
KURAN’I  ANLAMAK VE YAŞAMAK 

 

O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir. 

(41/42) 

 

 

 

Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir: Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü 

sabit, dalı ise göktedir.  

(İBRAHİM SURESİ /) 24,25,26 

 

Şimdi Kur’ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın. 

19/98 

 

“Allah’ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar 

yalnızca kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana Kitab’ı ve hikmeti indirmiş 

ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah’ın lütfu sana gerçekten büyük olmuştur. 19/113 

“Bundan başka bir Kur’ân getir veya bunu değiştir.” dediler. De ki, “Onu kendiliğimden 

değiştiremem, benim açımdan bu olacak bir şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. 

Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım.”  

10/15 

“İşte böylece biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik. Onda tehditlerden nice türlüsünü tekrar 

tekrar açıkladık ki belki sakınırlar, yahut onlara bir ibret ve uyanış verir.” 

20/113 

 

“Pürüzsüz Arapça bir Kur’ân (indirdik ki, Allah’ın azabından) korunsunlar “ 

39/28 



Ademoğlu tarih boyunca hayatı başta olmak üzere varlığının amacını ve var olan her şeyin 

anlamını ve esrarını arama ,araştırma,sorgulama gayret ve çabası içerisinde olmuştur.Bu 

kaçınılmaz bir durum oluşturmaktadır.Bu soruları insan olan herkes kendine geçmişte 

sormuştur.Kıyamete kadar da sormaya devam edecektir.Bu anlamlı sorulara cevabı en iyi 

verecek kaynak şüphesiz Kurandır.Çünkü;insan yeryüzünde yaratılan en üstün varlık 

olduğuna göre1;  en güzel biçimde yaratıldığına göre2; ona ruhundan üflemiş3; onu akıl, 

irade,duygu ve birçok yeteneklerle donatmış4 olduğuna göre var olan bütün bu azaların 

tatmine, huzura ve  mutluluğa kavuşması ,Kuran okumadan,onu anlamadan  ve onu anlayıp 

hayata pıratize etmeden geçer. Allah elçisi (sav);“Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve 

başkalarına öğreteninizdir”5 Bir başka hadiste;”Şüphesiz ki Allah (c.c.) bu Kur’anla amel 

edenleri yükseltir, ona uymayanları düşürür ve geri bırakır.”6 Buyurarak Müslüman insanın 

hayatında Kuranı okumanın, öğrenmenin ve yaşamanın önemine vurgu yapılmıştır. 

Dolayısıyla Kuran öğrenme ve öğretme yolunda atılan her adım girişilen her teşebbüs,  eylemi 

gerçekleştiren kimseye sevap noktasında fazlasıyla  geri  dönecektir.21.Yüzyılda Müslüman 

insanın en iyi eylemi bu olsa gerek.Gelen bu hadislerin anlam dokusuna bakıldığında ,anlam 

itibariyle  bir öğüt ve nasihat  görülür. 

Şairimiz  şöyle der; 

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı 

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı” Bu güzel düşünceyi eyleme geçirmenin yolu , Kuran’ı 

anlamak ve onun  öğretilerini hayatımıza koşulsuz uygulamadan geçer. Anlaşılmayan  şey 

insana fayda vermez. Okumadan anlamanın mümkün olmadığını hepimiz bildiğimize göre, 

gelin hep beraber yeni bir kampanya başlatalım hayatımızda. Kuran’ı okuma , anlama ve 

yaşama kampanyası. Bu kampanyaya her yaştan grubun katılımını sağlamalı ve iştirak 

noktasında çokluğun teşekkülünde elimizden gelen gayreti sarf edelim. 

                                                           
1 İsra,17/70   

2 Tin,95/4 

3 Hicr,15/29 

4 Mülk67/23;Şems,91/9 

5  Riyazüssalihin,2/339 

6 Müslim, Müsafirin, 269 

 



“Kur'ân-ı Kerim’in bu konudaki "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"7 ayetinin anlamını  

Mehmet Akif Ersoy  şu beytiyle günümüz Müslümanının idrakine  sunmaktadır: 

  

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"  

         Olmaz ya! Tabiî... Biri insan, biri hayvan!8 

 Yine Akif şu dizelerinde bir milleti  millet  yapan unsurun ne olduğunu şöyle dillendirir. 

“Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz:  

       Gelmişiz dünyaya milliyyet nedir öğretmişiz9 dizeleriyle  Şairimiz Kuran’ı anlamanın ve 

onu yaşamanın kişiye ve milletlere kazandırdığı güzelliklere dikkatimizi çekmektedir.  

Hayatımızı ve bizi var kılan değerlere  sırt çevirmeden bir yaşam modeli ortaya koyabilirsek  

hem iyi hemde anlamlı hayatın sahipleri olarak yaşama devam ederiz.Allah bilenlerle 

bilmeyenlerin bir olmayacağına karar verdikten sonra bu saatten sonra yapılacak en iyi şey 

Kuran’a sımsıkı sarılıp onu  okumak anlamak ve yaşamaya çalışmak yaşam gayemiz 

olmalıdır.Necip Fazıl a Ne var, ne yok? diye sorarlar. Cevap şöyle: Kağıt:Yok! ,Fikir:Yok! 

,Bilgi: Yok!, Sanat:Yok! ,Gaye: Yok! ,  

Hamle: Yok! ,Okuyucu: Yok!, Münekkid: Yok!  “ 

 Müslüman insanın hayatı böyle olmamalıdır.”Yok “ hep kötü şeyler olmalıdır.” Var” lar ise 

hep iyi şeyler olmalıdır. 

 Kuran’ın; bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber10 ; kalplerin 

ancak Allah’ı anmakla huzur bulması11 ; insanları en doğru yola, en isabetli tutuma yönelten 

,güzel ve makbul işler yapan müminlere nail olacakları büyük mükâfatı müjdeleyen12;  

                                                           
7 Zümer, 39/9 

8Mehmed Akif, Safahat, 3. kitap, Hakkın Sesleri, s,217-218 

9 Mehmed Akif, Safahat, 3. kitap, Hakkın Sesleri, s. 221-222 

 

10 Yunus; 10/57 

11  Rad;13/28 

12 İsra,17/9-10 

 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/meal.asp?page_id=214
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/meal.asp?page_id=251


ayetleri düşünülsün ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye  peygambere  indirilen mübarek bir 

kitap13 oluşu  onun anlaşılmasını ve yaşanmasını gerekli kılmaktadır.Haris El- Muhasibi,  

Kuranı anlama ve yaşamanın önemine dikkat çekmek adına Kuran’ı;  Kuran ve Kuran ehlinin 

üstünlükleri  diye ikiye ayırarak işin ciddiyetini ortaya koymaktadır. Kur'ân'ın'Üstünlükleri 

:Allah, insanlara ahlâkî erdemlerle donanmayı emretmiş, kötülük yapmayı ve haram işlemeyi 

yasaklamıştır. Onlara hesapsız karşılıklar vaadetmiş, ibret almalarını sağlamak için geçmiş 

toplumlardan çeşitli örnekler vermiştir. Kur'ân'da insanın kurtuluşuna vesile olacak şeyler 

ayrıntıları ile anlatılmış,dolayısıyla  Kur'ân berekettir. Çünkü kurtuluş yolunun gösterilmiş 

olduğunu, insanlar sadece Kur'ân sayesinde bilir, sadece onun kılavuzluğu ile Allah'a yaklaşır 

ve şeref kazanabilirler. 2) Kur'ân Ehlinin Üstünlükleri:Kur'ân okuyup da okuduklarını 

düşünenler Allah'ın dostlarıdır. Allah'ı zikrettikleri için onların gözleri yaşarır ve kalpleri 

huzura kavuşur. Allah  ona tabi olanlara, dünyada sapkınlıktan kurtuluş, ahirette de mutluluk 

ve ahiret azabından kurtuluş vaadetmiş14Böyle bir üstünlüğü sahip olan olan bir kitap 

anlaşılmaya ve anlaşılan şeyleri yaşamaya değmez mi? 

“ Rabbinin âyetleriyle öğüt verildiği halde onlara sırtını dönen ve elleriyle işleyip irtikâb ettiği 

suçlarını unutan kimseden daha zalim kim olabilir?”15 

KUR'AN-I KERİM 

 

İbret olmaz bize her gün okuruz ezberde 

Yoksa hiç mana aranmaz mı bu ayetlerde 

 

Lafz-ı muhkem yalnız anlaşılan Kur’an’ın 

Çünkü kaydında değil hiç birimiz mananın 

 

Ya açar nazm-ı celilin bakarız yaprağına 

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına 

 

İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin 

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. 

                                                           
13 Sad,38/29 

14 Haris El- Muhasibi, El- Akl Ve Fehmü’l Kur’an, 239-240 

15 Kehf,18/57 



 

Mehmet Akif ERSOY 

KUR'AN-I KERİM 

 

Bu Kitab’tır: her insana için dışın öğreten 

Gökte, yerde, tende, canda bir Yaratan sezdirten 

 

Bu Kitab’tır: Her kişiye benlik veren, yol açan 

İnsanlığın sergisine armağanlar astırtan 

Bu çerağdır: Obalara, konaklara nur saçan 

Bir köylünün işlerini tarihlere basdırtan 

 

Bu Kitab’tır: Yürekleri iyilikle besleyen 

“El bağına girme” diyen, dost yarasın bağlatan 

Bu anadır: Her öksüze “Yavrum” diye sesleyen 

Nice canları kardaş eden birbirüçün ağlatan 

 

Bu Kitaptır; akıllara her bir şeyi sordurtan 

“Düşün sonra inan” diyen, doğru yollar gösteren 

Bu bilgidir: Ululuğun yapıların kurdurtan 

Çıplak dağlar yeşilleten, viran köyler şenleten 

 

Ey kardaşlar! Şu küçücük armağanım atmayın; 

Bir goncadır; Muhammed’in gül yaprağından derildi 

Sakın, bunu yapma çiçek demetine katmayın 

Bu şey size özünüzü açmak için verildi   M. Emin Yurdakul 

Rahmetli Necip Fazıl boşuna söylemiyor; 

“Bıçak soksan gölgeme/ Sıcacık kanım damlar.  

Gir de bir bak ülkeme/ Başsız başsız adamlar.” 

 

 

 



 


