
 KUR’AN-I KERIM’IN TEMEL ÖZELLIKLERI 

• Kur’an-ı Kerim bizi yaratan Yüce Allah’ın (c.c.) 
sözüdür. Bize Yüce Allah’ın üstün özelliklerini 
anlatır, bize Peygamberimizi tanıtır ve nasıl ya-
şayacağımızı öğretir.

• Kur’an-ı Kerim, insanları en doğruya yönlendi-
rir, kötülüklerden ve çirkin işlerden insanları 
sakındırır. İnsana zorlu dünya yaşamında yol 
gösterici rehberdir. Yüce Allah’ın insanların iyi-
liği ve mutluluğu için gönderdiği bir kılavuzdur.

• Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş gayesi insanların 
doğruya, güzele ulaşmaları ve hem bu dünya-
da hem de ahiret hayatında mutlu olmalarını 
sağlamaktır. 

Konuyla İlgili Ayetler

“(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” 
(Sad suresi, 29. Ayet)

“İşte bu (Kur’an); kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın (c.c.) ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sa-
hipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir.” 

(İbrahim suresi, 52. ayet)

Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri

5. ÜNİTE 3. FASİKÜL

5. ÜNİTE: Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri
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 KUR’AN IYIYE VE GÜZELE YÖNLENDIRIR, KÖTÜLÜKLERDEN SAKINDIRIR:

• Kur’an-ı Kerim insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirir, onları çirkin işlerden ve fenalıklardan da sakındırır. 
• Kur’an-ı Kerim’in bütün emirleri insanların dünya ve ahirette mutlu olmasını amaçlar.
• Kur’an-ı Kerim’e göre iyi ve güzel olan şeyler, Allah’ın yapılmasını istedikleridir. Kur’an insanlardan yararlı olan 

şeyleri yapmasını zararlı olanlardan uzaklaşmasını ister. Yüce Allah bir ayette şöyle buyurur: “Görmedin mi 
Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti). (O 
ağaç), Rabb’inin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sö-
zün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkânı olmayan (kötü) bir ağaca benzer.” (İbrahim 
suresi, 24-26. Ayetler)

 KUR’AN-I KERIM YOL GÖSTERICIDIR: 

• Kur’an insana en doğru yolu gösterir, insanları doğruya iletir. Güzel davranışların ne olduğunu öğreterek onları 
yapmamızı bizden ister.

• Kur’an doğru ve güvenilir insan olmamızı söz verdiğimizde sözümüzü yerine getirmemizi ister. Bu konuda bir 
Kur’an ayetinde şöyle buyrulur: “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.” (İsra 
suresi, 34. ayet)

• Yüce Allah, kendisinin emirlerine uyup, doğruyu bulmak için gayret gösterenlere yardım eder ve onları en doğ-
ru yola iletir. Doğru yolu araması ve bulması gereken insanın kendisidir. İnsan doğru yolu bulmak için aramıyor 
ve böyle bir isteği de yokta Yüce Allah’ın ona doğru yolu göstermesi mümkün değildir.

•  

Konuyla İlgili Ayetler

“... Bu (Kur’an), kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol gösteri-
cidir.”
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• Kur’an neye, nasıl inanacağımızı, Yüce Allah’a ve yaratı-
lanlara karşı görevlerimizi açıklar. Hayatta yapmamız ge-
rekenleri ve kaçınmamız gereken davranışların neler ol-
duğunu bildirir. Batıl inançlara ve sapkın yollara düşmekten 
bizi korur ve yanlış davranışlarımızı düzeltmemizde en bü-
yük yardımcımızdır.

• Kur’an’ın bizleri doğru bilgilerle aydınlatması sayesinde ha-
yatımızı doğru, ölçülü ve düzenli bir şekilde sürdürürüz. 
Karşılaştığımız sıkıntıları çözmemizde bize yardım eder.

Ya açar Nazm-ı Celil’in bakarız yaprağına;
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına
İnmemiştir hele Kur’an, şunu hakkıyla bilin:
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.

(Mehmet Âkif ERSOY)

Konuyla İlgili Ayetler

“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat ol-
duğunu müjdeler.” 

(İsrâ suresi, 9. ayet)

.

 

Soru metninde aklın önemine değinilmiştir ve akıl 
ve düşünme ile ilgili ayetler sorulmaktadır. Buna 
göre B seçeneğindeki ayet aklını kullanıp düşün-
meyle ilgili bir ayet değildir. Bu açıklamalarımıza 
göre de sorunun doğru cevabı B seçeneği olmalı-
dır. 

Örnek 1

Çözüm

İnsan aklıyla düşünerek iyiyle kötüyü ve 
doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Bu nedenle 
İslam dini sadece aklî dengesi yerinde olanları 
Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu 
tutmuştur 
Buna göre aşağ›daki ayetlerden hangisi 
konuyla ilgili değildir? 

A) “(Resulüm!) Sana bu Mübarek Kitab’ı, 
     ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt 
     alsınlar diye indirdik.” (Sâd suresi, 29. ayet) 
B) “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey 
      gizli kalmaz.” (Âl-i İmrân suresi, 5. ayet) 
C) “... Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.” 
     (Zümer suresi, 9. ayet) 
D) “... İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı 
     kullanasınız.” (En’âm suresi, 151. ayet)

Bilginin doğruluğuna önem vermek ve yaratılış 
amacını düşünmek, Kur’an’ın aklı kullanmaya 
yönelik tavsiyelerine uygundur. Buna göre doğru 
cevabımız A olmalıdır.

Örnek 2

Çözüm

I. Bilginin doğruluğuna önem vermek 
II. Atalarından gördüğünü aynen yapmak
III. Yaratılış amacını düşünmek 
IV. Duyduklarını sorgulamadan kabullenmek
Yukar›da numaralanm›ş ifadelerden 
hangileri Kur’an’›n akl› kullanmaya yönelik 
tavsiyelerine uygundur?

A) I ve III.   B) I ve IV. 
C) II ve III.   D) II ve IV.

SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR
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C seçeneğindeki ayette size bir haber gelirse onun 
doğruluğunu araştırın, denilerek Kur’an’ın doğru 
bilgiyi teşvik ettiği ifade edilmektedir. Buna göre 
doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır.

Örnek 3

Çözüm

Aşağ›dakilerden hangisi Kur’an’›n doğru 
bilgiyi teşvik ettiğini gösteren ayetlerden-
dir?

A) ... Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye 
    atmayın... 

(Bakara suresi, 195. ayet)
B) Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru 
     yaşayanlara korku yoktur. 

(Ahkâf suresi, 13. ayet)
C) Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir 
     haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. 
     Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük 
     edersiniz...              (Hucurât suresi, 6. ayet)
D) İyilikle kötülük bir olmaz, sen (kötülüğü) en 
     güzel bir şekilde önle. O zaman seninle 
     arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki 
     candan bir dost olur. 

(Fussilet suresi, 34. ayet)

Sorudaki ayette verilmek istenen mesaja en yakın 
seçenek; davranışlarımız doğru bilgiye dayanmalı-
dır, olmalıdır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 
C seçeneği olmalıdır.

Örnek 4

Çözüm

“Bilmediğin şeyin ardına düşme!” ( İsra, 36)
Bu ayette verilmek istenen mesaja en yak›n 
seçenek hangisidir?

A) Okuduklarımızı olduğu gibi kabul etmeliyiz
B) Kültürümüzü artırmaya çalışmalıyız
C) Davranışlarımızda doğru bilgiye 
     dayanmalıyız
D) Bildiğimiz konularda kararlı olmalıyız

Kur’an’ın merhametli davranmayı emretmesi 
O’nun akla ve düşünmeye verdiği önemle ilgili 
değildir. Buna göre doğru cevabımız A seçeneği 
olmalıdır.

Örnek 5

Çözüm

Aşağ›dakilerden hangisi Kur’an’›n akla ve 
düşünmeye verdiği öneme kan›t oluştur-
maz?

A) İnsana merhametli davranmayı emretmesi
B) Aklı kullanmayı engelleyen zararlı maddeleri 
     yasaklaması
C) Ayetler ve olaylar üzerinde düşünmeyi 
     tavsiye etmesi
D) İnsanın sorumlu olabilmesi için aklı şart 
     koşması

Soruda Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği önemle 
ilgili olmayan ayet sorulmaktadır. Ayetlere baktı-
ğımızda B seçeneğindeki ayetin bu konuyla ilgili 
olmadığı görülecektir. Buna göre doğru cevabı-
mız B olmalıdır.

Örnek 6

Çözüm

Aşağ›daki ayetlerden hangisi Kur’an’›n akl› 
kullanmaya verdiği öneme örnek değildir?

A) “… Doğrusu, ancak akıl sahipleri öğüt alır.” 
   ( Zümer suresi 9)
B) “ Ant olsun biz insanı şerefli kıldık, karada 
       ve denizde taşıdık…”      (İsra suresi 70.)
C)  “Sana bu mübarek Kitap’ı  âyetlerini 
       düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 
       diye indirdik.          (Sâd Suresi, 20. ayet)
D) Sizler Kitap'ı okuduğunuz halde, insanlara 
     iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? 
     Aklınızı kullanmıyor musunuz? 

(Bakara suresi, 44. Ayet)

SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR
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1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)   Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri nelerdir, kı-
saca bahsediniz?

 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 b)   Kur’an’ın rehber oluşu ne anlama gelmektedir, 
açıklayınız?

 ........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 c)   “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetle-
rini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 
diye indirdik.” (Sad suresi, 29. Ayet) Bu ayette 
verilmek istenen mesaj nelerdir, açıklayınız?

 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 d)   Kur’an-ı Kerim’in hayatımızdaki yeri ve önemi-
ni kısaca açıklayınız?

 ........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” işareti koyunuz.

 

Kur’an bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.

D Y

Kur’an, Yüce Allah tarafından insanlara yol göstermek üzere gönderilmiştir.

Kur’an sadece ahiret hayatıyla ilgili bilgiler içerir.

Kur’an sadece Araplara gönderilmiştir.

İnanıp Yüce Allah’ın istediği işler yapanlar ahirette ödüllendirileceklerdir.

Bütün peygamberler, toplumlarını tek Allah inancına çağırmışlardır.

Kur’an her açıdan gerçek ve doğru bilgilerle bilgilenmemizi sağlar.

ETKİNLİKLER
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3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

faydalı

mutluluğunuahlaklı
kitapları

hesaba

 a)   Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu göstermeyi ve onları …………….. işler yapmaya yöneltmeyi amaçlar.
 b)   Kur’an; insanlar arasında cinsiyet, dil, din ayrımı gözetmeksizin bütün insanların ……………… hedefleyen 

ilkeler içerir.
 c)   Kur’an bize, her yerde Yüce Yaratıcının gözetimi altında olduğumuzu öğretir. İnsanlar görmese de Yüce 

Allah tarafından görüldüğümüz ve bir gün …………. çekileceğimiz inancını içimize yerleştirir.
 d)   Kuran’ı incelediğimizde onun güzel ……………. insan ve bu insanlardan meydana bir toplum oluşturmak is-

tediğini görürüz.
 e)   İnsanı diğer canlılara göre üstün özelliklerde yaratan yüce yaratıcımız, onu dünyada yalnız ve rehbersiz bı-

rakmamıştır. Yüce Allah, gönderdiği ilahi ……………… ve peygamberleri aracılığı ile insanlarla iletişim kur-
muş, onlara yol göstermiştir.

4. Aşağıdaki soruların karşısına cevabı evet ise ‘’✓’’ işareti, hayır ise “X” işareti koyunuz.

 

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

Kur’an-ı Kerim doğru bilginin kaynağı mıdır?

Kur’an anlaşılıp, onu hayatımızda rehber edinmek için mi indirilmiştir?

Kur’an insanın dünyada daha konforlu bir hayat yaşamasını mı hedefler?

Kur’an insanları sadece ibadetler konusunda mı aydınlatır?

Kur’an’ın aydınlığında hayatımızı sürdürürsek dünyada huzuru, ahirette cenneti kazanır 
mıyız?

Kur’an sadece sevap kazanmak için okunan bir dua kitabı mıdır?

Kur’an sadece yakın akrabalarımıza mı iyilik yapmayı emretmektedir?

İnanç, Kur’an’ın üzerinde durduğu en önemli konu mudur?

Kur’an-ı Kerim, namazın nasıl kılınacağını ayrıntılı bir şekilde açıklamış mıdır?

Kur’an-ı Kerim sadece ölülere okunan bir kitap mıdır?

Kur’an-ı Kerim’de toplumsal hayatla ilgili ilkeler yok mudur?

ETKİNLİKLER
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1. “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü me-
neden bir topluluk bulunsun.” 

 (Al-i İmran suresi, 104. ayet) 
 Mü’min erkekler ve Mü’min kadınlar birbirlerinin 

dostlarıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar-
lar.” 

 (Tevbe suresi, 71. ayet) 

 Yukarıdaki ayetlerde istenilen tutum aşağıda-
kilerden hangisidir?

 A) Akrabalara iyilik yapmak
 B) İnsanın mükemmel yaratıldığını kavramak
 C) Öğüt alıp düşünmek
 D) İnsanlara iyi ve güzeli tavsiye edip, onları kö-

tülüklerden sakındırmak

2. Okan: İnsanları iyiye, doğruya, güzele yönlendir-
mek.

 Uras: Allah’ın insanlardan istediklerini bildirmek
 Arif: İnsana dünyada bulunuş amacını öğretmek

 Bu öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap vermiş olabilir?

 A) Kur’an’da inanç esasları nelerdir?
 B) Kur’an’da sosyal hayatla ilgili emir ve yasaklar 

var mıdır?
 C) Kur’an’ın temel özellikleri nelerdir?
 D) Kur’an’ın belli başlı konuları nelerdir?

3.  I. Anne babasına saygı gösterip, onlara iyilik 
yapan

 II. Daima çıkarlarını düşünen
 III. Sorumluluğunun bilincinde olup, sürekli fayda-

lı işlerle meşgul olan
 IV. İnsanlara iyiliği emredip, onları kötülüklerden 

kaçındırmaya çalışan
 Yukarıda verilenlerden hangisi Kur’an’ın oluş-

turmak istediği erdemli insanın özelliklerinden 
biri değildir?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrenin yaratılı-
şının bir amacı olduğuna vurgu yapmaktadır?

 A) “Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhun-
dan ona üflemiş; sizi kulak, göz ve gönüllerle 
donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” 

(Secde suresi, 9. ayet) 
 B) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hüküm-

ranlığı Allah’a aittir. O her şeye kadirdir.”
 (Maide suresi, 120. ayet)
 C) “Elbette biz göğü, yeri ve ikisi arasında olan 

varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” 
(Enbiya suresi: 16. Ayet)

 D) “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise 
her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülme-
ye hakkıyla layık olandır.” 

(Fatır suresi, 15. ayet)

KONU KAVRAMA TESTİ
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5. İnsan, kendisi ve yaratılışı ile ilgili bilgi sahibi olmak 
ister. Dünyaya niçin geldiğini, hayatta amacının ne 
olduğunu, ölümden sonra ne olacağını ve diğer 
canlılarla ilişkilerinin nasıl olması gerektiği husu-
sunda sürekli sorular sorar. İşte bu ve benzeri so-
rulara en güzel şekilde …………….. cevap verir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

 A) Felsefe kitapları
 B) Kur’an-ı Kerim
 C) Tarih kitapları
 D) Ansiklopediler

6. Öğretmen: “Levent, Kur’an’ın indiriliş amaçları 
neler olabilir?

 Levent: ?

 8/A sınıfı öğrencilerinden Levent, öğretmenin 
sorduğu soruya aşağıdaki hangi cevabı verirse 
yanlış bir cevap vermiş olur?

 A) İnsanları düşünmeye ve aklını kullanmaya 
teşvik etmek

 B) İnsanları sapkın inançlardan kurtarıp, en doğ-
ru inancı onlara öğretmek.

 C) Arapçanın dünya dili haline gelmesini sağlamak
 D) Sürekli bir anlam arayışında olan insana reh-

berlik etmek

7. “O (Allah) ki hanginizin daha güzel davranacağını 
sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır…” 

(Mülk suresi, 2. ayet)

 Bu verilen ayette altı çizili sözcük yerine aşa-
ğıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun ol-
maz?

 A) Denemek
 B) İmtihan etmek
 C) Çalışmak
 D) Görmek

8. Ya açar Nazm-ı Celil’in bakarız yaprağına;
 Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına
 İnmemiştir hele Kur’an, şunu hakkıyla bilin;
 Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.
 (Mehmet Akif Ersoy)

 Şairin bu dizede eleştirdiği tutum aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) İnsanların sorumluluktan kaçtığı
 B) Tevekkülün yanlış anlaşıldığı
 C) Kur’an’a sadece ölülerin arkasından okunan 

bir kitap muamelesi yapıldığı
 D) Haksızlıklara göz yumulduğu

KONU KAVRAMA TESTİ
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1. D 2. C 3. B 4. C 5. B 6. C 7. C 8. C      Cevaplar:

                   Hazırlayan
                   Onur YİĞİT
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