MUHTASAR KUR’AN RİSALESİ
Kur’ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi1 Allah(cc) katından2 indirilmiştir3. Âyetleri hikmetlerle dolu4, apaçık5 bir Kitap’tır6. Onlar Allah(cc) 'ın mesajları7 ve
belgeleridir 8 . Aslı Allah(cc) katında mevcut ana Kitap'ta 9 , Levh-i Mahfuz’dadır10. Korunmuş bir Kitap’ta saklı bulunan11 Kur’ân-ı Kerîm yüceler
yücesidir12; çok değerli13 ve çok şereflidir14. Onun âyetleri kıymetli, yüce,
tertemiz sayfalarda, saygın ve itaatkâr kâtiplerin elleriyle yazılmıştır15.
Peygamber(sav)’in Kitap ve iman hakkında bilgi sahibi olmadığı bir dönemde 16 , kendisine bir Kitab'ın vahyedileceğini beklemediği bir anda 17
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Rûhu’l-Kudüs 18 , Kurân’ı, Arap diliyle 19 ve bölümler halinde 20 kalbine indirmiştir21. Peygamber(sav) de yüce Arş’ın sahibi Allah(cc) nezdinde itibarlı,
çok güçlü ve değerli22 Rûhu'l-Emîn’in23 getirdiği söz24 olan Kur’ân’ı böylece
Allah(cc) ‘tan telâkki etmiştir25.
İnsanlara rehber olarak doğruyu yanlıştan ayırt eden ve yol gösteren
belgeler halinde Ramazan ayının 26 mübârek 27 Kadir gecesinde 28 indirilen
Kur’ân-ı Kerîm, Allah(cc)’ın Peygamber(sav) ‘ine kendi katından gönderdiği
bir Zikir29 ve hakîkat Kitabı'dır30; hak olarak gönderilmiş 31 ve hak olarak
gelmiştir32.
Allah(cc) insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, yüce ve övgüye
lâyık yoluna iletmek üzere Peygamber(sav)’e Kitap indirdiğini 33 ve apaçık
belgeler verdiğini34 bildirmiş, vahyedilen Kur’ân’a sımsıkı sarılıp ona tâbi
olmasını35 ve Rabbinden gelen ilâhi hakîkatleri tebliğ etmesini36 kendisine
emretmiştir. Peygamber(sav)’e anakent Mekke ile etrafını uyarıp irşat etmek
ve insanlara gerçekleşeceği kesin ve şüphesiz olan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber vermek üzere Arapça Kur'an vahyettiğini37 bildiren
Allah(cc) ona şöyle hitap etmiştir : "(Ey Muhammed!) De ki : Bu Kur’an
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kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için bana vahyedildi(...)38, ben
ancak bana vahyedilene uyarım(...)39".
Kur’ân-ı Kerîm sözlerin en güzelidir 40, büyük bir haber 41 ve kesin bir
hakîkattir42. Hak ile bâtılı ayıran bir kelâm olarak43 eğrisi olmayan, dosdoğru44, pürüzsüz45 ve en doğru yola ileten46 mübârek bir Kitap'tır47.
Kur’ân-ı Kerîm kendisinde asla şüphe yoktur48. O, bereketi bol bir zikir49,
gönüllere ilaç50, müminlere şifâ ve rahmettir51.
Bütün âleme52 ve özellikle doğru gitmek isteyen her insana öğüt53, ortaya
koyduğu delillerle fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nûru, iman edecek
kimseler için hidâyet rehberi ve rahmet 54 olan Kur’ân-ı Kerîm, Allah(cc)’ın
Kuluna indirdiği ve ‘Furkan’ olarak vasıflandırdığı bir Kitap55 ; önceki vahiyleri tasdik eden 56 , Peygamber(sav) ve kavmi için 57 Rabbinin katından
gelen bir nasihattir58.
Kur’ân-ı Kerîm insanların uyarılıp Allah(cc)’ın tek ilâh olduğunu bilmesi,
akıl sahiplerinin düşünüp öğüt alması için gönderilen bir tebliğ59, inanan
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ve güzel davrananlara hidâyet rehberi 60 , Allah(cc)’tan sakınanlar için bir
hatırlatma61, müminlere62 ve güzel davranış sergileyenlere63 müjdedir64.
Kur'ân-ı Kerîm Arapça bir hüküm65, Allah(cc)’ın indirdiği buyruk66, her
şeyi açıklayan67 apaçık bir nur68 ve eşsiz, pek kıymetli bir Kitap'tır69.
Âyetleri Allah(cc) tarafından insanlara açıklanan70, mânaları tam bir vukuf ve bilgi çerçevesinde ayrıntılarıyla belirtilen 71 Kur’ân-ı Kerîm’de her
türlü misâl çeşitli şekillerde tekrar edilerek verilmiştir72.
Kur’ân-ı Kerîm, âyetlerinin bir kısmı muhkem bir kısmı müteşâbih73 olarak Allah(cc) tarafından sağlamlaştırılmış bir Kitap’tır74. Her tarafı birbirini
tutan, gerçekleri farklı üslûplarla tekrar tekrar beyan eden bu Kitab’ı 75
Rahmân Allah(cc) öğretmiş76, pek güçlü ve kuvvetli, üstün akıl ve kemal
sahibi melek Cebrâil de Peygamber(sav)‘e tâlim etmiştir77.
Allah(cc) Kur’ân’ı Peygambersav)‘in lisanıyla göndererek kolaylaştırmış78,
bu gerçeği “Biz Kur’ân’ı sıkıntı çekesin diye sana indirmedik79, bilakis öğüt
alınsın diye kolay kıldık80 ” ifadesiyle açıkça beyan etmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’e hiçbir yönden bir noksanlık erişmez81; onu Allah(cc) indirmiş ve elbette ki onu koruyacak olan da Allah(cc)’tır82. O, bir başkasının
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uydurması değildir. Kendisinden önce indirilen Kitaplar’ı doğrulamakta ve
farz edilen hüküm ve hakîkatleri açıklamaktadır (…)83. Onu şeytanlar indirmemiştir84. O bir şaka olmadığı gibi85, bir şeytan86 yahut şâir veya kâhin
sözü de değildir87.
Kur’ân-ı Kerîm Allah(cc)’ın Peygamber(sav)‘e havale ettiği sorumluluğu
ağır bir kelâm88 ve ona verilen vahiydir89. Peygamber(sav) vahye dair kendi
nefsinden hiçbir söz söylememiştir90. Kendisine vahiy gelmeden önce bir
Kitap okumadığı gibi eliyle bir şey yazmış da değildir91. Eğer Peygamber(sav)
bir takım sözler uydurup bunları Allah(cc)’a isnat etmiş olsaydı Allah(cc) onu
kuvvetle yakalar ve şah damarını keserdi, bu hususta onu savunacak kimse
de olmazdı92. Kur’an Allah(cc) dışında bir kaynaktan gelseydi muhatapları
onda pek çok çelişki bulurdu93. Aynı şekilde Peygamber(sav) de daha önce
bir Kitap'tan okumuş ve eliyle onu yazmış olsaydı bâtıl düşünce içinde
olanlar kesinlikle ondan şüphe ederlerdi94.
Kur’ân-ı Kerîm’i göklerde ve yerde tüm gizlilikleri bilen Allah(cc) indirip95
kuluna vahyetmiş96 ve ona şöyle demiştir :"(Ey Muhammed!) De ki : ‘Ben
de sizin gibi bir insanım, ancak bana vahyolunuyor97; eğer ben doğru
yolu bulursam bunun sebebi Rabbimin bana verdiği vahiydir98 ve benim
dostum da Kitab’ı bana indiren Allah(cc)’tır’ 99."
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Düşünüp öğüt almaları için vahyi birbiri ardınca gönderen Allah(cc)100,
daha önce kendilerine Kitap verilen insanlardan Kur’ân’a iman edenlerin
bulunduğunu101, İsrailoğulları’nın ihtilâf ettiği pek çok meseleyi Kur’ân’ın
açıklığa kavuşturduğunu102, ehl-i Kitab’ın onun Allah(cc) katından indirilmiş
bir hakîkat olduğunu bildiklerini103 haber vermiştir.
Kur’an dinlemek üzere Peygamber(sav)‘e yöneltilen bir takım cinler birbirlerine : "Susun, kulak verin !" diyerek104 okunan Kur’ân’ı dinlemiş, ardından arkadaşlarının yanına varıp :"Ey kavmimiz ! Biz, Mûsa(as)'dan
sonra indirilmiş ve önceki Kitapları tasdik eden, hakka ve doğru yola
çağıran, gerçekten şaşılacak bir Kitap (Kur'an) dinledik105 , biz de ona
îman ettik106" diye itirafta bulunmuşlardır.
Allah(cc) Peygamber(sav)‘e Kur’ân’ı okumasını emretmiştir 107 . Kur’ân’ı
Peygamber(sav)’ine okuduğunu 108 , onu tertil üzere kıraat ettiğini bildiren
Allah(cc)109 ona şöyle emretmiştir : "Kur'ân'ı tertil üzere oku !110 Vahiy henüz tamamlanmadan önce bir an evvel okuyup zaptetmek endişesiyle
acele etme 111 , çarçabuk almak için dilini kımıldatma! Şüphe yok ki,
Kur'ân'ı (hâfızanda) toplamak ve okutmak bize aittir. Biz okurken sen
onun okunuşunu takip et!112”
Kur’ân-ı Kerîm peyderpey indirilmiş, Peygamber(sav) tarafından insanlara dura dura okunsun diye (âyet âyet, sûre sûre) ayrılmıştır 113 . Allah(cc)
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müminlere Kur'an'dan kolaylarına gelecek miktarda okumalarını114, kıraate
başladıklarında kovulmuş şeytandan Allah(cc)’a sığınmalarını115 ve Kur’an
okunurken susup dinlemelerini116emretmiş; gereği üzere Kur’an okuyanların asla zarar etmeyecek bir kazanca sahip olacakları müjdesini vermiştir117.
Kendilerine Kur’an âyetleri okunduğunda müminlerin imanları artar118.
Rablerine olan saygılarından ötürü derileri ürperir, hem derileri hem kalpleri Allah(cc)’ın zikriyle yumuşamaya başlar119 , huzura kavuşur120. Rablerinin âyetleri kendilerine hatırlatıldığında o âyetler karşısında sağır ve kör
gibi davranmazlar121; secdelere kapanıp, Rablerini hamd ile tesbih ederler122.
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