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SADECE MEAL 
(YUMUŞAK KAPAK)

SADECE MEAL 
(SERT KAPAK)

MEAL MUSHAF
(Fermuarlı Cilt)
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PARANTEZLER    

1 Âyetlere, kelimelerin âyet içindeki anlamına göre Türkçe 
karşılığı verilmiş olup kelimenin ihtivâ ettiği diğer anlam 
parantez içine yazılmış, bunun için ayrıca lügatçe koymaya 
lüzum görülmemiştir.

2  Parantez içine yazılmış ifadeler hariç tutularak 
okunduğunda âyet-i kerîmelerin, kelime mânasına 
göre mealinin ortaya çıkması, parantez içlerindeki 
açıklamalarla da âyetteki maksadın öz olarak anlaşılması 
amaçlanmıştır.

AÇIKLAMALAR    

3  Bu mealde âyetlerdeki mânanın açıklığa kavuşması için 
yer yer sebeb-i nüzûlüne (iniş sebebine), ihtiva ettiği 
mesaja ve delâlet ettiği mânaya uygun gerekli fıkhî, itikâdî, 
tarihî ve sosyolojik açıklamalar yapılmış, böylece âyet ve 
açıklamaları her seviyedeki insanın rahatlıkla anlaması 
sağlamıştır.

4  Kur’an’ın ruhlarda ve sosyal hayatta değişimi amaçlayan 
âyetlerinin altına da Kur’an’ın iniş gayesine uygun 
açıklamalar yapılmıştır.

5  Bu haliyle meal, insanımızın güncel sorunlarına da ışık 
tutan, kısa ve öz bir tefsir niteliği de taşımaktadır. Âyetlerde 
kısa, güncel tefsirli bir meal olmuştur.

GÜNLÜK HAYATTAN AÇIKLAMALAR 

6  Allah katında kabul olunan İslâm dini ve içeriği (3/19), şirki 
hayata, imana ve ibadete karıştıranlar (1/5, 12/106…), 
tâğutlar (2/256), münafıklık ve kâfir/kâfirlik, zulüm, 
fesat gibi terimlerin içeriği ve açıklanması; nikahın 
sahih olmasında açıklamalar (4/24), talak (boşanma) 
ve çeşitleri (2/226-232…), ulu’l-emr’in açıklanması, 
hevâsını ilâh edinenler ve takvâ gibi günlük hayatta ihtiyaç 
duyulan birçok konunun açıklamaları âyetlerin altında 
verilmiştir. 

EHL-İ SÜNNET GÖRÜŞÜ  

7  Bu açıklamalarda Ehl-i Sünnet’in görüşü tercih edilmiştir.

SADE DİL     

8  Dili itibariyle ağdalı, kafa karıştıran, yapmacık, felsefî 
kelime ve cümleler kullanılmamış, anlamar muğlak ve 
kapalı bırakılmamıştır.

Feyzü’l-Furkân 
Tefsİrlİ Kur’ân-ı Kerîm Mealİ 

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
Feyzü’l-Furkan Kur’an-ı Kerîm Meali’ni diğer meallerden ayıran özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
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GRAMERE UYGUNLUK  

 9  Âyetlerin tercümelerinin, gramer kaidelerine uygun olarak 
yapılmasına dikkat edilmiştir. Yerine göre zamirlerin 
mercîleri, tekil kelimelere ifade gereği olarak ilave edilen 
çoğul ekleri ve bazı yardımcı kelimeler parantez içinde 
yazılmıştır.

KIRAAT FARKLARI   

10  Kırâat farklılıklarının mânaya tesirine yer yer işaret 
edilmiştir.

DİPNOTLAR    

11  Bu mealde iki türlü mâna taşıma ihtimali bulunan 
ve müfessirlerin de her iki mânaya delâletinden 
vazgeçmedikleri âyetlerin metin kısmında kesinliğe daha 
yakın olan mânaya metinde yer verilmiş diğerine ise 
dipnotta işaret edilmiştir.

12  Bugünkü Tevrat ve İncil’deki tahrif edilmiş yanlış inanç 
şekilleri, ilgili âyetlerin dipnotunda gerekli görüldükçe 
belirtilmiştir.

13 Özellikle konuların bir bütün halinde anlaşılması ve 
“Kur’an’ın Kur’an ile tefsiri” açısından ilgili âyetler arasında 
bağ (ilişki) kurulmuş, bazen hadislerle açıklama getirilmiş, 
iki âyet aynı konudan bahsediyorsa “bk.”, birbiriyle ilgili 
konularda ise “krş.” şeklinde gösterilmiştir. 

FİHRİST-İNDEKS-KAYNAKÇA 

14  Mealden daha fazla istifade edilmesini sağlamak üzere 
fihristler ve kapsamlı bir indeks hazırlanmıştır.

15  Sûrelerin ana konularını ihtiva eden bir indeks de ilave 
edilmiştir.

16  “Kur’ân-ı Kerîm Bilgileri” bölümü eklenmiştir.

17  Kaynakça verilmiş ve 170 kadar eserden faydalanılmıştır.

18  Mealde geçen yer isimlerini gösteren bir harita konmuştur.

Feyzü’l-Furkân 
Tefsİrlİ Kur’ân-ı Kerîm Mealİ 

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ
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Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
16 x 24 cm | 1296 sf. | CİLTLİ

KUR’AN-I KERİM ve TEFSİRLİ MEALİ
(BÜYÜK BOY)

Özel 
mıklepli 

Kapak
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KUR’AN-I KERİM ve TEFSİRLİ MEALİ
(BÜYÜK BOY)

İsteğe 
göre farklı 
renkte kapak 
seçenekleri

Özel üretim, 
ince ve hafif kağıt

Kaliteli baskı
kaliteli cilt

Özel 
mıklepli 

Kapak

İsteğe 
göre farklı 

Özel üretim, 
ince ve hafif kağıt

Kaliteli baskı
kaliteli cilt

Özel 
mıklepli 

Kapak

Bilgisayarlı 
Feyzü’l Furkân 
hattı
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Sade, kolay 
anlaşılır, 
akıcı bir meal 
üslubu

Güncellenmiş 
açıklamalar. 
Dipnotlarda 
kaynak 
referansları 2 renk baskılı 

iç sayfalar

Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
16 x 24 cm | 688 sf. | CİLTLİ

Feyzü’l-Furkân Tefsİrlİ 
Kur’ân-ı Kerîm Mealİ 

 (büyük BOY)

Fihrist, alfabetik 
kavram-konu indeksi, 
sûrelere göre 
muhtevâ indeksi, 
kaynakça,  
Esmâü’l-Hüsnâ

KUR’ÂN-I KERÎM ve TEFSİRLİ MEALİ 
(orta BOY)
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Feyzü’l-Furkân Tefsİrlİ 
Kur’ân-ı Kerîm Mealİ 

 (büyük BOY) Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
13 x 20.5 cm | 1296 sf. | CİLTLİ

KUR’ÂN-I KERÎM ve TEFSİRLİ MEALİ 
(orta BOY)

Bilgisayarlı Feyzü’l Furkân hattı

Özel üretim, 
ince ve hafif 
kağıt

Kaliteli baskı
kaliteli cilt

İsteğe 
göre farklı 
renkte kapak 
seçenekleri

Bilgisayarlı Feyzü’l Furkân hattı
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Yumuşak kapak 
sert kapak 

seçenekleri

Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
13 x 20.5 cm | 688 sf. | CİLTLİ

TEFSİRLİ KUR’ÂN-I KERÎM MEALİ
sadece meal (orta BOY)

Bilgisayarlı 
Feyzü’l Furkân 
hattı

Özel üretim, 
ince ve hafif 
kağıt

Kaliteli baskı
kaliteli cilt

İsteğe 
göre farklı 
renkte kapak 
seçenekleri

kağıt

Feyzü’l-Furkân 
Tefsİrlİ Kur’ân-ı Kerîm Mealİ  

(CEP BOY)
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TEFSİRLİ KUR’ÂN-I KERÎM MEALİ
sadece meal (orta BOY)

SADE
CE

MEA
L

Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
10.5 x 16.5 cm | 704 sf. | CİLTLİ

Feyzü’l-Furkân 
Tefsİrlİ Kur’ân-ı Kerîm Mealİ  

(CEP BOY)

Sade, kolay 
anlaşılır, 

akıcı bir meal 
üslubu

 Fihrist, alfabetik 
kavram-konu indeksi, 
sûrelere göre muhtevâ 
indeksi, kaynakça, 
Esmâü’l-Hüsnâ.

Yumuşak ve 
sert kapak 
seçeneği

Güncellenmiş 
açıklamalar. 
Dipnotlarda 
kaynak 
referansları

2 renk baskılı 
iç sayfalar

İsteğe 
göre farklı 
renkte kapak 
seçenekleri
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HEDİYELİK ÖZEL
KUTULU CEP MEAL

16 x 24 cm | 624 sf. | CİLTLİ

Kur’ân-ı Kerîm
(büyük BOY)

Okunması 
kolay Feyzü’l-
Furkân hattı

Mıklepli

Diyanet mühürlü

İsteğe 
göre farklı 
renkte kapak 
seçenekleri
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Özel 
tasarım 

kutu

İsteğe göre kutu 
üzerine isim 

baskısı yapılabilir 
veya kurumlar için 

belirli sayılarda 
logo baskısı

Kutu içi 
kadife 
döşeme

Hakiki deri ya 
da termo deri 
seçenekleri

Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
10,5 x 16,5 cm | 704 sf.

HEDİYELİK ÖZEL
KUTULU CEP MEAL

Kur’ân-ı Kerîm
(büyük BOY)
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AYN DURAKLARI

-  Konu bütünlüğü olan “Ayn Durakları”nın 
ayet numarası dişi yazılarak bunların 
pratikçe bulunması sağlandı.

AÇIKLAMALAR

-  Tefsir mahiyetindeki açıklamalar 
ilgili ayet mealinin hemen altına veya 
ayet metninin içine konmuştur. Ayet 
metnine karışmaması için ayrı bir 
yazıtipi ile yazılmıştır.

SAYFA DÜZENİ

-  Mealin metin aralarında 
makul boşluklar oluşturuldu. 
Böylece daha rahat okunan 
bir sayfa düzeni ortaya çıktı.

DİPNOTLAR

-  Daha çok araştırmacıların 
istifadesi için verilen (bkz. ), 
(krş.) gibi çapraz referanslar 
dipnotlara taşındı.

CÜZ ve  
SÛRE NUMARALARI

-  Her sayfanın dış köşesine sûre 
numarası, iç köşesine cüz numarası 
yazılarak okuyucunun aradığını 
rahat bulması hedeflendi.

YAZI TİPİ 

-  Yazıtipi özenle seçildi. 
Parantez içlerinin yazıtipi 
ve rengi farklı verilerek 
esas ayet metnine 
karışmaması sağlandı.
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KAĞIT

-  İnce kağıt seçilerek toplam 1296 sayfa 
olan bu eserin hacminin küçük tutulması 
ve böylece taşırken ve okurken hafif 
olması sağlandı.

-  Beyaz kağıt seçilerek maksimum kontrast 
ile daha rahat okunması hedeflendi.

HATT

-  Özel geliştirilen bilgisayar 
hattı ile daha kolay bir 
okuma hedeflendi.

-  Bu hattın her harfi tane 
tanedir ve harflerin farklı 
versiyonları kullanılmadı.

SECAVENDLER

-  Durak ve secavendler ile 
uzatma işaretleri renkli 
yazılarak metin içinde ayırt 
edilmesi sağlandı.

SURE İSMİ

-  Her sayfanın başında sûre 
ismi verilerek okuyucunun 
aradığını rahat bulması 
sağlandı.

SATIR ARALARI

-  Satır araları geniş tutularak 
okuma kolaylaştırıldı.

LAFZATULLAH

-  "Allah" ve “Rabb” kelimeleri 
renkli yazılarak metinde 
çeşitlilik ve okumayı 
kolaylaştırma etkisi 
oluşturuldu.
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Barbaros Mahallesi Mütevelli Çeşme Caddesi 
No: 21 Üsküdar - İSTANBUL
Tel: 0 216 327 76 30
Faks: 0 216 428 46 04
E-mail: bilgi@serveryayinlari.com
www.serveryayinlari.com




