
dinkulturuahlakbilgisi.com

Memduh ÇELMELİ

http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/
http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/
http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/


Kur’an, sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” 
demektir. Terim olarak ise: “Hz. Peygambere vahiy yoluyla 
gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile
nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, Allah’ın 
(c.c.) mucize kelamıdır.”

Kur’an-ı Kerim

“Doğrusu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz.” (Hicr suresi, 9)

«Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir.» 
(Furkan suresi, 1)

İnanç İbadet Ahlak Kıssalar Sosyal Hayat

Kur’an-ı Kerim
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 el-Hâdi  el-Furkan  eş-Şâfî  en-Nûr  ez-Zikr
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Geçmiş bazı 
peygamber ve 
kavimlerin 
mücadeleleri

Aile, toplum 
ilişkileri 
(muamelât)

Namaz, oruç, 
zekat, hac, 
salih amel…

Adalet, 
dürüstlük, 
dedikodu…

İman esasları:
*Allah’a  
*Meleklere
*Kitaplara
*Peygamberlere 
*Ahirete
*Kader Kazaya İman 

Doğru yolu 
gösteren, 
rehberlik 
eden.

Doğruyu 
yanlışı, iyiyi 
kötüyü 
ayıran

Şifa veren, 
kalpleri 
iyileştiren.

Her şeyi 
aydınlatan.

Hatırlatan, 
düşündüren.
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*610’da Ramazan’da 
Mekke’de Hira’da İndi. 

*Korunmuş, Değişmeden 
Günümüze Kadar Gelmiştir.

Ana Konuları:
İnanç,-İbadet- Ahlak-
Kıssalar-Sosyal Hayat

*Dili Arapça’dır.
*Türkçesine «Meal» Denir.

*İlk Sûre  Fatiha 
*Son Sûre Nas

*Hz. Muhammed’e (sav) 
Vahyedilmiştir.

*23 Yılda Tamamlandı. 
*Mekke ve  Medine’de 

(610-622)            (622-632)

Kur’an’ın Diğer İsimleri: 
*el-Hâdi *el-Furkan 
*eş-Şâfî *en-Nûr *ez-Zikr

*Son İlahi Kitaptır.
*Evrenseldir.

*İlk Ayeti «Yaratan 
Rabbinin Adıyla OKU»

(Alak Sûresi)

*Tamamını ezberleyene 
«Hafız» denir

*114 Sûreden Oluşur.
*30 Cüz vardır.

*Her Bir Cümlesine 
«Ayet» Denir.
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*Gelen vahyi
«Vahiy Katipleri» Yazdı.

*Hz. Ebu Bekir Bir Kitap 
Haline getirtti. (Mushaf)

*Hz. Osman 
Döneminde Çoğaltıldı. 

Kur’an-ı Kerim Hakkında Bilgiler

*En Uzun Sûre: Bakara
*En Kısa Sûre : Kevser-Asr

*Kur’an: «Toplamak, 
Okumak» Demektir.
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Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
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 “İtikad, iman, birine duyulan güven” anlamındadır. 
 Terim olarak, «Allah’ın peygamberleri araççılığıyla bildirdiği esaslara tereddütsüz inanmaktır.»
 İslam’ın temeli «Tevhid» «Allah’ın bir oluşuna» dayanır.
 İman Esasları: *Allah’a  *Meleklere *Kitaplara *Peygamberlere  *Ahirete *Kader Kazaya İman. 

 Sözlükte; «boyun eğme, itaat etme, saygı duyma” anlamlarındadır.
 Terim olarak, «Allah’ın emrettiği ve insanların yapmakla yükümlü olduğu tüm davranışlardır.»

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56)
 Bazı İbadetler: Namaz, oruç, zekat, hac, kurban, güzel söz, anne babaya iyilik, sadaka, dua.

 Sözlükte “huy, mizaç, karakter” anlamlarına gelir. 
 Terim olarak; «iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan huy ve davranışlarıdır.»
 “Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayasızlığı, 

fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder...” 
 Hz. Muhammed’in ahlakını soranlara Hz. Aişe : «Onun ahlâkı Kur'an'dı.» demiştir.

 Muamelat; “İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir.”
 Borçlar, alışveriş, evlenme-boşanma, miras, suç ve cezalar sosyal hayatla ilgili hükümlerdir.
 Kur’an’da bu hükümleri düzenleyen pek çok ayet vardır.
 "Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın...» (İsrâ suresi, 35)

 “Hikaye etmek, anlatmak, haber vermek” anlamındadır.  
 «Kur’an’daki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder.»
 “Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır...” (Yûsuf suresi, 111)
 Kur’an, kıssalar yoluyla geçmiş milletlerin sergiledikleri tutumun sonucunu göstererek iyiliğe 

teşvik edip, kötülükten sakındırır.
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Kur’an-ı Kerim, okuyup 
anlaşılmak ve yaşanmak için

indirilmiş yol gösterici bir rehberdir. 

Kur’an-ı Kerim’in
Kur’an-ı Kerim, insanları iyiye,    

doğruya ve güzele yönlendirir. 
İyi ve güzel davranışları, salih amel olarak 
adlandırmıştır.

“Şüphesiz iman edip salih amel işleyen, namazı   
dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin   

mükâfatları Rableri katındadır.” 
(Bakara sûresi, 277)

Kur’an, kötülüklerden sakındırır. 
Yasaklanan tutum ve davranışların             

neler olduğunu açıklar ve Müslümanların 
bu davranışlardan uzak durmasını öğütler. 
“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. 

Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o 
hayasızlığı ve kötülüğü emreder...”

(Nûr sûresi, 21)

Kur’an hak ile batılı, iyi ile 
kötüyü, iman ile küfrü ayıran bu 

özelliği furkan ismiyle belirtilen bir kitaptır. 

"Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, 
doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden 

ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın           
kendisinde indirildiği aydır...«

(Bakara sûresi, 185)

“Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah’a  
karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren  

Kitap’tır.” 
(Bakara sûresi, 2)

Kur’an, insanı düşünmeye ve 
aklını kullanmaya yöneltir. Pek çok 

yerde “Ey akıl sahipleri” diye seslenilir.

Kur’an, Müslümanlara dünya          
ve ahiret hayatına dair pek çok 

konuyu açıklayan bir kitaptır. 

“... Bunlar, gerçeği açıklayan Kitab’ın ayetleridir.”
(Yûsuf sûresi, 1)

«Sana bu mübarek kitabı, âyetlerini
düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 

diye indirdik.»
( Sâd sûresi, 29)

Temel Özellikleri
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Memduh ÇELMELİ
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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