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Mukaddime 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Biz sana Kur’ân-ı Kerimi inzal ettik ta ki insanlara 

açıkça Allah’ın iradesini ve inzal ettiği hakikatleri anlatarak onları düşünmeye ve akıllarını 
çalıştırmaya sevk edesin” (Nahl, 16:44.) ferman eder. 

Her önüne gelen Allah’ın kitabından eksik bilgisine ve kıt anlayışına bakmadan kendi 
kafasına göre anlayıp hükümler çıkarmaya başlayıp ortalık karışınca Allah’tan korkan İslam 
alimleri Allah’ın kitabını doğru ve amacına uygun anlamak için “Usul-i Tefsir” ilmini ve 
kurallarını ortaya çıkarmışlardır. Böylece Kur’ân-ı Kerimi doğru anlayabilmek için gerekli 
olan aklî, mantıkî usul ve esasları belirlemişlerdir. Bu usuller ve esaslar herkesin istediği gibi 
değil, murad-ı ilâhî olan doğru anlamayı netice vermiştir. 

Tefsir ile uğraşan İslam alimleri yine bu esaslar ve usuller çerçevesinde sahabenin 
Resulullah’dan (asm) öğrendiği Kur’ân’a ve tefsire ait rivayetleri de yerli yerine 
koymuşlardır. Tefsir Usulü’nin ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde zamanla tekâmül eden 
ilim ve buna paralel gelişen insan aklı ve zekâsı değişen ve gelişen şartları da nazara alarak 
Kur’ân-ı Kerimi asrın idrakine daha iyi ve doğru şekilde anlatmaya çalışmışlardır. 

 Bu asırda asrın idrakine Kur’an-ı Kerimin hakikatlerini keşfederek neşreden 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri zamanımızın şartlarını nazara alarak yeni usul ve metotlar 
da geliştirmiştir.  

Biz bu çalışmamızda bütün bunları nazara vererek Kur’an-ı Kerimi bir usul, metot 
çerçevesinde anlamak gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Hak ve hakikati ortaya çıkarmak ve 
Allah’ın kelâmını doğru anlamak için yapılacak çalışmalar aklın da rehberliğinde sistemli, 
düzenli ve planlı bir şekilde yapılması ve ancak bu şekilde bir çalışma ile hakikatlerin daha iyi 
anlaşılacağı bir gerçektir. 

M. Ali KAYA 
 

 



 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
TEFSİRE GİRİŞ 

 
İslam Öncesi Dünya ve Araplar 
Araplar Sâmî ırkına mensupturlar. Hz. Nuh’un (asm) Ham, Sam, Yafes isimli üç oğluna 

mensup kavimlerden Sam’a mensup olanlar Araplardır. Ham, zencilerin, Yafes ise Türklerin 
atasıdır denilmektedir. Hakikatini elbette Allah bilir. 

Arabistan Samilerin medeniyetlerine vatan olmuştur. Arap yarımadası orman ve 
ovalardan müteşekkildi. Zamanla çöl haline geldi. İÖ 3000 yıllarında Sami ırka mensup 
olanlar kuraklık sebebiyle Mezapotamya, Suriye ve Afrika’ya dağıldılar.  

İslamdan önce Araplar iki şekilde yaşıyorlardı. Medenî olanlar şehirlerde ticaretle 
iştigal ediyorlardı. Bedevîler ise göçebe hayatı yaşıyorlardı. Kâbe-i Mükerreme Hz. İbrahim 
(as) tarafından yapıldığı için bu belde de oturanlar eskiden beri “Muvahhid” idiler, yani 
Allah’ın birliğine inanıyorlardı. Amr b. Lühey Araplarda putperestliği icad eden ilk kişidir. 
Şam tarafından Amalika kavminden bir sanat eseri şeklinde heykeller getirtmiştir. Zaten 
Araplarda mevcut mukaddes şeyleri ihtar eden ensâb ve vesenlerden sanemlere geçmek kolay 
olmuştur.  

Cahiliye Araplarının putlara duyduğu saygı kesin ve mutlak değildi. Menfaat talebi için 
idi. O menfaat elde edilmeyince taptıkları ve yardım istedikleri putu kırdıkları çok vaki 
olmuştu. Hatta Hz. Ömer cahiliye döneminde ticaret için yola çıktıkları zaman yanlarına 
helvadan yaptıkları putları aldıklarını, acıktıkları ve yiyecekleri tükendiği zaman da onları 
yediklerini gülerek anlatmıştır. 

Yine vakidir ki Araplar bir işe başladıkları zaman “Bismike Allahümme” derler ve 
Allah’ın ismi ile başlarlardı. Bir kısmı da “Bizi Allah’a yaklaştırsın” diye putlara saygı 
gösteriyorlardı. (Zümer, 39:3.) Bir kısım Araplar da öldükten sonra bedenen dirilmeyi 
akıllarına sığdıramadıkları için inkâr ediyorlardı. Allah’a inanmadıklarından dolayı değil, Hz. 
Muhammed’in (asm) peygamberlik iddiasına inanmıyorlar ve ahirette bedenen dirilmeyi inkâr 
ediyorlardı. Onlar diyorlardı ki “Hayat, ancak bu dünyadaki yaşayışımızdan ibarettir, ölürüz 
ve yaşarız ve bizi zamandan başka bir şey öldürmez.” Kur’ân-ı Kerim “Onların bu hususta bir 
bilgileri yoktur. Onlar yalnız zanna kapılmışlardır” (Casiye, 45:24.) buyurarak bu düşünce ve 
inançlarını bize anlatmaktadır. 

Putlara tapmayan ve Allah’ın birliğine inanarak Hz. İbrahim’in (as) bakıye-i dini gizli 
ve perdeli olarak devam ettiren Muvahhid Araplara “Hanifler” deniliyordu. Peygamberimizin 
(asm) dedesi Abdulmuttalip de bunlardan birisi idi. (İbn-i Hişam, Siretu’n-Nebi, 1:224.) İbn-i 
Hişam bunlardan dört kişinin ismini sayar. Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Osman b. 
Huveyris ve Zehd b. Amr b. Nüfeyl… Bunlar insanları kör ve sağır olan putlara tapmaktan 
sakındırırlar ve Hz. İbrahim’in (as) dinine, inancına davet ederlerdir. Yine Haniflerden olan 
Kuss b. Saide’nin Peygamberimizin (asm) gelmesini müjdeleyen bir hitabesi vardı ki 
Peygamberimiz (asm) de bu hitabeyi dinleyenler arasında idi. Daha sonra Medine’de söz Kuss 



b. Saide’den açılınca Peygamberimiz (asm) bunu hatırlatmış ve “İçinizde bunu dinleyen va 
mı?” diye sormuştu. Hz. Ebubekir (ra) “Ben bunu ezber biliyorum” demiş ve 
Peygamberimizin (asm) huzurunda okumuştur.  

Kur’ân-ı Kerim nazil olmadan önce Arabistan’da durum böyle idi. 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
KUR’ÂN HAKKIDA GENEL BİLGİLER 

 
Kur’ânî Kavramlar 
Her ilmin kendi dili vardır. Dinin de bir dili vardır. İnsanların konuştukları günlük dil 

ihtiyaç dilidir ve bunlar genellikle maddi şeylerle ilgilidir. Ancak dine ait hususlar manevî, 
uhrevi ve ruhânîdir. Günlük ihtiyaç dili ile bunların ifade edilmesi ve anlaşılması elbette 
mümkün değildir. Böyle olunca ihtisas isteyen her ilmin kendi dili ve literatürü ve kavramları 
olduğu gibi dinin de kendi dili ve kavramları vardır. Bu kavramlara “Istılah” denir ve 
anlamları lügat manalarının dışındadır. Yani hakiki değil, mecazî manaları ifade ederler. 
Dinin dili vahiyle nazil olduğu için din diline vahiy dili de denir. İbadet ancak vahiy dili ile 
yapılır.  

Kur’ân-ı kerim vahiyle bize geldiği için kendi ıstılahları da vahiyle gelmiş ve dini 
öğrenenler bu ıstılahları ile öğrendikleri için ülfet peydan etmiş ve ezber bilenler hâkimi 
manalarını ve hakikatlerini kavramaya çalışmanın zorluğundan dolayı bilir gibi 
davranmaktadırlar ve hakiki manaları bilinmeden kelimeler ve kelamlar üzerinden yorum 
yapılarak pek çok yanlışların ortaya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Bu sebeple dinin temel 
kavramları olan ıstılahları çok iyi bilmeleri gerekir. Ta ki yanlışa ve dalalete sebep olmasın. 

 
Kur’ân: Kur’ân lafz-ı mürteceldir. Yani, Arap dilinin özelliği olan “harf-i tarif” yani 

“El” takısı gelmeden okunur ve bilinir. Hiçbir kelimeden müştak değildir. Hz. Muhammed’e 
(asm) inzal edilen içinde “alem” yani özel isimdir. Bu sebeple İmam-ı Şafii (ra) “Kur’an, 
bazılarının iddia ettiği gibi “Karae” yani “okumak” masdarından müştak değildir. Öyle olsa 
idi, her okunan şey Kur’ân olurdu. Bu sebeple “Kur’ân” daha önceki kitab-ı münzele olan 
“İncil” “Tevrat” ve “Zebur” gibi Allah Resulüne inzal edilen vahyin, yani Kelâm-ı İlâhi’nin 
alemidir, ismidir. Kur’ân-ı Kerimin “Kur’ân” dışında vahy-i ilâhiyi vasfeden pek çok vasıf 
isimleri vardır. 

 
Kur’ân-ı Kerimin İsimleri 
Kitab: Kitabullah, yani Allah’ın kitabı, Kur’ân-ı Kerim anlamındadır. Kur’ân-ı 

Kerimde 230 defa geçer. 
Ümmü’l-Kitab: Hem “Levh-i Mahfuz” anlamındadır, hem de Kur’ân-ı Kerimin vâzıh 

ayetlerini ifade eder. Kur’an-ı Kerimin ilk suresi ve hülasası olan Fatiha Suresine “Ümmü’l-
Kitap” denilmiştir. 

Furkan: Hak ve batılı ayıran, felah ve saadet veren demektir.  
Mesânî: “Seb’u’l-Mesani” Fatiha suresine denildiği gibi, mevizeler, hikmetler ve 

kıssaları içine alan Kur’an-ı Kerime de bu isim verilir. 
 
Bunların dışında Kur’an-ı Kerime şu isimler de verilmiştir: 
Kelâm, Mev’ıza, Ahsene’l-Hadis, Nûr, Zikr, Fasl, Hüdâ, Hikmet, Kayyim, Rahmet, 

Müheymin, Tenzil, Şifa, Hablullah, Rûh, Vahy, Beyan, Hakk, Urvetü’l-Vüskâ, Tezkire, Adl, 
Sıdk, Büşrâ, Kasas, Belâğ, Meci, Aziz, Beşir, Nezîr. 

Kur’ân-ı Kerimin 55 kadar ismi vardır, en bilinen ve Kur’ân’da geçen isimler ise bu 34 
isimdir. 

 



Vahy ve Keyfiyeti 
Vahy, gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, ima ve işaret etmek, acele etmek, 

seslenmek, fısıldamak, mektup yazmak, telkin ve teşvik etmek anlamlarına gelmektedir.  
İlâhî vahy ise, Allah’ın layık olduğu için seçtiği kulun kalbine kelamını yerleştirmesidir. 

Vahy peygamberin fıtrî olan beşeriyetten bir an sıyrılmasıdır ve ruh gibi esrâr-ı ilâhiyedendir. 
Keyfiyeti bizin idrak edemeyeceğimiz gibi, Allah ile peygamberi arasında bir sırdır. Ancak 
yaşanmakla bilinebilir.  

Vahyin keyfiyeti konusunda Hz. Aişe (ra) şöyle der: “Allah’ın elçisine ilk gelen vahy 
rüyây-ı sadıka şeklinde idi. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi aynen zuhur ederdi. Bu 
durum altı ay devam etti. Cebrail (as) vasıtası ile gelen ilk vahy Hira Nur mağrasında 
Cebrail’in (as) bizatihi aslî sureti ile kendisine görünerek sıkması ile ve “İkra!” emri ile 
gelmiştir. 

Vahiy Ramazan ayında Kadir Gecesi gelmeye başlamıştır. Bunun Ramazan’ın 17. 
Gecesi olduğunu söyleyenler de vardır. Kadir gecesinin Ramazanı’ın hangi gecesi olduğu için 
meşhuldür. Ancak Peygamberimizin işaret ve remzi, Kur’an-ı Kerimde Kadir suresinin işareti 
ve remzi ve ümmetin de ekseriyetinin kabulü ile 27. Gecesi olduğu konusunda “Zann-ı Galip” 
hasıl olmuştur. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerimin indirilmesi ile ilgili olarak “İnzal” ve “Tenzil” şekilde iki 
terim kullanır. İnzal, Levh-i Mahfuz’dan dünya seması olan “Beytü’l-İzze”ye inzalidir. Bu 
Kur’ân-ı Kerimin toptan Hz. Cebrail’e teslim edildiğini ifade eder. Bu sebeple Cebrail’e (as) 
“Cibrîl-i Emin” denilmiştir. Tenzil ise, Dünya seması olan “Beytü’l-İzze”den Hz. Cebaril’in 
(as) yed-i emininden nüzul sebepleri tahtında yine Allah’ın emri ve iradesi ile Hz. 
Peygambere (asm) ayet, ayet; sure, sure indirilip kalbine yerleştirilmesidir. Bu 22 sene 2 ay 22 
gün devam etmiştir. Yaklaşık 23 senede tamamlanmıştır.  

Kur’ân-ı Kerim vahyin “Senin kalbine ağır bir söz ilka ettik” (Müzzemmil, 73:5.) 
buyurarak alınması ve koruması tahammül edilemeyecek kadar ağır ve sorumluluğu çok fazla 
bir yükümlülük olduğunu ifade etmiştir. 

 
Vahyin Mertebeleri 
1. Rüyây-ı sâliha-i sâdıka şeklinde,  
2. Uyanık halde melek vasıtasıyla kalbe ilka edilmek suretiyle, 
3. Cebrail’in (as) insan suretine gelip görünerek vahy ve talim etmesi, 
4. Çıngırak sesi gibi bir sesle beraber vahyin gelmesi, 
5. Cebrail’in (as) aslî suretinde görünerek vahyi getirmesi, 
6. Peygamberimizin (asm) bizatihi miracda Allah’ın kelamını işiterek vahyi almasıdır 

ki “Fatiha” suresinin ikinci inzali ve “Amenerrasülü” ile başlayan ayetleri doğrudan 
almış ve vahye bu şekilde muhatap olmuştur. 

7. Cebrai’in (as) uykuda Peygamberimize (asm) vahyetmesi şeklindedir ki “Kevser” 
suresi böyle nazil olmuştur. Ancak Peygamberimiz (asm) “Gözüm uyur ama 
kalbim uyumaz” buyurarak bu uykunun uyanıklılıktan farksız olduğunu ifade 
etmiştir. 

Peygamberimize (asm) vahy muhtelif zamanlarda, muhtelif vakıaları izah ve çeşitli 
sorulara cevap şeklinde “Nüzul Sebepleri” tahtında gelmiştir. Mekke ve Medine’de gelen 
ayetlere Mekkî ve Medenî dendiği gibi “Hazarî” denilmiş, seferde iken gelen ayetlere ise 
“Seferî” adı verilmiştir. Gündüz nazil olanlara “en-Nehârî” gece gelen ayetlere “El-Leylî” adı 
verilmiş, yazın nazil olanlara “Sayfî” kışın nazil olanlara da “Şitâî” denilmiştir. Yatağında 
nazil olanlara “Firâşî” yeryüzünde nazil olanlara “Arzî” semada, miraçta nazil olanlara ise 
“Semâî” adı verilmiştir.  



İslam alimleri ve müfessirleri vahiyle ve Peygamberimiz (asm) ile ilgili her şeyi çok 
ince detaylarına varıncaya kadar incelemiş ve her birinden birçok anlamlar, manalar ve sırlar 
ortaya çıkarmışlardır. 

  
Vahiy Katipleri  
Peygamberimiz (asm) kendisine ilk nazil olan “İkra” emrine “Ben okuma bilmem!” 

diye cevap vermişti. Hz. Cebrail (as) Allah’ın emri ile iki defa “İkra!” emretmiş üçüncüsünde 
“İkra’ bismi Rabbike’llezî halek!” emretmiştir. Yani, “Ya Muhammed! Senin sembollerden 
ibaret olan alfabe ile okuman gerekmez. “Sen her şeyin hakikati olan Allah’ın isimlerini 
kâinat kitabından oku!” “Sonra onları ders vermen için vahyi yazdır. Bunun için kaleme ve 
yazmaya önem ver” anlamında “İkra’ ve Rabbüke’l-Ekremü’llezî alleme bil-kalem. Alleme’l-
İnsane mâ lem ya’lem” yani, “Kerem sahibi olan Rabbin sana eşyanın hakikatini onların 
dilleri ile öğretecek zira o kerem sahibidir. Kalemle yazmayı da bilmediğiniz epk çok şeyleri 
de size öğretecek olan Odur!” ferman etti. (Alak, 96:1-5.) 

Daha sonra nazil olan “Kalem Suresinde” ise yüce Allah “Nûn! Vel-kalemi ve mâ 
yesturûn!” yani, “Nûn’a, kaleme ve yazdığı satırlara ve üzerinde yazılan deftere yemin olsun 
ki!” (Kalem, 68:1.) buyurarak kaleme ve deftere ve yazılan vahye (Kur’ân’a) yemin edip 
kutsayarak dikkatleri yazmaya çekmiştir. Bu sebeple Peygamberimiz (asm) kendisine nazil 
olan Allah’ın ayetlerini, emir, nehiy, mev’ıza ve kıssaları yazdırarak hem muhafaza etmek, 
hem neşretmek, hem ezberletmek ve ezber edemeyenleri okuma yazma öğrenerek Kur’an 
okumalarını ve anlamalarını sağlama amacı ile “vahiy kâtipleri” tutmuş ve gelen vahyi hemen 
onlara yazdırıp başka yerlere ulaşmasını sağlamıştır.  

İslam alimleri, tarih ve siyercileri sahabeler içinde 40 kadar sahabenin Peygamberimize 
(as) vahiy katipliği yaptığını tespit etmişlerdir. Mekke’de ilk vahyi yazan kâtip “Abdullah b. 
Sa’d b. Ebî Sarh’dır. (ra) Bu zat daha sonra çeşitli sebeplerle ve müşriklerin baskıları ve 
şeytanın vesveseleri ile irtidat etmiş, sonra tekrar Müslüman olmuştur. Medine’de ilk vahiy 
katibi ise “Ubey b. Kâ’b’dır. (ra) Sonrasında ise Zeyd b. Sâbit (ra) devamlı Peygamberimiz 
(asm) ile beraber bulunarak vahiy katipliğini Peygamberimizin (asm) vefatında kadar devam 
ettirmiştir. Diğerleri ara-sıra vahyi yazıyorlardı. 

 
Vahy katiplerinin en meşhurları şu sahabelerdir: 
1. Hz. Ebubekir b. Kuhafe (ra) 
2. Hz. Ömer b. Hattap (ra) 
3. Hz. Zübeyir b. Avvam (ra) 
4. Hz. Ali b. Ebi Talip (ra) 
5. Hz. Hâlid b. Velîd (ra)  
6. Hz. Amr b. Âs (ra)  
7. Hz. Muaviye b. Ebî Süfyan (ra)  
8. Hz. Şurahbil b. Ebî Hasene (ra)  
9. Hz. Muğîre b. Şûbe (ra)  
10. Hz. Muaz b. Cebel (ra)  
11. Hz. Hanzala b. Er-Rebî (ra)  
12. Hz. Cehm b. Ebî Salt (ra)  
13. Hz. Hüseyin en-Nemerî (ra)  
14. Hz. Âmir b. Fuheyre (ra)  
15. Hz. Ebân b. Sâ’d (ra)  
16. Hz. Abdullah b. Erkâm (ra)  
17. Hz. Sâbit b. Kays (ra)  
18. Hz. Alâ b. Hadremî (ra)  
19. Hz. Abdullah b. Revâha (ra)  



20. Hz. Huzeyfe b. Yemân (ra)  
21. Hz. Muhammed b. Mesleme (ra) 

 
Cebrail (as) her Ramazan ayında Peygamberimize (asm) o zamana kadar nazil olan 

Kur’an-ı Kerimi baştan sonra bu günkü tertip üzere okur ve arz ederdi. Peygamberimiz (asm) 
da aynı tertip üzere okuyarak Hz. Cebrail’e (asm) arz ederdi. Böylece karşılıklı Kur’ân-ı 
Kerimi “Mukabele” ederlerdi. (Buhari, 3:35.) Vefat edeceği sene Kur’an-ı Kerim “Bugün 
dininizi tamamladım” (Maide, 5:3.) ayeti ile tamamlandığı için her gün ikişer cüz okunarak 
karşılıklı mukabele şekilden okunmuş ve Fatiha ile başlayan, Nâs ile biten ve her sure başında 
“Besemele” ile ayrılan sure ve ayet tertibi ile tespit edilen şekli ile okumuşlardır. Yani, iki 
defa arzedilmiştir. (Müslim, 4:1904-1905.)  

Zira “Levh-i Mahfuz”da bu şekilde yazılmıştır. Peygamberimiz (asm) sahabelere 
öğretirken bu şekilde öğretmiş, sahabelere okurken bu şekilde okumuş ve namazlarda yine bu 
şekilde okumuştur. Sahabeler Kur’an-ı Kerimi cem edip bir kitap haline getirirken ve 
kendilerine “Mushaf” oluştururken bu tertibe göre yazmışlardır. Hz. Ebubekir (ra) zamanında 
Kur’an-ı Kerimi resmen bir kitap haline getiren “Mushaf Komisyonunda” sahabeler bu tertibe 
göre cem etmişler ve bu çalışma 6 ay sürmüştür. Bu sebeple İslam alimleri “Kur’an-ı Kerimin 
inzali vahiy ile olduğu gibi, surelerin tesbiti, ayetlerin surelerdeki tertibi ve başlarında 
Besmele’nin tesbiti hep vahiyledir. Bu sebeple “Berâe Suresinin” başında “Besmele” yoktur. 
Zira o sure nazil olurken “Besmele ayeti nazil olmamıştır” demişlerdir. Yoksa bu tertip 
sahabenin içtihadı ile değildir. 

 
Kur’ân-ı Kerimin Mushaf Halinde Toplanması 
O zamanda kâğıt olmadığı ve deri bulmak çok zor olduğu için katipler vahyi hurma 

yapraklarına, tahtalara, beyaz taşlara, kürek kemiklerine ve bir kısmı da işlenmiş deriler 
üzerine yazıyorlardı. Sonra Hz. Ebubekir (ra) zamanında bütün bunlar toplanmış ve Kur’ân’a 
şüphe gelmesin ve münafıklar ve kafirler ayet uydurarak Kurân-ı Kerimi tahrif etmesinler 
diye bir kitap halinde topladıktan sonra ve bu Medine halkına üç defa okunup arz edildikten 
ve tüm sahablerin icma ile ittifakı alındıktan sonra eldeki tüm diğer nüshalarla beraeber yazılı 
tüm metinler ve levhalar imha edilmiştir. Sonra Hz. Osman (ra) zamanında “Ümmü’l-
Mushaf” “Ana Mushaf” adını verdikleri ilk nüshadan “Kureyş Lehçesi” ile yedi adet 
çoğaltılarak yedi beldeye valiliklere gönderilmiş ve bunlara göre Kur’ân-ı Kerimi 
çoğaltmaları istenmiştir. Yüce Allah hafızlar, alimler ve Kurrâ denen Kur’an öğreticiler ile 
“Kur’ân-ı Biz inzal ettik, onu koruyacak olan da Biziz!” (Hicr, 15:9.) vadini yerine getirmiş 
ve Kur’ân-ı Kerimi tahriften korumuştur. Kıyamete kadar da müfessirler, mücedditler ve 
alimler eliyle korumaya devam edecektir. Kur’ân-ı Kerim dışındaki kitaplara Allah’ın böyle 
bir vaadi olmadığı için onlar kısa zamanda tahrif edilmişlerdir.   

 
Ayet 
Delil, emare, işaret anlamına gelen ayet, Allah’ın Kelam sıfatından gelen Kur’ân-ı 

Kerimin cümlelerinden başka, irade ve kudret kelimeleri olan varlıkların tamamına ve 
peygamberlerin mucizelerine de denir. Allah’ın irade ve kudretinin delilleri olan eşya 
atomdan yıldızlara, bitkilerden meleklere kadar hepsi Allah’ın varlığının ve birliğinin delilleri 
olduğu için her biri bir ayettir.  

Kur’ân-ı Kerimin ayetlerinin sayısı, ayırımı, tertibi kıyasî değil, tevkîfîdir. Yani, vahiyle 
ve Hz. Cebrail’in (as) peygamberimize öğretisi ile “Levh-i Mahfuz”daki şekli iledir. Bu 
konuda sahabenin ve ulema-i ümmetin icmaı vardır. Rey ve içtihad konusu değildir. 
Peygamberimizin (asm) sahabelere “Mukabele” şeklinde ve namazda okuduğu ve 
sahabelerine ezberlettiği şekli iledir.  



İlk nazil olan ayet “İkra/Oku!” ayetidir. Son nazil olan ayet ise, “Bugün dininizi 
tamamladım” (Maide, 5:3.) ayetidir. Bu ayet “Veda Haccı” esnasında ve “Arefe” gününde 
nazil olduğu ifade edilir.  

 
Sure 
Yüksek bölüm, kat, rütbe, mevki ve şeref anlamına gelen “sure” Kur’ân-ı Kerimin 

“Besmele” ile ayrılan bölümlerine denir. Her besmele surenin başında yeniden nazil olmuştur 
ve bu sebeple Kur’ân-ı Kerimde 114 Besmele vardır. “Berâe Suresi” olarak bilinen “Tevbe” 
suresinde Besmele yoktur; ancak Neml Suresinde hem başında hem de içinde 2 adet 
“Besmele” olduğu için yine 114 Besmele vardır. Her besmele Allah’ın “Allah, Rahman ve 
Rahimdir” şeklide başlamakla beraber, surenin içinde ifade edilen manalar ve verilmek 
istenen derslere göre Allah’ın Rahmet ve şefkat tecellilerini ifade ettiği için her surede o sure 
ile ilgili farklı manaları ihtiva etmektedir. 

İlk tam bir sure olarak nazil olan sure “Kalem” suresidir. Son nazil olan sure ise “Küçük 
Fetih Suresi” olarak isimlendirilen “Nasr” “İzâ câe nasrullahi ve’l-feth” suresidir.  Kur’an-ı 
Kerim “Fatiha” suresi ile başlar ve “Nas” suresi ile sona erer. Surelerin tertibi de tevkıfîdir. 
Bu konuda yine “icma” vardır.  

Sure isimleri de tevkıfîdir. Surelere verilen isimler yine vahiyle tespit edilmiştir. Ancak 
bazı surelerin, iki ve daha çok ismi vardır. Fatiha’ya “Seb’ul-mesânî” “Ümmü’l-kitap” 
“Kâfiye” “el-Esas” ve “ed-Dua” isimleri de verilmiştir. “Seb’u’l-mesânî” ve “Ümmü’l-kitap” 
isimlerini Kur’ân-ı Kerim’de geçmektedir. 

Enfal Suresine “el-Bedir” İsrâ Suresine “es-Sübhân” Neml Suresine “Süleyman” Fatır 
Suresine “el-Melâike” denilmiştir. Bakara ve Âl-i İmran suresine “Ez-Zehrevân” Felak ve 
Nas Surelerine de “Muavvizateyn” adı verilmiştir. 

Surelerin bir kısmı Mekke’de nazil olduğu için “Mekkî” bir kısmı da Medine’de nazil 
olduğu için “Medenî” diye ayrılmıştır. Peygamberimiz (asm) Mekke’de 13 sene kalmış, 
Kur’ân-ı Kerimin dörtte üçü, yani 6666 ayetin 4500’ü, 114 surenin 82 adedi Mekke’de nazil 
olmuştur. Geri kalanı Medine’de nazil olmuştur. Mekke’de nazil olanlar İtikâdî ve İmânî ve 
Peygamberlerin Tevhid mücadelesini anlatır. Medine’de nazil olanlar ise ekseri İbadet, ahlak 
ve hukuka aittir. İmam Celaleddin-i Suyûtî “Surelerin 82’si Mekke’de 20’si Medine’de 12’si 
ise ihtilaflıdır” demiştir. 

 
Kur’an’ın Cemi Tespiti ve Teksiri 
Peygamberimiz (asm) “Nebiyy-i Ümmîdir.” Yüce Allah Peygamberimize hitaben “Sen 

bundan evvel kitab okur değildin, hâlâ da elinde yazı yazmazsın öyle olsaydı seni inkâr 
edenler inananları şüphe ederlerdi.” (Ankebut, 29:48.) buyurarak okuma ve yazması 
olmadığını açıklıyor. “Onlar ki, yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de ismini yazılı buldukları 
ümmi Peygamber o Rasûle tâbi olurlar; o Rasûl kendilerine iyiliği emrediyor, onları 
fenalıktan alıkoyuyor” (A’raf, 7:157.) buyurularak “Ümmi peygamber” olduğunu ifade 
ediyor. 

Peygamberimiz (asm) kendisine vahyedilen ve nazil olan Kur’ân-ı Kerim ayetleri 
kalbinde sabit buluyor ve diliyle ezberden okuyup yazdırır ve namazlarda okurdu. Yazılan 
Kur’ân-ı Kerimi okumak isteyenler ise onu ancak temiz bir şekilde gusül ve namaz abdesti 
alıp okuması gerektiğini de “Şüphe yok ki bu, pek güzel ve şerefli Kur'an'dır. Öyle ki, o 
Kur’ân Allah katında Levh-i Mahfûz'da saklıdır. Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası 
dokunamaz.” (Vakıa, 56:77-79.) 

Peygamberimiz (asm) sahabelerine Kur’ân-ı Kerimi okuyor, yazdırıyor ve onlardan 
dinliyordu. Gençlere önce “İman Dersi” veriyor, Allah’ın varlığı, birliği, ilim, irade ve 
kudretini kainattaki delilleri ile açıkladıktan ve kalplerde Allah’ın azametini yerleştirdikten 
sonra kelâmını öğretiyordu. Bu sebeple sahabeler Kur’an ayetlerini öğrendikçe okudukça ve 



vahiy geldikçe imanları kat kat artıyordu. Bu hususu yüce Allah şöyle ifade eder: “Mü'minler 
ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduğunda 
imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.” (Enfal, 8:2.) 

Abdullah b. Ömer (ra) Peygamberimizin (asm) “Kur’ân-ı Kerimi şu dört kişiden alınız: 
Abdullah b. Mesut, Muaz b. Cebel, Ubeyy b. Kâab ve Salimim mevlâsı Ebî Huzeyfe” 
buyurduğunu haber veriyor. (Müslim, 3:1913.) Bundan da Peygamberimizin (asm) Kur’ân-ı 
Kerimi öğreten hocalarının olduğu anlaşılmaktadır. 

Kur’ân-ı Kerimi hem ezberleyen hem de onları yazarak cem eden sahabelerin 
meşhurları Zeyd b. Sabit (ra) Muaz b. Cebel (ra) Ubeyy b. Kâab (ra) Abdullah b. Mesud (ra) 
Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra) olduğu ulemanın icmaı ile sabittir. Hz. Ali (ra) 
Peygamberimizin (asm) vefatından sonra onun en büyük emaneti olan Kur’ân-ı Kerimi bir 
kitap haline getirip cem edene kadar evinden çıkmayacağına yemin etmiş ve bu sebeple altı ay 
evinde Kur’an-ı Kerimi bir kitap haline getirmiştir. İslam alimleri “ilk yazılan nüshanın Hz. 
Ali’nin (ra) cem ettiği bu kitap olduğunu” ifade etmişlerdir. Ancak Hz. Ebubekir (ra) bunu 
İstişare sonucu güçlü bir heyetle yapma kararı aldığı zaman o heyetin önemli bir üyesi olan 
Hz. Ali (ra) herkesin elindeki Kur’an nüshalarını heyete teslim ettiği gibi kendi nüshasını da 
heyete teslim etmiştir. 

 
Hz. Ebubekir’in (ra) Kur’ân-ı Kerimi Toplaması 
Peygamberimiz (asm) hastalığında vefatından önce Müseyleme Necid halkını aldatarak 

peygamberliğini ilan etti. Büyük bir ordu teşkil etti. Peygamberimiz (asm) Halid b. Velid’i 
(ra) onların üzerine gönderdi. Yemame’de büyük bir savaş oldu. Müslümanların büyük sebat 
ve gayreti ile Müseyleme’nin ordusu dağıtıldı ve Müseyleme Hz. Hamza’yı (ra) şehit eden 
ama sonra Müslüman olan Vahşi b. Harb’in mızrağı ile öldürüldü. Ancak bu savaşta 600 
Müslüman şehit olmuştu ve bunların 70’i hafız idi. Savaş bitmişti ama Peygamberimiz (asm) 
de vefat etmişti.  

Hafızların şehit olması Hz. Ömer (ra) ve Hz. Ebubekir’i (ra) Kur’an-ı Kerimi koruma ve 
muhafaza etme konusunda endişeye şevk etti. Hz. Ömer (ra) Hz. Ebubekir’i (ra) o da 
meşveretle sahabeleri ikna ederek hafızlardan ve Kur’an-ı Kerimi en iyi bilenlerden 10 kişilik 
bir heyet oluşturdular. Peygamberimizden (asm) hiç ayrılmayan ve tüm vahyi yazan Hz. Zeyd 
b. Sabit’i de (ra) başkan seçtiler ve sahabelerin ellerindeki tüm Kur’an nüshalarını aldılar. 
Kur’an nüshalarını getirip teslim edenlerden iki şahit ve bir de yemin aldılar. Böylece hepsi 
bir araya getirildi. Sonra Kur’an-ı Kerim Peygamberimizin (asm) okuduğu ve arz ettiği şekli 
ile bir kitap haline getirildi. Mescid-i Nebevide tüm Medine halkına üç defa baştan sonra 
okutularak dinletildi ve bütün mü’minlerin “Eksiği noksanı yoktur, fazlası da yoktur. 
Tamamen Peygamberimizin (asm) bize öğrettiği şekildedir” diye icması alındıktan sonra 
diğer nüshalar imha edilerek bundan sonra hiç kimsenin “Bende Resulullah’tan öğrendiğim 
Kur’an ayeti var” diyemeyeceği şekilde tahrifin önünü alan bir Kur’an nüshası elde edilmiş 
oldu. Bu sebeple “Kur’an-ı Biz inzal ettik, onu koruyacak olan da Biziz!” (Hicr, 15:9.) 
ayetinin hükmü tahakkuk etmiş oldu. (Buhari, 4:225.) 

Kur’ân-ı Kerimini bu “Ana / Ümm-Esas” Kur’an nüshası Hz. Ebubekir’den Hz. Ömer’e 
ondan da Hz. Hafsa’ya geçti. 

 
Hz. Osman (ra) Zamanında Çoğaltılması 
İslam’ın uzak beldelere yayılması ve Kur’an-ı Kerimi okumada kıraat farklılıklarının 

ortaya çıkması, bunun da manaya tesir etmesi üzerine Kur’ân-ı Kerimin “Kureyş Lehçesi” 
üzere çoğaltılmasını zaruri kıldı.  

Hz. Hafsa’da (ra) bulunan asıl nüsha yine Hz. Osman’ın (ra) emri ile Hz. Zeyd b. Sabit 
(ra) başkanlığında oluşan heyet tarafından alındı. “Kureyş Lehçesini” esas alıp ona göre yedi 
nüsha yazdırarak yedi İslam beldesine gönderdi. Bu heyet içinde Abdullah b. Zübeyir (ra) 



Said b. Âs (ra) Abdurrahman b. Hâris b. Hişam (ra) gibi güzide hafızlar vardı. Bir başka 
rivayette içinde Ubeyy b. Kâab’ın (ra) da bulunduğu 12 kişilik bir heyet tarafından 
çoğaltıldığı şeklindedir. (El-Mesahif, 25-26.)  

Yazılan yedi adet nüsha Mekke, Yemen, Mısır, Şam, Kûfe, Basra’ya gönderildi. Bu 
beldelerde yazılacak Kur’an’lar ve okuma şekline esas olması emredildi. Böylece Kıraat 
birliği de sağlanmış oldu.  

 
Kur’ân-ı Kerime Noktaların Konulması ve Harekelenmesi 
Basra valisi Ziyad b. Sümeyye (v.53/673) Hz. Ali’den Nahiv İlmini (Arap Grameri) 

öğrenen talebesi Ebu Esved ed-Düelî’ye (v. 69/688) Kur’ân-ı Kerimin Arap olmayanlar 
(Acemler) tarafından yanlış okunmaması için ne yapması gerektiğini sordu. Ebu Esved ed 
Düelî Hz. Ali’nin (ra) yanında yetişmiş zeki bir talebe idi. Hz. Ali (ra) ona “Dil bir milletin 
ilim ve kültürünü yansıtır. Dil bozulursa kelimelerin anlamı da değişir. Şimdi acemler 
Müslüman oluyorlar ve kendi ilim ve kültülerini de Arapçaya sokarak Arap dilininin 
safiyetini bozuyorlar. Kur’ân-ı Kerim Arapça nazil olduğu için Arap dili bozulursa Kur’an-ı 
Kerimi anlamak da zorlaşır ve ifade ettiği manalar tahrif edilir. Bunun önüne geçmek için 
Arap dilini korumak lazım. Arap dili “İsim, Fiil ve Harflerden oluşur. Kendi başına anlamı 
olan kelimeye isim denir. Zamanda delalet eden kelimelere fiil denir. Kendi başına anlamı 
olmayan, zamana da delalet etmeyen ve başına geldiği kelimeye anlam katan kelimelere de 
harf denir.” Şimdi bu tertip üzere Arap diline ait her şeyi cem et ve Gramerini oluştur” demiş, 
o da gerekeni yapmış bir dilci, nahivci idi.  

Basra Valisi’nin emri üzerin Ebu Esved ed-Düelî yanına yetişkin 30 kadar dilciyi alarak 
Kur’an-ı Kerimi Kureyş Lehçesi ile okuyarak sahife sahife, satır satır üzerinde dura dura 
ağzını açınca üzerine çizgi/ üstün, ince okuyunca altına çizgi/esre, dudaklarını büzüp uzatınca 
ötre işaretlerini koydurdu. Nunlama da iki üstün, iki esre ve iki ötre koydurdu. Böylece 
harekeleyerek düzgün okunmasını sağladı. 

 Daha sonra edip ve alim, Aruz Vezninin kurucusu olan Halil b. Ahmed (v.175/791) 
harflerin doru telaffuzu için “Cim, Ha, Hı’yı, Dal, Zel, Ra, Ze, Tı, Zı, Sad, Dad, Be, Te, Se, 
Nun, Fe ve Kaf” gibi harfleri birbirinden ayırdı. Bu günümüze kadar devam etti. Kur’ân-ı 
Kerimin düzgün okunması ve öğrenilmesi konusunda Haccac-ı Zalim (ö.95/713) ve Nasr b 
Âsım’ın (v. 89/708) da büyük katkıları ve hizmetleri vardır. 

 
Kıraat-ı Seb’a Konusu 
İbnü’l-Cezerî “En-Neşr ve’l-Kıraatü’l-Aşr” isimli eserini bu konu üzerine yazmış ve 

çok detaylı bilgiler vermiştir. Bazıları “Kur’an-ı Kerim yedi harf üzere nazil olmuştur” 
(Buhari, Fedailu’l Kur’an, 5, 27; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 270; Ebu Davud, Vitir, 22; 
Tirmizi, Kıraat, 11; Malik b. Enes, Kur’an, 5.) hadis-i şerifini izah ve yedi kıraati tespit için 
ayetlerin “Zecr, emr, helal, haram, muhkem, mteşabih ve emsali vardır” şeklinde 
anlamışlardır. Bunların da yedi kıraat, yedi lehçe veya yedi lügat olduğunu ifade ederek 
açıklamaya çalışmışlardır. 

Kıraat ise, med, kasr, hareke, sükûn, i’rab gibi hususlardaki değişiklik şeklinde anlamış 
ve ifade etmişlerdir. Bu konulardaki ihtilaflar şekil ve surettedir, lafız ve manada değildir. 
İslam alimleri "Ümmet hangi kıraati okursa isabet eder; ama en iyisi Kureyş Lehçesidir” 
demişlerdir. Bunun için Peygamberimiz (asm) “Kur’an-ı Kerimi Arap lahni (fonetiği) üzere 
okuyun!” (Suyutî, Câmiu's-Sağîr, Feyzu'l-Kadir 2: 65.) ferman etmiştir. 

Abdullah b. Mesud (ra) Yedi Harf konusuna ışık tutan şu sözü söylemiştir: “Kur’an’ın 
kıraatini dinledim ve onları birbirine yakın buldum. Öğrendiğiniz gibi okuyunuz. Bu konuda 
münakaşadan sakınınız. Bu sizden birinize “gel” anlamında “Helümme” “İkbel” ve “Teâl” 
demesi gibidir” (Zerkeşi, Burhan, 1:28.) demiştir. 



Kur'an okuma, sonrakinin öncekinden öğrenmesi usulü ile sürdürülen bir sünnettir. (Ebû 
Bekr b. Mücâhid el-Bağdâdî, Kitâbü's-seb'ati fi'l-kıraât, thk. Dr. Şevki Dayf, Kahire: Dâru'l-
me̒ârif, 1979, s. 51.) Hz. Peygamber, Cibrîl'den aldığı keyfiyetle Kur’an âyetlerini ashabına 
öğretmiş, bu keyfiyeti garantiye almak için zaman zaman onlardan Kur’an okumalarını da 
istemiştir. Hatalar olduğunda düzeltmiş, Kur’an harflerine verilecek sesleri öğretmiş ve 
böylece gelişigüzel okumaların önü alınmıştır. (Muhammed Abdulazim ez-Zerkânî, 
Menâhilu'l-irfân fi ulumi'l-Kur'ân, Kahire: İsa el-bâbî el-Halebî, 1943, 1: 242.) 

Peygamberimizin (asm) “Arap lahni” ifadesinden kast edilen Arapların okuyuş şeklini 
taklit değil, fıtrî okuyuş olup herkesin kendi sesi ve frekansı ile ama tecvide riayet edilerek 
okunmasıdır. Tecvid ise Hz. Ali’nin (ra) tarifi ile “Harflerin mahrecinden düzgün çıkarılması 
ve durak yerlerinin bilinerek buna göre durulmasıdır.”  

Kurrâ denilen Kıraat alimlerine göre “Lahn-ı Arap” “Kur'an harflerini ve lafızlarını 
olması gerektiği gibi doğru ve fasih bir telaffuzla ve kulağı rahatsız etmeyecek tatlı ve akıcı 
bir eda ile icra etmektir.” (Mahmud Halîl el-Husarî, Ahkâmu Kıraati'l-Kur'ani'l-Kerim, Thk. 
Muhammed Talha Bilâl, Beyrut-1996, s. 17.) Bir başka tarifte ise; “Kur'an tilavetinde 
harflerin mahreçleri yönünden hakkını, sıfatları itibarıyla da hakkını ve müstahakkını yerine 
getirmek” şeklindedir.  

İbnü'l-Cezerî Tayyibetü'n-Neşr'inde sese özen göstermeye dikkat çeken bir ifadesinde 
Arap lahnine uyum konusunun da altını çizmiş ve sahih tilavetin bir diğer kriteri de okuyuşun 
“mümkün olduğu kadar güzel bir sesle ve Arap lahni ile icra edilmesidir.” (İbnü’l-Cezerî, 
Tayyibetü’n-Neşr fi’l-Kırââti’l-Aşr, Mısır-1950, 80. Beyit, s. 8.) diyerek okuyuşta tecvîd ve 
tertîle riayet esas olmak üzere, yabancı ses ve harf karıştırılmadan, Arap harflerinin orijinal 
fonetiğine ve diksiyonuna bağlı kalınması gerektiğini ifade etmiştir. 

Ebû Amr ed-Dânî (v. 444/1052) ve İbnü'l-Cezerî tecvîdli okumayı tanımlarken; 
okuyuşta ifrat ve tekellüften kaçınılmasını, ölçü ve dengenin önemini, telaffuzda dahi israf 
edilmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. (Dânî, et-Tahdîd, 169; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, 1: 212.) 

 
Kur’an Okuma Şekilleri 
Kıraat imamları ve alimleri Kur’an-ı Kerimin okuma şekillerini dörde ayırmışlardır: 

1. Tahkîk: Okuyuş seyri îtibariyle harflerin mahreç ve sıfatlarının tam ve net olarak 
gösterilmesine ve böylece harflerin belirginleştirilmesine îtina göstermeye, med, gunne vb. 
gibi uygulamalarda öngörülen ölçülerin eksiksiz edâsına imkân tanıyan okuyuş mertebesidir. 
Bununla birlikte, aşırı yavaşlayarak telaffuzun gereksiz yayılmasına ve ölçülerde mübalağa 
yapılmasına zemin hazırlamamak gerekir. Kur'an eğitim-öğretiminde daha çok tercih edilir. 

2. Hadr: Okuyuş seyrinde tecvîd kurallarına bağlı kalmak kaydıyla hızlı okumaktır. 
Hızın tilavet kriterlerini ihlal edecek seviyede olması kabul edilemez. Okuyuş hızına 
mütenasip olarak ölçüler süre olarak daralma gösterir. 

3. Tedvîr: Tahkîk ve hadr mertebesi arasında orta karar bir okuyuş mertebesidir. 
(Dânî, et-Tahdîd, 169; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, 1: 205-208; Gânim Kaddûrî el-Hamed, Şerhu'l-
Mukaddime el-Cezeriyye, Cidde-2008, 363; Mansûr, el-Vasît, 99-101.) 

4. Tertîl: Kıraat ederken yavaş yavaş acelesiz ilerlemek ve harfleri açık bir şekilde tek 
tek teleffuz etmektir. (Dânî, et-Tahdîd, 170; İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, 1: 207-208.) 

Kur'an'ın ifadesiyle “Hakka tilâvetihî” (Bakara, 2:121.) vasfını haiz, doğru bir tilavette 
dil, akıl ve kalb birlikte devrededir. Dil, harflerin doğru telaffuzu ve tecvidiyle devredeyken, 
akıl, manaların tefsiriyle, kalb ise okunan ve kavranan âyetlerin tedebbür ve tezekkürü ile 
gerekli dersi ve hisseyi almasıyla devrede olmalıdır. Özetle; dil tertîl eder, akıl tercüman olur, 
kalb ise vaazdan hissedar olur. (Sahih Tilavet Kriterleri, Mustafa Atilla Akdemir, 2018 
Doçentlik Tezi.) 

Peygamberimiz (asm) ayrıca “Kur'ân-ı Kerim'i sesinizle güzelleştirin” (Ebu Davud, 
Salât 355; Nesâî, Salât, 83; İbnu Mâce, İkâmet 176.) buyurmuşlardır. Bu da Kur’ân-ı Kerimde 



emredildiği şekilde “Kur’ân-ı tertil üzere okuyun!” (Müzzemmil, 73:4.) ayetine uygun 
tecvidle ve güzel bir üslup ile okumaktır.  

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
ULUMU’L-KUR’ÂN / KUR’ÂN İLİMLERİ 

 
Nüzûl-i Kur’ân’dan sonra Kur’ân-ı Kerim’den kaynaklanan pek çok ilim dalı ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan bir kısmı daha şunlardır: 
 
1. Esbâb-ı Nüzûl İlmi 
 Surelerin ve ayetlerin hangi sebeple nazil olduğunu araştıran ilim dalıdır. Zira bir ayetin 

nüzul sebebini bilinmedikçe onun hakiki manasını anlamak mümkün değildir. Bu sebeple 
buna önem verilmiştir. 

 
2. Muhkem ve Müteşabih İlmi 
Kur’an ayetlerinin bir kısmı muhkem, manası herkes tarafından anlaşılan rasih, bir 

kısmı ise manası zor anlaşılan ve yorum gerektiren ayetlerdir. Bunlar ancak ilimde rüsuh 
peyda eden ihtisas sahibi ilim adamları tarafından bilinir ve açıklanır. 

Kur’ân-ı Kerim “Elif, Lâm, Râ. Bu bir kitab âyetleri, muhkem ve en sağlam bir nazımla 
kuvvetlendirilmiştir.” (Hud, 11:1.) ayeti tüm ayetlerin “muhkem” olduğunu ifade ederken, 
“Allah sözün en güzelini, müteşabih ayetleri olan bir kitap inzal etti” (Zümer, 39:23.) ayeti de 
Kur’’an’ın ayetlerinin müteşabih olduğunu belirtmektedir.  

“O Allah, sana Kitab’ı indirendir. O Kur’an’ın bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın 
anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun 
olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek 
manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz 
katındandır” derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.” (Âl-i İmran, 3:7.) ayeti de 
bir kısım ayetlerin muhkem bir kısmının ise müteşabih olduğunu ifade etmektedir. Ancak 
Allah “Verrasihûne fi’l-ilmi” yani, ilimde ihtisas sahibi olan ve rüsuh peyda edenlerin “Bunun 
gerçek tevili Allah bilir” diye bir kısım manlarını açıklayacaklarını belirtir. Ebu İshak eş-
Şirâzî (v.467/1088) gibi alimlerin bu manayı tercih etmişlerdir.  

Peygamberimiz (asm) de “Müteşabih ayetler üzerinde münazara ve münakaşa 
edenlerden sakının!” (Buhari, 4:42.) buyurarak müteşabih ayetlere tabi olanlardan ümmetini 
sakındırmıştır. Hz. Ömer (ra) da bu konuda çok titiz davranmış ve müteşabihât ile meşgul 
olanları vaazdan men etmiştir. 

 
Müteşabih ayetler üç kısma ayrılır: 
1. Bilinmesi imkânsız olanlar: Bunlar “Mugayyebât-ı Hamseye” giren hususlardır. 
2. Sebepler dairesinde bilinmeyenler: Garib kelimelerdir. 
3. Bu ikisi arasında olanlar: Bunları da “İlimde rüsuh peyda edenler” açıklar ve tevilini 

beyan ederler. 
Peygamberimiz (asm) Abdullah b. Abbas’a (ra) “Allahım onu dinde fakih kıl ve ona 

Kur’ân’ın tevili öğret!” (Buhari, Fezail, 24; İlim, 17; Müslim, Fezail, 138.) diye dua etmiştir. 
İbn-i Abbas (ra) “Muhkemler; nasih, helal, haram, hudud ve fezail gibi amele taalluk eden 
hususlardır. Müteşabihler ise, mensuh, mukaddem, muahhar, emsal ve yeminler gibi, iman 
edilen ama amele taalluk etmeyen hususlardır” demektedir. 

Müteşabih ayetler: 



1. Lafzen müteşabih olanlar: Abese Suresinde “ve fakiheten ve ebbâ” ayetinde “ebben” 
kelimesi bilimememekte ancak “Metaen leküm ve li-enâmikum” yani “Size ve 
hayvanlarınıza faydalı olsunlar” ayeti ile ebbân’ın “otlaklar” olduğı anlaşılmaktadır. 

2. Manada müteşabih olanlar: Allah’ın sıfatları, ahvâl-i kıyamet, cennet ve cehennem 
hayatı ile ilgili hususlar. “Allah Arşa istiva etmiştir.” (Taha, 20:5.) “Allah’ın eli 
onların eli üzerindedir.” (Fetih, 48:10.) gibi ayetler böyledir. 

3. Hem lafzen hem manen müteşabih olanlar: “Evlere arkadan girmeniz iyilik değildir” 
(Bakara, 2:189.) buyurur. Bu ayet Arap adeti bilinmezse anlaşılmaz. Nitekim 
Araplar ihrama girip hac ve umre yapmadan eve gelenler evlerine kapıdan değil, 
arkadan bir delik açıp eve girerlerdir. Yüce Allah bu adete telmihan bu hususu 
anlatıyor. Yoksa bu husus anlaşılamaz. 

 
3. Hurûf-u Mukatta İlmi 
Bunlar şifreye benzer surelerin başlarındaki başlangıç harfleridir. 29 Surenin başında 29 

harfe mukabil olmak üzere bulunmaktadır. Bu surelerin 27 tanesi Mekkî, 2’si Medenîdirler. 
Huruf-u Mukattaa 28 harfin yarısının adedi olan 14 harften ibaret olup 13 ayrı şekilde nazil 
olmuştur. Bazısı tek, bazısı iki, bazısı üç, bazıları dört ve bazıları beş harften ibarettir.  

Medenî Surelerin başlarında olanlar “Bakara” ve “Âl-i İmran” suresidir. Diğerleri 
Mekke’de nazil olmuşlardır.  

On üç şekil şöyledir: 
“Kâf, Nûn, Sâd, Tâ Hâ, Tâ Sîn, Yâ Sîn, Elif Lâm Mîm, Elif Lâm Râ, Ta Sîn Mîm, Elif 

Lâm Mîm Sâd, Elif Lâm Mîm Râ, Kâf Hâ Yâ Ayîn Sâd” 
Bu harfler Kur’ân’ın esrarındandır. Buna dair ilim de “İlm-i Mestûr” ve “Sırr-ı 

Mahcûb”dur. Hz. Ebubekir Sıddîk (ra) “Her kitabın bir sırrı vardır. Allah’ın Kur’ân’daki sırrı 
da evaîl-i suverdir” yani, surelerin önündeki huruf-u mukattaattır demiştir. Hz. Ali (ra) “Her 
kitabın bir zübdesi, özü ve özeti vardır. Kur’ân’ın zübdesi de hurûf-u hecâdır” der. İmam Şiblî 
(ra) “Onlar Allah’ın sırrıdır onu talep etmeyin” demiştir. İbn-i Abbas (ra) “Alimler onu “Bu 
harfler gizli ilim ve kapalı sırlardır. Allah onların bilmeyi kendisine mahsus kılmıştır.” 

Peygamberimiz (asm) “Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa ona bir hasene vardır. 
Bir hasene on sevaptır. Ben Elif-Lâm-Mîm bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, Lâm bir 
harftir ve Mîm bir harftir” (Feyzu’l-Kadir, 1:21.) buyurarak harften kast edilenin huruf-u hecâ 
denilen tek harfler olduğunu ifade eder.  

İmam Fahreddin-i Râzî “Allah ilim denizinden Resullerine lüzumu kadar, onlar da 
âlimlere gereği kadar, onlar da halka anlayıp kabul edebilecekleri kadar verdiler. Çünkü 
Peygamberimiz (asm) ‘İnsanlara akıllarına göre konuşun. Onların Allah’ı ve Resulünü 
yalanlamalarını ister misiniz?’ buyurarak anlayacakları kadar anlatmalarını istemiştir. Yoksa 
akılları zayıftır, insanlar anlayamazlardı ve fitneye düşerlerdi. (F. Râzî, Tefsir-i Kebir, 1:227.) 

 
Huruf-u Mukattaa Konusunda Ulemanın Yorumları 
1. Huruf-u Mukattaa’nın bir kısmı müstakil ayet, bir kısmı ise ayet değil, ayetin bir 

cüz’üdür. Altı adet “Elif Lâm Mîm” yedi adet “Hâ Mîm” İki adet “Tâ Sîn” birer sure 
başlarında ise “Tâ Hâ, Yâ Sîn, Elif Lâm Mîm Sâd, Kâf Hâ Yâ Ayin, Sâd” bunlar ayet kabul 
edilirken “Elif Lâm Mîm Râ, Elif Lâm Râ, Tâ Sîn, Sâd, Nûn, Kâf” ayetin birer cüz’üdür. 
Edebiyat ve Arap dilinde uzman olan “Keşşaf” sahibi Zemahşerî el-Türkî bunların kıyasî 
değil, tevfikî olduğunu ve vahiyle böyle geldiğini ve yazıldığını ifade eder.” (Keşşâf, 1:25.) 

 
2. Kur’ân-ı Kerim tedebbür ve tefekkürü, aklı çalıştırmayı ve düşünmeyi, araştırıp 

hakikatleri ortaya çıkarmayı emreder. Elbette huruf-u mukattaa üzerinde de düşünmelidir. 
Bunların bir anlamı ve muhtelif anlamları olmasaydı Peygamberlerin inzarının anlamı 
olmazdı. “Lisânun Arabiyyun mübîn” (Nahl, 16:103.) yani açık ve fasih Arapça ve anlaşılır 



olmasını ifade eden ayet mukattaatın da anlaşılır olmasını iktiza eder. Böyle olunca harflerin 
de mefhumunun olması gerekir.  

Peygamberimiz (asm) bize Kur’an ve Sünneti bırakmıştır. (Muvatta, Kader, 3.) 
Kur’ân’a temessük etmeyi istemektedir. Kelamdan maksud olan ifhamdır. Elbette bir 
manalarının olması gerekir. 

 
3. Ayrıca bu harfler surelerin isimleridir. Hem bir kısım Araplar bakıra “Sâd” nakide 

“Ayn” buluta “Ğayn” dağa “Kâf” ve balığa “Nûn” derlerdi. Bu harflerin bu anlamları 
içermediği iddia edilemez.  

 
4. Yine bu harflerin her biri Allah’ın isimlerinin baş harfleri olup bu isimlere 

remzetmekte ve işâret etmektedir. (F. Razi, Tefsir, 1:230.) Abdullah b. Abbas (ra) “Elif” 
Allah’ın Ehad, Evvel, Âhir, Ezkâ, Eydâ isimlerini; “Lâm” Latîf ismini; “Mim” Mecîd, 
Menaan, Mâlik isimlerini, “Kâf Hâ Yâ Ayin Sâd” ise “Kâfiyen, Hâdiyen, Hakîm, Alîm ve 
Sâdık isimlerini; “Elif Lâm Râ” ise, “Enellahü erâ (Ben Allah’ım görürüm) “Enellahü Efdal” 
(Ben Allahım fazilet bendendir) “Enellahü a’lemü ve erfau” (Ben Allah’ım, her şeyi bilir ve 
her şeye layık olanı veririm) anlamlarına geldiğini ifade eder.  

“Elif Lâm Mîm” Allah, Cebrail ve Muhammed’i remzettiğini Allah’ın Cebrail vasıtası 
ile Muhammede bu Kur’anı inzal ettiğini ifade eder demişlerdir. “Enzelallhü’l-Kitâbe alâ 
lisân-i Cebraîle ilâ Muhammed’in sallallahu aleyhi vesellem” anlamı verilmiştir.  

 
5. İmam Fahreddin-i Râzî’ye göre bu harler ayrıca başlarında bulunan surelerini 

isimleridir. (Razi, Tefsir, 1:230.) 
 
6. Bir başka görüşe göre bu harfler münferid harfler olup müşriklerin dikkatini çekmek 

ve onlara “Kur’an bu harflerle nazil olmaktadır. Siz de bu harflerle onun bir benzerini 
getirin!” diye onları tehdit etmek içindir. Yine bu ifadeler “Elâ ve “Emâ” gibi dikkati  çekmek 
içindir denilmiştir. 

 
7. Yine İslam muhakkikleri bu harflerden “Ebced ve Cifir” hesapları ile pek çok esrarın 

ortaya çıkmasını ve geleceğe ait pek çok ihbar-ı gaybinin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. 
Şöyle ki:  

Es-Süheylî “Surelerin evvelindeki harflerin mükerrerleri hazfedilirse geriye kalan 
karfler bu ümmetin bekasına işâret eder” (el-İtkân, Suyûtî, 2:10.) yani, ebcedi değeri ile 
ümmetin müddet-i ömrüne işaret eder demiştir.  

“Elif Lâm Mîm! Gulibeti’r-Rum” ayeti (Rum, 30:1.) Beytü’l-Makdisin (Kudüs) 583 
tarihinde Müslümanlar tarafından fethedileceğini çıkartır. Muhiddin-i Arabî (ra) “Fütühât” 
isimli eserinde 29 sure başındaki mukattaatın adedinin toplamının 78 olduğunu ifade ettikten 
sonra “İman yetmiş küsur şubedir” hadisi ile münasebet kurar. Peygamberimizin (asm) “İman 
yetmiş küsur şubedir” (Ebu Davud, Sünen, 11:522.) hadisine uygun demişlerdir.  

İslam muhakkikleri “Kişi sure başlarındaki harflerin hakikatini bilmedikçe imanın 
sırrını tam ikmal etmiş olmaz” (Ruhu’l-Meânî, 1:88.) demişlerdir. Şiiler huruf-u mukataanın 
mkerrerlerini hazfederek “Sıratün alâ hakkı nemsekuhû” cümlesini çıkarmış ve Hz. Ali’nin 
(ra) hilafetinin doğruluğunu iddia etmişlerdir. Ehl-i Sünnet de “Sah tarîkuke maa’s’Sünne” 
yani “Ehl-i Sünnet yolunu tutun” anlamını çıkarmışlardır.  

Bu babda çok şeyle söylemişlerdir. 
 
4. Fevâtih-i Suver İlmi  
Celaleddin-i Suyûtî (ra) surelerin başlangıçlarını on gruba ayırmıştır.  



1. Tesbih ve Tahmid ile başlayan 14 Sure vardır. Beş sure “Elhamdülillah” ile, yedi sure 
“Sübhanallah” ile, iki sure ise “Tebâreke” ile başlamaktadır.  

2. 29 Sure “Hurûf-u Mukattaa” ile başlar.  
3. On sure “Nidâ” ile başlar. Bunların beşi ümmete hitaptır. Beş sure de Peygambere 

hitap ile başlar.  
1. Nisa Suresi, “Ya Eyyühennâs!” ile başlamaktadır. 
2. Maide Suresi “Ya Eyyühellezîne Âmenû!” ile başlamaktadır. 
3. Hac Suresi “Yâ Eyyühennâs!” ile başlar. 
4. Hucurat Suresi “Ya Eyyühellezîne Âmenû!” ile başlar. 
5. Mümtahine Suresi “Yâ Eyyühellezîne Âmenû!” ile başlamaktadır. 
6. Ahzab Suresi “Ya Eyyühennebiyyü” ile başlar. 
7. Talak Suresi “Ya Eyyühennebiyyü” ile başlar. 
8. Tahrim Suresi “Ya Eyyühennebiyyü” ile başlar. 
9. Müzzemmil Suresi “Ya Eyyühelmüzzemmil” ile başlar. 
10. Müddessir Suresi “Ya Eyyühelmüddessir” ile başlar. 

 
4. 21 Sure “Haber Cümlesi” ile başlamaktadır.  
5. 17 Sure “Kasemle” /yeminle başlar. “Vennecm” “Velasr” “Vessaffât” gibi. 
6. 7 Sure “Şart” ile başlar. “İzâ vakaati’l-vâkıa” “İza câe nasrullahi” gibi. 
7. 6 Sure “Emir” sığası ile başlamaktadır. “Kul hüvallahü ahad” gibi. 
8. 6 Sure “Soru cümlesi” ile başlar. “Elem neşrah leke sadrek!” “Amme yetesâelûne.” 
9. 3 Sure “Dilek” ile başlamaktadır. “Veylün li külli hümeze” “Tebbet yeda” gibi. 
10. Ta’lil ile başlayan bir sure vardır. O da “Kureyş” suresidir.  
Bu konularda İmam Gazali ve Tacüddîn Mevsılî’nin eserleri vardır. 
 
5. Garibu’l-Kur’an İlmi 
Garib, yabancı ve acib demektir. Muhammed el-Hattabî’ye göre kelâmda garib, 

anlayıştan uzak ve mestur olan kelimelerdir. Bu ailesinden uzak garib kimselere benzer. Şer’î 
ilimlerin en faydalısı Kur’an ile meşgul olmaktır. Kur’an ile meşguliyetin en faziletlisi ise 
“İman hakikatlerini neşretmekle” meşgul olmaktır. Zira bu sahabenin takip ettiği yoldur. 
“Sahabe Mesleği”dir.  

Allah’ın kelamı her Resule kendi lisanında nazil olmuştur. “Ve ma erselna min resulin 
illa bi-lisani kavmihi li-yübeyyine lehüm.” “Biz her ümmetin anlaması için onların dili ile 
gönderdik” (İbrahim, 14:4.) “İnnâ enzelnâhü Kur’ânen Arabiyyen lealleküm ta’kılûn” 
“Kur’ân’ı anlayasınız diye Arapça olarak inzal ettik” (Yusuf, 12:3.) ayetleri bunun delildir. 

Arap dili fesahat ve belagatta eşsizdir. Hem her mefhumu ifade edebilecek kadar 
kapsamlı, hem yeni kelime türetebilecek bir yapıya sahiptir. Peygamberimiz (asm) “Rabbim 
beni terbiye etti. Ben Arapların en fasihiyim” buyurmuşlardır. (Garibu’l-Hadis, İbnu’l-Esir, 
1:3.)  

Hz. Ali (ra) “Peygamberimiz (asm) çeşitli kabilelerden gelen elçilerle onların lehçeleri 
ile konuşurdu” demiştir. Sahabeler de bilemedikleri ve anlamadıkları kelime ve terimleri 
Peygamberimize (asm) soruyorlar ve öğreniyorlardı.  

Arap dili konusunda ilk eser yazan Ebu Ubeyde Ma’mer b. El-Müsennâ (v.210/825.) 
İbn-i Cerir, Şafiî, Ebu Ubeyde “Kur’ân’da bir tek yabancı kelime olmadığınu” iddia ederler. 
Hepsi Arapçadır. Bazıları ise yabancı kelime vardır derler. Peygamberimize (asm) “Hangi 
ilim daha hayırlıdır?” diye soruldu. Cevap verdi: “Kur’ân’ın i’rabını yapınız ve onun garâibini 
inceleyiniz” (Mecazu’l-Kur’ân, Mukaddime, 35.) buyurmuşlardır. 

Kur’ân’daki ifadeler Arapça olmakla beraber çeşitli lehçelerdendir. Yabancı dillerde de 
ona benzer kelimeler bulunabilir. Bu Kur’ân’ın başka dilden kelime aldığını göstermez.  

 



6. Üslubu’l-Kur’ân 
Yirmi üç yılda Cebrâil’i (as) vasıtasıyla Peygamberimize (asm) nâzil olan Kur’ân-ı 

Mucizü’l-Beyan çok kısa denecek bir süre içerisinde, nazmında, surelerinde, âyetlerinde, 
kıssalarında, va’z-u nasihatlerinde, emsallerinde, hitaplarında ve hüccetlerindeki uslübu 
sayesinde insanlığa büyük tesirlerde bulunmuş, kalpleri ve akılları ceabetmiş ve ve kendisine 
celbetmiştir. Böylece hurafe ve putperestliği kökünden yıkmıştır. 

Kur’ân-ı Kerim nazım ve nesir olmadığı halde bütün nazım ve nesirlerin fevkıne 
çıkmıştır. Kur’ân’ın bu üslubu karşısında el-Velid, Lebid, el-A’şâ, Kaab b. Züheyr gibi 
edibler ve beliğler hayret ve takdilerine gizliyememişlerdir. Velid b. Mugire, Ahnes b. Şerik 
ve Ebu Cehili Necm Suresi okununca secdeye mecbur etmiştir. Utbe b. Rebia’yı hayrete 
düşürerek “Bu sözler ne şiirdir ne sihir ve ne de kehânet” diyerek ilâhî olduğunu itirafa 
mecbur etmiştir.  

Batılı müsteşriklerden Regis Blachere, Henri Lammens, İ. Goldzer, Palmer ve Yahudi 
âlimi Hırsfield “Kur’an erişilmez bir üsluba sahiptir” demeye mecbur olmuşlardır. 

 
7. İ’câzu’l-Kur’ân (Kur’ân’ın Mucizeliği ve Eşsizliği) 
Kur’ân “Kelamullah” olduğu için Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Kur’an 7 vecihle 

harika ve 40 vecihle mucizedir” buyurur. Bunu “İşâratu’l-İ’câz” “Rumuzât-ı Semâniye” ve 
“Mu’cizâtu Kur’ân” Risaleleri ile ispat etmiştir. 

Peygamberimiz (asm) “Yüce Allah her peygambere bir mucize vermiştir. Bana ise 
mucize olarak Kur’ân verildi. Ümit ediyorum ki kıyamette ümmetim, ümmetlerin en fazlası 
olsun!” (Buhari, 9:113.) buyurdular. Bu hadis-i şerif bize Kur’ân-ı kerimin diğer mucizeler 
gibi hissî, yani göze hitap eden bir mucize değil, akla hitap eden ilmî bir mucize olduğunu 
ifade etmektedir. İlim ve fen inkişaf ettikçe Kur’ân-ı Kerimin mucizevi yönü daha da ortaya 
çıkacaktır ve insanlar kıyamete yakın daha fazla İslam’a ve Kur’ân’a sahip çıkacaklar 
demektir. Bu hususu Bediüzzaman “Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor, rumuzu 
tavazzuh ediyor” ifadeleri ile açıklamıştır. 

Kur’ân-ı Kerim aklî, ilmî ve ebedî bir mucizedir; zira Allah kelamıdır. “Bütün insanlar 
ve cinler toplanarak bu Kur’ân’ın mislini yapmaya çalışsalar, birbirlerine yardım da etseler 
yapamazlar” (İsra, 17:88.) ayeti bu konuda insanlara ve cinlere meydan okumaktadır. 
Arapların en meşhur şairlerinden Lebid “Bakara ve Âl-i İmran Surelerini” dinledikten sonra 
“Artık bana şiir yazmak yakışmaz” demek zorunda kalmıştır. (İbn-i Abdi’l-Berr, el-İstiâb, 
3:309.)  

Kur’ân-ı Kerimin, havassa ve ulemaya hitap eden mucizevi yönleri çoktur ve bunu 
ancak ihtisas sahibi alimler anlarlar ve bu konuda yüzlerce kitap telif edilmiştir. Halka ve 
avama hitap eden mucizevi yönleri şöyledir.  

1. Kur’an-ı Kerimin okunması ne okuyanı ve ne dinleyeni asla usandırmaz. 
2. Ezberlenmesi kolaydır. Kur’an’dan başka kitapların hafızları yoktur. 
3. Okunması ruhlara ve hastalara şifa, dertlilere devadır.  
4. Tevafukatı hadsizdir. Bediüzzaman göze hitap eden ve tevafukatı gösteren Kur’an-ı 

Kerimi talebelerine yazdırmıştır. Özellikle “Lafzatullah” tevafuku mucizedir. 
5. Gaybden geçmişten verdikleri haberler doğrudur ve gelecekten verdiği haberler 

kesinlikle çıkmıştır. Tevrat ve İncil’deki doğruları tasdik, yanlışları tashih eder. 
6. İnsanlığa ait ve lazım tüm ilimleri camidir. Her kelimesi bir ilmin anahtarıdır, 

anahtar kelimesidir. Bu sebeple “Kur’an-ı Kerimde 77.000 ilim vardır” demişlerdir. 
7. Asla değiştirilemez, tahrif edilemez, ilave ve noksan içinde bulunamaz. Zira yüce 

Allah “Kur’an’ı biz inzal ettik, koruyacak olan da biziz!” buyurmuş ve korumuştur. 
8. Getirdiği dinî, siyasî ve içtimaî prensipler eşsizdir ve insanlığın saadetini sağlar. 
9. Ayetler 23 senede nazil olduğu halde aralarında öyle bir insicam vardır ki sanki bir 

anda nazil olmuş gibidir.  



10. Kur’ân’ın üslubu ve ikna kabiliyeti fevkaladedir ve mucizedir. 
11. Böyle bir kitabın okuma-yazma bilmeyen, hiçbir alimden ders almayan ümmî bir 

peygamberden gelmiş olması mucizelerin mucizesidir. 
 
8. Kasemâtü’l-Kur’ân İlmi: (Kur’ân’daki Yeminler)  
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde zatına, esmâsına, peygamberlerin geldikleri beldelere, 

Kur’ân’a, Meleklere, kıyamet gününe, tabiattaki sema, necm, şems, kamer, asr, leyl gibi 
vakitlere yemin etmektedir. Bunun sebebi o varlıklara kutsiyet vermek suretiyle insanların 
nazar-ı dikkatini onlara çekmek ve onlar üzerinde düşünmelerini, incelemelerini ve 
araştırmalarını sağlamaktır. Bununla insanlığın ilmen ve fennen ve ahlaken terakki ve 
tekâmülü sağlamaktır.  

Yemin kutsal olan şeyler üzerine yapılır. Araplarda yeminin önemi büyüktür. Yemin 
ifadesi “vav” “tâ” ve “be” harfleridir. “Vallahi” “Billahi” ve “Tallahi” Allah adına yemin için 
kullanılır. Başına “vav” getirilen kelimeler de yemin kelimeleridir. Yüce Allah yeminle 
sözlerini ve ayetlerini te’yit etmiş ve o şeylerin kadrini ve değerini yüceltmiştir. 

Kur’ân-ı Kerim 17 sureye yeminle başlar. Bunlar: 
1. “Vessâffâti saffen” ile meleklere dikkati çeker.  
2. “Vessmâi zâti’l bürûc” ve “Vessemâi ve’t-Tarik” ile feleklere dikkati celbeder. 
3. Altı surede felekler içindeki varlıklara dikkati çeker. “Vennecmi” ile yıldızlara, 

“Velfecri” ile fecir vaktine, “Veşşemsi” ile güneşe, “Velleyli” ile geceye, 
“Vedduhâ” ile duha vaktine, “Velasri” ile asra ve ahir zamana dikkati çeker.  

4. “Vezzâriyat” ve “Vel-mürselât” buyurarak havaya ve rüzgâra dikkat çeker. 
5. “Vettur” ile Tur dağına ve toprağa dikkatimizi celbeder. 
6. “Vettîn ve’z-Zeytun” ile nebatata, incir ve zeytin gibi nimetlere dikkati çeker. 
7. “Ve’n-Nâziât” ile hayvan-ı natıka ve meleklere dikkatimizi celbeder.  
8. “Ve’l-âdiyat” ile at gibi binek hayvanlarına ve bineklere dikkatimizi çeker.  
9. Yedi defa kendi ismine yemin eder. “Feve-Rabbike le-nes’elennehüm ecmaîn” 

(Hicr, 15:92.) “Rabbine yemin ederim ki onları sorguya çekeceğiz” buyurur.  
Zariyat, 51:23; Yunus, 10:53; Tegâbün, 64:7; Meryem, 19:68; Nisa, 4:65; Meâric, 
70:40.) aynı şekilde zatına yemindir. 

10. Ayrıca “Tevhid” için “Kur’ân okuyan, şeytanı kovan, namaz kılana yemin olsun 
ki!” (Saf, 37:1-4.) buyurarak bu ibadetlerin ne kadar değerli olduğuna dikkati çeker. 

11. Yine nübüvvetin hak olduğu ve Kur’ân’ın hak kelâmullah olduğunu yeminle teyid 
eder. “Yasin! Ve’l-Kur’âni’l-hakîm. İnneke le-mine’l-mürselîn” (Yasin, 36:1-3.) 
Yine “Hâ-Mîm! Ve’l-kitabi’l-Mübîn!” (Zuhruf, 43:1-3.) ferman ederek Kur’an’a 
yemin eder. 

12. Ahiretin ve azabın hak olduğunu beyan için yemin eder. “Vettur, ve kitâbin 
mestur… İnne azabe Rabbike le-vâkı’” (Tur, 52:1-7.) Tur’a, yazılmış kitaba, beyt-i 
ma’mura, yükseltilmiş tavan gibi semalara, coşup dalgalanan maddi ve manevi 
rahmet ve bereket denizlerine yemin olsun ki Allah’ın azabı vaki olacaktır” ferman 
eder.  

13. Peygambere üç yerde yemin etmiştir. “Kafir olanlar, sanırlar ki öldükten sonra 
dirilmeyecekler… Kesin olarak; de ki: Evet ve Rabbime andolsun ki elbette 
dirileceksiniz, sonra da ne yaptıysanız size haber verilecek ve bu, Allah'a pek 
kolaydır.” (Tegabün, 64:7.) “Kafir olanlar dediler ki: Kıyamet kopmayacak; de ki: 
Hayır, gizli şeyleri bilen Rabbime andolsun ki kopacak kıyamet başınıza; zerre 
kadar bir şey bile gizli kalmaz ondan; göklerde olsun, yeryüzünde bulunsun, bundan 
da küçük olsun, bundan da büyük olsun, hepsi de apaçık kitaptadır.” (Sebe, 34:3.) 
“Senden ‘O gerçek mi?’ diye soruyorlar: De ki: Evet, and olsun Rabbime ki 
gerçektir ve siz de ondan kurtulmayacaksınız.” (Yunus, 10:53.) 



14. Yüce Allah Keleme ve deftere de yemin etmiştir. “Nûn. Vel-Kalemi ve mâ 
yesturûn!” (Kalem, 68:1.) “Kaleme ve yazılan satırlara yemin olsun ki!” buyurarak 
okumaya ve yazmaya ne kadar değer verilmesi gerektiğni ihtar eder kalemi ve 
defteri kutsar.  

15. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde bir de kaseme “Lâ” kelimesini ilave eder. Bu durum 
Arapların geleneğinde vardı. Bu yemine ayrıca bir te’kiddir. Katmerli yemin 
demektir. “Lâ uksimu bi-yevmi’l-kıyameh!” (Kıyame, 75:1.) “Kıyamet gününü 
yeminler olsun ki!” demektir. “Lâ uksimu bi-haza’l-beled” (Beled, 90:1.) “Bu kutsal 
beldeye yeminler olsun ki!” demektir. 

a. Bu ayetlerde “Lâ” ile te’kidin bir anlamı ayetin âhengini tezyin içindir. 
Burada olumsuzluk ve nefiy manası kast edilmemektedir. “Hayır!” demektir.  

b. Bu “Lâ” te’kid olup “Lam” şeklinde lâm-ı ibtidâiyedir. “Lâ Uksimu” 
kelimesinin manası “Elbette yemin ederim ki!” demektir. 

c. “Lâ Vallahi!” “Hayır! Vallahi!” anlamında olup kast ettiği manalar; “İş 
onların zannı gibi değildir.” “Yemin ederim ki başka söze gerek yoktur!” 
“Hayır! Hakikat şu şekildedir ki!” anlamlarını ifade eder.  

Evet, Kur’ân-ı Kerim okuyanlarına bunları ihtar ediyorum. Kur’an okuyanlar ise 
insanlar ve özellikle Müslümanlardır. Öyle ise bu ayetleri nefsimize hitap ederek okumak ve 
yeminle başlayan ayetlere daha fazla dikkat etmek ve ne dediğine değer vermek gerekir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Kur’ân’daki yeminler hakkında şöyle buyurur: 
“Kur'an'da kasem ile temeyyüz etmiş olan ecram-ı ulviye ve süfliyeyi tefekkürden gaflet 
edenleri daima ikaz ederler. Evet, kasemat-ı Kur'aniye, nevm-i gaflette dalanlara kar'u'l-
asâdır.” (Muhakemât, Unsuru’l-Hakikat, s. 23.) 

1. “Meselâ, “Yemin olsun güneşe ve aydınlığına.” (Şems, 91:1.) daki kasem, On 
Birinci Sözdeki muhteşem temsilin esasına işaret eder; kâinatı bir saray ve bir şehir 
suretinde gösterir.” 

2. Hem “Yâsin. Hikmet dolu Kur’ân’a yemin olsun.” (Yâsin Sûresi, 36:1-2.) deki 
kasemle, i’câzât-ı Kur’âniyenin kudsiyetini ve ona kasem edilecek bir derece-i 
hürmette olduğunu ihtar eder.” 

3. “Kayan yıldıza yemin olsun.” (Necm, 53:1.) “Yemin ederim yıldızların mevkilerine. 
Bu bir yemin ki, bilseniz, ne büyüktür!” (Vâkıa, 56:75-76.) deki kasem, yıldızların 
sukutuyla, vahye şüphe îras etmemek için cin ve şeytanların gaybî haberlerden 
kesilmelerine alâmet olduğuna işaret etmekle beraber, yıldızları dehşetli 
azametleriyle ve kemâl-i intizamla yerlerine yerleştirmek ve seyyaratları hayret-
engiz bir surette döndürmekteki azamet-i kudret ve kemâl-i hikmeti, o kasemle ihtar 
ediyor.” 

4. “Yemin olsun rüzgâra.” (Zâriyât, 51:1.) “Yemin olsun gönderilen meleklere.” 
(Mürselât, 77:1.) deki kasemde, havanın temevvücâtı ve tasrifâtı içinde mühim 
hikmetleri ihtar etmek için, rüzgârlara memur melâikelere kasemle nazar-ı dikkati 
celb ediyor ki, tesadüfî zannolunan unsurlar, çok nazik hikmetleri ve ehemmiyetli 
vazifeleri görüyorlar.” 

5. “Ve hâkezâ, herbir mevkiin, ayrı ayrı nüktesi ve faidesi vardır. Vakit müsait 
olmadığı için, yalnız icmâlen “Yemin olsun incire ve zeytine.” (Tîn, 95:1.) 
kasemindeki çok nüktelerinden bir nükteye işaret edeceğiz. Şöyle ki: “Cenâb-ı Hak, 
tîn ve zeytinle kasem vasıtasıyla azamet-i kudretini ve kemâl-i rahmetini ve büyük 
nimetlerini ihtar ederek, esfel-i sâfilîn tarafına giden insanın yüzünü o taraftan 
çevirip, şükür ve fikir ve iman ve amel-i salih ile, tâ âlâ-yı illiyyîne kadar terakkiyât-
ı mâneviyeye mazhar olabilmesine işaret ediyor. Nimetler içinde tîn ve zeytinin 
tahsisinin sebebi, o iki meyvenin çok mübarek ve nâfi olması ve hilkatlerinde de 
medar-ı dikkat ve nimet çok şeyler bulunmasıdır. Çünkü, hayat-ı içtimaiye ve 



ticariye ve tenviriye ve gıda-yı insaniye için zeytin en büyük bir esas teşkil ettiği 
gibi; incirin hilkati, zerre gibi bir çekirdekte koca incir ağacının cihazatını saklayıp 
derc etmek gibi bir harika mucize-i kudreti gösterdiği gibi, taamında, menfaatinde 
ve ekser meyvelere muhalif olarak devamında ve daha sair menâfiindeki nimet-i 
İlâhiyeyi kasemle hatıra getiriyor. Buna mukàbil, insanı iman ve amel-i salihe 
çıkarmak ve esfel-i sâfilîne düşürmemek için bir ders veriyor." (Mektubat, 29. 
Mektup 2. Nükte, s.554.) 

 
9. Kısasu’l-Kur’ân İlmi: (Kur’an’da Geçen Kıssalar) 
Kur’ân-ı Kerimde Peygamberlere ve geçmiş milletlere ait kıssalar vardır ve bunlar 

Peygamberlerin “Tevhid Mücadelesi” bağlamında anlatılmıştır. Amaç tarih bilgisi vermek ve 
hikâye anlatmak değil, iman davasını anlatmaktır. Allah’a iman etmeyen, fısk ve sefahate, 
küfür ve dalalete düşenlerin ve Allah’ın elçilerine uymayanların akıbetlerini haber vermektir.  

Bu kıssalar insanlığın ortak özelliklerini, psikolojik ve sosyolojik yönlerini nazara 
vermek ve geçmiş hadiseler değil, her zaman yaşanan ve yaşanması muhtemel olan olaylardan 
ders ve ibret almayı sağlamaktır. Bu sebeple her ayet tüm insanlığı ilgilendiren umumi bir 
kuralı nazara vermektedir. Bu sebeple Kur’ân-ı Kerim her asırda yeni nazil oluyor gibi o asrın 
hadiselerine dikkatleri çekmekte ve çıkış yollarını göstermektedir. 

Kıssaların bir diğer yönü ahlâkî ve terbiyevî oluşudur.  
Kur’ân-ı Kerimde geçen kıssalar şunlardır: 
1. Hz. Âdem ile Şeytan’ın mücadelesi, tüm insanların mücadelesidir. 
2. Âdem ile Havva kıssası her ailenin hayat hikayesidir. 
3. Kabenin inşaası, Hz. İbrahim ve İsmail (as) kıssası. 
4. Lokman’ın (as) oğluna öğütleri tüm çocuklara verilecek öğütlerdir. 
5. Yusuf (as) ve Yakub’un (as) çocukları kardeşler arasındaki olayları anlatır. 
6. Süleyman (as) ve Belkıs kıssası yönetim için güzel bir örnektir. 
7. Musa (as) ile Firavun kıssası İman Davasının anlatılmasıdır. 
8. Musa (as) ile Hızır kıssası ilmin her yerden alınması gereğini ders verir. 
9. Zülkarneyn kıssası Ulu’l-Azm peygambere nebilerin uymasını ders verir. 
10. Hz. İbrahim (as) ile Nemrud kıssası akıl yoluyla imana ulaşma ve iman davasını her 

hal ve şartta anlatma ve asla taviz vermemenin dersini verir. 
11. Yunus (as) kıssası Allah’tan başka melce ve mence olmadığının dersini verir. 
12. Eyüb (as) kıssası hastalık ve şifanın Allah’tan geldiğini Allah’a tevekkülü ders verir. 
13. Ashab-ı Kehf kıssası gençlerin iman davası için verdiği mücadeleyi anlatır. 
14. Lut (as) kıssası sapkın insanların ve bozuk toplumum ıslahının zorluğunu ders verir. 
15. Beni İsrail’in kıssası fikren sapkın insanların tehlikelerini ve fesadını anlatır. 
16. Ashab-ı Fil kıssası Allah’ın evini ve dinini Allah’ın koruduğunu ders verir.  
17. İsa (as) Zülkarneyn (as) ve Yahya (as) kıssası din adına hareket eden sapkınların ne 

gibi cinayetleri işleyebileceği ve toplumda nasıl fesada sebep olacağını ders verir. 
18. İsra, Miraç ve Hicret hadisesi Peygamberimizin (asm) Allah katındaki değerini ve 

bunun büyük imtihanları ve sıkıntıları yaşamakla kazanılacağının dersini verir. 
19. Bedir – Uhud ve Ahzab hadiseleri Peygamberimizin (asm) iman davası ve idarecilik 

dersini tüm insanlığa ders verir. 
20. Beni Nadr “Sözleşmelere ihanet edenlerin” ne gibi cezaları hak ettiği dersini verir.  
21. Münafıkların kıssaları her zamanda çoklukla bulunan münafıklarla nasıl mücadele 

edileceğinin dersini verir. 
İnsana yaşanan olaylar kadar tesir eden ve ders ve ibret almasını sağlayan bir şey 

yoktur. İnsanların çok azı nasihatle yola gelir. Çokları ancak musibetlerle ders alırlar. Kur’an 
bu dersi insanlara kıssalarla anlatmaktadır. Bu gibi olaylar her asırda tekerrür ettiği için 



“Tarih tekerrürden ibarettir” denilmiş, tarihten ders alanların başarılı olacağı ve Allah rızasını 
kazanacağı bu şekilde anlatılmıştır. 

İslam bilginleri, tarihçiler ve müfessirler “Kısasu’l-Kur’ân” “Kısas-ı Enbiya” 
“Peygamberler Tarihi” gibi binlerce eserler yazarak insanlığı irşad etmişlerdir. Yüce Allah 
Kur’ân-ı Kerimde bu kıssaları anlatarak buna vesile olmuştur. 

 
10. Tekrârât-ı Kur’âniye / Kur’ân’daki Tekrarlar 
Kur’ân-ı Kerimde kelimeler, ayetler ve kıssalar tekrar tekrar anlatılmaktadır. Bunun 

hikmetini kavrayamayan cahiller bunu tenkit etmektedirler. Bediüzzaman Said Nursi 
hazretleri tekraratın önemini şöyle ifade eder: 

Evvela, Kur’ân zikir, dua ve terbiye kitabıdır. Bunlar ise tekrarı gerektirir. Nefisler 
tekrar tekrar yapılan telkinlerle terbiye olurlar. Dua ve zikir devamlı tekrarı gerektirir.  

Saniyen, hak ve hakikatler, davalar, iman hakikatlerinin tekrarı usanç vermediği gibi 
iman hakikatleri ve baki davalar ancak bu şekilde tesis edilir. Bir binayı yapmak için taşları 
üst üste koymak tekrar değil tesistir. Bir bina ancak bu tekrarlarla yapılır. Bu sebeple bu 
hakikati anlayan Fransız müsteşrik Henry Masse, Kur’ân’daki bu tekrarları lüzumlu ve haklı 
bulmuştur. (L’İslam, Paris-1948, p.72.)  

Tekrarların sebep ve hikmetlerini şöyle sıralayabiliriz: 
1. İman hakikatlerini tekrar ederek zihinlerde tesisini sağlamak, 
2. Ahireti tezkir ederek yaratılış amacı olan ahirete rağbet ettirmek. Mürselât Suresinde 

10 defa “Ahiret gününü yalanlayanlara yazıklar olsun!” denilmiştir. 
3. Allah’ın nimetlerini hatırlatmak ve şükre sevk etmek. Rahman Suresinde 30 defa 

“Allah’ın nimetlerini nasıl inkâr edersiniz?” denilmiştir. 
4. Kur’an-ı okuyup ibret almayı sağlamak. Kamer Suresinde dört defa “Biz Kur’an’ı 

kolaylaştırdık hiç düşünüp ibret almaz mısınız?” denilmiştir. 
5. Kur’an’da 114 defa “Besmele” tekrar edilerek Allah’ın Rahman ve Rahim olduğu 

nazara verilmiş ve rahmetinden istifade etmeye teşvik edilmiştir.  
6. Cennet ve Cehennem defalarca tekrar edilmiş ve cennete rağbeti cehennemden 

Allah’a sığınmayı sağlamak içindir. Zira insanlığın en büyük meselesi cehennemden 
korunmak ve cennete girebilmektir.  

7. Hz. Musa (as) kıssası çok tekrar edilmektedir. Bu tekrar Yahudi gibi muannit ve 
mutaassıp bir milletin inat ve taassubunun insanlığa ne kadar zarar verdiği ve daha 
sonra verebileceğinin insanlığa ders verilmesidir.  

8. Hz. Âdem kıssası da Bakara, A’raf, Hicr, Kehf ve Taha surelerinde tekrar edilmiştir. 
Ancak her tekrar farklı dersleri vermek ve faklı açılardan meseleyi anlatmak içindir. 
Aynen tekrar değildir. Her hadise ayrı bir maksadı ders verir ve başka amaçları 
gösterir.  

Kur’ân-ı Kerimdeki tekrarlar hikâye için değil, ibret içindir.  
 
11. Emsâlu’l-Kur’ân: (Kur’ân’daki Misaller ve Deliller) 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde zikrettiği ayrıca “Darb-ı Mesel” ve “Atasözü” nevinden 

olan terimler de vardır ki “Emsal” kısmına girer. Gerçekte bu darb-ı meseller ve Atasözleri 
daha önceki Kutsal kitaplardan ve Peygamberlerden gelen vahye dayanan hususlardır. Bütün 
bunlar “Tezkir, vaaz, his, zecr, ibret, tenbih ve teşvik” için zikredilmişlerdir. 

Peygamberimiz (asm) “Kur’ân beş vecih üzere nazil olmuştur: Helal, haram, muhkem, 
müteşabih ve emsal” buyurmuşlardır. Sonra “Helali işleyin, haramdan sakının, muhkeme tabi 
olun, müteşabihe inanın ve emsallerden ibret alın” (El-Burhan, 1:486.) ferman ettiler. 

İmam-ı Şafii (ra) emsâli, “Müçtehidînin bilmesi gereken ilimlerden” saymıştır. 
Zemahşerî el-Türkî de “Kur’ân’daki bu emsaller insanları manalarını keşfetmeye yöneltir” 
(El-Burhan, 1:488.) demiştir. 



Kur’ân-ı Kerim pek çok misallerle insan kalb ve aklının çalışmasını teşvik etmiştir.  
“Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, yemin olsun onu Allah 

korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, 
insanlara böyle örnekler veririz” (Haşr, 59:21.) “Yemin olsun, öğüt alsınlar diye biz bu 
Kur’an’da insanlar için her türlü misali verdik.” (Zümer, 39:27.) “İşte bu misaller; biz bunları 
insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez.” (Ankebut, 29:43.) 
Yüce Allah bu gibi ayetlerle insanların akıllarının anlamaları için misallerle hakikatleri 
anlattığını bize bildirmektedir. 

Emsaller ikiye ayrılır: 
Birincisi, sarih ve zahir olanlardır. “Gökten yağmur yağdırır da vadilerde alabildikleri 

kadar seller, ırmaklar olur, çağlayıp akar, akarken de üste çıkan köpükleri sürükler götürür. 
Ziynet eşyası yahut faydalanmak için kullanılan araçları yaparken ateşte eritilen şeylerde de 
buna benzer bir köpük, bir posa meydana gelir. İşte Allah gerçekle boş şeyi bu çeşit bir 
örnekle anlatır. Köpük, dağılır gider, halka fayda verecek şeyse yerinde kalır. İşte Allah, 
böyle örnekler getirir.” (Ra’d, 13:17.) ayeti buna misaldir.  

İkincisi, gizli, remizli ve imalı olanlardır. Yüce Allah burada kinaye ve mecazi 
ifadelerle ulvî hakikatleri anlatmakta ve akıllara yol göstermektedir. Gizli, remizli ve imalı 
olan meseleler onların zahirine değil, hakikatlerine ve niçin mesel olarak zikredilmelerine 
bakmak gerekir. 

“Allah, bütün göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûru, içinde kandil bulunan bir oyuğa 
benzer. O kandil cam fânûs içindedir. O fânûs, inci gibi parıldayan bir yıldızdır. Ve o kandil, 
ışığını doğuda da olmayan batıda da olmayan mubarek bir zeytin ağacından alır. Ve o ağacın 
yağı, öyle arı duru öyle parlak ki, neredeyse yakılmadığı halde de ışık verecek, nûr üstüne nûr. 
Allah nuruna erişmek isteyeni dilediği şekilde nûruna eriştirir. İşte bunun için Allah insanlara 
örnekler vermektedir. Çünkü herşeyi bütün boyutlarıyla, yalnızca Allah bilir.” (Nur, 24:35.) 
Bu ayette yüce Allah iman ve Kur’an nurunun her şeyi aydınlatan Allah’ın nuru ve Nur 
isminin bütün kalpleri imanla aydınlatacağını “Kandil ve Nur” temsili ile ifade etmiştir. 

İslam alimleri ve müfessirler bu konuda eserler yazmışlardır. Özellikle mutasavvıflar 
kendi mesleklerini anlatmak için pek çok hakiketleri bu temsillerden çıkarmışlar ve 
mesleklerine esas ittihaz etmişlerdir. İmam Gazali (ra) de “Mişkâtu’l-Envar” isimli eserinde 
bu husus üzerinde durmuştur.  

 
12. Hakikat ve Mecazu’l-Kur’ân 
Belâgat âlimlerine göre, gerçek anlamın kastedilmesine engel olan bir karîne ile ve bir 

alâkanın varlığı sebebiyle gerçek anlamı dışında bir mânada kullanılan kelime ve terkibe 
mecaz denir. Mecaz lafızda olduğu gibi terkipte ve cümlede de olur. İslâm âlimleri arasında 
dilde ve Kur’an’da “hakikat”in varlığı konusunda bir ihtilâf bulunmamaktadır. Çünkü 
Kur’an’ın büyük bir kısmı bu tür kelime ve ifadelerden oluşmaktadır. Hakikat bildiren lafızlar 
asıl mânaları dışında anlam taşımayan, takdim-tehir ifade etmeyen ve olumsuzluk kabul 
etmeyen lafızlardır. (Süyûtî, II, 753; Ebü’l-Bekā, s. 361.) 

İslam alimleri Kur’ân’da mecazın varlığını kabul etmişlerdir. Ancak Ebu’l-Abbas et-
Taberî eş-Şafiî (v.335/946) Huveyzmendâz-ı Mâlikî (v.400/1010) Davud ez-Zahirî 
(v.270/883) mecazı “yalanın kardeşi” olarak görmüşler Kur’ân’da olmayacağını 
savunmuşlardır. “Allah hakikati konuşur, mecaz ise hakikati ifadeden sıkıntıya düşen içindir, 
bu ise Allah’a muhaldir” demişlerdir. Erbâb-ı Belâgat ise “Mecazın hakikatten daha beliğ 
olduğunda ittifak etmişlerdir. Kur’an ifadelerinin tatlılığının ve cazibesinin kendisindeki 
mecazdan ileri geldiğini ifade etmişlerdir.  

Mecaz, bir sözün gerçek anlamından farklı kullanılmasıdır. Meselâ, “Sobayı yak” 
cümlesi, sobanın içindeki odun veya kömürün yakılmasını ifade eder. “Bereket yağıyor” 
cümlesi, gökten yağmur yağdığını anlatır. Hemen her dilin mecazi anlatımları vardır. 



Kur’an’da da pek çok mecaz örnekleri görmek mümkündür. Mesela, “Allah’ın iki eli de 
açıktır” ayeti, Allah’ın sonsuz cömertliğini bildirir. (Maide, 5:64.) Yoksa, Cenab-ı Hak, bizim 
bildiğimiz tarzda elden münezzehtir. “Hiçbir şey O’nun misli gibi değildir” ayeti bu noktada 
bize rehberlik eder. (Şura, 42:11.) “Devletin eli muhtaçlara ulaştı” cümlesinde “devletin eli” 
cismani bir el olmadığı gibi; “Allah’ın iki eli” ifadesinde kasdedilen de maddi el değildir. 

“Kim bu dünyada âmâ ise, o ahirette de âmâdır, hatta, daha da şaşkın bir haldedir” (İsra, 
17:72.) ayeti, dünyada gerçekleri görmeyenleri âmâ (kör) olarak nitelendirir ve bunların diğer 
alemde ceza olarak kör kalacaklarını bildirir. Nitekim, bir başka ayette gerçek körlüğün gözün 
kör olması değil, sadırlardaki kalplerin kör olması olduğu haber verilir. (Hacc, 22:46.) Bu 
dünyada manen kör olanlar, diğer alemde gerçekten kör olarak dirileceklerdir.  

“Kim beni zikirden yüz çevirirse, ona sıkıntılı bir hayat vardır. Ve kıyamet günü onu 
kör olarak haşrederiz. “Ya Rabbi, beni niçin kör olarak haşrettin, der. Halbuki ben dünyada 
görüyordum.” Allah buyurur: “Evet, öyleydi. Sana ayetlerimiz geldi, fakat sen onları unuttun. 
Bugün de ceza olarak unutulacaksın.” (Taha, 20:124-126.) Bu ayetin son kısmındaki “Bugün 
de eza olarak unutulacaksın” ifadesinde başka bir mecaz vardır. Çünkü, “Rabbim şaşırmaz ve 
unutmaz” ayetinin hükmünce, Cenab-ı Hak unutmaktan münezzehtir. (Taha, 20:52.) 

Bediüzzaman Said Nursi hazrerleri bu konuda “Muhakmât” isimli eserin “Unsur-u 
Belâğa” bölümünde Kur’ân-ı Kerimin belagatının büyük bir kısmının “Mecazî ifadelerden” 
kaynaklandığını güzel şekilde izah etmektedir. 

Mecaz iki kısımdır 
Birincisi: Mecazu’l-fi’t-Terkîb-i ve’l-Akl: Akla hitap eden mecazi ifadelerdir. “Bu 

kimseler hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır. Ancak yaptıkları alışveriş bir kazanç 
sağlamamış, kendileri de doğru yolu bulamamışlardır.” (Bakara, 2:16.) Bu ayette ticaret 
mecazi olarak ifade edilmiştir.  

İkincisi: Mecazu’l-Müredi’l-Lügavî: Kelimenin lügat manasını değil, diğer bir 
manayı ifade etmesidir. “Onların durumu, gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve 
şimşekle sağanak hâlinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm 
korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah, kâfirleri 
çepeçevre kuşatmıştır.” (Bakara, 2:19.) Bu ayette parmakları kulaklara sokmaları mecazen 
ifade edilmiştir.  

“O'nun vechinden başka her şey yok olacaktır.” (Kasas, 28:88.) ayetinde ise “vech” 
mecazen ifade edilmiştir. Burada kast edilen Allah’ın zatı ve Allah içn yapılacak amellerdir. 
Onlardan başka her şeyin helak olacağı ifade edilmektedir. 

Mecaz konusunda pek çok eser yazılmıştır. Bunların en meşhurları: 
1. Abdulaziz Ebi’l-Kâsım eş-Şâfii, “el-İşâre ile’l-İ’câz fî Ba’dı Envâri’l-Mecaz.” 
2. Ebu Ubeyde Ma’mer el-Müsennâ, “Mecâzu’l-Kur’ân.” 
3. Abdülkāhir el-Cürcânî, “Esrârü’l-Belâġa ve Delâʾilü’l-İʿcâz” adlı eserlerinde 

hakikat-mecaz, mecâz-ı aklî, istiare, kinaye, teşbih ve temsil gibi hususları 
derinlemesine tahlil ederek ilgili âyetleri şâhid olarak kullanır.  

4. Fahreddin er-Râzî’nin, Cürcânî’nin adı geçen iki eserinin özeti olan “Nihâyetü’l-îcâz 
fî Dirâyeti’l-İʿcâz” adlı kitabının başlıklarından biri “el-Ḳāʿidetü’s̱-Sâniye fi’l-
Haḳīḳa ve’l-mecâz” ismini taşır.  

 
13. Müşkülü’l-Kur’ân / Kur’ânda Geçen Müşkül Ayetler 
Kur’an-ı Kerimde ihtilaf ve tenakuz gibi görünen ayetlerin izah, tevil ve tefsir edilerek 

ihtilafların ortadan kaldırılması ve “Kur’an’ı okuyup düşünmez misiniz? Şayet bu Kur’an 
Allah katından gelmemiş olsaydı içinde pek çok tenakuz ve ihtilaf bulunacaktı” (Nisa, 4:82.) 
ayetine göre Kur’an’da ihtilaf ve zıtlık yoktur. İslam alimleri bu sebeple bu ayete istinaden 
muhtelif gibi görünen hususları inceleyerek ihtilafın olmadığını ispat eden eserler yazmışlar 
ve bu hususu akli ve ilmi delillerle ispat etmişlerdir.  



Misal verecek olursak “Hani, biz Mûsâ ile kırk gece için sözleşmiştik.” (Bakara, 2:51.) 
ayetinde 40 gece, “Musa ile otuz gece münacatta bulunmayı sözleşmiştik de bu vadeyi, on 
gece daha katarak tamamlamıştık böylece Rabbinin tayin ettiği müddet, kırk geceyi 
bulmuştu.” (A’raf, 7:142.) ayetinde 30 gece ifadeleri “On gece daha katarak” ifadesi ile telif 
edilmiştir. Buna benzer başka hususlarda vardır. 

Ashab-ı Kehf hakkında “Onlar, mağaralarında üç yüz yıl yatıp kaldılar ve bu yıllara 
dokuz yıl daha kattılar.” (Kehf, 18:25.) ayetinde 300 yıl mı, yoksa 309 yıl mı kaldıkları 
meselesi “Hicrî 309, milâdî 300 yıl kalmış olmaları” ile izah edilerek telif edilmiştir.  

Kur’ân’daki müşkül meselelerin giderilmesi konusunda İslam alimleri bazı kurallar da 
getirmişlerdir. Meselâ; 

1. Medenî ayetler Mekkî ayetlere tercih edilmiştir. Zira Mekke’de nazil olan ayetler 
daha sonra Medine’de neshedilerek yeni hükümler getirilmiştir. Bu sebeple içkinin 
yasaklanması ve faizin yasaklanması üç dört aşamadan sonra olmuştur. Kişi 
Mekke’de nazil olan bir ayeti esas alarak neshedildiğine bakmadan “Ben bu ayetle 
hükmediyorum. Buna göre içki ve faiz yasak değildir” diyemez. (Nasih ve Mensuh 
konusu ileride gelecektir.)  

2. Medine ahvali takdim olunmuş ve ahkamda tercih edilmiştir. Zira ibadetler zamanla 
tekmil edilmiştir. Bu konuda ahkam noktasında son hükme ve son uygulamaya 
bakılır. Önceki uygulamalar eksik ve noksandır. Mekke’de ilk on senede namaz farz 
değildi, oruç ve hac gibi ibadetler sonra emredilmiş ve din ikmal edilene kadar yeni 
ahkam gelmiştir.  

3. Müstakil hüküm ifade eden ayetler diğerlerine takdim edilmiştir. 
4. Umumî hüküm ifade eden ayetler ile hususî hükümler içeren ayetlerin arasındaki 

farklar nazara alınmıştır.  
Ayetler arasındaki ihtilaflar da üçe ayrılır: 
Birincisi Hal İhtilafı:  
Hz. Adem’in (as) yaratılışı ile ilgili birçok ayet farklı ifadeler kullanır. “Topraktan 

yarattık.” (Âl-i İmran, 3:59.) “Âdem'i, kuru, kokmuş, şekil ve suret verilmiş balçıktan 
yarattık.” (Hicr, 15:26.) “Şüphe yok ki biz, onları cıvık bir balçıktan yarattık.” (Saffat, 37:11.) 
“İyice pişmiş gibi kupkuru balçıktan, insanı halketti.” (Rahman, 55:14.) Yüce Allah bu 
ayetlerde aslî cevher olan toprağın geçirdiği evreleri anlatmaktadır. Aralarında ihtilaf yoktur, 
ancak bir tekâmül vardır.  

İkincisi Mevzû İhtilafı: 
“Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azab 

vardır.” (Bakara, 2:174.) ayeti “Andolsun Rabbine ki onların hepsine soracağız.” (Hicr, 
15:92.) ayeti ile çelişki gibi görünüyor. Bu da konunun ihtilafıdır. 

Üçüncüsü Hakikat ve Mecaz İhtilafı:  
“İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı 

pek şiddetlidir.” (Hac, 22:2.) Burada sarhoş olmak mecazîdir.  
Bu konuda pek çok eserler telif olunmuştur. Bunların en meşhurudur. 
1. Ebu Muhammed Abdullah ed-Dinaverî (v.276/889) “Te’vil-ü Müşkilu’l-Kur’ân.” 
2. Ebu Muhammed Mekkî Ebî Talib (v.437/1045) “Müşkilu’l-Kur’ân.” 
 
14. Mücmel ve Mübeyyen 
Mücmel, mübhem bir lafızdır ki ne murad edildiği ilk önce anlaşılamaz. İcmâl 

masdarından türetilen mücmel kelimesi sözlükte “ayrıntısı çıkarılmamış hesap, tafsilâtlı 
olarak açıklanmamış söz, müphem, kapalı” gibi anlamlara gelir. 

Davud ez-Zahirî Kur’ân-ı Kerimde kapalı ifadelerin olduğunu kabul etmez. Ancak 
“Velleyli izâ as’as” (Tekvir, 81:16.) ayetinde “as’as” kelimesi hem geçmiş hem de gelecek 
geceyi ifade etmektedir. Yine “Selasete kurû” (Bakara, 2:299.) ayetindeki “kurû’” kelimesi 



hem tuhur hem de hayza delalet eder. Dolayısıyla hangisinin kast edildiği tam olarak 
anlaşılamaz.  

Yine “Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz O'na yükselir, salih 
amel de onu yükseltir.” (Fatır, 35:10.) ayetinde suûd ve ref’in Allah’a mı, yoksa salih amele 
mi racî olduğu tam net değildir.  

Yine “Onun tevilinin ancak Allah bilir. İlimde rasih olanlar da” (Âl-i İmran, 3:7.) 
ayetinde tevilini sadece Allah’ın bildiği veya ilimde rüsuh peyda edenlerin de bilebileceği mi 
ifade ediliyor bu da kapalıdır. Burada ilimde rasih olanlar bilir mi bilmez mi bu belli değildir. 
Buradaki “Vav” atıf vavı mı, yoksa istisnâ mıdır, belli değildir. 

Bu gibi ayetler mücmeldir, mübeyyen olup olmadığı tartışmalıdır. İslâm âlimlerinin 
büyük çoğunluğu Kur’ân-ı Kerîm’de mücmel ifadelerin bulunduğu kanaatindedir; ancak 
vahyin nüzûlü sürecinde özellikle amelî konularla ilgili olanlarda beyana ihtiyaç duyulunca ya 
bizzat Kur’ân-ı Kerîm yahut Hz. Peygamber tarafından gerekli açıklamalar yapılarak kapalılık 
giderilmiştir. Çünkü yükümlülük içeren âyetlerin mücmel halde bırakılması güç yetirilemez 
şeylerle mükellef tutma anlamına gelir, halbuki dinde böyle bir durumun örneği yoktur. 
Bilhassa dinin mükelleflere yönelik hitabının amacına ve bu amacın ancak açık ve anlaşılır 
olmasıyla gerçekleşebileceğine dikkat çekerek bu konuyu ayrıntılı biçimde inceleyen Şâtıbî 
de mücmelliğin ya yükümlülük getirmeyen bir konuda olabileceğini ya da dinde hiçbir şekilde 
bulunmayacağını söyler. (el-Muvâfaḳāt, 3: 341-345.) 

 
15. El-Vücûh ve’n-Nezâir / Müşterek Lafızlar 
Kur’ân-ı Kerimde çeşitli manalarda kullanılan müşterek lafızlar vardır. Buna “Vücûh” 

denir. Bunun aksi olan çeşitli kelimelerin aynı manayı ifade etmesine de “Nezâir” denir.  
Hz. Ali (ra) Abdullah b. Abbası (ra) “Haricî”lerle konuşmak ve onları ikna etmek için 

gönderdiği zaman “Onlarla konuşurken sakın Kur’ân’dan delil getirme. Çünkü onda birçok 
manaları ihtiva eden zû-vücûh kelimeler vardır. Bunun için sen Sünnet ile fikrini teyid et. Zira 
muamelât nevinden olduğu ve reddi mümkün olmadığı için buna itiraz edemezler” (Suyutî, el-
İtkan, 1:42.) demiştir. 

Müfessirler “Kur’an’da bir kelime bazen yirmiye yakın manaları muhtevidir. Bu da 
Kur’ân’ın mucizevî yönlerinden birisidir” demişlerdir. Zira beşer kelamında bulunmaz. 
Mukatil b. Süleyman “Kişi Kur’ân’daki birçok veçhi görmedikçe hakiki bir fakih olamaz” 
demiştir. (Zerkeşî, Burhan, 1:103.) 

Meselâ: “Hüdâ” kelimesi “Beyan, Din, İman, Dâî, Marifet, Reşâd, Muhammed, Kitap, 
Furkan, Hüccet, Tevhid, Sünnet, Islâh, Tevbe, İlhâm” manalarını ifade etmektedir. 

Yine “Tağût” kelimesi “Şeytan, Esnâm, Ka’b b. Eşref” manalarını ifade etmektedir. 
Yine “Salât” kelimesi “Dua, Rahmet, İbadet, Selam” anlamlarını ifade etmektedir.  
Zerkeşî ve Celalettin-i Suyûtî “El-Burhan” ve “el-İtkân” gibi eserlerinde bu konuda 

geniş bilgiler vermektedir. 
 
16. El-Mübhemâtu’l-Kur’ân / Kur’ânın Mübhem İfadeleri 
Sarih ismi zikredilmeden ism-i mevsullerle ve zamirle ifade edilen hususlar vardır ki, 

bunları tam olarak bilmek kolay değildir. Celaleddin-i Suyûtî, “Bunların bilinmesi merci 
sadece nakildir” demişlerdir. Bu konu “Esbab-ı Nüzul” ile ilgilidir. Bu gibi haberler sünnetin 
ve sahabe kavlinin iyi bilinmesine de bağlıdır. 

Fatiha suresindeki “Bizi sırat-ı müstakime hidayet et! Onlar kendilerine nimet 
verilenlerdir.” (Fatiha, 1:6-7) ifadesinde kendilerine nimet verilenler Nisa Suresinde 
“Kendilerine nimet verilenler enbiyalar, sıddıklar, şehitler ve salihler” (Nisa, 4:69.) olarak 
açıklanmıştır. 

“İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve 
kalbindekine rağmen Allah'ı şahid getirir; oysa o azılı bir düşmandır.” (Bakara, 2:204.) 



ayetinde geçen “Men” yani, o kişi “Ahnes b. Şerik” adında birisidir. Bu da sahabe kavlini ve 
nüzul sebebini bilmekle anlaşılır. Ahnes b. Şerik daha sonra iyi bir Müslüman olmuştur. 

“Doğruyu getiren ve doğrulayanlara gelince; işte onlar muttaki olanlardır.” (Zümer, 
39:33.) ayetinde bahis konusu olan kişi de Hz. Ebubekir es-Sıddık’dır. (ra) “Doğrusu asıl 
ebter / nesli kesik olan, sana kin besleyendir.” (Kevser, 108:3.) ayetinde kast edilen As b. 
Vail’dir. 

Yüce Allah bu ve benzeri ayetleri kişileri belirlemeyerek mübhem bırakmasının hikmeti 
onlar gibi nice insanların gelip geçeceği ve her zaman, her yerde bulunabileceği gerçeğinden 
her asra ve her zamana hitap etmesindendir. Kıyamete kadar bu karakterde insanlar gelecek 
demektir. Her asırda ve her zaman bu ayetlerin bir muhatabı olacaktır.  

Şurası da bir gerçektir ki “Kur’ân-ı Kerim hakikat kitabıdır ve hayali hiçbir şeyden 
bahsetmez. Belli şahıslar ve örnekler üzerinden meseleyi müşahhaslaştırmadığınız zaman 
anlalılamaz. Şahıs olacak ki o şahsın fiili ve hali örnek olsun ve ona göre soyut kavramlar 
müşahhas hale gelip hakikati anlaşılsın. Onun için tüm ahlakî kavramlar insanların 
davranışlarına bakar. İnsan olmazsa o kavram ve hakikat anlaşılmaz. “Sebeb-i Nüzul” bu 
açıdan çok önemlidir. Mübhem ifadeler müşahhas örneklerle anlaşılır. 

 
17. Halku’l-Kur’ân Meselesi 
Abbasi döneminde Mutezile düşüncesinde olanlar Kur’ân-ı Kerimin Allah’ın yarattığı 

diğer varlıklar gibi yaratılmış olduğu iddiasını ortaya atmışlardır. Bu tartışma “Kelam 
İlmi”nin temelini oluşturduğu için İslam Felsefe ve düşüncesine “İlm-i Kelam” adı 
verilmiştir. Ehl-i Sünnet uleması Kur’ân-ı Kerimin Allah’ın kelam sıfatının gereği olduğunu 
ve bu sıfat mahluk olmadığı gibi bu sıfatın azam tecellisi olan Kur’an-ı Kerimin “Kelam-ı 
Nefsi”sinin mahluk olmadığına hükmetmişlerdir. Ancak Kur’an-ı Kerimin insanlar tarafından 
okunması, yazılması ise mahluktur demişlerdir. Ancak Kur’an’ın “kelam-ı nefsî”sinin ezeli ve 
ebedi olup mahluk olmadığını ifade etmişlerdir. 

Buna delil olarak da “İçlerinde bir bölük var ki Allah sözünü duyduktan sonra” (Bakara, 
2:75; Tevbe, 9:6.) ayeti kelamı Allah’a izafe etmekte olduğunu dikkate alıyorlar. “Onlar, 
Allah sözünü değiştirmek isterler” (Fetih, 48:15.) ayetinde de “Kelamullah” ifadesi Allah 
kelamının “Kelam-ı Nefsî” olduğunu ifade ettiğini belirtiyorlar.  

Kelam-ı Nefsî, Allahü teâlânın kelâm sıfatının harf ve ses içerisine sokulmadan yâni 
kelâm-ı lafzî hâlini almadan önceki hâlidir. Ehl-i Sünnet uleması “Kelâm-ı nefsî, hakîkî 
sıfattır. İrâde ve kudret sıfatları gibi ezelde Allahü teâlâ ile kâimdir. Onda ses ve harf yoktur. 
Allahü teâlâ kelâm-ı nefsî ile ezelde mütekellimdir” demişlerdir. 

Kur’ân-ı Kerim sarih ve açık ifadelerle “Kelamullah” olduğunu ifade etmektedir. Hicrî 
II. Asırdan sonra III. Asrın başında Me’mun’un halife olması ile (H.198-218) Mutezilenin 
tesiriyle resmî olarak “Kur’ân’ın mahluk olduğunu” savunmuştur. Mutezile mezhebi resmî 
mezheb olarak bu görüşü kabul etmeyenlere büyük baskı yapmışlardır. Ahmed b. Hanbel (ra) 
onlarla mücadele etmiş ve bu düşünce halife Mütevekkil zamanına kadar (H.232-247) devam 
etmiş, sonrasında yasaklanmış ve ehl-i sünnet görüşü hâkim olmuştur. (Es-Sübkî, Tabakat-ı 
Sofiyye, Mısır, 2:37-61.) 

İmam Eş’ârî’nin yazılı ve okunan Kur’ân’ın cevher ve öz itibarıyla gayr-i mahluk 
olduğunu ispat etmesi Ehl-i Sünnetin zaferi olmuştur. Yüce Allah “Allah Musa ile de 
konuşmuştu.” (Nisa, 4:164.) ayetinde ifade edildiği gibi Hz. Musâ (as) Allah’ın kelamını 
bizatihi işittiğini ifade etmektedir. Bu kelam elbette mahluk olmayan bizatihi Allah’ın 
kelamıdır. Kur’an-ı Kerim de bu ezeli sıfatın gereğidir. Bu cihette mahluk değildir. 

 
18. Hitâbât-ı Kur’âniye / Kur’ân’ın Muhatapları 
İslam muhakkik ve müfessirleri Kur’ân-ı Azimüşşan’ın muhataplarını 33 kısımda 

mütalaa etmişlerdir. Bunlardan en çok zikredilenlerini maddeler halinde sayalım: 



1. Umuma Hitap: “Şüphe yok ki Allah, insanlara hiçbir suretle zulmetmez, fakat 
insanlar, kendi kendilerine zulmederler.” (Yunus, 10:44.) Bu ayet tüm insanlığa 
hitap etmekte ve insanı muhatap almaktadır. 

2. Hususi Hitap: “Ey Peygamber sana inzal edilen kitabı tebliğ et!” (Maide, 5:67.) 
3. Cinse Hitap: “Ya Eyyühe’n-Nâs!” ifadesi insan cinsine hitaptır. 
4. Nev’e Hitap: “Ya Benî İsrâîl!” ifadesi Kavm-i İsraile ve Yahudilere hitaptır. 
5. Zâta Hitap: “Ya İsâ b. Meryem!” ifadesi böyledir. 
6. Medhe Hitap: “Ya Eyyühellezîne Âmenû!” Ey iman edenler övgü ifadesidir. 
7. Zemme Hitap: “Ya Eyyühellezîne Keferû” “Ey Kafirler!” hitabı zemm içindir. 
8. Çoğa Hitap: “Ey İnsan Rabbin hakkında seni aldatan nedir?” (İnfitar, 82:6.) 
9. Zata hitapla beraber başkasını kast etme: “Ey nebi! Allah’tan kork! Kafirlere ve 

münafıklara uyma!” (Ahzab, 33:48.) Burada peygambere hitap ederken tüm 
inananlar kast edilmektedir.  

10. Gayr-i Mevcuda Hitap: “Ey Âdem!” (A’raf, 7:62.) derken insanlar kast edilmiştir. 
11. Ehl-i Kitaba Hitap: “Ya Ehlel Kitap! Aramızdaki ortak kelimeye gelin!” (Âl-i 

İmran, 3:64.)  
Kur’ân-ı Kerimin hitapları bunun gibi insanların her sınıfını ve her tabakasını muhatap 

almıştır. Bu hitap kıyamete kadar tüm insanlığı ilgilendirmekte olup tüm insanlığa hitaptır. 
 
19. Kur’ân-ı Kerimdeki Sual ve Cevaplar 
Kur ‘an-ı Kerimdeki sual ve cevaplar da on üç (13) bölümde mütalaa edilirler.  
Bu konuda pek çok misallerden birkaç tanesini verelim.  
1. “Sana içkiyi ve kumarı sorarlar.” (Bakara, 2:219.)  
2. “Sana neyi infak edelim diye soruyorlar. De ki, ihtiyaçtan fazlasını…” (Bakara, 

2:219.) 
3. “Onlar derler ki: Rahman nedir?” (Furakan, 25:60.) Bu sualin cevabı da “Rahaman 

Suresi” ile verilmiştir. “Rahman Kur’ân-ı öğreten, beyanı insana öğretendir” 
(Rahman, 55:1-3.) diye devam eder.  

4. “Kullarım benden isterlerse Ben onlara yakınım. Dualarını işitir cevap veririm.” 
(Bakara, 2:186.) Bu ayette de Allah’ın her yerde hazır olup her suale ve isteğe cevap 
verdiği anlatılır. 

5. “Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh Rabbinin emrindendir. O konuda size çok az 
bilgi verilmiştir” (İsra, 17:85.) buyurarak insan idrakinin fevkinde olan hususların 
varlığı ifade anlatılır.  

Yüce Allah inkarcılara meydan okuyarak onların akıllarına ve fikirlerine havale ederek 
soru-cevap şeklinde tevhidi ispat eden ayetler de öğretim konusunda bize yol göstermektedir. 
Bu ayetlerden bazıları şöyledir: 

Resulüm! de ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, bu dünya ve onda bulunanlar kime 
aittir?" Onlar ister istemez "Allah'a aittir" diyeceklerdir. "Öyle ise sen de ki: Siz hiç düşünüp 
taşınmaz mısınız?" “Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir?" diye sor." Onlar 
da Allah'ındır.” diyecekler. "Şu hâlde siz Allah'tan korkmaz mısınız?" de.  

“Eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkiyeti kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi 
koruyup kollayan; fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir?" diye sor." Onalr 
“Allah'dır.” diyecekler. “Öyle ise nasıl olur da büyülenirsiniz de yanlış yollara saparsınız?  de. 
(Müminun, 23: 84-89.) 

Yine Yunus Suresinde: “De ki, “Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? O, kulaklara 
ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim?’ 
Hemen onlar ‘Allah'dır’ diyecekler. De ki, ‘O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz 
mısınız?’ İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapıklıktan başka ne vardır? 
O halde haktan nasıl haktan ve hakikatten çevriliyorsunuz?  



De ki: ‘Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan, önce yaratıp, sonra da onu çevirip yeniden 
diriltecek var mı?’ De ki, ‘Önce yaratıp, sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'dır. O 
halde nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz?  

“De ki, ‘Ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır?’ Deki, ‘Allah, 
hak olan doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi kendisine uyulmaya 
daha layıktır, yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı daha layıktır. O halde 
ne oluyorsunuz? Nasıl hükmediyorsunuz?’ (Yunus, 10: 31-35.) 

 
20. Fezailü’l-Kur’ân / Kur’ân-ı Kerimin Fazileti 
Kur’an-ı Kerimin fazilet ve şerefinden bahseden hususlar hem Kur’ân-ı Kerimde hem 

de Peygamberimizin (asm) hadislerinde çok teferruatlı ele alınmıştır. Bu da iki nevidir: 
Birincisi, bütün Kur’ân-ı Kerimi okuyup hatmetmenin sevap ve faziletidir. İkincisi de, bazı 
sure ve ayetlerin faziletine dair olan hususlardır. 

“Şüphesiz O Kur'an, değerli, güçlü ve Arş'ın Sahibi Allah'ın katında itibarlı bir elçinin 
Cebrâil'in (as) getirdiği sözdür." (Tekvîr, 81:19-20.) “Görebildikleriniz ve göremedikleriniz 
üzerine yemin ederim ki, hiç şüphesiz O Kur'an, çok şerefli bir elçinin Peygamber'in sözüdür. 
Ve O, bir şâir sözü değildir.” (Hâkka, 69:38-48.) Bu ayetlerde Kur’ân-ı Kerimin Allah’ın 
kelamı olduğu; bu kelamın Cebrail (as) ve Hz. Muhammed (as) vasıtası ile insanlığa mesaj 
olarak gönderildiğini ifade etmektedir. Burada Allah’a ait sözlerin bu elçiler vasıtası ile 
insanlığa tebliğ edildiği ifade edilmektedir.  

Bu konuda ayetler: 
1. “O Kur’ân; onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler için bir yol göstericidir.”  (Bakara, 

2:2.) 
2. “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur 

indirdik.”  (Nisâ, 4: 174.) 
3. “Gerçekten size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah 

onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa 
çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.” (Mâide 5:15-16.) 

4. “İşte bu Kur’ân, bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah’tan 
korkun ki size merhamet edilsin.” (Enâm, 6:155.) 

5. “Kitab’a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe 
çalışanların ecrini zayi etmeyiz.” (A’raf, 7:170.) 

6. “Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (A’raf, 
7:204.) 

Peygamberimiz (asm) Kur’an-ı Kerimin fazileti konusunda pek çok söz söylemiş ve 
insanları Kur’an-ı Kerimi okumaya ve amel etmeye teşvik etmiştir. Bunlardan bazıları 
şöyledir: 

1. “Sizin hayırlınız Kur’ân-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-
Kur’ân 21; Ebû Dâvud, Salât, 349; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 15; İbni Mâce, 
Mukaddime, 16.) 

2. “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı 
olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn, 252.) 

3. “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir 
iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif 
bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 16.) 

4. “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr 
meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat 
sevap vardır. (Buhârî, Tevhîd 52.) 

5. “Kur’an okuyan mü’min portakal gibidir: Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur’an 
okumayan mü’min hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur’an okuyan 



münâfık fesleğen gibidir: Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur’an okumayan münâfık 
Ebû Cehil karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır.” (Buhârî, Et’ime, 30; 
Fezâilü’l-Kur’ân, 17; Tevhîd 36.) 

6. “Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.” (Müslim, 
Müsâfirîn, 269.) 

7. “Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah’ın kendisine Kur’an verdiği ve gece 
gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah’ın kendisine mal verdiği ve bu malı 
gece gündüz O’nun yolunda harcayan kimse.” (Buhârî, İlim, 15; Zekât 5; Ahkâm 3; 
Temennî, 5; İ’tisâm, 13; Tevhîd, 45.) 

8. “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, 
Fazâilü’l-Kur’ân, 18.) 

9. “Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel, dünyada tertîl 
ile okuduğun gibi burada da tertîl ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun 
âyetin son noktasındadır.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 20.)  

10. “Şu Kur’an’ı hâfızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed’in canını 
kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Kur’an’ın hâfızadan çıkıp kaçması, 
bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır.” (Buhârî, Fazâilü’l-
Kur’ân, 23.) 

11. “Kur’an hâfızı, bağlı devenin sâhibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse 
elinde tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 23.) 

12. “Allah, güzel sesli bir peygamberin, Kur’an’ı tegannî ile yüksek sesle okumasından 
hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır” buyururken işittim, demiştir. 
(Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 19; Tevhîd 32.) 

13. Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’i 
yatsı namazında “Ve’t-tîni ve’z-zeytûni” sûresini okurken dinledim. Ondan daha 
güzel sesli bir kimse işitmedim. (Buhârî, Ezân 102.) 

14. Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh der ki: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: 
“Bana Kur’an oku” buyurdu. “Yâ Resûlallah! Kur’an sana indirilmişken ben sana 
nasıl Kur’an okurum? dedim. “Ben Kur’an’ı başkasından dinlemeyi gerçekten çok 
severim” buyurdular. Bunun üzerine ben kendilerine Nisâ sûresini okudum. “Her 
ümmetten gerçek bir şahit, seni de bunlara hakkıyla şahit getirdiğimiz zaman halleri 
nice olur” [Âyet, 41.] anlamındaki âyete gelince: “Şimdilik yeter buyurdular. 
Kendisine dönüp baktım, iki gözünden yaşlar boşanıyordu. (Buhârî, Tefsîru sûre 4, 
9; Fezâilü’l-Kur’ân, 33, 35.) 

15. Peygamber Efendimiz, Tebük Seferi’ne çıkarken Neccâroğulları’nın bayrağını 
Umâre b. Hazm’a vermişti. Daha sonra Zeyd b. Sabit’i görünce, bayrağı Umâre’den 
alıp ona verdi. Umâre (ra) “Yâ Rasûlallah! Bana kızdınız mı?” diye sorunca 
Peygamber (asm) “Hayır! Vallâhi kızmadım! Fakat, siz de Kur’ân’ı tercih ediniz! 
Zeyd, Kur’ân’ı senden daha çok ezberlemiştir! Burnu kesik zenci köle bile olsa, 
Kur’ân’ı daha çok ezberlemiş olan kimse başkalarına tercih edilir!” buyurdu. Evs ve 
Hazrec kabîlelerine de, bayraklarını Kur’ân’ı daha çok ezberlemiş olan kimselere 
taşıtmalarını emretti. Bunun üzerine Avfoğulları’nın bayrağını Ebû Zeyd, Benî 
Selime’nin bayrağını da Muâz (ra) taşıdı. (Vâkıdî, Megazi, 3:1003.) 

16. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, 
Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, 
onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi 
nezdinde bulunanların arasında anar.” (Müslim, Zikr 38.) 

17. Rasûlullâh (asm) şöyle buyurmuştur: “Size, sımsıkı sarıldığınız müddetçe benden 
sonra sapıtmayacağınız iki mühim emânet bırakıyorum. Biri diğerinden daha 



büyüktür. O da Allâh’ın Kitâbı’dır! Kur’ân, semâdan yeryüzüne uzatılmış sağlam 
bir ip gibidir. Diğer emânet de âilem, Ehl-i Beyt’imdir. Kur’ân ve Ehl-i Beyt’im 
cennette Havuz’un başında benimle buluşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar. 
Benden sonra o ikisine karşı nasıl muâmelede bulunduğunuza iyi bakın, dikkat 
edin!” (Tirmizî, Menâkıb, 31.) 

18. “Sizden birisi Rabbi ile münâcât ve mükâlemeyi (O’na yalvarıp O’nunla 
konuşmayı) severse huzûr-i kalb ile Kur’ân okusun.” (Suyûtî, İtkan, 1:13.) 

19. Rasûlullâh (asm) şöyle buyurmuştur: “Kim Kur’ân-ı Kerîm’i okur ve onunla amel 
ederse, kıyâmet günü ebeveynine bir tâc giydirilir. Bu tâcın ışığı, güneş dünyâdaki 
bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur’ân-ı Kerîm 
ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur, düşünebiliyor musunuz?” (Ebû Dâvûd, Vitr, 
14.) 

20. Ebû Ümâme (ra) şöyle anlatıyor: Birisi Peygamber Efendimize geldi ve: “Yâ 
Rasûlallâh! Falan oğullarının hisselerini alıp sattım, şöyle şöyle kâr elde ettim.” 
dedi. Allâh Rasûlü (asm) “Sana bundan daha kârlı bir şeyi haber vereyim mi?” dedi. 
Adam: “Öyle bir şey var mı?” diye sordu. Rasûl-i Ekrem (asm) “Kur’ân’dan on âyet 
öğrenen bir kimse senden daha kazançlıdır!” buyurdu. Bunun üzerine adam gitti ve 
hemen on âyet öğrenip geldi ve bunu Rasûlullâh’a bildirdi. (Heysemî, Zevaid, 
7:165.) 

 
Surelerin ve Ayetlern Faziletine Dair Hadisler 
 

1. İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, bir keresinde Cebrâil 
aleyhisselâm Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında oturmakta iken, Resûl-i 
Ekrem yukarı taraftan kapı gıcırtısına benzer bir ses işitti ve başını kaldırdı. 
Cebrâil: – Bu, şimdiye kadar hiçbir şekilde açılmayıp sadece bugün açılan bir 
gök kapısıdır, dedi. Peşinden o kapıdan bir melek indi. Bunun üzerine Cebrâil: – 
Bu, yeryüzüne inen bir melektir. Bugüne kadar hiç inmemişti, dedi. Melek selâm 
verdi ve Peygamberimize (asm) şöyle dedi: – Müjde! Sana, senden önce hiçbir 
peygambere verilmeyen iki nur verildi. Biri Fâtiha sûresi, diğeri Bakara 
sûresi’nin son âyetleri. Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık sana sevap ve 
ecir verilir. (Müslim, Müsâfirîn 254.) 

2. Rasûlullâh (asm) “Şüphesiz insanlardan Allâh’a yakın olanlar vardır!” 
buyurmuştu. Ashâb-ı kirâm: “Ey Allâh’ın Rasûlü! Onlar kimlerdir?” diye 
sorunca Allâh Rasûlü (asm) “Onlar, Kur’ân ehli, Allâh ehli ve Allâh’ın has 
kullarıdır!” (İbn-i Mâce, Mukaddime, 16.) 

3.  “Kur’ân okuyunuz... Çünkü Allâh, içinde Kur’ân bulunan bir kalbe azâb 
etmez...” (Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1.) 

4. Peygamber Efendimiz buyrulur: “Ümmetimin en şereflileri, Kur’ân-ı Kerîm’i 
ezberleyen hâfızlar ve gecelerini ihyâ edenlerdir.” (Suyûtî, İtkan, 1: 36.) 

5. Bir hadîs-i kudsîde Azîz ve celîl olan Allâh Teâlâ: “Kur’ân-ı Kerîm okumak ve 
Ben’im zikrim, her kimi, Ben’den bir şey istemekten meşgul eder, geri bırakırsa, 
Ben ona, isteyenlere verdiğimden daha fazlasını veririm.” buyurmaktadır. 
(Tirmizî, Fedâilu’l-Kur’ân, 25.) 

6. Rasûlullâh (asm) buyurmuşlardır: “Devânın en hayırlısı Kur’ân’dır.” (İbn-i 
Mâce, Tıb, 28.) 

7. Rasûlullâh (asm) şöyle buyurmuştur: “Allâh, geceleyin iki rekat namaz kılan ve 
Kur’ân okuyan bir kulu dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlemez. Allâh’ın rahmeti, 
namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, Kur’ân’la hemhâl 



oldukları andaki kadar hiçbir zaman Allâh’a yaklaşmış olamazlar.” (Tirmizî, 
Fedâilu’l-Kur’ân, 17.) 

8. Ebû Saîd Râfi‘ İbni Muallâ (ra)  şöyle dedi: Resûlullah (asm) ”Mescidden 
çıkmazdan önce sana Kur’an’daki en büyük sûreyi öğreteyim mi?” buyurdu ve 
elimi tuttu. Çıkmak istediğimizde ben: “Yâ Resûlallah! Bana Kur’an’daki en 
büyük sûreyi sana öğreteyim mi demiştiniz? dedim. Bunun üzerine: 
“Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn’dir. O seb’ul-mesânîdir; bana verilen Kur’ân-ı 
Azîmdir” buyurdular. (Buhârî, Tefsîr, 1; Fezâilü’l-Kur’ân, 9.) 

9. “Kul hüvallahü ahad” sûresi hakkında şöyle buyurdu: “Canımı gücü ve 
kuvvetiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu sûre Kur’an’ın üçte birine 
denktir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 13.) 

10. Resûlullah (asm) ashabına şöyle buyurdu: “Sizden biriniz bir gecede Kur’an’ın 
üçte birini okumaktan âciz mi kalıyor?” Bu onlara gerçekten zor geldi ve: Buna 
hangimizin gücü yeter ki, yâ Resûlallah! dediler. Bunun üzerine Efendimiz: “Kul 
hüvellahü ahad Allahü’s-samed, Kur’an’ın üçte biridir” buyurdular. (Buhârî, 
Fezâilü’l-Kur’ân 13.)  

11. “Bu gece indirilen âyetleri görmedin mi? Onların benzerleri asla görülmemiştir: 
Kul eûzü birabbi’l-felak ve kul eûzü birabbi’n-nâs.” (Müslim, Müsâfirîn, 264.) 
Ebû Saîd el-Hudrî (ra) “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden ve göz 
değmesinden Allah’a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn (Kul eûzü birabbi’l-felak 
ve kul eûzü birabbi’n-nâs) nâzil oldu. Ondan sonra Muavvizeteyn ile Allah’a 
sığınmaya başladı ve diğer duaları bıraktı. (Tirmizî, Tıb, 16.) 

12. “Kur’an’da otuz ayetten ibaret bir sûre bir adama şefaat etti; neticede o kişi 
bağışlandı. O sûre: Tebârekellezî biyedihi’l-mülk’dür.” (Ebû Dâvud, Salât, 327.) 

13. “Bakara sûresinin sonundan iki âyeti geceleyin okuyan kimseye bunlar yeter.” 
(Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân, 10, 27, 34.) 

14. “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan, içinde Bakara sûresi okunan 
evden kaçar.”  (Müslim, Müsâfirîn 212.) 

15. Übey İbni Kâ’b (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (asm) “Ey Ebü’l-Münzir! 
Allah’ın kitabından ezberinde bulunan âyetlerden hangisinin daha büyük 
olduğunu biliyor musun?” diye sordu. Ben: –Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyu’l-
kayyûm, dedim. Bu cevabım üzerine elini göğsüme vurdu ve: “İlim sana 
mübarek olsun, ey Ebü’l-Münzir” buyurdu. (Müslim, Müsâfirîn 258.) 

16. “Kehf sûresi’nin başından on âyet ezberleyen kimse deccâlden korunmuş olur.” 
Bir diğer rivayette “Kehf sûresi’nin sonundan” buyurulmuştur. (Müslim, 
Müsâfirîn, 257.) 

17. Sabah ve akşam üç defa besmeleden önce “Eûzü billâhi’ssemîi’l-alîmi mine’ş-
şeytâni’r-racîm” dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyetini okuyanlar için 
büyük müjdeler içeren hadisin sıhhat derecesiyle ilgili eleştiriler bulunmakla 
beraber özellikle sabah namazlarından sonra bu üç âyetin okunması gelenek 
haline gelmiştir. (Tirmizî, Sevâbü’l-Kur’ân, 22; Müsned, 5:26; Dârimî, Fezâilü’l-
Kur’ân, 22.) 

İmam Celaleddin-i Suyuti pek çok hadislerden sahih olanlarını seçip “Hamâilu’z-Zehr fî 
Fezâilu’s-Suver” isimli bir eser telif etmiştir. Bu konuda yazılan ilk eser İmam-ı Şafiî’ye (ra) 
aittir. Ayrıca “İbn-i Hacer el-Askalanî’de bu konuda bir eser telif etmiştir. 

 
21. Kur’an Ayetlerinin Tenasüb ve İnsicamı 
Ayetler arasındaki tenasüp ve insicamı gösteren bir ilimdir. Fahreddin-i Razi “Kur’ân’ın 

inceliklerinin ekserisi ayetlerdeki tertiplere ve rabıtalarda tevdi edilmiştir” (Zerkeşî, Burhan, 
36.) demektedir. Bu ilmi ilk ele alan Ebubekir en-Nisaburî’dir. (v. 324/936) Bu zat Fıkıh ve 



Edebiyat sahasında çok değerli bir mevkie sahip idi. Ebu Bekir b. Arabî “Kur’ân’ın ayetleri 
öyle bir tenasüple kilitlenmiştir ki sanki bir tek cümledir veya bir kelimedir” demiştir. 
Fahrettin Razî de (v.606/1209) bu münasebet ve insicama çok değer vermiştir. Bu Kur’ân’ın 
i’cazıdır; ama bunu çokları anlamamışlardır” demiştir.  

Asrımızda Bediüzzaman Said Nursi Kur’an’ın bu i’caz yönünü daha açık bir şekilde 
keşfederek “İşâratu’l-İ’caz fi Mezâni’l-Îcaz” isimli eserini buna göre telif etmiştir.  

Şairin dediği gibi: 
“Ve’n-necmi testasgiru’l-ebsâru suretühu 
Ve’z-zenbu li’ttarfi lâ li’nnecmi fi’s-sığari” 
 
Yıldızların sureti gözlere küçük görünür 
Aslında küçük olan yıldız değil gözümüzdür. 
 
Aklımız da anlamadığı için Kur’ân’a ait pek çok hakaıkı ve ulumu görmemekte veya 

küçük görmektedir. Sureler arasında da çok sıkı bir bağ, insicam ve intizam vardır. Meselâ, 
Fatiha Suresi 114 ayeti ile 114 sureye bakar. Duha ve İnşirah surelerinin maksadı aynıdır. 
Kevser ile Maun suresi arasında da öyle bir sıkı bağ vardır. Şöyle ki: “Maun Suresinde 
münafıkların dört vasfı anlatılır. Pintilik, namazı terk, riyakarlık ve yardıma engel olmak. 
Kevser Suresinde ise “Hayr-ı kesir ile beraber dört güzel vasıf sayılır. Onlar da Namaza 
devam, ihlas ve fakir için kurban kesip yardımcı olmak ve etini dağıtmak… Sonra gelen 
Kafirun Suresinde de bunlara karşı direnenler için “leküm dinuküm veliyedîn” “Sizin dininiz 
size bizimki bize!” denilmiştir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İşâratu’l-İ’caz” tefsirinin başında “Kur’an’ın 
makasının Tevhid, Nübüvvet, Haşir, Adalet ve İbadet” olduğunu ifade ile her surede, her 
ayette ve her kelimede bu dört maksat aşikare görülmektedir” der ve bunu izah eder. Ayrıca 
“Rumuzat-ı Semaniye” “Mu’cizât-ı Kur’âniye” isimli eserlerinde de Kur’an’ın bu yönü çok 
detaylı bir şekilde ele alınmış ve incelenmiştir.  

Bu konuda İmam Celaleddin-i Suyutî’nin (v.911/1505) “Tenasuhu’d-Dürer fî 
Tenâsübü’s-Suver” isimli bir eseri vardır.  

 
22. Kur’ân’da Nâsih ve Mensuh Meselesi 
Hz. Ali (ra) bir vaizin konuşmalarını dinler. Tahammül edemeyerek ayağa kalkar ve 

“Vaiz efendi! Sen Nasih ve mensuhu biliyor musun?” diye sorar. Vaiz “Bilmiyorum” diyince 
“Helekte ve ehlekte” “Sen helak oldun bizi de helak ettin!” der. (El-Burhan, 2:29.) 

Nesh, değiştirme, tebdil, tahvil ve nakletme anlamına gelir. Bazıları “Allah kendi 
sözünü nasıl değiştirir?” diye neshi reddetmekte; bazıları da neshi “El-Bedâ” ve “Et-Tahsis” 
ile karıştırmaktadır. Bedâ, gizli hükümü açıklamak; tahsis de bir yere hasretmek anlamına 
gelmektedir. Nesh ise, şer’î bir delille diğer şer’î delilin hükmünü kaldırmak, yeni ve daha 
geçerli bir hüküm koymak demektir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz 
zaman -ki Allah, neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber’e, “Sen ancak 
uyduruyorsun” derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed! De ki: “Ruhu’l-Kudüs 
Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve 
onlara bir müjde olmak üzere Kur’an’ı Rabbinden hak olarak indirdi” (Nahl, 16:101-102.) 
ayeti ile değiştireceğini ifade eder. Bu ayet Mekkî’dir ve henüz ahkam ayeti yoktur. Bu ayette 
yüce Allah Kur’ân-ı Kerimin peygamber sözü olmadığını, peygamber sözü diyenlerin 
sözlerini reddeder.  

Medine’de nazil olan Bakara Suresinde ise “Biz, bir âyetin hükmünü yürürlükten 
kaldırır veya onu ertelersek mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki 
Allah her şeye kadirdir” (Bakara, 2:106.) buyurarak neshin olduğunu ifade eder. Kur’ân-ı 



Kerim daha önceki kitaplarını hükmünü neshetmiştir. Yine bu neshin Kur’ân’da olabileceğini 
de belirtir. Mutezile bu sebeple bu ayeti Kur’an’ın mahluk olduğuna delil olarak ileri 
sürmüştür.  

Nesh ile ilgili üç mesele vardır: 
Birincisi: Nesh aklen caiz midir? 
İkinicisi: Vaki olmuş mudur? 
Üçüncüsü: Kur’an’da nesh var mıdır? 
 
Birincisi, nesh aklen caizdir. Bu konuda tüm İslam alimleri icma etmişlerdir. 
İkinicisi, Pratikte vaki olmuştur. Evvelâ, yüce Allah Kur’ân ile diğer kitapları ve 

şeriatlarını neshetmiştir. Saniyen, Hz. Adem’in (as) çocuklarının birbirleri ile evlenmeleri, 
Yahudilerin de Cumartesi çalışmalarını yasaklamış ve bu hükümleri neshetmiştir. Yine 
Tevrat’ta domuz eti ve şarabın yasak olduğu halde İncil ile bu hükmleri neshederek 
Hristiyanlara bunları helal kılmıştır. Sonra Kur’ân-ı Kerim ile bu ikisini yeniden 
yasaklamıştır. 

Üçüncüsü, Kur’ân-ı Kerimde neshin bulunup bulunmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir. 
Bu konuda iki görüş vardır. Cumhur-u ulema neshin varlığını kabul etmişlerdir. Nesih 
akidede değil, ahkamdadır. Zira, ahkamın tesisi için uzun zamana ihtiyaç vardır ve ahkam 
tedricî olarak tesis olunur. Çünkü nefs-i insanın bir adetinden vaz geçip yeni bir ahkama 
uyması tedricen mümkün olur. Tekâmül seyri ise bazı ahkâmın kolaydan zora doğru tedricen 
tebdilini iktiza eder.  

Ayrıca ahkam, zaman, mekân ve vaziyete göre değişebilir. Bu sebeple ahkamda tek bir 
doğru yoktur doğrular vardır. Ahkamda dört mezhebin hak olması bunun en açık delilidir. Bir 
ihtiyaca binaen konan bir hüküm, o ihtiyacın kalkması ile değişebilir. Bir maslahata binaen 
vaaz edilen bir kural, maslahatın ortadan kalkması ile kaldırılabilir. Yeni gelen hüküm ise 
fayda ve maslahat bakımından birincisine benzer veya birincisinden daha iyi olmalı ve 
ihtiyaca cevap vermelidir.  

İmam-ı Şafii (ra) Kur’ân’ın ancak Kur’ân ile nesh edilebileceğini belirtirken bazı 
âlimler “O peygamber kendi hevasından konuşmaz. Onun sözleri vahiydir” (Necm, 53:3-4.) 
ayetine istinaden Mütevatir Sünnetin de ayetin hükmünü sınırlayacağı ve neshedeceği 
hükmüne varmışlardır. Nitekim “Sizden olan emir sahiplerine itaat edin” (Nisa, 4:59.) 
hükmünü Peygamberimiz (asm) itaatin mutlak olmadığını “İtaat marufadır” (Buharî, Ahkâm, 
4; Müslim, İmâre, 39.) hadisi ile sınırlamıştır. 

İçkiyi yasaklayan ayet üç aşamada bunu yapmış, son kesin yasaklayan ayet önceki 
ayetlerin hükmünü kaldırmıştır. Kezâ, faiz de dört aşamada yasaklanmıştır. Son nazil olan 
ayet kesin hükmü koymuştur. Önceki ayetlerin ahkamı nesholduğu için kişi “Ben önceki 
ayetlerle hükmederim ve meselâ “Kat kat faiz almıyorum. Ben bu ayetle faiz işlemi yaparım” 
diyemez.   

İmam Celaleddin-i Suyutî nasih ve mensuh konusunda tüm görüşleri ve kavilleri tetkik 
ederek Kur’ân’da nasih ve mensuhun olduğunu, bu konudaki ayetlerin 20’yi geçmediğini 
ifade etmiştir. (El-İtkân, 2:23.) Şah Veliyyullah Dehlevî “El-Fevzu’l-Kebir” isimli eserinde 
Suyutî’nn mensuh saydığı 20 ayetten ancak 5 tanesinin mensuh olduğunu söyler. (Ö. Rıza 
Doğrul, Tefsir, Mukaddime, 52-53.) 

Kur’ân-ı Kerimde nesih üç nevidir. 
1. Hükmü mensuh metni baki olanlar: Kıblenin tahvili ile ilgili ayet gibi. 
2. Metni mensuh hükmü cari olanlar: Recm ile ilgili ayetin Kur’ân-ı Kerimde 

olmaması buna delildir. 
3. Hem metni, hem hükmü mensuh olanlar: “Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa 

üçüncüyü ister” rivayeti gibi… 
Nasih ve Mensuk konusunda eser telif edenler: 



1. Katâde b. Diâme (v.118/736) 
2. Ebu Ubeyde el-Kâsım b. Sellam (v.223/838) 
3. Ebu Davud es-Sicistânî (v.275/888) 
4. Ebu Câfer en-Nehhâs (v.338/949) 
5. Ebu Bekir İbn-i Arabi (v.543/1148) 
6. Ebu’l-Ferece Abdurrahman el-Cevzî (v.597/1201) 
7. Ebu Muhammed Mekkî b. Ebi Talib el-Kaysî (v.437/1045) 
8. Celaleddin es-Suyûtî (v.911/1505.) 
 
Ebu Muhammed Mekkî b. Ebî Talib el-Kaysî’nin “El-İzâh En-Nasih ve’l-Mensuh fi’l-

Kur’ân” isimli eseri Prof. Dr. M. Kâzım Yılmaz tercüme ederek Türkçe’ye kazandırmıştır. Bu 
eserde “Allah dilediğini imha eder, dilediğini tesbit eder” ((Ra)’d, 13:39) ayetinden yola 
çıkarak Abdullah b. Abbas’ın “Allah Teâlâ inzal buyurduğu kitabının hükümlerinden 
istediğini siler, onun bedelli veya bedelsiz olarak nesheder ve dilediğni de ibka eder” şeklinde 
tefsir ettiğini dikkate alarak Kur’ân-ı Kerimde 33 ayetin neshedildiğini bu ayetleri ve yerine 
konan hükümleri açıklayarak ispat etmiştir.  

Sonuç olarak Kur’ân-ı kerimde nesh olmakla beraber bunların sayısı yirmiyi geçmez. 
Diğer hususlar ise ayetin ayet ile açıklanması veya hadis ile açıklanması ve kayıtlanmasıdır. 
Hem Kur’ân-ı Kerimin kıyamete kadar ahkamı baki kalacağından insanların durumları ve 
hayatın şartları değişiklik arz edebilir. Dolayısıyla şartlara bağlı hükümler şartları tahakkuk 
edince uygulanır. Meselâ, malı olmayan zekât ayetine uymak durumunda değildir. Hac 
kendisine farz olmayan “Kur’an’da hac ayeti vardır” diye hacca gitmek zorunda değildir. 
Nesh ayetleri de şartları tahakkuk edince uygulmaya konulabilir.  

Diyar-ı küfürde bulunan bir Müslüman “Senin dinin sana, benimki bana” der ve “Onlara 
karşı güzel şekilde tedbirli ol!” (Hicr, 15:85.) ayetine göre davranır. Durumda göre metni baki 
olan ayetlerle hükmetmesinde bir sakınca yoktur. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEFSİR TARİHİ 

 
Her zaman ve her devirde dinî, felsefî ve ilmî eserlerin muhataplar tarafından 

anlaşılması için izah edilmesi gerekir. Özellikle ilâhî kitapların mesajlarının daha doğru 
anlaşılması şarttır. Zira Allah’ın rızası doğru anlayıp gereğini yapmaya bağlıdır.  

Kur’ân-ı Kerimde yine Kur’ân’ın ifadesi ile “Muhkem” ve “Müteşabih” olan ayetler 
vardır. İlâhî kelam olduğu için yüksek sanat ve derin manalar vardır. Bunları elbette başta 
Peygamberimiz (asm) olmak üzere iyi bilenlerin anlatması ve izah etmesi gerekir. Dini 
hakikatler de ilmî hakikatler de sadece mantık kuralları ile çözülemez. Peygamberimiz (asm) 
sıfatları gereği Kur’ân-ı Kerimi en iyi anlayan, bilen ve uygulayan idi. Yüce Allah kendisine 
tebliğ görevi yanında “Beyan” ve “Tatbik” görevini de vermişti.  

“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan, O'nun 
peygamberliğini yapmamış olursun. Allah, seni insanlardan koruyacaktır” (Maide, 5:67.) 
“Ben size Rabbimin bana yüklediği elçilik görevini yaparak nasihat ediyorum.” (Araf, 7:68.) 
ayet-i kerimeleri “tebliğ” görevini ifade etmektedir.  

İlk tefsir Peygamberimizin (asm) açıklamaları ve uygulayarak gösterdiği ibadetleridir. 
Nitekim yüce Allah “Biz size kendi kavminin dilinde onlara hakikatleri beyan etmek için 
elçiler gönderdik” (İbrahim, 14:4.) “Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı 
olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” (Sad, 38:29.) “Bu Kur’ânı düşünmez, tedebbür etmez 
misiniz? Yoksa kalplerinizin üzerinde kilit mi vardır?” (Muhammed, 47:24.) 



Kur’ân’ın en iyi müfessiri yine Kur’ândır. Mücmel ayetleri mübeyyen ayetler tefsir 
etmiştir. Sonra da en salahiyetli ilk müfessiri Hz. Peygamberdir. (asm) Onun bütün sözleri, 
ibadetleri ve ahlakı Kur’an-ı Kerimi tefsir ediyordu. O yaşayan bir Kur’an idi. Hz. Aişe’ye 
(ra) Peygamberin ahlakı sorulunca “Siz Kur’ân okumuyor musunuz? O’nun ahlakı Kur’an 
idi” (Müslim, Müsâfirîn, 139; Ebû Davud, Tatavvu, 26; Nesâî, Kıyâmu'l-Leyl 2; Dârimî, Salat 
165; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5: 54, 91, 188, 216.) demiştir. Dolayısıyla Peygamberimizin 
(asm) sünneti Kur’ân-ı Kerimin tefsiridir. 

 
Tefsir ve Tevil Ne Demektir? 
Tefsir, üstü kapalı, anlaşılması zor olan meseleleri delilleri ile doğru biçimde açıklamak 

ve izah etmek demektir. Istılahta müşkül olan lafızların murad edilenini keşfetmek demektir. 
Te’vil, açıklama ve beyan etme anlamındadır. Istılahta ise, zahire mutabık olan iki 

ihtimalden birisini reddetme ve ayetin muhtemel manalarından birisine rücu ettirme demektir. 
Ragıb el-Isfahanî “Müfredat” isimli kavramların açıklandığı kitabında “makbul olmayan tevil, 
kendisine bakıldığı vakit hoş olmayan, ayetin makabli ve maba’di ile mutabık olmayan ve 
delilleri çirkin olandır. Bu şartları taşımayan tevil makbul olan tevildir” demiştir. 

Terceme, bir sözü bir dilden başka bir dile çevirmek, bir kelâmın manasını başka bir 
dilde ifade etmek demektir. Tam bir terceme için kelamın aslındaki mana ve muhtevasının, 
sarahat, icmal, tafsil, ıtlak, takyid, isabet, hüsn-ü edâ ve ilim ve sanattaki asıl ifadeyi koruması 
gerekir. Yoksa eksik bir anlatım olur. Bu sebeple bir sanat eserinin bir başka dile tercemesi 
çok nadirdir, belki imkansızdır. Dolayısıyla Allah kelâmının Arapça aslından bir başka lisana 
tercümesi yapılamaz, aslını muhafaza edemez. Bu sebeple icmali olarak ifade ettiği mana 
aktarılabilir ki buna “Meal-i Âlî” yani, yüce meal manası denir. Bu sebeple terceme yerine 
“tefsir” yapılır. Bunu da müfessirler “Bu ayetin mana denizinden bir damla” şeklinde ifade 
ederler.  

Tefsir de müfesserden ayrıdır. Kur’ân-ı Kerimin diğer dillere tefsiri caizdir; ancak 
bunların hiçbiri Kur’an yerine ikame edilemez ve bununla ibadet yapılamaz. İbadet dili 
doğrudan vahiy dili olan Arapça aslıdır. Kur’an-ı Kerimi okumak ibadet için ise Arapça 
aslından okunmalıdır. Arapça aslından ibadet için okunması her harfine en az on sevaptır. 
Peygamberimiz (asm) Arapça asılından okunmasını “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf 
okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm 
mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” 
(Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 16.) hadis-i şerifi ile istemiştir. Kur’an-ı Kerimin mealini ve 
tefsirini okumak ise “İlim öğrenme” sınıfına dahildir. 

 
Kur’an-ı Kerimin Meâlinin Yapılması 
Kur’ân-ı Kerimin ilk olarak başka dile meâlini Hz. Selman-ı Farisi (ra) yapmıştır. Fatiha 

Suresini Farsça/İran diline çevirmiştir. Sonra H. 127 senesinde Berbericeye, daha sonra da 
Farsça ve Hintçeye çevrilmiştir.  

Samanoğulları döneminde Mansur b. Nûh’un (354/956) emri ile bir heyet Kur’ân-ı 
Kerimi meâlen Farsça’ya çevirmiş, bu çeviriye “Tefsir-i Taberi”yi de ilave etmişlerdir. 
Zamanımızda ise Kur’an-ı Kerimin tüm dünya dillerine meâlen çevrildiği bir gerçektir. 

 
Meal ve Tefsirlerdeki İhtilafların Sebebi 
Kur’an-ı Kerimin anlaşılması, tefsiri ve tevilinde sahabe döneminden itibaren çok 

ihtilaflar vaki olmuştur. “Biz sana bu Kur’an’ı inzal ettik ki insanlara onu açıklayasın” (Nahl, 
16:44.) ayeti Peygamberimize (asm) Kur’ân-ı Kerimin lafzını öğretme yanında manalarını 
beyan etme görevi de vermiştir. Bu sebeple Kur’an-ı Kerimi açıklamak peygambere vacip 
olur. Bu sebeple sahabe Peygamberimize (asm) ilim ve amelle ilgili on ayet öğrenmeden 



diğerine geçmezlerdi. İbn-i Teymiye “Selef arasında tefsirdeki ihtilaflar gayet azdı. Bu ihtilaf 
da tefsirden ziyade ahkam konusunda idi” demektedir.  

İhtilafların sebepleri şöyle açıklanmıştır: 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, 

Muhammed ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan 
ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah’ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte 
bu büyük lütuftur” (Fatır, 35:32.) buyurur. Bu ayette geçen “zalimün li-nefsihi” yani, 
nefislerine zulmedenler vacibi terk ederek haramları işleyenlerdir. “Muktesid” olanlar ise farz 
ve vacipleri işleyip haramlardan kaçanlar, orta yolu tutanlardır. “Hayırda sabık olan, yani 
yarışanlar” ise farz ve vacipleri yapıp haramdan kaçmakla beraber hayırda yarışanlardır. Yani, 
vaktin evvelinde namazlarını kılanlar sabık, zaman içinde kılan muktesid, vaktini geçirenler 
de nefislerine zulmedenlerdir. Yine Bakara suresi son ayetlerinde geçen muhsinler sabık, 
adiller muktesit, günaha dalanlar da zalim olurlar. 

Nefislerine zulmedenler Kur’an’ın emrine uymadıkları gibi, Allah’tan korkmayarak 
manlarını tevil ve tefsirler ile gerçek manasından ve amacından uzaklaştırarak heva ve 
heveslerine göre tefsir edip ihtilafların çıkmasına sebep olmuşladır. Bu kasıtlı ihtilafların 
dışında tefsirdeki ihtilaflar ikiye ayrılır. Birincisi, sadece nakle dayanır. İkincisi ise naklin 
gayrısı ile bilinir.  

Özetle belirtecek olursak; 
1. Kıraat ihtilafı. Kur’an-ı kerim yedi lehçe üzere nazil olduğu için okunmada ihtilaflar 

vardır. Bunlar “Kıraat-ı Seb’a” ve “Kıraat-i Aşer” olarak Kurralar tarafından 
belirlenmiştir. Bu konuda “Tecvid” ve “Kıraat İlmi” gelişmiştir. 

2. İ’rab ihtilafı,  
3. Kelimenin manalarındaki ihtilaflar, 
4. Lafzın iki veya daha fazla manaya gelmesi, 
5. İtlak ve takyid ihtilafı. Misal: “Onun için üç gün peş-peşe oruç tutmak vardır.” 

(Maide, 5:89.) Burada “Mütetabıât” şaz kıraat olarak kabul edilmiştir. Ona uyanlar 
“peş-peşe üç gün” derken İmam-ı Şafii bu şaz kıraati almaz mutlak bırakır. 

6. Umum ve husus ihtilafı, 
7. Hakikat ve mecaz ihtilafı, 
8. Muhkem ve müteşabih ihtilafı, 
9. Kelimenin ziyadeliği ihtilafı. “Lâ uksimu” kelimesinde olduğu gibi. 
10. Selften gelen tefsir ravileri ihtilafı gibi çeşitli sebeplerle ihtilaflar çoğalmıştır. 
Bunların dışında takdim-tehir, izmarlar ve diğer hususlar da ihtilaf sebepleri arasına 

dahil olmuştur. 
 
Tefsir Çeşitleri 
1. Rivayet Tefsirleri: Peygamberimizin (asm) hadislerine ve Selef-i Salihinin 

kavillerine dayana tefsirlerdir. 
a. Taberi, Câmiu’l-Beyan an Te’vili’l-Kur’ân. 
b. Ebu’l-Leys Semerkandî, Tefsiru’l-Kur’ân. 
c. Bağavî, Meâlimu’t-Tenzil. 
d. İbn-i Atâ, Muharreru’l-Vecîz. 
e. İbn-i Kesir, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim 
f. Celaleddin Suyutî, Dürrü’l-Mensur. 

2. Dirayet Tefsirleri: Akıl ve reye dayanan tefsirlerdir. Ayrıca Arap nahvi ve sarfı, 
edebiyatı, belâğatı ve ayetler ile sureler arasındaki münasebatı da dikkate alarak, 
nüzul sebeplerini nazara alarak yapılan tefsirlerdir. 

a. Mezhebî Tefsirler: Şia, Bahâî ve Mutezilî imamların tefsirleri. 



b. Meslekî Tefsirler: Sufilerin ve diğer meslek erbabının kendi meslek ve 
meşreplerine revaç vermek için yazdıkları “İşârî ve Nazari” tefsirleri. 

c. İlmî Tefsirler: Fahrettin Razî’nin “Mefatihu’l-Gayb” ve Tantavî’nin 
“Cevâhiru’l-Kur’ân” tefsiri gibi. İmam Gazali’nin de tam tefsir olmamakla 
beraber Kur’ân-ı Kerimin ilmî ayetlerini ale alarak yazdığı risaleleri vardır. 

d. Fıkhî Tefsirler: Bunlar da “Ahkamu’l-Kur’ân” olarak isimlendirilirler. 
e. İçtimâî Sosyolojik Tefsirler: Muhammed Abduh, Reşit Rıza ve Seyid 

Kutub’un “Fi Zılali’l-Kur’ân” bu nevi tefsirlerdendir.  
f. İ’câzî Tefsirler: Buna örnek olarak Bediüzzaman Said Nursi’nin “İşâratu’l-

İ’câz fi Mezâni’l-Îcaz” isimli tefsir mukaddimesini verebiliriz. 
 
Meşhur Dirayet Tefsirleri 

1. Fahrettin-i Razî, “Mefatihu’l-Gayb” 
2. Kadı Beydavî, “Envâru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vîl” 
3. Nesefî, “Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâıku’t-Te’vîl” 
4. Hâzin, “Lübâbu’t-Te’vîl fî Maâni’t-Tenzîl” 
5. Ebu Hayyân, “el-Bahru’l-Muhît” 
6. Celaleddin- -i Mahalli ve Suyûtî, “Tefsiru’l-Celâleyn” 
7. Hatip eş-Şirbinî, “Es-Sıracu’l-Münîr” 
8. Ebussûd, “İrşâdu Akli’s-Selîm” 
9. Âlûsî, “Ruhu’l-Meânî fî Tefsiru’l-Kur’ân” 

 
Cumhuriyet döneminde yazılan tefsirlerin içinde Muhammed Hamdi Yazır’ın “Hak 

Dini Kur’ân Dili” ile “Mehmet Vehbi Efendi”nin “Hülâsatu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’ân” 
meşhurdur. Son zamanlarda yazılan ciltlerle Kur’an Tefsirleri vardır, ama bunların hepsi diğer 
tefsirlerden derleme şeklindedir.  

Bediüzzaman Said Nursi’in (ra) “Risale-i Nur Külliyatı” Kur’ân^dan mülhem iman 
hakikatlerini izah ve ispat eden tefsiri ise “Manevi Tefsirlerin” en mükemmelidir. Ancak diğer 
tefsirlerden farkı bütün Kur’ân’ı tefsir etmeyip bu zamanda itiraz edilen ve insanlığın ihtiyacı 
olan ayetlerin tefsiri mahiyetindedir.  

 
Müfessir Sahabeler 
Abdullah b. Abbas (ra) Kur’an’ın manasını ve tevilini en iyi bilen sahbe idi. Bunu 

Peygamberimizin (asm) kendisine özel dua etmesine borçludur. Hz. Ömer (ra) yaşı küçük 
olduğu halde ilminden dolayı onu sahabenin meşveretine dahil etmiştir. O tefsirleri dörde 
ayırmıştır. “Herkesin bildiği tefsir. Arap dilini bilmekle anlaşılan tefsir. İlimde rasih olanların 
anladığı tefsir. Allah’tan başka kimsenin bilmediği tefsir.” 

Peygamberimizin (asm) sahabelerinden Kur’ân ayetlerini tefsir eden ve Tabiin ve Tebe-
i Tabiînin kaynağı ve merciî olan sahaberin en meşhurları şunlardır: 

1. Hz. Ali (ra) (v.40/660) 
2. Abdullah b. Mesud (ra) (v.32/652) 
3. Ubeyy b. Kâab (ra) (v.19/640) 
4. Abdullah b. Abbas (ra) (v.68/688) 
5. Ebu Musa el-Eş’ârî (ra) (v.44/664) 
6. Zeyd b. Sâbit (ra) (v.45/665) 
7. Abdullah b. Zübeyir (ra) (v.73/692) 
 
Kur’ân-ı Kerime İsrailiyatı Sokanlar 
1. Ka’b b. Ahbar: (v.32/653) Tabiînin ilk tabakasındandır. 



Yemen Yahudilerindendir. Müslüman olduktan sonra Medine’ye gelmiştir. Daha sonra 
Şam ve Hımıs’ta ikamet etmiştir. Hz. Ömer (ra) onun vaazlarını yasaklamıştır. Hz. Osman 
(ra) zamanında vefat etmiştir. Buharî, İbn-i Kuteybe ve Nevevî ondan hiçbir şey rivayet 
etmemiştir. Abullah b. Abbas (ra) onun Yahudiliği tam olarak terk etmediğini ve Kur’ân’a 
tam teslim olmadığını söylemiştir.  

Bir defasına Şam’dan gelen birisine Kaab ile görüşüp görüşmediğini sorar. Görüştüğünü 
söyleyince “O ne diyor?” diye sorar. O da “Semavatın bir meleğin omuzunda deveran ettiğini 
söylüyor” diyince “Hayır! O yalan söylemiştir. Halbuki yüce Allah ‘Gökleri ve yeri hiçbir 
arızaya meydan vermeden tutan ve yok olup gitmekten koruyan Allah’tır. Şâyet yıkılıp 
gidecek olsalar, yemin olsun ki, Allah’tan başka onları tutabilecek hiçbir güç yoktur’ (Fatır, 
35:41.) buyurmaktadır” der.  

Bu rivayet Kaab’ın sahabeler arasında makbul biri olarak kabul edilmediğini gösterir. 
 
2. Vehb b. Münebbih (v.110/728) 
Tabiinden olup mühim rivayetlerin kaynağıdır. Kardeşi Hemmam b. Münebbih Şam’a 

gittikçe ona kitap alır getirirdi. Kendisine “Abdullah b. Selam ve Ka’bu’l-Ahbar’dan hangisi 
daha alimdir?” diye sorulunca kendisinin her ikisinin ilmini de cem ettiğini söylemiştir. Yine 
kendisi o zamana kadar yazılmış ilahi kaynaklı 92 kitabı okuduğunu söylemiştir. 

 
3. Abdulmelik b. Abdilaziz b. Cüreyc (v.150/767) 
Aslı Bizanslı olan bu zat Mekke alimlerindendir. Hicaz’da ilk kitap tasnif eden bu zâttır. 

Kendisi muhaddistir. Hristiyanlıkla ilgili haberlerin de kaynağıdır.  


