7.Sınıf 1.Ünite
AYETLER:
1- Son İlahi Kitap Kur'an-ı Kerim


"O, sana Kitabı Hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat'ı ve İncil'i de
indirmişti. Bundan (Kur'an'dan) önce (onlar) insanlar için bir hidayet idiler. Doğruyu yanlıştan
ayıran (Furkan)ı da indirdi. Gerçek şu ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap
vardır. Allah güçlüdür, intikam alıcıdır. (Al-i İmran, 3-4)



"Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların
çoğu bilmiyorlar. (Sebe', 28)



"Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu,
önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur,
alemlerin Rabbindendir. (Yunus, 37)



"Allah, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine
karşı içleri titreyerek-korkanların O'ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri
Allah'ın zikrine (karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu, Allah'ın yol göstermesidir, onunla dilediğini
hidayete erdirir. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için de bir yol gösterici yoktur. (Zümer, 23)



"Hiç şüphesiz, zikri (Kur'an-ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz. (Hicr, 9)

2- Kur'an-ı Kerim'in İndiriliş Süreci


"Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alak'tan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem
sahibidir; Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. (Alak, 1-2-3-4-5)



"İnkâr edenler dediler ki: "Kur'an ona tek bir defada, toplu olarak indirilmeli değil miydi?" Biz
onunla kalbini sağlamlaştırıp-pekiştirmek için böylece (ayet ayet indirdik) ve onu 'belli bir
okuma düzeniyle (tertil üzere) düzene koyup' okuduk. (Furkan, 32)



"İşte, inkâr etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası
cehennemdir. (Kehf, 106)



"İnsanların kendi ellerinin kazandığı dolayısıyla, karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur
ki, dönerler diye (Allah) onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. (Rum,41)

3- Kur'an-ı Kerim'de Neler Bulabiliriz?
3.1- Kur'an İnsan Allah İlişkisi Konusunda Yol Gösterir


"Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile
sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nahl, 18)



"De ki: "Sizi inşa eden (yaratan), size kulak, gözler ve gönüller veren O'dur. Ne az
şükrediyorsunuz?" (Mülk, 23)



"Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı bağışlayıcı
ve merhamet edici olarak bulur. (Nisa, 110)



"Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği
zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler
ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar. (Bakara, 186)



"İman edip salih amellerde bulunanlar ve 'Rablerine kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar',
işte bunlar da cennetin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır. (Hud, 23)

3.2- Kur'an İnsanın İnsanla İlişkisi Konusunda Yol Gösterir


"O, sizi tek bir nefisten yaratandır. (Sizin için) Bir karar (kalış) ve emanet (olarak konuluş) yeri
vardır. Kavrayabilen bir topluluk için ayetleri birer birer açıkladık. (Enam, 98)



"Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan
korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat, 10)



"Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha
hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi
nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi 'olmadık-kötü
lakablarla' çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte
onlar, zalim olanların ta kendileridir. Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir
kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin
gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi
sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul
edendir, çok esirgeyendir. (Hucurat, 11-12)



"İnsanlara yanağını çevirip (büyüklenme) ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü
Allah, büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez." (Lokman, 18)



"Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye
malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin
durumu, üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer; üzerine sağnak bir yağmur
düştü mü, onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiç bir şeye güç yetiremez (elde
edemez)ler. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet vermez. (Bakara, 264)



"Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz (Saff, 2)



"O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine
getirirler.(İnsan, 7)



"Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça "iyi" ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız,
Allah onu hakkıyla bilir. (Ali İmran, 92)



"O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları
affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. (Ali İmran, 134)



"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan,
insanın apaçık düşmanıdır. (İsra, 53)



"Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına
selâm vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.
(Nur, 27)



"Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! Onlar insanlardan alırken ölçüp
tarttıklarında tam, Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar. (Mutaffifin
,1-3)



"Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların
mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya
mahkeme hakimlerine) vermeyin. (Bakara, 188)



"Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl, 90)



"Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice
sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce
bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.
(Lokman, 14)



"Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede
olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.
(Bakara, 148)

3.3- Kur'an İnsanın Evrenle İlişkisi Konusunda Yol Gösterir


"O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi,
onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir. ( Bakara, 29)



"Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık
ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi
ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır. ( Lokman, 20)



"Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az
şükrediyorsunuz. (Araf, 10)



"Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı
otlatacağınız bitkiler. (Allah) su sayesinde sizin için ekinler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve
diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır.
(Nahl, 10-11)



"O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer
hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. (Enam,
96)



"O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun
eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. (Casiye, 13)



"İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah
yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler. (Rum, 41)



"Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az
şükrediyorsunuz! (Araf, 10)



"O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu
insan çok zalim, çok nankördür! (İbrahim, 34)



"Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları
yarattık. (Hicr, 20)



"Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu
sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını
binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve
içilecek sütler vardır. Hâla şükretmezler mi? (Yasin, 71-72-73)



"Yağmurlar yağdırdık, sonra toprağı göz göz yardık, bu suretle orada ekinler bitirdik, üzümler,
yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.
(Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. (Abese, 25-32)

3.4-Kur'an Allah Evren İlişkisi Konusunda Yol Gösterir


"Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekîldir.(Zümer, 62)



"Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
(Yasin, 40)



"O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir.
Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre
takdir etmiştir. (Furkan, 2)



"O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp
yönlendirendir. (A'la, 2-3)



"Göğün ve yerin O'nun buyruğu ile durması da O'nun (varlığının) delillerindendir. Sonra sizi
topraktan bir çağırdı mı hemen (kabirlerinizden) çıkıverirsiniz. (Rum, 25)



"Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o
inkâr edenlerin ateşteki haline! (Sad, 27)



"Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O'nun delillerindendir. O
dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da kadirdir. (Sura, 29)



"Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız,
güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet, 37)



"Göklerin ve yerin mülkü yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir
dost ne de bir yardımcı vardır. (Tevbe, 116)



"Kendi kendilerine, Allah'ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve
muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu, Rablerine
kavuşmayı gerçekten inkâr, etmektedirler. (Rum, 8)



"O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir
uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra
gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana
dönecektir. (Mülk, 3-4)



"Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu
yükseltti, düzene koydu, gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Ondan sonra da yerküreyi
döşedi, Yerden suyunu ve otlağını çıkardı, dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Kendiniz ve
hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere.



"Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir
çatlak da yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her
türden (bitkiler) yetiştirdik. Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için
(bütün bunları yaptık). Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler
bitirdik. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu
hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da
böyledir. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu
hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da
böyledir. (Kaf, 6-11)

4- Kur'an-ı Kerim'in Temel Eğitici Nitelikleri
4.1- Kur'an İyiye ve Güzele Yönlendirir


"Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler… (İsra, 53)



"Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar
kurtuluşa erenlerdir. (Al-i İmran, 104)



"Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için
büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. (İsra, 9)



"(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde
mücadele et!... (Nahl, 125)



"İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle… (Fussilet, 34)



"…Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir…(Hud, 114)



"İman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun için de en güzel bir karşılık vardır… (Kehf,
88)



"…Her türlü hareketinizde dürüst davranın. Çünkü Allah dürüstleri sever. (Bakara, 195)



"…bunların içlerinden iyilik yapanlar ve takvâ sahibi olanlar için pek büyük bir mükâfat vardır.
(Al-i İmran, 172)



"Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak
indirdi… ( Zümer, 23)



"Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder; kötülükten
meneder ve Allah'a inanırsınız… ( Al-i İmran, 110)



"Sizden önceki asırlarda yeryüzünde (insanları) bozgunculuktan alıkoyacak faziletli kimseler
bulunsaydı ya! Fakat onlardan, kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kısmı müstesnadır (bunlar
görevlerini yaptılar). Zulmedenler ise, kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten
günahkâr idiler. (Hud, 116)



"…Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün
karşılığını verendir…(Şura, 23)



"…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından
koru! derler…(Bakara, 201)

4.2-Kur'an Açıklar ve Aydınlatır


"Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.
(Nisa, 174)



"Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir
öğüttür.(Ali İmran, 138)



"Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara. her türlü misali verdik. (Zümer, 27)



"Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için
ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik(Nahl, 44)



"Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak (gönderdik.) (Ahzap, 45-46)

4.3-Kuran Öğüt Verir ve Hatırlatır


"Öğüt veren Kur'an'a yemin ederim ki (Sad, 1)



"Asla (düşündükleri gibi değil)! Bilsinler ki bu, gerçekten bir ikazdır! Dileyen ondan (düşünüp)
öğüt alır. (Müddessir, 54-55)



"Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüttür. (Sad, 87)



"Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir. (Zariyat, 55)



"O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. (Ğaşiye, 21)



"Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini (tatmin ve) teskin edeceğimiz her haberi sana
anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. (Hud,
120)



"Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl, 90)



"(Resûlüm!) İnkâr edenin inkârı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman
yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir. (Lokman, 23)

4.4- Kur'an Hayatı Anlamamamıza Yardımcı Olur


"Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi
sandınız? (Müminun, 115)



"İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır! (Kıyamet, 36)

HADİSLER:











En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir.
(Buhari-Fedail 3.)
İbn Mes'ud (r.a)'den rivayet edildiğine göre Allah Rasulü (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: "Kim
Allah'ın kitabından bir harf (bile) okursa onun için bir sevap vardır. Ayrıca her sevaba on misli
(kadar) verilecektir. Eliflammim'in bir harf olduğunu söylemiyorum. 'Elif' bir harftir; 'Lam' bir
harftir; 'Mim' de bir harftir."
Tirmizi
Allah Rasulü (S.A.V.) şöyle buyurdu: "…Sizden birinin mescide gidip orada Allah'ın kitabından
iki ayet öğrenmesi ya da okuması, onun için iki deveden daha hayırlıdır. Üç ayet üç deveden
dört ayet dört deveden ve okunacak ayetler sayılarınca deveden daha hayırlıdır."
Ebu Davud, Müslim
Aişe (r.a.)'dan rivayetle Allah Rasulü şöyle buyurdu: "Kur'an okumakta mahir (yani ezberi ve
okuyuşu güzel) olan Sefere adı verilen kerim ve itaatkar meleklerle beraber olacaktır. Kur'an'ı
okumakta zahmet çeken (heceleyen) kimse için ise iki kat ecir vardır."
Tirmizi, Ebı Davud, Buhari, Müslim
Aişe (r.a.)'dan rivayetle Allah Rasulü (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Kur'an'dan bir şey bilmeyen
kimse harab olmuş ev gibidir."
Tirmizi
Ebu Hureyre (r.a.)'dan Allah Rasulü (S.A.V.) şöyle buyurdu: " Kur'an bir zenginliktir. Ondan
sonra fakirlik olmaz. Ondan başka zenginlik de yoktur."
Taberani
Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayetle Allah Rasulü (S.A.V.) şöyle buyurdu: "Kim Allah'ın kitabından
bir ayet dinlerse Allah ona kat kat sevap yazar, kim onu okursa kıyamet gününde o, onun için
nur olur."
Ahmed b. Hanbel

