KURAN VE YORUMU
Kur’anın Temel Amaçları
1-Doğru Bilgi
Doğru bilgi olmadan doğru düşünemeyiz ve doğru anlayamayız ve doğru sonuçlara varamayız. Kur’an-ı Kerim
doğru bilgiye dayanmadan, zan üzere konuşan ve hareket edenleri uyarır. İnsanların söz ve davranışlarının doğru
bilgiye dayanmasını emreder. Bu konuyla ilgili olarak bir ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “Onların çoğu ancak
zannın ardından gider. Oysa zan, hakikat namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların
yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.”(Yunus/36) Tüm bunlar, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in doğru bilgi
kaynaklarımızın başında geldiğini göstermektedir. Bu sebeple İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmek için Kur’an-ı
Kerim’in gerek mealini gerekse tefsirini okumaya önem vermeliyiz.

1.2. Doğru İnanç
Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, insanların doğru yola ulaşmalarını ve doğru inanca sahip olmalarını amaçlar.
Bu sebeple de Kur’an-ı Kerim Allah’ın varlığı ve birliği, kulluğun yalnızca Yüce Yaradan’a yapılması gerektiği
üzerinde önemle durur, tevhit inancını anlatır. Bununla ilgili olarak bir ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “İşte
Rabb’iniz Allah odur. O’ndan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin, O her şeye
vekildir (Güvenilip dayanılacak tek varlık odur.).”(Enam 102)
İhlâs suresinde de şöyle buyrulur: “De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
O’nun hiçbir dengi yoktur.”(İhlas/1-4)

1.3. Doğru Davranış
Kur’anı Kerim İnsanlara ahlaklı ve erdemli bireyler olmalarını emreden Kur’an, doğru söz söylemeyi, musibetlere
karşı sabırlı olmayı, verilen sözde durmayı, alın teri ile kazanıp harcamayı, emanete sahip çıkmayı, yardımlaşma ve
dayanışmayı tavsiye eder.
“Şüphesiz bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir
mükâfat olduğunu müjdeler.” İsrâ suresi, 9. Ayet
Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, insan davranışlarına çok büyük önem verir. Bu konuda birçok ahlaki ilke
getirmiştir. Güzel davranışları Salih amel olarak isimlendirir. Toplumda insanların barış, huzur, dostluk ve kardeşlik
içinde bir hayat sürmelerini amaçlar. Bunun için de insanların birbirlerine karşı şefkatli, merhametli ve hoşgörülü
olmalarını ister. Toplumun huzurunu bozan ve kişileri birbirine düşüren her türlü kötü davranıştan kaçınmayı
emreder. Hırsızlık yapmak, iftira atmak, dedikodu etmek, rüşvet almak gibi davranışları yasaklar. Bununla ilgili olarak
bir ayet-i kerimede, “Ey iman edenler!... Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından
çekiştirmesin...” Hucurat/12 buyrulur. Bir başka ayet-i kerimede ise “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle
yemeyin...” Bakara/188 buyrulur. Hileden kaçınma ve dürüst davranma ile ilgili olarak da şöyle buyrulur:
“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha
güzeldir...”İsra/35
2. Kur’an-ı Kerim’i Okumak
2.1. Kur’an’ı Yüzünden Okumak
Kur’anı Kerimi Okumak istediğimiz zaman abdest almalı ve euzu besmele çekerek okumaya başlamalıyız
Kutsal kitabımızda yer alan bazı ayetler ve Peygamberimizin (s.a.v.) çeşitli hadisleri Kur’an-ı Kerim’in yüzünden
güzel bir şekilde okunmasını teşvik eder. Bununla ilgili olarak bir ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “... Kur’an’ı tane
tane oku.” Müzzemmil/4 Hz. Muhammed (s.a.v.) de bir hadis-i şerifinde, “Kur’an’ı sesinizle güzelleştirin. Zira
güzel ses Kur’an’ın güzelliğini artırır.” buyurmuştur.
2.2. Kur’an’ın Tercümesini (Meal) Okumak
Dünya üzerinde ırkları, milletleri, dilleri farklı çok sayıda Müslüman yaşamaktadır. Bu Müslümanların hepsinin
Arapçayı öğrenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in çeşitli dillere çevrilmesi bir
zorunluluktur. Günümüzde Kur’an-ı Kerim’in Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca gibi pek çok dile çevirisi
yapılmıştır.
Kur’an-ı Kerim’in orijinal dili olan Arapçadan diğer dillere çevrilmesine meal denir. Tercüme ile meal arasında
fark vardır. Tercümede bir dile ait metin ya da ifade, başka bir dile kelimesi kelimesine aynısıyla çevrilir. Kur’an-ı
Kerim meallerinde ise bazen ayetlerle ilgili kısa kısa açıklamalar yer almaktadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini
tam manasıyla başka dillere tercüme etmek mümkün olmayabilir.
Kur’anı Kerimin geniş açıklama ve yorumuna tefsir , tefsir yapanlara da müfessir denir

3. Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir
“(Resulüm!) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve akıllı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”(1)
Yine bu konuyla ilgili başka bir ayet-i kerimede de “Apaçık Kitab’a andolsunki biz, anlayıp düşünmeniz için
onu Arapça bir Kur’an kıldık.”(2) buyrulur.
Kur’an-ı Kerim İslam’ın ana kaynağıdır. Onda pek çok konu yer alır. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın
varlığı, birliği ve sıfatları tanıtılıp açıklanır. Namaz, oruç, hac, zekât, kurban gibi ibadetler hakkında çeşitli bilgiler
verilir. İnsanları güzel ahlaka yönlendiren emir ve tavsiyeler yer alır. Kişiden; doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, alçak
gönüllülük, merhamet gibi ahlaki ilkelere önem vermesi istenir. Kötü, çirkin ve zararlı davranışlardan kaçınması
tavsiye edilir
Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yüzünden yani Arapçasından okumak ibadettir ve güzel bir davranıştır. Ancak
bu yeterli değildir. Kur’an-ı Kerim, anlaşılmak ve hayata uygulanmak için indirilmiştir. Bu sebeple onun mealini ve
tefsirini de okumaya önem vermeliyiz. Böyle yaptığımız takdirde İslam’ı, temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’den doğru
öğrenme imkânı buluruz. Kutsal kitabımızı tanır, onda ne gibi ilke ve konuların olduğunu biliriz.
Lafzı muhkem anlaşılan Kur’anın
Kaydında değil hiçbirimiz mananın,
Ya açar bakarız Nazmı Celilin yaprağına,
Yahut üfler geçeriz, bir ölünün toprağına,
İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin;
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!”
Mehmet Âkif ERSOY
4. Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler
Kur’an-ı Kerim’de yer alan çoğu ayetlerin anlamı açıktır. Manası herkes tarafından anlaşılabilir. Bunlara muhkem
ayetler denir. Bunun yanında kutsal kitabımız Kur’an’da manası kapalı, mecaz içerikli ayetler de vardır. Bunlara da
müteşabih ayetler adı verilir. Bu tür ayetlerin anlaşılabilmesi için yoruma, açıklamaya yani tefsire ihtiyaç vardır.
Kur’an-ı Kerim’in mealini yapabilecek, onu anlayıp yorumlayabilecek kişinin bazı niteliklere sahip olması gerekir.
Bunların başlıcaları şunlardır:
* Arapçayı iyi bilmek,
* Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını ve sünnetini iyi bilmek,
* Hadis, fıkıh, kelam gibi İslami ilimlere vâkıf olmak,
* Kur’an’ın indiği dönemin sosyal, kültürel, dinî ve ekonomik unsurlarını iyi bilmek,
* Kur’an’a bütüncül bakabilecek birikime, zekâya ve güçlü bir muhakeme yeteneğine sahip olmak,
* Dinî ve sosyal ilimlerin yanında fen bilimlerinden de yararlanabilmek.

