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5. ÜNİTE ÖRNEK METİNLERLE KUR’AN TEFSİRİ 

1. Örnek Metinlerle Kur’an’ın Ana Konuları 

Kur’an’ı Kerim’in gayesi insana yol göstermektir. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğu nu kazanmasına yardımcı olmaktır. Allah’ın 

insanla ilişkisi, insanların birbirleriyle ilişkisi ve dünya ahiret konuları hakkında insanlara bilgi vermektir. 

Kur’an ı Kerim’in temel konuları şunlardır: 

Allah  İnsan  Nübüvvet  Dünya  Ahiret  

1.1 Allah 

Kur’an ı Kerim’de en çok Yüce Allah’tan (c.c.), onun ulûhiyet ve vahdaniyetinden bahsedilir. Her konunun, surenin sonunda 

mutlaka Allah’a atıf yapılır. 

Kur’an ı Kerim’de birçok ayet Rabbimizi çeşitli yönlerden tanıtır. Örneğin Ayetü’l kürs’î diye bilinen Bakara suresi, 255. ayette 

Allah hakkında şöyle bilgi verilmiştir: 

“Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve 

yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını 

bilir. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve 

yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” 

Biliyor musunuz? 

İhlas suresi, Allah’ı bütün özellikleriyle tanıtır. 

Allah’ın özelliklerinden bahseden ayetlerden bazıları: 

En’am suresi, 164. Ayet  Maide suresi, 98. Ayet  Zümer suresi, 5. Ayet 

Bakara suresi, 116. Ayet  Lokman suresi, 28.ayet  Hicr suresi, 24. Ayet 

Tevbe suresi, 116. Ayet  Şûrâ suresi, 25. Ayet  Yunus suresi, 44. ayet 

Kasas suresi, 88. Ayet  Mâide suresi, 98. Ayet  Neml suresi, 59. Ayet 

 

Allah; 

✓ Daima diridir, her şeyin başı ve sonudur. 

✓ Bütün canlıların yaşamı için gerekli olan şeyleri yaratır, evrenin gidişatını düzenler. 

✓ İnsan yaşamının her anını kontrol eder, insanın eceli de O’nun elindedir; bu dünyanın sonunu getirecek de ahirette 

hükmü geçen ve tek söz sahibi de O’dur 

✓ Bütün varlığı yaratan, idare eden, her şeye gücü yeten, kainattaki her şeyin sahibi ve Rabbi, her şeyi bilen, her şeyi yerli 

yerince yapandır. 

✓ Seven, bağışlayan, merhamet eden, hak edene sevap veren veya azab eden, yarattıklarına karşı adil olandır. hiçbir 

şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez, O’ndan başka bu sıfatlara sahip hiçbir varlık yoktur. 

Biliyor musunuz? 

İnsan aklı sayesinde Allah’ın varlığını ve birliğini kavrayabilir, O’nun sıfatlarına ulaşabilir. Fakat Yüce Allah, kullarına 

kendisinden bahsederek en güzel lütfünü göstermiştir. 

1.2 İnsan 

Kur’an ı Kerim’in ana konularından birisi de insandır. Bazı ayetler insanın yaratılışından ve nasıl bir varlık olduğundan 

bahseder. Bazı ayetler de insanın değerinden ve Allah’a karşı sorumluluklarından bahseder. 

İnsan’ı yaratan Allah’tır. Allah ilk insan olan Adem’i topraktan yaratmıştır. Hz. Adem’in soyundan da insanlık çoğalmıştır. 

İnsan’ın yaratılışıyla ilgili Kur’an ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: 

“Biz insanı ( çamurdan, süzülmüş çamurdan yarattık Sonra (her bir insanın biyolojik yaratılışında, önce) onu bir su damlası 

halinde sağlam bir yere (ana rahmine) yerleştirdik Sonra bu az suyu embriyoya ( çevirdik Alaka'yı da bir et parçası haline 



mudğa getirdik Mudğayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere et giydirdik Nihayet onu bambaşka bir varlık olarak 

ortaya çıkardık Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir!” (Mü’minûn suresi 12 14. ayetler) 

İnsan diğer varlıklardan farklıdır. Diğer yaratılanlara verilmeyen akıl, ilim, düşünme, konuşma, irade ve seçim yapma nimeti ona 

verilmiştir. Dünya’daki birçok nimet insanların hizmetine sunulmuştur. 

 Biliyor musunuz? 

Allah’ın insanlara olan rahmetlerinden biri de vahiy göndermesidir. İnsan vahiy sayesinde Rabbini daha iyi tanır ve 

dünyadaki amacını anlar. 

Kur’an ı Kerim’de insanın sorumlu bir varlık olduğundan bahsedilmektedir. Sorumlu olduğu davranışları Kur’an ı Kerim’de 

açıkça belirtilmektedir. Ayetlerde dinin emir ve yasaklarına uyulması gerekti bildirilmiştir. 

İnsan’ın bazı sorumluluklarıyla ilgili Kur’an ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: 

“De ki :‘ size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri anlatayım Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyi davranın, yoksulluk 

korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Gizli veya açık hiçbir kötülüğe yaklaşmayın, Allah’ın haram kıldığı cana, haksız yere 

kıymayın Erginlik çağına erişene kadar yetimin mallarını koruyun, kendinize almayın, ölçüyü tartıyı adaletle yerine getirin. 

Bir kimseye ancak gücünün yeteceği kadar yükümlülük veririz. Akrabanız da olsa konuştuğunuzda adaletten ayrılmayın. 

Allah’ın antlaşmasını yerine getirin. Allah bunları size öğüt alıp düşünesiniz diye anlatmaktadır.” (En’âm suresi, 151 152. 

ayetler) 

İnsanın sorumlu olması ve yaptıklarından hesap vermesi kendi seçimlerine dayanır. Yaptığı tüm seçimlerden de ahiret gününde 

Allah’a hesap verecektir. Dünya’da yaptıklarından dolayı da karşılığını mutlaka alacaktır. 

1.3. Nübüvvet 

İnsan, bu dünyadaki hayatını kendi başına idare edecek yetkinliğe sahiptir. Fakat her zaman ve her konuda doğruyu bulamayabilir. 

Allah, insanların doğru yolu bulabilmesi ve yanlış yollara sapmaması için peygamberler göndermiştir. 

 Biliyor musunuz? 

Nübüvvet , Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirme görevi ve yetkisidir. Bu görevi üstlenen kişiye, “nebi” 

veya rasûl ” denir. 

Allah, insanı başıboş bırakmadığının somut işareti olarak daima peygamberler göndermiştir. Bu konuyla ilgili Kur’an ı Kerim’de 

şöyle buyrulmuştur: 

“Biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, 

Yakub’a torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davud’a da Zebûr vermiştik Nice 

peygamberler gönderdik ki onların bir kısmının kıssasını sana daha önce anlattık, bir kısmını da anlatmadık. Allah, Musa 

ile de konuştu. Müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir 

bahaneleri olmasın. Allah, üstündür, her şeyi yerli yerince yapandır.” (Nisâ suresi 163 165. ayetler) 

 Peygamberler; 

✓ İnsanları İslam’a davet ederler. 

✓ Vahyi insanlara tebliğ ederler. 

✓ İnsanlara doğru yolu gösterirler. 

✓ Yanlışa ve sapkınlıklara karşı uyarırlar. 

✓ İnsanlar arasındaki ihtilafları çözerler. 

✓ İnsanlara örnek olurlar. 

✓ Dinin emir ve yasaklarını anlatırlar. 

✓ Akıllı, güvenilir, dürüst kişilerdir. 

Biliyor musunuz? 

Nübüvvetin hedefi, dünya hayatında insana yol göstermek ve ahirette ise insanın kurtuluşuna vesile olmaktır. 

Peygamberler silsilesi Hz. Muhammed (s.a.v.) ile tamamlanmış ve nübüvvet son bulmuştur. 

  



1.4. Dünya 

Kur’an ı Kerim’de dünyanın yaratılışıyla ilgili ayetler de vardır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki bütün varlıkları yaratanın Yüce 

Allah olduğunu bildirilir. Dünya, insanın hizmetine ve yaşamına sunulmuş en büyük nimettir. 

Kur’an ı Kerim’deki yaratılışla ilgili ayetler Allah’ın (c.c.) kudretini öne çıkarır. Allah, evrendeki mükemmel tasarımla kudretini 

insanlara gösterir. Dünya hayatına karşılık ahiret hayatının daha değerli olduğunu vurgular.  

Dünya hayatı; 

➢ Bir imtihandır. 

➢ İyinin kötünün, Mü’minin kâfirin, adilin zalimin ortaya çıktığı yerdir. 

➢ İnsanın insanlığını ve Müslümanlığını sergilediği bir alandır. 

➢ Geçici bir hayattır. 

İnsan dünya hayatının nimetlerinden faydalanmalı fakat burada kalıcı olmadığının şuurunda olmalıdır. Hem dünya hayatı için 

hem de ahiret hayatı için çalışmalıdır. Her şeyin sahibinin Allah olduğunu unutmamalı ve daima şükretmelidir. 

1.5. Ahiret 

Dünya hayatından sonra başlayan hayattır. Bu dünyada insanın yaptıklarının karşılığını göreceği yerdir. Yüce Allah, Kur’an-ı 

Kerim’de ahiret hakkında da bilgi vermiştir. 

Biliyor musunuz? 

Ahiret hayatının belli başlı aşamaları vardır. Kur’an ı Kerim’de bu aşamalarının her biri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

Dikkat Edelim! 

Ahirete iman etmek imanın bir gereğidir. 

Ahirete iman eden bir kimse dünyada nasıl davranır? 

➢ Ahirete, hesaba ve karşılık görmeye inanan insan, dünya hayatında yanlış, günah, haksızlık, zulüm gibi dinin yasakladığı, 

insanların hoş görmedikleri ve Allah’ın (c.c.) razı olmadığı şeyleri yapmaz; hukuktan, adaletten ve ahlaktan sapmaz. 

➢ Allah’a (c.c.) ve insanlara karşı bütün sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye bütün gücüyle  çalışır. 

➢ Kimsenin hakkını yemez, kendi hakkını yedirmez, hakkına razı olur; zulüm yapmaz zulme razı olmaz. 

➢ Dünyanın zorluklarına dayanır, acılarına katlanır. 

➢ Ölüm düşüncesi, onu dünyaya aşırı derecede bağlanmaktan uzak tutar. 

➢ İbadetlerini yerli yerince yapar, hayır hasenatı eksik etmez; bunların karşılığını da Rabbinden bekler. 

 

2. Arapça Tefsir Metinleri 

Bu bölümde bazı surelerin veya ayetlerin tefsirleri kitaptan okunacaktır. 

➢ Asr suresi 

➢ Kafirun suresi 

➢ İsra suresi, 23 39. ayetler 

➢ Mü’minûn suresi, 1 10. Ayetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Asr Suresi 

 

 

 

 



2.2. Kâfirûn Suresi 

 

  



2.3. İsrâ Suresi 23-39. Ayetler 

 



  



2.4. Mü’minûn Suresi 1-10. Ayetler 

 

3. Tefsirden Tefekküre 

3.1. Felak Suresi ve Tefsiri 

Kur’an ı Kerim’deki 113. suredir. İsmini ilk ayetteki el felak kelimesinden almıştır. Felak , “bir şeyi yarmak, bir kısmını diğerinden 

ayırmak” demektir. 

Surenin ilk kelimesi olan ‘Kul’ ile Allah, peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hangi kelimelerle sığınacağını öğretmektedir. Allah 

bu surede sığınılacak dört şeyden bahsedilmiştir. Bunlar: 

• Yaratılanların şerri 

• Karanlıktan istifade edilerek yapılan kötülükler 

• Sihirbazların şerri 

• Hasetçinin şerri 

Bu kötülüklerin hepsinden Allah’a sığınılması gerektiği belirtilmektedir. 

Dikkat Edelim! 

Sihir yapmak ve haset etmek, insanların kaçınması gereken kötü işlerdendir. Bu yüzden bu davranışlardan kaçınılmalı yapanları da 

uyarmak gerekir. 

 

 

 



3.2. Nas Suresi ve Tefsiri 

Kur’an ı Kerim’in 114. Ve son suresidir. İsmini ilk ayetteki en nâs (insanlar) kelimesinden almıştır.  

Biliyor Musunuz? 

El-Vesvâs “şüphe, tereddüt, gizli fısıltı, boş kuruntu, gereksiz yere meşgul eden düşünce” demektir. Hannâs , “geride kalan, 

yakalayan, gizlice sokulan” demektir. Sadr , "göğüs, kalp, akıl“  el-cinnet , “cinler topluluğu” demektir. 

Birinci kısmı ilk üç ayetteki Allah’a (c.c.) sığınmayla ilgilidir. “İnsanlar” kelimesi üç defa tekrar edilmiştir. Her bir tekrar da Allah 

ile iletişiminin farklı bir boyutuna dikkat çekilmiştir. 

İkinci kısımda ise Allah’a sığınılacak bazı şey erden bahsedilir. Bunlar: Sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerri, 

Şeytanların ve onlara benzeyen insanların şerri 

 

 

 

 


