
KUR’ÂN-I KERÎM 

1. CÜZ SEÇME 

AYETLER 

 

 



1. CÜZ 

FATİHA VE BAKARA SÜRELERİ 





FATİHA SÛRESİ 

Sûrenin ilk yarısı Cenâb-ı Hakk’ı 

övgü, son yarısı ise hidayet isteği 

içeriyor. Bize dua edebini de 

öğretiyor (önce övgü, sonra 

istek).  



BAKARA SÜRESİ 



SÛRENİN İSMİ ve FAZİLETİ 

İsrailoğullarının inek kıssası 

Okunan eve şeytan girmez, 

kıyamette şefaatçidir. 

Pek çok ahkam ve haberler 

içeriyor. 



MUHTEVA 

Müminler (2-5), kafirler (6-7), 

münafıklar (8-20)  

tehlikelerinden dolayı 

münafıklar uzunca 

anlatılmış. 



MUHTEVA 

İnsanları imana ve tefekküre davet 

İnsanın yaratılışı 21. ayet 

Yer, gökler, su, meyveler 22 

Kur’ân’ın eşsizliği 23 

İnsanın hayatı ve ölümü 28 

 



Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina 

kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık 

olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. 22 



BAZI EDEBÎ ÖZELLİKLER 

Ayetler arası mana münasebeti 

Soru üslubu 28 (Nasıl inkar 

edersiniz?) 

Tekrarlar (40, 47, 122 : Size verdiğim 

nimeti hatırlayın) 

Terğib (teşvik) ve terhib (korkutma) 

metodu (81-82 : amellerin karşılığı 

cennet - cehennem) 

 

 



Ey İsrâiloğulları! 

Geçmişte size 

verdiğim 

nimetimi ve sizi 

cümle âleme 

üstün kıldığımı 

hatırlayın. 122 



İSRAİLOĞULLARINA HİTAP 

Kur’an’da sıkça işlenen bir konu 

Geçmişte ve günümüzde 

müslümanlara zararları 

Onlardan alınan mîsak (söz) 

hatırlatılıyor (83. ayet) 

 

 



CENÂB-I HAKK’IN 

İSRAİLOĞULLARINA NİMETLERİ 

Firavun’un azabından 

kurtarması 

Denizin yarılarak kurtulmaları 

Bıldırcın eti ve kudret helvası 

ikramı 

Asayı Musa mucizesi (60) 

 

 



İSRAİLOĞULLARININ 

TAŞKINLIKLARI 

Buzağıya tapmaları (51) 

Söylenmesi istenen kelimeyi 
değiştirmeleri (59) 

Bıldırcın etinden bıkarak yeni 
yiyecek istemeleri (61) 

Ayetleri inkar ederek 
peygamberleri öldürmeleri (61) 

 

 

 



İSRAİLOĞULLARININ 

TAŞKINLIKLARI (Devam) 

Cumartesi günü yasağını 
çiğnemeleri (65) 

Tevratı tahrif etmeleri (75) 

Allah’ın ayetlerini menfaat için 
satmaları (79) 

Bekledikleri peygamber gelince 
kıskançlık sebebiyle inkar etmeleri 
(89-90) 

Dünya hayatına hırsları (96) 

 
 

 



İNEK KISSASI 

Sorarak işi yokuşa sürdükçe işleri 

zorlaşıyor.  

  Kıssanın amacı: 

 Bir masumun katilini bulmak  

Cenâb-ı Hakk’ın kudretini bu 

vesile ile göstermek  

 

 



KIYAMETTEN SAKINDIRMA 
Şefaat o gün (inkarcılara) fayda 

vermeyecek (123. ayet) 

Hadisler ayeti tefsir ediyor 

 



HZ. İBRAHİM (AS) 

Hz. İbrahim’in Kabe’yi inşası 

Resulullah (sav) için duası  

Kitap ve hikmeti (sünneti) 

öğretecek 129 

 


