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GÜNÜMÜZ İNSANININ KUR' AN' A OLANİHTİYACI 

Doç. Dr. Ali AKPlNAR 
C.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi 

Bu yazının amacı, Kur'an'a Dönüş Söylemleri'nin sıkça gündeme taşındığı bir 
dönemde, bu söylemin Kur'an'a muhatap olan her seviyedeki insanın hayatında pra
tiğe dönüşebilmesini sağlamaya katkıda bulunmaktır. Biz bu söylemi, bunalım, çık
maz ve arayış içerisinde olan insanımızın samimi bir dileği olarak algılıyoruz. İsti
yoruz ki dilekler söylemlerde kalmasın, sloganiaşarak buharlaşıp gitmesin. Zira ne 
kadar içten olurlarsa olsunlar dilek ve temenniler, içieri doğru bir biçimde doldurul
duktan sonra, hayata geçirilmekle anlamlı hale gelir. İşte bunun için bu çalışmamız
da önce "Kur' an nedir ve ne değildir?" sorusuna Kur'an ve sünnetten cevaplar arama
ya çalışacağız; sonra da Kur'an'ın içeriğine değinip onun iniş gayesinin ne olduğuna 
dikkatleri çekeceğiz. 

Kur'an Nedir? 

Kur'an, Yüce Allah'ın kelarnı, O'nun sözüdür. Biz ise Allah'ın kullanyız. Yüce 
Allah, biz kullan ile iletişim kurmak için, bizim dilimizde kitaplar indirmiş, son ola
rak da Kur'an'ı indirmiştir. Kur'an Arapça' dır. Arapça ise insan dilidir. Cenab-ı Hak, 
bize kendisini ve isteklerini tanıtabitmek için bizim dilimizle bizlere seslenmiştir. 
Ama Kur'an'da insan dili Arapça, sıradan bii kul dili olmanın ötesinde ilahi bir kul
lanıma bürünmüştür. Nasıl ki, bir edebiyatçının yahut bir büyük düşünürün elinde 
dil, sıradan insaniann konuştuklan dilden öte bir kalıba giriyorsa; Kur'an dili Arap
ça da, Yüce Yaratanın elinde apayn bir kılığa bürünmüştür. Kur'an dili Arapça'nın bu 
ayncalığı, onun anlaşılmazlığı anlamına gelmez elbette. Fakat anlaşılabilmesi için 
biraz çaba sarf etmeyi, bir alt yapı kazanmayı gerekli kılar. 

Allah Kelarnı Kur'an-ı Kerim hakkında, kul olarak söz söylemek zorlu bir iştir. 
Ne var ki, eğer Allah kelarnı, kullar için gönderilrnişse, elbette kullar onu tanımalı ve 
tanımlamaya çalışmalıdır. Ama Kur'an tanımlanırken ilk referans, o kelarnın kendi
si, onun ilk muhatabı olan ve onu en iyi aniayıp insanlara ulaştıran Peygamberin söz
leri olmalıdır. 
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!şte bu gerçekten hareketle biz de, bir Kur'iin tanuru elde edebilmek için önce 
Kur'iin'ın bize kendisini nasıl tanımlarlığına baktık. Onu tanıtan ayetlerin yanında, 
ona verilen isim ve sıfatlar üzerinde durduk. Ardından Kur'an ile ilgili hadisiere baş
vurarak Allah Rasülü'nün Kur'an tanırrum ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra da 
çeşitli sahalarda otorite olan ilim adamlarunız tarafından yapılan tanırnlara yer ver
dik. 

Burada şunu hemen söyleyelim ki, çok yönlü bir kitap olması, kullara gönderil
miş olsa bile ilil.hl bir kitap olması, onu tanıtan ayet ve hadislerde onun pek çok özel
liklerine dikkat çekilmiş olması, "efradını cami', ağyanna mani" bir tanım ortaya ko
yarken zorlanmamıza sebep oldu. Zaten yapılp.n Kur'an tanımlannda da onun bir ya 
da bir kaç yönünün öne çıkanldığı gözlemlenmektedir. 

a-Kur'an'a Göre Kur'an Nedir? 

Bize Kur'an'ı tanıtan ayetlerden bir kaçı şöyledir: 

"Kur'iin'ı Ralıman öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretti." 1 

"Hakikaten Kitabı, sana Biz hak ile indinlik. "2 

"Hiç şüphesiz Zikri Bizindirdik ve doğrusu onu Biz koruyacağız Biz!"? 

"Onu Ruhu'I-Kudüs hak ile Rabbinden indirdi."4 

"Onu Ruhu'l-Emin indirdi. "5 

"0, kerim bir elçi sözüdür. "6 

"İnsanlar ve cinler, birbirine yardımcı olarak bu ,Kuran'ın bir benzeriniortaya 
koymak için bir araya gelseler, ant olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar. "7 

"Apaçık olan Kitaba ant olsun ki, Biz onu, kutlu bir gecede indirdik."8 

"Doğrusu, Biz, Kuran'ı Kadir Gecesinde indirmişizdir."9 

"Böylece şehirlerin ·anası olan Mekke'de ve· çevresinde bulunanlan · uyarman, 
şüphe götürmeyen toplanma günü ile uyarman için sana Arapça okunan bir Kitap 
vahyettik." 10 · • · 

, . "Kuran'ı ancak hak olarak indirdik ve o dajndiği gibihak olarak kaldı. Seni de 
yalnız müjdeci ve uyan cı olarak gönderdik." 

I Ralıman 1-4. 
2 Nisa 105. 
3 Hicr 9. 
4 Nahl 102. 
5 Şuara 193. 
6 Hakka 40: 81 Tekvir I 9. 
7 lsrii 88. 
8 Duhan 3. 
9 Kadir I. 
10 Şura 7. 
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"Kuran'ı, insanlara ağır ağır okuman için, bölüm bölüm indirdik ve onu gerek
tikçe indirdik." 11 

"Allah, ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitabı sözlerin en gü
zeli olarak indirmiştir. Rablerinden korkanlann, bu Kitaptan tüyleri ürperir, sonra 
hem derileri ve hem de kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar ve yatışır. İşte bu Kitap, Al
lah'ın doğruluk rehberidir, onunla istediğini doğru yola eriştirir. Allah kimi de saptı
nrsa artık ona yol gösteren bulunmaz." 12 

"Sana da, insanlara gönderileni açıklayasın diye Kuran'ı indirdik. Belki düşünür
ler."13 

"Sana indirdiğİrniZ bu Kitap mübarektir; ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar da 
öğüt alsınlar." 14 

"Doğrusu, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye Kita
bı sana hak olarak indirdik; hakkı gözet, hainlerden taraf olma.'.ı5 

"Doğrusu bu Kuran en doğru yola götürür ve yararlı iş yapan mü'minlere büyük 
ecir olduğunu, alıirete inanmayanlara cim yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler." 16 

"Ramazan ayı, ki onda Kur' an, insanlara yol göstererek yol gösterici ve doğru
yu yanlıştan ayıncı belgeler olarak indirildi." 17 

"Kur'an'dan inananlara rahmet ve şifa olan şeyler indiriyoruz. O, zalimlerin ise 
sadece kaybını artırır." 18 

"Sana her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet 
ve müjde olarak Kur'an'ı indirdik." 19 

Kur'an ile ilgili olarak buraya aldığımız ve burada zikretmediğirniz 20 daha pek 
çok ayete göre Kur'an'ın şu özelliklere sahip bir kitap olduğu ortaya çıkmaktadır: 

Kur'an Allah kelamıdır. 

Cebrail aracılığı ile inmiştir. 

Peygamberimiz Hz. Muharnmed'e inmiştir. 

Hak ile inmiştir. Kaynağı haktır, indiriqşi haktır ve muhtevası haktır. 

!nerken ve indikten sonra tahnf ve değişiklikten korunmuştur. 

ı ı lsra 105-107. 
12 Zümer 23. 
ı3 Nahı 44. 
ı4 Sad 29. 
15 Nisa 105. 
16 lsra 9-10. 
17 Bakara 185. 
18 lsra 82. 
19 Nahı 89. 
20 Bkz. Bakırcı Saffeı, Kur'an Kendisini Nasıl Tarif Ediyor? Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, lst, 1986. 
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Arapça olarak inmiştir. 

Ramazan ayında mübarek bir gece olan Kadir gecesinde inmiştir/inrneye başla-
mıştır. 

Bölüm bölüm inmiştir. 

Mekke merkezli tüm yeryüzü insanına inrniştir. 

İnsanlan uyarmak ve müjdelemek, onlara birşifa kaynağı olmak, onlan doğru 
yola ulaştıran, onlann mutluluğu için gerekli her şeyi açıklayan eşsiz bir hidayet reh
beri olmak üzere inrniştir. 

b-Kur'fuı'ın İsimleri 

Kur'an'ı tanıyabilrnek, onunla tanışabilrnek için bu ayetlerden sonra, onun 
Kur'an'da ve hadislerde geçen isim 1 sıfatlannı gözden geçirmemiz yararlı olacaktır. 
Çünkü Yüce Allah ve O'nun Peygamberi tarafından Kur'iin'a verilmiş bu isim ve sı
fatlann her.biri, onun bir yönünü, bir özelliğini ve güzelliğini ortaya koymaktadır. 
Belki bunlann hepsini birden değerlendirmek, kapsamlı bir Kur'an tanımını da orta
ya çıkaracaktır. 

Kur'an'ın isim ve sıfatlan ve bu konuda zikredilenlerin hangisinin isim, hangi
sinin sıfat olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülrnüştür. Kur'an'ın, Kur'an'da 
geçen isimlerini yüzün üzerine çıkaranlar olrnuştur.21 Biz bunlann en meşhur olanla
nnı vermekle yetineceğiz: 

Ahsenü'l-Hadls (Sözlerin en güzeli): "Allah, ayetleri birbirine benzeyen ve yer 
yer tekrar eden Kitabı sözlerin en güzeli (ahsene'l-hadis) olarak indirrniştir."22 

el-Beşfr ve en-Nezfr (Müjdeleyen ve Uyaran): "Doğrusu Biz, seni hak ile, müj
deci (beşir) ve uyancı (nezir) olarak gönderrnişizdir."23 Kur'an içeriğinin en belirgin 
özelliğini belirten iki isimdir. 

el-Beyyine (Apaçık belge): "Şüphesiz o, size Rabbinizden belge (beyyine), yol 
gösteren ve rahmet olarak gelmiştir. "24 

el-Burhfin (Açık, net ve kesin delil): "Ey İnsanlar! Rabbinizden size açık bir de-
lil (burhan) geldi, size apaçık bir nur. Kuran indirdik."25 · 

el-Furkfın (Hak ile batılı, iyi ile kötuyü, hayırla şerri ayırt eden): "Hakkı batıl
dan ayırdeden (furkan) Kuran'ı indiren Allah yücelerin yücesidir."26 Parça parça in-

21 Bkz. Zerkeşl, el-Bürluln, I, 273-276; Suyiltl, el-lrkiin, I, 67; Firuzabiidi, Besiiir, I, 88-95. Kur'an'ın 109 
ismi için bkz. Akpınar Ali, Kur'an Niçin ve Nasıl Okunma/ı? Konya 2000, s, I 5-30. 

22 Zümer, 23. 
23 Bakara, I 19. 
24 Enam, 157. 
25 Nisa, 174. 
26 Furkan, I. 
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diği için, hak ile batılı birbirinden ayırt ettiği için, içerisinde din ve dindarlara yar
dım va'dleri bulunduğundan, okuyanı şek ve şüpheden kurtardığından, karanlıktan 
aydınlığa çıkanp doğru yola götürdüğü ve manen kişileri desteklediği için bu isim 
verilmiştir. 27 

Habliillah el-Metfn (Allalı'm kopmayan ipi): Ayette "Hepiniz Allah'ın ipine sarı
lın "28 ; hadiste de, "O Allah'ın sağlam ipidir"29 buyurulmuştur. Kur'an'da da "hablüllah" 
isminin geçtiğini söylemiştik. 

el-Hakfm (Hikmet kaynağı, hikmetli söz): "Andolsun hikmetli Kur'an'a."30 Aynı· 
kökten türetilen el-Hıkme, el-Hukm, el-Mulıkem ve el-Muhkeme isimleri, Kur'an'ın 
Hakim olan Allah kelarnı olduğunu, hikmetlerle dolu olduğunu, açık ve anlaşılır ına
nada olduğunu vurgulamaktadırlar. 

el-Hiidô. (Doğru yola götüren): "Bu, doğruluğu şüphe götürıneyen ve Allah'a 
karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren (hüda) Kitaptır.''31 Aynı kökten el-Hadi: de 
rlenmiştir. 

el-Kelô.m(Allah'ın sözü): "Puta tapanlardan biri sana sığınırsa, onu güvene al; ta 
ki Allah'ın sözünü (kelam) dinlesin."32 Kur'an'ın Allah kelarnı olduğunu, bir takım 
kelimelerden meydana geldiğini vurgulayan bir isimdir. 

el-Kitô.b (Yazılı olan): "Apaçık olan Kitaba ant olsun ki."33 Kur'an'ın yazılan, ya~ 
zıyla korunan ve içerisinde harf-kelime-ayet ve sureleri toplayan bir mecmua oldu
ğunu vurgulayan bir isimdir. 

el-Kur'ô.n (Okunan): "Rahman, Kuran'ı öğretti."34 Bu isim: Yüce kitabın okunan 
ve ezbere okunarak korunan, içerisinde pek çok hikmetli ınanaları barındıran bir kl- . 
tap olduğunu vurgulamaktadır. Kelimenin kökünün ne olduğu konusunda farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Kimi Kur'an ismi, onun özel ismi olup herhangi bir kökten 
türernemiştir derken; kirİıi, okuma anlamına KaRaE kÖkünden; kimi, toplama anla
mına Kar' kökünden; kimi z.iyafet anlamıqa Kıra kökünden; eşsiz fesih anlamına 
Kım kökünden; kimi, birbirini destekleyen ve birbirine benzeyen delil anlamına Ka
rine kelimesinden; kimi de, birbirine yakın KaRaNe kökünden türetildiğini söylemiş
tir. 35 Gerçekten de Kur'an bu anlamların hepsini bağonda barındırmaktadır. O, hem 
eşi benzeri olmayan özel biLkitaptır. Hem okunan bir kitap, hem içerisinde sayısiZ 
mana ve hikmeti toplayan birkitap, hem Allah'ın ınü'min kullanna sunduğu ilahr bir 
ziyafet sofrası, hem delil ve belgelerle dolu bir kitap, hem eŞsiz güzeiıikte fasili bir 
Jafız, hem de birbirine yakın dizili kelimelerden oluşan ve kullan Yaratana yaklaştı-

27 Firuzablidi, age, I, 83. 
28 Ali lmrlin 103. 
29 Tirmizi, Fadliiİü'I-Kur'lin 14; Dliıjmi, Fadlii1ü'I-Kur'lin ı. 
30 Yasin, 2 .. 
31 Bakara, 2. 
32 Tevbe, 6. 
33 Dühan, 2. 
34 Rahman, 1-2. 
35 Bkz. Firuzablidi, age, I, 84; Zerkeşi, age, I, 277-279. 
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ran bir kitaptır. Kur'iin'a 'okunan, okunmuş' anlamına, aynı kökten el-Makro', eş an
lamlısı olan TeL§. köklinden el-Metlliv ve RaTeLe köklinden el-Mürattel isimleri de 
verilmiştir. 

el-Mev'ıza (En güzel ve en etkili öğüt): "Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt 
(mevıza) ve kalplerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet 
gelmiştir. u36 

en-Nur (Işık ve aydınlık kaynağı): "Bu peygambere inanan, hürmet eden, yardım 
eden, onunla gönderilen nura uyanlar yok mu? İşte onlar saadete erenlerdir. "37 

er-Rahmet (Rahnuit menbaı): "Doğrusu Kuran, inananlara doğruluk rehberi ve 
rahmettir. "38 

es-Sm1tu'l-Müstekfm ( Dostdoğru yol): "Bu, dosdoğru olan yoluma uyun."39 

eş-Şifa (Şifa veren, şifa kaynağı): "Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve 
kalplerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir."40 

Onun şifa oluşu ilerde incelenecektir. 

el-Urvetii'l-Vüska ( Kopmayan sağlam kulp/tutamak): İyilik yaparak kendini Al-
lah'a veren kimse, şüphesiz en sağlam kulpa (urvetü'l-vüska) sarılmış olur. "41 

el-Vahy: "Ben ancak sizi vahiy ile uyanyorum" 42 

ez-Zikr (En etkili öğüt): "İşte bu, indirdiğimiz bir mübarek zikirdir."43 

Sayılan bu kelimelerin bir kısmı Kur'an'ın ismi olarak, bir kısmı da onun muhte
vasını, bölümlerini ve diğer özelliklerini açıklayan niteliği olarak zikredilmiştir. Yi
ne bu kelimelerin büyük bir kısmı, zikredildiği şekilde ayetlerde geçmekte, bir kısmı 
da ayet yahut hadiste geçen köklerden türetilmiştir. Bu sayılan isimlerlu bir çoğu, ay
nı zamanda Allah Teaiii ve Peygamberimizin isimleri arasında sayılmıştır. 

Özetleyecek olursak, sayılan tüm bu isimler Kur'an'ın en belirgin yanlannı öne çı
karan kapsamlı manaları olan kelimelerdir. Kur'an sayılan tüm bu isimlerdeki derin ına
nalan kuşatan bir kitaptır. 

c-Hadisiere Göre Kur'an Nedir? 

Kur'an-ı Kerimi tanıtan, onun niçin indiğini, nasıl okunınası gerektiğini, gerek
lerini yerine getirmenin gereğini, okuyup amel edenlerin kazanacaklan mükafatlan 

36 Yunus 57. 
37 Nur 157. 
38 Nemi 77. 
39 Enam 153. 
40 Yunus 57. 
41 Bakara 256; Lokman 22. 
42 Enbiya 45. 
43 Enbiya 50. 
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anlatan pek çok hadis vardır. Biz bu hadislerden sadece Kur'fuı'ı tanıtıcı olanlannı bu
raya almak istiyoruz. İşte Kur'an'ın ilk muhatabı olan ve onu en iyi ve doğru bir şe
kilde anlayan insanın Kur'an tanımları ve Kur'an'a bakışı: 

1. "Ben size iki şey bıraktım, onlara tutunduğunuz sürece sapmazsınız. Onlar Al-
lah 'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir. "44 

2. "Dikkat edin, ilerde bir takım fitneler olacaktır." 

Kurtuluş nedir, ey Allah'ın Rasülü? diye sorulunca şöyle buyurdu: 

"Allah'ın kitabıdır. Onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin hal?erleri var
dır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O, oyuri eğlence değil, hak 
ile batılı kesin hatlarıyla birbirinden ayırandır.45 Onu büyüklenerek terk edenin Allah 
belini kırar. Ondan başkasında hidayet arayanı Allah saptırır. O, Allah'ın kopmaz 
sağlam ipidir. O, hikmet dolu zikirdir. O, dosdoğru yoldur. O, kendisiyle arzuların 
kayıp sapmadığı, onunla konuşan dillerin yalan yanlışabulaşmadığı, ilim adamları
nın kendisine doyup kanmadığı, çok okumakla eskimeyen, eşsizliği bitip tükenme
yen bir kitaptır. Onu dinleyen cinler şöyle demekten kendilerini alamainışlardır: ' 
Doğrusu biz, doğru yola ileten eşsiz güzellikte bir Kur'an dinledik ve ona iman et
tik.'46 Onunla konuşan doğru söylemiş olur. Onunla amel eden ödüllendirilir. Onun
la hükmeden, adaletli davranmış olur. Ona çağıran, doğru yola çağımuş olur. Al bu 
sözleri, kulağına küpe olsun!"47 

3. "Kur'an emir, nehiy, helal, haram, muhkem, müteşabih ve meseller olarak in
di. Siz onun helalini helal, hararnını haram. kabul edin. Ondaki emrolunduğunuz şey
leri yerine getirin, sakındırıldığınız şeylerden vazgeçin. Onun muhkernleriyle amel 
edin, müteşabihlerine 'inandık ona, hepsi Rabbirniz katındandır'48 diyerek olduğu gi-
bi onlara iman edin. "49 . . . 

4. "Öncekilerin ve sonrakilerin ilniini isteyen Kur'an~ı harrnanlasın. "50 

5. "Kur'an zenginliktir, ondan sonra f~lik yoktur. Ondan öte başka zenginlik 
de yoktur.''51 

6. "Kur'an apaçık bir nur, hikmet dolu bir zikir ve dosdoğru yoldur. "52 

7. "Kur'an devadır.''53 

8. "Doğrusu bu kalpler de, tıpkı demirin paslandığı gibi paslamr. Onun cilası Kur'an 
okumaktır. "54 

44 Malik, Muvatta', Kader 3. 
45 Aynı manada Kur'unda şöyle buyurulmuştur: "Doğrusu o, hak ile batılı birbirinden ayırt eden kati bir 

sözdür. O, bir oyun ve eğlence değildir." Tank, 13-14. 
46 Cin I. 
47 Tirmizi, Fadliilü'I-Kur'iin 14; Dlirimi, Fadiiilü'l-Kur'iin I. 
48 AI-i lmran 7. 
49 Ali el-Müttaki, age. I, 529-530. 
50 Ali el-Müttaki, age. I, 548. 
51 Münlivl, age, IV, 535; Achini, Keşfıi'l-Hafii, II. 94. 
52 Müniivi, age, IV, 536 
53 Müniivl, age, IV, 536; Aclfini, age, ır. 95. 
54 Ali el-Müttakl, age, I, 445. 
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9. "Kur'an kuru kuru okumak, ilim de körü körüne nakilcilik değildir. Ama 
Kur'an hidayet, ilim dirayettir. "55 

1 O. "Kur' an av am . dili uydurma lehçelerle, bozulmuş kelirnelerle inmemiştir. 
Ama o, apaçık bir Arapça olarak inmiştir. "56 

1 1. "Siz Kur'an'dan daha üstün bir şeyle Allah'a dönemezsiniz. "57 

12. "Kur'an göklerde, yerde ve orada bulunanlardan Allah'a en sevimli gelen şey
dir."ss 

13. "Doğrusu bu Kur'an Allah'ın kullanna sunduğu bir ziyafet sofrasıdır. O hal
de gücünüz yettiğince O'nun ziyafetini kabul ediniz." "Her ziyafet sahibi, davetine 
gelinmesini ister. Allah'ın ziyafeti ise Kur'an'dır. O halde onu bırakma yın. "59 

14. "Oruç ve Kur'an kula şefaat ederler. Oruç der ki: 'Rabbim, ben bunu gün bo
yu yemeden içmeden alıkoydum, beni ona şefaatçi kıl.' Kur'an da şöyle der: 'Rabbim, 
ben onu geceleri uykusuz bıraktım, ne olur beni ona şefaatçi kıl'. Sonunda ikisi de sa
hiplerine şefaat ederler. "60 

15. "Doğrusu Kur'an şefaatçi ve şefaati makbul olandır. Yine o, savunucu ve sa
vunması makbul olandır. Onu önder kabul edeni o, cennete götürür. Onu arkasına 
atanı ise cehenneme sürükler. "61 

16. "Doğrusu bu Kur'an, ondan hoşlanmayan kimseye zor ve çetin gelir. Ona 
uyana ise, gayet kolay gelir."62 

17. "Kur'an (okuyup gereklerini yerine getirirsen) lehine yahut (okuma! ve ge
reklerini yerine getirmezsen) aleyhine delildir. "63 

18. "Kur'an okumaya devam et. Zira o, senin için dünyada nurdur, yolunu aydın
latır. Gökte de bir azıktır, sana faydası dokunur. "64 

19. "Kur'an'a sanlın, onu rehber ve önder edinin. Çünkü o, alemierin Rabbinin 
kelarnıdır. O, O'ndan gelıniş ve O'na döner. Onun müteşabihlerine inanın, örnekle
rinden ders alın. "65 

20. Peygamberimize en sevimli arnelin ne olduğu soruldu, O şöyle cevap verdi: 
"Yolculuğu bitirince tekrar yolculuğa başlayan kimse." O kimdir diye sorulunca, şöyle 
buyurdu: "O kimse, Kur'an'ı başından sonuna kadar okur, bitirince tekrar başa döner. "66 

55 Ali el-Müttaki, age, I, 550. 
56 Ali el-Müttaki, age, I, 550. 
57 Tirmizi, Sevabü'l-Kur'iin I 7. 
58 Diirimi, Fediiilü'l-Kur'an 6. 
59 Ali el-Müttaki, age, I, 513-514. 
60 Ahmed b. Hanbel, II, 174. 
6 I Münavi, age, IV, 535. 
62 Ali el-Müttaki, age, 1, 550; Gümüşhanevi, Riimuzii'l-Ehôdis, I, 133/6, 22711 I. 
63 Müslim, Tabiira I; Tirmizi, Deavaı 85; Nesai, Zekat I; lbn Mace, Tahara 5; Diirimi, Vudu' 2; Ahmed, 

V, 342,343. 
64 Münavi, age, IV, 332. 
65 Ali el-Müttaki, age, I, 515. 
66 Tirmizi, Kur'an ı ı; Dfirimi, Fedrulü'l-Kuran 33. 

120 



GÜNÜMÜZ INSANININ KUR' AN• A OLAN IHTIYACI 

21. "Kur'ilıı'ı okuyup gereğini yerine getiren kimseye ahirette şöyle denir: 'Oku ve 
yüksel. Dünyada nasıl ağır ağır okuduysan öyle oku. Çünkü senin makamın, okuyaca
ğın en son ayetin yanıdır. "67 

22. "Kur'an'ı taşİyan, İslamın bayrağını taşıyan gibidir. Ona ikram eden, Allah'a 
ikram etmiş olur. Ona ihanet edene ise, Allah lanet etsin! "68 

23. "Şüphesiz Yüce Allah bu kitapla kimi toplumlan yüceltir, kimilerini de al-
çaltır."69 

24. "Sizin en hayırlıruz Kur'an'ı öğrenen ve öğretenidir."70 

25. "Kur' an ehli, Allah'ın ehli ve O'nun has adaınlandır. "71 

Buraya derlediğimiz bu bir demet hadise göre Kur'an'ın öne çıkan özellikleri 
şunlardır: 

Kur'ilıı, insanlan fitne, kargaşa ve sapıklıktan koruyan; onlara mutlu bir hayatın 
yöntemini gösteren bir ilah! rehberdir. 

Kur'an, insan ve cinlere gelmiş, gerçek bilgi ve hikmet kaynağıdır, 

Kur' an, insanlığın iç dünyasını, ufkunu, yolunu aydınlatan bir ışık kaynağı; mad
di ve manevi hastalıklar için bir deva hazinesidir. 

Kur'an, insanın pek çok alandaki ihtiyacını karşılayan, açlığını gideren ilah! bir 
ziyafet sofrasıdır. O, bir şefaatçi ve azıktır. 

Kuran, okunması, anlaşılması, ezberlenmesi ve gereklerinin yaşanınası inanan 
insanlara kolay ve tatlı gelen bir kitaptır. 

Kuran, dünya ve ahirette insanı yücelten bir kitaptır. 

d-Kur'an'ın Diğer Tanımları 

İndiği günden beri, en çok okunan ve üzerinde en çok çalışılan kitap olma özel
liğini sürdüren Kur'an'ın ilim adamlannca çeşitli tanımlan yapılmıştır. Yukarda 
Kur'an'ın isimlerini verii:ken de söylediği!I).İz gibi, yapılan her tanım, Kur'an'ın bir 
kaç yönünü ön plana çıkarmakta, tanımı yapanın önemsediği, yahut yaşadığı ortam 
itibanyla önerusemek zorunda kaldığı özellikleri bir kisım çevrelere cevap olsun di
ye, savunmacı bir mantıkla vurgulanarak yapılmıştır. 

Sözgelimi Kelamullah'ın malıluk olup olmadığının tartışıldığı Kelam ilminde 
Kur'an şöyle tanımlanmıştır: 

"Kur'an, Mushaflarda yazılı, ezberlenerek kalplerde korunmuş, dillerimizle oku
nan, kulaklarımızla duyulan ve mahİuk olmayan Allah kelarnıdır. "72 

67 Tirmizi, Sevabü'I-Kur'an 18; Ahmed, II, 192,471. 
68 Gümü§hanevi, age I, 272/10 (Deylemi'den). 
69 Müslim, Müsafirfin 269; lbıi Mace, Mukaddime 16 . 

. 70 Ahmed, I, 58; Buhan, Fedailü'1-Kur'an 21; Ebu Davud, Vi tr 14; Tirmizi, Sevabü'1-Kuran 15; lbn Ma
ce, Mukaddime 16. 

71 Ahmed, III, 1228, 242. 
72 Bkz. I. A'zam, Fıkh-ı Ekber, 1. Azam'ın Beş Eseri, s, 67; Ömer Nesefi, Metn-i Akaid, s, 108. 
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Hukukçular ise, delil olma yönünü öıie çıkararak Kur'an"ı şöyle tanımlamışlardır: 

"Kuran, Peygamberimize indirifmiş vetevatür yohiyla bize gelmiş kitaptır."73 

Bu konuda küçük nüanslarla kaynaklarırnızda yer alan, en yaygın tanım şöyledir: 

"Arapça olarak Allalı katından Hz. Muhammed' e vahyedilip bize kadar tevatü
ren nakledilmiş olan, okunmasıyla ibadet olunan eşsiz kelamdır."74 

Dikkat edilirse tanımda Kur'an'ın şu bir kaç temel özelliğine işaret edilmektedir: 

Kur'an Allah kelarnıdır. 

Hz. Muhammed'e inmiştir. 

·, 

Bize kadar gelişinde hiçbir şek şüphe yoktur. 

Arapçadır. 

Hem lafzı, hemde manasıyla eşsiz bir kelamdır. 

!badetlerde okunan bir kitaptır. 

Biz bu konuda şunları söylemekle konuyu bağlamak istiyoruz: Bu tanımlar 
Kur'an'ın bir kısım özelliklerini vurgulasa bile, Kur'an bu tanımlarla sınırlandınlama
yacak kadar kapsamlı bir kitaptır. O, Allah kelarnıdır. Yüce Allalı son kez onunla 
kullarına seslenmiştir. O, meleklerin şalıı Cebrail tarafından, insanların efendisi Hz. 
Muhammed'e getirilmiş eşsiz bir kitaptır. Kur'an, kendisini tanıtan ve yukarda sayı
lan yüz küsur isirnde vurgulanan tüm manaları kuşatan bir kitaptır. Kur'an, 
Kur'an'dır. Onu tanımak, onunla olmak ve onu kuşanmaktır. 

Kur'an, insanı değerlendiren ve insana değer kazandıran bir kitaptır. Şöyle ki, 
Yüce Yaratıcı, Kur'iin'ı insana indirerek onu muhatap kabul etmiş, onun problemle
riyle ilgilenmiş ve böylece ona değer vermiştir. Bu yönüyle Kur'iin, bize Allalı'ı tanı
tan ve bizi O'na yaklaştıran kitaptır. Aynı şekilde Kur'an, insan davranışianın değer
lendiren bir kitaptır. O, hem yanlışlan düzelten, davramş bozukluklannı tashilı eden; 
hem de birincil çözümler üreten ve öneren bir kitaptır. Niyeti, düşüncesi, konuşması 
ve davranışlarıyla sürekli bir şeyler yapan, hareket halinde olan insanın, tüm eylem
lerinin Kur'iin'a göre bir adı ve değerlendirmesi vardır. Kur'fuı'a göre o yapılanlar ya 
helaldir, ya haram; ya iyidir, ya kötü; ya güzeldir, ya çirkin; ya yararlıdır, ya yarar
sız; ya uygundur, ya uygunsuz. Yine yapılan davramşlar Kur'an ile anlamlı ve değer
lihale gelir. Sözgelimi Kur'iin'a inanıp onun ölçülerini dikkate almayan birinin yap
tığı işin, dünyada ve insanların yanında bir değeri ve kazanımı olabilir, ama alıirette 
Allah katında bir değeri olmayacaktır. Çünkü inkarcıların tüm arnellerinin boşa gide
ceğini bizzat Kur'an dekiare eder. 

73 Bkz. Molla Husrev, Mirfıtü'l-Usul, s, 28~29. 
74 Zerkan'i, Menahil, ı, 19-21; Sabilnl, et-Tibyan, s, 6; Menna el-Kattan, Mebahis. s, 21; Pezdevi, Usulü 

Pezdeı,i, ı, 67-72; Cerrahoğlu lsmail, Tefsir Usulü, s, 34; Sofuoğlu Mehmet, Tefsire Giriş, s, 9; Rama
zan el-Bilti, Min Ravfıiı'l-Kur'fın, s, 25. 
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Başka bir deyişle Kur'an insanı hayata hazırlayan bir kitaptır. Tabi ki Kur'an'a 
göre hayattan kasıt, hem dünya hem de ahiret hayatıdır. Kur'fuı, muhataplannı önce
likle sağlıklı ve mutlu bir dünya hayatına; sonra da cennet yurdundaki hoş ve mutlu 
hayata hazırlar. 

Kısaca Kur'fuı, insan için olan, insana seslenen, insanın maslahat ve yararını göze
ten, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen çok yönlü ve kapsamlı bir kitaptır. 

e-Kur'an Ne Değildir? 

· Söz buraya gelmişken kısaca Kur'an'ın ne olmadığım vurgulayarak Kur'an'ı yan
lış yahut eksik tanıyanlan uyarmak istiyoruz: 

1. Kur'fuı, sıradan bir insamn sözü olmadığı gibi, dahi insan peygamber sözü de 
değildir. Kur'an, Yüce Allah'ın kelarmdır. "O kafirler, 'Bu Kur'an onun uydurduğu 
yalandan başka bir şey değildir, bu hususta diğer bir grup da ona yardım etmiştir' de
diler ve böylece bir haksızlık ve iftira getirdiler. "75 

2. O, şeytan, cin, kahin, azgın, sapık, şair ve deli sözü de değildir. Bir rüya. ha
yal yahut hevasınqan konuşan bir insan sözü de değildir. "0, kovulmuş şeytan sözü 
değildir. "76 "Onu Şeytanlar indirmedi. "77 "0, k ahin sözü değildir. "78

" "Arkadaşınız sa
pıtmadı ve azıtmadı. O, hevadan konuşmaz. O, ancak kendisine vahyedilen bir va
hiydir. "79 "0, Şair sözü değildir. "80 Sen Rabbinin nimeti sayesinde deli değilsin. "81 

3. Eskilerin masalları, günü geçmiş, miadını doldurmuş bir kitap da değildir. 
Onun içerdiği hükümler ve prensipler kıyamete kadar geçerlidir. O, tüm insanlığa 
gelmiş ilah! bir mesaj dır. "Onlar, 'Bu ayetler kendisine sabah akşam dikte ettifilmek
te olan eskilere ait masallardır' dediler. De ki, 'onu göklerde ve yerdeki gaybı bilen 
indirdi. Şüphesiz O, çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir."82

' 

4. O, bir şaka ve eğlence sözü değildir. "0, bir şaka, oyun ve boş bir eğlence de-
~~··~ . 

5. İbadetlerde okunur ama o, sadece ibadetlerde okıİnan bir kitap değildir. 

6. Aynı şekilde Kur'an mezarlıklarda' ölülere okunan bir kitap da değildir. Üste
lik o, dirileri uyarmak için gelmiş bir kitş.ptır. "Biz ona şiir öğretmedik, zaten bu ona 
yakışmaz da. O, bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Hayat sahibi kimseleri uyarmak ve 
inkarcılam azabın hak olması içindir. "84 

7. Kur'fuı, büyü-sihir-fal yapma için okunan birkitap hiç değildir. 
"- ' - -

8 .. Kur'an kendisiyle olağanüstü bir takım olayların gerçekleştirildiğibir kitap da 

75 Furkiln 4. 
76 Tekvir 25. 
77 Şuara 210. 
78 Hakka42. 
79 Necm 2-4. 
80 Hakka41. 
81 Kalem 2. 
82 Furkiin 5-6. Aynca bkz. Enam 25; Enfal 31; Nahl 24. 
83 Tank 14. 
84 Yasin 69-70. 
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değildir. "Eğer o, kendisiyle dağiann yürütüldüğü, yeryüzünün paralandığı, ölülerin 
konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı (o kitap, bu Kur'an olurdu.)"85 

9. Kur'an, bir tarih, hukuk, astronomi, fizik, müzik kitabı da değildir. 

f. Kur'an Nelerden Bahseder? 

Kur' an, kullann dosdoğru yolu bulup dünyada huzurlu bir hayatı yaşamak ve so
nuçta abiret mutluluğunu kazanmak için gerekli tüm temel prensipleri ihtiva eder. 
Onda tevhidi esaslar, hak din ve diğer dinler, batıl inançlar, ibadetler, ahlak ilkeleri, 
sosyal ilişkiler, aile hukuku, ceza hukuku, devletler hukukuna dair ilkeler vardır. 
Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratılışı, meşhur peygamberler ve melekler, 
cinler, geçmiş toplumlann hayat hikayeleri, insanın yaratılışı ve ölümü, ölüm sonra
sı hayat, bilgi, bilgi kaynaklan, bilgi edinme yollan, bilginin getirdiği yükümlülük
ler. Allah'ın güzel isimleri, peygamberler ve son peygamber Hz. Muhammed ile ilgi
li bilgiler, sevaplar, günahlara dair bilgiler vardır. Onda iyiliklerin dünya ve abiret 
kazanımlan, kötülüklerin dünya ve abiret kaybettirdikleri açıklanmıştır. Onda sosyal, 
siyasal ve ekonomik hayatla ilgili sağlam ve evr~nsel ilkeler vardır. O, bir ilimler ha
zinesidir. Onda, İslam bilimlerinin temel ilkeleri yanında, felsefe, ahlak, belagat, 
mantık, astronomi, matematik, tabiat bilgisi, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle ilgili 
bilgiler vardır.86 Kur'an, kural koyuculuğu yanında, yanlışlan düzelten ve alternatif 
çözümler getiren bir kitaptır.87 

Kur'an, sayılan bu alanlar için müstakiİ bir kitap değildir. Onu bir hukuk kitabı, 
yahut bir astronomi kitabı veya bir müzik kitabı olarak görmek son derece yanlıştır. 
O, sayılan bu dallarla ilgili, bugünkü modem ilmin öngördüğü şekilde sistematik bil
giler içermez. kur'an, adı geçen bu alanlarla ilgili bilgileri, yalın olarak değil, mad
de-mana, dünya-abiret örgüsü içerisinde ve insanlığın ilidayetine vesile olacak şekil
de, kendine has üslfibu ile verir. O, bu konuda eşi benzeri olmayan bir kitaptır. 

Sözgelimi Kur'an'da, hukuki bir hüküm, onun dünyadaki yansımalan yanında, 
vicdan! ve uhrev! yansımalan ile birlikte verilir. Kısaca Kur'an, hikaye, roman, ma
kale ve benzeri edebi metin türlerinden hiçbirine benzemeyen; Arap dilini kullanışıy
la, uslubuyla, muhtevasıyla nevi şahsına münhasır ilah! bir kelamdır. 

Kur'an'da bazı konular üzerinde çokça durulur. Ama bu, Kur'an'da geçen diğer 
konulan n önemsiz olduğu anlamına gelınez. Aksine Kur'an'da geçen her konu önem
lidir ve insanlık için ana konulardır. Kur'an'ın ağırlıklı olarak işlediği konulan öne çı
karan 'Kur'an'da Ana Konular' adlı çalışmalar da bu çerçevede değerlendirilınelidir. 
Kur'an'ın işlediği konular, insanlığın en çok ilıtiyaç duyduğu konulardır; onun Öner
diği çözümler de insanlığın en fazla muhtaç olduğu önerilerdir. 

Kur'an'daki konuları ve ayetlerdeki geçiş yoğunluğunu şu yedi maddede özetle
yebiliriz.:88 

85 Ra'd 31. 
86 Sayılan bu bilimler ve onlarla ilgili ayetler için bkz. Suyfiti, el-lklil, s, 17-18 Bilmen Ö. Nasuhi, Biiyük 

Tefsir Tarihi, 1, 46-95. 
87 Bkz. Kırca Celal, Kur'an ve insan, s, 44. 
88 Bkz. Mehdi Bazergan, Kur'an'ın Nüzu/ Süreci, Ankara, 1998, s, 163-173. Bir ayet içerisinde birden 

fazla konuya değinilebildiğinden verilen rakamlar, yakla§ık toplamlardır. 
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ı. Kıyamet ve Ahirete Yönelik Ayetler: ı 643 ayet, Altı bin küsur Kur'an ayeti 
içerisinde % 22. 

2. Geçmiş Peygamberlerin Tevhid Mücadelesi: 1500 ayet, % 22. 4. 

3. Son Peygamberin Tevhid Mücadelesi: 1920 ayet,% 30. 2. 

4. Son Peygamberin Çağdaşları ve Ümmetiyle Olan İlişkileri: 736 ayet, (Kitap 
ehli: 280, Müslümanlar: 456), % 15.8. 

5. Cihad: 260 ayet,% 5. 92. 

6. Hükümler (Terbiye, Alıiili ve Fıkhi bağlamda): 436 ayet, % 10. 94. 

7. Diğer Konular (İnsanın yaratılışı, şeytan, cin, Hz. Peygamberin ailelerine iliş
kin hükümler): 203 ayet, % 3. 23. 

Verilen bu rakamlardan hareketle şu tespitleri yapabiliriz: Kıyamet ve Ahiret alı
valine yönelik ayetler, Kur'an'ın ·beşte birini oluşturuyor ki, bu, Ahiret inancının ne 
kadar önemli olduğunun açık bir göstergesidir. Peygamberimiz başta olmak üzere 
tüm peygamberleri tevhid mücadelesini anlatan ayetler, Kuran'ın neredeyse yansına 
tekabül ediyor. Bu da insanları doğrulada tanıştınna görevini yerine getirirken, pey
gamberlerin davet mücadelelerinden alacağırnız pek çok şeyin olduğunu, bu yüzden 
daveıçiler olarak onlan çok iyi okumamızın gereğini ortaya koymaktadır. İnsanları 
gerçekle tanışıırma mücadelesi olan cihad ile ilgili ayetler, Kur'an'ın yirrnide birine; 
muamelat dediğimiz hükümlerle ilgili ayetler ise, Kur'an'ın onda birine tekabül etmek
tedir. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajını insanlara ulaştınrken, Kur'an'daki hiçbir konuyu 
gözardı etmeden, Yüce Allah'ın ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konuları ağırlıklı ola
rak gündeme getirmemizin ne kadar önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Maddeler halinde sunmaya çalıştığımız Kur'an'ın bu içeriği doğrultusunda, eğer 
insanlık Kur'an'dan yararlanma isteğinde samimi ise Kur'an'ın değindiği tüm bu ko
nulan doğru bir şekilde anlamak ve gereğini yerine getirmek borcundadır. Sözgelimi 
insanlık, içerisinde yüzdüğü boşluk, bunalım, stres ve bulırandan kurtulmak istiyor
sa; Kur'an'ın ruh sağlığını düzenleyen esaslarına başvunnalıdır. 

Tüm bireyleriyle huzurlu, güçlü ve dinamik bir aile ve toplum özlemi çekiyorsa; 
Kur'an'ın herkes için belirlediği hak ve görevleri titizlikle gözetmelidir. 

Terörden kurtulma isteğinde samimi ise, banşı esas alan Kur'an prensiplerine sa
nlmak borcundadır. 

Yalan, sahtekarhk, güvensizlik, tembellik gibi ahiili dejenereden sızlanıyorsa; 
Kur'an'ın doğruluk, dürüstlük, güven, çalışkanlık ve üretkenlik gibi evrensel ahlak 
yasalarına yönelmelidir. 

Kötülerden ve kötülüklerden kurtulmak istiyorsa; Kur'an'ın hedeflediği herkese 
karşı iyi ve herkese faydalı olan insan tipini yetiştirmek zorundadır. 

Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlardaki ölçüsüzlüklerden bizar ise; Kur'an'ın her 
alan için ısrarla önerdiği ölçülü, adaletli ve dengeli olma prensibine işlerlik kazandır
malıdır. 
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Bozulan ekolojik denge ve çevre kirliliğinden kurtulmak istiyorsa; evreni Al
lah'ın emaneti olarak değerlendiren Kur'an ayetlerine kulak vermelidir. 

Fiziksel hastalıklardan kurtulmak ve hatta onlara hiç yakalanmamak istiyorsa; 
Kur'an'ın öngördüğü temizlik başta olmak üzere, sağlığa zararlı yiyecek, içecek ve 
davranışlarla ilgili hükümlerin gereğini yapmalıdır. 

Vicdani bir kontrol mekanizmasını çalıştırarak, bireyin her zaman ve her şartta 
güzel, yararlı bir insan olmasını istiyorsa; Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu Allah 
ve Ahiret inancını sürekli gündemde ve zinde tutmak zorundadır. 

Tarih boyunca insanların içerisine düŞtükleri sapıklık ve yaniışiara tekrar düş
mek istemiyorsa; Kur'an kıssalarını ve peygamberlerin tevhidmücadelelerini ibretle 
ve dikkatle okumahdır. 

Şimdi bir fikir verebilmek için Kur'an'ın şu evrensel ilkelerine bir bakalım. Bu 
ayetler her Müslüman'ın ilk etapta bilmesi, ezberlemesi ve sürekli gündemde tutma
sı gereken cümlelerdir. 

"Yaradan Rabb'inin adıyla oku!"89 

"Tüm övgüler yalnızca Alemierin Rabb'i olan Allah'adır ki O Rahmeti bol, İlısa
nı tükenınez ve Hüküm gününün tek sahibidir. "90 

"Ey insanlar! Doğrusu Biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle ta
nışmanız için sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki Allah katında en değerli 
olanınız, O'ndan en çok sakınan, yükümlülüklerini yerine getirendir. Doğrusu Allah 
bilen ve her şeyden haberdar olandır."91 

"Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez."92 "Allah sizin için ko-
laylık diler, zorluk dilemez. "93 

. 

"Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, işlediği kötülük de kendi zararına
dır. "94 "Herkes kazandığına bağlıdır. "95 "İyilik yaparsanız, kendi yarannızadır; kötü
lük yaparsanız o da kendi zararınızadır. "96 

"Gerçek şu ki, hiçbir günahkar bir başkasının günahım çekmez. İnsan için ancak 
çalışıp didindiği vardır. "97 

"İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulun
sun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. "98 

89 Alak ı. (Ilk inen ayet) 
90 Fatiha ı -3. 
91 Hucurat 13. 
92 Bakara 286, 233; Enam 152; A'raf 42; Taıak 7. 
93 Bakara ı 85. 
94 Bakara 286. 
95 Tur 2ı; Müddessir 38. 
96 lsra 7. 
97 Necm 38-39. 
98 Ali lmran ı 04. 
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"Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse siz hayırlarda yarışın. "99 

"İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın."ıoo 

"Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktar şer işlemişse 
onu görür." 10 ı 

"Sen Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde 
mücadele et." 102 "Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir" 103 

"Şüphesiz ki Allah size emanetleri mutlaka ehil olanlara vermenizi ve insanlar 
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar 
güzel öğütler veriyor. Doğrusu Allah her şeyi işitici ve görücüdür."ı04 

"Ey İnananlar! Öz benliğiniz, ana-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin 
veya fakir de olsalar, adaleti dimdikayakta tutarak Allah için tanıklar olun." 105 "Ey 
iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıklan olarak Allah için kollayıp gözetenler 
olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsiz davranmaya itmesin sakın. Adaletli ol
un. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Allah, yapmakta olduklarınızdan 
haberdardır." ı06 . 

"Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin iş
leri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." 107 

"Emrolunduğun üzere dosdoğru ol.'' 108 

"Sevdiğiniz şeylerden harcaroadıkça iyiliğe eremezsiniz. Harcadığınız her şeyi 
Allah çok iyi bilmektedir." 109 "Ta ki mal, yalnızca zenginlerin tekelinde dolaşan bir 
devlet olmasın . .'' ı 10 

"Fitne çıkarmak, baskı ve bozgunculuk, adam öldürmekten daha kötü ve tehlike
lidir." 111 "Barış ise hep hayırdır." 112 

"Ölünceye kadar Rabb'ine kulluk et."ııJ 

"Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır." ı ı 4 

99 Bakara 148; Maide 48. 
100 Maide 2. 
101 Zilzal 7-8. Ayet, Kur'an'ın en kapsamlı ayeti olarak nitelendirilmiştir. Bkz. Zerkeşi, el-Burhiin, I, 

438-448: Suyfiti, el-/rkan, Il, 204-208. 
102 Nahll25. ·; 
103 A'raf 199. 
104 Nisa 58. 
105 Nisa 135. 
106 Maide 8. 
107 N ahi 90. Ayet, Kur'an'ın en muhkem, en kapsamlı ayeti olarak nitelendirilmiştir Rkz. Zerkeşi, el-

Burhan, I, 438-448; Suyfiti, 1!1-/rkiin, Il, 204-208, · 
108 Hud ıı:i. 
1 09 Al-i lmran 92. 
ı 10 Haşr 7. 
lll Bakara 191. 
II2 Nisa ı28. 
ı 13 Hicr 99. 
ı 14 Bakara 126; Al-i lmran 28; Maide 18: Nur42; Lokman ı4: Fatır 18; Öafir 3; Şfiral5; Kiif 43; Mürn

lehine 4; Teğabün 3 (Masir); Al-i lmran 55; Maide 48, 105;Enam 60, ıo8, ı64; Yunus 4, 23, 46,70: 
Hfid 4; Ankebfit 8; Lokman 15. 23; Zümer 7 (merci'); Ra'd 36 (meab). Bunlardan başka, Rabbinize 
döndürüleceksiniz, mealinde onlarca ayet vardır. · 
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"De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullanın! Allah'ın rahmetinden 
ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahlan bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışla-
yan, çok esirgeyendir." 115 

. 

"Rabb'inizin mağfıretine ve sakınanlar için hazırlanmış olup genişliği göklerle 
yer kadar olan cennete koşunuz." 116 

"Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra hiç haksızlığa uğratılmadan herkesin kazan
cının eksiksiz olarak kendisine verileceği bir günden sakının." 117 

g. Kur'an-ı Kerim'in İniş Gayesi 

Allah TeaHl., kullanılı imtihan etmek için gönderdiği dünyada onlan başıboş bı
rakmarnıştır. Yeryüzüne gönderdiği ilk insanla birlikte onun hayat prograrnını da 
göndermiştir. Bu yüzden ilk insan, aynı zamanda ilk peygamberdir. Vahye muhatap 
olmuş, ilk kitabın/sahifelerin sahibi olmuştur. Bu da, insanın yeryüzünde vahiy
siz/ilahi hayat prograrnı olmadan huzur içinde yaşamasının imkansızlığına delalet et
mektedir. Meleklerle birlikte tabi tutulduğu sınavı başaran, Allah'ın her şeyi kendisi
ne öğrettiği ve cennet kültürü ile dopdolu üstün bir zeka ile dünyaya gelen Hz. Adem 
de vahye muhtaçtı. Akıl, vahye dayanan hayat prograrnını layıkıyla uygulayabilmek 
için mutlaka gereklidir, ama yeterli değildir. 

Hz. Adem'den sonra da kulların Rabb ile irtibatlan sürdü. Yüz dört kitabın so
nuncusu olan Kur'an'ın gelişine kadar da devam etti bu durum. Geçerliliği kıyamete 
kadar devam edecek olan Kur'an ile insanlığın Rabb ile olan bu irtibatı yenilendi ve 
pekişti. Sahip olduğu üstün zeka (fetanet) sıfatıyla Hz. Peygamber a.s. de, Kur'an ile 
hayatını programlamakla yükümlü tutuldu. Üstün zekası, soyunun asil oluşu, zengin
liği ve insanlar katında onaylanmış itiban dahi O'nu vahye/Kur'an'a muhtaç olmak
tan kurtaramadı. 

"Rabbinden sana vahyolunana uy ... " 118 

"Sonra seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenierin ar~ 
zusuna uyma" .119 

Kur'an'a uymakla yükümlü olan sadece Hz. Peygamber a.s. değildi elbet. Diğer 
bütün insanlar da Kur'an'a uymakla yükümlü tutulmuşlardı. Bu, onlann dünya ve ahi
ret mutluluklan için kaçınılmazdır. İnsan kaynaklı hayat prograrnlan, o programı ha
zırlayan bir kesimi mutlu etse bile tüm insanlığı mutlu etmeye yetmemektedir. Bun
lar evrensel olamamış ve çoğu da hedeflendiği gibi uygulanamarnış, sonuçta o prog
ramlan hazırlayan insanlan bile tatmin edememiştir. Bugün insanlık, beşer kaynaklı 
fikir, ideoloji, menfaat çatışmalanndan kaynaklanan ihtilaf ve huzursuzluklar içeri
sinde kıvranmaktadır. Halbuki Kur'fin, insanlığı onlara hayat verecek, gerçek hayat 

I 15 Zümer 53. Ayet, Kur'an'ın en ümit verici ayeti olarak nitelendirilmiştir. Bkz. Zerkeşi, el-Burhan, I, 
438-448; Suyüti. el-ltkiin, Il, 204-208. 

1 16 AI-i lmran 133. 
117 Bakara 28 I. (Son inen ayet) 
118 Enam 106; Yunus 1 09; Ahzab 2. 
ı 19 ca~iye 18. 
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denilebilecek bir yaşam tarzını hedefleyen, yaşanılabilir özelliği olan bir programa 
çağırmaktadır: 

"Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Rasü
lüne uyun ... " .120 

"İşte bu Kur'an, Bizim indirdiğimiz mübarek bir kitabdır. Buna uyun ve Al
lah'tan korkun ki size merhamet edilsin". 121 

Kur'an'ın inişindeki temel amaçları üç maddede özetleyebiliriz: 

1- İnsan ve cin topluluğuna hidayet vesilesi olması: 

"Şüphesiz ki, Bu Kur'an en doğru yola iletir ... ". 122 

"O kitap muttakiler için bir yol göstericidir". 123 

"Ramazan ayı ki, insanlara bir yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayır
manın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır ... " .124 

2- Hz. Peygamberin a.s. nübüvvetini teyid eden bir mucize olması: Kur'an'ı Ke
rim bir tek ayeti ile, bir tek suresi ile bile belagat, fesahat, üslfip, uyum, ahenk, ilim 
ve benzeri yönlerden tüm insanlığa meydan okuyan muciz bir kitabdır. O'nun bu 
özelliği Kur'an'ın Allah kelamı ve O'nu bize ulaştıran Hz. Peygamberin a.s Allah'ın 

elçisi olduğunun açık bir belgesidir. 125 

3- Tilaveti ile ibadet (teabbüd) edilebilmesi için indirilmiş olması. 126 

Sayılan bu temel gayelerin gerçekleşmesi elbette Kur'an'ın anlaşılınasına bağlı
dır. O'nun hidayet rehberi olabilmesi, mucize olduğunun anlaşılabilmesi, Onunla ge
rektiği gibi ibadet edilebilmesi için, O'nu doğru bir biçimde anlamak kaçınılmazdır. 

h. Kur'an'ı Anlamamu Gerekliliği 

Kur'an'ın kendisi, O'nu aniayarak okumanın gerekliliğini bildiren ayetlerle doludur: 

"Andolsun ki, Biz Kur'an'ı öğüt a1ınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu öğüt 
alan?". 127 

" .. Bak anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz". 128 

"Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi ... ?". 129 

120 Enfa1 24. 
121 Enam 155. 
122 lsra 9. 
123 Bakara 2. 
124 Bakara 185. 
125 Bkz. Bakara 23-24; Yunus 38-39; Hud 13-14; Tur 34. 
126 Bkz. Zerkant Menalıil, Il, 124-134. 
127 Kamer 17, 22, 32, 40. 
128 Bakara 118, 230, 266; Enam 65, 97, 98, 126; Araf 32; Tevbe ll; Yunus 5, 24. 
129 Nisa 82; Mü'minun 68; Muhammed 24. 
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"Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar di
ye indirdik". 130 

"Kur'an'ı tertil üzere oku" 131 ayeti, tane tane, ağır ağır okumak; düşüne düşüne, 
açıklayarak, tefsir ederek oku, şeklinde anlaşılmıştır. 132 

Allalı Teala'nın "O Kur'an'ı, dura dura insanlara oku" 133 emrini yerine getiren Hz. 
Peygamberin okuyuşu "kıraat'i müfessere" denilen ağır ağır, üstünde dura dura bir 
okuyuştu. 134 

Kur'an'ı okumayan, anlamayan ve gereği ile amel etmeyen kimselerin, aşağıda
ki ayette belirtildiği üzere Peygamberin Allalı'a şikayet edeceği kimselerden sayıla
cağı, haber verilmiştir: "Peygamber a.s. der ki: Ey Rabbim! Kavrnim bu Kur'an'ı büs
bütün terketti". 135 

Hadiste ise, gerekleri yerine getirilmeden Kur'an okumak, ellerinde bulunan 
Tevrat ve İlleili okurluklan halde sapıtan kitap ebiinin durumuna benzetilerek136 me
seleniıı önemi vurgulanmak istenmiştir. Kur'an'ı anlamadan gereklerini yerine getir
menin imkansızlığı ise ortadadır. 

Doğru tespit edilsin ve iyice anlaşılsın diye harfleri tane tane okuyan Hz. Pey
gamber a.s., üç günden daha az bir zamanda okunan hatimden sahibinin hiçbir şey 
anlayamayacağını 137 söylerken de Kur'an okumaktan asıl maksadın onu anlamak ol
duğunu vurgulamıştır. Bir başka hadislerinde yine O, "Sizden biriniz gece kalktığın
da, eğer Kur'an okumak ne dediğini bilmeyecek şekilde onun diline ağır gelirse, oku
roayı bırakıp birazcık uzanıversin" 138 , buyurarak Kur'an'ı, ona yabancı kalmadan 
okumanın gereğine dikkat çekırıiştir. 

Başka bir hadiste, Kur'an'ı okuyan ve onunla amel eden kişi, tadı ve kokusu gü
zel turunç meyvesine benzetilerek Kur'an'ı okuma, anlama ve gereğini yerine getir
meye teşvik edilıniştir. 139 

Yönlendirici bir diğer hadiste, Kur'an'ı okumak ve aralannda O'nu tedris etmek 
için bir araya gelenlerin üzerine sekinenin ineceği, rabmete gark olacaklan, melekler 
tarafından kuşatılacaklan ve Allah katında anılmaya değer kişiler olacaklan 140 müj
deleri verilerek Kur'an üzerinde çalışmaya (tedris) açık bir biçimde teşvik edilmiştir. 

130 Sad 29. 
131 Müzzemmil 3. 
132 Bkz. Taberi, Tefsir, XXIX, 126; Kurtubi, Tefsir,l, 17; Suyuti, Tefsir VIII, 314: Zerke§i, ei-Bürhan, 

I, 456 
133 lsra 106. 
134 Bkz. Tirmizi. Sevfıbii'l-Kur'fın 23; Kur'an ı; Ebu Davfid, Vi tir 20,22; Nesa!, lftidah 83; Kıyamü'I-

Leyl 13; Ahmed, VI, 294, 300, 323; lbn Kayyım, Zfıdii'l-Mefıd, 1, 482. 
135 Furkan 30; Bkz. lbn Kesir, Tefsir, JII, 317; Kasım!, Tefsir, XII, 575. 
136 Bkz.lbn Kesir, Tefsir, Il, 76; Canan İbrahim, Kiitiib-i Sitte, XVII, 548. 
137 Bkz. Tirmizi, Kıraat 12; Ebfi Davud, Ramazan 8-9; lbn Mace, İkarnet 178; Dilrimi, Salat 173; Ah

med, Il, 164-165. 
138 Nesa!, Fedfıilü'l-Kur'fın, 107: Müslim, Müsafırfin 223; Ebfi Davild, Tetavvu' 18; lbn Mace, Ikame 

184; Ahmed, Il, 318; lbn Esir, en-Nihaye, III, 187. 
139 Bkz. Heyseml, Mecmau'z-Zevfıid, VII, 168; Kurtubl, Tezkiir, 66-67. 
140 Bkz. Münavi, Feyzu'l-Kadir, V, 409. 
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Ashap da, Kur'fuı'ı aniayarak okumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, bu
nun için gereken her türlü tedbiri almış ve bunu gerçekleştirebiirnek için hiç bir fe
dakarlıktan kaçınmarnıştır: 

Bir gün Hz. Ömer, Bakara suresi 266. ayetinin ne hakkında indiğini yanında. bu~ 
lunanlara sorar. Onlar "Allah en iyi bilir" cevabını verince Ömer, kızar ve şöyle der: 
"Ya biliyoruz deyin, ya da bilmiyoruz." Bunun üzerine İbn Abbas, "Ey Ömer, o ayet 
hakkında ben bazı şeyler biliyorum" deyince ona da; "Yeğenirn! Bildiklerini söyle, 
çekinın e", der. 141 Bu rivayet ashabın Kur'an ayetleri hakkında yanlış bir şey söyleme 
endişesi taşımalannın yanında, Kur'an'ı anlamak için ne kadar gayret gösterdikleri
nin ve özellikle Hz. Ömer'in Kur'an'ı anlamanın gerekliliği konusundaki gayretkeşli
ğinin çarpıcı bir ömeğidir. 

Nitekim Hz. Ömer, Kur'an ezberleyen hafızlar için maddi yardım isteyen Basra 
valisi Ebu Musa el-Eşari'ye yazdığı mektubunda şöyle diyerek Kur'fuı'ı anlama işini 
ihmal edenleri tasvip etmediğini ortaya koyuyordu: "Onları kendi hallerine bırak. 
Korkanın ki, insanlar kendilerini Kur'fuı'! ezberleme işine kaptımlar da, O'nu anla
ma işini ihmal ederler". 142 

Bakara suresi üzerinde sekiz veya on iki sene çalışan kimse de aynı Ömer'den baş
kası değildi. 143 

Abdurrahman Ebu Leyla, Hud suresini okurken yanına giren bir kadının kendi
sine şunlan dediğini bize haber vermektedir: "Ey Abdurrahman! Sen Hud suresini 
böyle mi okuyarsun? Valiahi ben altı aydır onu oku yorum, ama hala bitiremedim". 144 

Peygamberimizin bir tek ayeti okuyarak sabahlaması 145
, yine bir tek ayeti tek

rarlayarak sabahlayan, o bir tek ayeti tedebbür ederek onun üzerinde gece boyu çalı
şan pek çok alimin kaynaklanmızda yer almış olması146 bizden öncekilerin Kur'an'ı 
anlamaya ne kadar önem verdiklerinin açık belgeleridir. Onlar Kur'an'ı ilahi bir mek
tup olarak görüyorve ona sahip çıkıyorlardı. Tıpkı Hasan Basri'nin dediği gibi: "Siz
den öncekiler bu Kur'fuı'ı Rablerinden kendil~rine gönderilmiş bir mektup olarak gö
rüyorlar, geceleri onu tedebbür ederek üzerinı:Ie çalışıyorlar, gtindüzleri de O'nun ge-
reklerini yerine getiriyorlardı". 147 

· 

Kur'an'ı anlamarnızın gerekliliğini ve bu konudaki günümüz insanının vurdum
duymazlığını lkbal de çarpıcı ifadeleriyle şöyle vurgulamaktadır: "Ey Müslüman! 
Senin hayat nizamın olan ve sana hayat vermek için indirilen Kur'an ile daha tanış
marnışsın bile! O'ndan ve O'nun yasalanndan henüz haberin bile yok! Belki de 

!41 Bkz. Buhari, Tefsinı'l-Kur'iin Il, 48. 
!42 Bkz. Şimşek Said, Asr-ı Saadeıte Kur'iin'rn Anlaşılması, 1, 213. 
143 Bkz. Kurtubi, Tefsir, 1, 39. 
144 lbn Kayyım, Ziıdü'l-Meiid, I, 340. 
145 Bkz. Ahmed, V, 149. 
146 Bkz. Nevevl, el-Ezkiir, 99. 
147 Abdullah Siril.cüddin, Tiliivetii'l-Kur'iini'l-Mecid, 76. 
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Onunla ölüm döşeğinde tanışacaksın. Ne hazin ki, sana kuvvet ve hayat balışetmek 
için indirilen Kur' an, şimdi kolay ölesin diye sana okunuyor! ". 148 

Aynı konudaki d uygulanm Mehmet Akif ise şöyle dile getirir: 

"Çünkü biz bilmiyoruz dini, evet, bilseydik, 

Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik. 

Böyle gördük dedemizden! diye izmihlali 

BoyZayan bir sürü milletierin olsun hali 

lbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de! 

Yoksa, bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde? 

Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'm, 

Çünkü kaydında değil, hiçbirimiz nıananm ... 

Ya açar navn-ı celilin, bakarız yaprağma; 

Yahut üjler geçeriz, bir öliinün toprağınal 

inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için!"149 

ı. Kur'an'ı Anlamada Amaç Nedir? 

Bu konuda Kur'fuı, şöyle der: 

"Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında bükmedesin diye, kitabı sana 
hak ile indirdik. Hainlerden taraf olma". 150 

Ayette istenen Kur'an ile hükmedebitmek için, önce O'nun anlaşılması gerekir. 
Hem de Allah'ın gösterdiği bir şekilde doğru anlamak gerekir. Biz Müslümanlar 
Kur'an'ı hayata hakim kılma işinden önce, Kur'an'ı anlamak ile görevliyiz. Başka bir 
deyişle, Kur'an'ı hayata hakim kılmak için ondan önceki işimiz Kur'an'ı anlamaktır. 
Bugün bazılann.ıiJ. yaptığı gibi Kur'an'ı doğru dürüst anlamadan Kur'an'ı hakim kıl
ınayı savunmak hem anlamsız, hem de sonuçsuz kalacaktır. 

Öte yandan, Allah'ın Peygamberine gösterdiği gibi Kur'anla hükmetmek, ya Al
lah'ın vahiyle bildirdiği şeriat kanunlanyla, yahut vahiy doğrultusunda işletilecek bir 
ictihad müessesesiyle olacaktır. 151 

148 Cevdet Said, Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, 159; Abdüsselam, Kur'an Niçin Indirildi? 
1 8; Ad koyma, fal, muska, nazar, kurşun dökme, demra ve benzeri hastalıklar için Kur'an okuma gi
bi, Kur'an'a folklorik yaklaşım örnekleri için bkz. Duman Zeki, Niizulünden Ciiniimiize Kur'iin, 247-
258. ' 

149 Mehmet Akif, Safahat, 141. 
!50 Nisa 105. 
151 Bkz. Kurıubi, Tefsir, V, 376; lbn Cevzi, Tefsir, Il, 191. 
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Kur'an~ı anlamak-da, aynı şekilde vahiy bütünlüğü içerisinde onu ele alıp vahiy 
doğrultusunda gerçekleştirilecek bir ictihad ile mümkün olacaktır. 

Kur'an'ın anlaşılması sadece bilgilenıııek için olmamalıdır. Dünyevi makam, 
mevki, şan, şöhret kazanmak için hiç olmamalıdır. Böyle bir bilgilenrnek Belarn ve 
oryantalistçe152 bir anlayış olup Kur'an'da kınanrnıştır: 

"Onlara o herifin kıssasmı oku. Hani ona ayetlerirnizi sunıııuştuk da o, onlardan 
sıynlıp çıkmıştı. Derken şeytan, onu arkasına taktı da o sapkınlardan oldu. Dilesey
dik biz onu, o ayetlerle yüceltirdik. Fakat o yere 1 alçaklığa sapiandı ve hevasının pe
şine düştü. Onun durumu köpeğe benzer .. "153 

"Kendilerine Tevrat yükletilen, sonra onun gereğini yerine getirmeyenierin du
rumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğİn haline benzer .. " 154 

Hz. Peygamber a.s. de bu amaçlara yönelik olan bilgilenıııeyi "faydasız bilgi" 
olarak isirolendinııiş ve ondan Allah'a sığınrnıştır. 155 

Kur' an' ı anlamanın islami bir yönü olmalıdır. Bunun için de iyi niyet son derece 
önemlidir. Kur'an, Allah Kelarnıdır. Elbette O'nun kelarnını, O'nun istekleri doğrul
tusunda ve O'nun hoşnutluğunu kazanma adına anlamak için çaba sarf etmemiz ge
reklidir. Bunun yanısıra Kur'an'ı, gereklerini yerine getirmek için anlarnalıyız. Yeri
ne getirmeyeceğirniz bilgileri yüklenrnernizin Kur'an tabiriyle "kitap yüklü eşek" den 
farksız olduğunu gözardı etmerneliyiz. Hz. Peygamber a.s Kur'an'ı okuma ve anla
madaki hedefi tespit ederken şunlan söyler: 

"Kur'an'ı, seni yasaklanndan alıkoyduğu sürece oku. Aksi takdirde onu okumuş 
olmazsın". 156 

"Kur'an'ı okuyun ve Onunla arnel edin. O'ndan yüz çevirmeyin. Yanlış yorum
lada taşkınlık yapmayın. O'nu kann doyurmaya 1 ticarete alet etmeyin. Onunla zen
ginleşmeye kalkmayın". 157 

Öte yandan Peygamberin bu yönlendirmeleri ile yetişen sahabeden gelen riva
yetlerde, onlann Kur'iin'ı anlama ve yaşama işini birlikte götürdüklerini görmekteyiz. 
O'ndan on ayet158 öğrenip, onlann gereklerini yerine getirmeden, başka ayetleri öğ
renmeye geçmediklerini sahabeden pek çok kişi, bize haber vermektedir. 159 

152 Burada bir hususa açıklık getirmek yerinde olacaktır: Bu gün baulılann Kur'an ve diğer ilimler üze
rinde geniş çalışmalar yaptıklan ortadadır. Onlann bu çalışmalanndan elbette yararlanılabilir. Fakat 
gaye bakımından onların buçalışmalannın, çalışmaya bizi tahrik edici özelliği olsa bile, imrenilecek 
Islami bir yanı yoktur. Onlann bu bilgilenme işlerinin de, Hz. Peygamberin istemediği "faydasız il
im" (sahibine bir şey kazandırmayan bilgi) kavramı içerisinde değerlendirmenin gerekliliğini söyle
mek isteriz. 

153 A'raf 175-176. 
154 Cuma 5. 
155 Bkz. Münavl, Feyzu'l-Kadir, ll, 108. 
156 Bkz.Münavi, Feyzii'l-Kadir, I, 152. 
157 Bkz., Münfivl, Feyzii'l-Kadir, Il, 64. 
158 Kur'an-ı Keıim'de iki "ayn" harfi ile işaretlenen ayetler genellikle on ayettir. Kendi arasında bir an

lam bütünlüğü de olan bu pasajlann namazda okunduğunda bitiminde rukuya vanlmasına işaret et
mek için rüku' kelimesinin son harfi olan "ayn" konmuştur. Aşr (onluk) diye de meşhur olan bu liyet
lerin bu isimle anılması, sahabenin on ayetlik pasajtarla Kur'iin'ı anlama geleneğinden kaynaktansa 
gerek. Ne var ki, bugün aşr diye pek çok kişinin ezberleyip okuduğu bu ayetler hem okuyanlar hem 
de dinleyenlerce aniaşılmadan okunup dinlenilmektedir. 

159 Bkz. Kuıtubi, Tefsir, I, 39-40; 1. Kayyım, Zôdii'l-Meiid, 1, 338. 
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Abdullah b. Mesud'un ifade ettiğine göre, onlara Kur'an'ı ezberleme işi zor gelir
ken Onun gereklerini yerine getirme onlara kolay gelmekteydi. 160 

Halef b. Hişam şöyle diyerek ümmetin ilkleri ile sonrakilerinin Kur'an anlayışı
nı özetler: "Ben Kur'an'ın elimizde bir emanet olduğu inancındayım. Bize, Hz. 
Ömer' in Bakara suresi üzerinde tam on sene çalıştığı ve sureyi bitirince Allah'a şü
kür için kurban kestiği haberleri ulaştı. Bakıyornın da, günümüzde bir çocuk, bir çır
pıda Kur'an'ın tamamını yahut büyük bir kısmını, bir harf eksiksiz okuyuveriyor! Ha
yır, hayır! Ben Kur'an'ın bizde bir emanet olduğunu düşünüyorum!" 161 

Tabiundan Hasan Basri de, Kur'an'ı okuyup ezberlediği halde gereklerini yerine 
getirmeyen, kendisinde Kur'an ahlakının izleri görülmeyen kimsenin Kur'an'ı tedeb
bür etmediğini; o kişi "Kur'an'ı bir harf eksiksiz okudum" dese bile, o kişinin Kur'an'ı 
eksik okuduğunu yeminle söyler. 162 

Kur'an'ı anlarken dikkat edilmesi gereken bir husus da, Onun manalaanı zorla
madan doğru bir şekilde anlamak ve hakkında kesin bilgi sahibi olmadığı konularda 
haddini bilmektir: 

Duhan suresinde geçen "duhan" kelimesini yanlış yorumlayan bir adama İbn 
Mesud kızarak şunlan söylemiştir: "Allah Teala Peygamberine, 'Ben mü tekellifler
den değilirn.' 163 buyurmuştur. Kişinin bilmediği konularda "bilmiyorum'' diyebilme
si de bir ilimdir" .164 yette geçen "mü tekellif, bilmediği şeyi söyleyen, 165 Allah'ın em
retmediğini teklif etmeye düşkün olan 166

, yapmacık iş yapan, olmadık kastedilmedik 
anlarnlar çıkaran 167, kendi kafasından şeyler teklif eden 168 kişi şeklinde anlaşılmıştır. 
Bu yüzden olacak ki, Kur'an'ı Allah'ın kastettiği manaya uygun olarak anlamak, öte
den beri üzerinde durolan bir durum olmuştur. Bu anlayış Kur'an'ın doğru anlaşılma
sı için hem gayret gösterilmesini, hem de hakkında kesin bilgi sahibi olunmayan ko
nularda "bilmiyorum" diyerek susmanın bir meziyet sayılmasını sağlamıştır. 

Sonuç 

Yüce Yaratıcının kullanna seslenişi, onlann problemlerini çözücü ve onlan dün
ya ve ahirette mutlu bir hayata taşıyıcı olan Kur'an, insan içindir ve o tüm insanlığın 
haynna, yaranna inmiştir. O, insanlığın hayatını programlamak için Yüce Rabb'in 
katından bir öğüt, bir rehber, bir rahmet ve bir şifa kaynağı olarak gelmiştir. Kur'an 
tüm insanlara hitap eden ve hayatın her alanına yön veren ilahi bir mesajdır. O, yal-

160 Bkz. Kurtubi, Tefsir, I, 39-40. 
161 Bkz. Kurtubi, Tefsir, I, 40. 
ı62 Zemahşeıi, Tefsir, IV, 70. 
ı63 Sad 86. 
164 Kurtubi, Tefsir, XV, 230-231. 
165 Kurtubi, Tefsir, XV, 231; Elmalılı M. Hamdi, Tefsir, VI, 4 ı ı 2. 
ı66 Tabeıi, Tefslr, XXII, 188. 
167 Ebu Hayyiin, Tefsir, VII, 411; 1. Esir, en-Nihaye, IV, 196 
168 Çantay Hasan Basri, Meal, II. 820. 
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nızca namaz ibadetinde, belli gün ve aylarda, ölüm döşeklerinde, hastalık anlarında 
hatırlanınaktan çok yücedir. O, diriler için gelmiş ve onlara hayat vermek için gelmiş 
bir kitaptır. Kur'fuı'ı önemsememek, onu sıradan bir kitap gibi görmek, ona rağmen 
yaşamak, onun ilgi alanlarını daraltmak, onu anlaşılmaz bir kitap görmek, onu anla
maktan korkmak Kur'fuı'ı doğru anlamanın önündeki engellerdir. Kur'an'a muhatap 
bir insan olarak, onun tüm ayetlerini sanki kendimize iniyarmuş gibi algılayarak, onu 
ciddiye alarak; onun Mushafına gösterdiğimiz saygıdan daha fazlasını, onun içeriği
ne göstererek onu anlamaya ve onun gereklerini yerine getirmeye gayret etmeliyiz. 
İnanan her insanın bilgi dağarcığında, mutlaka Kur'an'dan bir buket olmalıdır. Bu 
noktada, her seviye, her yaşta hepimize görevler düşmektedir. Bunun için her şeyden 
önce, Kur'an'ı anlamanın gereğine inanarak onunla tanışmaya karar vermek gerekir. 
Bu kesin kararın ardından da azimli ve fedakar bir çaba ve çalışma gereklidir şüphe
siz. Öte yandan, bugün ileri sürülen hiçbir gerekçeye sığınmadan, geleceğimizi ema
net edeceğimiz çocuklarımıza mutlaka Kur'an eğitimi aldırınalı ve onları Kur'an'lı bir 
hayata hazırlamalıyıi. Unutmayalım ki, dünya ve ahirette cennet mutluluğunu yaka
lamak Kur'an ile olmakla mümkündür. Bu aynı zamanda bizlere Kur'an ile olma, 
onunla yaşayıp onunla ölme payesini; dünyada onun aydınlığına, ahirette de onun şe
faatine mazhar olma şerefini kazandıracaktır. 

Son sözü, yine sözlerin en güzeli olan Kur'an'a bırakalım: 

"İman edenlerin Allah'ı anma ve O'ndan inen Kur'an ile kalplerinin ürperrne za
manı gelmedi mi daha? Onlar, sakın daha önce kitap verilenler gibi olmasınlar. On
lann üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan çoğu yoldan çıkmış 
kimselerdir. "169 

"Kendilerine okunmakta olan Kitabı sana indirrnemiz onlara yetmemiş mi? El-· 
bette inanan bir toplum için, onda rahmet ve ibret vardır. "170 

"Ey insanlar! Sizler Allah'amuhtaçsınız. Allah ise, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan 
ve övülmeye layık olandır." 171 

169 Hadid 16. 
170 Ankebfit 51. 
171 Fiitır 15. 
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