KUR’AN NİÇİN
İNDİRİLMİŞTİR?
“Ey insanlar!
Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde
olan (kötü duygulara, batıl inançlara,
dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara
bir yol gösterici ve bir rahmet (olan
Kur’an) gelmiştir.”

(1)

KUR’AN
NEDİR?
• Kur’an, eşsiz bir kitaptır. (2)
• Kur’an, mübarek bir kitaptır. (3)
• Kur’an, insanlara bir tebliğdir. (4)
• Kur’an, hem müjde verici hem de
uyarıcıdır. (5)
• Kur’an, bize indirilenin en güzelidir.
• Kur’an, muhakkak gerçektir.

(7)

• Kur’an, hakkı batıldan ayırır.

(8)

(6)

• Kur’an, mübarek bir kitaptır; aklı olanlar
iyiden iyiye düşünüp öğüt alsınlar diye
indirilmiştir. (9)
• Kur’an, mü’min için şifa ve rahmettir;
kâfir için ise hüsran sebebidir. (10)
1. 10/Yunus, 57
2. 41/Fussilet, 41
3. 6/En’am, 155
4. 14/İbrahim, 52
5. 41/Fussilet, 3
6. 39/Zümer, 55
7. 69/Hâkka, 51
8. 25/Furkan, 1
9. 38/Sâd, 29
10. 17/İsrâ, 82

KUR’AN
NE DEĞİLDİR?
• Kur’an, evvelkilerin masalı değildir. (1)
• Kur’an, beşer sözü değildir. (2)
• Kur’an, şaka değildir. (3)
• Kur’an, şair sözü değildir. (4)
• Kur’an, kâhin sözü değildir. (5)
• Kur’an, şeytan sözü değildir. (6)
1. 16/Nahl, 4
2. 25/Furkan, 4
3. 86/Tarık,14
4. 69/Hâkka, 41
5. 69/Hâkka, 42
6. 81/Tekvîr, 25

FARKINDA
OLALIM!...
• Dünyaya niçin geldik?
• Hayatın gayesi nedir?
• Saadet ve huzur nerede?
• Beden ve ruh nasıl durulup huzura
kavuşur?
• Mutlu ve dengeli bir hayat nasıl
yaşanır?
• Hayat kılavuzumuz ne diyor?
• Uygulayıcısı nasıl yaşamış?
• Neden ölüm var?
• Ölmemek elimizde mi?
• Ölüme nasıl hazırlanmalıyız?
• İç dünyamızı mahveden hastalıklardan
nasıl kurtuluruz?
• Vahyin ilk muhatapları ile bizim Kur’an’ı
anlayışımız aynı mı?
• ......

KUR’ÂN-I
KERÎM BİZE;
• Dünümüzü, bugünümüzü ve yarınlarımızı
bildirmek, (1)
• Kendisini (c.c.) tanıtmak, (2)
• Dosdoğru yolu göstermek, (3)
• Gaflete düştüğümüzde uyarmak, (4)
• Fert ve toplumların meselelerine çare
olmak, (5)
• Nasihat almamız, (6)

• Düşünüp anlamamız, ( 7)
• Doğru ile yanlışı ayırt etmemiz, (8)
• Kendisiyle amel etmemiz, (9)
• Kendisi vasıtasıyla cihad etmemiz, (10)
• O’na tabi olup, O’na göre yaşamamız, (11)
• Şerefimizi kazanmamız, (12)
• Hayırlara ulaşmamız, (13)
• Okuduğumuzda sevap almamız, (14)
• İmanımızın ve Allah’a olan saygımızın
artması, (15)
• Mü’minleri Cennet’le müjdelemek, (16)
• Allah’ın azabına karşı uyarmak, (17)

......için indirildiğini söylüyor.
1. 39/Zümer, 6 ; 43/Zuhruf, 44 ; 14/İbrahim, 48
2. 14/İbrahim, 52
3. 2/Bakara, 2 ; 5/Mâide, 16 ; 12/Yusuf, 111 ; 17/İsrâ, 9
4. 36/Yasin, 5-6
5. 8/Enfâl, 24 ; 17/İsrâ, 82 ; 57/Hadid, 9
6. 14/İbrahim, 52 ; 50/Kâf, 45 ; 54/Kamer, 17
7. 17/İsrâ, 41
8. 25/Furkan, 1
9. 4/Nisâ, 105 ; 5/Mâide, 49 ; 6/En’am, 114 ; 16/Nahl, 64;
33/Ahzab, 36
10. 25/Furkan, 52
11. 5/Mâide, 68 ; 7/A’raf, 3 ; 43/Zuhruf, 44 ; 25/Furkan, 30
12. 21/Enbiyâ, 10 ; 23/Mü’minûn, 71 ; 43/Zuhruf, 44
13. 16/Nahl, 30
14. 17/İsrâ, 106
15. 9/Tevbe, 124 ; 16/Nahl, 102 ; 17/İsrâ, 109
16. 17/İsra, 9 ; 18/Kehf, 2
17. 18/Kehf, 2 ; 36/Yasin, 70 ; 42/Şûrâ, 7 ; 46/Ahkâf, 12

KUR’AN
HAKKINDA BAZI
YAKLAŞIMLAR...
• OKU emriyle kastedilen sadece
orijinalinden Arapça’sını okumak m›dır?
• O’na olan saygımız, yüksek bir yere
asmakla ya da belimizden yukarı
tutmakla m› hâsıl olur?
• Kutsal kitabımız olmas›nın öncesinde,
acaba “kılavuz kitabımız” değil mi?
• Sevap kazanalım diye indirilmiş “dua
kitabı” m›dır?
• Sadece mübarek gecelerde okunsun
diye indirilmiş “zikir kitabı” m›dır?
• Sadece ölülerimizin ardından okunan
“mezarlık kitabı” m›dır?
• O’na dokunursak, çarpılır m›yız?
• O’na değer katan şey, sayfaları mı,
yoksa onun ötesinde o sayfalarda yazılı
olanlar mı?

“Kur’ân-ı Kerîm’i lütfen kütüphanenize
koymayın; duvara, çiviye asıp, torbanın
içinde saklı tutmayın! Hergün okuyun.
Kur’ân-ı Kerîm’le sevginizi, ilginizi alakanızı, kıraatınızı devam ettirin.”
Mahmud Esad COŞAN

Hayat kılavuzumuz Kur’an’ı, indiriliş
gayesine uygun yeniden tanımak ve
Kur’an ile ilgili zihnimizdeki olumsuzlukların yerine olumlu cümleler yazmak
için size çok önemli, pratik, uygulanabilir üç önerimiz var:

1. KUR’AN’A
HAZIRLANMAK
Kur’an’ı okumaya başlamadan önce;
1) Kur’an ve vahiy hakkında genel bilgi
sahibi ol.
2) Kur’an’›n muhtevası ve konuları hakkında ön bilgi sahibi ol.
3) Sureleri daha iyi anlaman için önce
surelerin özetlerini oku.
4) Okuyacağın Kur’an sure ve ayetlerinden tam istifade etmen için Allah’a dua
ederek başla.
5) Okumaya başlamadan önce şeytandan Allah’a sığın.
6) Allah’ın adını anarak okumaya başla.
7) Sure içlerinde bahsedilen konu bütünlüklerini kavramak için ayn ( ) duraklarına dikkat ederek oku.

2. KUR’AN’LA
BULUŞMAK
1) İlk önce tüm ön yargılarını bir tarafa
bırak! Allah’ın istediği nedir, onu anlamaya çalış.
2) Sana inmiş gibi oku! Yani Allah bu
ayetleri şu anda yeni sana indiriyormuş
gibi oku.
3) Kur’an-ı anlamaya çalışırken aceleci
yaklaşımlarda bulunma! Kur’an ayrıntılara takılmaksızın, bütüncül bir bakış ile
okunması halinde daha doğru anlaşılır.
4) Kıyaslayarak oku! Yani Kur’an’da çizilen düşünce tarzı ve yaşam tarzı ideal
olan, gerçek olandır. Senin düşünce ve
yaşam tarzınla bu ideal olanı kıyaslayarak oku. Aradaki farkı bul.
5) Kıyaslaman sonucunda tespit ettiğin eksik taraflarını tamamlamak için pozitif olarak harekete geç.
6) Geçmiş ümmetlere gönderilen kitap ve
sahifelerle Kur’an bağlantısını oluştur.
8) Mealine ek olarak tefsirlere de müracaat et.
9) Bütünsel oku.

3. KUR’AN’LA
YAŞAMAK
1) Hayatın boyunca devamlı, her gün
oku! Rabbinle iletişimini kesme.
2) O’nu düşün, tefekkür et! O bizim yaşam kılavuzumuz.
3) Okuduklarını hayatına yansıtmaya çalış. Efendimiz (S) gibi “Yaşayan Kur’an”
olmaya özen göster!
4) Hayırlı ümmet ol! Öğrendiklerini çevrenle paylaş. Onları da Kur’an’la buluştur.

5) Yaşamının her alanına O’nu da al.
• Şahsımızda,
• Ailemizde,
• İş ortamımızda,
• Toplum içinde,
• Alışverişte,
• Özel toplantı yerlerinde,
• Özel gün ve gecelerde,
• Toplumun her kesiminde,
• Hastahanede, berberde,
• Taksi durağında,
• Otobüs durağında,
• Kafeteryada,
• Piknikte,
• Dükkânda, ofiste,
• Camide,
• Mahkemede,
• Bağda bahçede,
• Yolculukta,
• Çocuğunu okula götürürken,
• Serviste,
• Sınıfta,
• ......

TAVSİYE MEAL:
FEYZÜ’L-FURKÂN
Platformumuz, Kur’ân-ı Kerîm Meali olarak
Türkçesi en sade, günümüz insanının rahatlıkla anlayabileceği, ayetler arasındaki
irtibatın yer yer dipnotlarla sağlandığı, kısa
ve öz bir tefsir niteliği taşıyan, Hasan Tahsin
Feyizli’nin Feyzü’l Fûrkan Kur’ân-ı Kerîm
ve Açıklamalı Meali’ni bir el kitabı olarak taşımayı uygun bulmuş ve bu mealin yeni basımları da Server İletişim tarafından yapılarak halkımıza ulaştırılmaya başlanmıştır. Şu
ana kadar da 500 binin üzerinde meal, insanımıza ulaştırılmıştır.

ÖLÇÜLEBİLİR
FAYDA SAĞLAYAN
PROJEMİZ
“Kur’an’ın Anlamıyla Buluşmaya BEN
DE VARIM” diyorsanız, haydi sözleşelim…

İşte şartlar:
• Her gün mutlaka bir ayet de olsa hem orijinalini, hem de mealini kendim okuyacağım.
• Senede en az bir kez de olsa hem orijinalini, hem de mealini okuyacağım.
• Eğer orijinalini okumayı henüz bilmiyorsam şimdilik sadece mealini okuyacağım
ancak en kısa zamanda orijinalini de öğrenmeye gayret edeceğim.
• Anlamadığım veya daha derinlemesine
anlama ihtiyacı duyduğum ayetlerin tefsirlerine mutlaka bakacağım.
• Kur’an’ın orijinalini güzel okumaya ve mealini güzel seslendirmeye gayret edeceğim.
• Okuduğum ayetlerin muhatabının bizzat
kendim olduğunu bilerek okuduklarımı uygulamaya gayret edeceğim.
• Her an başvuracağım şekilde cebimde, çantamda, evimde, işyerimde, arabamda meal /
mealli Kur’ân-ı Kerîm bulunduracağım.

Kararınız hayatınızı değiştirecektir.
Bunun bilincinde misiniz?

“Mü’minler!
Size iki emânet bırakıyorum. Onlara
sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emânetler, Allah’ın kitabı
Kur’an ve O’nun Peygamberinin sünnetidir.”
(İmam Malik, Muvatta/1395; Hakim, Müstedrek/1-93)

“Lütfen,
Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru,
dingin bir kalp ile, Kur’ân-ı Kerîm’i idrak edecek şekilde okuyunuz.
İnanıyorum ki, okuduklarımız doğrultusunda yaşar isek, Allah celle celâlüh
bizlere, dünya ve âhiretin güzelliklerini, hayal dahi edemeyeceğimiz bir cömertlikle ihsan edecektir.”
Muharrem Nureddin COŞAN

