu  zaman, mecliste Hz.Ebû Bekir(r.a), 

Hz. Ömer(r.a) gibi zatlar bulunduğu hâlde, Abdullah b. Erkam(r.a): 

―Ben!‖ der ve öne atılırdı. Peygamberimiz (s.a.v)da ona yazıyı yazdırır 

ve mühürletirdi. Ayrıca kendisi güvenilir bir zât olduğu için, 

hükümdarlardan gelen yazıları yanında saklamasını da ona emrederdi. 

Halid b. Saîd(r.a)de; Besmele‘yi ilk yazan, sahabidir. 

KUR‘AN‘IN MUHTEVASI 

Aziz Kardeşlerim! 

Ġnsanları hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa 

kavuĢturmak için gönderilmiĢ bulunan Kur‘an-ı Kerim‘in muhtevasını 

Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

1- Ġtikad: Kur‘an‘ın kapsadığı konuların baĢında gelir. 

2- Ġbadetler: Müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları 

ibadetler Kur‘an‘da yer alır. 

3- Muamelat: Kur‘an bir toplumun devamını sağlayan ve 

toplumu fertlerinin aralarındaki iliĢkileri düzenleyen bir takım 

hükümleri kapsar. 

4- Ukubat: Toplumun düzenini bozan, insanın haklarını ve 

yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak edecekleri için Kur‘an bu 

konudaki hükümleri de kapsamaktadır. 

5- Ahlak: Kur‘an kiĢilerin dünya ve ahiret mutluluğunun 

sağlanmasına yardımcı olmak üzere onların uyması gerekli ahlaki 

kuralları vaz eder. 

6- Nasihat ve Tavsiyeler: Ġnsanlara emir ve yasakları 

konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düĢmemelerini, dünyayı 

ahirete tercih etmemelerini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, 

çeĢitli tehlikelerden koruyan çeĢitli nasihatler ve tavsiyeler de 

Kur‘an‘ın içerdiği konular arasındadır. 

7- Vaad ve Vaid: Ġman eden ve salih amel iĢleyen mü‘minlerin 

cennetle mükâfatlandırılacağını, isyan edip, inkâr edenlerin ise 

cehenneme atılacaklarını haber veren pek çok ayet-i kerime vardır. 

8- Ġlmi Gerçekler: Kur‘an, insanlığa gerekli olan ilmi 

gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teĢkil eden ayetleri 

de kapsamaktadır. 

9- Kıssalar: Kur‘an‘ı Kerim önceki ümmetler ve 

peygamberlerin hayatından da söz eder. 
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10. Dua: Ġnsan yapacağı iĢlerde sürekli Allah‘ın yardımına 

muhtaç olduğu için Kur‘an‘da çeĢitli dualar da yer almıĢtır. 

 

KUR‘AN-I KERĠMĠN ÖZELLĠKLERĠ 

1. Kur‘an, Allah(c.c) kelâmıdır. Kuran son ilahi kutsal kitaptır. 

2. Kur‘an‘ın dili Arapça olup, KureyĢ lehçesi üzerine 

indirilmiĢtir. 

3. Kur‘an, tevatür yoluyla nakledilmiĢtir ve Allah‘u Zülcelalin 

koruması altındadır. Hükümleri kıyamete kadar geçerlidir  

4. Kur‘an mûciz bir kitaptır. Kur‘an, Allah(c.c) kelamı olup Hz 

Muhammed(s.a.v)in en büyük mucizesidir. Kur‘an Berat gecesinde 

dünya semasına toptan indirilmiĢtir. 

5. Kur‘an, Ramazan ayında Kadir Gecesinden itibaren 

peyderpey indirilmiĢtir. Kur‘an tüm insanlara ve cinlere hidayet rehberi 

olarak gönderilmiĢ evrensel bir kitaptır.  

6. Kur‘an evrensel bir kitaptır. Her asrın ihtiyacını karĢılayacak 

hakikat ve hikmetlerle doludur. Ondan sonra baĢka bir kitap 

indirilmeyecektir. 

7. Kur‘an, anlaĢılıp, öğüt alınması için kolaylaĢtırılmıĢtır. 

Kitap, Furkan, Mushaf, Burhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, 

Zikr, Hüda, Nur, ġifa.. Kur‘an‘ın diğer isimleridir. 

8. Kur‘an, hidayet kaynağıdır. Kur‘an ayetleri Arabistan 

yarımadasında bulunan Mekke Ģehrinin yakınlarında bulunan Nur 

dağının Hira mağarasında ilk defa indirilmeye baĢlandı. 

9-Ġlk Kur‘an ayetleri (Alak Suresinin ilk 5 ayeti) 610 yılının 

Ramazan ayının Kadir gecesinde  

Cebrail (a.s) aracılığıyla Peygamber (s.a.v) Efendimiz‘e indirilmeye 

baĢlandı. 

10-Kur‘an 610-632 yılları arasında (22 sene2 ay 22 gün)içinde 

ayet ayet indirilmiĢtir. Kur‘an ayetleri 610-622 yılları arasında. 

Mekkede indirilen ayetlere mekki ayetler denir. 

11-Kur‘an ayetleri 622-632 yılları arasında Medinede indirilen 

ayetlere medeni ayetler denir. 

12-Geceleyin indirilen ayetlere Leyli ayetler, gündüz indirilen 

ayetlere Nehari ayetler denir. 

13-Kur‘an konuları genellikle itikad (inanç) ,ibadet ve ahlaktır. 

14-Ġtikad (inanç) ayetleri Mekkede, ibadet ve ahlak ayetleri 

(hüküm ayetleri) Medinede indirilmiĢtir 

15-Kur‘anın ana gayesi tevhid, nübüvvet, haĢir ve adalettir. 
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16-Kur‘an Hz Muhammed (s.a.v) zamanında vahiy kâtipleri 

tarafından yazıya geçirilmiĢtir. 

17-Kur‘an Hz Ebu Bekir(r.a)hilafeti zamanında Zeyd bin 

Sabit(r.a) baĢkanlığındaki bir heyet tarafındankitap haline getirildi. Hz 

Osman(r.a)ın hilafeti zamanında ise Hz Ömer(r.a)in kızı ve 

Efendimizin(s.a.v)eĢi Hz Hafsan(r.anha)ın elinde bulunan orijinal 

nüshadan 7 adet yazdırılarak çoğaltılmıĢ ve Ġslam ülkelerine 

gönderilmiĢtir. 

18-Kur‘anın lafızları gibi anlamlarıda ilahidir 

19-Kur‘an-ı Kerimi yazanlara hattat, ezberleyenlere hafız, 

okuyanlara kari, sayfa ve cild süslemesi yapanlara da müzehhip denir. 

20-Sayfalar genellikle vav harfi ile baĢlayıp nun harfi ile sona 

erer. 

21-Kur‘an Ġslam dünyasında yedi kıraat üzerine okunmaktadır. 

Ülkemizde okuduğumuzKur‘an kıraatı Ġmam Asım(r.a) rivayeti üzerine 

yazılmıĢtır. 

22-Kur‘ana ilk noktalı harekeleri koyan kimse Ebu Esved ed-

Düelidir. Günümüzde kullanılan harekeleri ise Halil ibni Ahmed 

koymuĢtur. 

23-Kur‘an-ı Kerimi kurallarına göre okuma ilmine tecvid denir. 

24-Ayetler sağdan sola doğru okunurlar. 

25-Kur‘an cümlelerine ayet, Kur‘an konularına sure denir. 

26-Tüm sureler besmele ile baĢlar.( Tevbe suresi hariç) 

27-Sure isimlerini Peygamber Efendimiz Hz Muhammed(s.a.v) 

koymuĢtur. 

28-Kur‘an 300.620 harf, 6236 ayet,114 sure,30 cüzden oluĢur.1 

cüz 20 sayfadır. Her cüz 4 hizbden oluĢur.1 hizb 5 sayfadır. 

29-Kur‘an 605 sayfadır. Sayfalar genellikle en çok 15 satır, en 

az 7 satırdır. 

30-Kur‘anda en uzun ayetli sure 286 ayetle Bakara suresidir. 

Kur‘anda en kısa ayetli sureler 3 ayetten oluĢan Kevser, Asr ve Nasr 

sureleridir. 

31-BaĢtan sona okumaya hatim denir. Okunması ibadet olup 

okunan her harfine en az 10 sevap verilir. 

32-Kur‘an-ı Kerimin Türkçe çevirilerine meal denir. 

33-Kur‘an ayetlerinin müfessirler tarafından yapılan geniĢ 

yorumlarına tefsir denilir. 

34-Kur‘an‘ın ilk suresi Fatiha suresi son suresi ise Nas 

suresidir. 

35-Kur‘an‘da tam olarak inen ilk sure Fatiha suresidir. 
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36-Kur‘an‘ın en uzun ayeti bakara suresinin 282.ayeti olan 15 

satırlı müdayene ayetidir. Hattatlar sayfa yazımında bu ayeti satır 

yazımında ise 4 ayetlik ihlas suresini temel almıĢlardır. 

37-En kısa ayetler 2 harflik Taha, Yasin ve Hamim 

ayetleridir. 

38-Kur‘an‘ın ilk okunduğu mescid Beni Zerik Mescididir. 

39-Kur‘an‘ı ilk defa açıktan okuyan sahabe efendimiz Abdullah 

bin Mesut(r.a)tur. 

40-Hafızların ramazan ayında cemaate ezberden Kur‘an 

okumasına mukabele denir. Mukabele geleneği Peygamber 

(s.a.v)Efendimizin her sene ramazan ayında 

Cebrail(a.s)ismindekimelekle birlikte Kur‘an ayetlerini okumasına 

dayanır. 

41-Kur‘an‘da 14 tane secde ayeti vardır. Bu ayetleri 

okuyanların tilavet secdesi yapmaları vaciptir. 

42-Kur‘an‘da Allah lafzı 2697 defa geçmektedir. 

43-Mücadele suresinin her ayetinde Allah lafzı yeralır. 

44-Kur‘an fihristesi hükmünde olan sure yedi ayetlik Fatiha 

suresidir. 

45-Zehraveyn (Ġki Çiçek) olarak isimlendirilen sureler Bakara 

ve Ali Ġmran sureleridir. 

46-Muavizeteyn (Koruyucu) olarak isimlendirilen sureler Felak 

ve Nas sureleridir. 

47-Kur‘an‘da ismi en çok zikredilen peygamber Hz 

Musa(a.s),hakkında en çok ayet inen kavimse israiloğullarıdır. 

48-En fazla sure 30. cüzde bulunur. ( 36 sure) 

49-En fazla ayetli sayfa 34 ayetle Kur‘an‘ın 534. sayfasıdır. 

50-Bir satırda en fazla 4 ayet bulunur. 

51-Ġlk tekrar edilen ayet Bakara suresinin birinci ayetidir. 

52-Sayfa sayısı en fazla sure 48 sayfa ile Bakara suresidir. 

53-Mekkede inen sayfa sayısı 376, medinede inen sayfa sayısı 

228 dir. 

54-Sureler Tıval, Miun, Mesani ve Mufassal olarak dört 

bölüme ayrılır. Tıval olan sureler Bakara, Ali Ġmran, Nisa, Maide, 

Enâm, Araf, Yunus veya Kehf sureleridir. Miun olan sureler 

Tevbeden sonra gelen surelerdir. Mesani olan surelerHamim, Eliflam, 

Tasin ile baĢlayan surelerdir. Mufassal olan sureler Hucurattan sonra 

baĢlayan surelerdir. 

55-Mufassal olan sureler Tıval, Evsat, Kısar olarak üçe 

ayrılır. 
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a) Tıval olan mufassallar Hucurattan Buruca kadar olan 

surelerdir. 

b) Evsat olan mufassallar Burucdan Beyyineye kadar olan 

surelerdir. 

c) Kısar olan mufassallar Beyyineden Nas suresine kadar olan 

surelerdir. 

60-Ġçinde en fazla tekrar ayetleri bulunan sureler 44 tekrar 

ayetle ġuara, 31 benzer tekrar ayetle Rahman, 21 tekrar ayetle 

Saffat, 12 tekrar ayetle Mürselat sureleridir.  

56-Kur‘an‘ın en son inen ayeti Maide suresinin 3. ayetidir. 

57—Kur‘an‘ı Kerimin kalbi olarak zikredilen sure yasin 

suresidir. 

58-Kur‘an‘ı Kerimde ismi açık olarak geçen tek sahabe Hz. 

Zeyd (r.a) dır. 

59-Kur‘an‘ı Kerimde ismi açıkça zikredilmiĢ kadın Hz. 

Meryem(r.anha)dir 

60-Peygamber efendimiz (s.a.v) bildirdiğine göre ihlas suresini 

okumak Kur‘an‘ı Kerimin üçte birini okumaya bedeldir. 

Ġslama göre vahiy Allah‘ın konuĢmasıdır. Kendi iradesini dil 

aracılığıyla bildirmesidir. Fakat insana ait olmayan esrarengiz bir dille 

değil, insanın anlayabileceği bir dille konuĢmasıdır. Allah‘ın kendi 

iradesiyle yaptığı bu konuĢma olmasa, yeryüzünde Ġslam‘ın anladığı 

manada hiçbir din olmaz. 

Allah, her kavme kendi dilleriyle konuĢan bir peygamber 

göndermiĢ ve her peygambere de kendi konuĢtuğu dil ile vahyetmiĢtir. 

Herhâlde, bir ümmete gönderilen ilâhî bir kitabın, o ümmetin diliyle 

gönderilmesi kadar tabii bir Ģey düĢünülemez. Çünkü insan ne ile 

sorumlu tutulduğunu, ilâhî iradeye uygun hareket tarzlarının neler 

olduğunu bilmeden bu sorumluluğunu yerine getiremez. 

Allah‘uTeâla:“(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın 

diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik.”( İbrahim 

Suresi 4) 

“Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur’an kılsaydık, 

diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı bir şekilde açıklanmalı değil miydi? 

Arap’a yabancı dilde (kitap) olur mu?...”( Fussilet Suresi ,44) 

  ĠĢte her kavme kendi konuĢtukları bir dil ile ilâhî mesajların 

gönderilmesi Allah‘ın bir kanunudur. Buna biz, sünnetullah diyoruz. 

“Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kur’an olarak 

indirdik.”( Yusuf Suresi, 2) 
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“Biz, düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an yaptık.” 

( Zuhruf Suresi, 3) 

“Allah size ayetleri, düşünesiniz diye böylece açıklar.” (Nur 

Suresi, 61) 

Kur‘an, tevatür yoluyla nakledilmiĢtir ve Allah‘ın koruması 

altındadır: Kur‘an-ı Kerim ilk indiği andan itibaren hem ezberlenmiĢ 

hem de yazıyla tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla bize kadar tevatür  yoluyla 

nakledilmiĢtir. Tevâtür; bir araya gelerek yalan uydurmaları mümkün 

olmayan kalabalık bir topluluğun aktardığı, kesinlik ifade eden söz ve 

haberlere denir. (Bkz., Ersöz,  İsmet, Kur’an Tarihi, Ravza Yayınları, İst., 1996, 

s.50.) 

 Bu durum ne diğer ilâhî kitaplar için ne de tarihî herhangi bir 

vesika için söz konusudur. Kur‘an‘ın tahrif ve tebdilden korunmasını 

ise bizzat Cenab-ı Hak garanti altına almıĢ ve “Zikri (Kur’an’ı) biz 

indirdik ve onu koruyacak olanlar da biziz Biz!” buyurmuştur. (Hicr 

Suresi, 9) 

 Diğer ilâhî kitaplar böyle bir koruma altına alınmamıĢlardır. 

Onların korunması insanlara bırakılmıĢtır. Nitekim Tevrat ile ilgili 

olarak: “Gerçekten Tevrat’ı biz indirdik, onda yol gösterme ve nur 

vardır. Müslüman olmuş peygamberler, onunla yahudilere hüküm 

verirlerdi, kendilerini Allah’a vermiş zâhitler ve âbidler de Allah’ın 

Kitabını korumakla görevlendirildiklerinden (onunla hüküm 

verirlerdi) ve onu gözetleyip kollarlardı...” buyurulmaktadır. 
(MâideSuresi. 44) 

Bütün peygamberler ilâhî bir vazife ile Allah tarafından 

gönderilmiĢ olduklarını kavimlerine kabul ettirebilmek için mucizeler 

göstermek mecburiyetinde kalmıĢlardır. Bu hususu Peygamber (s.a.v) 

Efendimiz hadis-i Ģeriflerinde Ģöyle ifade etmektedir: “Hiçbir 

peygamber gönderilmemiştir ki, ona, insanları imana getirecek, bir 

ayet verilmemiş olsun. Bana verilen ise, Allah’ın gönderdiği vahiydir. 

Onun için kıyamet günü ümmetimin sayıca diğer peygamberlerin 

ümmetinden çok olmasını ümit ediyorum.” 

GeçmiĢ peygamberlerin mucizeleri, sadece o devirde 

yaĢayanlar ve orada hazır bulunanlar tarafından müĢahede edilebilirdi. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, onların mucizeleri sürekli değil, geçici ve 

hissî idi. Meselâ, sihrin revaçta olduğu ve ünlü sihirbazların yaĢadıkları 

bir devirde, Hz.Musa(a.s)‘ya sihirli bir âsâ verilmiĢ, bununla sihirbazlar 

mağlup edilmiĢtir. Tıbbın ilerlediği bir zamanda gelen Hz. Ġsa(a.s)‘ya 

ise, bu alanda büyük mucizeler verilmiĢ ve hastaları iyileĢtirmiĢ, ölüleri 

diriltmiĢtir. 
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Hz. Muhammed (s.a.v)‘in mucizesi ise, sürekli ve aklî idi. 

Çünkü onun zamanında Arap dili ve belâgatı en yüksek dereceye 

ulaĢmıĢ, âdeta altın çağını yaĢıyordu. ĠĢte Arapların fesahat ve belâgat 

yönünden en yüksek mertebeye ulaĢtığı bir devirde, sunulan en büyük 

mucize, hiç Ģüphesiz ki, belâgat ve fesahatin en büyük timsali olan ve 

hiç kimse tarafından taklit edilemeyen Kur‘an-ı Kerim‘in, ümmî bir 

peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v)‘e vahyedilmesi olmuĢtur. 

Kur‘an, Yüce Allah‘ın ezelî kelâmıdır. Onun bir benzerini getirmek 

mümkün değildir. 

“Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?” 

derler. De ki: “Mucizeler ancak Rabbimin katındadır. Doğrusu ben, 

sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bir Kitab’ı sana 

indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan topluluk için 

rahmet ve ibret vardır.”( Ankebût Suresi, 50-51) 

“Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, “İşittik, işittik! İstesek 

biz de aynısını söyleyebiliriz; bu sadece eskilerin masallarıdır.” 

dediler.(Enfal Suresi, 31) 

Onların bu inkârcı tutumları karşısında Yüce Allah, 

peygamberinin haklılığını ve Kitabının eşsizliğini ispat için onlara 

meydan okuyarak şöyle buyurdu: “Doğru (sözlü) iseler haydi onun 

gibi bir söz getirsinler.”( Tur Suresi, 34) 

Onlara uzunca mühlet verdi, yapamadılar. Sonra, asılsız 

uydurma şeyler dahi olsa tesir ve belâgat bakımından on surenin 

benzerini yapmalarını onlardan istedi:“Yoksa “O’nu uydurdu” mu 

diyorlar? De ki: “Öyleyse siz de onun benzeri on uydurulmuş sure 

getirin; eğer doğru (sözlü) iseniz Allah’tan başka, çağırabildiklerinizi 

de (yardıma) çağırın (da bunu yapın)!”( Hûd Suresi, 13) 

Bunu da yapamayınca, bu defa bir sure getirmelerini 

istedi:“Yoksa “O’nu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru 

(sözlü) iseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah’tan başka 

çağırabildiklerinizi de çağırın!”( Yunus Suresi, 38) 

Bunu, daha sonra Bakara, 23. ayetinde de tekrar etti. Bundan 

sonra da ortaya çıkan acziyetlerini Yüce Allah şöyle ilân etti:“De ki: 

“Andolsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur’an’ın bir benzerini 

meydana getirmek üzere toplansalar, yine onun benzerini meydana 

getiremezler. Birbirlerine arka ol(up yardım et)seler de (bunu 

yapamazlar).”( İsrâ Suresi, 88) 

Kur’an’ın açıkça meydan okuyuşu karşısında onların kin ve 

nefretleri galeyana geldi ve Kur’an’ın bir benzerini yapmak için bir 

hayli uğraşıp didindiler. Çalışmalarının en ufak bir semeresini 
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alamadıklarını görünce de şaşkına döndüler, Kur’an’ın -hâşâ- bir 

“sihir”, veya “kehanet” veyahut da “şiir” olduğunu söylemeye 

kalkıştılar. ( Zuhruf Suresi, 30. Sâffât Suresi, 36) 

Kur‘an‘ın bir benzerini yapamayınca, artık müslümanlarla alay 

etmeye, onlara hakaret etmeye baĢladılar. Müslümanlara eziyet etme 

yolunu da denedikten sonra kılıca sarıldılar ve neticede de 

Peygamber(s.a.v) Efendimizi hicret etmek zorunda bıraktılar.( Karaçam, 

İsmail, Sonsuz Mucize Kur’an, İst., 1990, s.116.) 

Bilindiği gibi peygamberlere verilen suhuflar ve daha önce 

indirilen kitaplar toplu olarak gönderilmiĢtir. ĠĢte diğer mukaddes 

kitaplardan farklı olarak, Kur‘an 23 yıl kadar süren bir zaman zarfında 

Peygamberimize peyderpey indirilmiĢtir. Bu müddet zarfında vahiy, 

Peygamber (s.a.v)Efendimize muhtelif aralıklarla gelmiĢtir. Bazen bir 

günde birkaç kere vahiy geldiği gibi, bazen günaĢırı, bazen bir hafta 

veya on gün arayla da geldiği oluyordu. Bu ara bazen bir ayı buluyordu. 

(Mesela İfk hadisesinde böyle olmuştu. Bkz., İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim,  

Beyrut, 1983, III, 268; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, Beyrut, 1984, VI, 

17-18.) 

 Hatta Mekke devrinin ilk senelerinde vahiy uzun bir müddet 

kesilmiĢti. Bu sürenin üç sene. Olduğunu söyleyenler olduğu gibi, 40 

gün olduğunu belirtenler de vardır. Ama itibar edilmesi gereken görüĢ, 

vahiy kesilmesinin yıllarca sürmediğini ifade edenlerin görüĢüdür. 

(Suphi es-Salih, Mebâhis, s.36.Keskioğlu, Osman, Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Ank., 

1993, s. 32-34) 

Bu arada inen ayet sayısı da duruma göre farklılıklar arz 

ediyordu. Bazen bir veya birkaç ayet, bazen beĢ veya on ayet nazil 

oluyorbazen de bir surenin bütün olarak nazil olduğu 

görülüyordu.( Mesela En’am suresi bunlardan biridir. Bkz., İbn Kesir, Tefsir, II, 

122; Suphi es-Salih, a.g.e, s.40. Toplu olarak inen sureler arasında da, Fatiha, 

Kevser, Tebbet, Beyyine, Nasr, Nas, Felak, Mürselat sureleri zikredilir. Bkz., es-

Suyûtî, el-İtkân fi Ulûmi’l-Kur’an, Mısır, 1978, I, 49-50. Suphi es-Salih, a.g.e, s.49; 

Mennau’l-Kattân, Mebâhis fi Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 1993, s.106-107. 

Kur‘an‘ın peyderpey indirilmiĢ olmasını Yüce Allah Ģu Ģekilde 

belirtmektedir:―Kur’an’ı, insanlara ağır ağır okuman için, parçalara 

ayırdık ve onu azar azar indirdik.”( İsrâ Suresi,106) 

Kur’an’ın peyderpey ve parça parça indirilişinde pek çok 

hikmetler vardır.(Bu konuda bkz., Ebû Şâme el-Makdisî, el-Mürşidü’l-Veciz, 

Beyrut, 1975, s.27-29; ez-Zerkeşî, Bedruddin, el-Bürhan fi Ulûmi’l-Kur’an, Mısır, 

1957, I, 231; es-Suyûtî, el-İtkân, I, 55-56; Suphi es-Salih, a.g.e, s.52-62; Mennau’l-

Kattân, Mebâhis, s. 107-116; Soysaldı, H.Mehmet, Nüzulünden Günümüze Kur’an 

ve Tefsir, Elazığ, 1998, s.55-58.) 
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 Bunlardan bazıları Peygamber(s.a.v)Efendimizle, bazıları, 

ashabı ve onlarla birlikte yaĢayan diğer insanlarla, bazıları da doğrudan 

doğruya Kur‘an‘ın kendisiyle ilgilidir. 

Hiç Ģüphesiz ki, Kur‘an‘a dayalı olarak kurulmuĢ olan ve yarım 

asır gibi kısa bir zaman zarfında büyük bir devlet hâline gelen Ġslam 

toplumunun gösterdiği geliĢmede, ortaya koyduğu ruhî, sosyal ve tarihî 

canlılıkta bu tarz mucizevî bir nüzûlün büyük etkisi olmuĢtur. Çünkü 

onlar bu vesile ile sürekli olarak vahiy ıĢığı, kontrolü ve yol 

göstericiliği altında yaĢamıĢlar; inen ayetler, 

Peygamber(s.a.v)Efendimize ve ashabına devamlı olarak güç, moral ve 

heyecan vermiĢ; sabır, ihlâs ve cesaret aĢılamıĢtır. 

Hâliyle böyle bir nüzûl, onların Kur‘an‘a eriĢmelerinde, yazıya 

geçirmelerinde, ezberlemelerinde, mânâları üzerinde düĢünüp onu 

anlamalarında, hazmetmelerinde ve hayata geçirmelerinde çok 

yardımcı olmuĢtur. Yine bu suretle önce dinin temel prensipleri ortaya 

konularak, evvela onları hazmetmeleri sağlanmıĢ ve sonra da kademe 

kademe diğer teferruata geçilmiĢ ve bu pedagojik metot da onların yeni 

dini kolayca benimseyip tatbik etmelerinde büyük rol oynamıĢtır. 

Yine bu nüzûl sayesinde, Kur‘an pratik hayattan kopuk ve 

teorik bir kitap olarak değil de doğrudan doğruya yaĢanan hayatın 

içinde, onunla uyumlu ve ona yol gösterip yön veren, çıkan problemlere 

çözüm yolları gösteren, hataları düzelten, sorulan soruları 

cevaplandıran, inananların moralini yükselten, inanmayanlarınkini ise 

devamlı çökerten bir kitap olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Kur‘an‘ın getirdiği prensipler, vahyedildiği günden itibaren 

kıyamete kadar bütün zaman ve mekânlarda yaĢayan insanlara 

yöneliktir. Yani O‘nun getirdiği mesaj evrenseldir. 

Peygamber(s.a.v)Efendimizin Arap ve Arap olmayan bütün insanlara 

gönderilmiĢ olduğunu Kur‘an bize Ģöyle açıklamaktadır:“Ey 

Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı 

olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu (bu gerçeği) bilmez.”( 

Abese Suresi, 28) 

“Ey Muhammed! De ki: "Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin 

ve yerin hükümranı, O’ndan başka ilâh bulunmayan, dirilten ve 

öldüren Allah’ın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allah’a ve 

okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da 

Allah’a ve sözlerine (hükümlerine) inanmıştır- inanın; ona uyun ki 

doğru yolu bulasınız.”( A’raf Suresi, 158) 

Kur‘an, insanları gerçek mutluluğa ulaĢtırmak için âlemlerin 

Rabbi tarafından indirilmiĢtir. Bu sebeple, kıyâmete kadar her çağın 
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insanına hitap eden ve yol gösteren prensiplere sahiptir. KiĢinin gerçek 

mutluluğa ulaĢması, içerisinde insanlık için bütün saadet ilkelerini 

ihtiva eden Kur‘an-ı Kerim‘in hikmet dolu prensiplerini uygulaması ve 

onun gösterdiği yola yönelmesiyle gerçekleĢebilir. 

Kur‘an hem anlaĢılması için kolaylaĢtırılmıĢ, hem de emirlerine 

riayet etmek ve yasaklarından sakınarak yaĢamak için 

kolaylaĢtırılmıĢtır. Nitekim Yüce Allah: “Andolsun ki Kur’an’ı, öğüt 

olsun diye kolaylaştırdık, öğüt alan yok mudur?” buyurmaktadır. 

(Kamer Suresi, 17) Aynı ayetin Kamer suresinde dört defa tekrarlanması 

Kur’an’ın anlaşılmak üzere Allah tarafından kolaylaştırıldığını tekit 

için gelmiştir.( Kamer Suresi 17, 22, 32, 40.) 

Kur‘an‘ın en önemli ve öncelikli özelliklerinden biri de hidayet 

rehberi olmasıdır. Nitekim O‘nun hidayet kitabı olduğu müteaddit 

ayetlerde dile getirilmektedir. Kur‘an‘ın bu özelliği Bakara suresinde Ģu 

Ģekilde belirtilmektedir:―O kitap (Kur’an); Onda asla şüphe yoktur. O, 

muttakîler için yol göstericidir.”( Bakara Suresi, 2) 

Yine baĢka bir ayette Kur‘an kendini Ģu Ģekilde 

vasıflandırmaktadır:“Şüphesiz ki bu Kur’an, en doğru yola iletir ve iyi 

işler yapan mü’minlere, kendileri için büyük bir ecir olduğunu 

müjdeler.”( İsra Suresi, 9) 

Netice olarak diyebiliriz ki, Kur‘an, ilâhî bir hayat nizamıdır. 

Getirdiği genel prensipler, anlattığı tarihî olaylar ve kıssalar ile ihtiva 

ettiği hükümlerin hepsi, insanı, dünya ve ahirette saadete götürebilecek 

niteliktedir. O‘nu anlamadan hayata geçirmek, üzerinde düĢünmeden 

ibret ve dersler almak, fikir planında incelemeden hikmetlerinden 

yararlanmak mümkün değildir. Ona iman edip uyanlar onu rehber 

edinenler onu hayatlarına nakĢedenler kurtuluĢa erer. Ona inanmayan 

ona uymayanlarda hem dünya hem de ahiret hayatını mahvederler. 

 KUR‘AN‘I DĠĞER KĠTAPLARDAN AYIRAN ÖZELLĠKLER: 

Aziz Kardeşlerim! 

1- O, peygamberimize diğer ilahi kitaplarda olduğu gibi 

toptan değil zamanın ve olayların akıĢına göre ayetler ve sureler 

halinde indirilmiĢtir.  

2- Kur‘an-ı Kerim son ilahî kitaptır ve ondan sonra baĢka 

bir ilahî kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler kıyamete kadar 

geçerlidir.  

3- Bize kadar hiç bozulmadan ve değiĢmeden gelmiĢ, 

kıyamete kadar da böyle gidecektir.  

4- O, peygamberimizin mucizelerinin en büyüğü ve sürekli 

olanıdır.  
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5- Kur‘an kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün 

insanların ve çağların ihtiyacını karĢılayacak değerdedir.  

6- Kur‘an‘ın bir diğer özelliği kolayca ezberlenebilir 

olmasıdır. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıĢtır.  

7- Kur‘an aynı zamanda baĢka din mensupları arasındaki 

ihtilafları çözüme kavuĢturacak bir özelliğe sahiptir.  

Kur'an-ı Kerîm ferde ve cem'iyete, bütün insan sınıflarına, 

bütün memleketlerde ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, 

maddî - mânevî bir hidayet rehberidir. Hükûmet baĢkanından, 

kumandandan sade vatandaĢa ve sokaktaki adama kadar herkes, orada 

kendisiyle alâkalı olanı bulur. Dünyevî ve uhrevî huzur ve saadeti için 

gerekli bilgi ve dersleri ondan alır. 

Kur'an'ın sâhip olduğu meziyet ve özellikler, âyetlerde ve 

hadîslerde Ģu Ģekilde beyan buyurulmuĢtur: 

 "ĠĢte bu Kur'an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. 

Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, 

emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki merhamet 

olunasınız." (En'âm, 6/155). 

 "Şu indirilmiş Kur'an, mübarek ve feyizli bir kitabdır ki 

elleri önündekini (Tevrat ve İncil'i) tasdik edicidir. Tâ ki onunla 

Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkutsun. Ahirete 

îman edenler, namazlarına gereği üzere devam ettikleri gibi, Kur'an'a 

da inanırlar." (En'âm, 6/92). 

"Onlar, hâlâ Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını 

düĢünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan baĢkası tarafından olsaydı, 

muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler 

bulurlardı." (Nisâ, 4/82). 

 "O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve 

din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır..." (Bakara, 2/185). 

 "Kur'ân-ı Kerîm doğru yol gösterici, mü'minlere 

derecelerle kurtuluĢu müjdeleyicidir." (Bakara, 2/97). 

 "Bu Kur'an, akıl sâhiplerinin, âyetlerini iyice düşünüp 

anlamaları ve ders almaları için, sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir 

kitabtır." (Sâd, 38/29). 

 Hâris bin A'ver'den rivayet edilmiĢtir: Bir gün Hz. Ali Ģöyle 

dedi:"Bakınız, ben Resûlüllah'dan (asm): "Yakında fitneler 

kopacaktır." buyurduğunu iĢittim.  

Bunun üzerine,"Ey Allah'ın elçisi, bu fitnelerden kurtuluşun 

çaresi nedir?" diye sordum."Allah'ın kitabı, Kur'an'dır." buyurdular. 

(Daha sonra Hz. Peygamber, Kur'an'ın özelliklerini Ģöyle 
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açıkladı:)"Onda, sizden öncekilerin tarihi, sonrakilerinin haberi ve 

aranızdaki mes'elelerin hükmü vardır. O, hak ile bâtılı birbirinden 

ayıran kesin bir hükümdür. Her kim hidâyeti ondan baĢkasında 

ararsa, Allah onu ĢaĢırtır. O, Allah'ın kopmayan sağlam ipi, 

kuvvetli fikir kitabı ve doğru yoldur. O, akılların sapıtıp 

ĢaĢırmamasına ve dillerin karıĢmamasına yegâne sebebdir. 

Kur'an, ilim adamlarının doymadığı, asla tekrarlanmaktan 

eskimeyen ve hayret veren üstünlükleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. 

Yine O, öyle eĢsiz bir eserdir ki, cinler dahi onu dinlediği zaman, "Biz, 

doğruluk ve olgunluk yolunu gösteren hârikulâde bir Kur'an 

dinledik." (Cin 1) demekten kendilerini alamamıĢlardır. Ona 

dayanarak konuĢan doğru söylemiĢ, O'nu tatbik eden sevab kazanmıĢ, 

O'nunla hükmeden adâlet etmiĢ ve insanları O'na dâvet eden dosdoğru 

yola yöneltmiĢ olur." (Tirmizi, Sevabu"l-Kur"an 14, 2908) 

"Kur'an apaçık bir nur, hakîm bir zikir ve en doğru 

yoldur." 

"Kur'an-ı Kerîm, Allah Teâlâ'nın gökten yeryüzüne uzatılmış 

bir ipidir." 

 "Kur'an'ın sair sözlere üstünlüğü, Rahman'ın mahlûkatına 

nazaran üstünlüğü gibidir." 

"Kim Allah'ın kitabından bir âyet okursa, Kıyâmet günü 

kendisine nûr olur." 

 "Evlerinizi namaz kılarak ve Kur'an okuyarak 

nurlandırınız."  

Kur'an, sadece mânası değil, aynı zamanda lâfızları itibariyle 

de Peygamberimizin (s.a.v) kalbine vahyedilmiĢtir. Kur'an'a vahy-i 

metlûvdenilmesi bundandır. Binaenaleyh Kur'an sadece mâna değil, 

lâfız ile mânanın bütünüdür. Kur'an, Peygamber Efendimize (s.a.v) 

toptan gelmemiĢtir. åyet âyet, sûre sûre nâzil olmuĢtur. 

KUR‘AN MUCĠZESĠ 

Kur'an, insanlığın hakikî saadetini te'min edecek her türlü 

îtikad, amel ve ahlâk esaslarını ihtiva eder. Hem lâfzı, hem de mânası 

itibariyle, en büyük ve ebedi bir mu'cizedir. Peygamberimiz (asm) bu 

hususta Ģöyle buyurmuĢtur:"Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara 

kendi zamanlarındaki insanların inandıkları kadar mu'cize 

verilmiĢ olmasın. Mu'cize olarak bana verilen ise, ancak Allah'ın 

bana vahyettiği (Kur'an)dır. Bunun için kıyâmet gününde ben, 

peygamberlerin en çok ümmeti bulunanı olacağımı ümid 

ederim." (Buhari, Fezailü'l-Kur'an, 1) 

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/3016/vahy-i-metluv.html
http://www.sorularlaislamiyet.com/article/3016/vahy-i-metluv.html
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Gerçekten de, diğer peygamberlerin mu'cizeleri devirleri 

geçtikçe bitmiĢtir. Kur'an mucizesi ise, kıyâmete kadar bâkîdir. Kur'an-ı 

Kerîm'in muhtelif âyetlerinde Kur'an'ın mu'cize olduğu hususu, ısrarla 

belirtilir:"De ki, bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için 

insanlar ve cinler bir araya gelseler ve hattâ birbirlerine yardım da 

etseler, onun gibisini meydana getiremezler..."(İsrâ, Suresi,88). 

Nitekim Kur'an'ın lâfzındaki üslûb ve belâgata, Ģimdiye kadar 

hiç kimse nazîre getiremediği gibi, bundan sonra da getiremiyecektir... 

Kur'an, lâfzı gibi, mânası bakımından da mu'cizedir. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) okuma-yazma bilmezdi. Kimseden bir Ģey 

öğrenmemiĢti. Bu yüzden ümmî sayılıyordu. Böyle olduğu halde, onun 

ortaya koyduğu kitab, en yüksek hakikatları ihtiva etmekte; ilmin ve 

tecrübenin yüzyıllarca uğraĢarak ortaya koyduğu birçok ilmî gerçekleri 

on dört asır evvel haber vermektedir. Bu da Kur'an'ın doğrudan doğruya 

Allah kelâmı olduğunu göstermektedir. Meselâ, GüneĢin kendi 

etrafında dönerek, ayrıca kendine bağlı birçok gezegeniyle birlikte sâbit 

bir noktaya doğru yol aldığı; ehramların açılıp Firavun'un 

mumyalarının ortaya çıkarılması gibi ilmî ve arkeolojik keĢifler, son 

asrın keĢifleridir. 

Hâlbuki Kur'an bu ve bunun gibi birçok gerçeği, asırlar 

öncesinden haber vermiĢtir. Ġlim ve fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, 

Kur'an'a aykırı düĢemez. Bilakis müsbet ve içtimaî ilimlerin ilerlemesi 

Kur'an'ın tefsîrini ve açıklanmasını kolaylaĢtırır. "Zaman 

ihtiyarladıkça Kur'an gençleĢmekte; ihtiva ettiği hakikatlar daha 

parlak Ģekilde ortaya çıkmaktadır." 

Kur'an-ı Kerîm'in diğer bir mu'cizelik ciheti de, sonradan 

olacak birçok Ģeyleri önceden haber vermesidir. Verdiği haberler, 

sonradan aynen çıkmıĢtır. 

Aziz Kardeşlerim! 

Kur'an-ı Kerim'de geçen Surelerin Faziletleri: 

Kur‘an‘ın fazileti ve esrarı anlamına gelen ―Havassu‘l-

Kur‘an‖ konusunu iĢleyen önemli kaynaklardan biri, Nesaî ve Ġbn 

Kesir‘in ―Fedailu‘l-Kur‘an‖ adlı eserleridir. Bir bölüm olarak 

konuyu iĢleyen kaynaklardan biri de Suyutî‘nin el-Itkan adlı 

eseridir.  

Efendimiz(s.a.v)Buyurdularki:―Levh-i Mahfuz'a ilk yazılan,  

BĠSMĠLLAHĠRRAHMANĠRRAHĠM'dir‖. 

― FATĠHA süresi, Kur'an'ın üçte birine bedel ve Kur'an'ın 

anasıdır.‖ 

― FATĠHA her derde deva, zehire Ģifadır.‖(Ramüz 321/11) 
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“Bir millete Allah‘u Teâla azab göndermeyi hükmetti. Onların 

çocuklarından biri Fatiha-i ġerife'yi öğrenip okuyunca Allah‘u Teâla 

onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı.‖(Beyzavi1/14) 

“Allah'a yemin ederim ki, ne Zebur'da, ne incil'de ne Tevrat'ta 

ve ne de Kur'an'da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıĢtır.‖(Tergib 

3/183.Ibnü'l-Cevzî, Zâdü'l-Mesirî, I, 10; Kurtubî, el-Câmiu'li Ahkâmü'l-Kur'an, I, 

108). 

Ebu Saîd Raf'i b. el-Muallâ (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber 

(s.a.v) bana, "mescidden çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sûreyi 

sana öğreteyim mi?" buyurdu ve elimden tuttu. Mescidden çıkmaya 

niyetlendiğimizde: Ey Allah'ın Elçisi! "Kur'andaki en büyük sûreyi 

sana öğreteyim mi?" diye sormuĢtunuz, dedim. Hz.Peygamber de: "O, 

yedi âyet olan el-Hamdü Lillâhi Rabbi'l-Âlemin sûresidir ve bana ihsan 

olunan Kur'an'dır" buyurdular. 

Ġbn-i Abbas (r.a) anlatıyor: Cebrail (a.s) Hz. Peygamber 

(s.a.v)'in yanına oturduğunda yukarı cihetten bir çıtırtı sesi duyup baĢını 

yukarıya kaldırdı ve "bu ses semadan sadece bugün açılan bir kapının 

sesidir" dedi. Hemen bir melek geldi. Cebrail, "bu melek bundan önce 

hiç yeryüzüne inmemiĢtir" dedi. Sonra melek selam verdi ve "senden 

önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nurla Fâtiha Sûresi ve Bakara 

Sûresi'nin sonlarıyla seni müjdeliyorum, onlardan okuyacağın her 

harfin karĢılığı verilir." buyurdu 

 BAKARA Suresi, bu surenin fazileti hakkında birçok hadîs-i 

Ģerif vârid olmuĢtur: "Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de 

Bakara suresidir. Her kim onu evinde geceleyin okursa üç gün o eve 

şeytan girmez. Kim de onu evinde gündüzün okursa o eve üç gün, 

şeytan girmez." (Suyûtî, Câmiu's-Sağîr; Ebu Yâ'lâ, İbn Hibbân, Taberânî, 

Beyhakî). 

"Kur'an'ın en faziletli suresi Bakara suresidir. Onun da en 

büyük ayeti Âyetü'l-Kürsî'dir. Bir evde Bakara suresi okunursa 

şeytan onu dinlemeye tahammül edemeyerek oradan dışarı fırlar. " 
(Suyûtî, Camiu's-Sağîr). 

"İki parlak sureyi, Bakara ile Âli İmrân surelerini okuyun. 

Çünkü bunlar kıyamet gününde iki gölgelik yahut iki kuş bölüğü gibi 

gelir, okuyucularını mahşerin sıcağından korurlar, onları müdafaa 

ederler. Bakara suresini okuyun. Ona sahip olmak bereket, onu terk 

etmek pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeğe güç yetiremezler. " 
(Suyutî, Camiu's-Sagîr; Müslim, 1/553, hadis no: 804). 

"Her kim Bakara suresini okursa başına Cennet tacı 

geçirilir." (Dârimî 2/447, 10572). 
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"Bakara suresini ögretmek bereket, terk etmek ise 

pişmanlıktır. Sihirbazlar onu elde etmeğe güç yetiremezler. O 

Kur'an'ın çadırıdır. " (Dârimî, 2/446, 10570). 
Bakara suresinin 255. ayeti olan Âyete'l-Kürsî ayri bir özellik 

taĢımaktadır. Bu konuda da iki hadis zikretmekle yetineceğiz. 

"Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara 

suresidir. Onda öyle bir ayet vardır ki o ayet Kur' an ayetlerinin 

efendisidir. O da Âyetü'l-Kürsî'dir. " (Tirmizî, V,157, hadis no: 2878). 

Bakara suresinin Âmene'r-Resûlû olarak meĢhur olan son iki 

ayetinin de çok büyük faziletleri vardır. 

"Ġbn Abbas(r.a)'ın rivayetine göre, bir gün Cebrail (a.s.) 

Peygamber (s.a.v)'in yanında otururken yukarıdan kapı sesi gibi bir ses 

duydu. BaĢını kaldırdı: "İşte bugün gökten bir kapı açıldı. Şimdiye 

kadar bu kapı açılmamıştı. Gökten bir melek indi. O da bugüne kadar 

inmemişti. Melek selâm verdi ve: "Müjde, sana iki nur verildi ki 

senden önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Bunlar: Fatiha suresi 

ile Bakara suresinin son ayetleridir. Kim bunlardan bir harf okursa 

muhakkak sevabını görür." buyurdu(Müslim, I, 554, hadis no: 806) 

Ebu Mes'ud(r.a)'un rivayet ettiği hadîs ise Ģöyledir: "Her kim 

Bakara suresinin son iki ayetini okursa onu her türlü kötülükten 

korurlar." (Müslim, I, 555, hadis no: 807). 

Numan b. BeĢir(r.a)'den rivayet edilen bir hadis-i Ģerifte de 

Ģöyle buyrulmaktadır: "Cenâb-ı Allah gökleri ve yeri yaratmadan iki 

bin sene evvel bir kitap yazdı. Ondan iki ayet indirerek Bakara suresini 

tamamladı. Bunlar bir evde üç gece okunursa o eve, şeytan yaklaşmaz. 
" (Tirmizî, V, 160, hadis no: 2882) 

Ayetel Kürsi'yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklügünde ecir 

verilir. Melekler ona istigfar ederler Yatarken Ayetel Kürsi okuyan 

kiĢiyi, onun komĢusunu ve etrafinda bulunan bütün komĢularını Cenab-

ı Hak emniyet altına alır.  

 Sure-i Bakara'nın sonundaki iki ayeti AMENERRASULÜ'yü... 

Geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274)  

Hz. Ömer (r.a) "AkĢam Amenerrasülü..' yü okumadan yatan 

kiĢiyi biz akıllı saymazdık. 

 ―BAKARA suresi, Kur'an'ın evi veya perdesidir. Onu 

öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu 

süreye sihirbazlar güç yetiremezler.‖(Beyzavi 2/274) 

―Kur'an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere 

benzetmeyiniz. Sure-i Bakara'nın okunduğu evden Ģeytan mutlaka 

kaçar.‖(Tergib 195) 
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“ Her Ģeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır. Kur‘an‘ın senamı 

da Bakara suresidir. Kim gece evinde o sureyi okursa Ģeytan üç gece o 

eve gelmez. Kim de Gündüz okursa, Ģeytan o eve üç gün yaklaĢamaz.” 

(Ramüz 128/8) 

― Kur'an-ı Kerim'de en azim ayet AYETÜL KÜRSĠ‘dir. Bakara 

suresinde bir ayet vardır ki, Kur'anın ayetlerinin seyyididir. O ayet bir 

evde okundu mu Ģeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu, Ayetül 

Kürsi'dir. Ayetül Kürsı'yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklüğünde ecir 

verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan 

kiĢiyi, onun komĢusunu ve etrafında bulunan bütün komĢularını 

Allah‘uTeâla emniyet altına alır. (Beyzavi 2/259) 

―BAKARA. ALĠ ĠMRAN. TAHA Süreleri kendileriyle 

yalvarılıp dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "ism-i 

Azam"dırlar.(Darimi) 

Ebu Umame el-Bahîlî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v)'i 

Ģöyle buyururken duydum: "Kur'an okuyunuz, çünkü o kıyamet günü 

sahibine Ģefaat edecektir. Bakara ve Âl-i Ġmrân sûrelerini okuyunuz. Bu 

iki sûre kıyamet günü iki bulut ya da arkadaĢlarını savunan saf saf 

olmuĢ iki kuĢ kafilesi gibidir. Bakara Sûresi'ni okuyunuz. Bu sûre 

sahibi için bereket; terkeden için ise üzüntü vesîlesidir. Onu 

okumayanlar bunu elde edemezler" 

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v): "Evlerinizi 

kabirlere çevirmeyin, çünkü Ģeytan, içinde Bakara Sûresi okunan 

evlerden nefret eder." Buyurdu. 

Ubeyy b. Ka'b (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v): "Ey Ebu'l 

Munzir Allah'ın kitabındaki hangi âyetin daha büyük olduğunu bilir 

misin? Buyurdular. Ben de "Allahu Lâ Ġlâhe Ġllâ Hüve'l Hayyu'l 

Kayyûm'dur" cevabını verince, "Ebu'l-Munzir! MâĢaallah, sorulan 

herĢeyi biliyorsun!" buyurdular. 

 Ebu Mes'ud el-Bedrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) 

Ģöyle buyurdu; "Kim bir gecede Bakara Sûresi'nin son iki âyetini 

okursa ona yeter." 

―ÂL-Ġ ĠMRAN Suresini Cuma günü okuyana Allah‘uTeâla 

rahmet, melekler de güneĢ batıncaya kadar Salatü Selam ederler. 
(Beyzavi 2/63) 

―NĠSA Suresini okuyan kiĢi sanki bütün mü'min kadın ve 

erkeklere sadaka dağıtmıĢ ve bir köle azad etmiĢ gibi ecir alır ve 

Cenab-ı Hak‘kın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur.‖(Beyzavi 

132) 
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Kur'an'ın yedi uzun süresini ki, -NĠSA süresi de onlardandır- 

kim öğrenip okursa o kiĢi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel) 

―MAĠDE Suresini okuyan kiĢiye Cenab-ı Hak dünyada 

yaĢayan yahudi ve hristiyanların adedince hasene yazar.‖(Beyzavi 2/178) 

“EN 'AM Suresini okuyan kiĢi için yetmiĢ bin melek bu 

sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler.‖(Beyzavi 2/217) 

“ Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde 

oturarak EN' AM Süresinin baĢından üç ayet okursa Allah bu sayede 

ona yetmiĢ melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah'ı tesbih 

ve okuyan kiĢiye istiğfar ederler.‖(Deylemi) 

―A'RAF Suresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet 

gününde Ģeytanlara karĢı bir perde halk eder. (Onu Ģeytanlardan korur) 

ve Âdem (a.s)'ı ona Ģefaatçi kılar.‖(Beyzavi 3/40) 

―ENFAL ve BERAE-TEVBE Surelerini okuyan kiĢiye ben 

kıyamette Ģefaatçi olacağım.”(Beyzavi 3/40) 

―YUNUS ve HUD Surelerini kim okursa (kendisine sayısız 

dereceler ihsan olunur.”(Beyzavi) 

 Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecraha. Vemürseha inne 

rabbi lagafururrahim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuĢ ve 

kendisine tabi olanlara okumalarını emretmiĢti. Okudular, selamet 

buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi 

kemerlerimizi bağlamıĢ oluruz. 

―YUSUF Suresini herhangi bir mü 'min okur ve aile efradına 

öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve 

Müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır.”(Beyzavi 3/144) 

―RAAD Suresini okuyan kiĢiye Allah‘uTeâla bütün ĢimĢekler 

adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiĢ kiĢi olarak 

diriltir.‖(Beyzavi 3/154) 

―NAHL Suresi'ni okuyan kiĢi, o gün ölürse. Allah‘u Teâla onu 

dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez.” (Beyzavi 3/195) 

―KEHF Suresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in 

fitnesinden emin olur.‖(Tergib 3/192) 

Ebu Saîd el-Hudrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) Ģöyle 

buyurmuĢtur: "Cuma günleri kim Kehf Sûresi'ni okursa onun için iki 

cuma arası aydınlanmıĢ olur". 

Ebu'd-Derdâ (r.a) anlatıyor: Resûlullah (s.a.v)Efendimiz 

buyurdu ki: "Kim Kehf sûresinin başından -bir rivayette; sonundan- 

on âyet ezberlerse Mesih Deccâl'in şerinden emin olur." (Müslim, 

Salâtu'l-Müsâfirin 257; Ebu Dâvud, Melâhim 14; Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân 6,) 
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―ENBĠYA Suresini okuyan kiĢinin hesabını Cenab-ı Hak 

kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler.”(Beyzavi 4/48) 

HAC Suresini okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi 

sevab alır. (Beyzavi 4/62)  

BAKARA, ÂL-Ġ ĠMRAN, TAHA Sureleri kendileriyle 

yalvarılıp dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "ism-i 

Azam`dırlar.(Darimi)  

 TAHA ve YASĠN Surelerini Allah‘uTeâla Hz.Adem 

(a.s)'ıyaratmadan bin yıl evvel okumuĢtur. Melekler iĢitince 

BUNLARIN ĠNDĠRĠLECEĞĠ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK 

DĠLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU 

demiĢlerdir. (Darimi)  

 MÜ'MĠNÜN Suresinin evvel i ve ahiri Cennet 

hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört 

ayetin nasihatini dinleyen kiĢi kurtulur, felah bulur.(Beyzavi 4/73)  

―FURKAN Suresini okuyan, mü'min olarak Allah‘uTeâla‘ya 

kavuĢur. (Beyzavi 4/100) 

―NEML Suresini okuyan haĢrolundugunda kabrinden (La 

ilahe illallah) diyerek kalkar.‖(Beyzavi 4/122) 

―AHZAB Suresini okuyup, ehline ögreten, kabir azabından 

emin olur‖. (Beyzavi 4/169) 

 MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir 

gecesini ihya etmiĢ gibi olur.(Fethü'l Kadir)  

“SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin 

her ayeti diger surelerin yetmiş ayetine bedeldir.”(Tirmizi)  

―YASIN Suresini ölülerinize okuyunuz.”(Tirmizi) 

“Her gece okuyan, şehid olarak ölür”.(Elmanevi) 

 YASIN’i okuyunuz. Onda on bereket vardir: 1- Aç okursa 

doyar, 2- Çıplak okursa giyinir, 3- Bekâr okursa evlenir, 4- Korkusu 

olan okursa emin olur, : 5- Mahzun okursa ferahlar, 6- Misafir 

okursa seferde yardım görür, 7- Kayıp (için okunursa) bulunur, 8- 

Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur, 9- Ölü üzerine 

okunursa azabı hafifler, 10- Susayan okursa suya kavuşur. 
(Tirmizi.Ramuz 79/4) 

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: " Peygamber (s.a.v)Efendimiz 

buyurdu ki: "Her Ģeyin bir kalbi vardır. Kur'ân'ın kalbi de Yâ-Sîn'dir. 

Kim bu sureyi okursa, Cenab-ı Hakk, bu okuması sebebiyle kendisine, 

Kur'ân-ı Kerim'i -Yâ-Sîn hariç- on kere okumuĢ sevabını verir." (Tirmizî, 

Sevâbu'l-Kur'ân 7) 
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Secde sûresi: Hz. Cabir (r.a) anlatıyor:" Peygamber 

(s.a.v)Efendimiz: Elif-Lam-Mim Tenzil ve Tebâreke'llezi bi-Yedihi'l-

Mülk surelerini okumadan uyumazdı." 

Tâvus (rahimehullah), bu iki surenin faziletce Kur'ân'daki diğer 

surelerden herbirine yetmiĢ kat üstün olduğunu söylerdi. (Tirmizî, 

Sevabu'l-Kur'ân 9, Da'avât 22) 

“ Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her 

Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASĠN okursa, her harfinin sayısınca 

ona mağrifet olunur.‖ (Hak dini Kur'an dili) 

“ YASĠN-i ġERĠF'i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur. 

YASĠN-i ġERĠF'i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir.‖(Künüzü'd Dekaik) 

―VAKIA Suresini gece okuyan, hiç fakirlik görmez.” (Beyzavi 

5/116) 

―ZUHRUF Suresini okuyan kimse için kiyamet günü "Ey 

kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok" denilir. (Beyzavi C-5 S.65) 

―DUHAN Suresini okuyup yatan kiĢi magfiret olunmuĢ 

olarak kalkar.” (Beyzavi 5/6  

“ DUHAN Suresini gecenin evvelinde okuyan kiĢi için 

yetmiĢbin melek sabaha kadar istigfarda bulunur.‖(Tirmizi) 

― DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse 

için, Allah‘uTeâla Cennette bir köĢk ihsan eder.”(F. Kadir) 

 CASĠYE Suresini okuyanın Allah’uTeâla ayıplarını örter ve 

hesap korkusunu giderir.(Beyzavi)  

 FETĠH SURESI.. Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, 

bana üzerine güneĢ dogan her Ģeyden sevgilidir. Bu, iNNA 

FETEHNA LEKE... Suresidir.  

 ―HAġR Suresini okuyan kiĢinin geçmiĢ ve gelecek 

günahlarindan bazılari aftolunur. ― 

―Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE "EUZÜ 

BĠLLAHĠSSEMĠĠL ALĠMĠ MĠNEġġEYTANĠRRACĠM" der de 

HAġR Suresinin sonundan üç ayet okursa, Allah‘u Teala ona 

yetmiĢbin melek vekil eder ki, onlar akĢama kadar kendisine dua 

ederler. Eger o gün ölürse Ģehid olarak ölür. AkĢamleyin okursa 

yine bu menzilede olur.‖(Ramüz 434/12)  

“ Allah'in ayetleri içerisinde "ism-i Azam", Sure-i HaĢrın 

ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah)  

“Kim gündüz veya gece HAġR Suresinin sonunu okur, 

sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib 

kilar.‖(Beyhaki)  
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―MÜNAFĠKÜN Suresini okuyan nifaktan beri olur.”(Beyzavi 

5/136) 

―TEGABÜN Suresini okuyan kiĢiden Allah‘uTeâla ani ölümü 

defeder.‖(Beyzavi 5/136) 

―TALAK Suresini okuyan kiĢi, sünnet-i Resulullah üzere 

ölür.‖(Beyzavi 5/136)  

―TAHRiM Suresini okuyana, Allah‘uTeâla tevbe-i nasuh 

nasib eder.‖(Beyzavi 5/140)  

Mülk Suresi: Resulullah (s.a.v)Efendimiz buyurdular ki: 

"Kur'an-ı Kerim'de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre 

(kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın 

onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yedihi'l'Mülk'dür" 

(Ebu Davud'daki rivayette: "Okumak suretiyle) arkadaşlığını 

kazanan kimseye sure şefaat eder" denilmiştir. (Ebu Davud, Salat 327, 

(1400) (veya Ramazan 10); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2893) 

Tirmizi'de, Ġbnu Abbas'tan gelen bir diğer rivayette, Ġbnu 

Abbas (r.a) Resulullah (s.a.v)'ın Ģöyle dediğini belirtir: "Bu süre (kabir 

azabına, veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu 

süre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır." (Rezin şunu 

ilave etmiştir: "İbni Şihab demiştir ki: "Humeyd İbnu 

Abdirrahman'ın bana haber verdiğine göre, Resulullah şöyle 

buyurmuştur: "Mülk suresi, kabirde, arkadaşı yerine mücadele eder 

(ve onu azabtan korur). (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2892) 

―MÜLK Suresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiĢ 

gibidir.” (Beyzavi 5/142)  

―KIYAMET Suresi, Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki 

La uksimü biyevmil Kiyame...) okursa, kiyamet günü yüzü ayın 

ondördü gibi parlayarak Allah'a kavuĢur.―.(Ramüz 438/6) 

Tekvir Süresi: Ġbn Ömer (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) 

Ģöyle buyurmuĢtur. "Kim kıyamet gününü müĢahede etmek isterse 

Tekvir, Ġnfitâr ve ĠnĢikak sûrelerini okusun, kıyameti gözleriyle görmüĢ 

gibi olur." 

 Ġmam-ı Ahmed, Tirmizi ve Hâkim'in Ibnü Ömer (r.a.)'den 

rivayet ettiklerine göre Resulallah (s.a.v)söyle buyurmuĢtur: « Her kim 

Kıyamet gününe gözüyle bakmayı arzu ederse Küvvirat (...) suresini 

okusun » . 

―Fecr Süresi: Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuĢ ki : " Kim her 

gün Fecr suresini okursa, o, kıyamet günü kendisi için bir nur olur " 

―ĠNġĠKAK Suresini okuyan kiĢiye, Allah‘u Teâla kitabını 

solundan ve arkasindan vermez.‖(Beyzavi 5/179) 
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―ĠZAZÜLZĠLE Suresini dört defa okuyan kiĢi, sanki 

Kur'an'ın tamamını okumuĢ gibidir.‖(Beyzavi5/192) 

―TEKASÜR Suresini okuyan, ani ölüme uğramaz. Sizden 

biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR'ü 

okuyamaz mı? Size bir sure okuyacagim ki, (o sırada) kim ağlarsa 

Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, 

Elhakümüttekasür suresidir.‖(Ramuz 82/8-Ramuz 147/6) 

Asr Süresi: Sahabeler birbirlerine karĢılaĢtıkları vakit « Asr » 

suresini okurlardı. 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuĢtur ki: « Kim Asr suresini 

okursa, Allahü Teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı 

tavsiye edenlerden olur ». 

Ġmam-ı ġâfii(r.a) Asr suresi hakkında buyurmuĢtur ki: " Kur'an-

ı Kerimde baĢka hiç bir sure nâzil olmasaydı, Ģu pek kısa olan Asr 

suresi bile, insanların dünya ve âhiret saâdetlerini te'mine yeterdi. Bu 

sure, Kur'an-ı Kerimin bütün ilimlerini hâvidir " . 

 KAFĠRÜN Suresini okuyan kiĢi, sanki Kur'an'ın dörtte 

birini okumuĢ gibidir.(Beyzavi5/192) 

Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaĢlarin içinde en iyi hal 

ve en fazla azık sahibi olmaktan hoĢlanırsan Ģu beĢ sureyi oku: Kul 

ya eyyühel kafirun, -iza cae nasrullah, -Kul hüvallahü Ehad, - Kul 

euzü birabbil Felak, - Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele 

ile baĢla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118) 

―ĠHLAS suresini okuyan kiĢiye Cennet vacib 

olmuĢtur.‖(Beyzavi5/200) 

―ĠHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini (Felak ve Nas) 

akĢam sabah üçer kere okumak sana her Ģey için kâfidir.‖(Ramüz 

335/9) 

 Yatağına geldiğinde "Kul ya eyyühelkafirun" suresini oku, 

sonra uyu. Bu, Ģirkten beri olmaktır.”(Ramuz 37/5) 

Nasr Suresi: Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "İza cae 

nasrullahi ve'l-feth" süresi Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir." 
(Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 10, (2897) 

“ Bir kimse ĠHLAS süresini elli defa okursa, elli senelik, ikiyüz 

defa okursa, ikiyüz senelik günahı Affolunur. Bin defa okursa, 

kendisini Allahü ila'dan satın almıĢ olur”.(Ramüz 438/8-9-11) 

“Bir kimse farz namazlardan sonra on defa ĠHLAS okursa, 

Allahü Teala, rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar.‖(Ramüz 

438/12) 
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Ġhlas Süresi: Ashabtan biri, bir Ģahsın ihlâs sûresini tekrar 

tekrar okuduğunu iĢitir. Sabah olunca Hz. Peygambere gelir ve durumu 

ona anlatır, adam hakkında söz söyleyecek olur Hz. Peygamber buyurur 

ki; "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki o sûre 

Kur'an'ın üçte birine denktir." (Kamil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasari 

Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1984, XI, 234) 

Resulullah (s.a.v) ashâbına:"Sizden biriniz bir gecede 

Kur'an'in üçte birini okumaktan aciz olur mu?" diye sorar. Bu 

onlara zor gelir: "Ya Resulullah, hangimiz buna güç yetirebiliriz?" 

derler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem: "Allahü'l Vâhidü's-Samed 

(ihlâs) sûresi Kur'an'ın üçte biridir" buyurur.(Buhârî, Fedâilu'l-Kur'an, 

13; Müslim, Müsâfirûn, 259; Tirmizi, Fedâilu'l-Kur'ân, 11) 

Peygamber (s.a.v) Efendimizin bu sûrenin Kur'an-ı Kerîm'in 

üçte birine denk olduğunu belirtmesini âlimler, Kur'an'ın manası 

itibariyle üçte birine denk olması ve bir de Kur'an tilâvetinden hâsıl 

olacak sevap olarak izah etmiĢlerdir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm'in üçte biri 

tevhîd ilmi, üçte biri tesri' (yasama, ahkâm) ilmi ve üçte biri de ahlâk 

ilmi konularını içerir. (M. Hamdi Yazir, a.g.e, VIII, 6343-6345)  Ġhlâs sûresi 

ise yukarda da belirtildiği gibi bütünüyle tevhit ilmini, zati ve 

sıfatlarıyla Cenab-ı Hakkın varlığını, birliğini, hiçbir Ģeye ihtiyacı 

olmadığını, her Ģeyin kendisine muhtaç olduğunu, selef ve halefe 

ihtiyacı olmaması sebebiyle doğmadığını ve doğurulmadığını 

açıklaması münasebetiyle Kur'an'ın üçte birine müsâvidir. Allah'ın zat 

ve sıfatlarından, baĢka surelerde de bahsedilmektedir; ancak bu sure, 

sırf bunlardan bahsetmektedir. 

Hz. ÂiĢe (r.anha)validemiz anlatıyor: "Hz. Peygamber (s.a.v) 

her gece yatağına geldiği zaman iki elini birleĢtirerek Kul Hüvallahu 

Ehad, Kul Eûzü Bi-Rabbil-Felak, Kul Eûzü Bi-Rabbi'n-Nas sûrelerini 

okur, ellerine üfler, sonra da iki eliyle vucudunun, ellerinin eriĢtiği 

kısımlarını sıvazlardı. Elleriyle baĢını, yüzünü, vücudunun ön kısmını 

meshetmeye baĢlardı. Ve böyle okuyup üfleyerek vücudunu 

meshetmeyi üç defa tekrarlardı.‖ 

Hz. ÂiĢe (r.anha)validemiz anlatıyor: "Hz.Peygamber(s.a.v) bir 

Ģeyden müĢteki olduğu zaman Felâk ve Nâs sûrelerini okur, üzerine 

üflerdi. Ağrısı artınca ben ona Kur'an okur, bereketini dilemek için 

eliyle üzerinisıvazlardım". 

Müslümanlar da onu her Ģeyde örnek aldıkları gibi bu sünnete 

uymuĢlar, beĢ vakit namazlarda Muavvizeteyn okumuĢlar ve Allah'a 

emrettiği Ģekilde bütün Ģerlerden sığınmıĢlar ve Allah onları serlerin 

her çeĢidinden korumuĢtur (Mehmed Vehbi, Hulâsatü'l-Beyân, XV, 6619-6626, 
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Ömer Nasuhi Bilmen, Kur'an-ı Kerîm'in Türkçe Meâli Alisi ve Tefsiri, VIII, 41 17-

41 19; İbn Kesir, Hadislerle Kur'an-ı Kerîm Tefsiri, XV, 8809-8824; M. Hamdi Yazır, 

Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 6367-6409). 
Ukbe Ġbnu Âmir (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar 

gibisi hiç görülmemiştir: Kul eûzu birabbi'lfelak ve Kul eûzu 

birabbi'nnâs sûreleri". (Müslim, Misâfirin 264; Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân 12, 

Tefsir, Muavvizateyn, Ebu Dâvud, Salât 354; Nesâî, İstiâze 1) 

Ukbe Ġbnu Âmir (r.a) Tirmizî'de gelen bir rivayette der ki: 

"Resûlullah (s.a.v), bana, her namazın arkasından Muavvizeteyn'i 

okumamı emretti."(Tirmizî, Sevabu'l-Kur'ân 12) 

Abdullah Ġbnu Hubeyb (r.a) anlatıyor: "Hafif bir yağmur ve 

karanlığa mâruz kalmıĢtık. Bize namaz kıldırsın diye Resûlullah 

(s.a.v)Efendimizi bekledik." (Ravi der ki; Abdullah Ġbnu Hubeyb Ģu 

mânada birĢeyler daha söyledi: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) 

çıktı ve: 

"- Söyle!" dedi. Ben: 

"- Ne söyliyeyim?" diye sordum. Bunun üzerine: 

"-Akşama ve sabaha erince Kul hüvallahu ahad ve 

Muavvizeteyn sûrelerini üçer kere oku. Bu sana, her şeye karşı 

yeterlidir" dedi. (Nesâî, İsti'âze 1) 

ġu 10 Sûre, 10 ġeyi Engeller..; 

FATĠHA: Allah‘ın gazabını, 

YASĠN: Kıyamet gününde susuzluğu, 

DUHAN: Kıyamet korku ve dehĢetini, 

VAKIA: Fakirliği, miskinliği, 

MÜLK: Kabir azabını, 

KEVSER: Hasımların kinini, 

ĠHLAS: Ġkiyüzlülüğü, samimiyetsizliği, 

FELAK: Hased edenlerin hasedini, 

NAS: Vesveseyi engeller.  

 

KUR‘AN‘I KERĠMLE ĠLGĠLĠBĠLMEMĠZ 

GEREKENLER 

Ayet: Kur‘ân-ı Kerim'in mânâ, iĢaret veya hüküm ifade eden, 

kısa veya uzun cümlelerinden her birine "âyet" denir. Âyetlerin 

sayısında aĢağıda açıklanan bazı sebepler dolayısıyla Ġslâm bilginleri 

arasında görüĢ ayrılığı vardır: 

a) Ġslam bilginlerinin çoğunluğuna göre surelerin baĢında yer 

alan Besmele, Kur'an-ı Kerim'den bir âyettir. Ancak, bunlardan her 
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birinin, baĢında bulunduğu sûreden bir parça ve sûrenin ilk âyeti olup 

olmadığı konusunda farklı görüĢler ortaya koymuĢlardır. ġafiî âlimler, 

söz konusu "Besmele"leri, baĢında bulundukları sûrenin bir parçası 

saydıkları halde Hanefî bilginler, bu Besmelelerin, baĢında 

bulundukları sûrenin bir parçası olmayıp, her birinin o sûreden ayrı 

müstakil bir âyet olduğunu, sûrelerin arasını ayırmak ve teberrûk 

olunmak (bereket ve feyzinden yararlanılmak) için indirildiğini 

söylemiĢlerdir. 

b) Bazı sûrelerin baĢında, "Yâ-sîn, Hâ-Mîm, Elif-Lâm-Mîm-Râ, 

Tâ-Hâ..." gibi "huruf-u mukattaa" denilen harfler, bir kısım bilginlerce, 

müstakil birer âyet kabul edilmiĢ, diğer bir kısım bilginler ise bu gibi 

harfleri, baĢında bulunduğu sûrenin ilk âyetinin bir parçası 

saymıĢlardır. 

c) Bazı uzunca cümleler, bir kısım bilginlerce iki veya üç âyet 

sayılmıĢken, diğer bazı bilginlerce tek âyet itibar edilmiĢtir. 

Netice olarak ayet sayısının, kıraat imamlarından Nâfî 6217; 

ġeybe 6214; Mısırlı bilginler 6226; bir rivayete göre Ġbn-i Abbas 6616 

olduğunu söylemiĢlerse de, Kufelilerin görüĢü olan 6236 sayısı kabul 

görmüĢ ve yeryüzünde basılı bütün Mushaflarda ayetler bu sayıya göre 

numaralandırılmıĢtır. Halk arasında bilinen 6666 sayısının herhangi bir 

dayanağı olmayıp, muhtemelen çocuklara kolay öğretmek amacıyla 

yuvarlak olarak söylenmiĢ bir rakamdır. Bu ihtilaflar ayetlerin 

numaralandırılmasıyla ilgili olup, Kur'an'ın metni ve muhtevası ile 

ilgisi yoktur. Sözlükte "açık alâmet, iĢâret, emâre, iz ve niĢâne" 

demektir. Çoğulu ây ve âyât'tır. Allah'ın varlığına delâlet eden Ģeylere 

ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir. 

Kur'ân'da bu kelime; aynı temel anlamları içerecek Ģekilde mucize 

(Bakara, 2/211; Mü'min, 40/78), alâmet (Bakara, 2/248), ibret (Nahl, 

16/11), acâib iĢ (Mü'minûn, 23/50), delil (Rûm, 30/20-25; İsrâ, 17/12) 

ve Kur'ân âyeti (Nahl, 16/101) karĢılığı olarak kullanılmıĢtır.  

Kur'ân, sûrelerden, sûreler de âyetlerden oluĢmuĢtur. Âyet, 

sonu ve baĢı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime 

veya cümleden oluĢan Allah'ın sözlerine denir. Her âyet Kur'ân'dır. 

Anlamlı en kısa âyet bir kelime olan ve "yemyeĢil" anlamındaki 

"müdhâmmetân" dır (Rahmân, 55/64). En uzun âyet ise bir sayfadır 

(Bakara, 2/282). Fâtiha sûresinin baĢındaki besmele dâhil, Kur'ân da 

6236 âyet vardır. Diğer sûrelerin baĢlarındaki âyetler, sûreleri 

birbirinden ayırmak için konulmuĢtur, o sûreden birer âyet değildir. 

Âyetlerin son kelimelerine kendisinden sonra gelen âyeti 

ayırdığı için "fâsıla" (çoğulu, fevâsıl) denir. Âyetlerin sûrelerdeki 
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diziliĢi vahiy ile belirlenmiĢtir (tevkîfî). Âyetlerin bir kısmı Mekke'de 

bir kısmı da Medine'de inmiĢtir. Manalarının anlaĢılırlığı bakımından 

âyetler muhkem ve müteĢâbih kısımlarına ayrılmakla birlikte (Âl-i 

İmrân, 3/7) sağlam ve güzel olma bakımından bütün âyetler, muhkem 

ve müteĢâbihtir (Hûd, 11/1; Zümer, 39/23). Ġlk inen âyetler Alâk 

sûresinin ilk beĢ âyetidir. Son inen âyetler hakkında görüĢ birliği 

yoktur. Bakara sûresinin 278 ve 281, Nisâ sûresinin 176, Tevbe 

sûresinin 128-129, Nâs sûresinin 1-3 ve Mâide sûresinin 3. âyetlerinin 

son inen âyetler olduğu söylenmektedir. 

Sûre: Sözlükte "yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısım ve 

katları" anlamına gelen sûre (çoğulu süver) tefsir ilim dalında baĢı ve 

sonu belli, farklı sayıda âyetler içeren Kur'ân'ın bölümlerine denir. 

Kur‘ân‘da 114 sûre vardır. En uzun sûresi 286 âyeti bulunan Bakara, en 

kısa sûresi de 3 âyeti olan Kevser sûresidir. Sûrelerin bu günkü 

tertibinin Hz. Peygamber tarafından yapıldığı (tevkîfî) veya sahabenin 

içtihadı ile veya kısmen Hz. Peygamber tarafından, kısmen de 

sahabenin içtihadı ile meydana getirildiği Ģeklinde üç farklı görüĢ 

vardır. Her sûrenin bir ismi vardır. Bu gün dünyada mevcut bütün 

mushaflarda sûrelerin tertibi ve isimleri aynıdır. 

Hatim: Hatm ve hıtâm sözlükte ―örtmek, mühürlemek, bir Ģeyi 

tamamlayıp sonuna ulaĢmak‖ gibi mânalara gelir. Terim olarak ise 

Kur'ân-ı Kerim'i, Fatiha suresinden Nâs suresine kadar tamamını 

yüzünden veya ezbere okuyarak bitirmeye "hatim" denir. 

Kur‘ân‘ın tamamı kaç günde okunmalı yani kaç günde bir 

hatim yapılmalıdır? Bu sorunun cevabını Ģu hadis-i Ģerif‘te 

bulabiliyoruz: 

Peygamberimiz (s.a.v), sahabeden Abdullah ibn 

Amr‘a:―Kur‘ân‘ı bir ayda oku‖ buyurmuĢ, Abdullah:―(Ya Resûlüllah!) 

Daha kısa sürede okumaya gücüm yeter‖ demiĢtir.  

Peygamberimiz (s.a.v) öyleyse:―Yirmi günde oku‖ 

buyurmuĢtur.  

Abdullah:―(Ya Resûlellah!) Daha kısa sürede okumaya gücüm 

yeter‖ demiĢtir.  

Peygamberimiz (s.a.v) o zaman:―On günde oku‖ buyurmuĢtur.  

Abdullah:―(Ya Resûlüllah!) bundan Daha kısa sürede okumaya 

gücüm yeter‖ demiĢtir. 

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v):―Yedi günde oku, 

bundan daha kısa sürede okuma‖ buyurmuĢtur. (Ebu Dâvûd, Salât, 325, No: 

1391) 
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Hizb: Sözlük bölük, grup anlamına gelen hizb kelimesi terim 

olarak Kur'ân'ın bölümlere ayrılması demektir. Sahabe döneminden 

beri Kur‘ân-ı Kerim'i düzenli ve devamlı okuyan Müslümanlar, günlük 

okunacak bölümleri, sûrelerin uzunluklarını göz önüne alarak 

ayırmıĢlar, bu ayırmaya ―tahzîb‖ (bölümlere ayırmak), her bölüme de 

―hizb‖ demiĢlerdir. 

İlk bölüm üç suredir: Bakara, Al-i Ġmran ve Nisa. Ġkinci bölüm 

beĢ suredir: Mâide, En‗âm, A‗râf, Enfâl, Tevbe. Üçüncü bölüm yedi 

sûredir: Yunus, Hûd, Yusuf, Ra‗d, Ġbrahim, Hıcr, Nahl. Dördüncü 

bölüm dokuz sûredir: ―Ġsra, Kehf, Meryem, Tâhâ, Enbiya, Hac, 

Müminûn, Nûr, Furkan. BeĢinci bölüm on bir sûredir: ġuarâ, Neml, 

Kasas, Ankebût, Rum, Lokman, Secde, Ahzâb, Sebe‘, Fâtır, Yâsîn. 

Altıncı bölüm 13 sûredir: Sâffât, Sâd, Zümer, Mü‘min, Fussılet, ġûrâ, 

Zuhruf, Duhan, Câsiye, Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucûrât. 

Cüz: Sözlükte "parça, pay, hisse ve bölüm" demektir. Istılah'ta 

Kur'ân'ın otuza bölünmüĢ parçalarından her birine denir. Her yirmi 

sayfa bir cüz sayılmıĢ, böylece Kur'ân 30 cüz'e bölünmüĢtür. Kur'ân'da 

her cüz, ilk sayfasında cüz 1, cüz 2, diye bir Ģekil içine yazılarak 

iĢâretlenmiĢtir. Kur'ân-ı cüzlere bölmek, okuma ve ezberleme 

konusunda kolaylık ve takibi sağlamak amacıyla yapılmıĢtır. 

Kıraat: Kur‘ân-ı Kerim‘i tecvîd kurallarına ve tekniğine uygun 

olarak okumak demektir Kur'ân-ı Kerim, üç mertebe üzere okunur: 

Bunlar; tahkîk, tedvir ve hadr'dır. 

 a) Tahkik; Sözlükte hakkını vermek, tasdik etmek ve bir Ģeyin 

hakkını artırıp eksiltmeden yerine getirme konusunda özen göstermek 

demektir. Kur‘ân‘ı her harfin hakkını vererek, medd-i munfasılları dört 

elif miktarı çekecek Ģekilde gayet ağır bir ahenk ile okumaktır. Tahkik, 

hız bakımından kıratın en yavaĢ Ģeklidir. Aynı zamanda bu okuyuĢ 

tarzına, aralarında fark olsa da ―tertil‖ de denir.  

b) Tedvîr; Sözlükte bir Ģeyi döndürüp çevirmek ve daire 

Ģeklinde yapmak denektir. Tecvîd ilminde, Tahkik ile Hadr arasında 

orta süratte bir okuyuĢ demektir. Bu okuyuĢta medd-i munfasılları iki 

veya üç elif miktarı çekilir.  

c) Hadr; Sözlükte bir Ģeyi hızlıca yapmak, acele etmek 

anlamına gelir. Tecvîd ilminde Kur‘ân‘ı en hızlı tarzda okumaya denir. 

Bu okuyuĢta medd-i tabii, medd-i munfasıl, medd-i arız ve medd-i 

lînler birer elif, medd-i muttasıl ve medd-i lazımlar, 2-3 elif miktarı 

çekecek Ģekilde hızlı okunur. 
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İmam Asım ve İmam Hamza ile İmam Nafi'nin Verş kıraatleri 

tahkik; İbn Amir, Kisâî ve Halef kıraatleri tedvir; Kâlûn, İbn Kesîr, Ebu 

Amr, Ebu Cafer ve Yakub kıraatleri hadr tarzında okunur.  

Bunların hiçbirinde bir harf veya harekenin hakkı çiğnenecek 

Ģekilde okumak caiz olamayacağı için, asıl manasıyla tertil, kıraatlerin 

hepsinde Ģarttır.  

Kıraatleri böyle tahkîk, tedvir ve hadr Ģeklinde kısımlara 

ayırmaya cevaz veren ayet, Müzzemmil 

suresinin,19.cuayeti‘"Kur'ân'dan size kolay geleni okuyun" ve 

Peygamberimiz (s.a.v)‘in Ģu sözüdür: “Bu Kur’ân, yedi harf üzerine 

inmiştir. Öyle ise Kur'ân'dan size kolay geleni okuyun” (Buharî, Tevhîd, 

53) Peygamberimiz (s.a.v), “Kur’ân’ı sesinizle süsleyin” (Ebu Dâvûd, 

Salât, 355, No: 1468) sözü ile kıraatin eda ve seda açısında güzel okunması 

istemektedir. Ülkemizde okunan kıraat, kıraat imamlarından Asım 

kıratının Hafs rivayetidir. 

Mekkî ve Medeni Sûre: Peygamberim‘iz (s.a.v) yirmi üç yıllık 

peygamberlik hayatının on üç yılı Mekke‘de, on yılı ise Medine‘de 

geçmiĢtir Tefsir Ġlminde üzerinde ittifak edilen kanaate göre, 

Peygamberimizin Medine‘ye hicret etmesinden önceki on üç yıl 

içersinde Mekke'de indirilen surelere Mekkî sureler, Mekke toprağında 

indirilmiĢ olsa bile hicretten sonra indirilen surelere ise, Medenî sureler 

adı verilmiĢtir. 

 Mekke‘de indirilen sureler, denilebilir ki, önemli bir eğitim 

öğretim programını içermektedirler. Bu dönemde, emsalsiz bir eğitimci 

olan Peygamber(s.a.v)Efendimizin uyguladığı mükemmel bir eğitim 

öğretim programıyla inananlar, insanî kimliklerinde yüceltilmiĢ ve 

onların Ġslâm ile özdeĢleĢen mümin kiĢilikleri derece derece geliĢtirilip 

inĢa edilmiĢtir. Bu dönemde en fazla ve sık olarak hak-batıl, iman-

küfür, tevhid-Ģirk, adalet-zulüm, güzel ahlâk- kötü ahlak, 

yükümlülükler-sorumluluklar, sevap-ceza, cennet-cehennem 

konuları üzerinde durulmuĢ ve müminlerin Hakk‘a bağlılık, gerçek 

iman ve Ġslam, tevhid bilinci, hukuka saygı, adalet, güzel ahlâk, 

görev ve sorumluluk bilincinin kabullenilip özümsenilmesiyle 

yepyeni bir toplum, Ġslâm toplumu ortaya çıkartılmıĢtır. 

Medine‘de indirilen surelerle de sahabedeki bu insanî kimlik ve 

mümin kiĢilik, ortamın ağır Ģartları ve ahkâm ayetleriyle daha da 

pekiĢtirilip sarsılmaz hâle getirildi. 

MüteĢâbih: Sözlükte benzeyen anlamına gelen müteĢâbih, 

terim olarak; manası kolaylıkla anlaĢılmayan, birçok manaya ihtimali 

olup bunlardan birini tayin edebilmek için haricî bir delile ihtiyaç 
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duyulan, ne anlama geldiği, ne anlatmak istediği ilk bakıĢta 

anlaĢılmayan, manası açık ve net olmayan, niteliği (seçikliği) belli olsa 

da içeriği (açıklığı) belli olmayan, ġaban ayında değil de Ramazan 

ayında oruç tutulması ve namazların sayısı gibi manası akılla 

kavranamayan lafızlara ve ayetlere denir. 

Muhkem: Sözlükte sağlam, esaslı ve dayanıklı anlamına gelen 

muhkem, terim olarak, manası kolaylıkla anlaĢılan, haricî bir yoruma 

ihtiyaç göstermeyen ve tek anlamı olan, ne anlama geldiği, ne anlatmak 

istediği ilk bakıĢta anlaĢılan, manası açık ve net olan, niteliği ve içeriği 

(seçikliği ve açıklı) belli olan Kur‘ân‘ın sarih lafızlarına ve ayetlerine 

denir. 

Mushaf: Bir araya toplanıp bağlanmıĢ sayfalar demektir. 

Bununla maksat, Kur'ân'ın bütün sûre ve âyetlerinin yazılıp bir araya 

toplanmıĢ, ciltlenmiĢ ve iki kapak arasına alınmıĢ halidir. Kur'ân, 

Peygamber (s.a.v)Efendimizin sağlığında çeĢitli malzemelere yazılmıĢ, 

ancak mushaf haline getirilmemiĢti. 

Bununla birlikte inen bütün ayetler ve sureler yazılmıĢtı ve 

hafızların hafızalarında korunuyordu. Bu korumayı yüce Allah taahhüt 

etmektedir: “Şüphesiz o Zikri (Kur’ân’ı) bizindirdik. Onun 

koruyucusu da elbette biziz.” (HıcrSuresi,9) Cenab-ı Hak, Kur‘ân‘ı her 

türlü tahriften, bir ayetinin bile zayi olmasından korumuĢtur. Kur‘ân 

hem yazıyla satırlarda hem de ezber yoluyla kalplerde muhafaza 

edilmiĢtir. 

“Ona (Kur’ân’a) ne önünden ne de ardından batıl gelemez. 

(Çünkü O,) hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah 

tarafından indirilmiştir.” (Fussılet Suresi,41–42) 

Kur‘ân‘ı Peygamber (s.a.v)Efendimize öğreten ve onun 

hükümlerini ve nasıl uygulanacağını açıklayan yüce Allah‘tır: Rahman 

suresinde bu husus Ģöyle ifade edilmektedir:“Rahman Kur’ân’ı 

öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretti.” (Rahman Suresi,2–4) 

Peygamberimizin(s.a.v) sağlığında Kur‘ân, bugün elimizde 

mevcut mushafın tertibi üzerine okunmuĢ ve aynı Ģekilde yazıyla 

kaydedilmiĢ, Allah‘tan indiği Ģekliyle korunmuĢtur. Aynı Ģekilde 

vefatından sonra sahabe Kur‘ân‘ın yazılması, okunması, ezberlenmesi 

ve korunmasına gereken titizliği göstermiĢtir. Nitekim Kur'ân Hz. Ebû 

Bekr'in (r. a.) devlet baĢkanlığı zamanında mushaf haline getirilmiĢtir. 

Ġlk mushafa el-Ġmam (asıl) denilmiĢtir. Hz. Osman(r.a) zamanında bu 

ilk nüshadan sekiz adet çoğaltılmıĢtır. Yeryüzündeki bütün mushaflar 

bu nüshalarla aynıdır. 
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Sebeb-i Nüzûl: Sebeb-i nüzûl, iniĢ sebebi demektir. Kur'ân-ı 

Kerim'in bazı sure ve ayetlerinin, bir kısım olaylar sebebiyle inmesine 

bu isim verilmiĢtir. Her âyet için bir nüzul sebebi yoktur. Nüzul 

sebeplerini bilmenin yolu sahih hadislerdir. Bir olay birçok âyetin 

inmesine sebep olabilir. Nüzul sebeplerinin bilinmesi, âyetlerin 

anlamının ve emredilen Ģeyin hikmetinin anlaĢılmasını 

kolaylaĢtırmaktadır. 

Bu konuda birçok eser yazılmıĢtır. ġu eserleri örnek olarak 

zikredebiliriz: Celâlüddîn es-Süyûtî (ö.911/1505)‘nin, Lübâbü‘n-Nükûl 

fî Esbâbi‘n-Nüzûl‘ü, Ebu‘l-Ferac Abdurrahman ibn el-Cevzî 

(ö.597/1251)‘nin, Esbâbü‘n-Nüzûl‘ü, Tahsin Emiroğlu‘nun, Esbâbü‘n-

Nüzûl‘ü. 

Secâvend: Tilâvet sırasında mâna açısından vakfetmenin 

gerekli veya isabetsiz olduğu yerleri belirtmek üzere konan iĢaretlere 

verilen isim. 

Suhuf:"Sahîfe" kelimesinin çoğul olup "sayfalar" anlamına 

gelen "suhuf", Peygamberlerden bazılarına verilen küçük kitapçıklara, 

risalelere denir. Kur'ân'da Hz. Ġbrahim(a.s) ve Hz. Musa(a.s)'ya sayfalar 

verildiği bildirilmektedir.(Necm Suresi,36-37; A'lâ Suresi,, 14, 19). 

Ebû Zer(r.a)'den yapılan bir rivayete göre; Hz. Âdem(a.s)’e, 

on, Hz. Şit (a.s)'e elli, Hz. İdris (a.s)'e otuz ve Hz. İbrahim (a.s)'e on 

olmak üzere peygamberlere toplam yüz sayfa verilmiştir.(Süyûtî, ed-

Dürrü'l-Mensûr, VIII, 489)  

Tecvid:―Tecvîd‖, sözlükte bir Ģeyi iyi, güzel ve sağlam 

yapmak demektir. Kıraat ilminde tecvîd, her harfi mahrecinden hakkını 

vererek okumaktır. Kur‘ân‘ı tecvîd kurallarına uygun olarak okumak 

Müzzemmil suresinin 4‘üncü ayeti ile “Kim Kur’ân’ı sesini 

güzelleştirerek okumazsa bizden değildir.” (Ebu Dâvûd, Salât, 

355)anlamındaki hadis-i Ģerifin gereğidir. 

Kur‘ân‘ın lafızlarını güzel okumak, Kur‘ân‘ın her lafzın ve her 

harfin hakkını vermek, kelime ve terkiplerin eda ve Ģivesini gözeterek 

okumaktır. 

Kur‘ân-ı Kerim Arap lisanı ile nazil olması sebebiyle okunan 

ayetlerden murat edilen maksadın hâsıl olabilmesi için, Arapça lafız ve 

harfleri doğru bir Ģekilde telaffuz etmek gerekir. Çünkü bir harf yanlıĢ 

okunduğu zaman kastedilen mana ifade edilmiĢ olmaz. 

Tecvidin gayesi; Kuran-ı Kerim‘i tilavet ederken dilin hatadan 

korunması, okuyanların dünya ve ahiret sorumluluğundan 

kurtarılmasıdır. Çünkü tecvid; Kur‘ân tilavetini, harflerin mahreç ve 

sıfatlarının hakkını düĢürmeden, ilave ve eksiklik yapmadan ve zorluk 
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çekmeden meleke kesbederek güzel yapmayı öğretmektir. Tecvid 

ilmini teorik olarak öğrenmek farz-ı kifaye; Kur‘ân harflerini lazımî 

sıfatlarına uygun kendi mahreçlerinden düzgün ve doğru okumak farz-ı 

ayn; harfleri birbirleri arasındaki kurallara uyarak yani ―idğam, izhar, 

iklab, ihfa vb…‖ arızî sıfatlara riayet ederek okumak ise vaciptir. 

“Biz ona (peygambere) Kur’ân’ı tertil ile okuduk” (Furkan 

Suresi,32) ve “(Ey Peygamberim!) Kur’ân’ı tertil ile oku” 

(Müzzemmil Suresi,4) anlamındaki ayet-i kerimelerinden Kur‘ân 

ayetlerinin Hz. Peygambere(s.a.v) tertil üzere indirildiğini ashaba da 

aynı ölçülere uyularak öğretildiğini anlıyoruz ve Kur‘ân‘ın tertil üzere 

yani tecvid kurallarına riayet ederek okunması gerektiğini öğreniyoruz. 

Tecvit ilmi; Kur‘an‘ın lafız ve harflerini hatasız olarak, ahenk 

ve Ģivesine riayet ederek ve bütün özellikleri ile Kur‘an-ı Kerim‘in harf 

ve kelimelerinin düzgün okunmasını temin etmektir. 

Tertil: Bir Ģeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusursuz bir Ģekilde 

açık açık, hakkını vererek açıklamaktır. Kur‘ân‘ı tertil üzere okumak; 

Kur‘ân‘ı her harf, kelime, tertip ve manasının hakkını vererek, eda ve 

seda ile tecvit kurallarına uyarak, güzel, düzgün ve kusursuz bir Ģekilde 

ağır ağır ve tane tane okumaktır. Peygamberimiz (s.a.v) Kur‘ân‘ı tertil 

ile okumanın önemini Ģöyle dile getirmiĢtir: “(Kıyamet günü) Kur’ân 

okuyan kimseye şöyle denir: Oku, yüksel ve dünyada Kur’ân’ı tertil ile 

okuduğun gibi (şimdi de) tertil ile oku. Senin cennetteki derecen, 

mevkiin okuduğun ayetlerin sonuncusuna göredir.” (Ebu Dâvûd, Salât, 

355) Bu hadis-i şerif, hem Kur’ân’ı tertil okumanın gerekliliğini hem de 

çok Kur’ân okumanın önemini ifade etmektedir. “Kur’ân’ı güzel ve 

kolay bir şekilde okuyan kimse şerefli ve sadık yazıcı meleklerle 

beraberdir.” (Buharî, Tevhîd, 52)Bu kelime Kur'ân'da iki âyette 

geçmiĢtir. Yüce Allah, Furkân sûresinin 32. âyetinde, Kur'ân-ı ağır ağır 

okuduğunu (parça parça indirdiğini) bildirmiĢ ve Müzzemmil sûresinin 

4. âyetinde ise Peygamberimize, dolayısıyla her mümine, "...Kur'ân'ı 

tertil ile oku" buyurmuĢtur. 

Tilâvet: Tilavet; tabi olmak, peĢ peĢe yapmak, geciktirmek, 

okumak ve manasını düĢünmek anlamlarına gelir. ıstılahta, Kur'ân'ı 

usulüne uygun olarak okumak demektir. Kur'ân'da "telâ" fiili 61 defa 

geçmiĢ ve takip etmek (Şems, 91/2), okumak (Enfâl, 8/2), ilim ve amel 

ile tâbi olmak (Bakara, 2/121), indirmek (Âl-i İmrân, 3/58) ve 

uydurmak (Bakara, 2/102), anlamlarında kullanılmıĢtır. Bu kelime daha 

çok âyetleri, Kur'ân'ı okuma anlamındadır.“Tilâvet”, kıraat'ten daha 

özeldir, her tilavet kıraattir, ancak her kıraat tilavet değildir. Çünkü 

tilavette, tekrar tekrar ve güzel güzel okuma, okunanı anlama ve 
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hükümlerine uyma, insanlara bildirme ve duyurma anlamı 

vardır. “Kitaptan sana vahyolunanı oku.” (Ankebût, 29/45) Bu ayette 

geçen kitaptan maksat Kur'ân-ı Kerim‘dir. "Vahyolunan" ise ayetler, 

Allah'ın emir ve yasakları, hüküm ve tavsiyeleridir. "Kitaptan sana 

vahyolunanı oku" emri, dört görevi içerir: 

 (a) Kur'ân okumayı öğrenmek ve okumak "Oku" emrini 

yerine getirebilmek için, her Ģeyden önce Kur'ân okumayı öğrenmek 

gerekir. Dolayısıyla her Müslüman‘ın Allah'ın kitabı Kur'ân'ı aslından 

yani Arapça olarak düzgün, doğru, güzel ve anlamını bozmayacak bir 

Ģekilde okumayı öğrenmesi gerekir. 

 (b) Kur'ân'ın içeriğini öğrenmek ve anlamak Kur'ân'ı 

okumanın asıl amacı, Allah'ın kelamını anlamak, içeriğini; emir ve 

yasaklarını, helal ve haramlarını, hüküm ve tavsiyelerini öğrenmektir. 

AĢağıdaki ayetler bunun delilidir: "Biz, düşünüp anlayabilsinler diye 

(gerçekleri) bu Kur’ân’da değişik biçimlerde açıkladık." (İsra, 17/41) 

"Biz Kur'ân'ı, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’ân olarak indirdik." 

(Yusuf, 12/2) Kur'ân'ı derinlemesine anlayıp içeriğini öğrenebilmek için 

Arap dilini, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tarih, sosyoloji ve psikoloji bilim 

dallarını bilmek gerekir ise de Kur‘ân meali ve tefsiri okuyarak da 

belirli bir düzeyde Kur'ân'ı anlamak ve öğrenmek mümkündür. Bütün 

kitaplar, bir tek kitabı yani Kur'ân'ı anlamak ve öğrenmek için okunur. 

(c) Kur‘ân'ın hükümlerine, emir ve yasaklarına 

uymak. "Ütlü" fiilinin "uy, tabi ol" anlamı bu manaya iĢaret 

etmektedir. Kur'ân'ı okumak, öğrenmek ve anlamaktan maksat; 

hükümlerini uygulamak, emir ve yasaklarına uymak, öğüt 

almaktır. "Andolsun biz, Kur’ân'ı düşünüp öğüt almak için 

kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?" (Kamer, 

54/17) anlamındaki ayetler bunun delilidir. 

 (ç) Kur‘ân ve hükümlerini diğer insanlara 

öğretmek. "Ütlü" fiilinde "bildir, haber ver" anlamı da vardır. ġu 

ayetlerde ―ütlü‖ fiili bu anlamdadır: "(Ey Peygamberim!) De ki, “Gelin, 

Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyup bildireyim." (En'âm, 

6/151) "(Ey Peygamberim!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini 

gerçek olarak oku, haber ver." (Mâide, 5/27) 

Tilâvet Secdesi: Kur‘ân‘da on dört yerde geçen secde 

âyetlerinin okunması veya iĢitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Bu 

secdenin yapılması vaciptir. Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur‘ân-ı 

kerimde geçen bir ayette Ģöyle buyrulmaktadır: ―Onlara Kur’ân 

okunduğu zaman secde etmiyorlar!” (İnşikâk 84 / 21) Tilavet 

secdesinin vacip oluĢuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) Ģöyle bir 
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rivayette bulunmuĢtur: ―Peygamber (s.a.v) Kur‘ân okurken içinde secde 

ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle 

birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer 

bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: “Âdemoğlu secde ayetini 

okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle 

der: Eyvah! Âdemoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona 

cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana 

da ateş var!” (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)Kur‘ân-ı 

kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin 

gerekliliği hususunda Müslümanlar görüĢ birliği etmiĢlerdir. 

Tilavet secdesinin şartları: Namazın Ġftitah tekbiri ile vaktinin 

belirtilmesi niyeti dıĢındaki bütün Ģartları Tilavet secdesi için de Ģarttır. 

Bu secde için Ġftitah tekbiri alınmaz. Müslüman, akıllı ve ergen olmak; 

âdet ve loğusalık hallerinden temiz olmak gibi namaz için gerekli olan 

vücup Ģartları, Tilavet secdesi için de vücup Ģartıdır. ġu halde secde 

ayetinin okunduğunu iĢiten gayr-ı Müslim, deli, âdetli veya loğusa bir 

kimsenin Tilavet secdesi yapması gerekmez. Ama bunlardan birinin 

okuduğu secde ayetini iĢiten kimse, secde etme ehliyetine sahipse secde 

etmekle yükümlü olur. Secde ayetinin okunduğunu iĢitenler, sarhoĢ 

veya cünüp olsalar bile secde etmekle yükümlü olurlar. Ancak iĢittikleri 

esnada durumları müsait olmadığından, secdeyi daha sonra kaza olarak 

yerine getirirler. Secde ayetini deli bir kimse veya mümeyyiz olmayan 

bir çocuk okumuĢ ise, bunu duyanların secde etmeleri gerekmez. 

Çünkü Kur‘ân-ı Kerim okumanın sahih olması için okuyan kiĢinin iyi 

ile kötüyü birbirinden ayırabilen / mümeyyiz biri olması Ģarttır. 

Elektronik cihazlarda okunan secde ayetini iĢitenler de secde etmekle 

yükümlü olmazlar. 

Tilavet secdesinin sebepleri: Tilavet secdesinin sebepleri üç 

tanedir: 

(a) Secde ayetinin okunması. Sağır olmak gibi bir sebepten 

dolayı kendisi duymasa bile secde ayetini okuyan kimsenin secde 

etmesi vaciptir. Bu ayeti ister namaz dıĢında, ister namazda, gerek 

imamın ve gerekse yalnız baĢına namaz kılmakta olanın okuması 

halinde secde etmesi vaciptir. Ġmama uyarak namaz kılmakta olan 

kiĢiye, secde ayetini okusa bile secde etmek vacip olmaz. Çünkü bu 

kiĢinin, imamın arkasında namaz kılmaktayken Kur‘ân okuması 

yasaktır. Dolayısıyla okuması da secde etmesini gerektirmez. Hatip, 

Cuma hutbesini okurken secde ayetini okursa hem kendisinin hem de 

kendisini dinleyenlerin secde etmeleri vacip olur. Bu secdeyi 

minberden inerek yapar ve cemaat de kendisiyle birlikte secde eder. 
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Ancak minberdeyken secde ayeti okuması mekruhtur. Namazdayken 

secde ayeti okuması halinde bu secdeyi rükû zımnında veya namazın 

asli secdesiyle birlikte yapması mekruh olmaz. Ama bu durumda yalnız 

kendisinin secde etmesi bunun aksinedir. Bu durumda namaz kılanları 

ĢaĢırtacağı için mekruh bir fiil iĢlemiĢ olur. 

(b) Secde ayetini baĢkasından iĢitmek. ĠĢiten kiĢi ya namazda 

olur ya da namaz dıĢında olur. Okuyan kiĢi de bu iki durumdan birinde 

olur. ĠĢiten kiĢi namazda ise, ister imam ister yalnız baĢına namaz 

kılmakta olan biri olsun, bu secdeyi namaz dıĢında yapması gerekir. 

Ancak bu ayeti imama uyan biriden iĢitecek olursa, kuvvetli görüĢe 

göre secde etmesi gerekmez. Secde ayetini iĢiten kiĢi, imama uyarak 

namaz kılmakta olup bu ayeti kendi imamından baĢka birinden duyarsa 

yine secde etmesi gerekmez. Eğer kendi imamından duyar ve kendisi 

de müdrik; namazın baĢından beri imamla birlikteyse, secdede de 

imama uyması gerekir. Eğer bir rekât kılındıktan sonra imama tabi 

olmuĢ: mesbuk biri ise ve secde ayetinin okunmasından önce imama 

tabi olmuĢsa, tilavet secdesini imamla birlikte yapması gerekir. Secde 

ayetinin okunduğu rekâttan sonraki bir rekatta imama tabi olmuĢsa, 

namazdan sonra tilavet secdesini yapması gerekir. 

(c) Ġmama uyma. Ġmam secde ayetini okuduğunda, kendisine 

uyanlar bunu iĢitmeseler bile secde etmekle yükümlü olurlar.Tilavet 

secdesinin yapılıĢı: Tilavet secdesi Ģöyle yapılır:Abdestli olarak kıbleye 

yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahü ekber 

diyerek secdeye varılır. Secdede üç defa (Sübhane Rabbiyel a‘lâ) 

dedikten sonra Allahü ekber diyerek kalkılır. Secdeden sonra selam 

verilmez. Namaz kılmakta olan bir kimsenin bu secdeyi rüku ederek ve 

namazın asli secdesine vararak yerine getirmesi, hastanın veya binek 

üzerindeki yolcunun da ima ederek ifa etmeleri mümkündür. 

Oturmaktayken secde ayetini okuyan kimsenin, ayağa kalkıp ondan 

sonra eğilip secdeye varması müstehap olur.  

Secde ayetleri: Kur‘ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 

tanedir:  

A‘râf suresinin 206; Ra‘d suresinin 15,Nahl suresinin 49,Ġsra 

suresinin 109,Meryem suresinin 58,Hac suresinin 18,Sâd suresinin 

24, Furkan suresinin 60, Neml suresinin 25, Secde suresinin 

15, Fussılet suresinin 37,Necm suresinin 62, ĠnĢikâk suresinin 21,Alak 

suresinin 19‘uncu. Ayetidir. 

Muavvizeteyn: Ġki koruyucu demektir. Bundan maksat, 

Kur'ân'ın Felak ve Nâs sûreleridir. Kur'ân'ın son üç suresi olan Ġhlas, 

Felak ve Nâs sûrelerine ise muavvizât (koruyucular) denir. Ġhlas sûresi, 
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Allah'ı anlatmaktadır. Felak ve Nâs sûrelerinde ise; yaratıkların, 

karanlık gecelerin, büyücülerin, haset edenlerin, insanların göğüslerine 

kötü düĢünceler fısıldayan cin ve insan vesvesecilerinin Ģerrinden 

insanların ilahı, meliki ve Rabbi olan Allah'a sığınılması tavsiye 

edilmektedir. Peygamberimiz (s.a.v), sahabeden Abdullah ibn 

Hubeyb(r.a)‘e, "Akşam ve sabah olunca İhlas, Felak ve Nâs 

sûrelerini üçer kere oku, onlar her şeye karşı sana yeter." buyurmuĢ 
(Tirmizî, Deavat, 117) 

Sahabeden Ukbe b. Amir(r.a), Hz. Peygamber (s.a.v), bana her 

namazın arkasından Felak ve Nâs surelerini okumamı emretti” 
demiĢtir. (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 12; Ebu Dâvûd, Salât, 361)  

Peygamberimizin(s.a.v) eĢi Hz. AyĢe (r.anha.)validemiz diyor 

ki: “Hz. Peygamber (s.a.v), her gece yatağa girdiği zaman iki elinin 

avucunu bir araya getirir, sonra ellerinin içine üfler ve kul hü 

vallâhü ehad, kul eûzü bi rabb’il felakı ve kul eûzü bi rabbi’n-nasi 

surelerini okur, sonra elleriyle elini, yüzünü ve vücudunun 

ulaşabildiği yerlerini mesh eder ve bunu üç defa yapardı.”(Ebu Dâvûd, 

Edeb, 107) 
“Kul hüvellâhü ahad suresi, Kur’ân’ın üçte birine 

denktir.”(Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 11) 

 Peygamberimiz (s.a.v), ashabına, ―Sizden biriniz her gece 

Kur‘ân‘ın üçte birini okumaktan aciz olur mu? BuyurmuĢ, bu, onlara 

zor gelmiĢ ve ey Allah‘ın Resûlü! Hangimizin buna gücü yeter? 

DemiĢlerdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v), Kul hu vallâhü ehad 

Allahü‘s-samed, Kur‘ân‘ın üçte biridir‖ buyurmuĢtur.‖ (Buharî, Fedâilü’l-

Kur’ân, 13) 
Yine Peygamberimiz kendisi veya ailesinden biri hastalandığı 

zaman (Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 14; Müslim, Selâm, 50-51) ve göz 

değmesine (Nesâi, Ġstiaze, 37; Tirmizî, Tıb, 17) karĢı muavvizeteyn'i 

okumuĢtur. Yatmadan önce üç kere muavvizâtı okumuĢ, eline üflemiĢ 

ve elleriyle bütün vücudunu meshetmiĢtir (Buhârî, Fedâilü'l-Kur'ân, 

14). 

Yukarıdaki hadislerden anlaĢılan o ki; Peygamberimiz sözleri 

ve uygulaması ile üç surenin, üç vakitte akĢam, sabah, yatmadan önce 

üçer defa, her namazdan sonra ve geceleyin okunmasını tavsiye 

etmektedir.  

Kur‘ân‘ın konularını üç maddede toplamak mümkündür. 

Tevhîd yani tek Allah inancı, nübüvvet yani Allah‘ın her topluma 

peygamber gönderdiği inancı, ahiret yani öldükten sonra cennet ve 

cehennem hayatı. Ġhlâs suresi tevhîd inancını anlattığı için bu açıdan 
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Kur‘ân‘ın üçte birine denktir. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların 

Ģerrinden Allah‘a sığınılmaktadır. Bir Müslüman bu üç sureyi akĢam, 

sabah ve uyumadan önce üçer defa, namazlardan sonra ve geceleri 

okursa hem imanını tazelemiĢ, hem de her türlü kötülükten Allah‘a 

sığınmıĢ, dua etmiĢ, Allah‘ı anmıĢ ve Kur‘ân okumuĢ böylece ibadet 

etmiĢ olur. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah‘tan 

Ģifa istenebilir. 

Mufassal: Sözlükte tafsil edilmiĢ anlamına gelen mufassal, 

Kur'ân'ın sonundaki kısa sûrelere denir. Mufassal sureler 49'uncu 

sûreden baĢlar ve üç kısma ayrılır: 

(a) Tıval-ı mufassal: Hucûrât sûresinden 85'inci sûre olan 

Bürûc sûresine kadar 36 sûreye bu isim verilmiĢtir. 

(b) Evsat-ı mufassal: Bürûç'tan 92'inci sure olan Leyl sûresine 

kadar olan 7 sûreye bu isim verilmiĢtir. 

(c) Kısar- mufassal: Leyl sûresinden Nâs sûresine kadar olan 

22 sûreye de bu isim verilmiĢtir. 

Mukabele: Bir baĢkasının Kur‘ân-ı Kerîm‘i okuyuĢunu takip 

etmek ve bu suretle hatim indirme anlamında kıraat terimi. Sözlükte 

―iki Ģeyi birbiriyle karĢılaĢtırmak‖ anlamına gelen mukābele, 

Peygamberimizin Ramazan aylarında inen sure ve ayetleri vahiy meleği 

Cebrail'e okumasına dayanmaktadır ki buna "arza" denmiĢtir. 

 Mukabele, üç aylarda ve bilhassa ramazanlarda cami, mescid 

ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hâfızlar 

tarafından okunan Kur‘an‘ı takip etmek suretiyle hatim indirme 

geleneğine ad olmuĢ, zamanla hâfızların bu okuyuĢları için de aynı 

terim kullanılmıĢtır. 

Lahn: Kur‘ân‘ı hatalı olarak okumaya ―lahn‖ denir. Sözlükte 

kıraatte hata etmek, baĢkası-nın anlayamayacağı Ģekilde konuĢmak, 

irapta hata ederek konuĢmak, lehçe, lügat, dil, makam, nağme, melodi, 

ses ve nota gibi anlamlara gelen lahn, bir kırat terimi olarak, harfleri ve 

kelimeleri doğru olarak okumamaktır. Buna zelletü‘l-kârî de denir.  

Lahn, lahn-i celî ve lahn-i hafî olmak üzere iki kısımdır. Lahn-i 

celî, anlamı bozacak Ģekilde kelimeleri yanlıĢ okumaktır. Mesela 

kelimedeki ―tı-ط‖ harfini, ‖د-dal‖ gibi, ―z-س‖ harfini, ―z-ذ‖ harfi gibi bir 

harfi baĢka bir harfin yerine okumaktır. اَنَِّذي yerine اَنَِّشي okumak lahn-i 

celîdir. Lahn-i hafî, anlamı bozmayacak Ģekilde, çekilmeyecek harfi 

çekmek gibi kelimenin okunuĢunda yanlıĢ yapmaktır. Kur‘ân‘ı lahn ile 

okumak, ―Kur‘ân‘ı tertil üzere oku‖ (Müzzemmil, 73/4) emrine 

muhalefet olur. 
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Tercüme: Arapça "terceme" fiilinin mastarı olan "tercemetün" 

kelimesinin Türkçe'de kullanılan Ģeklidir. Sözlükte; bir sözü söylendiği 

dilde açıklamak, bir sözü baĢka bir dilde açıklamak, bir sözü bir 

kimseye ulaĢtırmak, bir sözü baĢka bir dile nakletmek, bir sözün 

anlamını diğer bir dilde dengi bir sözle aynen ifade etmek demektir. 

Tercüme aslın anlamına tamamen uygun olması için açıklıkta, delâlet 

etmede, mücmel ve mufassal, genel ve özel, mutlak ve kayıtlı olmada, 

kuvvette, güzel edada, üslupta, ilim ve sanatta asıldaki ifadeye denk 

olması gerekir. Aksi takdirde eksik bir tercüme olur. Bu itibarla böyle 

bir tercüme yapmak oldukça zordur. Tercümeye, günümüz 

Türkçe'sinde "çeviri" denmektedir. Tercüme, harfî veya lafzî, manevî 

veya tefsîrî olmak üzere iki kısımdır. Harfî-lafzî tercüme, bir cümleyi 

kelimesi kelimesine tercüme etmektir. Yani bir dildeki ifadeyi 

inceleyip, aktarılacak dildeki tam karĢılığını bulmak ve anlamı aynen 

aktarmaktır. Manevî-tefsîrî tercüme ise; aktarılan sözün aslına 

benzemesi gözetilmeyen, sadece asıldaki anlam ve gayeleri güzel bir 

Ģekilde aktarmaktır. Günümüzde, daha çok bu tür tercüme 

yapılmaktadır. Kur'ân'ın lafzî tercümesini yapmak mümkün değildir. 

Tercüme yapanlar tefsîrî tercüme yapmaktadırlar. Yaptıklarına 

"tercüme" kelimesi yerine "meâl" kavramını kullanmaktadırlar. 

Meâl: Sözlükte "bir Ģeyin varacağı gaye, bir Ģeyi eksiltmek" 

demektir. Istılahta, Kur'ân âyetlerini her yönü ile aynen çevirme iddiası 

olmaksızın, baĢka bir dile aktarmak anlamında kullanılır. Kur'ân'ın 

kelime ve cümlelerini kelimesi kelimesine, hiçbir anlamını eksik 

bırakmadan baĢka bir dile çevirmek mümkün olmadığı için Kur'ân'ın 

baĢka dillere çevirisine meâl ismi verilmiĢtir. Bu kelime ile yapılan 

çevirilerde eksik olabilir, bu anlam, âyetin, kelimenin yaklaĢık 

manasıdır demek istenir. 

KUR‘ANDAKĠ KELĠMELER ve HARFLER 

Kıraet cihetinden bazı farklar olduğuna göre Kur'an'ın 

kelimeleri: Medenî Kavle göre: 77.934'dür. Mekkîlerce: 77.437'dir. 

Meraklılar Kur'an'daki bütün harfleri saymıĢlardır. îmlâ ihtilafı ve 

kıraet farkı burada da ayrılıklara sebep olur. 
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Meselâ bir harf Ģeddeli okununca bir harf artar. (Malik, Melik ) 

yazılınca farklı olur. Medenî kavle göre harflerin sayısı Ģöyledir: 

Görülüyor ki çokluk sırasınca en âhenkli olan Nun harfi baĢta gelir. 

Arkasından da Mim harfi. Vakıa L harfi M'den çok ise de çokluk 

kelimelerin köküne bakarak sayılmalı. (El) harfi tarifi bakımından (L) 

(M) den çok gelmiĢtir. (Elif, Vav, Ya) ise harfi med de olurlar. 

HAREKELERĠNSAYISI: 

 

KUR'ANIN ORTASI 

1- Sûre itibariyle Kur'an'ın ortası: Mücâdele süresidir. 

2- Âyet itibariyle Kur'an'ın ortası: ġuarâ süresindeki (Ve in 

nezunnuk'e)'dir veya (Ye'fikün) veyahut (Fe elkas-seharatü) dür. 

3- Kelime itibariyle Hac süresindeki (Azabül harik) veya (Vel 

cülud)'dur. 



52 
 

4- Harf itibariyle Kehif süresindeki (Malem testetı' aleyhi 

sabra) veya az yukarıdaki (Lekad ci'te Ģey'en nükrâ) veya daha 

yukarıdaki (Velyetelattaf) dır. Bu kelimenin (T) si birinci yarıda, (L) si 

ikinci yarıda kalır.(Osman Keskinoğlu ,Kuranı Kerim Bilgileri) 

MEKKÎ ve MEDENĠ SÛRELERĠN VASIFLARI 

Bir sûrenin Mekkî veya Medenî olduğunu bilmek 

nakle bağlıdır. Maamafih ulemâ bu hususta Ģu kaideleri kurmuĢlardır:  

1- Farzlara ve ahkâma dair olan âyetlerin ekserisi Medenîdir. 

Mekkîler din usulüne ve tevhide dâvet eder. ġirki yıkarak kalbleri 

reziletten temizleyip güzel ahlâkı kurmaya çalıĢır, hikmete uygun olan 

da budur. Çünkü Resulüllah geldiği zaman onların içine Ģirk yerleĢmiĢ, 

putlara tapıyorlardı. Âhiret hayatını, sevab ve ikab düĢünmüyorlardı. 

Böyle koyu cehalet ve dalâlet içinde yüzen müĢriklere miras veya alım 

satım kanunları vazolunacak değildi. Evvelâ kalblerine kök salmıĢ olan 

Ģirk ve Ģer köklerini koparıp kazımak, onları daldıkları günah 

bataklığından çıkarıp temizlemek lâzımdı. 

Onun için Kur'an onlara Allah'ı hatırlatıyor, adalet, ihsan, vefa gibi 

ahlâkın yüksek faziletlerini tavsiye ediyordu. Yalan, zina, adam 

öldürmek, evlâtlarını diri diri toprağa gömmek, alıĢ veriĢte hiyle 

yapmak, eksik tartmak gibi kötü huylardan, küfür ve Ģirkten nehiy 

ediyordu. 

AlıĢveriĢ gibi muâmeleler, adam öldürme, zina, iftira ve hırsızlık 

cezaları, evlenme ve boĢanma usûlleri, bunlar Medine'de teĢriî ve tesis 

olunmuĢtur. 

2- "Ya eyyühen-nâs" (ey insanlar) diye baĢlayan âyetler 

Mekkîdir. Bunun aksine "Ya eyyühel-lezine âmenu" (ey inananlar) 

diye hitap edenler Medenîdir. Yâni Medine'de kendilerine hitap 

edilecek büyük bir Ġslâm kitlesi olmuĢtur. Bununla beraber bu kaide 

kuvvetle muhtemeldir, istisnası olabilir. 

3- Mekkî sûreler kısadır. Çetin bir üslûpla mücadele ruhu taĢır. 

"Kellâ" (Hayır!) gibi zorba harflerle baĢlar. Azılı düĢmanlara dehĢetle 

hitap eder. KureyĢ cebabiresine tesir yapacak gibi hitaplar vardır. 

Medine'de korkak Yahudilere böyle hitaba lüzum yoktu. Medenî 

âyetler uzundur. Üslûp sâkindir. Meselâ, "Amme" cüz'ü Mekkîdir: 

Ayetler 570'dir. "Kadsemia" Medenîdir, âyetleri 137'dir. Yarım cüz 

olan Mekkî ġuara sûresi 227 âyettir. Yine yarım cüz olan Medenî Enfal 

sûresi 75 âyet tutar. 

4- Mekkî sûreler ruhanî cezbeler, tatlı musikî âhenklerle 

doludur. Medenî sûreler derin derin düĢüncelere sevkeder. 

http://kitap.mollacami.com/osman-keskinoglu/index.asp
http://kitap.mollacami.com/kurani-kerim-bilgileri/index.html
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5- Mekkî sûrelerdeki elfazda azamet ve ihtiĢam vardır. 

Kelimeler dolu ve ağırdır. Medenî sûrelerde daha ziyade dinî elfaz ve 

ahkâm ıstılahları bulunur. Kanun dili gibi dolgundur. 

6- Mekkî sûrelerde geçen ümmetlerin kıssalarından bahis 

vardır. "Onların ahvalinden ibret alın" der. Nasihatla ve vaazlarla 

doludur. Medenî sûrelerde ise feraiz, had cezaları, cinayet, ahvali 

Ģahsiyeden bahsolunur, a'mâl ve ibadetler zikredilir. 

7- Mekkî sûrelerde Yahudi ve Hıristiyanlardan bahis yoktur. 

Oradaki mücadele müĢriklerle idi. Medenî sûrelerde ise Yahudi ve 

Nasârâ yani Hıristiyan ile münafıklardan bahsolunur. 

8- Mekkî sûrelerde cihad yoktur. Dâvet ve tebliğ, inzâr ve 

tehdit vardır. Medenî sûrelerde cihad âyetleri ve kıtal vardır. Medenî 

âyetlerin sayısı 1456 dır. Kalanı Mekkîdir. 

KUR‘AN OKUMANIN FAZĠLETĠ 

Kur'an-ı Kerim'i okumanın usul ve âdabı vardır. Bunları bizzat 

Hazret-i Peygamber öğretmiĢ ve Ashab-ı Kiram buna riayet etmiĢ, 

onlardan sonra gelenler de onlara uyarak aynı yolu takip etmiĢlerdir. 

Ancak onlar sadece Kur'ân'ı okumakla iktifa etmiyorlar, manasını 

anlayıp belliyorlar, bilmedikleri bir Ģey olunca, onu bilenlere sorup 

öğreniyorlar, böylece Kur'an'ın hakkını vermiĢ oluyorlardı. Ebü 

Abdurrahman Sülemi bu konuda Ģu açıklamayı yapar: Osman b. Affan, 

Abdullah b. Mes'ud gibi Kibar-ı Ashap, bize Ģöyle haber verdiler: Onlar 

Hazret-i Peygamber'den on âyet öğrendiler mi, bu ayetlerin tefsirini 

yapmadan, mânalarını anlamadan, ilme ve amele dair olan mes'eleleri 

çözmeden diğer on âyete geçmezlermiĢ. Biz Kur'an-ı Kerim'i iĢte böyle 

zatlardan öğrendik. Biz Kur'an'ı ve O'nunla amel etmeyi belledik. 

Bizden sonra öyle kiĢiler gelecek ki, Kur'an'ı su gibi ezberleyecekler, 

fakat hançerelerini ve boğazlarını geçmiyecek... 

Enes b. Malik'ten, Ġmam Ahmed b. Hanbel Ģöyle rivayet eder: 

Enes hazretleri diyor ki, bir kimse Bakara ve Al-i Ġmrân sûrelerini 

baĢtan sona kadar ezbere okuyunca, gözümüzde öyle büyüyordu ki, 

bunlar uzun sûrelerdir. Abdullah b. Ömer, Bakara sûresi üzerinde sekiz 

yıl çalıĢarak öğrendi, çünki hem ezberliyor, hem de mânâsını tefsire 

çalıĢıyordu. Bir âyeti tam olarak anlamadan, içindekileri kavramadan 

baĢka âyete geçmezdi. 

Kur'an-ı Kerim bu yolda okunursa maksad hasıl olur. Abdullah 

b. Mesûd hazretleri Ģöyle demektedir: Bakara ve Al-i Ġmran sûrelerini 

derin derin düĢünerek, ince manalarını anlayarak okumak, bana Kur'an'ı 

hatim etmekten daha büyük haz verir. Zelzele ve Kâria sûrelerini 

mânalarını düĢüne düĢüne okumak, Bakara ve Al-i îmran sûrelerini 
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sür'atla okumaktan daha çok hoĢuma gider. 

Ġmam Gazzali merhum, Kur'an okumanın âdabını, usûlünü en iyi bilen 

ve anlatan büyük âlimlerdendir. Ġhyâu'l-Ulûm'da, bu konuyu çok güzel 

iĢler. Ashab-ı Kiram içinde Ebû Mûse'l-EĢarî hazretleri, Kur'an'ı en 

güzel bir sesle, hoĢ bir edâ ile okuyanlardandı. Peygamberimiz (s.a.s.) 

O'nu seve seve dinler ve O'na iltifat ederek:— Seni Kur'an okurken 

dinlediğim zaman, Davud Peygamber'in Mizmarı sanki sana verilmiĢ 

gibi gelir bana, derdi. Ebû Mûse'l-EĢari de bundan çok memnun 

kalır:— Yâ Resulallah! Vallahi senin dinlediğini bilsem, daha özenir, 

daha güzel okumaya çalıĢırdım, derdi. 

Hazret-i Ömer, bir yerde Ebû Mûse'l-EĢari'ye rastlayınca O'na 

iltifatta bulunur;— Bize Rabbimizi zikret, O'nu hatırlat, ya Ebû Musa, 

diyerek O'ndan Kur'an okumasını diler, ve O'nu dinlerdi. 

Hazret-i AiĢe validemiz, bir akĢam Hazreti Peygamberin yanına biraz 

geç geldi, Hazreti Peygamber O'na:— Neden böyle geç kaldın, seni 

alıkoyan nedir? diye sordu. O da:— Bir kiĢinin Kur'an okuyuĢunu 

dinledim, ondan daha güzel seslisini iĢitmiĢ değilim, onu dinlerken 

geciktim, diye cevap verdi. 

Hazreti Peygamber kalkıp gitti, O da bir müddet dinlemeye daldı, sonra 

Hazreti AiĢe'ye:— Bu, Ebu Huzeyfe'nin kölesi Sâlim, dedi. Allah'a 

Ģükürler olsun ki, ümmetimin içinde onun gibileri var. 

Bu rivayetlerden Ashab-ı Kiram'ın Kur'an okumaya, 

ezberlemeye ne kadar önem verdiklerini görüyoruz. Hazret-i 

Peygamber ümmetini Kur'an öğrenmeye ve O'nu öğretmeye teĢvik 

etmiĢtir. Kendisi etrafa Kur'an öğreticileri gönderirdi. Medine'ye ilk 

gönderdiği Kur'an hocası Mus'ab'dır. Yemen'e de Kur'an'ı en güzel 

okuyanlardan olan Ebû Mûse'l-EĢ'ari'yi göndermiĢtir.  

Kur'an-ı Kerim'in faziletine dair bazı Hadis-i ġerifleri burada 

zikredelim:"Hafızasında Kur'an'dan bir Ģey bulunmayan kimse, 

harap eve benzer."(ĠbniMes'ûd'dan).  

Kur'an okuyun, zira O, kıyamet günü sahibine Ģefaatçi 

olacaktır."(Müslim). 

"Kim ki Kur'an okur, O'nunla amel ederse, ana ve 

babasına kıyamet günü öyle bir tac giydirilir ki, O'nun ziyası, 

dünya evlerindeki güneĢin ziyasından daha güzeldir. Ya O'nunla 

amel edeni siz ne sanıyorsunuz. " (Muâz b. Cebel'den). 

"Kur'an okuyan kimse, peygamberliği gönlünün içine almıĢ 

demektir, Ģu kadar var ki, ona vahiy gelmiyor. Kur'an ehline, 

kızanla beraber kızmak, cahillik yapanla cahillik yapmak asla 
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yakıĢmaz. Zira onun içinde Allah kelamı vardır. " (Abdullah b. 

Ömer'den). 

"Ġnsanlardan ehlüllah olanlar vardır. Kimdir onlar, Ya 

Resülallah! dediler. Kur'an ehli, buyurdu. Onlar Allah'ın ehl-i 

yakın ve has kullarıdır." (Ġbni Mâce, Neseî). 

"Hazreti Peygamber bir defa Ebû Zer'e demiĢti ki; Ya Ebû 

Zer! Allah'ın Kitabından bir âyeti öğrenmen, senin için yüz rekât 

namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ġlimden bir bab öğrenmen, 

onunla amel olunsun, olunmasın, yüz rekât namazdan hayırlıdır." 

"Evvelkilerin ve sonrakilerin ilmini arayan kimse, Kur'an'ı 

araĢtırsın." 

"Ümmetimin en Ģereflileri Hamele-i Kur'an 'dır. O'nu 

ezberleyenlerdir." 

"Evlerin en aĢağısı içinde Kitabullahtan birĢey 

bulunmayandır." (Ġbni Mace) 

"Bu Kur'an Allah'ın bir ziyafet sofrasıdır, o sofradan 

gücünüzün yettiği kadar hisse almaya bakın" 
Hazreti Ali (Kerremallahü vechehü) diyor ki, ben 

Resulullah'tan iĢittim, Ģöyle buyurdu:"Ġleride karanlık gece parçaları 

gibi fitne olacak. Ya Resulallah! Ondan kurtuluĢ ne iledir? Dedim. 

Buyurdu ki: Allah'ın kitabı iledir. O'nda sizden öncekilerin 

kıssaları var, sizden sonrakilerin haberleri var, aranızdakinin 

hükmü bulunur. O ara bulucudur, hakemdir, hezl değildir. Kim ki, 

ceberut ve gaddarlık satarak O'nu terk ederse, Allah onun belini 

kırar. Kim ki, O'ndan baĢkasında hidayet ararsa, Allah onu 

ĢaĢırtır. O, Allah'ın sağlam ve dayanıklı ipidir. O açık bir nurdur. 

O zikr-i hâkimdir, doğru yoldur. O'nunla arzular ĢaĢmaz, diller 

dolaĢmaz, iltibasa uğramaz, görüĢler parçalanıp dağılmaz. Âlimler 

O'na doymaz, müttekiler O'ndan usanmaz, bıkmaz. O, çok 

okumakla eskimez, acayibi bitip tükenmez. O'nu cinler iĢittikleri 

zaman: "Biz acayip bir Kur'an iĢittik." dediler. O'nun ilmini bilen, 

ileri gider, O'nunla söyleyen doğru söyler, O'nunla amel eden 

mükâfat görür. O'nunla hüküm veren adalet yapar. O'na davet 

eden doğru yola hidayette demektir." (Tirmizi) 

''Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip ezberleyen ve 

öğretendir."(Buhari veSünen'ler) 

"Kıyamet günü oruç ve Kur'an kula Ģefeâtçı olurlar. Oruç: 

"Ya Rabbi" der, "Ben O'nu gündüzleri yemeden, içmeden ve 

zevklerinden alıkoydum, Ģimdi beni O'na Ģefaatçi kıl." 

"Kur'an der ki: "Ya Rabbi! Ben de geceleri O'nu uykudan 



56 
 

alıkoydum, beni O'na Ģefaatçi yap. "Böylece her ikisi de Ģefaatçi 

olurlar." (Beyhakî). 

ĠLK ve SON NAZĠL OLAN ÂYET-Ġ KERĠMELER 

Bu mevzu yukarıda fetret-i vahiyden bahsederken de geçmiĢti, 

fakat bunu tekrar incelemek faydalı olacaktır: Kur'an'da ilk nâzil olan 

âyet veya sûre hangisidir? Bu mevzu çok üzerinde durulmuĢ bir 

meseledir. Her Ģeyden önce Ģunu bilelim ki: Bu evvel nâzil olma 

ihtilâfları sûrenin tamamı itibariyle mi, yoksa bazı âyetleri veya baĢları 

itibariyle mi? Asıl meseleyi halledecek olan budur. 

Kat'î netice Ģudur: Âyet itibariyle ilk nâzil olan "Ġkra'ın 

baĢından Malem Ya'lem"e kadar beĢ âyet olduğu Ģüphesizdir. Sonra 

Müddessir'in baĢı veya Nun Velkalem'dir. Tam sûre olarak Fatiha'nın 

nüzulü ilk olarak gösteriliyorsa da Beyhakî'nin, bu rivayeti mürseldir. 

Hadîsin senedinden sahabe düĢmüĢtür. Câbir Bini Zeyd de evvel nâzil 

olan "Ġkra' sonra Nun Vel-kalem, sonra Müzzemmil, sonra Müddessir, 

sonra Fatiha sûresi" olduğunu iddia etmiĢti. Kur'an'da da bu sıra ile 

iĢaret olunmuĢtur. Ġkra'ın beĢ âyetinin evvel nâzil olması, Fatiha'nın tam 

sûre olarak evvel nâzil olmasına, bu arada baĢka sûrelere ait bir kısım 

âyetlerin nâzil olmuĢ bulunmasına münafi değildir. Öncelik muhtelif 

itibarlardadır. Meselâ aradaki muhtelif rivayetleri telif için Ģöyle de 

denilmektedir. Âyet bakımından ilk Ġkra', tebliği emre dair Müddessir, 

sûre itibariyle Fatiha ilk nâzil olmuĢ olur. Demek ki ilk nâzil oldu 

derken bu, rasgele değil, muhtelif hususlara göre ilk nâzil olanlar 

vardır. 

Son inen âyet hakkında da ihtilâflar vardır: 

ًَ ۪دًْٝۜا  - 1 ْسََل ٌُ اْْلِ َز۪ضُٞت ىَُن َٗ ۪تٜ  ََ ٌْ ِّْع ُْٞن ُت َعيَ َْ ََ اَْت َٗ  ٌْ ٌْ ۪دَُْٝن ْيُت ىَُن ََ ًَ اَْم ْ٘ اَْىَٞ

''Bugün sizin için dininizi ikmal ettim. (Elyevme ekmeltü leküm 

diyneküm).(Maide Suresi,3)Âyeti son nâzil olandır, diyenler var. Bu 

Arifede vedâ haccında nâzil oldu. Süddî der ki: "Bundan sonra helâl ve 

harama dair nâzil olmamıĢtır."Hz. Ebu Bekir(r.a), kemalden sonra zeval 

var, diyerek müteessir oldu. Bundan sonra Hazreti Peygamber 81 gün 

yaĢadı. 

اتَّقُ٘ا 2 َٗ ََُ۟ ٘ َُ ٌْ َْل ُْٝظيَ ُٕ َٗ ا َمَسثَْت  ٍَ ٚ ُموُّ َّْفٍس  فّه َ٘ ٌَّ تُ ِ ثُ
ِٔ اِىَٚ ّللّاه َُ ۪فٞ ا تُْسَجُع٘ ًٍ ْ٘ َٝ 

﴿281 ﴾  

 "Allaha döneceğiniz o günden sakının."(Bakara Suresi,281)Son 

inen âyet budur. Bundan sonra Resulûllah dokuz veya yedi gün yaĢadı. 

Ashab bundan acı haberin yaklaĢtığını anladı. 

3 - Son inen sûre "Ġza cae Nasrul-lahi Vel-feth"  

اْىفَْتُحُۙ ﴿اَِذا َٗ  ِ
﴾1 َجآَء َّْصُس ّللّاه Nasr süresidir. Bu da eyyam-ı teĢrikte nâzil oldu. 
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4 - Berâ'nın sonu, Bakara'nın sonu, diye de rivayetler vardır. 

"El-yevme ekmeltü" Hiccetül-Veda 'da arefe günü nâzil olduğuna göre 

son denemez.Hıccetül Veda: Veda haccı mânasına gelir; 

Peygamber(s.a.v)Efendimizin son yaptığı hacca verilen isimdir. 

Meğerki kemal-i dine dair son âyet denilsin. Süddî'nin dediği 

gibi, ondan sonra haram ve helâla dair nâzil olmasa da vaaz ve irĢada 

dair nâzil olanlar vardır, Nasr süresi gibi. Demek son nâzil olan derken 

de söz rastgele değil, mukayyettir. Bir hususa dair son inen Ģudur 

denilebilir. Bu itibarla ilk inen âyet Ġkra' olduğu gibi son inen âyet 

"Allaha döneceğiniz o günden sakının" âyetidir. Nasıl ki ilk inen 

Müddessir olduğu gibi. Son inen sûre de "Nasr" süresidir, diyebiliriz. 

Sözü uzatmamak için burada nakletmediğimiz diğer rivayetler de 

vardır. Bu hususta on kavi vardır. Görülüyor ki çeĢit itibariyle ilk veya 

son diyebiliyoruz. Filân hususta son Ģudur demek mümkündür. Nasıl ki 

bazıları bunu tasrih etmiĢtir. Kemali-dine dair, ribaya, helâl ve harama, 

feraiza ait, kıssa ve haberler hakkında son Ģudur, demiĢlerdir. Söz 

mutlak değil, mukayyettir. Böylece zahiren muhalif görünen 

rivayetlerin beynini telif ve tevfik mümkündür. Herkesin ilk veya sön 

derken gözettiği bir husus ve cihet vardır. Cümlenin maksudu bir amma 

rivayet muhtelif. Mesele yalnız bu kadar değildir; baĢka baĢka 

itibarlarla da evvel ve son nâzil olan âyetler vardır: Mekke'de son inen, 

Medine'de ilk nâzil olan gibi. Bunları Ģöyle bir hülâsa halinde 

arzedelim: 

Mekke'de ilk nâzil olan âyet: Ġkra'dır. 

Mekke'de ilk nâzil olan süre: Müddesir veya Fatiha‘dır. 

Mekke‘de ilk ilân olunan sûre: Vennecm‘dir. 

Mekke'de son nâzil olan sûre: Mü‘minûn‘dur. 

Medine'de ilk inen sûre: Bakara süresidir. 

Medine'de son inen âyet: Vettekû yevmen türceune fihi ilal-

lah.  

Medine'de son inen sûre: Nasr‘dır. (Osman Keskinoğlu ,Kuranı 

Kerim Bilgileri,Diy.Vakf Yay.) 
NÜZUL SEBEBĠ 
Âyetler ekseriyetle bir sual veya hâdise dolayısı ile inerdi. 

Âyetin nüzulüne sebep olan hâdise veya suale sebebi-nüzûl diyoruz. 

1- Catafan kabilesinden bir adamda kardeĢinin yetim oğlunun 

malı vardı. Yetim bülûğa erince amcasından malını istedi, vermedi. 

Peygambere müracaat ettiler: "Yetimlere mallarını verin" âyeti nâzil 

oldu. ĠĢte böyle hâdiseler dolayısıyla âyetler inerek Ġslâm cemiyetinde 

ahkâm vaz olunuyordu. 
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2- Resulûllah, Mersidi Ganevi'yi, Mekke'deki zayıf 

Müslümanları getirmek üzere oraya göndermiĢti. Ganevi Mekke'ye 

vardığı zaman müĢriklerden bir kadın, cahiliyyet zamanında olduğu 

gibi, kendisini ona arzetti. Kadın güzel ve zengindi. Fakat Ganevî 

Allahtan korkarak ondan yüz çevirdi. Kadın sonra ona evlenmek 

teklifinde bulundu. O da kabul etti. Ancak bunu Resulûllahın 

müsaadesine bağlı bıraktı. Ganevî, Medine'ye geldiği zaman meseleyi 

Peygambere arzederek bu evlenme iĢine izin istedi.O zaman Bakara 

süresindeki Ģu âyetler nâzil oldu:"Müşrik kadınları iman etmedikçe, 

onları nikâhla almayın...''Birçok ahkâm da soru üzerine teĢri' olunmuĢ, 

hükmü bildirilmiĢ, cevapverilmiĢtir. Bu sualleri Mü'minler, Yahudiler, 

MüĢrikler soruyordu. Maksatları muhtelifti: Ekseriyetle 

"Yes'elûneke" (Sana soruyorlar) ibaresiyle baĢlıyanlar Ģunlardır: 

Yes'elûneke Anil-ehille; Sana hilâlları soruyorlar. 

Yes'elûneke Maza Yünfikûn: Sana neyi infak edeceklerini 

soruyorlar Yes'elûneke AnıĢ-ġehril-Harâm: Sana Ģehri haramı 

soruyorlar. 

Yes'elûneke Vel-meysiri: Sana Ģarap ve kumarı soruyorlar. 

Yes'elûneke Anil-Yetâmâ: Sana yetimlerden ötürü soruyorlar. 

Yes'elûneke Anil-mahîd: Sana hayzı soruyorlar. 

Yes'elûneke Maza Uhille lehüm: Sana onlara neler helâl 

kılındı diye soruyorlar. Yes'elûneke Anis-saati: Sana kıyameti 

soruyorlar. Yes'elûneke Anil-enfâli: Sana enfali, ganimeti 

soruyorlar. 

Yes'elûneke Anir-ruh: Sana ruhu soruyorlar. Yes'elûneke 

An Zül-karneyni: Sana Zülkarneyni soruyorlar. 

Yes'elûneke Anil-Cibal: Sana dağlardan ötürü soruyorlar. 
Bazan soran müphemdir, bazan insanlar soruyor gibi, 

umumîdir. Bazan ehli kitabın sorduğu tasrih olunur. 

Müfessirler sebebi nüzul dediğimiz bu münasebetlere 

ehemmiyet vermiĢler, müstakil eserler meydana getirmiĢlerdir. Nüzulün 

sebebini anlamak Kur'an'ı anlamakta esastır. Sebebi nüzulü bilmenin 

âyeti anlamaya büyük yardımı vardır. 

Ashabı Kiram da böyle idi. Hazreti Ömer bir defa Ġbni Abbas'a 

dedi ki:— Peygamber birken, bu ümmet nasıl olur da ihtilâfa düĢer?  

Ġbni Abbas cevap verdi:— Yâ Emirel mü'minin! Kur'an bize 

nâzil oldu, onu okuyoruz, ne hakkında nâzil olduğunu biliyoruz. Bizden 

sonra bazı kavimler, cemaatler olacak, Kur'an okuyacaklar, fakat ne 

hakkında nâzil olduğunu bilmiyecekler. Herbirinin bir re'yi olacak. 

Re'ye düĢünce de ihtilâf edecekler, ihtilâf da mukateleye, döğüĢe 



59 
 

götürür,Buharî‘nin nakline göre, Ġbni Mesud derdi ki: "Kitabullahtan 

hiç bir âyet yoktur ki, nerede ve ne hakkında nâzil olduğunu herkesten 

daha iyi bilmiĢ olmayayım." O, sebebi nüzulü iyi bildiğinden yanlıĢ 

tefsirleri düzeltirdi. Bir adam bir defa kendisine gelerek dedi ki:— 

Mescitte bir adam var: ''Göğün açık bir dumanla geleceği günü bekle" 

âyetini Ģöyle tefsir ediyor: Kıyamet gününde insanları bir duman 

kaplayacak, nefeslerini tıkayacak, ilâh..." 

Ġbni Mesud dedi ki:— Kim bir Ģey bilirse söylesin, bilmezse 

Allah bilir, desin. Bu âyetin nüzul sebebi vardır. KureyĢ, Resulûllaha 

karĢı gittiklerinden beddua etti. Kıtlık oldu. KureyĢliler açlıktan leĢleri, 

kurumuĢ derileri yediler. O derece zayflamıĢlardı ki, gözlerinin feri 

kaçmıĢ, her tarafı dumanlı görüyorlardı, bu onu anlatır. 

Ebu Süfyan'ın müracaatı üzerine Resulûllah dua etmiĢ, kıtlık 

zâil olmuĢ, fakat KureyĢ yine düĢmanlığını göstermiĢ, sonunda 

KureyĢin uğrayacağı azabın daha Ģiddetli olacağı bildirilmiĢti. Bu da 

Bedir harbinde tahakkuk etmiĢtir. ĠĢte bu âyetler onu anlatır:"Dinle, bir 

gün gök apaçık dumanlı olacak, Herkes bunu acı bir azap sayacak: 

"Yarab bizim üzerimizden bu azabı kaldır, iman edeceğiz!" 

diyecekler. Onlar nasıl ibret alabilirler ki onlara her Ģeyi izah eden 

bir Peygamber geldiği halde ondan yüz çevirerek: "Bu adam 

kendine bir takım Ģeyler öğretilmiĢ bir mecnundur'' dediler. Biz 

azabı biraz kaldıracağız, fakat yine döneceksiniz. Biz de size büyük 

darbeyi indireceğiz ve sizden intikam alacağız." 

Buharî ve Müslim rivayet ediyorlar:"Verilenlere sevinenler..." 

âyetini Mervan bini Hakem anlayamadı. Tereddüde düĢtü: "Eğer herkes 

verilenle sevinince ve yapmadığı bir Ģeyle öğününce azab olunursa 

birimiz kurtulamayız." dedi. 

Hz.Ġbni Abbas(r.a) ona âyeti nüzul sebebiyle izah etti: "Bu âyet 

ehli kitap hakkında inmiştir. Peygamberimiz onlara bir şey sordu, 

sakladılar. Yanlış haber verdiler, sorulanı haber vermişler gibi 

gösterdiler ve öğünmek istediler. İşte âyet bunların riyakârlığını 

anlatır." 

Nüzul sebebine dayanan bu izahtan sonra Mervan'ın müĢkülü 

halledilmiĢ oldu.Âyetler, hâdiselere göre iniyordu. Nisa' Sûresi, Uhud 

harbinden sonra nâzil oldu. Bu harbde Ģehit düĢenler olmuĢtu. Onların 

eĢleri dul, evlâtları yetim kaldı. Onların ahvalini beyan etmek, bahis 

konusu yapmak lâzımdı; Evlenmeleri, yetimleri, bunlara temas edilerek 

bildiriliyor. ĠĢte nüzul sebebi bu demektir.(Osman Keskinoğlu ,Kuranı Kerim 

Bilgileri,Diy. Vakf. Yay) 
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KUR‘AN YAZISININ HAREKE ve NOKTALANMASI, 
BaĢtan yazı noktasız ve harekesizdi. Kur'an böyle yazılıyordu. 

Böyle noktasız ve harekesiz mushaflar yazılmıĢtır. Bu yazının 

okunması güç olmakla beraber bazı iyi cihetleri de vardı. Meselâ: 

Peygamberden iĢitilen kıraatlerin okunuĢuna müsaittir. Bir kelimede 

muhtelif kıraatler toplanabiliyordu veya kelimenin müsaadesi 

nisbetinde kıraat ediliyordu. Yedi kıraatin hepsi Mushafı Osman'ın 

resmine, yazısına uygundur. Kıraatde zaten bu Ģarttır. Misal verelim: 

―Vema rabbüke gafilen bimain yağlemun‖. 123 âyet, noktasız 

olduğundan, ―Tağmelun da yağmelun ―da okunur, her iki kıraate de 

müsaittir.  ―Fezadeha min tahteha.‖19:34 âyet, harekesiz olduğundan ;‖ 

min, men ―diyeher iki türlü kıraate de elveriĢlidir. 

Ġslâmiyet etrafa yayılınca Arap olmayan unsurlar da Müslüman 

olmuĢlardı. Bunlar noktasız ve harekesiz Kur'an'ı okumakta herkes gibi 

güçlük çekiyordu. Lahne ve hataya düĢüyordu. Bu güçlüğü gidermek, 

hataları önlemek için hareke ve nokta koyma çaresine baĢvurulmuĢtur. 

Bu iĢ baĢlıca üç safha geçirmiĢtir: 

1-Kelime sonlarında nokta Ģeklinde harekeler konması, 

2- Birbirine benzeyen harfleri ayırdetmek için harflerin 

noktalanması, 

3-Bugünkü Ģekildeki harekelerin konulması. 

Bunları birer birer izah edelim: 

1-Muaviye'nin Hilâfeti devrindeyiz. A'rabînin birisi:"Va'lemû 

ennallahe beriün minel-MüĢrikîne ve Resulihi" diye okuyor. Bu 

okunuĢa göre mâna çok bozuk oluyor. Bu gibi i'rap hatalarını önlemek 

için Irak Valisi olan Ziyad ibni Ebih, devrinin âlimi Ebül-Esved 

Duelî'ye (H. 69/M. 688) emrediyor. Buradaki hata i'rab hatası 

olduğundan kelimelerin sonlarının doğru okunup i'rap verilmesini 

sağlayacak iĢaretler koymasını söylüyor. Ebül-Esved de kelimelerin 

sonlarına nokta Ģeklindeki harekeleri koymaya baĢlıyor. Üstün için 

harfin üzerine bir nokta, ötre için harfin içine veya önüne bir nokta, esre 

için harfin altına bir nokta koyuyor. Tenvin için iki nokta koyuyor ve 

bu iĢi Ģöyle yapıyor: 

Kâtibine diyor ki: ''Ağzımı açtığım zaman harfin üstüne bir 

nokta koy, ağzımı topladığım vakit harfin içine bir nokta koy, esre 

okuduğum zaman harfin altına bir nokta koy!" O zaman bugünkü 

ıstılahlar henüz olmadığından böyle basit tâbirlerle, basit bir yolda 

harekeleme iĢini yapti. Tenvin için iki nokta koydu. Sonraları bu tarz, 

noktayla harekeler kelimenin bütün harflerine teĢmil olundu. Ancak 
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bunlar Mushafın yazılmıĢ olduğu mürekkebin rengine uymayan bir 

renk ile yapılıyordu. 

Bu usul Mağripte ve Endülüste Dördüncü asrın ortalarına kadar 

devam etmiĢtir. ġarkta Halil ibni Ahmed'in harekeleri yayıldığı halde 

onlar bu tarzı bırakmadılar. Böyle kelimelerin sonları veya bütün 

harfleri nokta ile harekelenmiĢ Mushafları görüyoruz. Bazan bu 

noktalar küçük bir daire Ģeklini almıĢtır (o). Bilhassa harflerin 

noktalanmasından sonra hareke noktalariyle harf noktaları birbirine 

karıĢmasın diye daire Ģeklindeki hareke noktaları behemehâl lâzımdı. 

BaĢtan harflerde nokta olmadığından bu iltibas yoktu. Ayrı renkte 

olmak, iĢi halledemiyordu. Hareke noktaları asıl yazıdan sanılmasın 

için harflere mahsus ve ekseriya siyah olan noktalardan ayrılmak üzere 

Mushaflarda ayrı renkte konurdu. En eski Mushaflarda kırmızı, 

sonraları sarı, yeĢil ve nadiren mavi renkle yazılırdı. Nokta yerine 

konulan küçük daireler de böyledir. Dinî olmayan eserlerde ise bu 

harekeler hiç kullanılmaz. Bu usule göre:―Vel kalemu vema 

yesturun.‖âyeti Ģöyle hareke alır: ْيسطْزْوْن ْوْما ْوانْقْهمveya ْوْمائسْطزْوْن ْوانْقْهم  

2- Ġkinci merhale: Harfler birbirine benzediğinden yine iltibasa 

düĢülüyordu. Hattâ bu yüzden hatalara düĢüldüğü söyleniyor. Onun için 

birbirine benzeyen harfleri ayırdetmek için Haccac zamanında (H. 41-

95/M. 661-713), Nasr bini Âsim (H. 89/M. 707) ve Yahya bini Ya'mer  

(H. 129/M. 746) harflere nokta koyma iĢini baĢardılar. Harf noktaları 

aynı renkte yâni siyah idiler. Harekenoktaları ise baĢka renkte idi. Ġbni 

Hallikân "Vefeyâtül-A'yân" da Haccac'ın tercümeihalinde diyor 

ki: "Ebu Ahmet Askeri "Kitabüt-Tashif' de hikâye ediyor: Bütün nâs 40 

yıldan fazla Mushafı Osman üzere kıraat ettiler. Abdül-Melik bini 

Mervan zamanına kadar böyle gitti. Sonra Irak'ta tashif yayıldı. Haccac 

iĢaretler vaz'ını kâtiplere emretti. Nasr bini Âmir ve Yahya bini 

Ya'mer bu iĢi yaptılar. Harflere tek ve çift noktalar koydular." Bu da 

Emevilerden Abdül-Melik bini Mervan zamanında yapıldı. 

Harflerin noktalanması muhtelif safhalar geçirmiĢtir. Ġslâm 

Ansiklopedisi diyor ki: En son noktalanmıĢ olan harf (8) dir. Bu her 

halde 11. asrın son yarısından daha evvel vâki olmamıĢtır. Bazan (Kûfî 

yazı ile yazılmıĢ Kur'an'larda hemen daima) noktalar sol aĢağıdan sağ 

yukarıya giden meyilli çizgiler Ģeklinde konulmuĢtur. Noktaların çift 

olanları, bazan Ģakulî ve bazan mail vaziyette olmak üzere yanyana 

konulur. Üç noktalar düz bir hat istikametinde sıralanır. (ġ) ش harfinde 

ise bu noktaların üçü ekseriya bir çizgi Ģeklinde gösterilir. Bu 

noktalama iĢi muhtelif Ģekillerde yapılmıĢtır ve türlü safhalar 

geçirmiĢtir. ÇeĢit harflere türlü noktalar konulmuĢtur. K 3 ق. asrın 
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ortalarına kadar bu Ģekilde noktalanmıĢtır." Yakın zamana kadar ق ile 

(Fa)ف aynı yazılıdırل. ق harfi de ن'a benzer.Ġlk harekeler nokta Ģeklinde 

olduğundan bazıları nokta ile harekeden hangisi evvel olduğunu 

karıĢtırıyorlar. Evvelâ nokta kondu, sonra hareke verildi, sanıyorlar. 

Nokta ile harekeyi birbirinden ayıramıyorlar. Hâlbuki evvelâ hareke, 

sonra nokta konulmuĢtur. Ġlkin harekeler nokta Ģeklinde idi. Bugünkü 

harekeler daha sonra yapılmıĢtır. 

3- Ve iĢin üçüncü merhalesi odur. Hareke noktaları ikinci asrın 

ortalarında bugünkü Ģekilde harekelere çevrilmiĢtir. Ebül-

Esved'in koyduğu hareke noktaları yerine bugünkü harekeleri 

koyan Halil ibni Ahmet (H. 100-170/M. 718-786) olmuĢtur. Bunları 

sesli harflerden, harfi medlerden almıĢtır. Ötre vavdan, üstün mail 

eliften ibarettir. Esre de kısaltılmıĢ Y'dir. Cezim ve Ģedde gibi iĢaretler 

harekeden sonradır. Bunları da Halil icad etmiĢtir. TeĢdid iĢareti Ģedde 

kelimesinin(ġ - ش harfinden alınmıĢtır. Hakikaten bugünkü harekeler 

çok lüzumlu idi. Okumayı kolaylaĢtırmak için noktalar çok konuldukça, 

hareke noktaları ile harf noktaları birbirine karıĢmaya baĢladı. Ġki türlü 

mürekkep kullanmak güç bir iĢti. 

Hasan Basri ve Muhammed bini ġirin, Mushafın 

noktalanmasında bir beis olmadığını söylerler. Nevevi ise Mushafın 

noktalanması ve harekelenmesi müstehaptır diyor. Zira lahn ve 

tahriften korur. Noktayı kusur sayanlar olmuĢtur. Hele tahriratta cehalet 

eseri imiĢ. Fakat noktasız yazı yüzünden bazı hatalar olmuĢ ve 

felâketlere bile sebep olmuĢtur. Hareke Kur'an'dan baĢka muharreratta 

kullanılmazdı, sonradan baĢladı.(Osman Keskinoğlu ,Kuranı Kerim 

Bilgileri,Diy. Vakf Yay.) 
KUR'AN'IN DĠĞER ĠSĠMLERĠ 
1- El-Kitab: Mushafı ġerife yalnız Kur'an ismi verilmiĢ 

değildir. Mushafta en çok kullanılan "El-Kitab" tâbiridir. Bu Kur'an'ın 

müteradifidir."Biz sana Kitabı hak olarak indirdik." (Nisâ 

Sûresi: ا ا ان شن يك ا ان تاب ن ك حق ان ان م ب يك اوحي ما ات ك من ان   رب

اْتوُ  ْيتََحًدا ﴿َٗ ٍُ  ۪ٔ ِْ ُدِّٗ ٍِ ِْ تَِجَد  ىَ َٗ  ۪ٔ اتِ ََ َه ىَِنيِ ثَدِّ ٍُ ِْ ِمتَاِب َزتَِّلَۚ َْل  ٍِ َْٞل  َٜ اِىَ ِح ۫ٗ آ اُ ٍَ  27 ﴾  

“Rabbinin kitabından sana vahyolunanları tilavet et. " 

(Kehf Sûresi: 27) 

 

ْٞسَ  ٌُ اْىِنتَاَب اَفََ  َْْٞإُ تَ َِ اه اىَّ۪رٝ َٗ ًَلۜ  فَصَّ ٍُ ٌُ اْىِنتَاَب  ُْٞن َّْزَه اِىَ ٛٓ اَ َ٘ اىَّ۪ر ُٕ َٗ ا  ًَ ِ اَْتتَ۪ ٜ َحَن
 ّللّاه

﴿ َِ تَ۪سٝ َْ َُ َِ اْى ٍِ  َِّ ِْ َزتَِّل تِاْىَحقِّ فَََل تَُنَّ٘ ٍِ ٌه  َْزَّ ٍُ  ُ َُ أََّّ ٘ َُ  ﴾114َْٝعيَ
"Kitabı size mufassal olarak inzâl buyuran işte o Allah 'tır." 

(En'âm Sûresi: 114) 
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َرا ٕه َٗ﴿ َُُۙ ٘ َُ ٌْ تُْسَح اتَّقُ٘ا ىََعيَُّن َٗ ثَاَزٌك فَاتَّثُِعُ٘ٓ  ٍُ َّْزْىَْآُ   ﴾155 ِمتَاٌب اَ
"Bizim sana indirdiğimiz bu Kitap mübarektir.'' (En'âm Sûresi: 

155) 
"Kitabı sana her Ģeyi beyan için biz indirdik." 

"Bu Kitabın indirilmesi, Aziz ve Hâkim olan Allah 

tarafındandır." 

 ٌَۚٓ ىِلَ ﴾ 1 ﴿آى َُِۙ ﴿ذه تَّ۪قٞ َُ ۛ  ًُٕدٙ ىِْي َِۚٔ ۛ  ۪فٞ َْٝةَۚ ﴾2 اْىِنتَاُب َْل َز  

"Elif, lam, mim, bu hak Kitaptır, onda hiç şüphe yoktur, 

müttakilere hidayettir. "(Bakara Sûresi,1-2) 

Kur'an'da Ehli Kitap tâbiri de çok geçer. Bu Allahın 

Peygamberlere vermiĢ olduğu kitaplara inananlar mânasınadır. Tevrat 

ve Ġncil ehli kitap erbabıdır. Kitap tâbiri umum mânada Allahın 

Peygamberlere verdiği kitaptır. 

2- El-Furkân: Farktan masdardır. Ayırmak mânasınadır. 

Kur'an hak ile bâtıl, helâl ile haram arasını ayırdettiği için bu isim 

verilmiĢtir. 

َِ َّ۪رًٝساُۙ ﴿تَثَاَزكَ   ٞ َ۪ َُ ىِْيَعاىَ ۪ٓ ىَُِٞن٘ ٚ َعْثِد َُ َعيه َه اْىفُْسقَا ﴾1 اىَّ۪رٛ َّزَّ  

(Furkan Suresi,1)âyeti bunu gösterir. 

Furkan: Farktan masdardır, bazan da sıfat olur. 

3- El-Zikir: Anmak ve hatırlatmak mânasınadır. Kur'an Allahı 

andırıp tanıtır, unutmamak üzere hatırlatır, Zikrül-Hâkimdir. 

"Aramızdan ona mı zikir indirildi."  

"Zikri biz indirdik, onu muhafaza eden de biziz." 

Kur'an'da Ehl-i Kitaba Ehliz-Zikir de denir. Kitaba Zikir denir. 

4- Hüdâ: Kuran doğru yola hidayet veren en mukaddes bir 

rehberdir (Hüden lin-nâs, Hüden lil-mü'minîn, Hüden Lil-müttekindir). 

5- Nur: Kalbleri, fikirleri tenvir ettiği için Nûr'dur. 

6- Hâkim: Kur'an-ı Kerim hikmet kaynağıdır. Her hükmü 

doğrudur. Birçok âyetlerde kitapla birliktehikmetkelimesidegeçer. 

 َ٘ ُٕ ٌُ ُٖ َُ َُٝعيِّ َٗ  ٌْ ِٖ ٞ َُٝزّم۪ َٗ  ۪ٔ َٝاتِ ٌْ اه ِٖ ْٞ ٌْ َْٝتيُ٘ا َعيَ ُْْٖ ٍِ َِ َزُسًْ٘ل  ّ۪ٞ ٍِّ  اىَّ۪رٛ تََعَث فِٜ اْْلُ

﴿ ٍُِۙ ۪ثٞ ٍُ ِْ قَْثُو ىَ۪فٜ َضََلٍه  ٍِ ُْ َماُّ٘ا  اِ َٗ  
ةََۗ ََ اْىِحْن َٗ  ﴾2اْىِنتَاَب 

"O Allah ki, ümmilere kendilerinden bir Peygamber 

gönderdi. Onlara onun âyetlerini okuyor, onları tezkiye edip 

yetiştiriyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Hâlbuki bundan önce 

apaçık dalâlette idiler." (Cuma Sûresi: 2) 

"Yâ Rabbi, onlara kendi aralarından öyle bir Peygamber gönder 

ki, onlara senin âyetlerini okusun, onlara kitap ve hikmet öğretsin. 

Onları tezkiye etsin, muhakkak ki Aziz sensin, Hâkim sensin. " (Bakara 

Süresi,129) 
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"Nitekim sizin içinizden size bir Peygamber gönderdik. Size 

Bizim âyetlerimizi okuyor, sizi tezkiye ediyor, size kitabı ve hikmeti 

öğretiyor, size hiç bir zaman bilmediğiniz Ģeyleri belletiyor." (Bakara 

Sûresi,151) 

"Allah mü'minlere büyük nimetler vererek onlara kendilerinden 

bir Peygamber gönderdi. Onlara onun âyetlerini okuyor, onları tezkiye 

ediyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor, hâlbuki bundan önce apaçık, 

dalâlet içinde idiler."(Al-i Ġmran Sûresi,164) 

Hikmetin birçok manası vardır. Bir Ģeyi yerli yerinde yapmak, 

doğru ve sağlam re'y, mümtaz fikir, felsefe hep hikmettir. Ġmâm-ı 

ġâfiî'nin dediği gibi, Peygamberin sünnetleri, hadîsleri de hikmettir. Bu 

âyetlerin birçoğunda hikmeti, nübüvvetle tefsir etmiĢlerdir.  

Kur‘an-ı Kerim'in isimlerini Mevzuatil-Ulûm "55" kadar sayar. 

Onlardan daha bir kaçını Ģöyle zikredelim: Beyân, Mev'iza, Belâğ, ġifa, 

Rahmet, Ruh, Hak, Sıddık, Adil, BüĢrâ, Mecid, Aziz, Kerîm, Mübarek 

vesaire. Bunlar ismi tavsif kabilindendir denebilir.(Osman 

Keskinoğlu ,Kuranı Kerim Bilgileri,Diy. Vakf. Yay.) 
ASHAB-I KĠRAMIN KUR'ANA VERDĠĞĠ ÖNEM 
Ashab-ı Kiram, Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorlardı. Yalnız Ģunu 

da bilelim ki, Ashabın hepsi Kur'an'ın bütününü ezbere bilmiyordu. 

Kibarı ashabın bir kısmı biliyorsa da, diğerleri Kur'an'ın bazı 

kısımlarını biliyorlardı. Bugünkü bildiğimiz Ģekilde hafızlar o zaman 

azdı. Ġleride Kur'an'ın cem'inden bahsolu-nurken göreceğimiz ve Ġbni 

Hacer'in dediği gibi Kur'an'ı ezberleyen ve onu baĢkalarına öğretmekle 

tanınmıĢ kimselere ''Kurrâ'' namı verilir. 

Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilenlerin az olmasının asıl sebebi Ģu 

idi: Bugünkü gibi Kur'an'ın mânasını anlamadan ezberlemek sahabe 

devrinde yoktu. Onların kurrâsı mânaya da vâkıf oluyordu. Anlıyor ve 

ezberliyordu. Anlamadan baĢka-sına geçmiyordu. Mısır Üniversitesi 

Profesörlerinden Ahmet Emin "Fecrül-Ġslâm" namındaki eserinde diyor 

ki: "Peygamber Efendimiz zamanında sonraları olduğu gibi, Kur'an-ı 

Kerim'in tamamını ezberlemek şüyu bulmamıştı. Bir sûre veya bir kısım 

âyet ezberlerler, onların mânasını anlarlar, sonra başkalarına 

geçerlerdi. Kur'an'ın hıfzı ashab arasında tevzi olunmuştu." 

Ebu Abdurrahman Sülemî diyor ki: "Osman Bini Affan, 

Abdullah ibni. Mesud gibi kurrâ bize haber verdiler ki: Onlar 

Peygamberden on âyet öğrendiler mi, onlarda ne var hepsini 

öğrenmeden, ilim ve amel meselelerini anlamadan, diğer ona 

geçmezlermiş. Biz Kur'an'ı işte öyle adamlardan aldık. Biz Kur'an'ı ve 

onunla ameli öğrenirdik. Bizden sonra öyle kimseler gelecek ki, 

http://kitap.mollacami.com/osman-keskinoglu/index.asp
http://kitap.mollacami.com/osman-keskinoglu/index.asp
http://kitap.mollacami.com/osman-keskinoglu/index.asp
http://kitap.mollacami.com/kurani-kerim-bilgileri/index.html
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Kur'an'ı su gibi içecekler, fakat hançerelerini, belki de boğazlarını 

ğeçmiyecek."Ġmam Ahmed'in Müsned'inde rivayetine göre Hazreti Enes 

diyor ki: "Bir adam Bakara ve Al-i İmran 

sûrelerini okuyunca, bizim gözümüzde büyürdü." Çünkü bunlar 

en uzun sûrelerdir. Hazreti Abdullah İbni Ömer, Bakara sûresi 

üzerinde sekiz sene çalışarak öğrendi. Çünkü hem ezberler, hem de 

anlamadıkça bir âyetten başka âyete geçemezdi. 

ĠĢte Kur'an bu Ģekilde ezberlenince maksat hâsıl olur. Yoksa 

mânasını düĢünmeden okumakla asıl maksat hâsıl olmaz. Asıl hüner 

mânasını düĢünerek, anlıyarak tedebbürle okumaktır. 

Ashab âyetlerin mânalarını düĢünerek okurdu. Hazreti Abdullah Ġbni 

Mesud der ki: "Bakara ve Al-i Ġmran sûrelerini tefekkür ve teemmül 

ede ede okumak, bana seri' kıraet ile Kur'an hatmetmekten, Zelzele ve 

Karia sûrelerini mülâhaza ederek okumak da Bakara ve Al-i Ġmran 

sûrelerini sür'atle okumaktan daha çok zevk verir" 

Kur'an-ı Kerim okumanın âdâbından ''Ġhyaül-Ulûm" çok esaslı 

bahseder. Ġmâmı Âzam (H. 1507 / M. 732) ve ġafiî'ye (H.204/M.787) 

göre "Kur'an'ı güzel bir ses ve edâ ile okumak" lâzımdır. Ebu Musel-

EĢ'arî(r.a) Kur'an okurdu. Resulûllah(s.a.v)Efendimiz de dinlerdi. 

Sonra: Senin Kur'an okumanı dinlerken Davud(a.s)'un Mizmarı 

sana verilmiĢ sanırım! Derdi. Ebu Musa(r.a) da: Vallahi senin 

dinlediğini bilsem daha özenir, daha güzel okurdum, diye cevap verirdi. 

Hz.Ömer(r.a), Ebu Musa(r.a)'ya rastlayınca: Bize Rabbimizi 

zikrettir, andır! Deyip ona Kur'an okuturdu. 

Hz. AiĢe(r.anha)validemiz, bir akĢam Resulûllahın yanına geç 

geldi. 

Peygamber(s.a.v)Efendimizde: Seni böyle ne alıkoydu? Diye 

sordu. Oda: Bir adamın Kur'an okuyuĢu. Ondan daha güzel sesli iĢitmiĢ 

değilim, dedi. Efendimiz(s.a.v) kalktı, o sesi uzun uzun dinledi. Sonra 

Hz. AiĢe(r.anha)'ye: Bu, Ebu Huzeyfe(r.a)'nin kölesi Salim(r.a), dedi. 

Allaha hamdolsun ki, ümmetimde onun gibilerini bulundurmuĢtur. 

ĠĢte böyle hıfz sayesinde Kur'an tahriften masun kalmıĢtır. Bu 

sayede Afrika'dan Çin'e, Endülüs'ten Türkistan'a kadar hidayet nuru 

saçmıĢtır, ıĢık salmıĢtır.(Osman Keskinoğlu ,Kuranı Kerim Bilgileri,Diy. Vakf. 

Yay) 
PEYGAMBER EFENDĠMĠZ‘ĠN(s.a.v)HAFIZLARI 

Resulullah‘ın ders halkasında bulunan sahabilerden kaçının 

Kur‘an‘ın tamamını ezberlediği hususunda değiĢik rivayetler vardır. 

Peygamberimiz (s.a.v) Kur‘an‘ın 4 kiĢiden alınması gerektiğini tavsiye 

http://kitap.mollacami.com/osman-keskinoglu/index.asp
http://kitap.mollacami.com/kurani-kerim-bilgileri/index.html
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etmiĢtir. Bunlar Abdullah b Mesud,  Ebu Huzeyfin mevlası 

Salim,  Muaz b Cebel ve  Ubey b Kâb(r.anhüma) dır. 

Kaydedilen rivayetlere göre Muaz b Cebel, Ubey b Kâb, Zeyd 

b Sabit, Ebud Derda, Ebu Zeyd, Sad b Ubeyd, Hz Osman, Tenim Ed 

Dari, Ubade b Samit, Ebu Eyyub El Ensari(r.anhüma) ashabın 

hafızlarındandır. 

Sahabiler genelde Kur‘an‘dan 10 ayetlik bölümleri ezberler, 

Kur‘anın manasını ve ayetlerdeki emir ve yasakları öğrenmeden 

diğerlerine geçmezlerdi. 

Zehebi, ilk tabaka olarak sahabeden 7 kiĢinin Hz Peygamber 

(s.a.v) zamanında Kur‘anı ezberledikleri hakkında rivayetler 

bulunduğunu ve 10 imamın kıraatlerinin bunlara dayandığını belirtir. 

Ġlk tabaka Ģu isimlerden oluĢmaktadır. 

1.Osman b Affan(r.a) 2. Ali b Ebu Talib(r.a) 3.  Ubey B 

Kâb(r.a) 4. Abdullah b Mesud(r.a)  5. Zeyd b Sabid(r.a)  6.  Ebu Musa 

El Eş’ari(r.a)   7. Ebu’d Derda(r.a). 
Sahabeden olan hafızlar Mekke, Medine, Kûfe,  Basra,  DımaĢk 

ve  Mısır gibi merkezlerde ders vererek kendi kıraatlerini sonraki 

nesillere aktaracak talebeler yetiĢtirmiĢlerdi. 

Efendimizin (s.a.v) vefatından sonra Kur‘an hıfzına olan ilgi 

giderek artmıĢtır. Ebu Musa El EĢ‘ari (r.a)  Basra valisi iken Halife 

Ömer(r.a)‘e yazdığı bir mektupda Basra‘da pek çok kimsenin Kur‘anı 

ezberlediğini bildirmiĢ, halifede onlara maaĢ bağlanmasını istediğini 

bildirmiĢti. Ebu Musa(r.a) ertesi yıl hafız sayısında büyük bir artıĢ 

olduğunu haber verince Hz.Ömer(r.a):  ―Onları kendi hallerine bırak 

insanların Kur‘anı ezberlemekle meĢgul olurken onun hükümlerini 

öğrenmeyi ihmal etmelerinden kaygı duyuyorum.‖ diyerek hafızlara 

maaĢ bağlamanın sakıncalı olacağı kanaatine vardığını belirtmiĢtir. 

Ġlk mushaflar, esas itibariyle Kur‘an‘ın tahrife uğramasını 

önleme maksadına yönelik olarak hazırlanmıĢsada Ebu Bekir Ġbnu‘l- 

Arabi, özellikle kıraat vecihlerinin mushaflarda değil rivayet yoluyla 

yani ezberden aktarılarak yaĢatıldığını, ancak kâriler arasında ihtilaf 

vuku bulması halinde mushaflara baĢvurulduğunu kaydeder. Ġbnu‘l-

Cezeri de, ―daha sonra Kur‘an‘ın naklinde mushafların ve kitapların 

korumasına değil kalplerin ve zihinlerin korumasına (ezberlemeye) 

güvenilmiĢtir. Bu durum yüce Allah‘ın bu ümmete nasib ettiği en 

değerli özelliktir.‖ Diyerek aynı hususa riayet etmiĢtir.(islam ansiklopedisi) 

KIRAAT ĠMAMLARI 

Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam‘a Kur‘an‘ı Kerimi 

öğretti. Oda peygamber Efendimiz(s.a.v)‘e öğretti.  O‘da Ashab-ı 

http://www.ihvanlar.net/2011/05/13/kiraat-imamlari/
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kirama öğretti. Onlarda kendilerinden sonrakilere öğrettiler ki 

bunlara, ashaba tabi oldukları için ‗tabiun‘ denir. 

ĠĢte bunlardan Kur‘an-ı Kerim‘i çeĢitli lehçelerde okumayı 

öğrenen büyük imamlara da ‗Kıraat Ġmamları‘ denir. 

Kıraat imamları on tanedir. Her imamın ikiĢer tane de 

ravisi (rivayet edeni) vardır. 

Ġsimleri ġunlardır: 

1- Nafi: Ravisi: Kâlun, VerĢ. 

2- Ġbn-ü Kesir: Ravisi: Bezzi, Kundül. 

3- Ebu Amr: Ravisi: Durî, Susî. 

4- Ġbni Âmir: Ravisi: HiĢam, Ġbnü Zekvan. 

5- Asım: Ravisi: Ebu Bekir ġu‘be, Hafs. 

6- Hamza: Ravisi: Halef, Hallad. 

7- Kisai: Ravisi: Ebul Haris, Durî. 

8- Ebu Cafer: Ravisi: Ġsa b. Verdan, Süleyman b. Cemmaz. 

9- Halefül AĢır: Ravisi: Ġshak el-Verrak, Ġdris el-Haddad. 

10- ġeyh Yakub: Ravisi: Rüveys ve Ravih. 

Bu on tane imam içerisinden Ġmam-ı Asım, bizim 

okuduğumuz tarzın imamıdır. Biz Ġmam-ı Asım‘ın kıraatini, 

Hafs‘ın rivayetini takip ederiz. 

ĠMAM-I ASIM(r.a) HAZRETLERĠ 

Adı: Ebu Bekir Asım bin Ebi'n- Necud Behdele el- Esedi el- 

Kufi'dir. 

Lakabı: ġeyhul Kurra ve Efsahul Kurra‘dır. Kur‘an‘ı 

Kerimi çok güzel okuduğu için bu lakap kendisine verilmiĢtir. 

Ebu'n- Necud babasının, Behdele ise annesinin ismidir. Kufe kıraat 

imamıdır. Tabiundan‘dır. 

Hocaları: Tabiundan Abdurrahman es-Sülemi ile Zirr b. 

HubeyĢ‘tir. Kıraat imamlarının beĢinci sırasındadır. Kufe‘de 

doğmuĢtur. Doğum tarihi kesin Ģekilde bilinmemektedir. 

YaĢadığı çağın en güzel okuyanlarındandır. Sesi gayet 

güzel, ahlakı ve bilgisi yüksek, Kur‘an okumadaki mahareti ise 

Allah‘ın ona en büyük lütfudur. Ġki tane ravisi vardır. Birisi Ebu 

Bekir ġube b. AyyaĢ, diğeri Hafstır. 

ĠMAM-I HAFS(r.a) 

Ġmam-ı Asım‘ın ikinci ravisidir. Hicretin 90. yılında 

Kufe‘de doğmuĢtur. Adı: Hafs b. Süleyman el-Muğıyre‘dir. Asıl 

adı Hafistir. Ama Hafs Ģeklinde meĢhur olmuĢtur. Babası 

Süleyman vefat edince annesi, Hz. Ġmam-ı Asım‘la evlenmiĢtir. 

Hafs hazretleri Ġmam-ı Asım‘ın böylece üvey oğlu olmuĢtur. 
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Kur‘an-ı Kerimi ve kıraat ilmini bizzat kaynağından yani 

Asım Hazretlerinden öğrenmiĢtir. Uzun müddet Bağdat‘ta kalmıĢ, 

bir müddette Mekke‘de bulunmuĢtur. 

Hayatı müddetince Kur‘an‘ı Kerimi hem okumuĢ hem de 

okutmuĢtur. Asım Hazretlerinin kıraatini bütün Ġslam diyarına o 

yaymıĢ ve tanıtmıĢtır. ġimdi bizler dahi onun rivayet ettiği Ģekilde 

okuyoruz. Hicretin 180. yılında vefat etmiĢ olup 90 sene yaĢamıĢtır. 

Kıraat Ġmamları: 

1. Nâfi' b. Abdurrahman el-Leysî (ö. 169/785): Aslen 

Ġsfahanlıdır. Kıraatte Medine imamı olarak tanınmıĢ olup muttasıl 

kıraat senedi Resûlullah'a Übey b. Kâ'b yoluyla ulaĢır. YetmiĢ kadar 

tabiîden kıraat alan Nâfi' onların okuyuĢlarından tercihler yaparak kendi 

kıraatini oluĢturmuĢtur. Hocaları arasında Abdurrahman b. Hürmüz el-

A'rec, Ebû Ca'fer el-Kârî ve Müslim b. Cündeb baĢta gelirken 

talebelerinden Kâlûn ve VerĢ onun kıraatini rivayet konusunda en meĢ-

hur iki isimdir. Mekkî b. Ebû Tâlib. Nâfi' ve Âsım'ın okuyuĢlarını 

kıraatlerin en evlâsı, senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en 

fasihi olarak kabul eder.(Zerkeşî, el-Burhan I, 331) 

2. Ebû Ma'bed Abdullah b. Kesîr (ö. 120/738): Aslen Ġranlı 

olup Ġbn Kesîr künyesiyle meĢhur olmuĢtur. Mekke kıraat imamı olarak 

tanınan Ġbn Kesîr'in kıraati Hz. Peygamber'e Mücâhid b. Cebr - 

Abdullah b. Abbas - Übey b. Kâ'b senediyle ulaĢmıĢ, talebelerinin 

talebelerinden olan Bezzî ve Kunbül'ün rivayetleriyle yaygın hale 

gelmiĢtir. 

3. Ebû Amr b. Alâ el-Basrî(ö. 154/771): Mekke'de doğan ve 

Basra kurrâsından olan Ebû Amr'ın kıraati Hz. Peygamber'e Mücâhid b. 

Cebr - Abdullah b. Sâib - Zeyd b. Sabit, Yezîd b. Rûmân - Abdullah b. 

AyyaĢ -Übey b. Kâ'b, Hasan-ı Basrî- Hittân b. Abdullah - Ebû Mûsâ el-

EĢ'ari gibi senedlerle ulaĢmıĢ, talebesi Yahya b. Mübarek el-Yezîdî'nin 

talebeleri Dûri ve Sûsî'nin rivayetleriyle yaygınlık kazanmıĢtır. 

4. Abdullah b. Âmir el-Yahsubî (ö. 118/736): Aslen Yemenli 

olup Ġbn Âmir künyesiyle tanınmıĢtır. ġam kurrâsındandır. Kıraati Hz. 

Peygamber'e Mugire b. Ebû ġihâb el-Mahzûmî- Hz. Osman senediyle 

ulaĢmaktadır. Talebesi Yahya b. Hâris'in râvilerinden kıraat alan HiĢâm 

b. Ammâr ve Ebû Amr Ġbn Zekvân'ın rivayetleriyle meĢhur olmuĢtur, 

5. Âsim b. Behdele (ö. 127/ 745): Küfe kurrâsından olup 

kıraati Ebû Abdurrahman es-Sülemî - Ali b. Ebû Tâlib ve Zir b. HubeyĢ 

- Abdullah b. Mes'ûd isnadlarıyla Resûlullah'a ulaĢmıĢ, talebeleri Ebû 

Bekir ġu'be b. AyyaĢ ve Hafs b. Süleyman'ın rivayetleriyle meĢhur 

olmuĢtur. 
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6. Hamza b. Habîb (ö. 156/773): Fars asıllı olup Küfe 

kurrâsındandır. Kıraati Resûl-i Ekrem'e Muhammed b. Abdurrahman b. 

Ebû Leylâ - Ġsâ b. Abdurrahman b. Ebû Leylâ - Abdurrahman b. Ebû 

Leylâ - Hz. Ali ve Humrân b. A'yen - Ubeyd b. Nudayle - Abdullah b. 

Mes'ûd isnadlanyla ulaĢmıĢ, bu ilmi onun talebelerinden tahsil eden 

Hallâd b. Hâlid ve Halef b. HiĢâm'ın rivayetleriyle meĢhur olmuĢtur. 

7. Ali b. Hamza el-Kisâî (ö. 189/805): Ġran asıllı olup küfe 

kurrâsındandır. Kıraati Hz. Peygamber'e Hamza b. Habîb, Ġsâ b. Ömer 

el-Hemedânî ve diğer bazı hocalarının isnadlarıyla ulaĢmakta, 

talebelerinden Ebü'l-Hâris ve Dûrî'nin rivayetleriyle yaygınlık 

kazanmıĢ bulunmaktadır. 

8. Ebû Ca'fer Yezîd b. Ka'kâ' el-Kârî (ö. 130/747-

748): Medine kurrâsındandır. Kıraati Hz. Peygamber'e Abdullah b. 

AyyaĢ, Abdullah b. Abbas ve Ebû Hüreyre - Übey b. Kâ'b isnadıyla 

ulaĢmakta olup talebeleri Ġbn Cemmâz ve Ġbn Verdân'ın rivayetleriyle 

yaygınlık kazanmıĢtır. 

9. Ya'küb el-Hadramî (ö. 205/821): Basra kurrâsındandır. 

Kıraatteki isnadlan Sellâm b. Süleyman b. Münzir, Abdurrahman b. 

Muhaysın, Mehdî b. Meymûn ve Ebü'l-EĢheb Ca'fer b. Hayyân gibi 

hocalardan baĢlayıp Hz. Ömer. Ebû Mûsâ el-EĢ'arî, Abdullah b. Mes'ûd 

ve Übey b. Kâ'b gibi sahâbîlere uzanan zincirlerle Hz. Peygamber'e 

ulaĢır. Kıraati talebelerinden Ravh ve Ruveys'in rivayetleriyle meĢhur 

olmuĢtur. 

10. Halef b. HiĢâm el-Bezzâr (ö. 229/844): Küfe kur-

râsındandır Hamza b. Habîb'in kıraatini Süleym b. Ġsâ'dan. Âsım b. 

Behdele'nin kıraatini Ebû Yûsuf Ya'kub b. Halîfe el-A'Ģâ'dan ve Nâfi'in 

kıraatini Ġshak el-Müseyyebi'den alan Halefin isnadı Hz. Peygamber'e 

bu hocalarının yukarıda zikredilen yollarıyla ulaĢmakta olup onun kıra-

ati talebelerinden Ġdris b. Abdülkerîm ve Ġshak b. Ġbrahim el-Verrâk'ın 

rivayetleriyle meĢhur olmuĢtur. 

Bu on imamdan baĢka dört imamın ilâvesiyle oluĢturulan on 

dörtlü sistem içinde yer alan imamlar ise Ģunlardır: Hasan-ı Basrî (ö. 

110/728), Ġbn Muhaysın (ö. 123/741), A'meĢ (ö. 148/ 765), Yahya b. 

Mübarek el-Yezîdî (ö. 202/ 817).(Diy.İsl.Ansk., Kıraat Md. 25/428) 

BĠ‘RĠ MAÛNE VE REC‘Ġ OLAYI 

Hicretin 4. yılında Adel ve Kare kabilesinden bir heyet 

Rasûlullah (s.a.v)Efendimize gelerek kendilerinin Müslüman 

olduklarını belirtmiĢlerdir. Ardından “Ya Rasûlullah! İslam, kabilemiz 

içinde yayılmaya başladı. Ashabından bazılarını bizimle birlikte 
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gönder de, onlar bize dini iyice anlatsınlar, Kur’an okutsunlar ve 

İslam’ı öğretsinler” diye istekte bulunmuĢlardır. 

Peygamber(s.a.v) Efendimiz de onların isteklerini kabul etmiĢ 

ve sayıları altı ile on arasında değiĢen bir heyet göndermiĢtir. Bunlar 

Mekke ile Asfan arasında Huzeyl kabilesine ait bir kuyunun baĢına 

vardıklarında Rec‘i denilen mevkide ihanete uğramıĢlardır. 

Müslümanlar kendilerinden oldukça kalabalık olan insanlara karĢı 

mukavemet göstermiĢlerse de sonuçta Ģehit düĢmüĢlerdir. (Vâkidî, I, 354-

362.; İbn Sa’d, II, 55. Taberi, II, 77.; Köksal, IV, 14-32)  

PEYGAMBER(s.a.v) EFENDĠMĠZ, YETMĠġ 

DÂVETÇĠ GÖNDERDĠ 

Yine aynı yılda aynı maksatla Amir b. Sa‘saa kabilesi reisi Ebû 

Berâ Amir b. Malik Hz. Peygamber‘i ziyaret etmiĢ, Ġslam hakkında 

bilgiler edinmiĢti. Müslüman olmamasına rağmen Rasûlullah (s.a.v)‘tan 

kabilesine Ġslam‘ı anlatacak bazı kimseleri göndermesini talep etmiĢti. 

Rasûlullah (s.a.v), Rec‘i olayından çekindiği için bu sefer daha dikkatli 

davranmak zorunda kalmıĢtır. Dolayısıyla gönderilecek davetçilerin 

hayatlarından endiĢelendiği için Ebû Berâ‘dan bu yöndeki endiĢesini 

gidermesini istemiĢtir. Ebû Berâ, bunun üzerine onlara eman verdiğini 

ifade etmiĢtir. Ebû Berâ‘nın kabilesinin içindeki nüfuzuna güvendiği 

için Hz. Peygamber(s.a.v), sayıları kırk ile yetmiĢ arasında olduğu 

belirtilen, çoğu Ensar‘dan olan ve Kur‘ân‘ı iyi bilen, ashab-ı suffe 

halkından davetçiler göndermiĢtir. Bunlar, Benû Âmir sınırları 

içerisinde Bi‘ri Maûne denilen yere vardıklarında Haram b. 

Milhan(r.a)‘ı, Amr b. Tufeyl‘e göndererek Peygamberimizin(s.a.v) 

mektubunu ona iletmiĢtir. Amir, mektuba bakmadan Haram‘ı 

öldürtmüĢ, kendisine komĢu olan diğer kabilelere de haber göndererek 

toplanmalarını istemiĢtir. Bu arada Haram‘ın dönüĢünün gecikmesi 

üzerine diğer arkadaĢları da Amir‘in yanına gitmiĢler, ancak Amr b. 

Ümeyye (r.a) hariç hepsi Ģehit edilmiĢtir. (Vâkidî, I, 346-353.; İbn Hişam, 

III, 152-156.; İbn Sa’d, II, 51-54.; İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, Beyrut 1966, IV, 

73-75.; Köksal, IV, 33-57.; Önkal, “Bi’ri Maune”, DİA, İstanbul 1992, VI, 195-196.; 

M. J. Kister, “Bi’rimaûne Seferi”, çev. Ünal Kılıç -Ali Aksu, İstem Dergisi, Konya 

2003, cilt:1, sayı:1, s. 183-201.) 
Pusuya düĢen sahabiler kılıçlarını sıyırarak kendilerini 

çepeçevre kuĢatanlara,"Vallahi bizim sizinle hiçbir iĢimiz yok. Biz 

sadece Peygamberimiz (s.a.v.)'in verdiği bir vazife için yolumuza 

gidiyoruz." dediler. Fakat kana susamıĢ müĢrikler, bu sözlere aldırıĢ 

bile etmediler. Kararları kesindi. Ġslâm ve îmânı öğretmek kudsî 

vazifesiyle yola çıkan bu fedakâr Kurra Hafız sahabîleri, teker teker 

Ģehid ettiler. 
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BaĢlarına gelecekleri fark eden sahabîler, el açarak Rabb-ı 

Rahîmlerine Ģöyle yalvardılar:"Ey Rabbimiz! Durumumuzu Resûlüne 

haber verecek burada kimsemiz yok. Selâmımızı ona Sen ulaştır! 

Peygamberin vasıtasıyla kavmimize haber ver ki: Biz Rabbimize 

kavuştuk. Rabbimiz bizden razı oldu ve bizi de razı etti." 

Aynı anda Cebrâil (a.s.) bu kahraman sahabîlerin selâmını ve 

durumlarını Resûl-i Kibriyâ Efendimize ulaĢtırdı. Selâmlarına, 

"Aleyhimüsselâm" diyerek karĢılık veren Resûl-i Ekrem(s.a.v), 

ashabına dönerek müĢriklerin bu fedakâr kardeĢlerini Ģehid etmek üzere 

olduklarını haber verdi ve onlar için mağfiret dilemelerini istedi. 

Peygamber Efendimiz(s.a.v), ashabına bu haberi iletirken irĢad 

heyetinde bulunan sahabîlerin bir kaçı müstesna diğerleri hâin düĢman 

mızraklarıyla delik deĢik edilmiĢ ve Ģehid olmuĢlardı.(Buharî, 3c.28-29; 

Müslim, 6c.45. 
RESÛLLAH(s.a.v)‘IN ETTĠĞĠ BEDDUA 

Peygamber(s.a.v)Efendimiz, aynı yılda bu iki korkunç olayın 

meydana gelmesinden oldukça üzüntü duymuĢtur. Çünkü bu insanlar 

masum, karĢı tarafın isteği üzerine gönderilmiĢ savunmasız insanlardı. 

ĠĢte bu yüzden Rasûlullah (s.a.v)‘ın, Bi‘ri Maûne olayının olduğu 

günün ertesi sabah namazında birinci rekâttan sonra, ikinci rekâtın 

rükûundan doğrulduğu zaman Ģöyle beddua ettiği belirtilmektedir: 

“Ey Allah’ım! Mudar kabilelerini şiddetle yok et! Ey 

Allah’ım! Onların yıllarını, Yusuf Peygamber’in kıtlık yılları gibi 

çetin yap, dünyayı başlarına dar getir! Ey Allah’ım! Lıhyan 

oğullarını, Adel, Kare, Zi’b, Rı’l, Zekvan ve Usayya kabilelerini sana 

havale ediyorum! Çünkü onlar, Allah’a ve Resulüne asi oldular. 

Allah’ım! Lihyan, Adel ve Kare kabilelerini sana havale ediyorum. 

Allah’ım! Velid b. Velid, Seleme b. Hişam ve Ayyâş b. Ebî Rebîa ve 

müminlerden mustazafları sen kurtar!”(Vâkidî, I, 350.)  

PEYGAMBERĠMĠZĠN(s.a.v) ETTĠĞĠ BEDDUA‘NIN 

HĠKMETĠ 
Rasûlullah (s.a.v)‘ın bu duaya beĢ vakit namazlarında bir ay 

devam ettiği, arkasında bulunan cemaatin de ―âmin‖ dediği 

belirtilmektedir. Kur‘ân‘ın ifadesi ve Rasûlullah (s.a.v)‘ın beyanıyla da 

sabit olduğu gibi rahmet peygamberi olarak gönderilen Muhammed 

Mustafa (s.a.v)‘in -Taif yolculuğunda gördüğümüz üzere- kendisine ve 

ashabına yöneltilen birçok haksızlık ve tecavüz karĢısında bedduaya 

tevessül etmediği halde Bi‘ri Maûne hadisesi sebebiyle bedduada 

bulunması dikkat çekicidir. Söz konusu olayda savaş maksadıyla değil, 

tamamen insani ve ahlaki mülahazalarla gönderilen seçkin ve 
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kalabalık bir irşat heyetinin, hem de kendileri için can güvenliği 

verildiği halde, genel ahlak kurallarına ve Araplar arasında son 

derece önemli kabul edilen geleneklere aykırı olarak savunmasız bir 

şekilde öldürülmesi, Peygamber(s.a.v)’i fazlasıyla infiale sevk etmiş 

olmalıdır.  

BEDDUA‘NIN KABULÜ 

Peygamberimiz(s.a.v)‘in bu duasının Allah tarafından kabul 

gördüğünü görmekteyiz. Çünkü Bedrü‘l-Mev‘ıd Seferi münasebetiyle 

KureyĢ lideri Ebû Süfyan da bunu itiraf etmek zorunda kamıĢtır. O 

yılda yağıĢlar kesilmiĢ, sular çekilmiĢ, yeĢillikler, otlar kavrulup 

kurumuĢ, sefere çıkmaktan gözlerini yıldıran sert bir yıl olmuĢtur. 
(Köksal, IV, 43.  Enbiya, 21/107.  Müslim, Fezail, 126.  Önkal, agm., VI, 196.  İbn 

Sa’d, II, 59-61.  Köksal, IV, 43.) 

KUR‘AN‘I KERĠMDEKĠ 114 SURE 

1 -FÂTĠHA SÛRESĠ: Müddesir sûresinden sonra Mekke‘de 

inmiĢtir. 7 âyettir. Kur‘an‘ın ilk sûresi olduğu için açıĢ yapan, açan 

manasına ―Fâtiha‖ denilmiĢtir. Diğer adları Ģunlardır: Ana kitap 

manasına ―Ümmü‘l-Kitâp‖ dinin asıllarını ihtiva eden manasına ―el-

Esâs‖, ana hatlarıyla Ġslâm‘ı anlattığı için ―el-Vâfiye‖ ve ―el-Seb‘u'l-

Mesânî‖, birçok esrarı taĢıdığı için ―el-Kenz‖. Peygamberimiz 

―Fâtiha‘yı okumayanın namazı olmaz‖ buyurmuĢtur. Onun için, Fâtiha, 

namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük 

dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah‘a yapılacağı, desteğin 

yalnızca Allah‘tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan 

sapmanın da Allah‘ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da Ģerri de 

yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuĢtur. Kur‘an, 

insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiĢtir. Kur‘an‘ın ihtiva ettiği 

esaslar ana hatları ile Fâtiha‘da vardır. Zira Fâtiha‘da, övgüye, ta‘zime 

ve ibadete lâyık bir tek Allah‘ın varlığı, O‘nun hâkimiyeti, O‘ndan 

baĢka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, 

iyi insan olma dileğinde bulunulur. Hicretten önce nazil olmuĢtur. 

Surenin bir diğer adı da Hamd Suresi olup 7 ayetten meydana 

gelmektedir. 

2- BAKARA SÛRESĠ: Medine‘de inmiĢtir. Kur‘an‘ın en uzun 

sûresidir. Adını, 67-71. âyetlerde yahudilere kesmeleri emredilen 

sığırdan alır. Yalnız 281. âyeti Veda Haccında Mekke‘de inmiĢtir. 

Ġnanca, ahlâka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu 

sûrede yer almıĢtır. Hicretten sonra nazil olmuĢtur. 286 ayettir. 

Resulullah (s.a.v) Bakara suresi için "Kur'an-ın Çadırı" demiĢtir. 
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3- ÂL-Ġ ĠMRÂN SÛRESĠ: Medine‘de nâzil olmuĢtur. 200 

âyettir. 34-37. âyetlerde Hz. Meryem‘in babasının mensup olduğu 

Ġmrân ailesinden söz edildiği için sûre bu adı almıĢtır. 

4 -NĠSÂ SÛRESĠ: Hicretten sonra Medine‘de nâzil olmuĢtur, 

176 âyettir. ―Nisâ‖ kadınlar demektir. Bu sûrede daha çok kadından, 

cemiyet içinde kadınların hukukî ve içtimaî yer ve değerlerinden 

bahsedildiği için adına ―Nisâ‖ denmiĢtir. 

5- MÂĠDE SÛRESĠ: Üçüncü âyetin dıĢında sûrenin bütünü 

Medine‘de, hicrî altıncı yılda nâzil olmuĢtur.120 âyettir. Buhârî ve 

Müslim‘de, Hz. Ömer‘den rivayet edildiğine göre ―Bugün size dininizi 

ikmal ettim…‖ ifadesinin yer aldığı âyet Mekke‘de, vedâ haccında, 

cuma günü, Arafe akĢamı nâzil olmuĢtur. ―Mâide‖ sofra demektir. 112 

ve 114. âyetlerde, Hz. Ġsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir 

sofradan bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiĢtir. Sûrede baĢlıca; 

verilen sözlerin yerine getirilmesi, Ġsrailoğullarının sözlerinde 

durmamaları, Hıristiyanların yanlıĢ inançları, dünyaya düĢkünlükleri ve 

yolsuzlukları, müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dinî hükümler 

konu edilmektedir. 

Bundan önceki sûrede dinî zümreler içinden münafıklar 

ağırlıkla söz konusu edilmiĢti. Bu sûrede ise yine münafıklardan 

bahsedilmekle beraber ağırlık ehl-i kitapta ve özellikle 

hristiyanlardadır. Bunun dıĢında sûrede hac farizası, abdest, gusül, 

teyemmüm ile ilgili bazı bilgiler, içki ve kumar yasağı, ahitlere ve söze 

bağlılık, içtimaî ve ahlâkî münasebetler, haram ve helâl yiyecekler gibi 

bilgi ve hükümlere temas edilmiĢtir. 

6 -EN‘ÂM SÛRESĠ: En‘âm sûresi, 165 âyettir. 91, 92, 93 ve 

151, 152, 153. âyetler Medine‘de, diğerleri Mekke‘de inmiĢtir. Sûrenin 

bazı âyetlerinde Arapların, kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım 

gelenekleri kınandığı için sûreye En‘âm sûresi denmiĢtir. En‘âm; 

koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir 

kelimedir.Sûrede baĢlıca tevhide, adalete, peygamberliğe, ahirete dair 

meseleler ile küfrün ve batıl inançların reddi ve bazı temel ahlâk 

kuralları konu edilmektedir. 

7- A‘RÂF SÛRESĠ: Mekke‘de inmiĢ olup, 206 âyettir. 46. ve 

48. âyetlerde A‘râf‘ta yani cennet ve cehennem ehli arasındaki yüksek 

bir yerde, yüksek makamlarda bulunan insanlardan söz edildiği için 

sûreye bu ad verilmiĢtir.Sûrede temel konu olarak, ilâhî vahyin 

doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç iĢlenmektedir. 

8- ENFÂL SÛRESĠ: 75 âyettir. 30 ilâ 36. âyetler Mekke‘de, 

diğerleri Medine‘de hicretin ikinci yılında Bedir savaĢından sonra 



74 
 

inmiĢtir.  Enfâl, ziyade manasına gelen ―nefl‖ kelimesinin çoğuludur. 

Ġslâm dinini savunmak için yapılan savaĢlarda elde edilen sevaba ek 

olarak alınan ganimet malına da ―nefl‖ denilmiĢtir. Sûrenin birinci 

âyetinde savaĢtan elde edilen ganimetlerin Allah ve Resûlüne ait 

olduğu ifade edildiği için sûreye bu ad verilmiĢtir. Sûre, adını ilk 

ayetteki ―el-Enfâl‖ kelimesinden almıĢtır. ―Enfâl‖, savaĢ ganimetleri 

demektir. Sûrede baĢlıca, savaĢ, özellikle Bedir savaĢı sonrası elde 

edilen ganimetlerle, bunların kimlere ve nasıl pay edileceği konu 

edilmektedir. 

9- TEVBE SÛRESĠ:, 129 âyettir. 128 ve 129. âyetler 

Mekke‘de, diğerleri Medine‘de Peygamber Efendimizin irtihaline yakın 

bir zamanda inmiĢtir. Sûre, adını Allah'ın kullarının tövbesini kabul 

edeceğini bildirdiği 104. âyet tevbe ile ilgili olduğu için sûreye bu isim 

verilmiĢtir. Sûrenin bundan baĢka birçok ismi olup en meĢhuru 

Berâe‘dir. Bu sûrenin Enfâl sûresi‘nin devamı veya baĢlı baĢına bir sûre 

olup olmadığı hakkında ihtilâf olduğu için baĢında Besmele 

yazılmamıĢtır. Sûrede baĢlıca, yaptıkları antlaĢmalara bağlı kalmayan 

düĢmanlarla iliĢkilerin kesilmesi, antlaĢmalara bağlı kalanlara karĢı ise 

antlaĢmalara bağlı kalınmasının gerekliliği; Kur'an'ın müslümanlar 

üzerinde oluĢturduğu etki ve Hz. Peygamber'in müslümanlar adına 

duyduğu endiĢe söz konusu edilmektedir. 

Hicretin dokuzuncu yılında Hz. Ebu Bekir(r.a), hac emîri 

olarak tayin edilmiĢ ve müslümanlar hacca gönderilmiĢti. Bu sûre 

inince Resûlullah (s.a.v) Allah‘ın emirlerini hacdaki insanlara tebliğ 

etmesi için Hz.Ali(r.a)‘yi görevlendirdi. Hz.Ali(r.a) hac kafilesine 

ulaĢtığında Hz. Ebu Bekir(r.a), ―Amir olarak mı geldin, yoksa memur 

olarak mı?‖ diye sordu; Hz. Ali(r.a), sadece sûreyi Mekke‘de hacılara 

tebliğ ile me‘mûr olduğunu bildirdi. Hz. Ali(r.a) bayramın birinci günü 

Akabe Cemresi yanında ayağa kalkarak kendisinin Peygamber(s.a.v) 

tarafından gönderilmiĢ bir elçi olduğunu bildirdi ve bir hutbe okudu, 

sonra da bu sûrenin baĢından 30 veya 40 âyet okuyarak dedi ki: “Dört 

şeyi tebliğe memurum: 1. Bu yıldan sonra Kâbe’ye hiçbir müşrik 

yaklaşmayacak, 2. Hiç kimse çıplak olarak Kâbe’yi ziyâret etmeyecek, 

3. Müminden başkası cennete girmeyecek, 4. Müşrik kabileler 

tarafından bozulmamış antlaşmalar, antlaşma süresinin sonuna 

kadar yürürlükte kalacak.” 

10- YÛNUS SÛRESĠ: 109 âyet olup 40, 94, 95 ve 96. âyetler 

Medine‘de, diğerleri Mekke‘de inmiĢtir. 98. âyette Hz. Yunus(a.s)‘un 

kavminden bahsedildiği için sûreye bu ad verilmiĢtir. Mekke halkı, 

kendi içlerinden bir adamın peygamber olabileceğine inanamıyorlar ve: 
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―Allah, Ebû Tâlib‘in yetimi Muhammed‘den baĢka bir peygamber 

bulamadı mı?‖ diyorlardı. Hiç olmazsa hatırı sayılır, zengin ve makam 

sahibi birisinin peygamber olmasını daha uygun görüyorlardı. ĠĢte 

bunun üzerine bu sûre inmiĢtir. Sûrede temel konu olarak Allah'ın 

rahmetinin gazabına üstün olduğu vurgulanmaktadır. Sûrede, Yûnus, 

Nûh ve Mûsâ peygamberler ile bunların kavimlerinin kıssalarına yer 

verilmektedir.  

11- HÛD SÛRESĠ: 123 âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler 

Medine‘de, diğerleri Mekke‘de inmiĢtir. 50 – 60. âyetlerde Arabistan 

halkına gönderilmiĢ peygamberlerden biri olan Hûd 

(a. s.)‘ın hayatından bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiĢtir. Yunus 

sûresinden sonra inmiĢ olup onun devamı niteliğindedir. Ġtikada ait 

esasları, Kur‘an‘ın mucize oluĢunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve 

cezayı ve Hz. Hûd(a.s)‘dan baĢka Nuh, Salih, Ġbrahim, Lût, ġuayb ve 

Musa (a. s.) gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir 

12 -YÛSUF SÛRESĠ: 111 âyet olup 1,2 ve 3. âyetler 

Medine‘de, diğerleri Mekke‘de inmiĢtir. Sûrenin baĢından sonuna 

kadar Yusuf Peygamber(a.s)‘den bahsedildiği için bu adı almıĢtır.. Bu 

sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karĢılaĢtığı sıkıntılar ve bunlara 

sabrederek nasıl baĢarıya ulaĢtığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı 

öğütler, önemli mesajlar verilmektedir. Kur'an'da baĢtan sona kadar bir 

tek konuyu anlatan tek sûre budur. 

13- RA‘D SÛRESĠ: 43 âyet olup, Sûrenin onüçüncü âyetinde 

gök gürültüsü manasına gelen ―er-Ra‘d kelimesinden almıĢtır.‖.Mekke 

döneminde inmiĢtir. Sûrede baĢlıca Allah'ın birliği, peygamberlik, 

öldükten sonra dirilmek ve hesap ile müĢriklerin Ġslâm hakkında ortaya 

attıkları Ģüpheler konu edilmektedir. 

14- ĠBRÂHĠM SÛRESĠ: 52 âyet olup 28 ve 29. âyetler 

Medine‘de, diğerleri Mekke‘de inmiĢtir. Ġçinde Hz. Ġbrahim(a.s)'den ve 

ailesinden söz edildiği 35-41. âyetler Hz. Ġbrahim(a.s)‘in duasını ihtiva 

ettiği için sûreye bu ad verilmiĢtir. Sûrede baĢlıca imanın temel 

konuları olan Allah'a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra 

dirilme ve hesap ele alınmaktadır. 

15- HĠCR SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 99 âyettir. 

Sûre, adını 80. âyette geçen ―Hicr‖ kelimesinden almıĢtır. Hicr, 

Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaĢadığı bir yerin 

adıdır. Sûrede baĢlıca Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra 

dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeĢitli zamanlarda azgınlara 

ve inkârcılara karĢı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele 
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alınmaktadır. Bu sûrede ayrıca ilâhî kitapların kendisiyle kemale erdiği 

Kur'an'ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır. 

16. NAHL SURESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 128 âyettir. 

Sûre, adını 68. âyette geçen ―en-Nahl‖ kelimesinden almıĢtır. ―en-

Nahl‖ bal arısı demektir. Sûrede baĢlıca, kâinatta Allah'ın varlığını ve 

birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular 

yer almaktadır. 

17 -ĠSRÂ SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olmuĢtur. Ancak 26, 32, 

33 ve 57. âyetlerle 73 ilâ 80. âyetlerin Medine‘de indiği rivayet 

edilmektedir. 111 âyettir. ―Ġsrâ‖ kelimesi, geceleyin yürümek manasına 

gelir. Peygamber(s.a.v)‘in Mi‘rac mucizesinin Mekke‘den Kudüs‘e 

kadar olan kısmı bu sûrede anlatıldığından, sûre ―Ġsrâ‖ adını almıĢtır. 

Sûrenin diğer bir adı da ―Benî Ġsrâil Sûresi‖dir. 

18- KEHF SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 28. âyetin 

Medine döneminde indiği de rivayet edilmiĢtir. 110 âyettir. Sûre, adını; 

ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen ―kehf‖ 

kelimesinden almıĢtır. Kehf, mağara demektir. Sûrede temel konu 

olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya 

sığınan gençlerin mucizevî hâlleri, ayrıca Hz. Mûsâ ile Zülkarneyn 

konu edilmektedir. 

19- MERYEM SÛRESĠ: 98 âyet olup Mekke‘de nâzil 

olmuĢtur. Bazı tefsircilere göre 58 ve 71. âyetler Medine‘de nâzil 

olmuĢtur. Bu sûre, diğer bahisler yanında, özellikle Hz. Meryem‘den ve 

onun Hz. Ġsa‘yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle ―Meryem 

sûresi‖ adını almıĢtır. Sûrede baĢlıca, tevhit inancını yerleĢtirmek 

amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu 

edilmektedir. 

20- TÂ HÂ SÛRESĠ: 135 âyet olup Mekke‘de nâzil olmuĢtur. 

Sûre, ismini, baĢındaki Tâ-Hâ harflerinden almıĢtır. Sûrede, Allah'ın 

peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel 

gerçeklerine iĢaret edilmekte, Hz.Peygamber teselli edilerek 

peygamberlik görevini mutlaka en güzel Ģekilde baĢaracağı müjdelenip 

kendisine karĢı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir. 

Hz. Ömer(r.a)‘in bu sûre vesilesiyle müslüman oluĢu, Ġslâm 

tarihinin önemli bir hatıra sayfasıdır. Olay, kısaca Ģöyledir: Ġslâm‘ın 

yaman bir düĢmanı olan Hattâb oğlu Ömer, Resûlullah‘ı öldürme 

vazifesini üstlenmiĢ ve bu iĢ için yola çıkmıĢtı. Ancak, yolda kız 

kardeĢi Fatıma ile eniĢtesi Saîd‘in müslüman olduğunu öğrenince, önce 

onların iĢini bitirmeye karar verdi. Tâ-Hâ sûresini okumakta olan karı-

koca, Ömer‘in geldiğini görünce Kur‘an sayfalarını sakladılarsa da, 
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Ömer onları duymuĢtu. Okuduklarını görmek istediğini söyledi. Ġnkâr 

etmeleri üzerine Saîd‘e saldırdı. Kendisine mâni olmak isteyen 

Fatıma‘yı tokatladı. Yüzlerinden kanlar akan Fatıma, cesarete gelerek 

müslüman olduklarını açıkça söyledi. KardeĢinin haline acıyan Ömer, 

bu sefer yumuĢak bir sesle okuduklarını tekrar istedi. Tâ-Hâ sûresinin 

yazılı bulunduğu sayfaları okuyunca, Kur‘an‘ın mucizeli tesirinden 

nasibini alarak Resûlullah‘ın huzuruna gitti ve müslüman oldu. 

21– ENBĠYÂ SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 112 

âyettir. ―Enbiyâ‖, peygamberler demektir. Sûre, temel konu olarak 

peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri 

mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıĢtır. 

22 -HAC SÛRESĠ: 78 âyettir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 

19. âyetten itibaren 6 âyet Medine‘de, diğerleri Mekke‘de nâzil 

olmuĢtur. Bu sûrede, hac farizasının daha önce Hz. Ġbrahim(a.s) 

tarafından baĢlatıldığından ve Hz. Muhammed (s. a. v) tarafından da 

devam ettirildiğinden bahsedildiği için sûreye ―Hac sûresi‖ denilmiĢtir. 

Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehĢetinden, kıyamet günü yaĢanacak 

sahnelerden, cihattan ve helâk edilmiĢ eski toplumlardan söz 

edilmektedir. 

23- MÜ‘MĠNÛN SÛRESĠ: 118 âyet olup Mekke‘de nâzil 

olmuĢtur. Özellikle ilk âyetlerinde kurtuluĢa eren müminlerin 

ibadetlerinden, ahlâki yaĢayıĢlarından ve nâil olacakları uhrevî 

nimetlerden bahsedildiği için sûre ―el-Mü‘minûn‖ adını almıĢtır. . 

MüĢriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü'minlerin zafere 

ulaĢacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir. 

 Nitekim Abdullah b. Abbas‘tan rivayet edilen bir hadiste Hz. 

Peygamber (s. a.v), bu âyetlerin inzâlini müteakip, ―Bana on âyet indi 

ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir‖ buyurdu ve bu sûrenin ilk 

on âyetini okudu. 

24- NÛR SÛRESĠ:  Medine döneminde inmiĢtir. 64 âyettir. 

Adını, 35. âyette geçen ―nûr‖ kelimesinden Allah‘ın, gökleri ve yeri 

aydınlatan nûrundan bahsedildiği için ―Nûr sûresi‖ adını almıĢtır. 

Sûrede baĢlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeĢitli hüküm ve 

prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır. 

25 -FURKÂN SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 68-70. 

âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 

âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen ―el-Furkân‖ kelimesinden 

almaktadır. Furkân, ―hak ile batılı birbirinden ayıran‖ demek olup 

Kur'an'ın isimlerinden biridir. Sûrede temel konular olarak Hz. 

Peygamber'in tüm insanlığa gönderildiği, onun tebliğ sırasında 



78 
 

karĢılaĢtığı zorluklar ve Ģirkin kökünün kazınacağı, geçmiĢ ümmetlerin 

hayatlarından bazı örnekler de verilerek ele alınmaktadır. 

26- ġU‘ARÂ SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 227 

âyettir. Sûre, adını 224. âyette geçen ―eĢ-ġu'arâ‖ kelimesinden almıĢtır. 

―ġu'arâ‖ Ģairler demektir. Sûrede baĢlıca Mûsâ, Ġbrahim, Nûh, Hûd, 

Salih ve ġu'ayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte; müĢriklerin, 

Kur'an'ın vahiy dıĢı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karĢılık, onun 

bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, ĠĢte Kur‘an, Hz. Peygamber‘in 

irĢadı ile daha önceki peygamberlerin irĢadlarının özde birleĢtiğini ve 

Kur‘an‘ın bir Ģair eseri olmadığını isbat ederek, bu iddiayı çürütmekte 

ve reddetmektedir. Söz konusu kaynakların Kur'an üzerinde hiçbir 

etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir. 

27 -NEML SÛRESĠ: Bu sûre, Mekke‘de nâzil olmuĢtur.93 

âyettir. Sûre, adını 18. âyette yer alan ―en-Neml‖ kelimesinden 

almaktadır. Neml, karınca demektir. Süleyman aleyhisselâmın 

ordusuna yol veren karıncalardan söz edildiği için sûre bu ismi almıĢtır.  

Sûrede baĢlıca, Süleyman peygamber ve Sebe' melikesi, Belkıs kıssası 

ile Salih ve Lût peygamberler konu edilmekte, ayrıca mü'minlerin 

kurtuluĢa ereceği, Ġslâm karĢıtlarının kötü akıbetleri, öldükten sonra 

dirilmek ve kıyamet dile getirilmektedir. 

28- KASAS SÛRESĠ: Bu sûre Mekke‘de nâzil olmuĢtur. 88 

âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen ―el-Kasas‖ kelimesinden almıĢtır. 

Kasas, kıssalar anlamında olup Kur'an'da geçen kıssa ve olaylar için 

kullanılır. Sûrede baĢlıca Hz. Mûsâ'nın çocukluğunu, peygamber 

oluĢunu, Musevîleri Mısır'dan çıkarmasını ve Firavun ile ordusunun 

boğulmasını kapsayan süreç anlatılmaktadır. Ayrıca küfre saplanıp 

maddî servet ve kudrete bel bağlamanın kötü akıbetini vurgulamak 

üzere Kârûn kıssasına yer verilmektedir. 

29 -ANKEBÛT SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olan bu sûre 69 

âyettir. ―Ankebût‖, örümcek demektir. 41. âyetinde kâfirlerin iĢleri 

örümcek ağına benzetildiği için sûre bu ismi almıĢtır. Sûrede baĢlıca, 

Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi temel inanç 

konuları ile Nûh, Ġbrahim, Lût ve ġu'ayb gibi peygamberlerin ibret dolu 

kıssaları konu edilmektedir. Yine Âd ve Semûd gibi kavimlerle Kârûn 

ve Hâmân gibi tarihin azgın liderlerinin baĢlarına gelenlere dikkat 

çekilmektedir. 

30- RÛM SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olmuĢtur. 60 âyettir. Sûre, 

adını ikinci âyette geçen ―er-Rûm‖ kelimesinden almıĢtır.  Ġranlılarla 

yapılan savaĢta yenilmiĢ olan Rumların (Bizanslıların) tekrar galip 

gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiĢtir. Sûrede baĢlıca 
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kıyametin hâllerinden, Allah'ın kudretine ve birliğine delalet eden kevnî 

meseleler ile KureyĢ kabilesinin Ġslâm'a karĢı olumsuz tutumu konu 

edilmiĢtir. 

31 -LOKMÂN SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olmuĢtur. 34 âyettir. 

Sûre, adını 12. ve 13. âyetlerde anılan Hz. Lokmân'dan almıĢtır. Sûrede 

baĢlıca, Hz. Lokmân'ın oğluna öğütleri, tevhid, peygamberlik, öldükten 

sonra dirilme ve haĢr konularına dikkat çekilmekte, kıyamet günü için 

hazırlıklı olunması öğütlenmektedir. 

32 -SECDE SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olmuĢtur.30 âyettir. 

Sûre, adını mü'minlerin Allah'a secde etmelerinden bahseden 15. 

âyetten almıĢtır. Sûrede ayrıca Allah'ın kudretinden, ahiret gününden, 

kitaplardan, peygamberlerden ve insanın yaratılıĢından söz 

edilmektedir. 

33 -AHZÂB SÛRESĠ: Medine‘de nâzil olmuĢtur. 73 âyettir. 

―Ahzâb‖, ―hizb‖in çoğuludur. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen ―el-

Ahzâb‖ kelimesinden almıĢtır. Ahzâb, gruplar, bölük, parti gibi manalar 

demektir. Sûrede baĢlıca Hendek ve Benî Kureyza savaĢları ile aile 

hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir. 

Her gün mutad olarak devam edilen dua demetine, Kur‘an 

cüzünün dörtte birine de hizip denir. Bu sûrede, müslümanlara karĢı 

savaĢmak üzere birleĢen Arap kabilelerinden bahsedildiği için, bu isim 

verilmiĢtir. (Rivayete göre, bir takım ileri gelen müĢrikler ―Uhud‖ 

savaĢından sonra Medine‘ye gelmiĢler, münafıkların lideri Abdullah b. 

Übeyy‘in evine misafir olmuĢlardı. Hz. Peygamber bunlara, kendisiyle 

görüĢmek üzere emân vermiĢti. Bu görüĢme esnasında Resûlullah‘a: 

Sen bizim taptıklarımızı diline dolamaktan vazgeç, ―onlar menfaat 

sağlayabilir, Ģefâat edebilir‖ de, biz de seni Rabbinle baĢbaĢa bırakalım, 

dediler. Orada bulunan müslümanların canları sıkıldı, onları öldürmek 

istediler. Bunun üzerine, verilmiĢ olan emânın bozulması konusunda 

Allah‘tan korkmalarını ve kâfirler ile münafıkların sözlerine boyun 

eğmemelerini, Resûlullah‘ın Ģahsında müminlerden isteyen 1. âyet 

nâzil oldu. 

34- SEBE‘ SÛRESĠ:Mekke‘de nâzil olmuĢtur. 54 âyettir. Sûre, 

adını 15. âyette geçen ―Sebe' ‖ kelimesinden almıĢtır. Sebe' (Seba), 

Yemen'de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. Sûrede 

baĢlıca müĢriklerin ahireti inkâr etmeleri, Davûd(a.s) ve Süleyman(a.s) 

Peygamberlerin kıssaları ve müĢriklerin Hz. Muhammed(s.a.v)'in 

peygamberliği hakkındaki bazı Ģüpheleri konu edilmektedir. 

35- FÂTIR SÛRESĠ:Mekke‘de nâzil olmuĢtur, 45 âyettir. 

Sûre, adını birinci âyette geçen ―Fâtır‖ kelimesinden almıĢtır. Fâtır, 
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yaratan, yoktan var eden demektir. Yine ilk âyette geçen ―el-Melâike‖ 

kelimesinden dolayı ―Melâike sûresi‖ diye de anılır. Sûrede baĢlıca, 

Allah'ın varlığına ve birliğine iĢaret eden kâinat olayları, öldükten sonra 

dirilme, Allah'ın nimetleri ve mü'minle kâfir arasındaki fark konu 

edilmektedir. 

36- YÂSÎN SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 83 âyettir. 

Sûre, adını ilk âyeti oluĢturan ―Yâ-Sîn‖ harflerinden almıĢtır. Sûreye 

isim olarak verilen ―yâsîn‖in, genellikle ―Ey insan!‖ manasına geldiği 

kabul edilir. Bununla kasdedilen, Hz. Peygamber‘dir. Yâsîn sûresi 

Kur‘an‘ın kalbi kabul edilmiĢ ve müslümanlar arasında ayrı bir önem 

kazanmıĢtır. Fazileti hakkında hadisler vardır. Sûrede baĢlıca insanın 

ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber'i yalanlayan KureyĢ 

kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve 

kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu 

edilmektedir. 

37- SÂFFÂT SÛRESĠ: Adını, ―es-Sâffât‖  saf tutmuĢ 

meleklere iĢaret eden ilk âyetten alan ve kâinattaki güçlerden söz eden 

bu sûre, Mekke‘de inmiĢtir. 182 âyettir. Ġlk üç âyette, saf tutmuĢ 

meleklere, bulutları sevk ve idare eden güce, zikri yapan dile yahut 

insana yemin edilerek Allah‘ın bir olduğu gerçeği ortaya konmuĢtur. 

Sûrede baĢlıca, meleklerden, cinlerden, kıyamet ve ahiret olaylarından 

söz edilmekte; Nûh, Ġbrahim, Ġsmail, Ġshak, Mûsâ, Hârun, Ġlyas, Lût ve 

Yûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir. 

38 -SÂD SÛRESĠ: Kamer sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir 

88 âyettir. Ġsmini birinci âyette yer alan Sâd harfinden harfinden 

almıĢtır. Sûrede baĢlıca, Allah'ın birliği, müĢriklerin inkârları ve 

sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiĢ oldukları, Davûd, Süleyman, 

Eyyüp, Ġbrahim, Ġshak, Ġsmail, el-Yesa' ve Zülkifl peygamberlerin 

kıssaları, Davûd peygamberin hakemliği ve Hz. Peygamberin temel 

görevi konu edilmektedir. 

39- ZÜMER SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olmuĢtur. 75 âyettir. 

Adını, 71 ve 73. âyetlerde geçen mümin ve kâfirlerin oluĢturduğu 

topluluklar anlamına gelen ―zümer‖ kelimesinden almıĢtır. Zümer; 

zümreler, gruplar demektir. Sûrede baĢlıca, göklerde ve yerde Allah'ın 

birliğini gösteren deliller, mü'minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme 

sevk edilecekleri konu edilmekte; kullar, ölüm gelip çatmadan Allah'a 

yönelmeye çağrılmaktadır.  

40- MÜ‘MĠN SÛRESĠ:56 ve 57. âyetler hariç Mekke 

döneminde inmiĢtir. 85 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen ―mü'min‖ 

kelimesinden almıĢtır. Mü'min inanan kimse demektir. Âyette sözü 
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edilen mü'min, Firavun ailesinin; gizlice iman eden ve çevresindekileri 

hakka yönlendirmeye çalıĢan bir ferdidir. Ayrıca sûre, Allah'ın 

sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen ―ğâfir‖ kelimesinden dolayı 

―Ğâfîr sûresi‖ diye de anılmaktadır. ―Ğâfir‖, bağıĢlayan demektir. 

Sûrede baĢlıca, Allah'ın birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek 

kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır. 

41- FUSSĠLET SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 54 

âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur'an âyetlerini niteleyen 

―fussilet‖ ifadesinden almıĢtır. ―Fussilet‖, ―geniĢçe açıklandı‖ demektir. 

Sûre, ayrıca ―Hâ Mîm es-Secde‖ diye de anılır. Sûrede baĢlıca hakka 

davet, batılda ısrar edenlerin uyarılması, vahyin insanlar üzerindeki 

ahlâkî ve manevî etkileri konu edilmektedir. 

42- ġÛRÂ SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olan bu sûre 53 âyettir. 

Sûre, adını 38. âyette geçen ―ġûrâ‖ kelimesinden almıĢtır. ġûrâ, 

danıĢma demektir. Sûrede baĢlıca müslümanların iĢlerini kendi 

aralarında danıĢma yoluyla yürüttükleri, ayrıca kâinatta Allah'ın 

birliğini gösteren deliller ve kıyamet gününün hâlleri konu 

edilmektedir. 

43- ZUHRUF SÛRESĠ: Mekke de nazil olmuĢtur.89 âyettir. 

Sûre, adını 35. âyette geçen ―Zuhruf‖ kelimesinden almaktadır. Zuhruf; 

yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir. 

Sûrede baĢlıca tevhit, iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların 

bu hakikatlere ters düĢecek Ģekilde sırf geçici dünya menfaatlerine 

bağlanarak sergiledikleri çeliĢki vurgulanmakta, batıla karĢı çıkan ve 

hakkı tutan Ģahsiyetler olarak Ġbrahim, Mûsâ ve Ġsa peygamberlerden 

söz edilmektedir. 

44 -DUHÂN SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 59 âyettir. 

Sûre, adını onuncu âyette geçen ―duhân‖ kelimesinden almıĢtır. Duhan, 

duman demektir. Sûrede baĢlıca, Kur'an'ın indiriliĢi, müĢriklerin ona 

karĢı tutumu, Firavun ve halkının baĢlarına gelen azaplar, KureyĢ'in Hz. 

Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karĢılaĢacakları akıbet 

konu edilmektedir. 

45- CÂSĠYE SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 37 âyettir. 

Sûre, adını 28. âyette geçen ―Câsiye‖ kelimesinden almıĢtır. Câsiye, diz 

üstü çöken demektir. Sûrede baĢlıca, Kur'an'ın indirilmesi, dıĢ âlemde 

Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, Allah'ın kullarına 

bahĢettiği nimetler, Ġsrailoğullarının kendilerine verilen nimetlere inkâr 

ve isyanla karĢılık vermeleri konu edilmektedir. 

46 -AHKÂF SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 35 âyettir. 

Sûre, adını 21. âyette geçen ―Ahkâf‖ kelimesinden almıĢtır. Ahkâf, 
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sûrede sözü edilen ―Âd‖ kavminin yaĢadığı Yemen'de bir bölgenin adı 

olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir 

önceki sûrenin devamı niteliğindedir. 

47- Muhammed SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 38 

âyettir. Sûre, adını Peygamber Efendimizin, ikinci âyette geçen adından 

almıĢtır. Sûre, ayrıca yirminci âyette geçen ―el-Kıtâl‖ kelimesinden 

dolayı ―Kıtâl sûresi‖, diye de anılmaktadır. Sûrede temel konu cihad 

olmak üzere baĢlıca, savaĢ, esirler, ganimetler ve münafıkların durumu 

konu edilmektedir. 

48- FETĠH SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 29 âyettir. 

Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen ―fetih‖ kelimesinden almıĢtır. 

Ġçinde Ġslâm‘ın elde edeceği fetih, baĢarı ve zaferden bahsedildiği için 

Fetih adını alan bu Sûrede baĢlıca, hicretin altıncı yılında Hz. 

Peygamber ile Mekke'li müĢrikler arasında gerçekleĢen Hudeybiye 

antlaĢması, cihad, savaĢtan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin 

fethedileceği müjdesi konu edilmektedir. 

49- HUCURÂT SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 18 

âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen ―Hucurât‖ kelimesinden 

almıĢtır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz. Peygamber'in aile 

efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede baĢlıca, 

mü'minlerin, gerek Hz. Peygambere karĢı, gerek kendi aralarında 

uymaları gereken bazı görgü ve ahlâk kuralları konu edilmektedir. 

50- KÂF SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 45 âyettir. 

Sûre, adını baĢındaki ―Kâf‖ harfinden almıĢtır. Sûrede baĢlıca Ġslâm 

inancının temel esasları çerçevesinde, Allah'ın birliğinin delilleri, 

Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmiĢteki inkârcı milletlerin 

baĢlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.  

51 -ZÂRĠYÂT SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 60 

âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen ―ez-zâriyât‖ kelimesinden almıĢtır. 

Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir. Sûrede baĢlıca, öldükten sonra 

hesap için toplanma, inkârcıların ahirette karĢılaĢacakları azap, 

mü'minlere verilecek mükâfatlar, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren 

kevni deliller konu edilmektedir. 

52- TÛR SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 49 âyettir. 

Sûre, adını birinci âyette geçen ―et-Tûr‖ kelimesinden almıĢtır. Tûr, dağ 

demektir. Burada Hz. Mûsâ(a.s)'ya ilk vahyin geldiği, Tevrat‘ın indiği, 

böylece onun ilâhi hitaba mazhar olduğu Tûr dağından almıĢtır. Sina 

Yarımadası'nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede baĢlıca, 

ahiret hâlleri, kâfirlerin karĢılaĢacakları ceza, mü'minlerin mükâfatları 
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konu edilmekte ve müĢriklerin Hz. Peygamber(s.a.v) hakkındaki batıl 

iddiaları reddedilmektedir. 

53 -NECM SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 62 âyettir. 

Sûre, adını ilk âyetin baĢındaki ―en-Necm‖ kelimesinden almıĢtır. 

Necm, yıldız demektir. Sûrede baĢlıca, Kur'an'ın vahiy eseri olduğu 

vurgulanmakta, herkesin yaptığının karĢılığını göreceği, Allah'ın 

kudretinin delilleri, Efendimiz(s.a.v)Miracından da söz edilmektedir. 

54 -KAMER SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 55 âyettir. 

Sûre, adını ilk âyette geçen ―el-Kamer‖ kelimesinden almıĢtır. Kamer, 

ay demektir. Ayın yarılması mucizesi bu sûrede anlatılır. Sûrede ana 

fikir olarak, Kur'an'ı yalanlayanlar, çeĢitli azap ve helâk örnekleri de 

verilerek uyarılmaktadır. 

55- RAHMÂN SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 78 

âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluĢturan ve Allah'ın sıfatlarından biri olan 

―er-Rahmân‖ kelimesinden almıĢtır. Sûrede baĢlıca, Allah'ın nimetleri, 

birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların 

kıyamette karĢılaĢacakları korku ve Ģiddet konu edilmektedir. Bunlar 

sayılırken bütün Ģuurlu varlıklara hitaben ―O halde Rabbinizin 

nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?‖ anlamına gelen ayet sık sık 

tekrar edilir. 

56 -VÂKI‘A SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 96 âyettir. 

Sûre, adını birinci âyette geçen ―el-vâkı'a‖ kelimesinden almıĢtır. 

Vâkı'a, gerçekleĢen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti 

ifade etmektedir. Sûrede baĢlıca, kıyametin kopmasından önceki ve 

sonraki dehĢetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı 

gruplar konu edilmektedir. 

57- HADÎD SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 29 âyettir. 

Sûre, adını 25. âyette geçen ―el-Hadîd‖ kelimesinden almıĢtır. Hadîd, 

demir demektir. Sûrede baĢlıca, tüm kâinatın Allah'a ait olduğu ve 

kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah'ın dinini yüceltmek için 

can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve 

aldatıcılığı konu edilmektedir. 

58- MÜCÂDELE SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 22 

âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen ―tecâdilü‖ kelimesinde sözü edilen 

olaydan almıĢtır. ―Mücâdele‖, münakaĢa etmek, tartıĢmak demektir. Bir 

adamın ―zıhâr‖ yaptığı karısı, Hz. Peygambere gelerek onu Ģikâyet 

etmiĢ ve Hz. Peygamberle de tartıĢmıĢtı. Sûrede baĢlıca, zıhar, zıhar 

keffareti gibi bazı dînî hükümler ile birtakım görgü kuralları ve 

mü'minlerin inanmayanlara karĢı takınmaları gereken tavır konu 

edilmektedir.  
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59- HAġR SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 24 âyettir. 

Sûre, adını ikinci ayette geçen ―el-HaĢr‖ kelimesinden almıĢtır. HaĢr, 

toplamak demektir. Sûrede baĢlıca, Medine'de yaĢamakta olan ve 

Hz.Peygamberle yaptıkları antlaĢmaya ihanet ederek Ġslâm toplumunu 

ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müĢriklerle ittifak yapan 

Nadîroğulları'nın Medine'den topluca sürülmesi hadisesi ile Yahudilerle 

antlaĢma yapan münafıklar konu edilmektedir. 

60- MÜMTEHĠNE SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 13 

âyettir. Onuncu âyette, Hudeybiye antlaĢmasından sonra müĢrikler 

arasından çıkıp Medine'ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen 

kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için sûreye mecazen, 

―imtihan eden‖ anlamında ―mümtehine‖ denmiĢtir. Sûrede baĢlıca, 

Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve müslümanlarla kâfirler 

arasındaki iliĢkilere dair bazı uyarılar konu edilmektedir.  

61- SAFF SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 14 âyettir. 

Sûre, Adını, müminlerin saf tutarak Allah yolunda savaĢtıklarını 

bildiren 4. âyette geçen ―saff‖ kelimesinden almıĢtır. Saff, sıra, dizi 

demektir. Sûrede baĢlıca, Allah yolunda cihadın fazileti konu 

edilmektedir.  

62 -CUM‘A SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 11 âyettir. 

Sûre, adını 9. âyette geçen ―el-Cumu'a‖ kelimesinden almıĢtır. Sûrede 

baĢlıca, Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderiliĢi, Yahudilerin 

Allah'ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı 

hükümler konu edilmektedir. 

63 -MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 11 

âyettir. Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği 

için bu adı almıĢtır. 

64 -TEĞÂBUN SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 18 

âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen ―et-Teğâbun‖ kelimesinden almıĢtır. 

Teğâbun, aldanma kâr-zarar manasına gelmektedir. Ġnanmayanların 

aldanıĢları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne 

―Yevmü't-Teğâbun (aldanma günü)‖ denmiĢtir. Sûrede, baĢlıca mü'min 

olsun, kâfir olsun herkesin eksiklik ve kusurlarının kıyamet günü açığa 

çıkacağı konu edilmektedir. 

65 -TALÂK SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 12 âyettir. 

Sûre, adını iĢlediği konudan almıĢtır. ―Talâk‖ boĢamak demektir. 

Sûrede talâk ile ilgili diğer bazı hükümler konu edilmektedir.  

66 -TAHRÎM SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 12 

âyettir. Sûre, adını Hz. Peygamber'in, helâl olan bir Ģeyi kendisine 

haram kıldığından söz eden ve ―Tahrîm Âyeti‖ diye adlandırılan birinci 
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âyetten almıĢtır. Tahrîm, haram kılmak demektir. Sûrede baĢlıca, Hz. 

Peygamber'in eĢleriyle olan bazı münasebetleri ile, mutlu bir aile 

yuvasının oluĢturulmasının temel prensipleri konu edilmektedir. 

67- MÜLK SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olmuĢtur; 30 âyettir. 

Adını, birinci âyetinde geçen ―el-mülk‖ kelimesinden almıĢtır. Ayrıca 

Tebâreke, Münciye, Mücâdele, Mâni‘a, Vâkiye adları ile de anılır. Bu 

sûreyi her gece okuyanın, pek büyük sevaba nâil olacağına ve sûrenin 

faziletlerine dair hadisler vardır. Sûrede baĢlıca, Allah'ın azameti, 

Allah'ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin 

akıbetleri konu edilmektedir. 

68- KALEM SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 52 âyettir. 

Sûre, adını birinci âyette geçen ―el-Kalem‖ kelimesinden almıĢtır. 

―Nûn‖ sûresi diye de anılır. Sûrede baĢlıca, Hz. Muhammed(s.a.v)'in 

peygamberliğinin ispatı ve mü'minler ile kâfirlerin akıbetleri konu 

edilmiĢtir. 

69 -HÂKKA SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olan bu sûre, 52 

âyettir. Adını, ilk âyetindeki ―el-hâkka‖ kelimesinden almıĢtır. 

―Hâkka‖ya değiĢik manalar verilmiĢtir. ―Hak‖ kökünden geldiği için, 

hepsinde hak ve hakikat manası vardır. Daha çok ―kıyamet‖ manası 

verilmektedir. Hâkka, mutlaka gerçekleĢecek olan kıyamet demektir. 

Sûrede baĢlıca, Kıyameti inkâr edenlerin görecekleri cezalar ve 

mü'minler ile kâfirlerin dehĢetli Kıyamet günündeki hâlleri konu 

edilmektedir. 

70- ME‘ÂRĠC SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 44 

âyettir. Sûre, adını üçüncü âyetteki ―el-Me'âric‖ kelimesinden almıĢtır. 

Me'âric, yükselme yolları demektir. Sûrede baĢlıca, Mekke 

müĢriklerinin inkâr, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazı yönleri, 

ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir.  

71- NÛH SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olmuĢtur; 28 âyettir. Hz. 

Nuh(a.s)‘un ilâhî elçi olarak gönderiliĢi ve mücadeleleri ve Nûh Tufanı 

anlatıldığından sûre bu ismi almıĢtır. 

72 -CĠN SÛRESĠ: Mekke‘de nâzil olmuĢtur: 28 âyettir. 

Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği Cinlerin Kur‘an dinleyip hidayete 

geldikleri anlatıldığından, sûre bu ismi almıĢtır. Hz. Peygamber(s.a.v), 

amcası Ebu Talip ve eĢi Hz. Hatice‘yi kaybettikten sonra Tâif‘e gitmiĢ, 

orada çirkin davranıĢlarla karĢılaĢmıĢtı. Bu sıralarda KureyĢ müĢrikleri 

de müslümanlara karĢı düĢmanlıklarını iyice arttırmıĢ bulunuyorlardı. 

ĠĢte Tâif dönüĢünde nâzil olarak Resûl-i Ekrem‘e teselli veren bu sûre, 

yalnız insanların değil, cinlerin de Kur‘an‘a tâbi olduklarını bildiriyor, 

Ġslâm‘ın muzafferiyetini müjdeliyordu. Sûrede ayrıca tevhit, 
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peygamberlik ve öldükten sonra dirilmek gibi meseleler konu 

edilmektedir. 

73- MÜZZEMMĠL SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 20 

âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen ―el-Müzzemmil‖ kelimesinden 

almıĢtır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sûrede baĢlıca, Hz. 

Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiĢtir.  

74 -MÜDDESSĠR SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 56 

âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen ―el-Müddessir‖ kelimesinden 

almıĢtır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, 

örtünüp bürünen demektir. Sûrede baĢlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve 

davetle görevlendirilmesi, müĢriklerin ona karĢı çıkması ve onların 

cehennemle uyarılması konu edilmektedir. 

75- KIYÂME SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 40 

âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki ―el-Kıyâme‖ kelimesinden almıĢtır. 

Sûrede baĢlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın 

durumu ve kâfirlerin ahirette karĢılaĢacağı zorluklar konu edilmektedir.  

76 -ĠNSAN SÛRESĠ: Medine döneminde inmiĢtir. 31 âyettir. 

Sûre, adını birinci âyetteki ―insan‖ kelimesinden almıĢtır. ―Hel etâke‖, 

―ed-Dehr‖, ―el-Ebrâr‖ ve ―el-EmĢâc‖ isimleri ile de anılır Aynı âyette 

geçen ―ed-Dehr‖ kelimesinden dolayı Dehr sûresi diye de anılır. Dehr, 

zaman demektir. Sûrede baĢlıca, ahiret hayatıyla ilgili meseleler ve 

özellikle takva sahiplerinin cennette kavuĢacakları çeĢitli nimetler konu 

edilmektedir. 

77- MÜRSELÂT SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 50 

âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen ―el-Mürselât‖ kelimesinden 

almıĢtır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûrede baĢlıca, kıyametin, 

hesap ve azabın gerçekleĢeceği, Allah'ın kudreti ve günahkârların 

akıbeti konu edilmektedir. Müfessirler, ―gönderilenler‖den maksadın, 

âlemin idaresi ile görevli bir kısım melekler veya rüzgârlar, yahut 

peygamberler, yahut da Kur‘an âyetleri olabileceğini belirtmiĢlerdir. 

78 -NEBE‘ SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 40 âyettir. 

Sûre, adını ikinci âyette geçen ―en-Nebe'‖ kelimesinden almıĢtır. Nebe', 

haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, 

kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer 

verilmektedir. 

79 -NÂZĠ‘ÂT SÛRESĠ: Nebe‘ sûresinden sonra Mekke‘de 

inmiĢtir; 46 âyettir. Adını, ―söküp çıkaranlar‖ manasına gelen birinci 
âyetteki “en-Nâzi'ât” kelimesinden almıştır. Ana fikir olarak kıyameti 

konu edinir. Cenab-ı Allah, sûrenin baĢında, kendilerini, ilk beĢ âyette 
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belirtilen güç ve melekelerle donattığı varlıklara yemin etmektedir. 

Nâzi'ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Sûrede başlıca, 
tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu 
edilmektedir. 

80- ABESE SÛRESĠ: Mekke‘de inmiĢtir, 42 âyettir. Sûre, 

adını birinci âyetteki―yüzünü ekĢitti, buruĢturdu‖ anlamına gelen 

―abese‖ fiilinden almıĢtır. Sûrede baĢlıca, itikat, peygamberlik, Allah'ın 

kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir. 

 Bu sûrenin iniĢ sebebiyle ilgili olarak Ģöyle bir hadise 

nakledilmiĢtir: Efendimiz(s.a.v); Velîd, Ümeyye b. Halef, Utbe b. 

Rabîa gibi KureyĢ‘in ileri gelenlerine Ġslâm‘ı anlattığı bir sırada âmâ 

olan Abdullah b. Ümmü Mektum(r.a) gelir ve ―Yâ Resûlallah! Allah‘ın 

sana öğrettiklerinden bana da öğret‖ der. O esnada Resûlullah (s.a.v) 

cevap vermez. Çünkü KureyĢ‘in bu ileri gelen kimseleri, zaten 

kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz(s.a.v) 

onları gücendirmek istemedi. Abdullah tekrar seslenince elinde 

olmayarak yüz hatları değiĢti. Bu esnada onlar kalkıp gittiler. Biraz 

sonra bu âyetler geldi. Resûlullah(s.a.v)‘ın bazı davranıĢlarını tenkit ve 

onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri âyetler, onun hak peygamber 

olduğuna en büyük delildir. Zira hiç kimse kendisini bu Ģekilde tenkit 

etmez. 

81- TEKVÎR SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 29 âyettir. 

Sûre, adını birinci âyette geçen ―küvviret‖ fiilinin mastarından almıĢtır. 

Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede baĢlıca, kıyamet, vahiy ve 

peygamberlik konuları ele alınmaktadır. Sûrenin söz dizisinde, ihtiva 

ettiği konuya iliĢkin anlamları yankılandıran ve güçlendiren mükemmel 

bir musikî taklit edilemez bir âhenk vardır. 

82- ĠNFĠTÂR SÛRESĠ: Nâziât sûresinden sonra Mekke‘de 

inmiĢtir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki ―infetarat‖ fiilinin 

mastarından almıĢtır. Ġnfitâr, yarılmak demektir. Göğün yarılmasından 

söz ederek baĢladığı için bu adı almıĢtır. Konusu ahiret âlemidir. 

83 -MUTAFFĠFÎN SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 36 

âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen ―el-Mutaffifîn‖ kelimesinden 

almıĢtır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir. 

84 -ĠNġĠKÂK SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 25 

âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen ―inĢakka‖ fiilinin mastarı olan 

―ĠnĢikâk‖ kelimesinden almıĢtır. ĠnĢikâk, yarılmak demektir. Göğün 

yarılmasından söz ettiği için bu adı almıĢtır. 
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85- BÜRÛC SÛRESĠ: ġems sûresinden sonra Mekke‘de 

inmiĢtir; 22 âyettir. ―Bürûc‖, burc kelimesinin çoğuludur.Bürûc, burçlar 
demektir.  Sûrede burçları olan gökyüzüne, kıyamet gününe ve o güne 

tanıklık edecek olanlarla, yine o gün müĢahede edilecek olaylara yemin 

edildikten sonra Yemen‘de geçmiĢ bir olaya temas edilir: Yahudi 

Zûnuvas ve adamları, yahudiliği kabul etmeyen Necran hıristiyanlarını, 

Hendek içinde yakılmıĢ bir ateĢe atarak yakarlar ve yanmakta olan 

insanları seyrederler. Bu Ģekilde iĢkence ile yakılıp öldürülen kimseler 

inançları uğrunda ölmüĢlerdir. 

86- TÂRIK SÛRESĠ: Beled sûresinden sonra Mekke‘de 

inmiĢtir, 17 âyettir. Adını, 1. âyette geçen ―târık‖ kelimesinden alır. 

Târık, geceleyin gelen, Ģiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Sûrede 

geçen târık ise gece fazla ıĢık saçan yıldıza denir ki, bu, sabahyıldızıdır. 

Mecâzî olarak da ünlü kiĢiye denir. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri 

geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı 

müjdeleyen sabahyıldızına benzetilmiĢ olabilir. 

87 -A‘LÂ SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 19 âyettir. 

Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah‘u Teâlâ'yı niteleyen ―el-

A'lâ‖ kelimesinden almıĢtır. A'lâ, en yüce demektir. Cenab-ı Allah bu 

sûrede kâinatın esrarını, oluĢunu, iĢleyiĢini özlü bir anlatımla ifade 

etmiĢtir. 

88 -ĞÂġĠYE SÛRESĠ: Mekke döneminde inmiĢtir. 26 âyettir. 

Sûre, adını birinci âyetteki ―el-GâĢiye‖ kelimesinden almıĢtır. ĞâĢiye, 

kaplayıp bürüyen her Ģeyi saran, kaplayan, dehĢeti her Ģeye ulaĢan 

kıyamet günü anlamına gelen demektir. Ġlk gelen sûrelerden olup, 

Zâriyât sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir. Bu sûrede kıyamet ve 

ahirete ait haberler vardır. Ayrıca Allah‘ın varlığını anlamaya yardım 

edecek bazı kevnî deliller serdedilmiĢtir. Hayatın bir plan ve program 

içinde akıp gittiği, bu akıĢın sonunda Allah‘a varılacağı ve O‘nun 

katında hesap verileceği anlatılır.  

89- FECR SÛRESĠ: Fecr, tan yerinin ağarması ve Ģafak 

manasına gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir, 

30 âyettir. Bu sûrede eski kavimlere ait kıssalar hatırlatılır. 

Ġnsanoğlunun kötülüğe yönelmekte olduğu belirtilerek bunun kötü 

sonucu, dünya hayatından sonraki hayat ve oradaki durumlar kısaca 

anlatılır. 

90- BELED SÛRESĠ: Mekke‘de Kaf sûresinden sonra 

inmiĢtir. 20âyettir. Adını, ilk âyette geçen, Mekke‘yi anlatan ve ―Ģehir‖ 

anlamına gelen ―beled‖ kelimesinden almaktadır. Belde demektir.  Bu 
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sûrede insanın yaratılıĢından, onun bazı davranıĢlarından, insana 

verilen üstün vasıflardan, o vasıfları iyiye kullanmayanın kötü 

âkıbetinden, iyiye kullananların da mutlu geleceklerinden söz edilir. 

91- ġEMS SÛRESĠ: Kadir sûresinden sonra Mekke‘de 

inmiĢtir, 15 âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve ―güneĢ‖ 

anlamına gelen ―Ģems‖ten alır. Bu sûrede insanın yaratılıĢında var olan 

iki özellik ele alınır: Ġyilik ve kötülük. Ġnsanın yaratılıĢında, iyi olmak 

da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır. 

92- LEYL SÛRESĠ: Geceye yeminle baĢladığı için ―Leyl‖ 

denilmiĢtir. Leyl, gece demektir. Mekke‘de inmiĢtir, 21 âyettir. Bu 

sûrede insanoğlunun iki zıt davranıĢından, cömertlik ve cimrilikten 

bahsedilir. Ġmanlı olmakla cömertlik, imansızlıkla cimrilik arasındaki 

iliĢkiye dikkat çekilir. 

93 -DUHÂ SÛRESĠ: Duhâ, kuĢluk vakti demektir. Sûre, adını 

ilk ayette geçen bu kelimeden alır. Fecr sûresinden sonra Mekke‘de 

inmiĢtir, 11 âyettir. Sûrede âhir zaman Peygamberinin 

hususiyetlerinden biri yani yetim oluĢu ele alınır ve kendisi teselli 

edilir. 

94- ĠNġĠRÂH SÛRESĠ: ―ĠnĢirâh‖ açılmak, geniĢlemek, 

sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir. 

8 âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete 

hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. 

Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah‘a 

Ģükretmeye teĢvik edilmektedir. 

95- TÎN SÛRESĠ:―Tîn‖, dağ adı veya incir demektir. Bürûc 

sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir, 8 âyettir. 

96- ALÂK SÛRESĠ: Alak, insanın yaratılıĢ safhalarından olan 

aĢılanmıĢ yumurtayı ifade eder. Bu sûreye ―Ġkra‘ sûresi‖ de denir. 

Mekke‘de inmiĢtir; 19 âyettir. Ġlk 5 âyeti, Kur‘an‘ın ilk inen âyetleridir. 

Bu sûrede okumanın, öğrenmenin üstünlüğü, insanın yaratılıĢı, kalemin 

özelliği, bunların insana Allah‘ın ihsanı olduğu, insanın bunları 

düĢünmesi, Rabbine itaat etmesi gerektiği, aksi halde azaba dûçar 

olacağı anlatılır. 

97- KADR SÛRESĠ: Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı 

almıĢtır. Abese sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir. 5 âyettir. Kadr, 

azamet ve Ģeref demektir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, 

o gecede meleklerin yeryüzüne iniĢinden bahsedilir. 

98 -BEYYĠNE SÛRESĠ: Apaçık delil manasına gelen ve 

birinci âyette geçen ‖ beyyine ‖ kelimesi sûreye ad olmuĢtur. Talâk 

sûresinden sonra Medine‘de inmiĢtir, 8 âyettir. Bu sûrede kâfirlerden ve 
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müĢriklerden söz edilmiĢ, onların bazı davranıĢları anlatılmıĢ, inanan ve 

iyi iĢler yapanların kurtuluĢa ereceği ifade edilmiĢtir. 

99- ZĠLZÂL SÛRESĠ: Depremsarsıntı, demek olan ―zilzâl‖, 

sûrenin ilk âyetinde geçer. Nisâ sûresinden sonra Medine‘de inmiĢtir, 8 

âyettir. Kıyametin kopmasından, insanların yeniden dirilip hesap 

vermelerinden, herkesin -iyi ya da kötü- ettiğini bulacağından bahseder. 

100 -ÂDĠYÂT SÛRESĠ: Âdiyât, hızlı koĢan atlar demektir. 

Asr sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir, 11 âyettir. Bu sûrede 

insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı 

durumdan söz edilir. 

101- KÂRĠ‘A SÛRESĠ: Kâria, vuran, çarpan, kapıyı çalan, 

yürekleri hoplatan Ģey demektirve kıyamet kasdedilmiĢtir. KureyĢ 

sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir, 11 âyettir. Bu sûrede, kıyametin 

kopuĢunda meydana gelecek olaylardan ve insanın âkıbetinden söz 

edilmiĢtir. 

102- TEKÂSÜR SÛRESĠ: Tekâsür, mal, mülk ve çoluk 

çocuğun çokluğuyla övünmek demektir. Kevser sûresinden sonra 

Mekke‘de inmiĢtir. 8 âyettir. Cahiliye Arapları, mal, evlât ve 

akrabalarının çokluğunu bir gurur ve Ģeref sebebi sayarlar, hatta bu 

hususta yaĢayanlarla yetinmeyip kabilelerinin üstünlüğünü 

geçmiĢleriyle de isbat etmek için kabirlere gider, ölmüĢ akrabalarının 

çokluğuyla övünürlerdi. Sûrede onların bu tutumu eleĢtirilmekte ve 

gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir. 

103 -ASR SÛRESĠ: Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin 

suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. ―Asr‖a yemin ile söze baĢladığı 

için bu adı almıĢtır. ĠnĢirâh sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir. 3 

âyettir. Sûrede kurtuluĢun imana, iyi iĢler yapmaya hakkı ve sabrı 

tavsiye etmeye bağlı olduğu anlatılmıĢtır. 

104 -HÜMEZE SÛRESĠ: Hümeze, birini arkasından 

çekiĢtirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. 

Kıyamet sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir, 9 âyettir. 

105- FÎL SÛRESĠ: Kâfirûn sûresinden sonra Mekke‘de 

inmiĢtir, 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmıĢ ordusuyla Kâ'be'yi yıkmaya 

gelen Ebrehe'nin helâk ediliĢinden bahsettiği için bu adı almıĢtır. 

106- KUREYġ SÛRESĠ: KureyĢ‘e cahiliye devrinde verilen 

bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıĢtır. Tîn sûresinden sonra 

Mekke‘de inmiĢtir, 4 âyettir. KureyĢ, Hz. Peygamberin mensup olduğu 

kabilenin adıdır. 
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107- MÂ‘ÛN SÛRESĠ: Mâûn, zekât vermek yahut bir Ģeyi 

geçici olarak kullanması için birine vermek Ģeklinde yardım demektir. 

Âlimlerin çoğuna göre tamamı Mekke‘de inmiĢtir, 7 âyettir. Dini 

yalanlayan, iyilikten uzak duran kimseler hakkında inmiĢtir. 

108- KEVSER SÛRESĠ: Kevser, çok nimet Kevser, çok hayır, 

bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da 

adıdır. Âdiyât sûresinden sonra Mekke‘de inen bu sûre 3 âyettir. Erkek 

çocukları yaĢamadığı için Peygamberimize müĢrikler, nesli kesik 

manasına ―ebter‖ dediler. Sûrede buna cevap verilmiĢtir. 

109- KÂFĠRÛN SÛRESĠ:―Kâfirûn‖, inkârcılar demektir. 

Kâfirlerden bahseder. Mekke devrinde nazil olmuĢtur. 6 ayettir. 

110 -NASR SÛRESĠ: Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah‘ın 

Hz. Peygamber‘e yardım ederek fetihlere kavuĢturduğu ifade edildiği 

için bu adı almıĢtır. Bu sûre, Mekke‘nin fethi sırasında inmiĢ olmakla 

beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için medenî 

(Medine‘de inen) sûrelerdendir. 3 âyettir. Ġslâm zaferini haber verir. Ġbn 

Ömer(r.a)‘den gelen rivayete göre bu sûre indikten sonra 

Peygamberimiz seksen gün yaĢamıĢtır. 

111- TEBBET SÛRESĠ: Tebbet, ―kurusunkahrolsun‖ 

manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiĢtir. Zira o, eziyet etmek 

kasdıyla Resûlullah‘ın yoluna gizlice diken koymuĢ, bu iĢte kendisine 

karısı da yardım etmiĢti. Sûre, ―Mesed sûresi‖ diye de anılır. Fâtiha 

sûresinden sonra Mekke‘de inmiĢtir, 5 âyettir. (Bir rivayete göre ġuarâ 

sûresinin 124. âyeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını çağırarak, 

onları Ġslâm‘a dâvet etmiĢti. Amcası Ebû Leheb galiz sözler sarfederek, 

―Bizi bunun için mi çağırdın?‖ demiĢti. Bunun üzerine bu sûre indi.) 

112- ĠHLÂS SÛRESĠ: Ġhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle 

bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. 

Mekke‘de inmiĢtir, 4 âyettir. Ġslâm‘ın tevhid akîdesinin en özlü ve 

anlamlı ifadesidir. 

113- FELÂK SÛRESĠ: Felak, sabahaydınlığı manasına geldiği 

gibi yarmak manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs sûresiyle 

birlikte ikisine ―iki koruyucu‖ anlamında ―muavvizeteyn‖ denir. Bu 

sûrelerin Ģifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır. Medine‘de 

inmiĢtir. 5âyettir. 

114 -NÂS SÛRESĠ: Nâs, insanlar demektir. Medine‘de 

inmiĢtir, 6 âyettir.      
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KUR‘AN‘I KERĠM HAYAT KAYNAĞIMIZ  

CAN YOLDAġIMIZ KURTULUġ REÇETEMĠZ 

   EuzübillahimineĢĢeytanirraciymBismillahirrahmanirrahiym. 

   Elhamdulillâhi Rabbil âlemin Vessalâtü vesselâmü alâ 

Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihi ecmeîn. 

Aziz Kardeşlerim! 

Kur‘an-ı Kerim Ġslam Dininin temel kaynağı, Ġslam‘ın kutsal 

kitabıdır. Rabbimiz Kur‘an‘ında:“O kitap (Kur’an); onda asla şüphe 

yoktur. O, müttekîler (Allah’a karşı gelmekten sakınan lar ve 

arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”(Bakara suresi, 2) 

Efendimiz(s.a.v)de mübarek hadislerinde:“Allah, bu 

Kur’an’la (amel eden) bazı toplumları yükseltir, (amel etmeyen) 

bazılarını da alçaltır. ”Buyurur.(Müslim, Müsâfirîn 269) 

 Ġslam toplumlarının temel referansı olan Kur‘an-ı Kerim 

indiriliĢinden itibaren tüm Müslümanların baĢucu kitabı olmuĢtur. 

Kur‘an‘ı Kerim‘in dili, anadilleri ne olursa olsun Müslümanları 

birleĢtiren ana unsurdur. Kültürümüzde de Kur‘an-ı Kerim‘e özel bir 

değer verilmiĢtir. Ġslam‘ın yaĢanması, Kur‘an-ı Kerim‘in inanç, ibadet, 

ahlak ve gündelik yaĢamla ilgili kurallarının öğrenilmesine bağlıdır. Bu 

nedenle Kur‘an-ı Kerim‘in gerek lafız yönüyle, gerekse anlamca 

öğrenilmesi esastır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed 

Mustafa(s.a.v)ya indirilen son ilahi kitabın dili Arapçadır. Kur‘an-ı 

Kerim‘i doğru okuyabilmek, manasını anlamak onunla amel etmek 

önemlidir Efendimiz(s.a.v):Sizin en hayırlılarınız, Kur‘an‘ı Kerimi 

öğreten ve öğrenenlerinizdir.‖Allah‘u Zülcelal Bu Kur‘an‘la amil olan 

kavimleri milletleri yükseltir, bundan uzaklaĢan terkeden uymayan 

kavimleri milletleri de alçaltır. Kur‘an kıyamet günü Ģefaatçi olarak 

gelir.‖BuyurmuĢtur.  

Bütün beĢeriyetin ins ve cinnin kurtuluĢu mutluluğu ebedi 

saadeti, Allah‘u Zülcelalin Hz.Muhammed Mustafa(s.a.v)ya 

vahyeddiği, son can simidi, Kur‘an‘ı rehber ve kılavuz edinmeye 

bağlıdır. Zira dünya fani ahiret bakidir. YaratılmıĢların hepsi fani 

Allah‘u AzimüĢĢan Baki dir.”Muhakkakki bu bu Kur’an insanları en 

doğru yola iletir. Ona uyanlarada büyük bir mükâfat olduğunu, 

inanmayanlar içinde elem dolu bir azap olduğunu müjdeler.”(İsra 

Suresi,9-10) 

“Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik ve onu koruyacak olanlar da 

biziz Biz!” buyurmuştur. (Hicr Suresi, 9) 

Efendimiz(s.a.v)de:“Size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine 

sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu kaybetmezsiniz, bunların birisi 
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Allah’ın kitabı Kur’an, diğeri de Peygamberinin sünnetidir." 

(İ.Malik,Muvatta) 

Kur‘an‘ın insanoğlu için Ģifa olduğunda kuĢku yoktur. (Fussilet 

Suresi, 44. İsra Suresi,82. Yunus Suresi,57) Lakin Kur‘an‘ın Ģifa oluĢu, onun 

hükümlerinin gereğinin yapılmasına bağlıdır. O, âlemlerin Rabbinin 

insanoğlu için bildirdiği reçetedir. Bu reçete gereği yapılmayıp, evlere, 

boyunlara v.s asılmakla kimseye Ģifa olmaz. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v)ashabından Useyd bin Hudayr 

(r.a)ın baĢından geçenler Ģöyle rivayet edilir: Useyd (r.a)bir gece 

Bakara suresini okuyordu. Atı da yanında bağlıydı. Birden atı 

Ģahlanmaya baĢladı. Useyd(r.a) susunca at sakinleĢti, Üseyd(r.a) tekrar 

Kur‘an okumaya baĢlayınca at yine Ģahlandı. Bu Ģekilde birkaç kere 

olunca Useyd(r.a) sustu. Çünkü oğlu ata yakın bir yerde uyumaktaydı. 

Kalktı, atın çocuğa bir zarar vermesinden endiĢe ederek çocuğu geriye 

çekti. Bu sırada baĢını kaldırıp göğe bakınca bir sis bulutu içinde 

kandiller gibi ıĢıklar gördü. Daha sonra bu sis tabakası, ıĢıklarla birlikte 

göğe doğru yükseldi.  

Useyd(r.a) sabah olunca hemen Rasûlullah (s.a.v)Efendimiin 

yanına koĢtu ve bu olayı anlattı. Efendimiz(s.a.v)ona: ―Oku ey Hudayr 

oğlu oku!‖buyurdu. 

 Useyd(r.a):―Ya Rasûlallah atın oğlum Yahya‘yı 

çiğnemesinden endiĢelendim de (onun için okumayı kestim.) O sırada 

bu ıĢıklı beyaz sis tabakası göğe doğru çekilip gitti, nihayet onu görmez 

oldum, dedi.  

Efendimiz(s.a.v): “Bilir misin onlar nedir? Ey Useyd onlar 

meleklerdi. Senin Kur’an okuyan sesine gelmişlerdi. Eğer okumaya 

devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerlerdi, insanlar da onları 

seyrederlerdi, onlar insanlardan gizlenmezlerdi.” (Buhari, Kitabu’l-

Bedi’i’lVahy, IV,234)  
Kur‘an‘ı Kerim, Allah-u Zülcelâl'in Cebrail vasıtasıyla 

Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)‘e vahyettiği, iman edenler için 

kurtuluĢ vesilesi olan Kelamıdır. Rabbimiz, pek çok ayet-i kerimede, 

Kur'an-ı Kerim‘in bir Müslümanın hayatındaki önemine iĢaret etmiĢtir. 

Bu sebeple Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve ashabının kulluk hayatında 

Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin önemli bir yeri olmuĢtur.  

Kur‘an‘ın Kıraati Ġbadettir 
Bir gün Peygamberimiz (s.a.v), Abdullah b. Mes‘ûd(r.a)‘u 

çağırdı ve ona: “Ey Abdullah! Kur‘an oku. Senden Kur‘an 

dinlemek istiyorum” dedi. Abdullah(r.a): ―Yâ Resûlallah, Kur‘an 

senin kalbine vahyolundu ben sana nasıl okuyayım?‖ diyerek cevap 
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verdi.  Allah Resulü(s.a.v): ―Ben Kur‘an‘ı bir baĢkasından 

dinlemekten büyük bir haz duyuyorum. Hele senden dinlemeyi çok 

istiyorum‖ buyurdu. Bunun üzerine Abdullah(r.a.), Nisa Suresi‘ni 

okumaya baĢladı. Yetimlerin anlatıldığı ayetleri okudu. Nihayet, ―Her 

ümmetten bir Ģahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir Ģahit 

kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Ayetini 

okuyunca Rahmet Elçisinin gözlerinden yaĢlar süzülmeye baĢladı. Ve 

Efendimiz(s.a.v); ―Abdullah yeter!‖ dedi.(Buhârî, Fedâilü’l Kur’an, 

33.Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 18.) 

Kur‘an‘ı Kerim gönüllere tesir eder, Rabbim hepimizi 

Kur‘an‘la amil olan kullarından eylesin. Efendimiz (s.a.v)‘in bir hadis-i 

Ģeriflerinde: ―Sözlerin en doğrusu, Allah‘ın kelâmı Kur‘an; Yolların 

en güzeli ise Muhammed(s.a.v)‘in yoludur.‖(Nesâî, Îdeyn, 22.) 

Allah'ın kitabına Kur'an-ı Kerim ismi de bizzat Allah'ın kelamı 

ile verilmiĢtir: ―ġübhesiz ki o Kur'an-ı Kerim‘dir. KorunmuĢ bir 

kitapta (Levh-i Mahfûz‘da) bulunan, (Ģerefli bir 

Kur‘ân‘dır.)‖ (Vakıa Suresi, 77-78) 

Bazı âlimlere göre Kur‘an ismi de Ġlahi kitabın çok okunmasına 

iĢaret eder. Onun okunması Allah-u Zülcelâl‘in bir emri ve mucizesidir. 

Bu kitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem kendi 

tekrarlamaları ve ezberleme çabalarıyla öğrendiği bir metin değil, 

mucizevi olarak Peygamber aleyhisselatu vesselamın kalbine 

yerleĢtirilmiĢ olan apaçık bir beyandır. Rabbimiz bir ayet-i kerimede 

Resulüne: “Doğrusu o vahyolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana 

okutturmak Bize düşer.” ) buyurmuştur.(Kıyame Suresi, 17)  

Kur‘an‘ı kerim Peygamber (s.a.v)Efendimizin kalbine 

yerleĢtirildiği gibi kıraati de ona bizzat Cebrail aleyhisselam tarafından 

sema ve arz usulüyle bildirilmiĢtir.  

Sema, dinlemek demektir ki Peygamberimizin Hz. 

Cebrail(a.s)‘in tertil yani tecvidli bir Ģekilde tane tane okumasını 

dinlemesi demektir. Bu dinleyiĢle ayetin lafzı da manası da Peygamber 

(s.a.v)Efendimizin kalbine yerleĢmekteydi. Sonra Allah Resulü onu 

okuyarak Cebrail aleyhisselama arz ediyordu.  

Rasulullah (s.a.v)Efendimiz Kur'an-ı Kerim‘i Cebrail(a.s)‘den 

aldığı gibi aynen Müslümanlara da okuyordu. Ayet-i kerimeleri önce 

Müslüman erkeklere ardından da Müslüman kadınlara okuyordu. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v)kadınların da Kur'an-ı Kerim 

öğrenmesine çok önem vermiĢtir. Hatta evlenmek için mehir olarak 

verecek malı olmayan kiĢilerin, hanımına Kur'an-ı Kerim öğretmesi 

karĢılığında evlendirmiĢtir.  



95 
 

Bir kadın Allah Rasûlünün(s.a.v) yanına geldi ve: “Ey Allah’ın 

Rasûlü kendimi senin yolunda adamaya geldim,” dedi. 

Efendimiz(s.a.v) bir Ģey demeyip baĢını aĢağı eğdi. Kadın bir kenara 

oturdu. Hz. Peygamber‘in ashabından birisi kalktı ve: “Ey Allah’ın 

Rasûlü şayet ona bir ihtiyacın yoksa beni onunla evlendirir misin?” 
dedi. Efendimiz(s.a.v)de o kiĢiye “Yanında ona mehir olabilecek bir 

şey var mı?” diye sordu. Adam: “Allah’a yemin olsun ki yok ey 

Allah’ın Rasûlü‖ dedi.  

Peygamber(s.a.v)Efendimiz de: “O halde ahaline git de bir 

bak bakalım bir şeyler bulabilir misin?” dedi. Adam gitti sonra tekrar 

döndü ve: “Allah’a yemin olsun ki bir şeyler bulamadım ey Allah’ın 

Rasûlü” dedi. Hz. Peygamber de: “O halde git de bir bak bakalım bir 

demir yüzük dahi bulamaz mısın?” adam gitti tekrar döndü ve “Demir 

yüzük de yok ey Allah’ın Rasûlü ancak işte izarım bu var.” 
Rasûlullah: “Senin izarınla ne yapsın? Onu sen giyersen onun için bir 

şey kalmaz, o giyerse bu sefer de sana bir şey kalmaz” dedi. Bunun 

üzerine adam oturdu. Bir süre geçtikten sonra Hz. Peygamber adamın 

çağrılmasını emretti. Adam gelince Rasûlullah(s.a.v) ona:“Kur’an’dan 

ne biliyorsun?” diye sordu. Adam da “Şu sûreyi, şu sûreyi,” diye 

saydı. Efendimiz(s.a.v): “Onları ezbere okuyor musun?” diye sordu. 

Adam evet dedi. Hz. Peygamber de “O halde seni ezberlediğin Kur’an 

ayetleri (öğretmen) karşılığında o kadınla evlendirdim haydi git”. 
Buyurdu. (Buhârî, VI, 238-241) Ġnsan 

Bir Müslüman 3 istekten dolayı Kur'an‘ı Kerimi okur.  

A. Ya Manasını anlamak için okur.  

B. YadaManasını bilmese bile ibadet ve sevab almak için 

okur. Ġnsan manasını bilmese bile okuduğu Kur'an'dan sevap alır. 

Peygamberimiz(s.a.v) Efendimiz:‖Elif Lam Mim‖diyen kiĢinin her 

harf için 10 sevab olmak üzere otuz sevab alacağını söyler. Hâlbuki 

biz bu harflerin manasını bilmiyoruz.  

C. Veyahud da Ġnsan estetik zevkini tatmin için de Kur'an 

okur. Ġnsan teğannîye ihtiyaç duyar. Bu istekte manayı anlama 

veya ibadet kasdı olmayabilir. Gerçi yine de sevab alır ama bunda 

asıl murad okuma veya dinleme zevkini almaktır. Tüm âlemin 

Efendisi Habîbullah Peygamberimiz(s.a.v) bunların üçü için de 

Kur'an okumuĢtur. 

Kur‘an ġefaat Edecektir 
Peygamberimiz(s.a.v) birçok hadis-i Ģerifiyle ümmetini Kur'an-

ı Kerim okumaya teĢvik etmiĢ, Kelamullah‘ın ahirette onu imanla 

okuyanlara Ģefaatçi olacağını Ģöyle bildirmiĢtir:“Kur’an’ın sahibi 
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kıyamet gününde gelecek ve Kur’an: “Ey Rabbim onu süsle” diyecek 

bunun üzerine ona keramet tâcı giydirilecektir. Sonra Kur’an: “Ey 

Rabbim ona yine ver” diyecek ve bunun üzerine o kişiye keramet 

giysisi giydirilecektir. Sonra Kur’an: “Ey Rabbim ondan razı ol” 

diyecektir. Bundan sonra da “oku ve yüksel” buyuracak ve her âyet 

karşılığında bir hasene ilave edilecektir.” (Tirmizi,Fezailu’l-Kur’an,V, 128) 

Bu hadis-i Ģeriften anlıyoruz ki ahiret gününde Müslümanların 

dereceleri Kur'an-ı Kerimle münasebetlerinin kuvvetine göre olacaktır. 

Elbette burada kast edilen sadece bir söz olarak okuyup geçme demek 

değildir, Kur'an-ı Kerimin bildirdiklerine iman edip gereği gibi amel 

etmek için elden geldiği kadar çaba göstermek Ģarttır.  

Peygamber (s.a.v)Efendimiz Ģöyle buyuruyor:“Kur’an okuyan 

ve onunla amel eden mü’min kişi, tadı ve kokusu güzel ütrücce 

(turunçgil meyvesi) gibidir. Kur’an okumayan ancak onun 

hükümleriyle amel eden kişi, tadı güzel fakat kokusu olmayan hurma 

gibidir. Kur’an okuyan, ancak onun icap ettirdiği tarzda yaşamayan 

facir, kokusu güzel fakat tadı acı reyhan otu gibidir. Kur’an 

okumayan ve onunla amel etmeyenmünafık ise kokusu olmadığı gibi 

tadı da acı olan Ebu Cehil karpuzuna benzer.” (Buhari,Fezailu’l-Kur’an, 

17,36, 37; İbn. Mâce, I, 77) 

Demek ki Kur'an-ı Kerimi inanıp amel etmekle birlikte çok 

okumak insanın derecesini yükseltmektedir. Bu teĢvikler vesilesiyle 

sahabe-i kiram Kur'an-ı Kerim okumaya çok önem vermiĢtir. 

 Peygamber(s.a.v) Efendimiz bir yere bir idareci 

görevlendirdiğinde Kur‘an‘ı daha çok bileni tercih ediyordu. Tecvid 

kurallarına uygun olmak Ģartıyla Kur‘an‘ın güzel sesle okunmasını 

tavsiye ediyordu. (İbni Mace, ikame, 176) 

Ayet-i kerimeleri vahiy kâtiplerine yazdırıyor, çoğaltıyor, ezber 

yapan sahabesine dağıtıyordu.Asr-ı saadette Kur'an-ı Kerim sureleri 

farz ve nafile namazlarda uzun uzun okunuyor, bunun dıĢında gece 

gündüz okunuyordu. Böylece Allah Rasulü aleyhisselatü vesselam 

zamanında birçok hafız sahabe yetiĢti. O zamanlar hafızlara Kurra‘ 

deniliyordu. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerimin ezberlenmesine çok 

önem vermiĢtir. Hz. Ali radıyallahu anh‘dan rivayet edildiğine göre: 

“Her kim Kur’an’ı okur onu ezberler, helalini helal, haramını haram 

bilirse, Allah bu Kur’an sebebiyle onu cennete girdirir ve aynı 

zamanda, ailesinden her birine cehennem vacip olan on kişiye, 

şefaatçi kılar. ”Buyurmuştur. (İbni Mâce, Sünen, I, 78; Tirmizi, V, 171.) 

Peygamberimiz(s.a.v) cemaatle namaza önem verirdi. En çok 

sure ezberlemiĢ olanların imamlık yapmasını tavsiye ederdi: “Üç kişi 
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bir araya geldikleri zaman biri imam olsun, imamete en lâyık olan 

kişi Kur’an’ı en iyi okuyandır.” (Darimi, Salat, 42) 

Böylece Kur'an-ı Kerim Müslümanlarca çok okunan, saygı 

duyulan ve manası üzerinde düĢünülüp araĢtırma yapılan ilahi bir kitap 

olarak bilinmiĢtir.  

Kulluk Hayatımızın Mihveri 
Ġnsanlık tarihinde en çok okunan, ezberlenen ve anlaĢılması 

çalıĢma yapılan kitabın Kur‘an olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz.  

Kur‘an Müslümanların kulluk hayatını bütün yönleriyle 

kuĢatan bir kitaptır. Onun lafzını okumak da ibadettir, manasına 

uygun amel yapmak da ibadettir, tefekkür edip Allah'a karĢı 

edebini düzeltmek de ibadettir. Kısacası Kur'an-ı Kerim kulluk 

yolunda en önemli rehberimizdir.  

Zaten Rabbimiz de Kitab-ı Mübin‘inde böyle olması 

gerektiğini bildirmiĢtir. Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim‘de bu kitabın 

kıymetindengafil kalmayıp istifade etmemiz için birçok ikazda 

bulunmuĢtur. Mesela Kur'an-ı Kerimin birçok ismi ve sıfatı vardır ki 

bunlar ondan nasıl istifade edeceğimize iĢaret eder. Bunlardan birinde 

Kur'an-ı Kerim‘in bir ismi: “Mübarek Zikir” dir. Ayet-i kerimede:“İşte 

bu (Kur’ân) da, mübârek bir zikirdir ki onu (biz) indirdik. Şimdi siz 

onu inkâr edenler misiniz?” Buyrulmuştur. (Enbiya Suresi, 50)  

Zikir, anma, hatırlama, öğüt verme, hatırlatma gibi manalara 

geldiği gibi çok anmayı, tekrar tekrar okumayı da anlatır. Ayet-i 

kerimede, Kur‘an‘ın böyle çok okunup içindeki öğütlerin 

hatırlanmasının manevi hayatımız için bereketli bir amel olduğuna 

iĢaret edilmekte gibidir.  

Kur'an-ı Kerimin bir ismi ve vasfı da “Burhan ve Nur-u 

Mübin” dir. Ayet-i kerimede Rabbimiz:“Ey insanlar! Size 

Rabbinizden kesin bir burhan (delil) geldi. Size apaçık bir nur (olan 

Kur'ân'ı) indirdik.” Buyuruyor.  (Nisa Suresi, 174)  

Kuran ayetleri Ģu aldatıcı dünya hayatında kasvet bağlayan 

kalbimize nur verir. Ayet-i kerimelerdeki imanımızı kuvvetlendiren 

burhanlar, kalbimizdeki imanı tazeler, güçlendirir. Rabbimiz tarafından 

Kur'an-ı Kerim aynı zamanda “Şifa, Hidayet ve Rahmet” olarak 

isimlendirilmiĢtir: “Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir 

nasîhat, gönüllerde olana bir şifâ ve mü’minler için bir hidâyet ve bir 

rahmet (olan Kur’ân) gelmiştir.” (Yunus Suresi, 57) 

Birçok ayet-i kerimelerde bildirildiği gibi insanoğlunun iç 

âleminde nefsani bir taraf olduğu için, bu tarafın tesiriyle kalpte 

hastalıklar arız olur. Bunun alameti kalbin gaflete dalması, asıl 
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önemli olanı unutup önemsiz şeyleri kendine takıntı yapması, boş boş 

ömür geçirmesi hatta çirkinlikler işlemesidir. İşte Kur'an-ı Kerimi 

çok okumak kalbe arız olan o hastalıklara şifa verir. Kur'an-ı 

Kerimin tefekkür ederek okumak da insana manevi yolda rehberlik 

yapar.  

Milli Şairimiz Mehmet Akif merhum ne güzel dile getirmiş; 

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de! 

Yoksa bir maksad aranmaz mı bu ayetlerde? 

Lafzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’an’ın: 

Çünkü kaydında değil, hiç birimiz mananın 

Ya açar Nazm-ı Celil’in, bakarız yaprağına; 

Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına 

İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyle bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!” 

 

Yüce Rabbimiz, ins ve Cinne rehber olsun diye inzal buyurdu 

Kitab-ı Kerimini; Ölülere değil diri olanlara indirdiğini, Kur‘an‘ın 

yaĢayan insanlara hitap ettiğini, onları uyarmak, hesap gününden 

haberdar etmek için gönderildiğini bildirdi.(Kehf Suresi,2. Secde Suresi,3. 

Yasin Suresi,70. Fussilet Suresi,4) 

―Onu, insanları karanlıklardan kurtarıp aydınlığa çıkarmak ve 

doğru yola iletmek için indirdiğini.‖(Maide Suresi,16. İbrahim Suresi,1, 

33/43, 57/9, 65/11) 

“ Üzerinde düĢünülsün ve öğüt alınsın diye onu insanlara 

bahĢettiğini.‖(Muhammed Suresi,24.Kamer Suresi,17.Kaf Suresi,45, Sad 

Suresi,29) 

“Onun apaçık ve kolaylaĢtırılmıĢ bir kitap olduğunu.(Hicr 

Suresi,1. HaccSuresi,16. Şuara Suresi,2.Neml Suresi,1. Kasas Suresi,2. Yasin 

Suresi,69. Duhan Suresi,2. Kamer Suresi,17, 22, 32, 40) 

“Onun hidayet ve rahmet kaynağı olduğunu”. (Yunus Suresi,57) 

“Kur’an’ın, iman eden bir topluma rahmet ve hidayet olması 

dışında bir maksatla inzal olunmadığı”.Beyan buyurmaktadır.(Nahl 

Suresi,64) 

Kur‘an‘ı Kerim, Bütün Çağlara ve Ġnsanlara Hitap Eder 
Ġnsanlığa hayat rehberi olarak gönderilen Kur‘an‘ı Kerim, 

kıyamete kadar gelecek bütün insanların ihtiyaçlarına cevap verecek 

Ģekilde indirilmiĢtir. Kur‘an‘daki ilkeler çağlar üstüdür. Hiçbir Ģekilde 

eskimez ve zaman aĢımına uğramaz. Nasıl ki içtiğimiz su, zaman 

aĢımına uğramıyorsa ve bizim için hayat kaynağı olmaya devam 

ediyorsa Kur‘an da öyledir. Onun getirdiği ilkeler de kaç asır geçerse 

geçsin eskimez ve geçerliliğini kaybetmez. Ġçtiğimiz su için "Bu su, 
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yirmi asır önce de vardı, artık bütün sular eskimiĢtir, kullanılmaz.‖ 

demek nasıl mümkün değilse Kur‘an için de (hâĢâ) . .kaç asır önce 

geldi, zamanımızda ona gerek yoktur.‖ demek mümkün olmaz. Çünkü 

Kur‘an, kâinatı ve bütün zamanları yoktan var eden yüce Allah‘ın her 

zamana ve o zamandaki insanlara hitap eden sözüdür. Allah‘ın sözleri 

eskimez. Kur‘an, Rabbimizin en son gönderdiği ve kıyamete kadar da 

hükmünü geçerli kıldığı sözüdür. Ondan sonra da yeni bir kitap ve 

peygamber gelmeyecektir. 

Kur‘an‘ı Kerim, YaĢayan Ġnsanlar Ġçin ĠndirilmiĢtir. Kur‘an‘ı 

Kerim, yaĢayan insanlara hitap eder. Kur‘an‘ın getirdiği prensipler 

dünya hayatımızı düzenlemek içindir. Çünkü yüce Allah, Kur‘an‘la 

insanlığa seslenmiĢ, onların dünyada ve ahirette güzel bir hayat 

yaĢamaları için onu ―hayat kılavuzu‖ olarak göndermiĢtir. Kur‘an, 

dünyada Ġslam‘ın getirdiği ölçülere göre yaĢayanlara dünyada ve 

ahirette ödüller olduğunu vaat eder. Peygamber‘imiz de Kur‘an‘ın 

getirdiği ölçüleri uygulayarak bize öğretmiĢtir. Peygamber‘imizin 

sünneti, Kur‘an‘ın hayata taĢınmasıdır. Bu sebeple Peygamber 

Efendi‘miz, “Size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine sımsıkı sarılırsanız 

asla yolunuzu kaybetmezsiniz, bunların birisi Allah’ın kitabı Kur’an, 

diğeri de Peygamberinin sünnetidir." BuyurmuĢtur. 

Kur‘an‘ı Kerim, dünya mutluluğunun ve cennetin yol 

haritasıdır. Bu haritaya inanıp hayatımız boyunca onda çizilen yolları 

takip edip, tehlikeli bölgelerden uzak durup, yasak alanlara girmeyerek 

onun gösterdiği iĢaret levhalarına uyduğumuzda gerçek huzuru ve 

mutluluğu buluruz. Hem de dünyanın en Ģerefli ve üstün toplumu 

oluruz. 

Kur‘an‘da gösterilen yol haritası, öncelikle Allah‘a ve 

peygamberlerine inanmak, namaz, oruç, zekât gibi temel ibadetlerimizi 

yerine getirmek, hayatımızın her alanında dosdoğru, güzel ahlaklı 

olmak ve insanlara iyilik etmektir. Bunun yanında anne babaya 

saygısızlık, haram yemek, baĢkalarının hakkını gasp etmek, hırsızlık 

yapmak, uyuĢturucu kullanmak, yalan söylemek, dedikodu yapmak, 

faiz yemek, içki içmek, kumar oynamak gibi Allah‘ın yasakladığı 

davranıĢlardan uzak durmaktır. 

“O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttekîler 

(Allah’a karşı gelmekten sakınan lar ve arınmak isteyenler) için bir 

yol göstericidir.”(Bakara suresi, 2) 

Efendimiz(s.a.v)de mübarek hadislerinde:“Allah, bu 

Kur’an’la (amel eden) bazı toplumları yükseltir, (amel etmeyen) 

bazılarını da alçaltır. ”Buyurur.(Müslim, Müsâfirîn 269) 
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Kur‘an‘ın gösterdiği Ģekilde yaĢayan toplumda, ahlaksızlıkların 

yerini faziletler, haksızlıkların yerini adalet, acımasızlıkların yerini 

Ģefkat ve merhamet, huzursuzlukların yerini mutluluk, saygısızlıkların 

yerini sevgi ve saygı alır. Peygamber(s.a.v) Efendimizin dönemi (Asrı 

Saadet) baĢta olmak üzere Kur‘an‘ın getirdiği hayat ölçülerinin ilke 

edinildiği devirler bunun en güzel örneğidir. 

―Andolsun, geçmiĢ peygamberler ve ümmetlerinin kıssalarında 

akıl sahipleri için pek çok ibret vardır! Ġyi bilin ki bu Kur‘an 

uydurulmuĢ bir söz değildir. O, kendinden öncekileri doğrulayan, her 

Ģeyi açıklayan bir kitaptır. Ġman eden toplum için bir rahmet ve doğru 

yolu gösteren bir kılavuzdur.‖ 

Kur‘an Manevi Hayatın Ruhudur 
Kur'an-ı Kerimi böyle çok okumak insanın ruhani tarafının 

hayatıdır ve manevi yönden ruha dirilik verir. Buna iĢaretle Kur'an-ı 

Kerim‘in bir adı da ―Ruh‖tur.  

“İşte sana da böyle emrimizden bir ruh vahyettik.”(ŞuraSuresi, 

52) 

Ġnsanın madde âlemini gören bir maddi gözü olduğu gibi, 

manevi hakikatleri anlamasına yardım eden bir kalp gözü de vardır. O 

göz ancak Kur'an-ı Kerim teleskopu ile mahĢer manzaralarını gördüğü 

vakit maneviyatın kıymetini idrak eder. ĠĢte bu sebeple Rabbimiz 

Kur'an-ı Kerim ayetlerine ―basiret‖ adını vermiĢtir: “Bu Kur’an 

Rabbinizden gelen basiretlerdir.” (ArafSuresi, 203) 

Allah'ı ve ahireti bilmeyen insan, Ģu fani dünyadaki her ilmi 

bilse de yine cahildir. Çünkü o ilimler ona bu dünyada fayda verecek 

ama kabre girdiği andan itibaren iĢine yaramayacaktır. Hâlbuki ahirette 

ona sorulacak olan ilmi öğrenirse, dünyevi ilimleri de iyilik için 

kullanır o zaman ilimden hakiki faydayı elde etmiĢ olur. Bu sebeple 

insanı cehaletten kurtaran asıl ilim, Peygamberlerin getirdiği gayba dair 

bilgilerdir. Rabbimiz bu sebeple Peygamberine verdiği Kur'an-ı Kerim 

ve hikmeti ―Ġlim‖ ismiyle anar:“…Sana gelen ilimden sonra onların 

hevasına uyacak olursan zulmetmiş olursun.” (Bakara Suresi, 145) 

Rabbimiz Kur'an-ı Kerim‘ini ―Furkan (Ayırt eden bilgi) ,‖ 

―Beyan (Açıklama),‖ ―Ahsen‘ul-Hadis, (Sözün en güzeli)‖ ― 

Nebe‘ul-Azim (Büyük haber, ahiret haberi)‖ ―Urvet-ul Vuska 

(Tutunulacak sağlam kulp)‖ ―Sıdk (Doğru haber ve doğruluk)‖ 

―BeĢir, (inananlar için müjde)‖ ―Nezir (sakınılacak Ģeyleri ve azabı 

bildiren bir ikaz)‖ gibi daha birçok isimlerle tesmiye etmiĢtir.  

Kur'an-ı Kerim her çağda rehberimizdir. Bilhassa fitnelerin 

çoğaldığı zamanlarda ona bağlılığın daha da artması gerekir. Hz. Ali 
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(r.a)Rasûlllah (s.a.v)Efendimizin Ģöyle buyurduğunu rivayet 

ediyor: “İleride birtakım fitneler doğacaktır” “Ya Rasûlallah 

bunlardan nasıl kurtuluruz?‖ diye sorduğumda Ģöyle 

buyurdu: “Kurtuluş Allah’ın kitabındadır. Kur’an hak ile batılın 

arasını ayıran kesin bir hükümdür. Bir eğlence değildir. Kur’an’ı 

terk eden günahkârı Allah helak eder. Kur’an’ın dışında hidayet 

arayanı delalete sevk eder. O tutunacak sağlam bir kitap, hikmetli bir 

zikir dosdoğru bir yoldur.  

Kur’an heva ve hevesi yanlış yola çekmeyen, lisana kötü söz 

söyletmeyen, âlimleri hiç bıktırmayan, ne kadar okunursa okunsun 

değerini kaybetmeyen, hikmetleri bitip tükenmeyen bir kitaptır. Onu 

okuyan doğru kimselerden olur. Onunla amel eden mükâfatını görür. 

Onunla hükmeden âdil olur. Ona davet eden doğru yola erdirilmiş 

olur.” (Tirmizi, Fezailu’l-Kur’an,V,170) 

Ne Büyük Hazinesin Ey Kur‘ân! 

Rasûlullah(s.a.v)‘ın kalbine inen, gönlünde büyüyen, içini 

ferahlatan Kelâmullâhsın. Sen Hak‘tan gelen hayat düstûru, en güzel 

rehber, Hakkı bâtıldan ayıran Furkansın. Âlemlerin Rabbine hamd ile 

baĢlar ilk sözün. Biz Rabbimizin merhametine güvendiğimizi, O‘na 

kulluk edeceğimizi, O‘ndan yardım isteyeceğimizi senden öğreniriz. 

Seninle çıkarız yola. Seninle yürür ve seninle varırız menzile. 

Gönlümüz kavrulursa çorak topraklar gibi seni okur diriliĢimizi yaĢarız 

kıyamımızla. 

Bir sonsuzluk iksiridir her harfin. Her satırın gözlerimize fer 

verir. Her âyetin yolculuğumuzun iĢaret taĢlarıdır. Âyet âyet, sûre sûre 

inersin her mü‘minin kalbine. Ve aydınlatırsın güneĢi batan 

kalplerimizi. 

Ey gönlümüzün sonsuzluk atlası. En Güzel‘in fem-i 

muhsinlerinden bir âb-ı hayat gibi akasın ümmet-i Muhammedin 

üzerine. Senin boyanla boyanmak ne güzel. Ve o boya ile boyandıktan 

sonra Allah‘a kul olmak ne güzel. Senin tarif ettiğin kıvamda mümin 

olabilmek; Allah‘tan hakkıyla korkan, namazı kılan ve zekâtı veren 

gerçek müminlerden olabilmek ne güzel. Îman edenler felâh buldu 

diyorsun Mü‘minun sûresinde. Namazlarımızda huĢû içinde olmayı, 

boĢ ve yararsız Ģeylerden kaçınmayı, iffetimizi korumayı öğreten 

sensin. Ve îmanın hakikatine erdiren, onun tadını bize tattıran sensin. 

Sen bizim hayatımızı ilmek ilmek örensin. Nokta nokta bizi 

iĢleyen, gönül iklimimizi îmar edensin. Bizi uyaran, bizi sarsan, bizi 

kendimize getirensin. Tefekkür, tezekkür ve teĢekkür etmeyi öğreten 

sensin. 



102 
 

Sen Kitâb-ı Mübînsin. 

Gönülümüze inĢirâh verensin. Kalbimizi açan. Hakkı ve batılı 

açık açık anlatan. Bir hidayet kaynağı, bir yol gösterici, dertlere derman 

ve kalplere Ģifasın. Hak‘tan gelen açık bir beyansın. Sen kalplerimize 

hitap eden, zahirimizden ziyade bâtınımıza bakan prensiplerinle 

yolumuzu açan ve bize istikamet verensin. Ġçinde Ģüphe olmayan ve 

Ģüphede olanların Ģüphesini gideren, kalplerimizi mutmain kılan, hakiki 

adam‘ın örneğini sunan ilahi hayat nizamısın. 

Ey Kur‘ân! Sözlerin En Güzelisin. 

Seni okumak bir bahtiyarlık, sana bakmak, sayfalarını çevirmek 

dahi sevapların en güzeli. Her harfin mübarek ve her birinin ecri var. 

Sen okunurken söze ne hacet. Senle misk olur sözler. Seninle anlam 

bulur sohbetler. Seninle baĢlanır her meclise ve seninle hitam bulur 

vuslatlar. Sözlerin evveli, ahiri sensin. 

Ey Gözlerimize Nûr,Hayatımıza Sürûr Veren Kur‘ân! 

Açarız senin temiz sayfalarını Bismillah diyerek. Rahman ve 

Rahim olan Allah‘ımızın adını anarak. Gönlümüzün ufku sonsuzluğa 

açılır seni okurken. Tatlı meltemlerin yüreklerimizi ferahlatan esintileri 

gibi umut dolarız. Ġnsanı anlatırsın sen. Ġnsanın hallerini. Nasıl yoldan 

saptığını, kendisini unuttuğunu ve zalim olduğunu. Bizi bize anlatır, 

bizi bizden iyi bilirsin. Kâfirlerden bahsedince korkarız. Kahhar sıfatı 

tecelli eder adeta. Bizi muhafaza eyle ya Rab deriz. Kâfirler; 

nasipsizler. Gözleri var görmezler, kulakları var iĢitmezler, kalpleri var 

hissetmezler. Korku ve ümidin arasında gider geliriz. Allah‘ım! Ne 

korkunç bir hal. Münafıklardan bahsedersin birçok ayette. KarmaĢık, 

hastalıklı karakterler, tehlikeli insan tipleri. Allah‘ım! Sen bizi her türlü 

münafıklık tavırlarından muhafaza eyle. 

Ey Güzel Kitabımız! 

Sen insanın hâlini anlatırsın bize. Rabbimiz nasıl bir müminlik 

istiyor? Ġçi-dıĢı bir. Özü- sözü bir. Ameli Salih. Gönlü engin. Kalbi 

merhamet ummanı. Efendimizin yanına yakıĢan yüzü ak bir Müslüman. 

Sen insanlık için bir hidayet ve rahmet vesilesisin. Ey insanlar! 

Diyor Rabbimiz. “Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasihat, 

gönüllerde olana bir şifâ ve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet 

olan Kur’ân gelmiştir.” 

Sen bizim için Sırât-ı Müstakimsin dosdoğru yolu gösterirsin. 

Sapmalardan koruyup yol boyunca istikametimizi belirlersin. Yolda 

manevi azığımız, omuzlarımızda taĢıdığımız en mübarek emanetsin. 

Biliriz ki her yol sana çıkar. Her yolunu kaybeden seninle bulur. Senin 

nûrunu önüne alan sende fâni olur. 
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Sen Rabbimizden gelen, derin manaları ihtiva eden Zikir‘sin ve 

Mübareksin “İşte bu (Kur’ân) da, mübârek bir zikirdir ki onu (biz) 

indirdik. Şimdi siz onu inkâr edenler misiniz? Diyor Rabbimiz. 

Ey Kur‘ân! Sen En Güzel Duâsın. 

Biz duayı ve dua etmeyi senden öğrendik. Dua cümlelerinin en 

güzelini sende bulduk. Sende geçen Rabbimizin güzel isimleri ile O‘na 

yalvardık. Duasız bir ümmetin acı halini sen haber verdin. Elimizi 

açarken senin kelimelerin düĢtü dilimize. Rabbena diye baĢladık, 

sığındık sığınacakların en Yücesine. Ġçimiz daraldı sana sarıldık. 

Ayrılığa düĢtük sana sarıldık. Çıkmaza girdik seninle yol bulduk. Ey 

Kur‘an-ı AzîmüĢĢân, Sen ne güzel bir Kitapsın.( İsra Suresi,2. Furkan 

Suresi, 3. Mü’minûn Suresi, 4. İnşirâh Suresi, 5) BakaraSuresi,6-7) Yûnus, Suresi,8. 

En’amSuresi,9. EnbiyaSuresi,10. Furkan Suresi,77) 
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