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Ders  : 151 

Konu  : EBEDÎ HİDAYET KAYNAĞI KUR’AN-I KERİM 

Allah (cc)’ın insanlığa gönderdiği en son dînin mukaddes kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an, 

Arapça “karae” fiilinin mastarıdır ve Allâh'ın son kitabının özel adıdır. Kelime anlamı itibariyle; 

okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir. Kur'ân-ı Kerim'i âlilmlerimiz şöyle tarif 

etmişlerdir: Allah (cc) tarafından Hz. Muhammed (s.a.v.)'e Arapça olarak indirilmiş, bize kadar 

tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona 

eren Allah kelâmıdır.  

İslam hukukunda Kur’an için genellikle “el-Kitap” ismi kullanılır. Kur'an’ın hem manası 

hem de lafzı Allah'tandır. Cebrail (as) aracılığı ile vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur’an, manası ile 

amel edilen, müslümanların değişmeyen kanunudur. Lafzı da bir ibadet olarak okunur ve sevap 

kazanılır. Bu lafızlar sayesinde Kur’an anlaşılır ve ruhlara tesir eder.  

Kur'an-ı Kerîm hiç bir kitaba benzemediği gibi, manası da değiştirilemez, lafızlarının 

yerine bir başka söz konamaz ve hiç bir tercüme Kur'an hükmünü alamaz. 

Kur'an-ı Kerîm Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e verilmiş ve değişmeyecek ebedî bir mucizedir. 

Onun edebî inceliklerine, güzel ifadelerine ve taşıdığı anlamlara bir son yoktur. Bütün insanlar 

ve cinler bir araya gelse ve bilgilerini bir araya toplasa, onun en kısa bir sûresinin bir benzerini 

meydana getiremezler.  

ْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا فَ  ا نَزَّ مَّ ِ إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن فَِإن لَّْم تَْفعَلُوا َولَنَوإِن ُكنتُْم فِي َرْيٍب ِمِّ ن ُدوِن َّللاَّ ثِْلِه َواْدُعوا شَُهَداَءُكم ِمِّ ن ِمِّ ْفعَلُوا  َ أْتُوا بِسُوَرٍة ِمِّ

ْت ِلْلَكافِِريَن تفَاتَّقُوا النَّا  َر الَّتِي َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّ
“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri 

bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın. 

Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden 

sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır”.1   

           Bundan dolayıdır ki, Kur'an-ı Kerîm, ilk günden bu tarafa bir benzerinin getirilmesi 

noktasında aleme meydan okumaya devam etmektedir. Bu da Kur’an’ın en büyük mucize 

olduğunun delilidir.  

 

Kur’an’ın Bildirdiği Emirler, Yasaklar, Hikmetler 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.  

ُوِلي اْْلَْلبَاِب الَِّذيَن يَذْ  َ قِيَاًما َوقُعُ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر ََليَاٍت ِْلِّ وًدا َوَعلَٰى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن ُكُروَن َّللاَّ

ذَا بَاِطًَل ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر   فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهٰ
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim 

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   

                                                           
1 Bakara suresi, 23-24 ayetler 
2 Al-i İmran suresi, 190-191 ayetler 
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2) Kur'an-ı Kerim, insanları ilim ve irfana, alemi gaflet içinde seyretmeyip, ibretle bakıp 

düşünmeye çağırır.  

 ُ ْن َهَدى َّللاَّ َ َواْجتَنِبُوا الطَّاغُوَت فَِمْنُهم مَّ ُسوًًل أَِن اْعبُُدوا َّللاَّ ٍة رَّ ََللَةُ فَِسيُروا فِي اْْلَْرِض  َولَقَْد بَعَثْنَا فِي كُِلِّ أُمَّ ْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّ َوِمْنُهم مَّ

 فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكِذِّبِيَن 
“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 (s.a.v.)‘e uyarlarsa dünya ve ahiret saadetine ereceklerini haber verir.  

اِلَحاِت أَنَّ لَ  ذَا اْلقُْرآَن يَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَوُم َويُبَِشُِّر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ  ًرا ُهْم أَْجًرا َكبِيإِنَّ َهٰ
“Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan mü’minlere, 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.  

َمِة َواْْلَ ُزيَِِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّهَ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ِلَك َمتَاُ  َواِت ِمَن النَِِّساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ ْنعَاِم َواْلَحْرِذ لَٰ

ُ ِعنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب  ْنيَا َوَّللاَّ  اْلَحيَاِة الدُّ
“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. 

ُكْم َوآخَ  ِ َوَعُدوَّ بَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدوَّ َّللاَّ ٍة َوِمن ِرِّ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ِمِّ ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفقُوا َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ ِريَن ِمن ُدونِِهْم ًَل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَ   نتُْم ًَل تُْظلَُموَن ِمن َشْيٍء فِي َسبِيِل َّللاَّ
“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.  

ُ النَّبِيِِّيَن ُمبَِشِِّريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِالْ  ةً َواِحَدةً فَبَعََث َّللاَّ تَلََف َحِقِّ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُوا فِيِه َوَما اخْ َكاَن النَّاُس أُمَّ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ُ يَْهِدي َمن يََشاُء  فِيِه إًِلَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَيِِّنَاُت بَْغيًا بَْينَُهْم فََهَدى َّللاَّ ِلَما اْختَلَفُوا فِيِه ِمَن اْلَحِقِّ بِِإْلنِِه َوَّللاَّ

ْستَِقيٍم   إِلَٰى ِصَراٍط مُّ

                                                           
3 Nahl suresi, 36. ayet 
4 İsra suresi, 9. ayet 
5 Al-i İmran suresi, 14. ayet 
6 Enfal suresi, 60. ayet 
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“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.   

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِلي اْلقُْربَٰى َويَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَ  َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْْلِ  ْغيِ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّروَن إِنَّ َّللاَّ
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve 

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

 
ِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى اْْلَْرِض َهْونًا َوإِلَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسََلًما  ْحَمٰ  َوِعبَاُد الرَّ

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

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

 
ئَِك أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة   ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمِة أُولَٰ  ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ

“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)'ın kâinat için koymuş olduğu tabiî kanunların değişmeyeceğini 

ve herkesin bu kanunlara uygun yaşamalarına işaret eder. İnsanlar için sadece 

çalışmalarının karşılığı olduğunu, dolayısı ile insanların çalışıp çabalamalarına teşvik 

eder. 

ِ تَْحِويًَل  ِ تَْبِديًَل َولَن تَِجَد ِلُسنَِّت َّللاَّ  فَلَن تَِجَد ِلُسنَِّت َّللاَّ
 

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

da bulamazsın”.11  

 
ِ تَْبِديًَل  ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمن قَْبُل َولَن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ   ُسنَّةَ َّللاَّ

 

“Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir 

değişiklik bulamazsın”.12  
 َوأَن لَّْيَس ِلْْلِنَساِن إًِلَّ َما َسعَٰى َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرٰى 

 

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

görülecektir”.13  

 

                                                           
7 Bakara suresi, 213. ayet 
8 Nahl suresi, 90. ayet 
9 Furkan suresi, 63. ayet 
10 Beled suresi, 17-18 ayetler 
11 Fatır suresi, 43. ayet 
12 Ahzab suresi, 62. ayet 
13 Necm suresi, 40. ayet 
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9) Kur'an-ı Kerim, Allah (cc)'ın 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. 

 إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن ِعنَد َربِِِّهْم َجنَّاِت النَِّعيِم 
 

“Şu da muhakkak ki, takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır”.14 

  
اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعيمِ    إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 

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

vardır”.15  

 
ا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر ُكلََّما أََراُدوا أَن يَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعيُدوا فِيَها َوقِيَل لَُهْم   لُوقُوا َعذَاَب النَّاِر الَِّذي ُكنتُم بِِه تَُكِذِّبُوَن َوأَمَّ

 

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

çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın! denir”.16  

 

Kur’an, bunlara benzer daha nice hikmet ve gerçekleri içinde toplamıştır. İnsanlık hiç bir 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, Allah’ın değişmeyen ve değişmeyecek olan son kitabıdır. 

2. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelse ve bilgilerini bir araya toplasa, Kur’an’ın en kısa bir 

sûresinin bir benzerini meydana getiremezler. 

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

bildirir.  

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

düşünmeye çağırır. 

5. Bütün insanların son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)‘e uyarlarsa dünya ve ahiret 

saadetine ereceklerini haber verir. 

6. Kur'an-ı Kerim, insanların haklarına sahip olmalarını ve görevlerini  korumalarını ve 

gözetmelerini ister 

 

Bu Hafta: 

1- Kur’an-ı Kerim okumasını bilmiyorsak hemen öğrenmeye başlayalım. 

2- Kur’an- Kerim’i anlamak için meal ve tefsir okumalarına başlayalım veya okuma grupları 

oluşturalım. 

3- Ailemizin fertlerini de Kur’an-ı Kerim’i okumaya ve anlamaya teşvik edelim. 

 

                                                           
14 Kalem suresi, 34. ayet 
15 Lokman suresi, 8. ayet 
16 Secde suresi, 20. ayet 


