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1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM TARİHİ

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

TEFSİR
YARDIMCI KAYNAK KİTAP

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Kur’an-ı Kerim’in hangi isimlerini hatırlıyorsunuz? 
Kur’an’ın gönderiliş amacı ne olabilir? Düşününüz.

KAVRAMLAR
Vahiy, tefsir, tefekkür, esbâb-ı nüzul, inzal, tenzil, tedriç, arz, mukabele.

https://dersdunyasi.net/
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1. Kur’an-ı Kerim ve Gönderiliş Amacı

Rabbimizi bize tarif eden, anlatan üç büyük, geniş kapsamlı tarif edici vardır: 
1. Kainat kitabı,
2. Kainat kitabının en büyük delili, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.s),
3. Şanı yüce Kur’an-ı Kerim’dir.

Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Allah (c.c.) tarafından 
doğrudan ya da vahiy meleği Cebrail (a.s.) aracılığıyla gönderilen ilahi emirlerin yer aldığı 
kitaptır. 

Şan ve şerefi yüce olan Kur’an, bütün zamanlarda gelip geçmiş insan tabakalarına, 
milletlerine ve herbir ferdine hitap eden, seslenen Allah’ın büyüklük ve yüceliğinin ve her-
şeyi kuşatan sınırsız egemenliğinin tecelli ettiği, yansıdığı yüce yerden ilahi ve kapsamlı 
bir nutuk ve konuşma, Rabbe ait bir hitabe, sesleniş olduğu gibi; bilinmesi, bir şahsın veya 
küçük bir topluluğun, grubun gücünün dışında olan ve özellikle bu zamanda, dünyadaki 
madddi şeylere ait pek çok fenleri ve ilimleri içine alan, bulunması gereken herşeyi ken-
dinde toplayan, bulunduran bir kitaptır.

Kur’an-ı Kerim denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor?

Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır?

Kur'ân;
· Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,
· ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı 

ebedîsi,
· ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,
· ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinele-

rinin keşşâfı,

“Kur’an-ı Kerim Nedir? Tarifi nasıldır?” diye sorulacak olursa bunun en güzel cevabı aşa-
ğıdaki metinde yer almaktadır. Aşağıdaki metni önce hızlıca okuyunuz. Neler anladığınızı 
düşününüz. Anladıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Daha sonra anlamını bilmediğiniz 
kelimelerin metnin sonunda verilen sözlükten anlamlarına bakarak teenni ile yani dikkatli 
bir şekilde düşünerek ve anlayarak okuyunuz. Önceki anladıklarınızla karşılaştırınız.

Okuyalım - Anlayalım
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· ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikın miftahı,
· ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı,
· ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan ve âlem-i 

gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve 
hitâbât-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi,

· ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hen-
desesi,

· ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,
· ve zat ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, 

tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı,
· ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi ve insaniyet-i kübra 

olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsı,
· ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,
· ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâ-

dîsi,
· ve insanlara 
hem bir kitab-ı şeriat,
hem bir kitab-ı dua,
hem bir kitab-ı hikmet,
hem bir kitab-ı ubudiyet,
hem bir kitab-ı emir ve dâvet,
hem bir kitab-ı zikir,
hem bir kitab-ı fikir,
· hem insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak 

çok kitapları tazammun eden tek, câmi bir kitâb-ı mukaddes,
· hem bütün evliya ve sıddîkînin ve urefa ve muhakkıkînin 

muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirinde-
ki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve 
herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek bi-
rer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir 
kitâb-ı semavîdir.

Kur’ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin merte-
be-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve ispat 
edildiği gibi, Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın 
kelâmıdır.

· Hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah’ın ferma-
nıdır.
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· Hem bütün semavât ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır.
· Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.
· Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i eze-

liyedir.
· Hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i 

iltifâtât-ı Rahmâniyedir.
· Hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında 

bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır.
· Hem İsm-i Âzamın muhîtinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün 

muhâtına bakan ve teftiş eden hikmet-feşan bir kitab-ı mukad-
destir.

· Ve şu sırdandır ki, Kelâmullah ünvanı, kemâl-i liyakatle 
Kur’ân’a verilmiş ve daima da veriliyor.

Kur’ân’dan sonra, sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi 
gelir. Sair nihayetsiz kelimât-ı İlâhiyenin ise, bir kısmı dahi, has 
bir itibarla, cüz’î bir ünvan ile, hususî bir tecellî ile, cüz’î bir isim-
le ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususî bir 
rahmetle zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve 
beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok 
muhteliftir.

Kur’ân, asırları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını ve meş-
repleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhte-
lif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihât-ı 
sittesi parlak ve evham ve şübehatın zulümatından musaffâ; ve 
nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî; ve he-
defi ve gayesi bilmüşahede saadet-i ebediye; içi bilbedahe hâ-
lis hidayet; üstü bizzarure envar-ı iman; altı biilmelyakîn delil ve 
burhan; sağı bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan; solu biaynelyakîn 
teshir-i akıl ve iz’an; meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i Rahmân ve 
dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi’l-hadsi’s-sadık makbul-ü melek 
ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir.

İşaratü’l- İcaz (fi Mezanni’l-İcaz), 
Diyanet İşleri Başkanlığı,  Ankara, 2014



5

1. ÜNİTEAnadolu İmam Hatip Lisesi - Tefsir

https://dersdunyasi.net/

âlem-i gayb: görünmeyen 
âlem, âhiret âlemi ve mânevî 
âlemler
âlem-i gayb ve şehadet: görü-
nen ve görünmeyen âlem
âlem-i insaniyet: insanlık dün-
yası
âlem-i mânevî: mânevî âlem, 
madde ötesi âlem
âlem-i şehadet: görünen âlem, 
dünya 
Arş-ı Âzam: büyük arş; Allah’ın 
büyüklük ve yüceliğinin ve her-
şeyi kuşatan sınırsız egemen-
liğinin tecelli ettiği yer, makam 
arz: dünya
asfiya: Hz. Peygambere vâris 
olup onun yolundan giden ilim 
ve takvâ sahibi insanlar
azamet-i haşmet: haşmetin 
büyüklüğü
avâlim-i uhreviye: öldükten 
sonraki hayata ait dünyalar, 
âhiret âlemleri
âyât-ı tekvîniye: kâinattaki Al-
lah’ın varlığına ve birliğine olan 
deliller
beşer: insanlar; insanlık
beyan: açıklama, anlatım
bi’l-hadsi’s-sâdık: doğru ve 
yanılmaz bir sezgi ve kavrayış-
la
biaynelyakîn: gözlem ve mü-
şahedeye dayanarak, kuşkuya 
yer bırakmayacak şekilde ke-
sinlikle
bihakkalyakîn: bizzat yaşa-
mak suretiyle, kuşkuya yer bı-
rakmayacak derecede kesinlik-
le
biilmelyakîn: kesin delile da-
yanarak, hiçbir kuşkuya yer bı-
rakmayacak şekilde kesinlikle
bilbedâhe: apaçık bir şekilde
bilmüşahede: gözle görülür bir 
şekilde

bilyakîn: kuşku ve şüpheye yer 
bırakmayacak kesin bir şekilde
bittecrübe: tecrübeyle
bizzarure: ister istemez, zorun-
lu olarak
burhan: güçlü ve sarsılmaz de-
lil, kanıt
bürhan-ı kàtı: kesin delil
câmi: kapsamlı
cihât-ı sitte: altı yön
cihet: taraf, yön, şekil
cüz’î: ferdî
dâr-ı cinân: cennet yurdu
defter-i iltifâtât-ı Rahmâniye: 
sonsuz merhamet sahibi olan 
Allah’ın ihsan ve iltifatlarını içine 
alan defter
enbiya: nebiler, peygamberler
envar-ı iman: iman nurları
esmâ: Allah’ın isimleri
esma-i İlâhiye: Allah’ın isimleri
evham: kuruntular, şüpheler
evliya: veliler, Allah dostları
ferman: buyruk, emir
hâcât-ı mâneviye: mânevî ihti-
yaçlar
hâdî: doğru ve hak yolu göste-
ren
hakàik: hakikatler, gerçekler
hakikî: doğru, gerçek
Hâlık: her şeyi yaratan Allah
hâlis: içten, katıksız, samimi
haysiyetiyle: özelliğiyle, itiba-
rıyla
hayvânât: hayvanlar
hendese: plân, proje
hidayet: doğru ve hak yol, İslâ-
miyet
hikmet-feşan: hikmetli, hikmet 
yayan
hikmet-i hakikiye: kâinatın ya-
ratılışındaki İlâhi gaye, sır ve 
gerçekleri bildiren ilim

SÖZLÜK
hitâbât-ı ezeliye-i Sübhâniye: 
kusur ve aczden yüce olan Al-
lah’ın ezelî konuşmaları
hususî: özel
hususiyet: özel olma, özel oluş
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe
ibraz etmek: ortaya koymak, 
göstermek
icmalen: kısaca, özetle
ilhamat: ilhamlar; Allah tarafın-
dan kalbe gelen mânâlar
iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâni-
ye: Allah’ın sonsuz rahmetiyle 
kullarına ebediyen lütuf ve iyilik-
te bulunması
insaniyet: insanlık
insaniyet-i kübrâ: en büyük 
insanlık, insana yakışır hâl ve 
davranış prensiplerinin tümünü 
üzerinde toplayan İslâmiyet
İsm-i Âzam: Cenâb-ı Hakkın 
bin bir isminden en büyük ve 
mânâca diğer isimleri kuşatmış 
olanı
itibar: bakımından
kavl-i şârih: açıklayıcı söz; ke-
sin delil
kelâm: ifade, söz
kelâm-ı ezelî: ezelî söz
kelâmullah: Allah’ın kelâmı, 
sözü
kelimât-ı İlâhiye: Allah’a ait ke-
limeler, sözler
kemâl-i liyakat: tam lâyık olma
keşşâf: keşfeden, gizli şeyleri 
bulup meydana çıkaran
kitab-ı dua: dua kitabı
kitab-ı emir ve dâvet: emir ve 
hakikate çağrı kitabı
kitab-ı fikir: fikir kitabı
kitab-ı hikmet: hikmet kitabı
kitab-ı kebir-i kâinat: büyük 
kâinat kitabı
kitab-ı mukaddes: kutsal kitap
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kitab-ı semâvî: semâdan gel-
miş İlâhî kitap
kitab-ı şeriat: din ve hukuk ki-
tabı
kitab-ı ubûdiyet: kulluk kitabı
kitab-ı zikir: zikir kitabı
külliyet: kapsamlılık; bütün fert-
lere hitap etme
kütüp: kitaplar
lisan: dil
mâ: su
makbul-ü melek ve ins ve cân: 
melek, insan ve cinlerin kabul 
edip inandığı şey
mecmua: kitap
merci: kaynak, merkez
mertebe-i âzam: en büyük mer-
tebe, derece
mesâk: sevk edilecek yer; he-
def ve gayeye ulaştıran yollar
meşrep: hareket tarzı, metot
mevcudat: varlıklar, var edilen-
ler
mezâk: zevk, anlayış
miftah: anahtar
muhabere: haberleşme, konuş-
ma
muhakkıkîn: gerçekleri araştı-
ran ve hakikatleri delilleriyle bi-
len âlimler
muhat: kuşatılmış ve kapsamı-
na dâhil olmuş olan etraf, çevre, 
alan
muhît: her şeyi kapsayan ve 
kapsamına dahil eden
muhtelif: çeşitli, farklı
mukaddes: kutsal
mukaddes: her türlü çirkinlik ve 
eksiklikten yüce, kutsal
musaffâ: arınmış, safileşmiş
muvafık: lâyık, uygun
muzmer: gizli, saklı
müfessir: bir şeyi mânâ bakı-
mından tefsir eden, yorumlayan
mükâleme: konuşma
mürebbî: terbiye edici, eğitici, 
öğretici

mürşid: irşad eden, doğru yolu 
gösteren
mütenevvi: çeşitli
namına: adına
nev-i beşer: insanlar, insanlık 
türü
nihayetsiz: sınırsız, sonsuz
nokta-i istinad: dayanak nokta-
sı
nokta-i nazar: bakış noktası, 
açısı
nüzul: inme
Rab: herbir varlığa muhtaç oldu-
ğu şeyleri veren, onları terbiye 
edip idaresi ve egemenliği altın-
da bulunduran Allah
rahmet: İlâhî şefkat, merhamet 
ve ihsan
rahmet-i Rahmân: rahmeti sı-
nırsız olan Allah’ın şefkat ve mer-
hameti
rahmet-i vâsia-i muhîta: Al-
lah’ın her şeyi kuşatan geniş rah-
meti, merhamet ve şefkati
revac: kıymet, değer
risale: mektup, küçük çaplı kitap
rububiyet: Rablık; herbir varlığa 
yaratılış gayelerine ulaşmaları 
için muhtaç olduğu şeyleri ver-
mesi, onları terbiye edip idaresi 
ve egemenliği altında bulundur-
ması
rubûbiyet-i mutlaka: mutlak 
Rablık; Allah’ın bütün varlıklara 
yaratılış gayelerine ulaşmaları 
için muhtaç olduğu şeyleri ver-
mesi, onları terbiye edip idaresi 
ve egemenliği altında bulundur-
ması
saadet: mutluluk
saadet-i ebediye: sonu olma-
yan, sonsuz mutluluk
sair: diğer, başka
saltanat-ı âmme-i Sübhâniye: 
her türlü kusur ve noksandan 
yüce olan Allah’ın her şeye hük-
meden, her şeyi kuşatan salta-
natı, sınırsız egemenliği
semavat: gökler

sıddıkîn: daima doğruluk üze-
re olan, Allah’a ve peygambe-
re bağlılıkta en ileride olanlar
sıfât: sıfatlar; Allah’ın yüce 
Zâtını niteleyen İlâhî özellikler, 
ilim, kudret, hayat gibi
suhuf: sahifeler; bâzı peygam-
berlere gelen kutsal sayfalar
sutûr-u hâdisât: Cenab-ı Hak 
tarafından kâinat kitabında sa-
tırlar gibi yazılan olaylar zinciri
şuûn-u İlâhiye: Allah’ın yüce 
sıfatlarının mahiyetlerinde bu-
lunan ve onları tecelliye sevk 
eden Zâtına ait mukaddes 
özellikler
şübehat: şüpheler, tereddütler
tasvir etmek: anlatmak, ifade 
etmek
tazammun etmek: içine al-
mak
tecellî: yansıma, görünme
tefsir-i vâzıh: açık tefsir
teftiş etmek: denetlemek
tenvir etmek: aydınlatmak, 
ışıklandırmak
tercüman-ı ebedî: ebedî ter-
cüman
tercüman-ı sâtı: parlak, güçlü 
tercüman
tercüme-i ezeliye: ezelî tercü-
me
teshir-i akıl ve iz’an: aklı ikna 
edip boyun eğdirme ve itaat 
ettirme
teslim-i kalb: kalbin teslimiyeti
ulûhiyet: ilâhlık
urefâ: ârifler, isim ve sıfatlarıy-
la Allah’ı hakkıyla tanıyanlar
vahy-i semâvî: Allah tarafın-
dan peygambere gelen vahiy
zâhir: açık, gözle görülür
zemin: yeryüzü, dünya
ziyâ: ışık; parlaklık
zulümat: karanlıklar
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1. Yukarıdaki metinde geçen:
 “Kur’ân; ...

· ve insanlara 
hem bir kitab-ı şeriat,
hem bir kitab-ı dua,
hem bir kitab-ı hikmet,
hem bir kitab-ı ubudiyet,
hem bir kitab-ı emir ve dâvet,
hem bir kitab-ı zikir,
hem bir kitab-ı fikir,
...” şeklindeki tarif ve ifadelerden ne kastedilmektedir. Metne ve düşüncelerinize 

göre aşağıya yazınız.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

2. Metinde geçen “kitab-ı mukaddes” ve “kitab-ı şeriat” kavramlarının anlamı aşağıda-
kilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

 A) Güzel kitap - yüce kitap 
 B) Kutsal kitap - din ve hukuk kitabı 
 C) Dua kitabı - zikir kitabı

3. Aşağıdakilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
 (...) Kur’an bu büyük kâinat kitabının ezelî tercümesi, açılayıcısıdır.
 (...) Kur’an görünen ve görünmeyen alemden bize haber vermez.
 (...) Kur’an İslam aleminin manevi güneşidir.
 (...) Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır.
 (...) Kur’an sadece bir dua kitabıdır.

Metni Değerlendirelim
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BUNLARI DA BİLELİM

KUR’AN-IN İSİMLERİ
Bu yüce kitabın birçok ismi vardır: 
Kitâb, Furkan (hak ile bâtılı ayıran), Mesânî (bıkılmadan tekrar tekrar okunan), Kelâ-

mullah, Nûr, Hüdâ (hidayet rehberi), Rahmet, Şifâ, Zikr, Hikmet, Hak, Tenzîl, Rûh, Mev‘ize 
(öğüt), Urvetü’l-Vüskâ (sağlam kulp) isimleri bunlar arasındadır. 

Bu isimlerin her biri Kur’an’ın bir özelliğini dile getirmektedir.

KUR’AN, KUR’AN-I ANLATIYOR
 Şimdi de Kur’anı, Kur’an-ı Kerim’den dinleyelim: 
“İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.” (Bakara: 2).
“Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım âyetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın 
esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve 
onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Hal-
buki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. Derler ki: Ona 
inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.” 
(Âl-i İmrân: 7).
“Bu Kur’an insanlara bir açıklama, takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.” (Âl-i 
İmrân : 138).
“Bu (Kur’an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, ken-
disinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve 
onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler.” (En’âm : 92).
“Sen onlara bir mûcize getirmediğin vakit, “Onu da derleyip toplasaydın ya!” derler. De 
ki: “Ben sadece rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur’an, rabbinizden gelen 
kanıtlardır, inanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir.” (A’râf : 203).
“Bu Kur’an Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir; o, kendisinden önceki ki-
tapları (asıllarını) doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku 
yoktur, O âlemlerin rabbindendir.” (Yûnus : 37).
“Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yûsuf : 2).
“Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur’an herkes için 
ancak bir hatırlatma ve öğüttür.” (Yûsuf : 104).
“Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur’an, uydurulabilecek 
bir söz değildir; fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman 
eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.” (Yûsuf : 111).
“Kuşkusuz bu Kur’an en doğru olana iletir; dünya ve âhiret için yararlı işler yapan mümin-
lere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (İsrâ : 9).
“Biz onu, insanlara aralıklarla okuyasın diye (sûreler ve âyetlere) ayrılmış Kur’an yapık, 
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peyderpey indirdik.” (İsrâ : 106).
“İşte, sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik 
ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik.” (Tâhâ : 113).
“İşte bu Kur’an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu 
inkâr mı ediyorsunuz?” (Enbiyâ : 50).
“İnkârcılar, “Kur’an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya!” diyorlar. Oysa biz onu senin 
kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönder-
dik.” (Furkân : 32).
“Şüphesiz bu Kur’an âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir.” (Şuarâ : 192).
“O Kur’an, şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır.” (Şuarâ : 196).
“Şüphesiz ki bu Kur’an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir.” (Neml : 
6).
“Doğrusu bu Kur’an, İsrâiloğulları’na, üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamakta-
dır.” (Neml : 76).
“Hayır! O (Kur’an), bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri 
apaçık âyetlerdir. Âyetlerimizi zalimlerden başkası inkâr etmez.” (Ankebût : 49).
“Bu (Kur’an) ise bütün âlemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır.” (Sâd : 87).
“Bu Kur’an, rahman ve rahîm olan Allah’ın katından indirilmiştir;” (Fussilet : 2).
“Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik mutlaka şöyle diyecek-
lerdi: “Âyetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir Arap’a yabancı dilden 
bir kitap, öyle mi!” De ki: “O, inananlar için bir rehber ve şifadır; inanmayanlara gelince 
onların kulaklarında bir sağırlık vardır, Kur’an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara çok uzaktan 
sesleniliyor.” (Fussilet : 44).
“İşte sana, Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bu-
lunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur’an indirdik. 
Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır.” (Şûrâ : 7).
“İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh (Kur’an) vahyettik. Sen kitap nedir, iman 
nedir bilmiyordun; ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz 
bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin.” (Şûrâ : 52).
“Anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur’an yaptık.” (Zuhruf : 3).
“Bu (Kur’an) bir doğru yol rehberidir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenler için ise en şiddet-
lisinden elem verici bir azap vardır.” (Câsiye : 11).
“Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.” (Kalem : 52).
“Doğrusu Kur’an, takvâ sahipleri için bir öğüttür.” (Hâkka : 48).
“Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur’an (hak ile bâtı-
lı) ayıran bir sözdür.” (Târık : 11).

   (Meal: Kur’an Yolu).
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