‘’Bu çalışma Süleymaniye Vakfı Kuran Meali ve vakfın meal çalışmalarında takip ettiği ‘’hikmet
metodu’ndan yararlanılarak yapılmış birbirini açıklayan ayetleri birlikte okuma çalışmasıdır.’’

HİKMETLİ KURAN ÇALIŞMASI
َ ْٞ ش
َّ بّٰللِ ٍَِِ اى
ٌٞاىش ۪ج
ُ َا
َّ ُب
ع٘ر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ٌِ ِب ْس
ٌِٞ اىش ِح
َّ ِِ ََ َٰ اىش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Hud 11/1)

ْ َصي
ْ ََ بة ا ُ ْح ِن
شٌٞ خ َ۪بٍٞ ۪ث ٍِ ِْ ىَذ ُُْ َحن
ٌ َ ا ٓى َٰٰ۠ش ِمح
ّ ِ ُبجُُٔ ذ ُ ٌَّ فَٝ ث َٰا
ELİF! LÂM! RÂ! Bu; daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah’ın bizzat kendisi
tarafından, ayetleri hem hüküm bildirir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır.

(Hud 11/2)

َۜ ا َ ََّّل ج َ ْعبُذُٓٗا ا ََِّّل ه
شٞ ۪ش َٗبَشٝ
ٌ ۪ ىَ ُن ٌْ ٍِ ُْْٔ َّزٜ ََِّّّْ۪للاَ ا
Böyle olması, Allah’tan başkasına kul olmayasınız diyedir. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim.

(Bakara 2/151)

س ا
َبة َٗ ْاى ِح ْن ََة
ُ  ُن ٌْ َسٞ ۪س ْيَْب ف
َ َ ُ َع ِيّ َُ ُن ٌُ ْاى ِنحَٝٗ ٌْ  ُنُٞضَ ۪ ّمَٝٗ ب ِجَْبَٝ  ُن ٌْ َٰاْٞ ََحْيُ٘ا َعيٝ ٌْ َّ٘ل ٍِ ْْ ُن
َ َم ََٓب ا َ ْس
َۜ َُ َُ َع ِيّ َُ ُن ٌْ ٍَب ىَ ٌْ ج َ ُنُّ٘٘ا ج َ ْعيَٝٗ
َُ٘
Nitekim iyiliklerimi tamamlayayım diye içinizden size bir elçi gönderdim. O size âyetlerimizi okur, sizi
geliştirir, size Kitab’ı ve hikmeti öğretir, size bilmediğinizi öğretir.

(Al-i İmran 3/7)

ٌ َۜ َٖ ة َٗاُخ َُش ٍُحَشَب ِب
ٌ ََ بت ٍُ ْح َن
ٌ َٝبة ٍِ ُْْٔ َٰا
بت فَب َ ٍَّب
ِ بت ُٕ َِّ ا ُ ًُّ ْاى ِنحَب
َ َ  َْل ْاى ِنحَٞ ا َ ّْضَ َه َعيُٕٛٓ َ٘ اىَّ ۪ز
ٌُ َ ْعيَٝ  ِي ۪ ۪ۚٔ َٗ ٍَب۪ٝٗ ْ ح َّ ِبعَُُ٘ ٍَب جَشَب َبَٔ ٍِ ُْْٔ ا ْبحِ ٓغَب َء ْاى ِفحَْْ ِة َٗا ْبحِ ٓغَب َء جَأَٞ َ ٌغ فْٝ َ قُيُ٘ ِب ِٖ ٌْ صٜ َِ۪ فٝ ۪اىَّز
ُۢ يَ ُٓٔ ا ََِّّل ه۪ٝٗ ْ جَأ
زَّ َّم ُش ا ََِّّٓلَٝ قُ٘ىَُُ٘ َٰا ٍََّْب ِب ۪ ۪ۙٔ ُم ٌّو ٍِ ِْ ِع ْْ ِذ َسبِّْ َ۪ۚب َٗ ٍَبَٝ ٌِ  ْاى ِع ْيٜاىشا ِس ُخَُ٘ ِف
َّ َٗ َُّللا
ة
ِ ا ُ ۬ٗىُ٘ا ْاَّلَ ْىبَب
Bu Kitab’ı sana indiren O’dur. Ayetlerinin bir kısmı hüküm bildirir; onlar Kitab’ın ana ayetleridir. Diğerleri
müteşabih yani hüküm bildirenlere benzer olanlardır. Kalplerinde eğrilik olanlar, istedikleri bağlantıyı kurup
istedikleri fitneyi çıkarmak için Kitap’tan, kendi eğrilikleriyle benzeşen şeye uyarlar. Oysa onun ayetleri
arasındaki bağlantıyı sadece Allah bilir. Bu ilimde sağlam duruş gösterenler de şöyle derler: “Biz, bu ilme
inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.” Bu doğru bilgiye sadece sağlam duruş sahibi olanlar ulaşabilirler.

(Araf 7/52)

ٍَُُِْ٘ ُْإٝ ًٍ ْ٘ َ َٗ َس ْح ََةا ِىقٙ ِع ْي ٌٍ ُٕذاٚص ْيَْبُٓ َع َٰي
َّ َة ف
ٍ َٗىَقَ ْذ ِجئَْْب ُٕ ٌْ بِ ِنحَب
Onlara, bir ilme göre açıkladığımız Kitap getirdik. O, inanan ve güvenen bir topluluk için rehber ve bir ikramdır.

(Zümer 39/23)

َه
ٌَّ ُ َ ْخش ََُْ٘ َسبَّ ُٖ ۪ۚ ٌْ ذٝ َِٝ ۪ش ِع ُّش ٍِ ُْْٔ ُجيُ٘دُ اىَّز
َ  ج َ ْقٜ
ِ ٝ ۪سَِ ْاى َحذ
َ َّللاُ ّ ََّض َه ا َ ْح
َ َۗ ِّد ِمحَبباب ٍُحَشَب ِب اٖب ٍَرَب
َۜ  ِر ْم ِش هِٚ ُجيُ٘د ُ ُٕ ٌْ َٗقُيُ٘بُ ُٖ ٌْ ا َِٰىٞ
ُ ۪جَي
َٓ َٝ ِْ ٍَ ۪ٔ ِبٛ ۪ ْٖذَٝ َِّللا
ْ ُٝ ِْ ٍَ َٗ شب َۜ ُء
َُّللا
ض ِي ِو ه
 هََّٙللاِ َٰر ِى َل ُٕذ
فَ ََب ىَُٔ ٍِ ِْ َٕب ٍد
Allah sözlerin en güzelini, birbirine benzer, ikişerli sistem içeren bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden
korkanların tüylerini ürpertir. Sonra vücutlarını ve kalplerini Allah’ın zikrine karşı yumuşatır. İşte bu, Allah'ın
yoludur. O, görevini yapan kullarını bu yola sokar. Allah’ın sapık saydığını kimse doğru yolda göremez.

(Hicr 15/87)

ٌٞ
َ ْْٞ َ َٗىَقَ ْذ َٰاج
َ َبك
َ  َٗ ْاىقُ ْش َٰاَُ ْاىعَ ۪ظٜ ّ۪س ْبعاب ٍَِِ ْاى ََرَب
Sana o mesânîden, birbirini açıklayan ayetlerden seçtiğimiz yedi ayeti ve bu yüce Kur’an’ı verdik.

(Fussilet 41/3)

۪ۙ َُ َ ْعيَٝ ًٍ ْ٘ ًَّب ِىقٞبجُُٔ قُ ْش َٰاّاب َع َش ِبَٝ ث َٰا
ْ َصي
َُ٘
ٌ َ ِمح
ّ ِ ُبة ف
Bu bir kitaptır ki ayetleri, bilenler topluluğu için Arapça kur’ânlar, anlam kümeleri halinde açıklanmıştır.

(Ankebut 29/49)

َّ َبجِ َْٓب ا ََِّّلَٝ ْج َحذُ ِب َٰبٝ َِ ا ُ ۫ٗجُ٘ا ْاى ِع ْي َۜ ٌَ َٗ ٍَبٝ ُ۪ٗس اىَّز
ٌ َِّْٞبت ب
ٌ َٝبَ ْو ُٕ َ٘ َٰا
ََُُ٘ اىظب ِى
ُ ٜ َ۪بت ف
ِ صذ
Kur’an aslında, kendilerine ilim verilmiş olanların içine işleyen apaçık ayetlerden oluşur. Yanlışa dalanlardan
başka hiç kimse ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.

(Muhammed 47/24)

ة ا َ ْقفَبىُ َٖب
ٍ ُ٘ قُيٚحَذَب َُّشَُٗ ْاىقُ ْش َٰاَُ ا َ ًْ َع َٰيَٝ اَفَ ََل
Bunlar Kur’an’ı bağlantılarıyla birlikte ele almayacaklar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

(Nisa 4/82)

ْ ِٔ ٞ َّ۪للاِ ىَ َ٘ َجذُٗا ف
شاٞ
 ِْش هَٞحَذَب َُّشَُٗ ْاىقُ ْش َٰا ََُۜ َٗىَ ْ٘ َمبَُ ٍِ ِْ ِع ْْ ِذ َغٝ اَفَ ََل
اخحِ ََلفاب َمر۪ ا
Kur’an’daki ilişkiler ağına bakmazlar mı? Eğer Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok sayıda çelişki
bulurlardı.

(Sad 38/29)

ة
ٌ َ ِمح
ِ َحَزَ َّم َش ا ُ ۬ٗىُ٘ا ْاَّلَ ْىبَبَٞبجِ۪ٔ َٗ ِىَٝذَّب َُّٓشٗا َٰاٞبس ٌك ِى
َ َ َْل ٍُبَٞبة ا َ ّْضَ ْىَْبُٓ اِى
Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik ki âyetler arasındaki bağlantıları görsünler ve sağlam duruşlu olanlar
ondan bilgi edinsinler.

(Sebe 34/6)

اط
ِ ص َش
ِ ٚ ا َِٰىٛٓ َ۪ ْٖذَٝٗ  َْل ٍِ ِْ َس ِبّ َل ُٕ َ٘ ْاى َح ۪ۙ َّقَٞ ا ُ ّْ ِض َه اِىٛٓ َِ۪ ا ُ ۫ٗجُ٘ا ْاى ِع ْي ٌَ اىَّزٝ ۪ اىَّزَٙ َشَٝٗ
 ِذَ۪ٞ ض ْاى َحٝ
ِ ْاى َع ۪ض
Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilenin, gerçekleri içerdiği, güçlü ve yaptığını güzel yapanın
yolunu gösterdiği kanaatine varacaklardır.

(İsra 17/9)

ّ َُبَٝٗ ًُ َ٘  ا َ ْقٜ
ٌْ ُٖ َت ا َ َُّ ى
ِ صب ِى َحب
َّ َ ْع ََيَُُ٘ اىٝ َِٝ َِ۪ اىَّزٞ ٍِْ۪ ْش ُِش ْاى َُإ
َ ِٕ ٜ ۪ ِىيَّحٛ َ۪ ْٖذٝ َُا َُِّ َٰٕزَا ْاىقُ ْش َٰا
ش ۪ۙاٞ
ا َ ْج اشا َم ۪ب ا
Bu Kur’ân, en sağlam yolu gösterir. İyi işler yapan müminlere de büyük bir ödülü müjdeler.

(Bakara 2/269)

زَّ َّم ُش ا ََِّّٓل ا ُ ۬ٗىُ٘اَٝ ش َۜا َٗ ٍَبٞ
َٓ َٝ ِْ ٍَ َ ْاى ِح ْن ََةُِٜإْ جٝ
َ ُْإٝ ِْ ٍَ َٗ شب ۪ۚ ُء
 اْشا َمر۪ اٞ َخٜ
َ ِت ْاى ِح ْن ََةَ فَقَ ْذ ا ُ ۫ٗج
ة
ِ ْاَّلَ ْى َبب
Gerekeni yapana Allah, hikmeti verir. Kime hikmet verilirse, ona çokça iyilik yapılmış olur. Buna sağlam
duruşlu olanlardan başkası ulaşamaz.

(Kehf 18/27)

ة َس ِبّ ۪ۚ َل ََّل ٍُبَ ِذّ َه ِى َن ِي ََب ِج۪ٔ َٗىَ ِْ ج َ ِجذَ ٍِ ِْ د ُٗ ِّ۪ٔ ٍُ ْيح َ َحذاا
ِ  َْل ٍِ ِْ ِمحَبَٞ اِىٜ
َ َٗاجْ ُو ٍَٓب ا ُ ۫ٗ ِح
Rabbinin Kitabından sana vahyedileni oku. O’nun sözlerinin yerine geçecek bir şey yoktur. O’ndan başka
sığınacak bir yer de bulamazsın.

(Hadid 57/9)

ُّ ٍَِِ ٌْ ُ ْخ ِش َج ُنٞت ِى
ٍ َّْبِٞ َت ب
ٍ َبٝع ْب ِذ۪ٓ ٓ َٰا
ٌْ َّللاَ بِ ُن
ِ اىظيُ ََب
٘س َٗا َُِّ ه
َ ُْٚ ِ َّض ُه َع َٰيٝ ٛ ُ۪ٕ َ٘ اىَّز
ِ َۜ ُّْ اىَٚت اِى
ٌٌ ٞف َس ۪ح
ٌ ىَ َش ۫ ُؤ
Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O’dur. Allah size karşı
şefkatlidir, ikramı boldur.

(Ta Ha 20/113)

ُ ُ ْحذٝ ْٗ َ َحَّقَُُ٘ اٝ ٌْ ُٖ َّ ِذ ىَعَيٞ ِٔ ٍَِِ ْاى َ٘ ۪عٞ ۪ص َّش ْفَْب ف
ِخ ىَ ُٖ ٌْ ِر ْم اشا
َ َٗ َم َٰز ِى َل ا َ ّْضَ ْىَْبُٓ قُ ْش َٰاّاب
َ َٗ ًّبِٞع َشب
Biz bunu böylece Arapça kur'ânlar halinde indirdik. Belki çekinir ya da yeni bilgi edinirler diye tehditleri onun
içine, değişik biçimlerde yerleştirdik.

(Ta Ha 20/114)

ٓ َٰ ُ ْقٝ ُْ َ َّللاُ ْاى ََ ِيلُ ْاى َح ۪ۚ ُّق َٗ ََّل ج َ ْع َج ْو ِب ْبىقُ ْش َٰا ُِ ٍِ ِْ قَ ْب ِو ا
 هَٚفَح َ َعبى
ِ ُُّٔ َٗقُ ْو َسةٞ َْل َٗ ْحَٞ اِىٚض
 ِع ْي اَبٜ ِّ۪ص ْد
Gerçek hükümdar olan Allah pek yücedir. Kur'ân’ın vahyi tamamlanmadan hüküm vermekte acele etme.
“Rabbim ilmimi artır” de.
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***
(Nahl 16/98)

َ ْٞ ش
َّ بّٰللِ ٍَِِ اى
ٜاىش ۪ج
َ ْفَ ِبرَا قَ َشأ
َّ ُب
ت ْاىقُ ْش َٰاَُ فَب ْسح َ ِع ْز بِ ه
ِ ط
Kur’ân okuduğun zaman taşlanan şeytandan Allah’a sığın.

َ ْٞ ش
َّ بّٰللِ ٍَِِ اى
ٌٞاىش ۪ج
ُ َا
َّ ُب
ع٘ر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.
(Neml 27/30)

ٌٞاىش ۪ح
ُ ِْ ٍِ َُِّّٔا
َّ ِِ ََٰاىش ْح
َّ َِّللا
ََْٰ َِ َٗأَُِّّ بِ ْس ٌِ هَٞسي
Süleyman’dan geliyor; iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla başlıyor.
(Alak 96/1)

َ َخيَ ۪ۚقٛ ۪اِ ْق َشأْ ِبب ْس ٌِ َس ِبّ َل اىَّز
Rabbinin adıyla oku, yaratan O’dur!
(Alak 96/2)

ق
ِ ْ ََخيَق
َ ّْ اَّل
ٍ ۪ۚ َسبَُ ٍِ ِْ َعي
O, insanları birbirine bağlı olarak yaratmıştır.
(Alak 96/3)

ًُ ۪ۙ اِ ْق َشأْ َٗ َسب َُّل ْاَّلَ ْم َش
Oku! Rabbin en iyi ikramın sahibidir.
(Alak 96/4)

ٌِ۪ۙ َ َعيَّ ٌَ بِ ْبىقَيٛ ۪اَىَّز
O, kalemle öğretmiştir;
(Alak 96/5)

ٌْ ََ ْعيٝ ٌْ َسبَُ ٍَب ى
ِ ْ ٌَ ََّعي
َ ّْ اَّل
O insana, bilmediği şeyleri öğretmiştir.
***

