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11. İHSAN  SOHBETİ 

KONU : KUR’AN’IN  DİLİNDEN 

Geçen sohbetimizde; 

İmanın şartlarından bir tanesi de Allah’ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği 

peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir demiştik. Bu kitaplara 

Allah tarafından indirilmiş olmaları sebebiyle, Kütüb-ü İlâhiyye, Kütüb-ü Münzele veya 

Münezzele ve Kütüb-ü Semâviye de denir.  

Bu kitaplar Allah'ın gönderdiği vahiylerden oluşur ve Allah’ın kendi emirlerini ve 

yasaklarını içerir, ibadet şekillerini öğretir. Bu kitapların bir kısmı "Suhuf=Sayfalar" 

adını alır. Bunlar birkaç sayfalık kitapçıklardır. Diğer bir kısmı da kitaplardır ki, bunların 

sayısı dörttür. Bu sayfa ve kitapların inişleri sırasıyla şöyledir:  

Hz. Adem (as)’a 10 sayfa; Hz. Şit (as)’a 50 sayfa, Hz. İdris (as)’a 30 sayfa, Hz. 

İbrahim (as)’a 10 sayfa. Hz. Musa (as)’a Tevrat, Hz. Davut (as)’a Zebur, Hz. İsa (as)’a İncil, 

bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’e de Kur'an-ı Kerim verilmiştir.  

Bu kitaplar vahiy yoluyla Peygamberlere verilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim bunu 

şu şekilde ifade buyurmuştur:  

ة َ النَّاسَ  َكانََ ر ينََ النَّب يِّينََ ّللاَّ َ فَبََعثََ َدة ََواحَ  أ مَّ بَشِّ ر ينََ م  نذ  مََ ب اْلَحقَِّ اْلك تَابََ َمَعه مَ  َوأَنَزلََ َوم  ف يهَ  اْختَلَف وا ف يَما النَّاسَ  بَْينََ ل يَْحك   

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda 

hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi.” 1  

Allah'ın bütün kitaplarına inanmak her müslüman üzerine bir farzdır.  

İfadelerini kullanmış idik. 

Bu hafta da Kur’an’ın bizlere bildirdiği emir, yasaklar ve hikmetler konularına 

ayetler ile örnekler sunacağız. 

KUR’AN’IN BİLDİRDİĞİ EMİRLER, YASAKLAR, HİKMETLER VE GERÇEKLER 

Kur'an, insanlara bir çok emir ve yasak getirmiş, yine bir çok hikmet ve gerçek 

beyan etmiştir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: 

1- Kur'an-ı Kerim, insanlara Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü ve 

hikmetlerini bildirir.  

َماَواتَِّ َخْلقَِّ فِي إِن َّ ُولِي ََليَات َّ َوالن هَارَِّ الل ْيلَِّ َواْختََِلفَِّ َواْْلَْرضَِّ الس  ََّ يَْذُكُرونََّ ال ِذينََّ اْْلَْلبَابَِّ ْلأ  ُجنُوبِِهمَّْ َوَعلَى َّ َوقُُعوًدا قِيَاًما ّللا 
َماَواتَِّ َخْلقَِّ فِي َويَتَفَك ُرونََّ َذا َخلَْقتََّ َما َرب نَا َواْْلَْرضَِّ الس  الن ارَِّ َعَذابََّ فَقِنَا ُسْبَحانَكََّ بَاِطًَلَّ هَ   

                                                        
1 Bakara, 2:213 
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“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde 

aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar, ayakta dururken, 

otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin 

yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu 

boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru!”  2   

2- Kur'an-ı Kerim, insanları ilim ve irfana, alemi gaflet içinde seyretmeyip, ibretle 

bakıp düşünmeye çağırır.  

لَِّ ف ي بََعْثنَا َولَقَدَْ ةَ  ك  َ أ مَّ س ول  ََ اْعب د وا أَنَ  رَّ ْنه م الطَّاغ وتََ َواْجتَن ب وا ّللاَّ نَْ فَم  ْنه م ّللاَّ َ َهَدى مَّ نَْ َوم  ََللَة َ َعلَْيهَ  َحقَّتَْ مَّ وا الضَّ ير   ف ي فَس 

وا اْْلَْرضَ  ب ينََ َعاق بَة َ َكانََ َكْيفََ فَانظ ر  َكذِّ   اْلم 

“Andolsun ki biz, "Allah'a kulluk edin ve Tağut'tan sakının" diye (emretmeleri 

için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola 

iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkar 

edenlerin sonu nasıl olmuştur!” 3 

3- Kur'an-ı Kerim, önceki devirlere ve peygamberlerin bir kısmına dair bilgiler 

verir. Onların genellikle mutlu sonla biten mücadelelerini anlatır. 

Peygamberlere karşı gelerek asi olan milletlerin korkunç akıbetlerinden 

sahneler sunar. Bütün insanların son Peygamber Hz. Muhammed (sav)‘e 

uyarlarsa dünya ahiret saadetine ereceklerini haber verir.  

َذا إ نََّ رَ  أَْقَومَ  ه يََ ل لَّت ي يَْهد ي اْلق ْرآنََ َهَٰ ن ينََ َوي بَشِّ ْؤم  ينََ اْلم  ال َحاتَ  يَْعَمل ونََ الَّذ  ا لَه مَْ أَنََّ الصَّ ا أَْجر    َكب ير 

“Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan 

müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler”. 4 

4- Kur'an-ı Kerim, insanlara Hak'dan gafil olmamalarını; nefislerine 

aldanmamalarını; dünyanın maddi yarar ve zevklerine dalarak, manevî 

hazlardan ve âhiret nimetlerinden mahrum kalmanın büyük bir felaket 

olacağını beyan eder.  

يِّنََ بَ  ل لنَّاسَ  ز  َهَواتَ  ح  نََ الشَّ يرَ  َواْلبَن ينََ النَِّساءَ  م  قَنَطَرةَ  َواْلقَنَاط  نََ اْلم  ةَ  الذََّهبَ  م  َمةَ  َواْلَخْيلَ  َواْلف ضَّ َسوَّ ل كََ َواْلَحْرثَ  َواْْلَْنَعامَ  اْلم 
َٰ
 َمتَاعَ  َذ

ْنيَا اْلَحيَاةَ  نَده َ َوّللاَّ َ الد  ْسنَ  ع    اْلَمآبَ  ح 

“Nefsani arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve 

gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara 

çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel 

yer, Allah'ın katındadır”.  5  

5- Kur'an-ı Kerim, müslümanlara, dinlerine sımsıkı sarılmalarını ve daima hakkı 

savunmalarını öğütler. Düşmanlarına karşı da, daima kuvvetli bulunmalarını, 

her türlü korunma vasıtalarını hazırlamak için çalışmalarını hatırlatır. Din ve 

namuslarını, yurtlarını, maddi ve manevi varlıklarını hem canları hem de 

malları ile korumalarını emreder. 

                                                        
2 Al-i İmran, 3: 190-191 
3 Nahl, 16:36 
4 İsra, 17:9 
5 Al-i İmran, 3: 14 
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وا د  ا لَه م َوأَع  ةَ  مِّن اْستَطَْعت م مَّ بَاطَ  َوم ن ق وَّ وََّ ب هَ  ت ْره ب ونََ اْلَخْيلَ  رِّ مَْ ّللاَّ َ َعد  ك  ونَه مَ  َلَ د ون ه مَْ م ن َوآَخر ينََ َوَعد وَّ ه مَْ ّللاَّ َ تَْعلَم   َوَما يَْعلَم 
مَْ ي َوفََّ ّللاَّ َ َسب يلَ  ف ي َشْيءَ  م ن ت نف ق وا ونََ َلَ َوأَنت مَْ إ لَْيك    ت ْظلَم 

“Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp 

beslenen atlar hazırlayın, onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan 

başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah 

yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsınız”. 6  

6- Kur'an-ı Kerim, medeni ve sosyal hayatın düzenini sağlayacak ve toplumun 

huzur içinde yaşamasına vesile olacak esasları belirler; insanların haklarına 

sahip olmalarını ve görevlerini  korumalarını ve gözetmelerini ister.  

ة َ النَّاسَ  َكانََ َدة َ أ مَّ ر ينََ النَّب يِّينََ ّللاَّ َ فَبََعثََ َواح  بَشِّ ر ينََ م  نذ  مََ ب اْلَحقَِّ اْلك تَابََ َمَعه مَ  َوأَنَزلََ َوم   َوَما ف يهَ  اْختَلَف وا ف يَما النَّاسَ  بَْينََ ل يَْحك 
َ ف يهَ  اْختَلَفََ ينََ إ لَّ ينََ ّللاَّ َ فََهَدى بَْينَه مَْ بَْغي ا اْلبَيِّنَاتَ  َجاَءْته مَ  َما بَْعدَ  م ن أ وت وه َ الَّذ  نََ ف يهَ  اْختَلَف وا ل َما آَمن وا الَّذ   َوّللاَّ َ ب إ ْذن هَ  اْلَحقَِّ م 

َراطَ  إ لَىََٰ يََشاءَ  َمن يَْهد ي ْستَق يمَ  ص    م 

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda 

hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. 

Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki 

kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman 

edenlere, üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini doğru 

yola iletir.  7  

7- Kur'an-ı Kerim, hem fertlere, hem de topluma selamet içinde olmaları için 

adaleti, doğruluğu, mütevazı olmayı, sevgiyi, merhameti, iyilik etmeyi, 

bağışlamayı, edebli olmayı ve eşitlik gibi, yüce huyları öğütler. Bu güzel 

huyların zıddı olan çirkinlikleri de yasaklar. Çirkin söz ve işlerden, içki ve 

kumar gibi zararlı şeylerden uzak olunmasını emreder.   

ََ إ نََّ رَ  ّللاَّ ْحَسانَ  ب اْلَعْدلَ  يَأْم  نَكرَ  اْلفَْحَشاءَ  َعنَ  َويَْنَهىََٰ اْلق ْربَىََٰ ذ ي َوإ يتَاءَ  َواْْل  مَْ َواْلبَْغيَ  َواْلم  ظ ك  مَْ يَع  ونََ لََعلَّك    تََذكَّر 

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin 

işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor”. 8   

بَادَ  نَ  َوع  ْحَمَٰ ينََ الرَّ ا قَال وا اْلَجاه ل ونََ َخاطَبَه مَ  َوإ َذا َهْون ا اْْلَْرضَ  َعلَى يَْمش ونََ الَّذ    َسََلم 

“Rahman'ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini 

bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) "Selam!" derler (geçerler);” 9  

نََ َكانََ ث مََّ  ينََ م  ْبرَ  َوتََواَصْوا آَمن وا الَّذ  ئ كََ ب اْلَمْرَحَمةَ  َوتََواَصْوا ب الصَّ
  اْلَمْيَمنَةَ  أَْصَحابَ  أ ولََٰ

“Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine 

acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir”. 10  

8- Kur'an-ı Kerim, Allah (cc)'nun kâinat için koymuş olduğu tabiî kanunların 

değişmeyeceğini ve herkesin bu kanunlara uygun yaşamalarına işaret eder. 

                                                        
6 Enfal, 8:60 
7 Bakara, 2:213 
8 Nahl, 16:90 
9 Furkan, 25:63 
10 Beled, 90:17-18 
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İnsanlar için sadece çalışmalarının karşılığı olduğunu, dolayısı ile insanların 

çalışıp çabalamalarına teşvik eder. 

دََ فَلَن نَّتَ ل َ تَج  َ ّللاَّ َ س  يَل  دََ َولَن تَْبد  نَّتَ  تَج  َ ّللاَّ َ ل س    تَْحو يَل 

“Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah'ın kanununda 

kesinlikle bir sapma da bulamazsın”. 11  

نَسانَ  لَّْيسََ َوأَن َ ل ْْل    ي َرىََٰ َسْوفََ َسْعيَه َ َوأَنََّ َسَعىََٰ َما إ لَّ

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da 

ileride görülecektir”. 12  

9- Kur'an-ı Kerim, Allah (cc)'nun emirlerine ve yasaklarına karşı duyarlıklı olan 

mü’minler için verilecek dünya ve ahiret nimetlerini ve elde edecekleri 

başarıları müjdeler. Buna karşılık iman etmeyenler için Allah (cc) tarafından 

hazırlanan kötü akıbetlerini ve Cehennem azabının şekillerini hatırlatır. 

تَّق ينََ إ نََّ ندََ ل ْلم  يمَ  َجنَّاتَ  َربِّه مَْ ع    النَّع 

“ Şu da muhakkak ki, takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol 

cennetler vardır”.13  

ينََ إ نََّ ل وا آَمن وا الَّذ  ال َحاتَ  َوَعم  يمَ  َجنَّاتَ  لَه مَْ الصَّ   النَّع 

“Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için nimetleri bol 

cennetler vardır”. 14  

ا ينََ َوأَمَّ لََّما النَّارَ  أَْواه مَ فَمََ فََسق وا الَّذ  وا أَن أََراد وا ك  ج  ْنَها يَْخر  يد وا م  نت م الَّذ ي النَّارَ  َعَذابََ ذ وق وا لَه مَْ َوق يلََ ف يَها أ ع  ب ونََ ب هَ  ك    ت َكذِّ

“Yoldan çıkanlar ise, onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak 

istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz cehennem 

azabını tadın! denir”. 15  

Kur’an, bunlara benzer daha nice hikmet ve gerçekleri içinde toplamıştır. İnsanlık 

hiçbir zaman Kur’an’ın bu talimatlarının dışında kalamaz. Kur'an'ın koyduğu bu 

prensiplere aykırı davranışlar ise, yükselme değil, sadece bir alçalmadır.  

Alınacak  Dersler  

1. Kur'an-ı Kerim, insanlara Yüce Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü ve 

hikmetlerini bildirir. 

2. Kur'an-ı Kerim, insanları ibretle bakıp düşünmeye çağırır.  

Ödev  

1. İlk inen âyetlerle son inen âyeti Kur’an-ı Kerim’den bulunuz,  

2. Bu ayetleri Elmalılı, Tefhimu’l Kur’an ve Safvetü’t Tefasir tefsirlerinden okuyunuz.  

                                                        
11 Fatır, 35:43 
12 Necm, 53:40 
13 Kalem, 68:34 
14 Lokman, 31:8 
15 Secde, 32:20 


