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Bismillahirrahmanirrahim 

Hamd, 

o rabbu'l-alemın,

o rahman, rahım,

o din gününün maliki Allah'ın!

Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti 

ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab! 

Hidayet eyle bizi doğru yola. 

O kendilerine in'am ettiğin mes'udların yoluna; 

ne o gazap olunanların, ne de sapkınların! 

1/Fatiha,1-7 













Kur'an; 

Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla indirilmiş, 

mushaflarda yazılmış, 

Hz. Peygamber'den bizlere tevatür yoluyla nakledilmiş, 

okunmasıyla ibadet edilen, 

benzerini getirmekten insanların aciz kaldığı 

Allah kelamıdır. 

Bu tanımda yer alan temel özellikleri şimdi ayrıntısıyla ele alalım: 

3a. Allah'ın Kelamı: Kur'an'ın en önde gelen bu niteliği, hiç şüphe

siz onun sahip olduğu hakikatlerin ve bilgilerin kaynağına işaret 

etmektedir. Bu da ona inanmanın en temel gerekçesidir. Yaratan 

tarafından söylenmiş bir söz elbette ki diğer bütün sözlerin üstün

dedir ve bu özelliğinden dolayı bir kutsallık kazanır. Zira yaratan, 

diğer bütün ikram ve ihsanlarına ilaveten, yarattığı insana tenez

zül buyurarak söz söyleme lütfunda bulunmuş ve bu vesileyle de 

insan diğer yaratıklar arasında bir imtiyaza sahip olmuştur. 

Kur'an'ın Allah'ın Kelam'ı oluşunda dikkat edilmesi gereken bir 

husus da onun bir beşer tarafından uydurulmadığı, dolayısıyla da 

ihtiva ettiği hakikatlerin herhangi bir beşerin ortaya koyabileceği

nin çok ötesinde olduğudur. Kur' an' a, peygamber de olsa hiçbir 

insanın sözü karışmamıştır, karışamaz da: "Eğer o (peygamber), bi

ze birtakım sözler isnat etmiş olsaydı onu sağ elinden yakalardık ve şah 

damarını koparırdık ve hiçbiriniz onu koruyamazdı."24

3b. Hz. Muhammed'e İndirilmiş: Bu ifade Allah'ın, daha önce baş

ka peygamberlere indirmiş olduğu kitapları (bkz. Şekil 3) dışarıda 

tutarak yalnızca Peygamber Efendimize indirilen vahyin Kur' an o

larak isimlendirileceğini vurgulamaktadır. 25

3c. Mushaflarda Yazılmış: Mushaf terimi iki kapak arasında toplanmış 

sayfalar anlamına gelir ki Kur'an'ın elimizde tuttuğumuz kitap biçi

mini ifade eder. Kur' an, Hz. Peygamber' den sonra kitap haline                

getirilmiş; ezberlenmesinin yanı sıra yazıya da geçirilerek 

günümüze kadar ulaştırılmıştır. (bkz. III. Kur'an'ın Kitap Olarak 

Kısa Tarihi başlıklı bölüm). 
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24 69/Hakka, 44-47 

25 2/Bakara, 185; 1 O/Yunus, 37; 

17/isra, 73-75 
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75 56Nakıa, 75-80 

76 4/Nisa, 82 

77 73/Müzzemmil, 1-4 

78 20/Taha, ı ı 4 

79 75/Kıyamet, 16-19 

80 bkz. 75/Kıyamet, 19

"(Kur'an'ın) parçalar halinde indirilişini tanıklığa çağırırım. Eğer bilirseniz 

bu büyük bir yemindir. O gerçekten değerli bir okumadır/Kur'andır. Sağlam 

korunan kelam içindedir. Ona ancak arındırılmış olanlar dokunur. 

Alemlerin Rabbinden indirilmedir/"75 

Bu ayetler hem Kur'an'ın Hz. Peygamber'in yirmı uç yılı bulan 

peygamberliği süresince peyderpey (müneccemen) vahyedilmiş olma

sındaki tarihi gerçeği, hem de bununla birlikte kendi içinde tutarlı bir 

bütün olduğunu76 ve dolayısıyla ancak bir bütün olarak ele alınırsa, 

yani her bölümü diğer bütün bölümler göz önünde bulundurularak o

kunursa tam olarak anlaşılabileceğini ifade etmektedir. 

Kur'an'ın parça parça nazil oluşu, buna uygun okunmasını ve dolayı

sıyla anlaşılmasını da içerir. Kur' an, kendisinin nasıl okunması gerek

tiğine dair önemli ilkeler gösterir bizlere: 

"Ey bürünen! Gece biraz ilerleyince kalk. Gece yarısı ya da biraz önce ya da 

sonra. Ve ağır ağır, hissederek Kur'an oku."77

"Hak hükümdar Allah pek yücedir! Vahyi sana bütünüyle ulaştırılmadan 

önce Kur'an'a (dair görüş bildirmekte) acele davranma; fakat (daima) 'Rab

bim benim ilmimi artır.' de."78 

"(Vahyin sözlerini tekrarlarken) Onu hızla söylemek için dilini oynatıp dur

ma. Çünkü onun (senin kalbine) yerleştirilmesi ve okutulması bize aittir. 

Böylece biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna (bütün zihnini vere

rek) uy. Sonra onu açıklamak da bize düşer."79 

Bu ayetler her ne kadar ilk bakışta Hz. Peygamber' e hitap ediyor 

görünüyorsa da her çağda Kur'an'ı okuyan ve onu anlamaya çalı

şan herkesi kuşatmaktadır. Bunun içindir ki Kur' an'ın mesajını tam 

olarak anlamak isteyen kimse, aceleci yaklaşımlardan, yani ayetle

ri ait oldukları anlam örgüsünden kopartarak aceleci sonuçlar çı

karmaktan sakınmalı, Kur'an'ı bir bütün olarak ele almalı, münfe

rit meseleleri bu bütünlük içinde değerlendirmeye tabi tutmalıdır. 

Bir gerçeklik daha var: Anlatılan bu ilkeler çerçevesinde, sahih bir 

akıl-kalp bütünlüğüyle birlikte okunduğu takdirde Kur'an'ın ken

disinin en iyi yorumlayıcısı yine Kur' an olacaktır. Farklı bir ifadey

le söyleyecek olursak kendisini Kur'an'a açan kimseye, Kur'an da 

kendisini açacaktır. 80










































































