
TEFSiR EGiTiM ve öGRETiMiNiN 

PROBLEMLERi 
[SEMPOZYUM TESLiG ve MÜZAKERELERi] 

11-12 Haziran 2005, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Nihat Bayşu Konferans Salonu, VAN 



TEFSiR EGiTiM ve öGRETiMiNiN 

PROBLEMLERi 
[SEMPOZYUM TESLiG ve MÜZAKERELERi] 

11-12 Haziran 2005, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Nihat Bayşu Konferans Salonu, VAN 



... 

r
.,,,_ . 

ı. 

TEFSİR VE KUR'AN DERSLERİNİN ÖÖRENCİLERDE "KUR'.AN 
KÜLTÜRÜ" OLUŞTURACAK ŞEKiLDE VERİLMESİ 

Saygı değer hocalanını 

Prof.Dr. Ali AKPINAA 
CÜ llôhiyat Fakültesi 

Ben de öncelilde bizleri buraya getirdilqeri için düşünce ve eylem planında emeği 
geçen arkadaşlanmızı ve .hocalanmızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. 
Benini burada sizlere sunacağım mütevazi sunumumda bir anlamda ilam-ı malum bir 
anlamda da akıllara düşürmek gayesine yönelik olarak ve bir dönem öğrencilerle 
yaptığımız bir denemenin sonuçlarını sizlerle paylaşmak ve bir anlamda da istişare 
yapmak gayesirıe yöneliktir. 

Tespitlerı Fakülte öğrencilerimize yapılan bir ankette, öğrencilerimizin büyük bir 
kısmı, Kur'an derslerinin ezberciliğe dayalı ve monoton geçtiğini; Tefsir derslerinin ise 
Arapça metin okuttılan 'metin dersi' halirıe dönüştürüldüğünü belirterek her iki grup 
derste de Kur'an'ın mesaj~ günümüz insanına hitap edecek bir biçimde 
sunularnadığından, derslerin öğrenciye Kur'an kültürü vermekten uzak olduğundan, 
derslerde öğretilen ve ezberletilenlerin ise kısa zamanda unutulup gittiğinden dert 
yanmışlardır. 

Bu sızlanmalann giderilebilmesi, Kur'an ve Tefsir derslerinin daha canlı, 
daha cazip ve gUnüm11z insaqına daha candan hitap eder bir hale dönüştürülmesine 
bağlıdır diye düşünüyoruz. 

Bir kere bugün verilen/yapılan din hizmetlerinin Kur'an merkezli olarak yapıldığı 
söylenemez. Zira yapılan çalışmalarda dinirı en temel kaynağı olan Kur'an yeterince 
gündeme gelınemekte, yeterince belirleyici olınamakta, ikincilgeri planda kalmakta · 
ve hatta dini anlatina durumunda olanlarca Kur'an yeterince tanınmamaktadır. Din 
adına yapılan konuşmalarda, Kur'an'dan ne kadar ayet okunduğuna bakılarak bu 
konuda Kur'an'ın ne kadar belirleyici olduğu tespit edilebilir. Hatta çoğu zaman 
Kur'fuı'a ters düşen, onunla örtüşmeyen, ondan kaynaklanmayan uydurma, hurafe, 
bidat sözler, hikaye ve rivayetler bu kabil konuşmaların ağırlıklı konusu 
olabilmektedir. 

ilahiyat Fakültelerinde okutulan sınırlı sayıdaki Tefsirle ilgili dersler, ağırlıklı 
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olarak usül tartışmalanyla geçtiğinden, öğrencilerimiz zengin bir Kur'an kültürüne 

sahip olmadan mezun olmaktadırlar. 

Halkın ve Din görevlisinin Kur'an anlayışı: Bugün başantı bir din hizmeti için 
Kur'an'ın merkeze alınması gereklidir, Bunun için de insanınuzın Kur'an anlayışının 
tespiti önem arz etmektedir. Sözgelimi bugün Kur'an çoğu insanın nazannda sadece 
ibadetlerde okunan bir kitaptır. özellikle zor zamanlarda hatırlarup başvurulan bir 

dua kitabıdır. Ölü ardından okunan bir teselli kitabıdır.. Tıbbın çare olamadığı 
hastalıklar için okunan kitaptır.. Ev aksesuan, duvar, kitaplık, çeyiz sandığı süsü 
olan kitaptır .. Mevlid ve dini düğün merasirnlerinde okunan kitaptır .. Para/iş (irnam

hatiplik, din hizmetiisi görevi gibi) kazandıran kitap tır .. Güzel okuyucusuna toplumda 
itibar kazandıran kitaptır .. vb. Peki Kur'an bunlardan hangisi için inmiştir, yahut 
Kur'an'ın iniş gayesi tam olarak bunlardan hangisidir? 

Doğru bir Kur'an tanımı ortaya koyabilmek: Doğru bir Kur'an anlayışııun 

oluşturulması, öncelikle onun doğru tanımlanmasına bağlıdır. Kur'an nedir/ne 
değildir, nelerden bahseder ve ıliçin indirilmişrir? Bu sonılara verilebilecek tatmin 

edici cevaplar bizi sağlıklı sonuçlara götürebilir. 

Her şeyden önce Kur' an, ilaili Kelamdır. Yarattığını iyi bilenin, ona biçtiği/ uygun 
gördüğü hayat düstunıdur. Kur'an insanlığın problemlerine dikkat çeken, onlan 

teşhis eden, alternatif tedavi yöntemleri/ çareler sunan bir reçetedir. O, akla ve 
düşünmeye önem verir. O, hayatın içinden olay, yönlendirme ve problemlere deyinen 
bir hayat kitabı, yarattığı insanı en iyi bilen bir zatın mesajıdır. Onun anlatımı, canlı, 
yaşanılabilir, ikna edici, tatmin edici ve inandıncıdır. Kur'an'ın mesajı akıllara, 

beyinlere, gönüllere, vicdanlara, duygulam birlikte hitap eder; bunların hepsini birden 

harekete geçirir özelliktedir. 

Kur'an, Yüce Allah'ın keUimı, O'nun sözüdür. Biz ise 1\llah'ın kullanyız. Yüce 
Allah, biz kullan ile iletişim kurmak için, bizim dilimizde kitaplar indimıiş, son olarak 
da Kur'an'ı indirmiştir. Kur'an Arapça'dır. Arapça ise insan dilidir. Cenab-ı Hak, bize 
kendisini ve isteklerini tanıtabiirnek için bizim dilimizle bizlere seslenmiştir. Ama 
Kur'an'da insan dili Arapça, sıradan bir kul dili olmanın ötesinde ilahi bir kullanıma 
bürünmüştür. Nasıl ki, bir edebiyatçının yahut bir büyük düşünürün elinde dil, 

sıradan insaniann konuştukları dilden öte bir kalıba giriyorsa; Kur'an dili Arapça da, 
Yüce Yaratanın anlatımında apayrı 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. 

Kur'an, kullann dosdoğru yolu bulup dünyada huzurlu bir hayatı yaşamak ve 
sonuçta ahiret mutluluğunu kazarırnak için gerekli tüm temel prensipleri ihtiva eder. 
Onda revhidi esaslar, hak din ve diğer dinler, batı! inançlar, ibadetler, ahlak ilkeleri, 
sosyal ilişkiler, aile hukuku, ceza hukuku, devletler hukuh-una dair ilke ve hükümler 
vardır. Göklerin, yerin ve iltisi arasındakilerin yaratılışı, meşhur peygamberler ve 
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melekler, cinler, geçmiş toplurolann hayat hikayeleri, insanın yaratılışı ve ölümü, 
ölüm sonrası hayat, bilgi, bilgi kaynakları, bilgi edinme yolları, bilginin getirdiği 
yükürrılülükler, Allah'ın güzel isimleri, peygamberler ve son peygamber Hz. 
Muhammed ile ilgili bilgiler, sevaplar, günahlara dair bilgiler vardır. Onda iyiliklerin 
dünya ve ahiret kazanımlan, kötülüklerin de dünya ve ahirette kaybettirdikleri 
açıklanmıştır. Onda sosyal, siyasal ve ekonomik hayatla ilgili sağlam ve evrensel 
iİkeler vardır. O, bir ilimler haziriesidir. Onda, islam bilirrılerinin temel ilkeleri 
yanında, ıelsefe, ahlak, belagat, mantık, astronomi, matematik, tabiat bilgisi, 
sosyoloji, psikoloji gibi bilimlefle ilgili bilgiler vardır. ı 

Kur'an, sayılan bu alanlar için müstakil bir kitap değildir. Onu bir hukuk kitabı, 
yahut bir astronomi kitabı , bilimsel bir ansiklopedi veya bir müzik kitabı olarak 
görmek son derece yanlıştır. O, sayılan bu dallada ilgili, bugünkü modem ilmin 
öngördüğü şekilde sistematik bilgiler içermez. Kur'an, adı geçen bu alanlarla ilgili 
bilgileri, yalın olarak değil, madde-mana, dünya-ahiret örgüsü içerisinde ve irisanlığın 
hidayetine vesile olacak şekilde, kendine has üslubu ile ve kendi sistematiği içerisinde 
verir. O, bu konuda eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Sözgelimi Kur'an'da, hukuki: bir 
hüküm, onun dünyadaki yansımalan yanında, vicdanı ve uhrevi yansımalan ile 
birlikte verilir. Kısaca Kur'an, hikaye, roman, makale ve benzeri edebi metin 
türlerinden hiçbirine benzemeyen; Arap dilini kullanışıyla, üslubuyla, muhtevasıyla 
nevi şahsına münhasır ilahi bir kelamdır. 

Kur'an'da bazı konular üzerinde çokça durulur. Ama bu, Kur'an'da geçen diğer 
konuların önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aksine Kur'an'da geçen her konu 
önerrilidir ve irisanlık içiri gereklidir. Kur'an'ın ağırlıklı olarak işlediği konulan öne 
çıkaran 'Kur'an'da Ana Konular' adlı çalışmalar da bu çerçevede değerlendirilmelidir. 
Kur'an'ın işlediği konular, insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu konulardır; onun 
önerdiği çözürrıler de irisanlığın en fazla muhtaç olduğu önerilerdir. 

Kur'an'daki konuları ve ayetlerdeki geçiş yoğunluğunu şu yedi maddede 
gösterebiliriz:" 

1. Son Peygamberiri Tevhid Mücadelesi: -1920 ayet, altı bin küsür3 Kur'an ayeti 
içerisinde % 30. 

2. Kıyamet ve Ahirete Yönelik Ayetler: -1643 ayet, % 25. 

Sayılan bu bilimler ve oıılarla ilgili ayetler için bkz. Suyüti, e/-İldif. s, 17-i8 Bilmen Ö. Nasuhi, Bı{;ilk 
Te/Sir Tarifıi. I, 46-95. 
bk. Mehdi Bazergan, Kur~?n iiı Nıizıi! Süreci, Ankara 1998, s, 163-173. Bir ayet içerisinde birden fazla 
konuya deyinilebildiğinden verilen rakamlar, yaklaşık toplaınlardır. Bu tablo, Kur'an muhtevası hakkında 
genel bir fikir verme amacuıa yöneliktir, farklı bakış açısı ve değişik değerlendirnıelerle daha farklı 
tablolar ortaya konabilir. 
Besnıelenin her sureden bir ayeti sayılması, Jıcce harflerinin nıüsrakil birer ayet sayılması ve bazı 
ayetlerin bir yahut birden fazla ayet sayılması gibi sebeplerden dolayı ayetkıin sayısı konusunda farklı 
rakanılar telaffuz edilmiştir. Bu yüzden biz, kfısür il:ıdesi kullandık. 
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3. Geçmiş Peygamberlerin Tevhid Mücadelesi: -1500 ayet, % 23. 

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

5. Hükümler (Terbiye, Ahlaki ve Fıkhi bağlamda): -436 ayet, % 7. 

6. Cihad (soğuk ve sıcak savaş): -260 ayet, % 4. 

7. Diğer Konular (İnsanın yaratılışı, şeytan, cin, Hz. Peygamberinailelerine-ilişkin 

hükümler):- 203 ayet,% 3. 

Bu maddeleri şu şekilde grafikle göstennemiz de mümkündür: 

lll'! Hz Pey-Tevhid 

IlAhiret 

O Peygamberler-Tevhid 

O Hz Pey-Ünnnet 

lllHükümler 

fiilCihad 

ll Diger 

Verilen ·bu rakamlardan hareketle şu tespitleri yapabiliriz: Kıyamet ve Ahiret 
ahvaline yönelik ayetler, Kur'an'ın beşte birini oluşturuyor ki, bu Ahiret inancının ne 
kadar önemli olduğunun açık bir göstergesidir. Peygamberimiz başta olmak üzere 
tüm peygamberlerin tevhid mücadelesini anlatan ayetler, Kur'an'ın neredeyse 
yansına tekabül etmektedir. Bu da insanları doğrulada tanıştınna görevini yerine 
getirirken, peygamberlerin davet mücadelelerinden alacağımız pek çok şeyin 

olduğunu, bu yüzden davetçiler olarak onlan çok iyi okumamızın gereğini ortaya 
koymaktadır. İnsanları gerçekle tanıştınna mücadelesi olan cihad ile ilgili ayetler, 
yaklaşık olarak Kur'an'ın yinnide birine; muame~t dediğimiz hükümlerle ilgili ayetler 
ise, Kur'an'ın onda birine tekabül etmektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajını 

insanlara ulaştınrken, Kur'an'daki hiçbir kpnuyu göz ardı etmeden, Yüce Allah'ın 
ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konuları ağırlıklı olarak gündeme getirmemizin ne 
kadar önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Hedef: Bir din görevlisi yahut bir Müslüman, her şeyden evvel bu dini en doğru 
bir biçimde aniayıp başkalanna aniatmakla görevlidir. Bu bakımdan bulunduğumuz 
yer ve şartlarda öncü olmak, örnek olmak zorundayız. Bir tıahiyatçı olarak 
üniversite.nin, ailenin ve aynı şekilde bir cami görevlisi olarak camininidolayısıyla 
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mahallenin öncüsüyüz. Her biı.kı.mdan (ses-seda-tecvid vb) iyi/güzel bir Kur'an 
okuyucusu olarak örnek olmalıyız. 

Sıkça okunan kısa sureler, aşırlann anlamlanru içimize 1 beyniıpize 1 hayatımıza 
sindirdikten sorıra, o ölümsüz mesaJlan çevremizdeki insanlaralcemaate vermeliyiz, 
onlan siirekli gündemde tutmalıyız. Namazlardan önce ve sonra okuyarak, cami 

• tahta/panotanna güzel bir yazıyla yazarak, bilgisayar yazılımlanndan yararlanarak 
bunu yapabiliriz. Evlerimizin, iş yerlerimizin bir köşesinde oluşturacağımiz Kur'an 
parrolanna yazacağımız ayet cümleleriyle onun mesajlanru gündemde tutabiliriz. 

Kendi dünyamızda bir Kur'an kültürü oluşturmalıyız. Bunun için bilgi 
dağarcığınuzda, toplumu ilgilendiren hemen her konudaltemel konularla ilgili 
okuyabileceğimiz bir ayetimiz -olmalı. Bu seçme ayetleri orijinal metinleriyle birlikte 
ezberlemeliyiz. Çokça Kur'an okumalı, ayetleri üzerinde düşünmeli, müzakereler · 
yapmalı, karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunmalı. Sadece camilerdeki programlarda 
değil, düğün demek, çay sohbeti, aile ziyaretleri vb. bizim bulunduğumuz her 
toplantıda gündemde Kur'an olınalı ve gündem belirleyici olınalıdır. 

Kur'an me'tili okumak, bazen yavan ve dinleyicilerin Kur'an'dan beklentisi 
bakımından hayal kıncı olabilmektedir. Bunun için bir din bilginililahiyatçı olarak 
Kur'an derslerine muteber Tefsirlerle hazırlanmalı. Konuşmamızı kıssa ve hikayelerle 
süsleyeceksek, bu kıssa ve hikayeleri bizzat Kur'an'dan, sebeb-i nüzül 
rivayetlerinden ve Tefsir kaynaklanndan seçmeliyiz. Seçtiklerinıiz Kur'an 
bütünlüğüne ve akla uygun olmalıdır. · 

Konuşmalanmızın ve çalışmalanmızın Kur'an merkezli olriıası, diğer kaynaklan 
(hadis, İslam tarihi, fıkıh, değişik bilimsel veriler) dışlamamız anlamına gelmemelidir. 
Yeri gelince onlardan da yararlanmalıyız. Ama bütün bunlan yaparken temel 
belirleyici Kur'an olmalı, Kur'an'ın ruhulizi/havası hissedilmelidir. 

işte belki bunlar layıkıyla yapılabildiği zaman Kur'an, iniş gayesine uygun olarak 
biiim kitabırnız olacak, hayat düsturumuz olacak ve öteki alemdeki 'Kitabın ne' 
sorusuna, 'Kitabırn Kur'an' cevabım vermemiz Allalı'ın izniyle mümkün olacaktır. 
Aksi takdirde Kur'an bizden davacı olmaya devam edecektir. Kur'an ile davalı 

olanlann ise, iki dünyada iflalı olmalan imkansızdır. 4 

Mütevazı Bir Kur'an Kültürü oluşturabilmek için Kur'an'dan 
Evrensel Mesajlar 

Bilindiği üzere Hz. Peygamberin hacüslerinin daha kolay öğrenilebilmesi için, ilk 
dönemden itibaren bir 'Kırk Hadis Geleneği' oluşturulmuştur. ilk kırk hadis tasnifi 
Hicri 181 de vefat eden Abdullah b. Mübarek'e aittir. Kur'an ise baştan sona 
ezberlenme yoluna gidilerek kültürnınüzde 'Hafizlık Geleneği' oluşturulmuştur. 

• bk. el-Furkan 25/30; Taha 20/124. 
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ilahiyat çılar da dahil, günümüz insanının ise baştan sona Kur'an'ı ezberlernesi 
oldukça zor görünmektedir. Ezberlenebilse bile günlük konuşmalarda Kur'an 
ayetlerinin tarnanurun okunınası da mümkün olmamaktadır. Bu itibarta tıpkı kırk 

hadis geleneği gibi bir 'Kırk Ayet' vb. bir geleneğin oluşturulması ve öğrencilerimizin 
buna yönlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Zira yeterli olmasa da 
azırnsanarnayacak sayıda Kur'an ve Tefsir dersi alarak mezun olan öğrencilerimizden 
pek çoğunda, rnütevazı da olsa bir Kur'an kültürünün oluşmadığı ve Kur'an'ın 
muhtevasından habersiz olarak mezun olduklan ortadadır. Kur'an'ın Ana Konulan 
dersi bunu bir ölçüde gerçekleştiriyor olsa da ders, dört yıl boyunca devarn etmediği 
için yetersiz kalmaktadır. Aslında ilk dönernden itibaren Kur'an ezberlernede oluşan 
'Aşir Geleneği' bu tezimizin temelini oluştunnaktadır. Bu çalışma, ayetleri Kur'fin 
bütünlüğü içensinde anlamaya engel parçacı bii yaklaşım olarak görülüp 
eleştirilebilir. Ancak, bütünü elde edilemeyen bii şeyi bütünüyle terk etmenin doğru 
olmadığı h'Uralından hareketle, her bütüncül yaklaşınıın temelinde de bir çeşit parçacı 
yaklaşun varilir düşüncesiyle biz, bu ayt:tieri deriemiş bulunrnakı:ayız. Nitekim Hz. 
Peygamber başta olmak üzere sahabe de günlük hayatta karşılaşrıklan olaylar 
karşısında, konuyla ilgili ayetleri yalın olarak okurnuşlardır. 

Bu konuda örnek bir çalışma Mevlana Muhammed Ali'nin derleyip ömer Rıza 
Doğnıl'un dilimize kazandırdığı "Kur'an'dan iktibaslar" (Konya, 1982) adlı 

çalışmadır. Adı geçen çalışmada Kur'an'ın ana konularuıa dair ayetler, konu 
başlıklan altında ve nüzil.l sırasına göre verilmiştir. ömer Rıza çeviride bazı ayetlere 
kısa açıklamalar da ilave etmiştir. Eserin arnacı önsözde, "Kur'an-ı Kerim'in her 
insanı ilgilendiren temel konular hakkında ne buyurduğunu, bütün· insanlara neler 
öğrettiğini, insanlan hangi yolda yürüttüğünü, ilk bakışta oh'l.ıyucuya göstennek; 
aynca insanlara Kur'an'da aradıkları en önemli konuları aydınlararak onlan yanlış 
anlayış, bozuk ve batıl irikatlardan anndırrnak" olarak belirtilmiştir.5 

Çalışmada derlenen ayetler şu on iki ana başlıklar altında verilmiştir: Allah'ın 
sıfatlan, İnsanın tekarnülü, Aile hayarı, Medeni hayat, Devlet hayatı, Fikri İnkişaflar, 
Ahlaki inkişaflar, İnsan ruhunun Allah ile rabıtası, Vahy-i İlahi, Daha yüksek hayat, 
ilahi vahyin insani cephesi, Kur'an-ı Kerim. 

Biz de bu çalışmamızda ilahiyat Lisans Öğrencilerine Kur'fın, Kur'an'ın Ana 
Konulan, Tefsir ve hatta Arapça derslerinde koordineli bir biçimde ve bir bütün 
halinde sunulmasını yararlı gördüğümüz Kur'an'm evrensel mesajlanlll içeren yüz elli 
ayet kadarlık bir denerne sunmak istiyoruz. Derlediğimiz ayetleri, kısa başlıklar 

altında sunduk. Bu başlıklan elirnizdeki Kur'an fıhristlcri, Kur'an komılarıyla ilgili 
çalışmalardaki başlıklardan ziyade, ayetlerde öne çıkan anlamları kullanarak 
belirledik. Ayetlerin, bir dönem içerisinde ezberlenebilrnesi için çalışma sınırlı 
tutulmuştur. Elbette verilen bu konu ve ayetlere başka pek çok konu ve ayet ilave 

bk. Muhammed Ali, Kıır;in'd;m İkdbas!ar(trc. Ömer Rıza Doğru!), Konya 1982, s. 3-1. 
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edilebilir. Derlenen bu ayetler, öğretmen, imarn-vaiz, esnaf, iş adanu, ev hanımı ve 
ijenzeri alanlarda hizmet veren bir ilahiyatçuun gündemini oluşturması gereken 
ayetlerden seçilmiştir. 

KUR'aN'DAN EVRENSEL MESAJLAR 

l(}kumak ve bilgilenmek.1 
(Ayetler ve Mealleri) 

Yaradan Rabb'inin adıyla oku! (.;k'- ı.>.ilı ı!İ!J rlı ı} ı )6 

De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?(~~ ıf ;;r.~rj ~~;;r.~ı <:?f-!JA Jif 
Rabbim benim ilmimi artır, de (~ iP j y J J.i J)8 

Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunlann hepsi ondan sonımludur. . -- (., ,. . .. . .. ... .... 
9 "JJ'P ~ "\S'~ J JS' ~ı)Rlıj :;.a;Jıj ~ı "! ~ ~;!.ll~ \.A ~ "Jj 

!Hr-am---,di"'"Y_ü_ce_Y._ar_a_t:ı_cı_ya--::ö-zgu-:~,-ya-pm--:ak:,.,·l 

Tüm övgüler yalnızca Alemierin Rabb'i olan Allah'adır ki O Rahmeti bol, !hsanı tükenmez ve 
Hüküm gününün tek sahibidir. 

!O 0!ı.Jı {i-~ F"~ı ~~ı ~biı YJ ~ :ı::....iı 

OCüce Yaratıcıyı tanımak ve O'na karşı yükümlülükleri yerine getirmek:! 

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

u· -. -: _ _~~ wı ~ı·-<~ı.Jııl:$. ·<~-;...;~ı d·ı;.:ı ···ıJ· ı: "· ·.<cio.;..· :.r- <-~ . • .<-ıW;.Ifl, ~ı~~fı ı; . ~ r-::- : ('"' - - ('""'" J" : .T J - ı.r... J .J""" ('"' . J ı.? J !' .,.. r- : ı.l" ... -

Ey insanlar. siz Allah'a nıuhtaçsınız. Allah ise, işte zengin ve harnde layık olan O'dur. 

12 ~ı ~~ :,a tiıı:, ~ı J! ~~Jillı ~r ~~ı ı:ı li 
Wı::""üce--::'l:-a...,ra,...lı_cı_yı-:h-es-a-=-b-a7ka_tar_ak/.-:-:-:~-::-:ah,-b:-:ilin:-:.-cı-:-. -=-iç-ens7' 7in-:d:-e_yaş_a_m-:ak::-ı·l 

Ey iman edenler, Allah'tan layıkıyla korkun ve ancak miislümanlar olarak can verin. 

13 ~-~ı· ~ !·(· ~ı ~' • ' ;., • .uı.ai ·-- til ı i ~·ı i ~-~ -. .iiı ~~fı \J .r-:-r"J :,jlyw •J .. LT" ~ .f-' ı)'. .... -

Gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak 
harcayın. Nefsinin cimriliğinden konınanlar, kurtuluşa erenlerdir. 

ı4 ~ .!..ı::'i1 " a:J· u ~ "· ·· ' ... · < ~,(j' ı' ... ı ! .. ı- 1 .! ı.[· ı ,_ • r j.P'.b:..ı ı.a w ı 1 !•ıJ .r-r- !""' .J -- i!"' ıJy. .:r"J ı-;- .r-'" yup J ~ J J""-' J ~ 

el-Aiak 96/1. (ilk inen ayet) 
ez-Zümer 39/9. 
Taha 20/114. 
el-İsra 17/36. 

10 el-Fatiha 1/1-3. 
11 el-Hucurat 49/13. 
12 el-Fatır 35/15. 
13 AI-i iııınin 3/102. 
14 et-Teğabün 64/16. 
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Ey iman edenler! Eğer Allah'tan sakınırsamz O size, iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir, 
günahlaanızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. 

15 ~~ ~~ J~ ll! ı:; iJ:f ~ ~ ~ ~ uıi~ iJ:f ~mı i_,a ul ifoT ~:Uı ~'f ~ 

... Allah'tan sakınana, o bir çıkış yolu verir ve ona hiç beklemediği yerden nzık verir. Kim 
Allah'a güvenip dayanırsa O, ona yeter .... 

n16 ~ ... ~i Jıı i e ·ı c--.. :-- ..... ~\i~ •. ~~·- "-...... A,j t~~~ llJı -~ ..... 
••• • Jft" - ı.s- ır ft ıJ' J • - - - ~ J.ı!J • J"-1' ..,.....,. ı}'! ıJ' J ••• 

Ey inananlar, Allah'tan korkun ve herkes yann için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan 
sakımnt O'na karşı yükünılülüklerinizi yerine getirin. Çünkü Allah, yaptıklannızdan haberdardır. 

17 i, p ~ >f Jıı ~! Jıı ı_,i1ı:; :l!. i:..tJ ~:,..lı :,U:; Jıı ı_,i1ı ıfoT ~:Uı ~'f ı;: 
Benliğini temizleyip anndıran. gerçekten kurtulmuştur. Onu kirletip örtense kaybetıniştir. 

18 v.ı.:..~ ,;;. yı>;. :ıi:; v.ı.S-j ,;;. Ciif :ıi 
Wüce Allah'ı anmak, O'nu hiç unutmamak:! 

Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin, O'nu sabah akşam tesbih edin. 

19 U.....f- i-(-~' ,.__ ,·_..(- (<-,) Jıı 1 ·~~\\ !'J ~ .ıiı ·~tt ı; -- J .r. Y.....J ~ J', JJ' J*' .;r._ "'r- -

BUiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anınakla huzur bulur./ y )All~ .lııı .f'J.ı 'if•20 

o yüzden Beni anın, Ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etıneyin. 

21 9 J'fi.J ~:; ı) i/,b.ı:; ;.S-j~f .;,/{~ıi 
Sakın Allah'ı unutan ve bu nedenle Allah'ın onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi 

olmayın. Onlar, yoldan çıkan kimselerdir. 

22 i, ! Uiı" I.!.IJ• f. ,_ ~-f" ı;..;fj Jıı 1 ' '-• .ıiıS- 1 ' ~'ll' . Jl-:' rr" ,J ~ rr" .J-' .;r._ J'J"" J 

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, size· icabet edeyim. Çünkü Bana kulluğu bırakıp 
büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir./ 

23 ~!-"'~ ~ i, fo.:ç. ..;~..:.S: ~ i,J~;'k_::o ~ ~:Uı ~! iJ:f ~f .;,.;~ı ~ Jıi:; 
Kullanın, sana benden sorariarsa {söyle): Ben onlara yakınım. du§. eden, bana du§. ettiği zaman 

onun du§.sına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versinibenim çağnma uysunlar, bana 
inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar. 

2• iı J:C.i! ~ ~ iH:;j:; ..;_i~;-:- ;ii 9~~ .ı~!~~~~ i~~ ~f ~~ J~ .;s. ._ç?..:.S: i!!!t.. '~!:; 

Kim Ralımanı zikretınekten gafil olursa, yanından hiç ayrılmayan şeytanı ona musallat ederiz. 

15 ei-Eıüal8/29. 
16 et-Talak 65/2-3. 
17 ei-Haşr 59/18. 
18 eş-Şenıs 91/9-10. 
19 ei-Ahzab 33/41-42. 
20 er-Rad 13/Z8. 
21 el-Bakara 2/152. 
22 el-Haşr 59/19. 
23 el-Müınin 40/60. 
24 el-Bakara 2/186. 
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Kim Beni anmaktaııJBenim Kur'fuı'ımdan yüz çevirirse §üphesiz onun için sıkıntılı bir 
hayat/geçim olacak ve Biz onu kıyamet günü kör olarak ha§redeceğiz. 

26 ~~ ~Qiı f,! ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~.;. ;j>:}f ;;:; 

ı:-:!Yar:--atılı-=-şı_n_g-ay:-es~i:-::'l=-ar-a-:-tı-cıya--;ku;-;;II~ük!J:o· 

Bizim sizi bo§ yere, oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin Bize- döndürulüp 
getirilmeyeceğinizi mi sandınız. 

27 ~ F.') d ı.:;!~ ~1:; U;i. ~ıili;. ı::..1 ~~ 

Ben cinleri ve insanlan, ancak bana ibadet/kulluk etsinler diye yarattım. 

28 f!J~ J! ;:,.ıyı:; ~ı~ ı.o:; 
ölünceye kadar Rabb'ine kulluk et (.:ı;:.i.ll ~ı? ı!l.ıJ .ı.,ç.ıJ) 29 

De ki: 'Dufuı!Z/ibadetiniz olmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsın? Size haber verdiklerimi 
yalanladınız. Bu yüzden ceziilandınlmanız gerekecektir. 

30 ı;,l ~.tt ;J:,:..i ~:ıs- :ıil ~j~~ djiJj ~ (;iıi 1.1 Ji 
lijdlil ve erkek haklan4 

Rableri onlara §Öyle kar§ılık verdi: Ben erkek olsun, kadın olsun, içinizden çalı§an hiç kimsenin 
yaptığını bo§a çıkarmam. Zaten siz hep birbirinizdensiniz .... 

31 •••• ~ J ~.;;ı'} .f1 J ~ ~\$ ~ ~( ~ ,}f ;.it, j.il ;:,.ı;,.;:..ıi 
• r " .. Kadınlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz ... ( ... ::ıiJ ;:,..~ ~:; ~ ;:,..~ :;. .•. )32 

Mürnin erkeklerle mürnin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten 
sakındınr, namazı gereği gibi kılar, zekatı verirler. Allah ve Peygamberine itaat ederler. İ§te Allah, 
Onlara rahmet edecektir. 

mı ~.fflJ aıSJıı ~.l.iU a~ı ~~ pı.;. ~j?.J ~J~ı.ı ~J~~ ıP! ~ı;ıjf ;.r~~~~ :;:..~~~:; ~.Aı~ı:; 
, , , 33 • <::.. • .. - mı ~ ı lll ı • ", .,, -... 1· ( ~ • , 

~ J!f' u_ ~.r-"'.....,....J .J-'JJ 

Erkeklerin kadınlar üzerinde örfe uygun bir biçimde haklan olduğu gibi, kadıniann da erkekler 
üzerinde bir takım haklan vardır. Ancak erkeklerin kadınlar üzerindeki haklan bir derece fazladır. 
Allah azizdir, hakimdir. 

'U~ j!.~ .iıııJ ~~ ~ Jl.:ı-)JJ ...;J~I.ı ~~.lll~ ,;;.J 

Allah'ın insaniann bir kısmını bir kısmına üstün kılması yüzünden erkekler, kadınlar üzerinde 
yetkindirler. ı.J'I'ı ,)s-~ .&ı~ ıı; ~wı ,)s- iJJ>I) Jl.:ı-)135 

25 ez-Zuhruf 43/36. 
26 Taha 20/124. 
27 el-Mü'ıninün 23/1 ı S. 
28 ez-zartyat 51/56. 
29 el-Hicr 15/99. 
30 ei-Furkfuı 25/77. 
31 Al-i tınran 3/195. 
32 el-Bakara 2/187. 
33 et-Tevbe 9/71. 
34 el-Bakara 2/228. 
35 en-Nisa 4134. 

175 



Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu 

jMüıninler ancak kardeştir4 
Mürninler ancak karde§tirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet 

edilsin. 

tt~ant zaatıarJ 
Insana bir nimet verdiğimiz zaman Bizden yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir §er dokunduğu 

zaman da yalvanr durur. 

37 ıf'"!-f ~~1 JJJ ~ı ~ ı~~J ~~ .s!Sj Jt_}{ 9W~ı js. ır..olf ı~~J 

Insan zayıf olarak yaratıldı./ u,....:.. .:ıw':lı ı:;J:ı-J 38 

Doğrusu insan çok zalim ve pek nankördür./ )115 r _,ı.ır.ı uw':lı .:ı ı 39 

Insan çok acelecidir./ ':l_p .:ıw':lı .:ıiS""J 4° 

Insan oğlu pek eli sıkıdır./ ıJ_,.; .:ıw':lı .:ılfJ 41 

Insan, tartı§maya pek dii§kündür./ Ö:G.- ~:;. }Si ~ı.:.ı~ı ~If:; 42 

l§in gerçeği §U ki, insan aceleci, hırslı, sabırsız ve tahammülsüz yaratılmı§tır. 

43 ~J?. ~ı~ ı~~ ~fo~ ~ı.:.ı~ı ~! 

Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içerisinde/zorluklara dayanıklı olarak yarattık . 

.. # J ~ı.:.ı~ı ~ :Ui 

Andolsun ki Biz insanı, en güzel bir bi~imde yarattık. Sonra. da onu, a§ağılann a§ağısına 
dü§ürdük. 

45 ~ı.:.. J.t.ı ôır~,1 ;.s {4} f!ı ~rJ ~ı.:.ı~ı ~ :UJ 

Doğrusu insan Rabbine kar§ ı pek nankör dür./ S ftl ;:,ı ~ı.:.ı~ı ~~ 46 

@İah'ın nimetlerinin kıymetini bilmek:l 

O, size istediğiniz her §eyden verdi. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. 

Doğrusu insan çok zalim , pek nankördür. 

41 :;us-r foi ~ı.:.ı1 ı ~! lA~~ ~ı ~ iJ!W .:ı1:; ô ~ı:. ı.a :ıs-.; iııı:; 

Hatırlayın, Rabbiniz size §Öyle bildirmi§ti: Eğer §Ükrederseniz elbette size nimetimi artınnm, 
yok eğer nankörlük ederseniz doğrusu benim azabtm çok çetindir. 

36 el-Hucurat 49/1 o. 
37 Fussılet 41/51, el-lsrii 17/83. 
38 en-Nisa 4/28. 
"" ihrahim 14/34. 
•• el-lsra 17/1 ı. 
41 el-lsra 17/100. 
42 el-Kehf 18/54. 
43 el-Me'iiric 70/19-20. 
44 ei-Beled 90/4. 
45 et-Tın 95/4-5. 
•• ei-Adiyat 1 oot6. 
" tbrahim 14134. 
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48 ~,cl ıl:'~ ~~~)S' .)j ~~!~ ~ ~ .) ;tt ~lfi ~~j 
lYı::=üce---:::Y;:-ara---:-tıcının--;-ku-;ll;-arıyl-,-a-;;-ile-:-t!§:-. :-im-ar-acı--::::Kı.ı-r-:;'lln:-ı~ 

Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olan(sıkıntılar)a şifa ve inananlara bir yol 
gösterici ve rahmet gelmiştir. 

•• ~ ' ., 1' , .-.. , , ı; 

49 ~~ ;ı;.;.:,j ı.>:U.j ~JJ..:.oll J ~ ·~j ~; ~:; ~·~ :ü :.,.ı1lı ~1 ~ 

• Bu kitabı sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için de 
bir müjdeci olarak indirdik. 

5o ,_ ı· 'iı -··"i;.;.-- :u.- .-~·,.(i \Su ~ı:s:iı ~ u;• . .
~ı.> rJ JJ (.$ J .ır ır- -·- . - - J'J 

Doğrusu bu Kur'an en doğru yola iletir; yararlı davranışlarda bulunan miiminlere kendileri için 
büyük mükafat olduğunu müjdeler .. 

51 (. (- ,.. { ~ ~~ ~{ ..:.ıı.>.l~l ~.i:~:-. .iiı' . ·,~;, "•'" ··.if. .i ı . ~~ ;;,,:;_;, ~1 .r; .f'.' !"'"" • - .T"""< .;r._ ~.ı- .J""'<!J ~ .r ~ ı,F"'-':?~ .r ; 

Biz sana Kitabı gerçekle indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde 

hükmedesin. Sakın hainlerden yana olma. 
•" , .. "' r .'1 , of • • .. • { 

52 ~ •• ··\O:r..ll • .:-, •:f :üıı :ılı' ı ~<,.ı ı.:ıl ·• •• :<':..cı ·.:...ıı. ~~~ i!.LJı ~-.. ll'ı 
-- ~ ıJ"' J J :ıl ıft!~Lr':. - -: j' : 

Topluca Allah'ın ipine (Kur'an'a) sarılın ve ayrılığa düşmeyin. i)~ ~j lA#. ;iıı ~ i~ıj53 

o halde katiriere boyun eğıne ve bununla/KUr'an'la var gücünle büyük bir savaş ver. 

54 ı:rf ~~~ ~ pA~~j ;;r.t-ıS:.iı ~ili 

lfu'ğiiniberlerin geliş aınacıJ 

Andolsun ki Biz, Allah'a kulluk edin ve putlardan sakının diye, her millete bir peygamber 
gönderdik. 

, ll • .. • f ~ f" , • .. .. 
55 ;:...f-\blll~lj IJlııJ:Y,ı ~ı ~;.j ~ JS" J ı.l!Oi :ı.alj 

Biz peygamber gönderınedikçe kimseye azap edecek değiliz. ~ ;.-; ~ ..fo-~~ ci' l.lj 56 

IPeyğiffiiber en güzel örnektir4 

Andolsun Allah'ın Elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı 
çok anan kimseler için, en güzel bir örnek vardır. 

57 ıy;}' mı J~j 1f'iiı r:;iıj iliı ;.--;.~ıS- .;i~ a:,:..f ;iıı ~;.:ı J ~ ~ıS-l.if 
ciP:-eygaın--=-be-re-:-ita-a-:-t-;All:;;-ah-;-:-'a-i::-ta-a-:-:ttt-:-ı.r4 

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere itaat edin, sizden olan yöneticilere de. 

•• Ihrahim 1417. 
•• Yunus 10/57. 
50 en-Nahl 16/89. 
sı el-isrn 17/9. 
sı en-Nisa 4/105. 
53 Al-i lmran 3/103. 
54 el-Furkiin 25/52. 
55 en-Nahl16/36. 
•• el-isrn 17/15. 
57 e!-Ahzab 33/21. 

177 

~-------------------------~~--~~~ 



T efsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu 

58 ~;~ı .;:i) J.?)ı iHf) mı iHr ip ;;;ı~ı lfı'i 1! 

Peygambere itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. (..lıı t_\1.1 .ı.ü J.,.. )ı &t .:1') 59 

@ah'ın insanlık için uygun gördüğü din tsıam•dır:l 

Doğrusu Allah katında geçerli din lslam'dır.( r':A..o'il ..lıı J.:s ..:ıı.ıJI uJ ) 60 

Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 
lslam'ı seçtim. 

61 ~? r~!' ~ ~JJ ~~~rJ~?~ ilir rj;i' 
Kim Islam'dan başka bir din ararsa, o ondan asla kabul edilmeyecektir, o kişi ahirette de zarar 

edenlerden olacaktır. 

6l'. IO:.iı -. ii' ·~ı 1 "'ll.-,-;;: .ii l.iı~ ;.,. "' --~ ·:."' ." 
..:ıır- ~-.c O,FJI"J -.r:-:-ır --e""'! ~~.:rJ 

Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah'ın insanlan yaratmış olduğu fıtrata çevir. ... 

63 ~ A J ~ı.:ıı j5i WJ ~' ::,.:ııı ~~ ~~ ~ J.ıg J ~ ~ı.:ıı )J .)ı~' i~~ ~lı! ~J ~a 

I!Sf&m dini kolaylık dinidir4 

Allah hiç kimseye gücünün üsründe bir şey yüklemez./ ~ J 'il Wi ..lıı ~ 'i M 

Allalı sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez./ _,-lı ~ .itJ.. 'iJ ,.r-:11 ~ ..lıı .itJ.. 65 

ttslam parçalanmaz bir bütündür:! 

Ey iman edenler! Hep birden banşa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık 
düşmanınızdır. 

66 ~ j~ ~lS~ fı~l ~ıj.;- ip ~j iiiS-~ı J i_#.~ı i_t~T ;)ı~ı \ffı \! 
YokSa siz Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapaniann 

cezası dünya hayatında ancak rezillik; kıyamet gününde ise en çetin azaba itilmektir. Allah sizin 
yapmakta olduklannızdan asla gafil değildir. · 

~rJ~~ At- ~Qiı ff.j ~!ılı !~' J ;ş? ~~ ~ ~~ ~,;. .ıy.. ı;.ı ~ ~ J~J ~~~ ~ ~~)'ir 
67 ~ .t:~, ~ ııı:u llıı ı:o- ....,,:ı.;, 

.r- 'i- : J -· 

Nitekim Biz, Kur'an'ı kısırnlara ayıraniara azabı indinnişizdir. Onlar, Kur'an'ı bölüp parçalara 
ayıranlardır./ ~ .:ıT_,AJı ı~ ..:ıı.Uı ~~ Js- \.:l _;;!W' 68 

insanlardan kimi de Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder./ J :i'" Js- ..lıı ~ .:1' ._r\.:ll .:1' J 69 

58 en-Nisa 4/59. 
59 en-Nisa 4/80. 
60 Al-i irnran 3/19. 
61 el-Milide 5/3. 
62 Al-i irnran 3/85. 
63 er-Riim 30/30. 
64 el-Bakara 2/286, 233; el-En'am 6/152; el-A'rfıf 7/42; et-Tahik 65/7. 
65 el-Bakara 2/185. 
66 e!-Bakara 2/208. 
67 el-Bakara 2/85. 
68 el-Hicr 15/90-91. 
69 el-Hac 22/11. 
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perçekizzet ve §erefkaynağı Yüce Allah'nr4 

!zzet ve şeref isteyen bilsin ki, izzet ve şeref bütünüyle Allah'ındır. O'na ancak güzel sözler 
yükselir, onları da Allah'a Salih arneller ulaştınr. 

10 ~-- ~ıı.:aıı ··~~k~~, ı<:-i, :ıa:.:; ..ı,~ i·-.i, .Jı.i a·-J, :ı.,: ıs- .-
)1. ç;. u- 'J • - r-" - "": -- . .)":' - - .)":' -1- iJ ıJI' 

IH.--er-=-kes_n_e_ya-pars_a....,ke=--n-=-din=--e-;ya_p_ar...,~ 

Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, işlediği kötülük de kendi zararınadır. 

11.;..,...;;fı~~Jı::..,...S'~\J. 

Herkes kazandığına bağlıdır./ OJ!>) ...,_.s'~ ts _,.ı JS' r.ı 

iyilik yaparsanız, kendi yararınızadır; kötülük yaparsanız o da kendi zararımzadır. 

73 ~ ;.ıtı ~!J ~Q pr pı ~! 
Gerçek şu ki. hiçbir günahkar bir başkasının günahını çekmez.lnsan için ancak çal!§ıp didindiği 

vardır. 

li#cılann çalı§malan bo§a gidecektid 

Onların (inka.rcılann) yaptıkları, dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır ve onların hiçbir 
yardımcıları da yoktur. 

jMünafiklann cehennemdeki yeri4 

Doğrusu ikiyüzlüler, ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı bulamazsın. 

76 1~ ~ i;J Jj ~1!11 ~ ~~\ ~j:ÜI j ~u:.il ~! 

!Kitap ehlinin sapkınlığı4 
Onlar, Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. 

Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibadet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrıı 
yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 

··~~ı.;..::..-· ~., uı:.. ı~r ·~ r, i l:.:ı ~·ı i' f v· --- -.·,::.. _:k Jıı u s .• ı.:1.1! ·''u>· · ·-ı:;;.ı i :Wı - • .JA •: : • - J "t-: J . -- • - J~ J ~_,. ı)! (..~ J - -J ıJI' • . ) ~. )J ~) . J 

rr~j_p4 

Wosyal Değişim Yasası4 
... Bir toplum kendi gidişatını değiştirınedikçe Allah, onlarda bulunanı değiştirmez .... 

70 el-Fatır 35/1 O. 
71 el-Bakara 2/28 6. 
72 et-TUr 52/21; el-Müddessir 7 4/38. 
73 el-isra 17/7. 
74 en-Necm 53/38-39. 
75 Al-i imran 3/22. 
76 en-Nisa 4/145. 
77 et-Tevbe 9/31. 
78 er-Rad 13/1 ı. 

ra· ~.Lu\ .. ~-:.' ~ .. . ::u .. :ı~ .. ~ llıı ~' 
~; Jr.l ır- i.JA: r-ı : 
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Bizim uğrumuzda çalışıp çabalayanlarıJcihad edenleri, Biz elbette kendi yollanmıza eriştireceğiz. 
Hiç şüphesiz Allah iyilik güzellik yapanlarla beraberdir. 

79 ~1 &J Wl ~!J ci;, ~41 ~ IJJiıı;,. ~~lj 

Insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat belirdi. Allah da belki 
dönerler diye yaptıklannın bir kısmını böylece kendilerine tattıru. 

80~ Y-;'J. ;..ır ı# .,ş~ı ~ ~4 ~lflı .,şo}i.f i-:· s-~ _;Jı:; ~ı J ~Wiı ~ 
ijer şeyi O bilir ve her şey O'nun izniyle olur:l 

Şüphesiz ki ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 

8! ~~ı J ~j .;')~ı J ;:,;:. ~ ~ ~ Jıı ~! 
Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki Biz onu 

yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a kolaydır. 

82 • • Jıı '" iW~ ~ıu.r··· .:ır ı i ....... ~ l Üı ~c ~:( • ıf· . ·üı l a:..a! . uc..f ~ ~- .s- . : .r.' ır-ır.· . ı,F :1"""7"" ı,F Jıj'J ı.F···· ıJ'!. 

Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır, onları ancak O bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini 
bilir. O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş kuru 
ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. 
~.- .. ı., .:;,ı.;..Ü; q:;_ ,, .. ".i~: :ı, aj·· . ili ~- :.. i ı- • ;, -• ~ ~ [~;·--. ~., .~~i~: " ...:ii ı • ıU.o ÔJ.:ı> 
•Jıj'J-:1. ~·· •J_...•:,JJıJ'! J;-..,.J.r.ı,F ("""'J.JI'•:_...•_ .• ~ .J 

!IYiliği yayıp kötülüklere engel olmak:l 

83. ' ..... ~ l ~ı ı,;~- ,_ı,
~ •• • ı,F :~- J •· J 

Içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. Işte onlar 
kurtuluşa erenlerdir. 

8i ~~ı ;.;. ;·ı: fj(j pı ı! ~~j ~ J~~ ~ J'}~j _;;Jı J! ~fo~~~~ flj 

@r::-e-rç-,ek~iyilik:~.:::::. ,.,_, 

Iyilik yüzterinizi doğuya barıya çevirmek değildir. Asıl iyilik, kişinin Allah'a, ahiret gününe, 
meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanması; yakınlara. yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 
dileneniere ve kölelere sevdiği maldan harcaması, namaz kılması ve zekat vermesi; anlaşma 

yaptığında sözünde durması; sıkıntı. hastalık ve savaş zamanlarında sabretmesidir. Işte doğru 

olanlar bunlardır. Muttakiler de ancak onlardır . 

.Jij ~ıj ~~lj ~"SWı:; j!''lı ~:Jı:; ~~;;ı ::,.0 ~ı ~J ~ pı:; ~;:.;.iı1! ~ }.-j i}j .:ıf ~ı ~ 
· .• ~;. ~ i.~iı· ~ı.s-·.ıı "T' ~~~ -ı;r- ._,ı;• ı, x ~t..ır ı • ıı ·. ·r ~-"'Ur ·ıJr -;i, ~.:.;.. ;, JWı ~::-ır- Y.r J .r .s J r J . .r ı.;c.J ... J ır-:- .:r.J ~ J ıs'. J ..s..r ı,ŞJ •. .s-

~ fo:J; (Jı ~ JfJ IJ:W, ~~~ ~}~{;i ı ~J ~I~IJ ~~81 J ~tı:aJıj iJJ~ıl&. 1~! 85 . • 

!Hayırda yarl§mak:l 

Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse siz hayırlarda yarışın. 

79 el-Ankebfıt 29/69. 
•• er-Riım 30/41. 
•• Al-i irnran 3/5. 
82 el-Hadid 57/22. 
"' el-En'fu:n 6/59. 
" AI-i irnran 3/l 04. 
85 el-Bakara 2/177. 
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86 ..;.,ı-•:::.iı i ~"' ıi ı'. i-> '' !-o ·.~ı' .r-- ~ '"fr-'J'JA~!ır'..J 

Azık edinin, azıkların en hayırlısı tak-vadır. Ey akıl sahipleri Allahtan hakkıyla sakının. 

87 :-'çi~ ı Jjf ~ 9 )lıj ı.>~l ?(;lı -;_;;. ~~ ijlj~j 
Iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmantıkta yardımlaşmayın. 

88 9ıj~ıj h' Js. i;,w ~j ı.>~ıj ~~ Js. ijjwj 

Hyilik ve kötülüğü küçümsememek4 

Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktar şer işlemişse onu görür. 

89 ~;.ı> ~j~ J~ ~ 4i-j ~;.ı;_;;. ~j~ J~ ~ ~ 

Hnsanları gerçeğe en güzel §ekilde davet etmek4 

Sen Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. 

90 :;...ı'..;: j~ ~~~j ~ı ~:,Jıj ~~ &.) ~ ~ t~' 

Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. 

9ı ~ ı.ı.;j1 . - •• • (- s !i1.ı ·•!- -.Hı ..ı;:. 
~ . .;rı.t>rJ- .r;.J"Jr--

Siz haddi aşan bir toplum oldunuz diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? 

92 ~r- ı;ji ~.:ıl ı.;.L. :{1ıı ~ y ~~ 

!f'Ier işte ve her şartta adaleti gözetmek.1 

Şüphesiz ki Allah size emanetleri mutlaka ehil olanlara verınenizi ve insanlar arasında 

hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. 
Doğrusu Allah her şeyi işitici ve görücüdür. 

~ıS- mı ~! ~ ~ ~ Jıı ~! ~:~Ai~ i~ .:ıı 9"111' ;;.ı ~=- '~!J @of J! ~\$~~, iJ~ J .:ıı ;;-:;~ llıı ~! 
93~~ 

Ey inananları öz benliğiniz. ana-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa. zengin veya fakirde 
olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklar olun. 

94 ~)~ıj f-.ı!ı)ı / ~~ Js. jfj ~ ·'~ ~~ ~~~ ij i i;oı ;;,ı~ı ı:ı ~ 

Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetenler olun. Bir 
topluluğa olan kininiz, sizi adaletsiz davranmaya itmesin sakın. Adaletli olun. Bu takvaya daha 
uygundur. Allah'tan korkun. Allah, yapmak~ olduklarınızdan haberdardır. 

•• el-Bakara 2/148; el-Mrude 5/48. 
87 el-Bakara 2/197. 
88 el-Mrude 5/2. 
89 ez-Zilzfıl 99/7-8. Ayet, Kur'an'ın en kapsanılı iiyeti olarak nitelendirilmiştir. bk. Zerkeşi, el-Burhan, I, . 

438-448: Suyıiti, e!-itkaıı, n. 204-208. 
90 en-Nalıl 16/125. 
•• el-A'riif 7/199. 
92 ez-Zuhruf 43/5. 
93 en-Nisii 4/58. 
94 en-Nisii 41135. 
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<rı -·- -.• !n • -- _, ı.ıJS>ıı-'Ji.l ":1 ı;;. ·.ı uir:. • :- • - ":1' .ı..:...aıı. ~rı:.·~ ..u-. ı•.ı ı ~.<'ı ~T -. .ıııı~;, ır • " • ·r • , • , -r - -• ~, ... .. • • .. • , • • • 
...,ti_JA11Jı.S~Y.JJI'y, .J', ı.s-f.Y ~ J, -; -.-,,~r:J'.Y P.:t-, T--

95: .l:!f 14.. -. ;Jıı ~ı 
1.) .r- ; .1:'!" "'; 

Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. o. düşünüp tutasıruz diye size oğüt veriyor. 

96: •<-'Ji·~i~ıj.5iı.; ..ı:iı- c-.•ir ~ı - -·-- -~iı · ı.:,ı- ·ı;..;.-.ır J:ıaiı. "~mı ~ı iJJ.r ~ -·ıy7J.r:-J~ . ı;Y'~Jul.r c,??~-~J~ !J, ;f- u_ 

!Hep dosdoğru. olm@ 
Emr olunduğun üzere dosdoğru ol.( <:.ı~f ı;.S- ~ıi )97 

IDinin direAJ. namaz~ 
Ey inananlari Namaza kalktığıruz zaman, yüzlerluizi ve dirsekiere kadar ellerinizi yıkayın; 

başlannızı ve topuklara kadar ayaklannızı meshedin. Eğer cünüp iseniz tam temizlenin/boy abdesti 
alın. Hasta, yahut yolcu iseniz, yahut biriniz tuvaJetten gelmişse, ya da kadınlara dokunmuş da su 
bulamamışsanız temiz toprağa teyemmüm edin; ondan yüzlerluize ve elierinize sürün. Allilli size 
güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi temizlemek ve size olan nimetini tamamlamak istiyor ki, 
şükredesiniz. 

· .-•. -,.<-i, J-, ~<:-ı:.: ı· ·- <:- , ,_, i · - · r ''~':i ı J-ı ~ <:..ı:r- • <:-.. • • i .ı ı.. li .~, J'ı ~d ı~ ı i :-:r -. .ilı ·~fl ır "'u~ •rı--'JJ~JJ.ıl.J"'-'Jı;;.;- ·r---J,_.--F-J r- , ·!'"""" • p .;r-, T- • 

6. ~~ i~~~ iJlo:.1 ~ :ı:..rıı ~~ ·} :ıaı.ıJı;; ~ :ı...r ~~-i):.. .)s> jf ~:; ~ uıJ iJ~ıi ~ ~ 
9a: ·~··f·<H~:::-···-'1-~<-~ı.":ı,'.~ ı- ~- •.• ~-;ı;.-,;:..1tiJı:ı.·~~-~-..ı:r:·~~·· i·-·ıi 
"'Jr-~ . ~ (P!!"J ~""" ~ ·!-~J V V"~""""""""~ ·!- r---J ~.r.Y: _,.......... 

O korkulu zamanda namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanlarınız 
üzerinde hep Allah'ı zikredin. Korkudan kurtulduğunuzda namazı tam erkanı ile kılın. Çünkü 
namaz müminlere belirli vakitlerde yazılı bir farzdır. 

~'"f ~}:.i ı Ji. ::..'If a~ı ~~ a~ı i;.ıü ~u, ~~~ ~fo Ji-'.ı ~~.#'.ı l.iQ mı VJ1ıi·a~ı ?--~' ~~~ 
- - -- 99-u)-; 

Sana vahyedilen kitabı oku ve namaz kıl. Doğrusu namaz, hayasızlıktan ve kötülükten 
alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerinen büyüğüdGr. Allah yaptıklannızı bilir. 

100 ~ ~ ~ ~ wı) ~ ~~ j'~'.J p.Jı'.J ~~~ ,; ..ifJ a~ı ~! a~ı ~rJ :--'ı:ş:;' ~~!~i~ jJı 

. Ailene namazı emret, kendin de sabırla ona devam et. ~~ı)~~~~~ "}1) )1°1 

tfakvaya götüren ibadet oruc~ 

Ey inananları Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruc farz kılındı. Umulur ki bu sayede 
takvaya erersiniz. , 

102~ .~ • <'i;f ·~ı i . ~ jj, ;;;. ._.s- ı;.S- 't:.:ııı ~ ._.s- i :-r -. jj, ·~fl ır 
.r-("""-~~.:r-- ı.s- -- r- - -- r- .:r-, T- • 

!Müminliğin temel özelliklerinden inf@ 

95 el-Maide 5/8. 
96 en-Nahl 16/90. Ayet, Kur'an'ın en muh!lem, en kapsamlı ayeti olarak nitelendirilmiştir. bk. Zedl:eşi, ei-

Burfıan, ı. 438-448; Suyfiti, e!-ltkan, n, 204-208. 
97 Hud 111112: 
98 el-Maide 5/6. 
99 en-Nisa 41103. 
100 el-Ankebtit 29/45. 
101 rahii 20/132. 
102 el-Bakara 2/183. 
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O müttak.iler, gabya inanır, namazı adam akıllı kılar ve kendilerine nzık olariık verdiklerimizden 
hep infak ederler. · 

.. , , , . .. ... . .. . 
103 iJ ..ib ::..ı.lij•- ı:...- ö~ı iJ , _,_ .....:lllı iJ ! ••• •. Jlı 

.,_-..,. JJ .J ~J -·- ; ~y. .:r.. 
Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Harcadığınız her şeyi Allah çok iyi 

bilmektedir. 
,... ., .. , .. ~··-

104 ~..,mı..,,, • -. . ı -·.· v· .., ·ı:...,·"·' .. • ı.ıır; J 
1""7 -; ; .ır~ .JAP J _MrJ - ~ı.F ; .Y 

... ta ki mal, yalnızca zenginlerin tekelinde dolaşan bir devlet olmasın. 

1os~ ~~-ıı ı:t:ı ..ıJ~ u .fo.. 'J .;-

Onların malların da, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır./ r J_,.ı:ıJ ..ı;wı ,y- ~ı_,.! ~J 106 

!AIIah'ın mılminler ılzerindeld hakkı HaCCil 

Yoluna güç yetirebilenlerin o evi haccermesi Allah'ın insanlar üzerinde hakkıdır. 

101~ ~~ t. ıı.....ı "" ı:..,ıı re ..,.l.:lı .P ..1i J 

!O'nun için yaşamak/Hayatı. O'na adamak!~ 

De ki, doğrusu benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüro alemierin Rabbi Allah içindir. 
O'nun ortağı yoktıır. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümaniann ilkiyim. 

103 ~ı Jjf iıf:, ~J!ı ~~:, ~ ~:r ~ ~IAiı y) ~.;_ı;:.:, ;;ş~:, PJ .;u_~! :ıı 
IHakikatin önünde en bılyük engel fimea 

Fitne çıkarmak/ baskı ve bozgunculuk. adam öldürmekten daha kötü ve tehlikelidir./ ~~ ~ıJ 

J.:ilı ıJ" 109 

Banş ise hep hayırdır./ _?- ~ıJ 110 

[Fime engelini ortadan kaldlmiiik!l 
Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar i.nMr 

ve fitneye son verirlerse, elbette Allah onlann yaptıklarını çok iyi göriir./ 

111 ~ıi:.ıı .)s. ~!~ı)~ Sıi i.~ ı fJ~ ~ ::,ı:ııı ~ ~ ~ ~fo~ .,;:.. ;.;. _ki:, 

Hoşunuza gitmediği halde savaş size yazıldı. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz onu hoş 
görmeyebilirsiniz. Yine ~ir şey sizin için şer olduğu halde, siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir, siz 
bilmezsiniz. 

·!·f· ~lliwı- ·<-i•2.··· ~i'-'uf ---·<'i·--.-·- ~i ·-('~..,ı --- ·<'iö·~"- J'l.i.iiı~~ ~J~'"""' Jr.rJ"J - r.:w ı.rWJrF"J"J · J".r ı.rWJr .r J"J • · .. 

103 el-Bakanı 2/3. 
104 Al-i 1mran 3/92. 
105 el-Haşr 59/7. 
106 ez-Zfuiylit 51/19. 
lOT Al-i 1mran 3/97. 
ıos el-En'lim 6/162-163. 
109 el-Bakanı 2/191. 
110 en-Nisli 41128. 
111 el-Bakanı 2/193; el-En.fillS/39. 

112~_,jöı ~ 
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~ehidler ölmez~ 
Allah yolunda öldürülenlere, 'ölüler' demeyin; hayır. onlar diridirler, ama siz farkında 

olmazsınız. 

ijaksız yere cana kıyrrıak:J 

Yanlışlık dışında bir mümin. bir mü mini öldüremez./ U..,.. ':/Jl.:.t j.o ~.:ı ı .,-jl.JIS" ı.. J !14 

Kim, bir cana kıymamış, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, 
sanki bütün insanlan öldünnüş gibidir. Kim de onun hayatını kurtannak suretiyle yaşatırsa, bütün 
insanları yaşatmış gibi olur. 

u.~r ;;:J ~ ~\!lı J3 ~<..'tS:i ı?)~' J :w ·_,r ~ ?': ı:Jı :ı.a .;. ~~ J.iı;.! <il Js-~ ~~ ~r ~ 
m ~~\!lı ~r ~ıS:i 

lNikah Allah'ın emridir4 

İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim. bir cana veya yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş 
gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa biirün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara 
apaçık deliller getirdiler; a~a bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. 
u.ı.:;.r ·.--~-\!lı -,:i ı.;JıS:i . ·~, • .)w ·r _ir ., ı:Jı -,;i .-m-, :ı-·ı .- r"- ci- i:ı..ıü ı:..r •. 

- .,. J -- . ..,. ır ı.l' J I,F • J ..,-- _r-Al ır .,. ı.r-- .r'. ..r- ıs- . - ı.J"· ~ 

!16~ .i •• [ . • 1 ·ı • <!.IÜ ~ '!:,._~~ı·: .:..ıt:lı.. ci:.: . ;, ~ :ı.i· ~- ~ı ı.:;.f dıS:i .rr-':"'J"'.I<,F- ·l'i'"'J>!' :1"'- -: Jt"i'•· J --·ı.t' -

Içinizden bekiirlan ve köle ve cariyelerinizden iyileri evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah, lutfiyle 
onları zengin eder. Allah'ın mülkü geniştir, O, her şeyi bilendir. 

• ... • ...~ .1 1 , 1 ... f 
ıır'.....ıc. • ı- mı- .u:.ı:ı.t . mı· •.••• ı-~ı ı '·"' ı:ıı'<'"~' ~<.)\:S.·. '-•ı:..:ıı- ~< .. V\lıı-::..<.-

!"""" C;:' J J " ~ ~ ı- .J' .Y"< : r- :J r- - ·- ~ ~ J r--: ıs' - ~ J 

IÇöcuk ve·mal birer sınav aracıdır:! 

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız birer fitne{sınav)dır. Allah'a gelince büyiik miikfıffit, o'nun 
yanındadır./ ~ _r.l ~~ .1ıı ı:ııJ ı.:.! ı-S".)':/Jij ~ı_,..ı U:ı ı~ıJ 11a 

jBir Kuran ilkesi şura:! 

iş hakkında onlara danış. Karannı verdiğin zaman da amk Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah 
kendisine dayanıp güvenenleri sever./# _,.ı. ı ..,...; .i» ı .:ı ı .1ıı ~ JS' _,.i ..:.... .r ı~ u r':ll ıJ ı"" JJı..:. J 119 

Onlann işleri aralarında danışma iledir./ ~ ı.SJ.,.:.I""' _,.ıJ 120 

!Alla-babaya iyi davranmak:! 

112 el-Bakara 2/2 ı 6. 
113 el-Bakara 2/154. 

'" en-Nisa 4/92. 
115 el-Maide 5/32. 
116 er-Rfun 30/21. 
117 en-Nur 24/32. 
118 el-Erual 8/28. 
119 AI-i imrnn 3/159. 
120 eş-Şüra 42/38. 
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Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi. ana babanıza da iyi davranınanızı kesin bir şekilde 
eınretti./ uı....:.-ı.:ıı.ııı_,ıı0 ouJ ':1! ıJ.ı.,.; -ıı ciıJ ~ J 121 

!Allah kimleri sever7l 

Allah, çok bağışlayan ve çok sevendir./ ~ J~ _,lı J#l Jl' J 122 

Doğrusu Allah, iyilik yapanları sever./ ~ı .,....; ..iıı uı 123 

Doğrusu Allah ınanen ve maddeten teınizlenenleri sever./ .:ıı~ı .,.S.J ~ı_ı:Jı.,....; .'iıı ul 12-1. 

Allah. ınüttakileri sever./ ~ı .,....; ..iıı uli 125 

Allah sabredip yılınadan direnenleri sever./ .:ıı.r.l.a.lı .,....; ..iııJ 126 

Allah, tevekkül edenleri sever./ #_,.!.ı .,....; ..iıı uı 127 

Allah. adalet sahiplerini sever./~~ .,....; .'iıı uı 128 

Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine perçinlenıniş bir bina gibi, saf rotarak çarpışanları 
sever./ ı/ J-1' .J' .:ı ~.,;.ı ~iS" u.,.. ..ı.,... ıJ u _,L"\.Gı .:ııjJı .,....; ..\ı ı u ı 129 

!Allah kimleri sevmez?l 

Doğrusu Allah, haddi aşanları sevmez./ .:ı:ı.ı-.1.1 .,....; 'i ..iıı uı 130 

Allah katirieri sevmez./ .:ıı)IS:lı .,....; 'i ..iıı uli 131 

Allah zalimleri sevmez./ ıJ!l.l.lölı .,....; 'i ..iııJ 132 

Allah, bozguncuları sevmez./ .:ıı.1.....A!.ı .,....; 'i ..iııJ m 

Allah, nankörlük ve günaha batınış olanları sevmez./~! 1ı;.) JS" .,....; 'i ..iııJ 1~ 

Allah, böbiirlenip duran ve daima kendini beğenenleri sevmez./ ı1.f"J ':1~ u\.5' .:r' .,....; -ı ..iıı uı 135 

Allah, şıınarıkları sevmez.(.:e-)lı .,.S.':I .iiıı uı ) 136 

Allah, kibirlileri sevmez.(.:ıı~ı .,....; -ı iJI) t37 

121 el- isrfi 17/23. 
122 el-Burıic 85/14. 
123 el-Bakara 2/195: Al-i inuan 3/134, 148, el-Miiide 5/13, 93. 
124 el-Bakara 2/222, et-Tevbe 9/108. 
1 :ıs Al-i iınran 3/76, et-Tevbe 9/4, 7. 
126 Al-i lınran 3/146. 
127 Al-i iınran 3/159. 
128 el-Miüde 5/42, el-Hucurfit 49/9, el-Mümtahine 60/8. 
129 es-Siif 61/4. 
130 el-Bakara 2/190, el-Miiide 5/87, el-A'riif 7/55. 
131 Al-i iınran 3/32, er-Rüın 30/45. 
132 Al-i iınran 3/57, 140, eş-Şürfi 42/40. 
133 el-Miüde 5/64, el-Kasas 28/77. 
1
"' el-Bakara 2/276. 

135 en-Nisii 4/36, 31 Lokınan ıs. 57 Hadud 23. 
136 ei-Kasas 28/76. 
131 en-Nalıl 16/23. 
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Allah, sürekli hainlik eden günahkarlan sevmez.( ı;.,i lfıjoı. ~ıS-.;.~~ W ı ~! )138 

Allah, israfçılan sevmez. ( .:r} _,...lı ~ ~ ~ı )139 

!Günahlardan siiklliiniik!l 

De ki: Gelin size Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak 
koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onlann da 
nzkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın yasakladığı cana 
kıyınayın.lşte bunlar, Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. 

"'ırı- ·~'{'''·''-~ı··· -~~~·ri.1!;.;~-ırı.;..;..1 .·::ııı-Jı.- ~4oi-~~~r~·~~ -·- ~Jl· fijl'!A1'•' ~~Jru4f"'ı.J .:ro..- J .r- J ,;,ı .Y.J - -· r..- - rJ rf ır 

' 140 ~ .i;~T' ~i:f 41 ~(-,• -- 'h~ •,du ~~-~~ ''' ' ,jl ' ,;1 i .f!;;T ;_,, '.i.:~- ı~:. '~i:. ~ '• (.~il i ,_ ~- ;, . 
.r:- ıow- -: ...- - J r """'" : • _ rf IF .,..- .r- •J ır" J -. Jfr ~ .r J!JI1 • J 

tlina, açık blr kötülüktüd 

Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir kötülüktür, çok kötü bir yoldur! 

If! ~ ~ı.:.) ~li ~ıS- ı! J'jı i;.-)ı ~J 

fiçki kumar fal, şeytın işidir~ 

Ey inanani ar, şArap, kumar, dikili taşlar, şans oldarı şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının 
ki kurtuluşa eresiniz. 

ıu ~ .!.ı~f~~i;f ô ·~li .:ııi.:::Jı ı:<-·.·· • ·~·~r ~ı:..ıı~ı- ' ·~iı- ".:.:.iı ı:Jı i q -. .Üı•~ff ll .r-.:- ıow- .r.;:o: - . or- .,.. ...,-. ~ r J J . J .r:"""" J _,_.. : P ,;,ı_ ~ • 

.-Waiz..,..-,-h_aram____,dır__,J 

Ey inanani ar, kat kat riM yemeyin, Allah 'tan korkun ki, kurtuluşa er esi niz. 

!f3 ~ .!_.ıl4 • ~i;f w ı i .ifr iliı:ıs! ~ıA:ı:ıf ll' ıı i ::-ı. ~ i q ~ .Üı ·~ff ll 1""'!"' ıow- .r J .J' ..,.... " )"' ,;,ı, "ll"' -

lümıtvar olm@ 
De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kulların! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! 

Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 
'. 1 • • • , • ; "f - ' f • ,, 

ı.u ' .•ıı' .ı!ıı -· ıı ~ ._, JJı '·•- wı .:ııJJJı ~· . ı-ı.'"" ıı· ·· ı<- ı .ı" -. JJı- ~~ı; ı ı ~J' J.r- J" : ·- . . J' fil'!. -- - J~ _,...- ~ıs- J"J"' ,;,ı, ~- ._ -ır 

Rabb'inizin mağfiretine ve sakınanlar için hazırlanınış olup genişliği göklerle yer kadar olan 
cennete koşunuz. 

145 u:!' i ı ::..~f'. ·1·r ::..n:;..:..ıı ı:.',.'- ;Go: • ~ •• ö' ~ı~ J'ı i ' ı.:.-~ - ı.J"J'lJ J 'T"'r. ·JrJ.:ro • .r:- :_,..~ J 

ı::!KlYaill:---e~tin-zam-anıru--::An-cak-:-:-All::-ah":'"'7b:::illr,....v,-e-o-ço-:k-yakın--:--dır:-ıl 

Insanlar sana kıyanıetin zamanını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. Hem 
nereden bileceksin, belki de zamanı çok yakındır. 

138 en-Nisa 41107, el-Enfill8/58, el-Hac 22/38. 
139 el-En'am 6/141, el-A'raf7/31. 
140 el-En'am 6/151 
141 el-lsdi 17/32. 
142 el-Mlüde 5/90. 
143 Al-i tıruan 3/130. . 
144 ez-Züıner 39/53. Ayet, Kur'fuı'ın en ümit verici ayet! olarak nitelendiıilnıiştir. bk. Zerkeşi, e/-BıırJıan, I, 

438-448; Suyüli, e!-ltkan, n, 204-208. 
145 Al-i tıruan 3/133. 

186 

--------------~ ---



Tefsirve Kur'ôn Derslerinin Öğrencilerde "Kur'ôn Kültürü" ... : Prof.Dr. Ali Akpınar 

t46 ı:.ı.) ~ j.J 's:ı:.ıı J-1 ~1:ı;. u.J ~ı ~ ~ ı;.r! ji ~ı:.ıı ,;- :,.ı!! ı i:!.ll't..! 
Göklerin ve yeringaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha 

az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 

14~~ ~:;. jS- Js- mı~! c..}ı )A jf ;4ı ~ ~! ~ı:.ıı ~~ u.J ,;-j~ı.:, 9ı.:,~ı ~ ~:, 

!Hesap gününün billncinde oiiD.llllf · 

Hepinizin dönüşü ancakAllah'adır./ ~ı.&ı JıJ 148 

O gün, ne mal fayda verir, ne de oğullar .. Ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenler hariç. 

149~ ..,J.aı .&ı ıı' V' ':lı "J'! "1J J~.o efi "1 rY
Ailah'a döndürüleceğiniz ve sonra hiç haksızlığa uğranlmadan herkesin kazancının eksiksiz 

olarak kendisine verileceği bir günden sakının. 

ıso ~;il=!~ j.A.J :- :- (- ~ ~ jS- .)j ~~ı J! ~ ~ fo.-1 ~j! i)iı.:, 

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu ayetler, genellikle bir tlabiyatçırun, 
öğretmenin, imam, vaiz, esnaf, yada dini bilen bir esnaf, bir toplum adamı, bir 
işadamı, bir ev hanımı ya da eş olarak hizmet ederken gündemini oluşturan 

konularla ilgili ayetleri ön plana çıkararak böyle bir sunum ve bir ders kitapçığı 

şeklinde öğrencilerimizle takip etmiş olduk. Sizlerle bu toplantı vesilesiyle paylaşnuş 
ve bu konuyla ilgili görüş ve katkılanruzı memnuniyetle alma ihtiyacını hissettik. 
Tabi burada bu ayetleri işlerken Arapça hocalarıyla -Kur'an-ı Kerim. hocalarıyla zaten 
koordineli olarak çalışıyoruz da-, koordineli çalışarak Araçacılarımızın gramer 
bilgilerini öğrencilere verirken ayet öncelikli ve özellikle de bizim ezberlettiğimiz 
ayetleri örnek cümleler olarak sunmalarırun sağlanmasırun yararlı olacağını 

düşünüyoruz. Saygı ve sevgilerimle~ 

... el-A!ızruı 33/63. 
HT en-Nahl ı 6/77. 
... el-Bakaı:a 2/285; Al-i tınran 3/28; el-Maide 5/ı8; en-Nür 24/42; Lokman 3ı/14; el-Fatır 35tı8; el-Gafir 

40/3; eş-Şüra 42/ı5; KM 50/43; ei-Mümtelıine 60/4; et-Teğabün 6413 (Masir); Al-i tınran 3/55; el
Milide 5/48, ıo5; el-En'am 6/60, ıo8, ı64; Yunus ıo/4, 23, 46, 70; Hüd ı 1/4; el-Ankebüt 29/8; 
Lokman 3ı/15, 23; ez-Zümer 39/7 (merci'); er-Ra'd ı3/36 (meab). Bunlardan başka, Rabbinize 
döndürüleceksiniz, me'alinde onlarca ayet var. 

HO eş-Şuara 26/88-89. 
ıso el-Bakaı:a 2/281. (Son inen ayet) 
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