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Gerçekten bu Kur’an, en do ru yola iletir ve iyi i ler yapan mü’minlere  

büyük bir mükâfat oldu unu müjdeler. 
( sra, 17/9)
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te sana da, tarafmzdan bir ruh (olarak kalplere hayat veren Kur’an’) vahy ettik. 
Oysa sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarmzdan  
diledi imizi, kendisiyle do ru yola eri tirece imiz bir nur haline getirdik. 
üphesiz ki sen do ru bir yola; göklerdeki ve yerdeki her eyin sahibi olan  

Allah’n yoluna iletirsin.  
( ûrâ, 42/52 53)
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Bu Kur’an, bütün insanl a yöneltilen açk bir mesaj,  

Allah’a kar  gelmekten saknanlar da  
do ru yola götüren bir rehber ve ö üttür.  

(Âl i mran, 3/138)
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üphesiz, Allah'n kitabn okuyanlar, namazlarn (devaml ve dikkatli)  

klanlar, kendilerine rzk olarak verdi imiz eylerden (Allah yolunda) gizli-açk 
(ba kalar için) harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler.  

(Fâtr, 35/29)
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Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil (olan Hz. Muhammed) geldi ve 

size apaçk bir nur (olan Kur’an’) indirdik. 
(Nisa, 4/174)
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Bu Kur’an, bizim indirdi imiz mübarek bir kitaptr. u halde ona uyun ve 

Allah’a kar  gelmekten saknn ki size merhamet edilsin. 
(En’am, 6/155)
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Âlemlere bir uyarc olsun diye kuluna Furkan’ (yani hakk batldan ayran 

Kur’an’) indiren Allah yücelerin yücesidir. 
(Furkan, 25/1)
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…            
Sana bu kitab, her ey için bir açklama, Müslümanlara bir rehber,  

bir rahmet kayna  ve bir müjde olarak indirdik. 
(Nahl, 16/89)
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(Ey Resulüm!) de ki: "Bu Kur'an, muazzam bir mesajdr, 

ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz" 
(Sâd, 38/67 68)
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Ey insanlar! te size Rabbinizden bir ö üt, kalplere bir ifa ve  
inananlar için bir rehber ve rahmet kayna  (olan Kur’an) geldi. 

(Yunus, 10/57)
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Kendilerine kitab verdi imiz kimseler, onu gere i gibi okur  

(ve hayatlarnda uygularlar). te ona gerçek iman edenler bunlardr.  
Onu inkâr edenlere gelince, i te asl kaybedenler de onlardr. 

(Bakara, 2/121)
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Elif Lâm Râ. (Bu Kur’an), Rablerinin izniyle insanlar karanlklardan aydnl a, 
mutlak güç sahibi ve çokça övülen Allah’n do ru yoluna götürmen için sana 

indirdi imiz bir kitaptr.  
( brahim, 14/1)
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E er kulumuz (Muhammed'e) indirdi imiz (Kur'an'dan) üphede olup bunda 
da samimi iseniz, o takdirde Allah'tan ba ka (bilgisine güvendi iniz)  

ahitlerinizi de ça rn ve onun surelerinden bir benzerini getirin. 
(Bakara, 2/23)
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Elif Lâm Mîm. Bu (Kur’an), kendisinde hiçbir üphe bulunmayan bir kitaptr, 
Allah’a kar  gelmekten saknanlar için de do ru yolu gösteren bir rehberdir.  

(Bakara, 2/1 2)
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Her türlü hamd ve övgü, kuluna kitab indiren ve onda hiçbir yanl l n yer 

almasna frsat vermeyen Allah’a mahsustur. 
(Kehf, 18/1)
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(Ey Muhammed!) sana geçmi  kitaplar tasdik eden,  

onlardaki do rular muhafaza eden Kur’an’ gerçe in ta kendisi olarak  
Biz indirdik. u halde onlarn arasnda Allah’n indirdiklerine göre hüküm ver. 

(Maide, 5/48)
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Bu Kur'an, Allah'tan ba kas tarafndan ortaya konacak bir (söz) de ildir.  
Ancak kendinden önceki (vahyin) do rulanmas ve Kitab'n açklanmasdr.  

Onda hiçbir üphe yoktur ve âlemlerin Rabbinden gelmi tir.  
(Yunus, 10/37)
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Bu (Kur'an), kendisiyle uyarlmalar, Allah’n tek ilah oldu unu bilmeleri ve 

akl sahiplerinin ö üt almalar için insanlara yaplan bir bildiridir.  
( brahim, 14/52) 
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(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ hakikatin ta kendisi olarak indirdik.  

Öyle ise sen de ihlâsl bir ekilde sadece Allah’a kulluk et.  
(Zümer, 39/2)
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(Ey Muhammed!) Biz sana Kitab’ insanlar için hakikatin ta kendisi olarak indirdik. 
Kim do ru yola girerse, kendi yararna girer. Kim de ondan saparsa,  

ancak kendi zararna sapm  olur. Sen onlardan dolay sorumlu de ilsin. 
(Zümer, 39/41)
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Kur’an’n ne önünden, ne de ardndan batl sokulabilir. (Çünkü o),  

sonsuz hikmet sahibi ve bütün övgülere layk olan Allah tarafndan indirilmi tir.  
(Fussilet, 41/42)
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Elif Lâm Râ. Bu (Kur’an), sonsuz hikmet sahibi ve her eyden haberdar olan  

Allah tarafndan bütün yönleriyle ayetleri mükemmel hale getirilmi ,  
sonra da ayrntl bir ekilde açklanm  bir kitaptr.  

(Hud, 11/1)
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Allah, sözlerin en güzelini; (yani âyetleri güzellikte) birbirine benzeyen,  
(hüküm ve ö ütleri) tekrarlanan bir kitap olarak (Kur’an’) indirmi tir.  

Rablerinden korkanlarn tenleri onun etkisiyle ürperir. Ardndan tenleri ve 
kalpleri Allah’n zikrine kar  yumu ar…  

(Zümer, 39/23)
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Hâlâ Kur’an’ dü ünüp anlamaya çal myorlar m?  

E er o, Allah’tan ba kas tarafndan (indirilmi ) olsayd,  
mutlaka onda birçok çeli ki bulurlard. 

(Nisa, 4/82)
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Biz onu, akl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.  

(Yusuf, 12/2)
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Bu Kur’an, âyetlerini dü ünsünler ve akl sahipleri ö üt alsnlar diye  

sana indirdi imiz mübarek bir kitaptr.  
(Sad, 38/29)
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Andolsun biz, Kur’an’ dü ünüp ö üt almak için kolayla trdk.  

Peki, ö üt alacak yok mu?  
(Kamer, 54/17)
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Onlar, hâlâ Kur’an’ dü ünmeyecekler mi?  
Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?  

(Muhammed, 47/24)
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Kur’an okundu u zaman, ona kulak verip sessizce dinleyin ki 

size merhamet edilsin.  
(A’raf, 7/204)
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Böylece Biz o Kur’an’ Arapça bir hüküm (kayna ) olarak indirdik.  

Sana gelen bu ilimden sonra e er onlarn heveslerine uyarsan,  
Allah’a kar  sana yardm edecek ne bir dost ne de bir koruyucu bulursun.  

(Ra’d, 13/37)
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(Resulüm!) Böylece Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazlar 

tekrar tekrar açkladk. Umulur ki onlar (bu sayede günahtan) korunurlar.  
Yahut da o (Kur'an) kendileri için bir ö üt ortaya koyar.  

(Tâhâ, 20/113)
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Biz, Allah’a kar  gelmekten saknanlar kendisiyle müjdeleyesin,  

inat eden bir toplulu u da uyarasn diye,  
Kur'an' senin dilinde (indirerek anla lmasn) kolayla trdk. 

(Meryem, 19/97)
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üphesiz o Zikr’i (Kur’an’) biz indirdik biz!  

Onun koruyucusu da elbette biziz.  
(Hicr, 15/9)
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De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’n bir benzerini getirmek üzere 
toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.” 

( sra, 17/88)
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Andolsun, Biz, bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali de i ik ekillerde 

açkladk. Fakat insan (onlar anlamadan) tart maya çok dü kündür.  
(Kehf, 18/54)
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Biz, bu ilahî vahyi kullarmzdan seçtiklerimize miras olarak bah ettik:  
onlardan bazs (günaha dalp) kendilerine zulmeder;  

bazs [do ru ile yanl  arasnda] bir yol izler,  
bir ksm da Allah'n izniyle hayrl i lerde ba  çekenlerden olur:  

te bu en büyük fazilettir! 
(Fatr, 35/32)
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Andolsun ki Biz, onu mübarek bir gecede indirdik.  

üphesiz biz insanlar uyarmaktayz.  
(Duhan, 44/3)
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Biz, insanlara belli zaman aralklaryla okuyasn diye Kur’an’ parçalara ayrdk 

ve onu bölümler halinde indirdik.  
( sra, 17/106)
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O, elbette çok de erli bir Kur’an’dr. Korunmu  bir kitaptadr.  

Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Âlemlerin Rabb’inden indirilmi tir.  
(Vaka, 56/77 80)
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Kur’an’n ne önünden, ne de ardndan batl sokulabilir. (Çünkü o),  

sonsuz hikmet sahibi ve bütün övgülere layk olan Allah tarafndan indirilmi tir.  
(Fussilet, 41/42)
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Kur’an’n ne önünden, ne de ardndan batl sokulabilir. (Çünkü o),  

sonsuz hikmet sahibi ve bütün övgülere layk olan Allah tarafndan indirilmi tir.  
(Fussilet, 41/42)
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