
1. ÜNİTE
KUR’AN-I KERİM’İ 

TANIYALIM

Ünitemize Hazırlanalım

1- Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini araştırıp arkadaşlarınızla paylaşınız.
2- Bir Kur’an-ı Kerim mealinin fihristini inceleyerek Kur’an’da hangi konulardan bahsedildiğini 

arkadaşlarınızla paylaşınız.
3- Kur’an-ı Kerim’de yer alan dua örneklerini araştırınız ve örnek bir duayı arkadaşlarınızla 

paylaşınız.
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I. KUR’AN-I KERİM’İN İSLAM DİNİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

1. Kur’an-ı Kerim’in İslam Dinindeki Yeri

	 Kur’an-ı	Kerim;	inanç	esaslarının,	ibadetlerin,	ahlak	kurallarının	ve	toplum	hayatı	ile	ilgili	
temel	 ilkelerin	anlatıldığı	 birinci	 temel	 kaynağımızdır.	Kur’an-ı	Kerim	ve	onun	açıklayıcısı	 olan	
Sevgili	Peygamberimizin	hadisleri	ile	dinimizin	temel	prensipleri	ve	getirdiği	hayat	ölçüleri	belirlen-
miştir.		Kur’an-ı	Kerim	sayesinde	İslam	dininin	prensipleri	hiçbir	değişikliğe	uğramadan	günümüze	
kadar	 gelmiştir.	

	 Kur’an’ı	okuduğumuzda	yüce	Rabb’imizin	tüm	insanlığa	gönderdiği	ilahi	mesajlara	doğru-
dan	ulaşırız.	Onu	okuyarak	ve	anlayarak	dinimizin	özünü	kavrar,	Rabb’imiz	ile	doğrudan	iletişim	
kurarız.	Çünkü	o,	Allah	Teâlâ	 ile	kullar	arasındaki	kopmaz	bir	bağdır.	Bu	konuya	dikkat	çeken	
Sevgili	Peygamberimiz:	 “Size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu 
kaybetmezsiniz, bunların birisi Allah’ın kitabı Kur’an, diğeri de Peygamberinin sünnetidir.”1	buyur-
muştur.

1.	Muvatta,	Kader	3.
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	 İnanç	esasları	bir	dinin	temelini	oluşturur.	Yüce	kitabımız	Kur’an-ı	Kerim’de,	inanç	esas-
larımızdan,	özellikle	de	Allah’a	ve	ahirete	imandan	çokça	bahseder.	Diğer	inanç	esasları	bu	iki	
inanç	 etrafında	 örgülenmiştir.	

Bir Ayet: 
“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine ve peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce in-
dirdiği kitaba da iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyâmet 
gününü inkâr ederse tam manasıyla sapıtmıştır.”
            (Nisa suresi,136. ayet)

 

 
	 Bunun	 yanında	 yüce	 Rabb’imiz,	
Kur’an’da,	 yarattığı	 varlıklardan,	 evrenden	 ve	
evrende	 gerçekleşen	 olaylardan	 bahsetmiştir.	
“Kevnî ayetler”	 denen	 bu	 ayetlerde	 evrendeki	
olaylar	işlenir	ve	bunlarda	Allah’ın	varlığı	ve	bir-
liğine	dair	deliller	olduğu,	insanların	bunlardan	
ibret	 alıp	 düşünmeleri	 gerektiğini	 belirtir.	
	 Kur’an-ı	 Kerim,	 iman	 bakımından	 in-
sanların	 durumlarından	 bahseder.	 Ayetlerde	
müminlerin,	münafıkların,	kâfirler	ile	müşriklerin	
düşünce	ve	inançları	anlatılır.	Onların	yaşantı-
ları,	ahlaki	davranışları	ve	özellikleri	bazen	bir-
birleriyle	 kıyaslanarak	 bazen	 de	 örneklerle	 ve	
benzetmelerle	 açıklanır.

Bir Ayet: 
“Doğrusu Allah, kendisine şirk (ortak) koşulmasını bağışlamaz. Ondan başka her şeyi 
dilediği kimse için bağışlar. Allah’a şirk koşan, büyük bir günah ile sapıtmıştır.”  

(Nisâ suresi, 116. ayet)

İnanç Esaslarımızı Kur’an-ı Kerim’den Öğreniriz
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İbadetlerimizi Kur’an-ı Kerim’den Öğreniriz

	 Allah	Teâlâ	insanları	yaratmış,	bütün	bir	kâinatı	insanların	hizmetine	sunmuştur.	O	hâlde	
O’na	şükretmemiz,	ibadet	etmemiz	gerekmektedir.	Kur’an-ı	Kerim’de	ibadetsiz	inancın	yeri	yok-
tur.	İbadetsiz	din	olmaz.	İman	ile	ibadet	birbiriyle	bağlantılıdır.	Gerçekten	iman	ediyorsak	Allah’a	
itaat	 etmeli	 ve	 ibadetlerimizi	 yerine	 getirmeliyiz.	
  
 	 Kur’an’a	göre	yaratılış	gayemiz	sadece	Allah’a	iba-

det	etmek	ve	O’nun	emirlerini	yerine	getirerek	O’na	kul	
olmaktır.	Kur’an-ı	Kerim’de	namaz,	oruç,	zekât,	hac	gibi	
ibadetleri	yerine	getirmemiz	emredilmiştir.	Bu	ibadetleri	
yerine	 getiren	 kimselerin	 ahirette	 kurtuluşa	 erecekle-
ri	belirtilmiştir.	Dünyadaki	mutluluğumuzun	sırrı	da	bu-
radadır.	Kulluğumuzu	yerine	getirdiğimiz	sürece	 içinde	
yaşadığımız	dünya	yaşanabilir	olacak,	 insanlık	huzura	
kavuşacaktır.	Çünkü,	Allah’a	kul	olmanın	bir	yolu	da	in-
sanlığa	hizmetten	geçmektedir.	Allah’a	kul	olmanın	bi-
lincinde	olanlar	Allah’a	ibadet	eden,	onun	yarattıklarına	
şefkat	 ve	merhametle	hizmet	edenlerdir.	Yüce	Rabb’i-
miz	Kur’an-ı	Kerim’de	şöyle	buyurur:	“Cinleri ve insan-
ları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”2 “Ey 
insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’ini-
ze kulluk edin. Umulur ki (Allah’ın azabından) koru-
nursunuz.”3     

	 Kur’an’da	ibadetler	genel	ifadelerle	emredilmiştir	(Namaz	kılınız,	zekât	veriniz…	gibi).	Bazı	
ibadetlerle	 ilgili	kısmi	açıklamalar	olsa	da	ibadetlerin	nasıl	yapılacağı	 ile	 ilgili	geniş	açıklamalar	
bulunmaz.	Bu	sebeple	Kur’an’ın	emrettiği	ibadetleri	yapmak	için	Peygamberimizin	uygulamala-
rına	ve	açıklamalarına	ihtiyaç	vardır.	İbadetlerimizi	nasıl	yapacağımızı	hadislerden	öğrenebiliriz.	

2.	Zâriyât	suresi,	56.	ayet.
3.	Bakara	suresi,	21.	ayet.

Bir Ayet: 
“Namaz kılınız, zekât veriniz ve Peygamber’e itaat ediniz ki size merhamet edilsin.” 
        (Nûr suresi, 56. ayet)



1. ÜniteKur’an-ı Kerim’i Tanıyalım

13

Rabb’imize	kulluk	görevimizi	ancak	Peygamberimizin	sünnetine	uyarak	yerine	getirebiliriz.	Na-
maz	ibadetini	buna	örnek	verebiliriz.	Birçok	ayette	namaz	emredilmiş	fakat	namazın	nasıl	kılına-
cağı	açıklanmamıştır.	Namazımızı	nasıl	kılacağımızı	Peygamberimizden	öğrenmekteyiz.	Nitekim	
Peygamberimiz	:	”Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız.”	buyurmuşlardır.4

Dinimizin Toplum Hayatıyla İlgili Kurallarını Kur’an-ı Kerim’den Öğreniriz

	Yüce	kitabımız	Kur’an-ı	Kerim’in	ana	hedefi,	sağlam	
inanca,	doğru	bilgiye,	ahlaki	güzelliklere	sahip	bir	top-
lum	oluşturmaktır.	İslam	dini	ancak	bir	toplum	içinde	
ve	insanlarla	birlikte	yaşanır.	Çünkü	toplum	hayatı	ol-
mayınca	İslam’ın	tavsiye	ettiği	cömertlik,	şefkat,	yiğit-
lik	hatta	merhamet	ve	sevgi	gibi	birçok	ahlaki	güzellik	
gerçekleşemez.
	Allah	Teâla	Nisâ	suresi	29.	ayette	ticaretin	karşılıklı	
rıza	ile	yapılması	gerektiğini,	Beled	suresi	17.	ayette	
sabretmeyi	 ve	 sabrı	 tavsiye	 etmeyi,	 Lokmân	 suresi	
14.	ayette	anne-babaya	karşı	nasıl	davranmamız	ge-
rektiğini,	Hucurât	suresi	12.	ayette	çevremizdeki	 in-

sanlarla	nasıl	ilişki	kurmamız	gerektiğini,	Hac	suresi	30.	ayette	yalan	söylememiz	gerektiğini	İsra	
suresi	34.	ayette	verdiğimiz	sözü	tutmayı,	Âl-i	İmrân	suresi	148.	ayette	iyilik	etmeyi	öğütlemiştir.
	 Kur’an-ı	Kerim’de	açıklanan	din,	bütün	özellikleriyle	tam	bir	toplum	dinidir.	Kur’an’ın	ge-
tirdiği	hayat	ölçüleri,	aileden	başlayarak	geniş	akraba	çevresine,	oradan	 inanç	ve	güzel	ahlak	
temelleri	 üzerine	 kurulmuş	 temiz	 topluma,	 oradan	 da	 bütün	 bir	 insanlığa	 ulaşır.

Okuyalım Konuşalım

	 Yukarıdaki	örneklerde	olduğu	gibi	Kur’an’ın	birçok	ayeti;	 yönetim,	eğitim,	dev-
letler	arası	ilişkiler,	toplum	düzeni,	evlilik,	boşanma,	miras,	ticaret,	borç	alıp	verme,	şa-
hitlik,	ortaklık,	insanlar	arası	iletişim	gibi	sosyal	hayatı	düzenleyen	kuralları	içermektedir.	
Kur’an-ı	Kerim’in	toplum	hayatında	huzur	için	getirdiği	prensipler	Allah	ve	ahiret	inancı	
ile	güzel	ahlak	esasları	üzerine	oturtulmuştur.	Çünkü	inançlı	ve	ahlaklı	kişilerden	toplum	
hayatında	adaletli	davranmaları	ve	başkalarına	haksızlık	etmemeleri	beklenir.	

	 Yukarıda	verilenler	ışığında	Kur’an-ı	Kerim’deki	sosyal	hayatı	düzenleyen	kuralları	
ifade	eden	ayetlerden	bildiklerinizi	sınıfta	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

4.	Buhârî,	Ezân,	18
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Kur’an-ı Kerim Ahlak Kurallarımızı Örneklerle Açıklar

 
	 Ahlak,	dünyada	insanca	yaşamamızı	sağlayan	kurallardır.	İyi	ahlakın	hakim	olmadığı	bir	
toplumda	insanların	huzuru;	birbirlerine	sevgi,	saygı	ve	güvenleri	kalmaz.	Zayıflar	ezilir,	mazlum-
lar	hakkını	alamaz,	büyüklere	saygı	ortadan	kalkar.	Toplumda	mal	ve	can	güvenliği	kalmaz.	Her	
tür	kötülük	ve	haksızlık	yayılır.	Dünya	yaşanmaz	hale	gelir.	Sonuçta	devletin	koyduğu	yasalar	bile	
toplumda	düzeni	ve	huzuru	sağlamak	için	yeterli	olmayabilir.	
	 Yüce	 kitabımız	Kur’an-ı	Kerim’in	 pek	 çok	 ayetinde	 güzel	 ahlak	 esaslarından	 bahsedil-
mektedir.	Bu	ayetler	ve	anlatılan	olaylar	bizi	iyiye,	güzele	ve	doğruya	yönlendirmektedir.	Kur’an-ı	
Kerim’i	baştan	sona	incelediğimizde	onun	güzel	ahlaklı	bir	 insan,	bu	insanların	oluşturduğu	bir	
toplum	 ve	 bu	 toplumlardan	meydana	 gelen	 bir	 dünya	 oluşturmak	 istediğini	 görürüz.
	 Kur’an-ı	Kerim,	güzel	bir	ahlaka	sahip	olmamız	için	yaşayan	Kur’an	olarak	Peygamberi-
mizi	örnek	almamızı	istemiştir.	Çünkü	Kur’an’daki	Allah’a	kulluk,	doğruluk,	temizlik,	iyilikseverlik,	
başkalarına	yardım,	merhamet	gibi	birçok	güzel	ahlak	kuralını	Peygamber	Efendimiz	yaşayarak	
bize	öğretmiştir.	Yüce	Rabb’imiz,	Kur’an-ı	Kerim’de: “Şüphesiz ki sen, büyük bir ahlak üzerine-
sin.”5 	buyurarak	Peygamberimizin	ahlakını	övmüştür.	Hazreti	Aişe	annemiz	de	Peygamberimizin	
ahlakının	“Kur’an	ahlakı”	olduğunu	söylemiştir.	
	 Dünyada	güzel	ahlaklı	olmak	 için	Kur’an	ahlakıyla	ahlaklanmalıyız.	Bunun	 için	de	Pey-
gamberimizin	hayatını	kendimize	örnek	almalı	ve	onun	gibi	temiz	bir	ahlaka	ve	yaşantıya	sahip	
olmalıyız.	 Kur’an-ı	 Kerim’de	 ahlakla	 ilgili	 ayetlerden	 bazıları	 şunlardır:
 

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”6

“Muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, ahlaksız ve çirkin 
davranışları, kötülükleri yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”7 
“Bir şey ölçerken tam ölçünüz, tartılarınızda doğru terazi kullanınız...”8 
“(Lokmân, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kö-
tülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde 
yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu 
Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.”9

“Kibirli davranarak insanlara yüzünü dönme, yerde çalımlı çalımlı yürüme! Çünkü Al-
lah kibirle kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.”10

		5.			Kalem	suresi,	4.	ayet.
		6.   Ahzâb	suresi,	70.	ayet.
		7.			Nahl	suresi,	90.	ayet.
		8.			İsrâ	suresi,	35.	ayet.
		9.			Lokmân	suresi,	16.	ayet.
10.			Lokmân	suresi,	18.	ayet.
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2. Hayat Kitabımız Kur’an

 
	 İnsanı	üstün	bir	varlık	olarak	yaratan	yüce	Rabb’imiz,	onu	dünyada	yalnız	ve	rehbersiz	
bırakmamıştır.	Allah	Teâlâ,	gönderdiği	kitapları	ve	peygamberleri	aracılığı	 ile	 insanlarla	 iletişim	
kurmuş,	onlara	yol	göstermiştir.	Âdem	Peygamber’den	(a.s.)11	itibaren	gelen	bütün	peygamberler,	
Allah’tan	 aldıkları	 	mesajları	 bize	 	 ulaştıran	 ve	 açıklayan	elçiler	 olmuştur.	
	 Allah	Teâlâ’nın	peygamberleri	aracılığıyla	insanlığa	gönderdiği	bu	mesajlara,	bilgilere	ve	
sözlere	vahiy	denir.		İlahi	kitaplar	Allah	tarafından	gönderilen	bu	vahiyleri	içerir.	Sevgili	Peygam-
berimize	 de	Kur’an-ı	Kerim	 vahyedilerek	 insanların	 yolunu	 aydınlatacak	 ayetler	 gönderilmiştir.

Bir Ayet:
“Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur’an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani 
her şeye galip (ve) övgüye layık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz 
bir kitaptır.” 

(İbrahim suresi, 1. ayet)

11.	Aleyhisselam
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	 Kur’an-ı	Kerim	sadece	inanç	esaslarından,	ahiretten,	peygamberlerin	hayatından,	namaz-
dan,	oruçtan,	zekâttan,	hacdan	ve	ibadetlerden	bahseden	bir	kitap	değildir.	Yine	o,	sadece	sevap	
kazanma	amacıyla	okunan	bir	 dua	kitabı	da	değildir.	O,	bir	 hayat	 rehberidir.	Onda,	 insanlığın	
mutluluğu	ve	yaşadığı	 sorunların	 çözümü	 için	 temel	prensipler	 vardır.	Kur’an-ı	Kerim,

İnsanı	ve	onun	yaratılışını,
Allah’a,	kendisine	ve	ailesine	karşı	sorumluluklarını,
İnsanın	diğer	insanlarla	ve	evren	ile	ilişkilerini,
Hayatın	bütününü	kapsayan	bir	kılavuzdur.

	 Bir	başka	 ifadeyle,	Kur’an-ı	Kerim,	 insanın	saf	ve	 temiz	
yaratılışını	koruyan,	onun	Allah’la,	insanlarla,	diğer	varlıklarla	ve	
bütün	bir	kâinatla	ilişkilerini	düzenleyen	bir	hayat	planıdır,	yol	ha-
ritasıdır.	 Hayat	 rehberidir.	

Nedir? Ne değildir?
Yukarıda	anlatılanlardan	ve	aşağıdaki	örneklerden	yola	çıkarak	sizce	Kur’an-	Kerim	nedir	ve	ne	

değildir?	

☼ Bir	hayat	rehberidir.

…………………………………………....………..
……………………………………………..………
..........................................................................
......…………………………………………………
..........................................................................

☼ Sadece	 sevap	 kazanmak	 için	 okunan	
bir	 dua	 kitabı	 değildir.

….………………………………………………..
……………………………………………..…….
…………………………………………..………..
……….............................................................
............…………………………………………..

	 İnsanoğlu,		yaratılışından	beri	varlık	sebebini	ve	hayatın	amacını	merak	etmiştir.	Hayatın	
anlamını	 ve	 gerçeğini	 aramıştır.

Hayatın	anlamı	nedir?
Ben	niçin	varım	ve	sonunda	ne	olacağım?
Bu	hayatta	nasıl	mutlu	olabilirim?
Ölüm	yokluk	mudur?
Öldükten	sonra	nasıl	bir	hayat	var?	

Bir Kavram
Allah Teâlâ’nın peygam-
berleri vasıtasıyla insan-
lığa gönderdiği mesajlara, 

bilgilere ve sözlere
 vahiy denir. 
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	 Kâinatı	ve	insanı	yaratan,	onlara	hayatı	veren	Allah	Teâlâ	bu	ve	benzeri	soruların	cevabı-
nı	Kur’an-ı	Kerim’de	açıklamıştır.	Hayatı	anlamlandırmak	ve	varlığın	gerçeğini	kavramak	ancak	
Kur’an’ı	anlamak	ile	mümkün	olacaktır.	Çünkü	Kur’an,	Allah’ın	sözüdür	ve	insan	için	gönderilmiş-
tir.

	 Kur’an-ı	 Kerim,	 hayatımızı	 kolaylaş-
tırır.	 Dünyada	 nasıl	 yaşayacağımızı,	
karşılaştığımız	 sorunları	 nasıl	 çöze-
ceğimizi,	 doğru	 ile	 yanlışı	 birbirinden	
nasıl	 ayıracağımızı	 ondan	 öğreniriz.	
Çünkü	 o,	 doğru	 bilginin	 kaynağıdır.	
Onu	 anlamak	 ve	 hayata	 taşımak	 ise	
akıl	 ile	 mümkündür.	 Aklımızı	 kullanır	
ve	Kur’an’ın	aydınlığında	hayat	yolcu-
luğumuzu	 devam	 ettirirsek	 dünyada	
huzuru,	 ahirette	 cenneti	 kazanırız.	
	 İnsan	aklı	iyi	ile	kötüyü,	faydalı	ile	za-
rarlıyı	birbirinden	ayırmak	için	tek	başı-
na	yeterli	değildir.	İnsan	aklı	tutkuların	
ve	sınırsız	arzuların	etkisinde	kalarak	

yanlış	kararlar	verebilir.	Aklı	başında	olduğu	hâlde	hırsızlık	yapan,	cinayet	işleyen	ve	başkalarına	
zarar	veren	davranışlarda	bulunan	insanların	olması,	aklın	tek	başına	yeterli	olmadığını	göster-
mektedir.	İnsan	aklının	vahye	olan	ihtiyacını	şöyle	bir	benzetmeyle	açıklayalım:	
	 Aklımız	görme	duyumuz	olan	göz	gibidir.	Gözümüzün	görmesi	için	çevremizdeki	varlıkları	
ve	eşyaları	aydınlatan	ışığa	ihtiyacımız	vardır.	Eğer	ışık	olmazsa	gözümüz	olmasına	rağmen	gö-
remeyiz.
	 Allah’ın	 gönderdiği	 vahiy	 ışıktır.	 Yolumuzu	 ve	 hayatımızı	 aydınlatır.	 Onun	 aydınlığında	
hayatın	gerçeğini,	olayların	 içyüzünü,	varlıkların	yaratılış	gayesini,	davranışlarımızın	sonucunu	
görebiliriz.
	 Fakat	Kur’an	ile	aydınlanmak	için	öncelikle	ona	iman	etmek,	onun	rehberliğini	kabul	etmek	
ve	bize	söylediklerini	yapmak	gerekir.	Güneşin	ışığı	her	zaman	aydınlatır.	Fakat	gözlerini	kapa-
tanlar	 için	ya	da	görmeyenler	 için	her	 taraf	yine	de	karanlıktır.	Lambayı	yakmak	 için	düğmeye	
basmak,	güneşin	ışığında	görmek	için	gözlerimizi	açmak	gerektiği	gibi,	vahiy	ile	aydınlanmak	için	
de	Kur’an-ı	Kerim’de	açıklanan	bilgileri	kabul	etmek,	anlamak	ve	uygulamak	gerekir.
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Kur’an-ı Kerim, Bütün Çağlara ve İnsanlara Hitap Eder

 

	 İnsanlığa	hayat	rehberi	olarak	gönderilen	Kur’an-ı	Kerim,	kıyamete	kadar	gelecek	bütün	
insanların	ihtiyaçlarına	cevap	verecek	şekilde	indirilmiştir.	Kur’an’daki	ilkeler	çağlar	üstüdür.	Hiç-
bir	şekilde	eskimez	ve	zaman	aşımına	uğramaz.	Nasıl	ki	içtiğimiz	su,	zaman	aşımına	uğramıyor-
sa	ve	bizim	için	hayat	kaynağı	olmaya	devam	ediyorsa	Kur’an	da	öyledir.	Onun	getirdiği	ilkeler	
de	kaç	asır	geçerse	geçsin	eskimez	ve	geçerliliğini	kaybetmez.	İçtiğimiz	su	için	“Bu	su,	yirmi	asır	
önce	de	vardı,	artık	bütün	sular	eskimiştir,	kullanılmaz.”	demek	nasıl	mümkün	değilse	Kur’an	için	
de	(hâşâ)	“…kaç	asır	önce	geldi,	zamanımızda	ona	gerek	yoktur.”	demek	mümkün	olmaz.	Çünkü	
Kur’an,	kâinatı	ve	bütün	zamanları	yoktan	var	eden	yüce	Allah’ın	her	zamana	ve	o	zamandaki	
insanlara	hitap	eden	sözüdür.	Allah’ın	sözleri	eskimez.	Kur’an,	Rabb’imizin	en	son	gönderdiği	ve	
kıyamete	kadar	da	hükmünü	geçerli	kıldığı	sözüdür.	Ondan	sonra	da	yeni	bir	kitap	ve	peygamber	
gelmeyecektir.
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Kur’an-ı Kerim, Yaşayan İnsanlar İçin İndirilmiştir

 
	 Kur’an-ı	Kerim,	yaşayan	insanlara	hitap	eder.	Kur’an’ın	getirdiği	prensipler	dünya	haya-
tımızı	düzenlemek	içindir.	Çünkü	yüce	Allah,	Kur’an’la	insanlığa	seslenmiş,	onların	dünyada	ve	
ahirette	güzel	bir	hayat	yaşamaları	için	onu	“hayat	kılavuzu”	olarak	göndermiştir.	Kur’an,	dünyada	
İslam’ın	getirdiği	ölçülere	göre	yaşayanlara	dünyada	ve	ahirette	ödüller	olduğunu	vaat	eder.	Pey-
gamberimiz	de	Kur’an’ın	getirdiği	ölçüleri	uygulayarak	bize	öğretmiştir.	Peygamberimizin	sünneti,	
Kur’an’ın	hayata	taşınmasıdır.	Bu	sebeple	Peygamber	Efendimiz,	“Size iki şey bırakıyorum. Bu 
ikisine sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu kaybetmezsiniz, bunların birisi Allah’ın kitabı Kur’an, 
diğeri de Peygamberinin sünnetidir.”12	 buyurmuştur.	

Kur’an-ı Kerim, Müminin Yol Haritasıdır

	 Kur’an-ı	Kerim,	dünya	mutlu-
luğunun	ve	cennetin	yol	harita-
sıdır.	Bu	haritaya	inanıp	hayatı-
mız	boyunca	onda	çizilen	yolları	
takip	edip,	tehlikeli	bölgelerden	
uzak	durup,	yasak	alanlara	gir-
meyerek	 onun	 gösterdiği	 işa-
ret	 levhalarına	 uyduğumuzda	
gerçek	 huzuru	 ve	 mutluluğu	
buluruz.	 Hem	 de	 dünyanın	 en	
şerefli	ve	üstün	toplumu	oluruz.	
Kur’an’da	gösterilen	yol	harita-
sı,	öncelikle	Allah’a	ve	peygam-

berlerine	inanmak,	namaz,	oruç,	zekât	gibi	temel	ibadetlerimizi	yerine	getirmek,	hayatımızın	her	
alanında	dosdoğru,	güzel	ahlaklı	olmak	ve	insanlara	iyilik	etmektir.	Bunun	yanında	anne	babaya	
saygısızlık,	 haram	 yemek,	 başkalarının	 hakkını	 gasbetmek,	 hırsızlık	 yapmak,	 uyuşturucu	 kul-
lanmak,	yalan	söylemek,	dedikodu	yapmak,	faiz	yemek,	içki	içmek,	kumar	oynamak	gibi	Allah’ın	
yasakladığı	 davranışlardan	 uzak	 durmaktır.	

12.	Muvatta,	Kader	3.
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Tablodaki önerme-
leri Kur’an meali 

fihristinden bakarak 
konu ile ilgili ayeti 

bulup, bu doğrultuda 
önermelerin doğru 

ya da yanlış olduğunu 
yandaki kutucuklara 

işaretleyiniz.

Bazen arkadaşlarımın görünüşüyle alay ederim.

Annem su istediğinde canım istemiyorsa ona su getirmem.

İhtiyacı olan arkadaşlarıma yardım ederim.

Ayet:……………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………..................................................

Ayet:……………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………..................................................

Ayet:……………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………................................................

Y

D

Y

D

Y

D

	 Kur’an	bizi	 şeytanın	 tuzağına	karşı	uyarır.	 İnsanlığa	 faydalı	 olan	çalışmalarımızı	 teşvik	
eder.	 İnsana	 ve	 toplumlara	 verilen	 hayat	 fırsatını	 en	 güzel	 şekilde	 değerlendirmeyi,	 ölümü	 ve	
ahireti	unutmayıp	kimseye	zulmetmemeyi	öğütler.	Hayatımızı	düzenleyecek	kuralları	getirir,	bize	
dünyadaki	görevlerimizi	öğretir.	Dünyadaki	davranışlarımızın	ahiretteki	 sonuçlarını	haber	verir.	
Bizi	doğru	sözlü	olmaya,	adaletli	davranmaya	ve	ihtiyaç	sahiplerine	yardım	etmeye	teşvik	eder.	
Rabb’ini	tanıyan,	haksızlıktan	kaçınan,	herkese	iyi	davranan	güzel	ahlaklı	bir	kul	olmamızı	ister.	
Kur’an,	tüm	insanlara	yönelik	bir	duyurudur.	Onun	aracılığı	ile	insanlar	uyarılsın,	herkes	Allah’ın	
tek	olduğunu	öğrensin	ve	akıl	sahipleri	düşünüp	öğüt	alsınlar	diye	indirilmiştir.13

13.	İbrâhîm	suresi,	52.	ayet.

Bir Ayet:

“O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (Allah’a karşı gelmekten sakınan-
lar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”    
        (Bakara suresi, 2. ayet)

ARAŞTIRALIM
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	 Kur’an’ın	gösterdiği	şekilde	yaşayan	toplumda,	ahlaksızlıkların	yerini	faziletler,	haksızlık-
ların	yerini	adalet,	acımasızlıkların	yerini	şefkat	ve	merhamet,	huzursuzlukların	yerini	mutluluk,	
saygısızlıkların	yerini	sevgi	ve	saygı	alır.	Peygamber	Efendimizin	dönemi	(Asr-ı	Saadet)	başta	
olmak	üzere	Kur’an’ın	getirdiği	hayat	ölçülerinin	ilke	edinildiği	devirler	bunun	en	güzel	örneğidir.
 “Ant olsun, geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin kıssalarında akıl sahipleri için 
pek çok ibret vardır! İyi bilin ki bu Kur’an uydurulmuş bir söz değildir. O, kendinden önce-
kileri doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve doğru 
yolu gösteren bir kılavuzdur.”14

14.	Yûsuf	suresi,	111.	ayet.

Araştıralım

 KUR’AN BİLİME YOL GÖSTERİR
 “ Allah, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan da eşini yarattı... Sizi de annelerinizin 
karnında üç katlı karanlık içinde, çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz 
Allah’tır. Mülk onundur, ondan başka ilah yoktur...”
              (Zümer suresi, 6. ayet)

 “ Allah’ın göklerde ve yerdeki varlıkları, sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli 
olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?..”
           (Lokmân suresi, 20. ayet)

	 Yüce	kitabımız	Kur’an-ı	Kerim’in	bu	tür	ayetleri,	ilim	adamlarını	araştırma	ve	ince-
lemeye	sevk	etmiş,	bazı	icat	ve	keşiflerde	yol	gösterici	olmuştur.	Zaten	Kur’an-ı	Kerim’in	
amaçlarından	birisi	de	biz	insanların	ufkunu	açmak,	Allah	Teâlâ’nın	verdiği	akıl,	fikir	ve	
zekâ	sayesinde	varlıkların	özelliklerini	kavrayıp	onlardan	en	verimli	şekilde	faydalanma-
mızı	 sağlamaktır.
Kur’an’ın nasıl yol gösterdiğini araştırıp bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Bir Hadis:
“Allah, bu Kur’an’la (amel eden) bazı toplumları yükseltir, (amel etmeyen) bazılarını 
da alçaltır.”  

(Müslim, Müsâfirîn 269)


