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KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE 
GÜZEL OKUMA: TECVİD

1. ÜNİTE

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. “Tecvid, mahreç, talim, tilâvet, kıraat, tertil, tashih-i hurûf” kav-
ramlarını araştırınız. 

2. Vakıf (durak) işaretlerinden oluşan bir sunum hazırlayınız.

3. İşmam, imale, teshil kavramlarını Kur’an-ı Kerim’den örneklerle  
açıklayınız.

4. Kur’an-ı Kerim’de tilâvet secdesinin geçtiği yerler ile ilgili bir 
şema hazırlayınız.

(Fâtır suresi 3. ayet)
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1.	Harflerin	Mahreçlerinden	Telaffuzu
Kur’an-ı Kerim’in usulüne ve kendi fonetiğine uygun olarak okunması, Kur’an-ı Kerim’e saygı ve 

edebin bir gereğidir. Kur’an-ı Kerim’in tertil üzere (ağır ağır) okunması, ilahi bir beyan olmanın yanın-
da1  Kur’an öğretiminin de esasını oluşturur. Bu nedenle Müslümanlar tarih boyunca Kur’an öğretimi-
ne özel bir önem vermiş, bununla ilgili “tashih-i hurûf” adı verilen bir öğretim yöntemi geliştirmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’i usulüne ve kendi fonetiğine uygun olarak doğru ve güzel bir şekilde okuyabilmek 
harflerin mahreçlerinin tam ve doğru bir şekilde telaffuz edilmesine bağlıdır.  Mahreç talimi, Kur’an 
tilâvetinin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu nedenle Kur’an kıraatinde mahreç eğitimi, göz ardı edile-
mez bir öneme sahiptir.2

Harflerin mahreçlerinin tam olarak öğrenilebilmesi, “fem-i muhsin” adı verilen iyi bir öğreticinin 
rehberliğinde, düzenli olarak yapılacak etkinliklerle mümkün olabilir. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kuralları-
na göre okumayı tam anlamıyla kavramanın yolu, imkânlar ölçüsünde hocanın rehberliğinde düzenli 
olarak talim çalışması yapmaya bağlıdır. 

1   bk. Furkan suresi, 32. ayet; Müzzemmil suresi, 4. ayet.
2   Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s. 56-57; Yavuz Fırat, Kur’an Tilavetinin Kuralları, s. 40.

BİLGİ	KUTUSU

Mahreç, “çıkış yeri” anlamına gelen bir kelimedir. Tecvid ilminde ise “ağzın belirli bir bölge-
sinde harfin sesinin çıktığı yer” olarak isimlendirilir. 

(Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s. 59.) 

ت ث ج د ذ ر ز س 
ش ص ض ط ظ ق 

ك ل ن ي

ا ح خ ع غ هـ

ب م و ف

Dil	[Diş/Damak]	
Bölgesinden	Çıkan	Harfler	

Dudak	Harfleri

Boğaz	Harfleri

Ağız Boşluğu

Burun Boşluğu 
(Geniz)



11

1. ÜNİTE

GRUPLANDIRALIM

Aşağıdaki  harfleri mahreç bölgelerine göre gruplayınız.

Dil (diş-damak) Bölgesi:

* .............................

* .............................

* .............................

* .............................

Boğaz Bölgesi:

* .............................

* .............................

* .............................

* .............................

Dudak Bölgesi:

* .............................

* .............................

* .............................

* .............................

BİRLİKTE	ÇALIŞALIM

Aşağıdaki harflerin mahreçlerini arkadaşlarınızla birlikte çıkarmaya çalışınız.

اَرَّ – اِرَّ – اُرَّاَْر- اِْر – اُْراَبَّ – اِبَّ – اُبَّاَْب – اِْب – اُْب 

ب   ج   ح    خ   ص   ض   ظ   ع    ك  م   و   ه

Peltek
harfler

ذث
ظ

Üst dişler alt duda-
ğın içine bastırılır.

Dudaklar yumula-
rak ileri uzatılır.

Dudaklar birbirine 
değdirilir.

Dudaklar birbirine 
bastırılır.

ف

و

م

ب

Ağızdaki	3	bölgeden,	15	noktadan,	28	harfin	çıkış	yerleri	tablosu

Boğaz

Boğaz 
sonu

Boğaz 
ortası

Boğaz 
başı

ا  ه ح ع خ  غ

Dudak

Alt dudak ve 
üst ön dişler

Alt ve üst  
dudaklar

ف ب  م  و

Dil	-	Diş	-	Damak
Dil kökü 

küçük dilin 
üstü

Dil ve damak 
ortası

Dil ucu üst ön 
dişler

Dilin ön 
yanı azı 
dişler

Dil ucu üst 
ön dişlerin 

arkası
Dil ucu üst ön dişler Dil ucu alt ön dişler

Dil ucu ön dişlerin 
arası

ي ش ج ق  كل  ن ض ر ت د ط  ث ذ ظ  ز ص س 
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DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Harflerin telaffuzunu, öğretmeninizden/interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. 
Sonra her bir harfi öğretmeninizin rehberliğinde mahreçlerine dikkat ederek harekesine uygun 
olarak telaffuz ediniz. Kırmızı renkli harflerin mahreçlerine özellikle dikkat ediniz.

 اِ ِب ِت ِث ِج ِح ِخ ِد ِذ ِر ِز ِس ِش ِص ِض ِط ِظ ِع ِغ ِف ِق ِك ِل ِم ِن ِو هـِ ِي

DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Harflerin telaffuzunu, öğretmeninizden/interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. 
Sonra her bir harfi öğretmeninizin rehberliğinde mahreçlerine dikkat ederek harekesine uygun 
olarak telaffuz ediniz. Kırmızı renkli harflerin mahreçlerine özellikle dikkat ediniz.

ُا ُب ُت ُث ُج ُح ُخ ُد ُذ ُر ُز ُس ُش ُص ُض ُط ُظ ُع ُغ ُف ُق ُك ُل ُم ُن ُو هـُ ُي

DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Harflerin telaffuzunu, öğretmeninizden/interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. 
Sonra her bir harfi öğretmeninizin rehberliğinde mahreçlerine dikkat ederek harekesine uygun 
olarak telaffuz ediniz. Kırmızı renkli harflerin mahreçlerine özellikle dikkat ediniz.

اَ َب َت َث َج َح َخ َد َذ َر َز َس َش َص َض َط َظ َع َغ َف َق َك َل َم َن َو هـَ َي

1.1. Harflerin Harekeler (Üstün, Esre, Ötre) ile Okunuşu

Kur’an harflerinin tamamı sessizdir. Harflerin seslendirilmesi bazı işaretler aracılığıyla mümkün 
olmaktadır. Bu işaretlere hareke adı verilir. Harekeler, harflerin üstünde veya altında yer alabilir. Harf-
lerin sesli olarak okunmasını sağlayan işaretler; üstün (fetha), esre (kesra), ötre (damme) olarak isim-
lendirilir.
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1. ÜNİTE

1.2. Harflerin Cezimli Okunuşu 

Cezim, harflerin üzerinde bulunan ve harflerin birbirine bağlanmasını ve sakin (harekesiz) olarak 

okunmasını sağlayan özel bir (__) işarettir. Cezim işareti bulunan harfe sakin	harf,  cezimin kendisine 

de sükûn denilir.

Tashih-i hurûf çalışmalarında, cezimli harflerin mahreçlerinden doğru bir şekilde telaffuz edilmesi 
oldukça önem arz etmektedir.

DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Harflerin telaffuzunu, öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. 
Sonra her bir harfi öğretmeninizin rehberliğinde mahreçlerine dikkat ederek cezimli olarak te-
laffuz ediniz

اَْب – اِْب - اُْب

اَْح - اِْح - اُْح

اَْر - اِْر - اُْر

اَْص - اِْص - اُْص

اَْع - اِْع - اُْع

اَْك - اِْك - اُْك

اَْو - اِْو - اُْو

اَْت - اِْت - اُْت

اَْخ - اِْخ - اُْخ

اَْز - اِْز - اُْز

اَْض - اِْض - اُْض

اَْغ - اِْغ - اُْغ

اَْل - اِْل - اُْل

ـْ ـْ - ا ُه ـْ - اِه اَه

اَْث - اِْث - اُْث

اَْد - اِْد - اُْد

اَْس - اِْس - اُْس

اَْط - اِْط - اُْط

اَْف - اِْف - اُْف

اَْم - اِْم - اُْم

اَْي - اِْي - اُْي

اَْج - اِْج - اُْج

اَْذ - اِْذ - اُْذ

اَْش - اِْش - اُْش

اَْظ - اِْظ - اُْظ

اَْق - اِْق - اُْق

اَْن - اِْن - اُْن

ْ
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DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Harflerin telaffuzunu, öğretmeninizden/interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. 
Sonra her bir harfi öğretmeniniz rehberliğinde mahreçlerine dikkat ederek şeddeli olarak telaf-
fuz ediniz.

اَبَّ – اِبَّ - اُبَّ

اَحَّ - اِحَّ - اُحَّ

اَرَّ - اِرَّ- اُرَّ

- اُصَّ اَصَّ - اِصَّ

اَعَّ - اِعَّ - اُعَّ

اَكَّ - اِكَّ - اُكَّ

اَوَّ - اِوَّ - اُوَّ

- اُتَّ اَتَّ - اِتَّ

اَخَّ - اِخَّ - اُخَّ

اَزَّ - اِزَّ - اُزَّ

- اُضَّ اَضَّ - اِضَّ

اَغَّ - اِغَّ - اُغَّ

اَلَّ - اِلَّ - اُلَّ

اَهـَّ - اِّهـَ - اُّهـَ

َاثَّ - اِثَّ - اُثَّ

اَدَّ - اِدَّ - اُدَّ

اََسّ - اَِسّ - اَُسّ

اَطَّ - اِطَّ - اُطَّ

اَفَّ - اِفَّ - اُفَّ

اَمَّ - اِمَّ - اُمَّ

اَيَّ - اِيَّ - اُيَّ

اَجَّ - اِجَّ - اُجَّ

َّ َّ - اُذ َّ - اِذ اَذ

- اَُشّ - اَِشّ اََشّ

اَظَّ - اِظَّ - اُظَّ

اَقَّ- اِقَّ - اُقَّ

اََنّ - اَِنّ - اَُنّ

1.3. Harflerin Şeddeli Okunuşu

Şedde, harflerin üzerinde bulunan, aslında birincisi sakin, ikincisi harekeli olan aynı harfin iki defa 
okunmasını sağlayan özel bir ( _ ) işarettir.

Tashih-i hurûf çalışmalarında, harflerin şeddeli olarak mahreçlerinden doğru bir şekilde telaffuz 
edilmesi, Kur’an okuma becerisinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir.

ّ
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1. ÜNİTE

DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Harfleri, öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz. Sonra her 
bir harfi, öğretmeninizin rehberliğinde mahreçlerine, med harfleri ve uzatma işaretlerine dikkat 
ederek okuyunuz. 

1.4. Harflerin Med Harfine Göre Okunuşu 

Med, uzatma anlamına gelir.  Kendisinden önceki (mâ kabli) harfin uzatılarak okunmasını sağlayan 
harekesiz (sakin) harflere med (uzatma) harfleri denir.

Med harfleri; Elif ( ا ), Vav ( و ) ve Ya ( ي ) harfleridir. Meddin (uzatma) ölçüsü, bir elif miktarıdır.   

Bir	elif	miktarı; okuma esnasında sesin iki hareke miktarı uzatılması ya da bir parmak kaldırma veya 

indirme süresi kadardır. 

Kur’an alfabesinde harfin üstüne konan uzatma işaretine (-) asar, altına konan uzatma işaretine 
de çeker (-) denir. Bu işaretlerin bulunduğu harfte gizli bir med harfi vardır. Bu nedenle de o harf 

uzatılarak okunur.

Kur’an taliminde, harflerin uzatılması gereken yerlerde tecvid kurallarına uygun bir şekilde uzatı-
larak telaffuz edilmesi, Kur’an okuma becerisinin gelişmesine ve usulüne uygun olarak Kur’an okuma-
ya önemli bir katkı sağlamaktadır.

ٰا  - ۪اي - اُو

َجا - ۪جي - ُجو

ذَا – ۪ذي – ذُو

َشا – ۪شي – ُشو

ظَا – ۪ظي – ظُو

قَا –۪قي – قُو

نَا – ۪ن – نُو

بَا - ۪ب - بُو

َحا - ۪حي- ُحو

رَا – ۪ري – ُرو

َصا – ۪صي – ُصو

َعا – ۪عي – ُعو

كَا – ۪ك – كُو

َوا – ۪وي –ُوو

تَا – ۪ت - تُو

َخا - ۪خي- ُخو

زَا – ۪زي – ُزو

َضا – ۪ضي– ُضو

غَا – ۪غي – غُو

َل – ۪ل – لُو

يَا – ۪يىى – يُوهَا – ۪هي – ُهو

دَا – ۪دي - دُو

َسا– ۪سي – ُسو

طَا – ۪طي – طُو

فَا – ۪ف – فُو

َما – ۪مي – ُمو

ثَا – ۪ث - ثُو
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2.	Okunuşu	Özel	Olan	Kelimeler	
 Kur’an-ı Kerim, kendine has üslubu, ses özellikleri ve tilâvet kuralları ile müstesna bir kitaptır. 

Kur’an tilâvetinde bazı kelimelerin genel olarak bilinen kuralların dışında özel okunuş şekilleri vardır. 
Okunuşu özel olan kelimeler, altlarında bulunan küçük bir yazı (işaret) ile belirtilir ve yazı veya işaret 
kelimenin aynı zamanda okunuş usulünü ortaya koyar.

 Okunuşları özel olan kelimelerin okunma usullerini teorik olarak izah edebiliriz. Ancak Kur’an 
öğretiminde asıl olan uygulamadır. Uygulama ise fem-i muhsin olan maharetli, öğretim yöntem ve 
tekniklerini iyi bilen bir Kur’an öğreticisinden tam anlamıyla öğrenilebilir. 

Âsım kıraatinin Hafs rivayetinde okunuşu özel olan kelimeler şunlardır:3 

1. Hûd suresinin 41. ayetinde يهَا  ”harfi imale ile okunur. Burada “ra (ر) ”kelimesindeki “ra َمْجٰرۭۙ

harfinin harekesi esreye meylederek (imale) üstün-esre arası bir sesle ince okunur. 

2. Yûsuf suresinin 11. ayetinde ا -kelimesinde “işmam” yapılır. Buradaki şeddeli "nun" harf َل تَْاَمنَّۭۖ

lerinden birincisi okunurken dudaklar büzülerek öne doğru uzatılır. Gunneli ve idgamlı okuyuş ger-

çekleştirilir, “نَا”derken dudaklar hemen geri çekilir. 

3. Fussilet suresinin 44. ayetinde ٌّْعَجِم  lafzındaki hemzeler “teshil” ile yani yumuşatılarak ءَاَۭۘ

“hemze” ile “elif” veya “hemze” ile “he” arası bir sesle okunur. 

4. Furkân suresinin 69. ayetinde ۪فيهِ۫ ُمهَانًا lafzındaki “zamir” (ه) bir elif miktarı uzatılarak okunur.

5. Mushaf'ta bazı kelimelerde “ص” harfinin altında küçük ” س” harfi yazılır. Bu işaret kelimeler-

deki ص harflerinin س olarak okunacağını gösterir. Örneğin, Bakara suresinin 245. ayetindeki ُط  َويَْبۣصُ

kelimesi ile A’râf suresinin 69. ayetinde yer alan  ًطَة  .şeklinde okunur س harfleri ص kelimesindeki بَْصۣ

6. Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında “med” (مد) veya “kasr” (قصر) yazılıdır. Med işareti-

nin bulunduğu harf bir elif miktarı uzatılarak okunur. Kasr işaretinin bulunduğu harf ise uzatılmadan 

okunur.

 Örnek: ( ۬اُو۬لِٰٓئَك -  اَنَا ) (َۙوَل يَُؤ۫دُهُ -يُرَٓاُؤَ۫ن)

Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin sonlarında yer alan harf veya harekelerin korunması ya da oku-

yuşta belirtilmesi için “Ha-i	sekte” ( ـْه ) ile okunur. Kur’an-ı Kerim’de yedi kelimede, toplam dokuz 

yerde ha-i sekteli okuyuş vardır: 4

• Bakara suresi, 259. ayetindeki (َلْم َيَتَسنَّْه ),
• En’âm suresi, 90. ayetindeki ( ِاْقَتِدْه ) kelimesi,

• Hâkka suresi, 19 ve 25. ayetlerindeki (ِكَتاِبَيْه), 

3 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 269-275.
4 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 244.
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• Hâkka suresi, 20 ve 26. ayetlerindeki ( ِحَساِبَيْه ), 

• Hâkka suresi, 28. ayetindeki ( َماِلَيْه ) ,

• Hâkka suresi, 29. ayetindeki ( ُسْلَطاِنَيْه ),

• Kâri’a suresi, 10. ayetindeki ( َماِهَيْه ). 

3.	Vakıf,	İbtida,	Vasıl	
Kur’an ayetlerinin bazıları bir veya birkaç kelimeden bazıları kısa cümlelerden bazıları da birkaç 

cümlenin bir araya gelmesinden oluşur. Kısa ayetleri bir nefeste okumak mümkündür. Uzun ayetleri 
tek nefeste, durmadan ve nefesimizi yenilemeden okumak ise bazen mümkün değildir. Ayrıca bazı 
ayetler, anlam açısından kendi içinde bir bütünlük oluştururken, bazı ayetler de öncesi ve sonrasıyla 
(siyak-sibak) irtibatlı olarak anlam bütünlüğü kazanmaktadır. Bu nedenle Kur’an okurken durulduğun-
da veya durduktan sonra tekrar devam edildiğinde lafızlardaki uyuma ve ayetlerdeki anlam bütünlü-
ğüne dikkat edilmelidir. Kur’an okurken durmak,  durduktan sonra tekrar devam etmek veya ayetler 
arasında geçiş yapmak belirli kurallara bağlıdır. Bu kurallar; vakıf, ibtida  ve vasıl kavramlarıyla açıklan-
mıştır. 

Vakıf

Vakıf, sözlükte “durmak, durdurmak” anlamına gelir. Tecvid ilminde vakıf, Kur’an okurken okuma-
ya tekrar başlamak niyetiyle bir kelime üzerinde “sesin ve nefesin kesilmesi”ne denir.5  

Vakıf yaparken şunlara dikkat edilir:

• Vakıfta asıl olan harfin sakin hâli almasıdır.

• Kelime sonunda durulur, kelime ortasından bölünerek durulmaz.

• Ses ve nefes tamamen kesilir.6  

Vakıfla ilgili temel kurallar:

5 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 248; Ali Celaleddin Karakılıç, Tecvid İlmi: Kur’an-ı Kerim Okuma Kaideleri, s. 74-75.
6 Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s.144.

Sonunda	tek	hareke	bulunan	kelimelerde	sükûn	üzerine	durulur.

Örnek:	
َواْلَعْصِر  َواْلَعْصْر
اَْلَعاَل۪ميْن اَْلَعاَل۪ميَن

İki	ötre	ve	iki	esreli	kelimelerde	sükûn	üzerine	durulur.	

Örnek: اََحْد 
َمَسْد

اََحٌد 
َمَسٍد
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İki üstünlü kelimelerde, harekeden biri atılarak med harfi 

olan elif ( ا ) üstün harekeyle ve uzatılarak durulur.

Örnek: 

Öncesinde (ma kabli) kendi cinsinden bir hareke bulunan ha-
rekeli “Vav” ( و ) ve “Ya” ( ي ) harfleri ile sona eren kelimeler 

üzerinde durulduğunda medd-i tabiî yapılarak okunur.

Örnek: 

اََبداً   اََبَدا
َماًء   َماَءا

Sonunda yuvarlak te ( ة ) bulunan kelimelerde, yuvarlak te 

sükûnlu he ( ـْه ) harfine çevrilerek durulur. 

Örnek:

َرْه ُمَطهَّ َرًة َطهَّ

Sonunda med harfi olan kelimelerde değişiklik olmaz; med 
harfi üzerinde uzatılarak durulur.

Örnek:
َخَلْقَنا ٰاَمنَّا   َفَتُكوَنا 

ِهَي ُهو ۪هي ُهَو 

Sonu şeddeli olan kelimelerde sükûn üzere durulur. Fakat 
şeddeyi belirtmek için harf sükûnlu olarak biraz tutulur.

Örnek:

َوَتْب َوَتبَّ

َواِبّ َواْب اَلدَّ اَلدَّ
ُمْسَتِمْر ُمْسَتِمرٌّ

ُمْسَتَقْرُمْسَتَقرٌّ 

َجنَّْهَجنًَّة



19

1. ÜNİTE

İbtida

İbtida; “başlamak, işe girişmek” anlamlarına gelir. Tecvid ilminde, Kur’an okumaya ilk başlamaya 
veya vakıf yaptıktan sonra okumaya devam etmeye ibtida denir. İbtida yapılacak yerde hareke ve an-
lamın uygun olmasına dikkat edilir.7

Vakıf ve ibtida kurallarına uymak, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okumayı sağladığı gibi 
ayetleri anlamayı ve manası üzerinde düşünmeyi de kolaylaştırır. Herhangi bir metni doğru olarak 
okuyabilmek için imla kurallarına dikkat etmek ve vurgu yapmak ne kadar gerekliyse Kur'an-ı Kerim'i 
de aslına uygun olarak okuyabilmek için vakıf ve ibtida kurallarına riayet etmek aynı şekilde gereklidir. 

Vakıf ve ibtidada temel ölçü, ayetin lafız ve mana bakımından tamamlanmasıdır. Ayet sonlarına ve 
vakıf işaretlerine dikkat edilerek Kur’an okunduğunda vakıf ve ibtida kurallarına uyulmuş olunur. Her-
hangi bir sebeple vakıf işareti olmayan yerlerde durulduğunda okumaya devam etmek için geriden 
başlamak gerekir. Geriden başlarken de anlam ve lafız bütünlüğünü bozmamaya dikkat edilmelidir. 

Peygamber Efendimiz, Kur’an tilâvetinde vakıf ve ibtida kurallarına dikkat eder, ayet sonlarını 
vakfederek (durarak) okurdu.8 Dolayısıyla vakıf ve ibtida kurallarına uyarak Kur’an okumak, Peygam-
berimizin ve sahabenin okuyuş tarzına göre Kur'an okumaktır.  

7 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 249.
8 bk. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 29; Ebû Dâvûd, Vitr, 20.

DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Âl-i İmran suresi 7. ayeti, Nahl suresi 90. ayeti ile Ankebut suresi 45. ayetini öğretmeninizden 
ya da interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz ve bu ayeti kerimeleri öğretmeninizin reh-
berliğinde vakıf ve ibtida kurallarına uygun olarak okuyunuz.

ُهَو الَّـٓذ۪ي اَنَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه اٰيَاٌت ُمَْكَماٌت ُهنَّ اُمُّ الِْكَتاِب َواَُخُر 
۪يَن ف۪ي قُلُوبِِهْم َزيٌْغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابْتَِغٓاَء الْفِتَْنةِ  ا الَّ ُمتََشابَِهاٌتۜ فَاَمَّ
اِسُخوَن ِف الْعِلِْم َيُقولُوَن اَٰمنَّا  ۢ َوالرَّ ُ و۪يلَُهٓ اِلَّ اللّٰ

ْ
و۪يلِه۪ۚ َوَما َيْعلَُم تَأ

ْ
َوابْتَِغٓاَء تَأ

ٓ اُو۬لُوا اْلَْلَاِب ٧ ُر اِلَّ كَّ بِه۪ۙ  ُكٌّ ِمْن ِعنِْد َرّبَِناۚ َوَما يَذَّ
اءِ  الَْفْحَشٓ َعِن  َوَينْٰه  الُْقْرٰب  ذِي  َوا۪يَتٓائِ۬  َواْلِْحَساِن  بِالَْعْدِل  ُمُر 

ْ
يَأ  َ اللّٰ اِنَّ 

ُروَن ٩٠ َوالُْمنَْكرِ َواْلَْغِۚ يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
اءِ  لٰوةَ َتنْٰه َعِن الَْفْحَشٓ لٰوةَۜ اِنَّ الصَّ ا اُوِ۫حَ اَِلَْك ِمَن الِْكَتاِب َواَقِِم الصَّ اُتُْل َمٓ

ُ َيْعلَُم َما تَْصَنُعوَن ٤٥ ِ اَْكَبُۜ َواللّٰ َوالُْمنَْكرِۜ َوَلِْكُر اللّٰ
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Vasıl

Vasıl; “birleştirmek, yan yana getirmek, ulaştırmak, kavuşmak” anlamlarına gelir. Tecvid ilminde 
Kur’an okurken bir kelimeyi kendisinden sonra gelen kelimeye, sesi ve nefesi kesmeden birleştirmeye 
vasıl denir.9 Ayet sonlarında durmaksızın yeni ayete geçmeye de vasıl denilir.10 

Zaman zaman vasıl yapmak Kur’an tilâvetini kolaylaştırır ve ayetlerin akıcı bir şekilde okunmasını 
sağlar. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına göre okuyan kimse, aynı zamanda vasılla ilgili kurallara da 
uymuş olur.

4.	Kur’an’daki	Bazı	İşaretler	
Kur’an-ı Kerim’de farklı işaretler yer almaktadır. Bu işaretlerin her biri Kur’an-ı Kerim tilâvetinin 

farklı bir özelliğini yansıtmaktadır. Vakıf (durak) işaretleri, secde işareti, hizip ve cüz işaretleri bunlar-
dan bazılarıdır.

4.1. Vakıf (Durak) İşaretleri

Kur’an-ı Kerim tilâvetinde nerelerde vakfedileceğini (durulacağını) bilmek ve usulüne uygun bir 
tilâvet yapmak, Arapça ve Kur’an kültürüne sahip olmaya ve ayetlerin öncesi ve sonrasıyla olan iliş-
kisini bilmeye bağlıdır. Ancak bu becerilere sahip olmak uzun emek ve çaba gerektiren bir süreçtir. 
Zamanla bu becerilere tam olarak sahip olmayan  kişilerin sayısının artması ve fetihler sonucunda 
anadili Arapça olmayan pek çok kişinin Müslüman olması Kur’an tilâvetinde vakıf yerlerini gösteren 
bazı işaretlerin konulmasını zorunlu hâle gelmiştir. 

9 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 267.
10 Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s.140.

DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Bakara suresi 155-157. ayetleri ile Burûc suresi 1-9. ayeti kerimeleri öğretmeninizden ya da 
interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz ve ayeti kerimeleri öğretmeninizin rehberliğinde 
vasıl kurallarına uygun olarak okuyunuz.

َواثلََّمَراِتۜ  َواْلَنُْفِس  اْلَْمَواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  َواْلُوِع  اْلَوِْف  ِمَن  ٍء  بَِشْ َوَلَبْلَُونَُّكْم 
َراِجُعوَنۜ ١٥٦  اَِلْهِ  َواِنَّٓا   ِ لِلّٰ اِنَّا  قَالُٓوا  اََصاَبتُْهْم ُمص۪يَبٌةۙ  اَِذٓا  ۪يَن  اَلَّ ابِر۪يَنۙ ١٥٥  الصَّ  ِ َوبَّشِ

اُو۬لٰٓئَِك َعلَيِْهْم َصلََواٌت ِمْن َرّبِِهْم َورَْحٌَة َواُو۬لٰٓئَِك ُهُم الُْمْهَتُدوَن ١٥٧ 

وِجۙ ١ َواْلَوِْم الَْموُْعودِۙ ٢ وََشاهٍِد  َمٓاءِ َذاِت الُْبُ ِ الرَّْحِٰن الرَّح۪يِم        َوالسَّ بِْسِم اللّٰ
َوَمْشُهودٍۜ ٣  قُتَِل اَْصَحاُب اْلُْخُدودِۙ ٤ اَلَّارِ َذاِت الَْوقُودِۙ ٥ اِذْ ُهْم َعلَيَْها ُقُعوٌدۙ 
 ِ ٓ اَْن يُْؤِمُنوا بِاللّٰ ٦ َوُهْم َعٰ َما َيْفَعلُوَن بِالُْمْؤِمن۪نَي ُشُهودٌۜ ٧  َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم اِلَّ
ٍء َشه۪يٌدۜ ٩ ِ َشْ ُ َعٰ ُكّ ٰمَواِت َواْلَرِْضۜ َواللّٰ ۪ي َلُ ُملُْك السَّ الَْعز۪يزِ اْلَم۪يِدۙ ٨ اَلَّ
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Vakıf işaretleri alanında ilk çalışma Muhamed bin Tayfur es-Secâvendî (h. 560/m.1165) tarafından 
yapılmıştır. Muhamed bin Tayfur es-Secâvendî belirlemiş olduğu vakıf yerlerinde anlam bütünlüğünü 
sağlayacak şekilde durulan yerin özelliğine göre   ج ,ز ,ص ,ط, م harflerini kullanmıştır. Zamanla di-

ğer vakıf işaretlerini belirten diğer harflerin ilavesiyle vakıf işaretleri son şeklini almış ve Müslümanlar 
arasında yaygınlaşarak kabul görmüştür.

Mushaf'ta bulunan vakıf işaretlerine, Muhammed bin Tayfur es-Secâvendî’nin ismine atfen  
“secâvend” denilmektedir.11 Her birinin bir anlamı olan bu vakıf işaretlerini kısaca tanıyalım. 

11 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 258.

*    Fâtiha suresinin ِۙصــَراَط الَّ۪ذيــَن اَْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم  ifadesini müstakil ayet kabul edenler vardır. Bu sebeple,  َۙعَلْيِهــْم lafzında 

durulduğunda geriye dönmeden  يــَن الّ۪ ٓ .kısmından okumaya devam edilir  َغْيــِر اْلَمْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َوَل الضَّ

Uygulama Vakıf 
Adı

Vakıf 
İşareti

Durmak da geçmek de caizdir, ancak durmak daha uygundur. Caiz Vakıf  ج  
Durmak için şartlar uygundur. Anlam bakımından cümlenin tamamlandığı ve 

cümlelerin birbirinden bağımsız olduğu yerlerde bulunur.
Mutlak Vakıf  ط 

Durmaya izin vardır ama geçmek daha uygundur. Mücevvez Vakıf  ز  
Nefes yetmediği zaman durulabilir. Geçmek daha uygundur. Murahhas Vakıf  ص 

Anlam bakımından birbirine bağlı olan yerlerde bulunur. Durmak uygun değildir.  
Zaruret sebebiyle durulursa ibtida kurallarına uygun olarak geriden başlanarak 

devam edilir. 
“Lâ” ( ل ) işareti ayet sonunda ise geriden alıp devam etmeye gerek yoktur.*

Lâ Vakfı 
 ال  

Mutlaka durulması (vakıf yapılması) gerekir.
Vasıl (geçiş) yapıldığında anlam bozulabilir.

Lâzım Vakıf  م 
Ayet sonlarında bulunur. Bir konunun bittiğini ve yeni bir konunun başladığını ifade eder. 

Namazda okurken ayn işaretinin olduğu yerde rükuya gitmek daha uygundur. Aşır olarak 
tercih edilen bölümlerde ayn duraklarını dikkate almak konu bütünlüğü açısından uygun 

olur.

Ayn  ع 

Durulabilir veya geçilebilir. Geçmek daha uygundur. Sılî  صلي 
Kendisinden önceki durak işaretiyle aynı hükmü sahiptir. Kef  ك 

Birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktadan ibarettir. Bu işaretle-
rin bulunduğu yerlerden yalnız birinde durulabilir. 

ٰذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَبۚۛ ۪فيِهۚۛ ُهًدى ِلْلُمتَّ۪قيَنۙ ﴿٢﴾ 
Örneğin Bakara suresinin ikinci ayetinde ٰۚۛذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب kısmında 

durulduğunda  ۪ۛۚفيِه bölümünde durulmadan devam edilir.

Muâneka Vakfı ( _ ) ( _ )
.. . .. .
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Yûsuf suresi 1-6. ayeti kerimeleri öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden 
dinleyiniz ve ayeti kerimeleri öğretmeninizin rehberliğinde secâvendlere dikkat ederek okuyu-
nuz.

ِ الرَّْحٰمِن الرَّ۪حيِم ِم اللّٰ ِبْ

الٓـرٰ۠ تِلَْك اٰيَاُت الِْكَتاِب الُْمب۪نِي۠ ١ اِنَّٓا اَنَْزْلَاهُ قُرْٰءناً َعَربِياًّ لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ٢َنُْن 
ا اَوَْحيَْنٓا اَِلَْك ٰهَذا الُْقْراَٰنۗ َواِْن ُكنَْت ِمْن َقبْلِه۪ لَِمَن  َنُقصُّ َعلَيَْك اَْحَسَن الَْقَصِص بَِمٓ
ْمَس  َوالشَّ َكْوَكباً  َعَشَ  اََحَد  َراَيُْت  اِنّ۪ي  اَبَِت  يَٓا  ِلَب۪يهِ  يُوُسُف  قَاَل  اِذْ  الَْغافِل۪نَي ٣ 
َوالَْقَمَر َراَْيُتُهْم ل۪ي َساِجد۪يَن ٤ قَاَل يَا ُبَنَّ َل َتْقُصْص رُءْيَاَك َعٰٓ اِْخَوتَِك َفَيك۪يُدوا 
يَْطاَن لِْلِنَْساِن َعُدوٌّ ُمب۪نٌي ٥ َوَكٰذلَِك َيَْتب۪يَك َربَُّك َوُيَعّلُِمَك ِمْن  لََك َكيْداًۜ اِنَّ الشَّ
َها َعٰٓ اَبََويَْك ِمْن َقبُْل  ا اََتمَّ و۪يِل اْلََحاد۪يِث َوُيتِمُّ نِْعَمَتُه َعلَيَْك َوَعٰٓ اِٰل َيْعُقوَب َكَمٓ

ْ
تَأ

اِبْرٰه۪يَم َواِْسٰحَقۜ اِنَّ َربََّك َعل۪يٌم َحك۪يمٌ۟ ٦

4.2. Secde İşareti

Kur’an-ı Kerim’de Allah’a (c.c.)* secde etmeyi emreden, secde edenleri öven ve 
secde etmekten uzak duranları kınayan onlarca ayet vardır. Peygamber Efendimiz, 
secde etme ile ilgili ayetlerden bazılarını okuduğu zaman secde etmiş, ashabına da 
secde etmeyi tavsiye etmiştir. Bu nedenle Peygamberimizden nakledilen rivayetler 
sonucunda bazı ayetlere “secde	ayetleri” adı verilmiş. Bu tabir zamanla yaygınlık 
kazanıp benimsenmiştir. Secde ayetlerinde ya doğrudan secde etmek emredilmiş 
ya da secde etmeyenler kınanmış veya her varlığın Allah’a (c.c.) secde ettiğine vur-
gu yapılmıştır. 12

 Kur’an-ı Kerim’de “on dört” secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerin geçtiği 

yerlerde sayfa kenarlarında tezhip ile süslenmiş olan ve içerisinde ( ٌَســْجَدة ) ya-
zan “secde işareti” bulunur. Bu işaretlerin bulunduğu ayetlere “secde ayeti”; ayet-
ler okunduğu veya dinlendiği zaman yapılması vacip olan secdeye de “tilâvet 
	secdesi” denilir. 

*  Celle celâluhû (Allah'ın şânı ne yücedir.)

12 Abdurrahman Çetin, “Tilâvet Secdesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 41, s. 157.
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Hz. Ömer’in (r.a.) oğlu ve âlim bir sahabi olan Abdullah 
b. Ömer (r.a.), Peygamber Efendimizin secde ayetleri ile 
ilgili uygulamasını (sünnetini) anlatırken “Resulullah, içeri-
sinde secde ayeti olan sureyi okur, (ayetler geldikçe) secde 
ederdi, biz de secde ederdik...” 13 demektedir.

4.3. Hizip ve Cüz İşaretleri

Kur’an-ı Kerim, Mushaf hâline geldikten sonra tarihî  süreçte Mushaf içerisin-
de şekil olarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin başında Kur’an-ı 
Kerim’in cüzlere, cüzlerin de hizip adı verilen bölümlere ayrılması gelir.

Kur’an-ı Kerim, altı yüz sayfa civarındadır.  Kur’an sayfala-
rı ortalama yirmişer sayfalık bölümler hâlinde otuz bölüme ayrılmış-
tır. Bu bölümlerin her birine cüz adı verilir. Her cüzün ilk sayfasında 

 şeklindeki tezhiplerle süslü ve içerisinde numarasının yazılı olduğu özel (اَْلُجْزءُ ) 
bir işaretle gösterilir.

13 Buhârî, Sücûdu’l-Kur’an, 8, 9, 12; Müslim, Mesâcid, 103.

OKUYALIM	-	UYGULAYALIM

Evinizde ya da öğretmeninizin rehberliğinde okulunuzun uygulama mescidinde secde ayet-
lerinden bazılarını okuyarak tilâvet secdesinin uygulanması ile ilgili hükümlere dikkat ederek 
tilâvet secdesini uygulayınız.

وَن َعْن ِعَباَدتِه۪ َويَُسّبُِحونَُه َوَلُ يَْسُجُدوَن ٢٠٦   ۪يَن ِعنَْد َرّبَِك َل يَْسَتْكِبُ اِنَّ الَّ
(A’râf suresi, 206. ayet.)

وَن  َيِرُّ َعلَيِْهْم  ُيتْٰل  اَِذا  َقبْلِه۪ٓ  ِمْن  الْعِلَْم  اُو۫تُوا  ۪يَن  الَّ اِنَّ  تُْؤِمُنوۜا  َل  اَْو  بِه۪ٓ  اِٰمُنوا  قُْل 
داًۙ ١٠٧ لِْلَذْقَاِن ُسجَّ

(İsrâ suresi, 107. ayet.)

ِ َواْعُبُدوا ٦٢ فَاْسُجُدوا لِلّٰ
(Necm suresi, 62. ayet.)

َواَِذا قُرَِئ َعلَيِْهُم الُْقْراُٰن َل يَْسُجُدونَۜ ٢١   
(İnşikâk suresi, 21. ayet.)

Tilâvet secdesinin yapılışı ile 
ilgili hükümleri ve tilâvet secdesi-
nin yapılışını araştırınız. 

ARAŞTIRALIM
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 Kur’an cüzleri kendi içerisinde dört bölüme ayrılır. Bu bölümlere 
 “hizip” adı verilmiştir. Hizipler, genelde beşer sayfalık küçük bölümler hâlinde-

dir. Hizipler, (اْلِحزُب) şeklindeki tezhiplerle süslü ve içerisinde numarasının ya-
zılı olduğu özel bir işaretle gösterilir. 

Kur’an’ın cüz ve hiziplere 
ayrılması; onun bir düzen içinde 
okunmasını, takip edilmesini, ez-
berlenmesini ve tekrar edilmesi-
ni kolaylaştırır. Bunun yanıda cüz 
ve hizipler, bireysel  okumalarda 
ve hafızlık çalışmalarında belirli 
bir sistem takip edilmesi açısın-
dan da kolaylık sağlar..

5.	Kur’an	Okuma	Biçimleri:	Tertil	(Tahkik),	Tedvir	ve	Hadr
Kur’an-ı Kerim, kendine özgü fonetiği (ses yapısı) ve okunuşu olan bir kitaptır. Kur’an okumanın 

manevi bir hazzı, doyumsuz bir lezzeti ve dinleyenleri hayran bırakan kendine has bir musikisi vardır. 
Kur’an’ın gönülleri ve zihinleri aydınlatan yönü, onun daha özenli, titiz ve usulüne uygun olarak okun-
masını zorunlu kılmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim tilâvetinde gelişigüzel ve ölçüsüz bir okuyuş tarzı ortaya koymak; sesin ve lafızların 
ahengini ortadan kaldırır, tilâvetten elde edeceğimiz manevi hazzı ve edebî güzelliği gölgeler. Bu ne-
denle tilâvet esnasında okuma hızını belirli ölçülere göre yapmaya, bu ölçüler için belirlenen kurallara 
uymaya dikkat edilmelidir. Kur’an tilâvetinde medleri, gunne ve idgamları okuyuş hızına göre ayarla-
maya özen gösterilmelidir.

Kur’an tilâvetinde okuyuş hızı esas alındığında üç tür tilâvet şekli ortaya çıkar. Kur’an okumak 
isteyen kimse, Kur’an’ın okunduğu yere ve zamana göre bu üç tür okuyuştan herhangi birini tercih 
edebilir.  Kur’an tilâvetinde uygulanan okuma şekilleri şunlardır: Tertil (Tahkik), Tedvir ve Hadr.

اْلِحزٌْب
2

اْلِحزٌْب
2

En’âm, A’râf, Enfâl, 
Tevbe, Lokman ve Fâtır 
Surelerini  Kur’an-ı Kerim 
Mushafı’ndan bularak bu 
surelerde geçen cüz ve 
hizip işaretlerini cüz ve 
hizip numaları ile birlikte 
söyleyiniz.

BULALIM-SÖYLEYELİM

Mushaf; Kur’an-ı Kerim 
ayetlerinin bir araya topla-
narak kitap hâline getiril-
miş şekline denir. 

(bk. Mehmet Emin Maşalı, 
“Mushaf”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 
31, s. 242)

BİLGİ	KUTUSU



25

1. ÜNİTE

NOT	EDELİM

Kur’an-ı Kerim  “tedvir” üzere tilâvet edildiği zaman;

• Medd-i tabiî bir elif; medd-i muttasıl ve medd-i 
munfasıl üç elif; medd-i lazım dört elif miktarı uza-
tılarak okunur.

• Medd-i ârız bir-üç elif; medd-i lîn ise sükûn-u lazım-
da iki-üç elif, sükûn-u ârızda ise bir-üç elif miktarı 
uzatılarak okunur.

• Gunne ve idgamlar normal ölçülerinde uygulanır.

(Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 308-309.)

NOT	EDELİM

Kur’an-ı Kerim  “tahkik” üzere tilâvet edildiği zaman;

• Medd-i tabiî bir elif; medd-i muttasıl, medd-i munfa-
sıl ve medd-i lazım dört elif miktarı uzatılarak oku-
nur.

• Medd-i ârız bir-dört elif; medd-i lîn ise sükûn-u la-
zımda iki-üç elif, sükûn-u ârızda ise bir-dört elif mik-
tarı uzatılarak okunur.

• Gunne ve idgamlar azami ölçülerinde uygulanır.

(Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 307-308.)

Tertil (Tahkik)

Tertil (tahkik), harflerin hakkını vererek ağır ağır ve tane tane okumaktır. Tertil tarzı hız bakımın-
dan Kur’an’ı en ağır okuyuş şeklidir. Tertil okuyuş aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in de üzerine vurgu 
yaptığı bir okuyuş tarzıdır. 14

Kur’an tilâvetinde her harfi mahreçlerine ve sıfatlarına dikkat ederek medleri yerli yerinde uza-
tarak okumaya; ihfa, izhar, iklab, gunne ve idgam gibi tecvid kurallarını en güzel şekilde uygulamaya 
ve okuyuşu güzelleştirmede gereken hassasiyeti göstermeye tertil (tahkik) denir. Ancak bu okuyuş 
şeklinde tecvid kurallarını uygulamada aşırıya giderek harekeleri uzatmak, sakin harfe hareke vermek 
(tahrik), harekeli harfi sakin olarak okumak (iskân) ve harflerin arasında sekte yapmak gibi hatalara 
düşmemek gerekir.

Tertil (Tahkik) okuyuş tarzı öğretim (talim) çalışmalarında, manayı düşünmek, tefekkür ve anlama 
amaçlı gibi okuyuşlarda tercih edilir.

Tedvir

Sözlükte "döndürmek, çevirmek" anlamına gelen tedvir, Kur’an’ı tertil ile hadr arasında “orta bir 
hızda” okumaktır. 

Tedvir okuyuş tarzı, namazlarda, cüz, sure,  hatim ve mukabele okumalarında tercih edilir.

14 bk. Furkan suresi, 32. ayet; Müzzemmil suresi, 4. ayet.

Tevbe	suresinin	
119-129.	ayeti	kerime-
lerini	öğretmeninizden	
veya	interaktif	öğretim	
materyallerinden	dinle-
yiniz	ve	ayeti	kerimeleri	
öğretmeninizin	rehber-
liğinde	tahkik	üzere	

okuyunuz.

Yâsîn	suresinin	
1-12.	ayeti	kerimelerini	
öğretmeninizden	veya	in-
teraktif	öğretim	mater-
yallerinden	dinleyiniz	ve	
ayeti	kerimeleri	öğret-
meninizin	rehberliğinde	
tedvir	üzere	okuyunuz.
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Hadr

Hadr sözlükte; “süratli ve çabuk olmak”  anlamına gelir.  Kur’an-ı Kerim tilâvetinde ise tecvid kura-
larına uygun olarak tilâveti hızlı bir şekilde icra etmeye “hadr	usulü	okuma" denilir.

Kur’an-ı Kerim’i tecvidli okumak vaciptir. Bu nedenle hadr okuyuş tarzından daha hızlı bir şekilde 
kuralsız ve gelişi güzel bir şekilde Kur’an tilâveti yapmak caiz değildir. Böyle bir okuyuş, harflerin mah-
reç ve sıfatlarına dikkat edilmemesine, kelimelerin ve hecelerin birbirine karışmasına, sesin ve lafızla-
rın ahenginin bozulmasına sebep olur. Oysa ki Kur’an tilâvetinde asıl olan, Kur'an'ın gönderiliş amacı-
na ve usulüne uygun olarak dengeli ve ahenkli bir okuyuş ortaya koymak ve onu hayata aktarmaktır.  

Tilâvette tertil, tedvir ve hadr usullerinden birisi tercih edilebilir; kişi tilâvet edilen yere ve zamana 
göre istediği tarzı seçebilir. Ancak seçilen tarzın kurallarına uyulmalı; medlerde, gunne ve idgamlar-
da bir denge ve ahenk olmalı; mümkün olduğunca tilâvet baştan sona aynı tarz ile yapılmalı; bir ayet 
tahkik üzere, bir başka ayet tedvir üzere, diğer bir ayet de hadr üzere ya da karışık bir şekilde okun-
mamalıdır. 

Hadr okuyuş tarzı, hafızlık çalışmalarında, talebenin hocasına ezberini arz etmesinde ve yer yer 
teravih namazlarında tercih edilir.

6.	Hatalı	Okuyuş	(Lahn)

Lahn sözlükte; “name, ezgi, okurken ya da konuşurken hata etmek, doğru olandan sapmak, bir 
şeye meyletmek” anlamlarına gelir.

Kur’an tilâvetinde ise harflerin zat ve sıfatlarında hata yapma, tecvid kurallarına riayet etmeme, 
harekelere dikkat etmeme gibi nedenlerle ortaya çıkan hatalı okuma şekline lahn denir.

Kur’an-ı Kerim tilâvetinde asıl olan; onu doğru, düzgün ve hatasız okuyarak manayı bozan hatalara 
düşmemektir. Tilâvette hata yapmamak için tecvid kurallarını, özellikle de harflerin mahreç ve sıfat-
larını iyi kavramak gerekmektedir. Bunlar iyi kavranmadığı zaman usulüne uygun bir tilâvet yapmak 
mümkün olamamaktadır. Tecvid ilminde lahn ikiye ayrılır:

Lahn-i	Celî:	Kelimenin yapısına (lazımî sıfatlar)  ilişkin hatalardır. Kelimeleri oluşturan herhangi 
bir harfin mahrecinde, sıfatında, hareke veya sükûnunda yapılan hataya lahn-i celî (açık hata) denir. 
Lahn-i celî, dinleyenlerin de fark edebileceği türden hatalardır. Bu hatalar ister anlamı bozsun isterse 
bozmasın lahn-i celî olarak kabul edilir. Bu nedenle Kur’an tilâvetinin bu hatalardan korunacak şekilde 
geliştirilmesi  vaciptir.15

15 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 328.

NOT	EDELİM

Kur’an-ı Kerim  “hadr” üzere tilâvet edildiği zaman;

• Medd-i tabiî ve medd-i munfasıl bir elif;  medd-i 
muttasıl iki-üç elif; medd-i lazım ise dört elif miktarı 
uzatılarak okunur.

• Medd-i ârız bir elif; medd-i lîn ise sükûn-u lazım-
da iki-üç elif, sükûn-u ârızda ise bir elif miktarı uzatıla-
rak okunur.

• Gunne ve idgamlar normal ölçülerinde uygulanır.

(Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 309-310.)

Nebe'	suresini	öğret-
meninizden	veya	inte-
raktif	öğretim	mater-
yallerinden	dinleyiniz	
ve	sureyi	öğretmenini-
zin	rehberliğinde	hadr	

üzere	okuyunuz.
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Lahn-i	Hafî: Kelimenin yapısına (mahreç, sıfat ve harekeye)  ilişkin olmayan, harflerin geçici özel-
likleri (ârizî sıfatlar) ile ilgili hatalardır. Kelimenin yapısını bozmayan, tecvid kurallarını ya eksik uygu-
lamaktan ya da hiç uygulamamaktan kaynaklanan hatalardır. Ancak tecvid kurallarını bilenlerin fark 
edebileceği türden hatalar olması nedeniyle bu hatalara lahn-i hafî (gizli hata) denir. 

Lahn-i hafî yapmamak için tecvid kuralları iyi kavranılmalı, tilâvette özenli olunmalı ve düzenli ola-
rak talim çalışması yapılmalıdır. Bu hatalar, anlamı ister bozsun isterse bozmasın tilâvetin akıcılığına, 
manevi hazzına ve bereketine gölge düşürür. Bu nedenle Kur’an tilâvetinde hatasız bir okuyuş gerçek-
leştirmek vaciptir.16  Lahn-i hafî iki şekilde olur:

16 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 329.

Lahn-i celî üç şekilde oluşur:
1.	Harfin	yapısında	oluşan	hata:	Bir harfi mahreç veya sıfatına dikkat etmeden başka bir 

harf gibi telaffuz etmek, peltek harfi keskin okumak, elif ile ayn harfinin mahrecini karıştırmak,  
veya medd-i tabiîyi uygulamamaktan dolayı oluşan hatadır. 

Örnek:	  ;şeklinde َزلَّ kelimesini َذلَّ 

;şeklinde َحَلَق kelimesini َخَلَق  

يَن    الّ۪ ٓ ;şeklinde َوَل الظَّٓالِّيَن lafzını َوَل الضَّ

   ِ ِ lafzını اَْلَحْمُد ِلّٰ ;şeklinde اَْلَحْمُد ِرالّٰ

.şeklinde okumak َقَتَل kelimesini  َقاَتَل   

2.	Harekede	oluşan	hata:	Harfin harekesini değiştirmek ya da harekeli harfi sakin okumaktır. 

Örnek: ِ ُ lafzını اَْلَحْمُد ِلّٰ ;şeklinde اَْلَحْمُد ِلّٰ

;şeklinde اَْنَعْمِت َعَلْيِهْمۙ ya da اَْنَعْمُت َعَلْيِهْمۙ lafzını اَْنَعْمَت َعَلْيِهْمۙ  

َ َوالَّ۪ذيَن ٰاَمنُواۚ   ُ َوالَّ۪ذيَن ٰاَمنُواۚ lafzını يَُخاِدُعوَن الّٰ .şeklinde okumak يَُخاِدُعوَن الّٰ

3.	Sükûnda	oluşan	hata: Sakin bir harfe hareke vermektir.

Örnek:	 ;şeklinde اَِلَحْمُد kelimesini lam harfine esre hareke vererek اَْلَحْمُد 

.şeklinde okumak َلْم َيِلِد َوَلْم يُوَلِد  lafzını َلْم َيِلْد َوَلْم يُوَلْدۙ   

1. İhfa, izhar, idgam, iklab veya gun-
neyi ya eksik yapmak ya da terk etmek; 
ince harfleri kalın, kalın harfleri ince 
okumak; medleri ya gereği kadar uzat-
mamak ya da gereğinden fazla uzat-
maktan kaynaklanan hatalar.

2. Ra harfindeki tekrir sıfatını; nun 
ve mim harflerindeki gunneleri eksik 
ya da fazla yapmaktan kaynaklanan 
hatalar.
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7.	Kur’an	Tilâveti	ve	Kıraat	İlmi	İle	İlgili	Temel	Kavramlar
Kur’an tilâveti ve kıraat ilmi; belirli ilke, yöntem, teknik, kural ve kavramlara dayanan, özel bir 

emek, gayret ve uzmanlık gerektiren, üzerinde onlarca eser yazılan özel bir alandır. Bu alan, hem 
Kur’an-ı Kerim’in metninin yapısından hem de onun manevi özelliğinden beslenerek oluşmuştur.  
İslam âlimleri Kur’an tilâveti ve kıraat ilmiyle ilgili bazı kavramlar geliştirmiş ve bu kavramlardan bazı-
ları süreç içerisinde birbiriyle yakından ilişkili birer alt disiplin hâline gelmiştir. 

Kur’an tilâveti ve kıraat ilmiyle ilgili kavramlardan bazıları şunlardır:

Fem-i muhsin

 Kur’an kıraatinde rivayet (nakil) esastır. 
Cebrail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’i, Allah’tan (c.c.) 
aldığı gibi Peygamber Efendimize öğretmiş; 
Peygamberimiz de onu kendisine öğretildiği 
şekliyle ashabına okumuş ve öğretmiştir.17

Mushaf'ta yazılı olan Kelamullah’ın (Al-
lah’ın sözü) tecvid kurallarına riayet edilerek 
öğretilmesi, öğrenilmesi ve okunabilmesi, an-
cak ağız (müşâfehe) yoluyla mümkün olabil-
mektedir. Kur’an öğretimi, “hoca merkezli”, 
uygulamaya dayalı, öğreticinin rehberliğini 
esas alan ve bir o kadar da “hoca-talebe” iş-
birliğini zorunlu kılan bir mahiyete sahiptir. 
Kur’an öğretiminde diğer unsurlar (program, 
öğretim materyali, öğretim ortamları vb.) 
ikincil öneme sahiptir. 

Kur’an-ı Kerim öğretimi (talim) özel uzmanlık gerektiren 
bir alandır. Kur’an öğretiminde başarı, öğreticinin yeterliliği 
ve öğretme becerileri ile yakından ilgilidir. İyi bir Kur’an öğre-
timi; harflerin mahreçlerinin, sıfatlarının ve tecvid kurallarının 
tam olarak kavratılmasıyla, daha doğrusu mahir bir hocanın 
rehberliğiyle mümkün olabilir. Bu nedenle Kur’an öğretimin-
de mahir olan bir öğreticinin en önemli vasfı “fem-i muhsin“ 
olmasıdır. 

17 Nazif Yılmaz, Kur’an-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim?, s. 49.

Lokman suresini öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz ve 
sureyi arkadaşlarınızla birlikte sırasıyla okuyunuz.

Tilâvet esnasında tespit ettiğiniz okuyuş hatalarını öğretmeninizle birlikte oluşturacağı-
nız örnek bir “değerlendirme formu”na işleyiniz.  Okuyuş hatalarının sebebini ve çeşidini açık-
layınız.

DİNLEYELİM	-	UYGULAYALIM

Kur’an öğretiminde “fem-i muhsin“ sahibi bir öğretici 

oldukça önemli bir yere sahiptir.

Kur’an’ı	
fem-i	muhsin	bir	

kişiden	öğrenmeyle	
ilgili	hadisleri	içeren	
bir	sunum	hazırlaya-

rak	sununuz..
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Farsça fem (ağız) ve Arapça muhsin (iyilik eden, yaptığı işi iyi yapan) kelimelerinin birleşiminden 
oluşan fem-i muhsin kavramı; “iyi, güzel, yetkin, usta ağız” anlamına gelir. Tecvid ilminde ise Kur’an 
öğretiminin inceliklerini bilen, harflerin mahreç ve sıfatlarına vakıf, tecvid kurallarını iyi özümsemiş, 
tilâveti mükemmel, iyi bir okuyucu ve okutucu olan hocaya fem-i	muhsin denir.

Mehâric-i hurûf

Mahreç (اَْلَمْخــَرُج) sözlükte; “çıkış yeri” anlamına gelen bir ke-

limedir. Tecvid ilminde ise “ağzın belirli bir bölgesinde harfin sesi-

nin çıktığı yer” olarak isimlendirilir. Mahrecin çoğulu "mehâriç"tir 

-da harflerin çı (َمَخــاِرُج اْلُحــُروِف) Mehâricu’l-hurûf .(اَْلَمَخــاِرُج)

kış yeri anlamına gelir.

 Kur’an harfleri, ana mahreç bölgeleri kabul edilen, boğaz, dil 
(diş-damak) ve dudak bölgelerinden çıkar.

Herhangi bir harfin mahreci belirlenirken o harf, sakin ya da şeddeli olarak alınır ve başına harekeli 
bir hemze getirilerek okunur. 18

Mehâric-i hurûf ile birlikte ele alınan bir başka kavram da tashih-i hurûf kavramıdır. Kur’an harf-
lerinin doğru telaffuz edilmesi, Kur’an öğretiminin en önemli amaçlarından birisidir. Bu durum aynı 
zamanda kıraat ilminin de önemle üzerinde durduğu bir konudur. Harflerin yanlış telaffuz edilmesi 
anlamın değişmesine, dolayısıyla da murad-ı ilahînin (Allah’ın muradı) tam olarak anlaşılamamasına 
sebep olur. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gibi okunması ilahî bir emirdir.19 Kur’an öğretiminde sık sık baş-
vurulan metotlardan birisi de harf talimi yapmaktır. Tashih-i hurûf çalışması olarak adlandırılan bu me-
tot, Kur’an harflerinin mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak doğru bir şekilde telaffuz edilmesini 
hedeflemektedir. Harflerin doğru telaffuz edilmesi de düzenli olarak öğretici rehberliğinde bireysel 
veya grup hâlinde yapılacak harf talimi çalışmalarıyla mümkün olabilir. 

Harf taliminde; her bir harf mahreçlerinden önce harekelerle (üstün, esre, ötre) sonra da sırasıyla 
cezim, şedde ve medlerle birlikte telaffuz edilmelidir. Her bir harf, öğreticiden/okuyucudan sonra 
öğrenciler tarafından bireysel olarak veya koro hâlinde tekrar edilmelidir.

Tilâvet 

Sözlükte “okumak, tâbi olmak” anlamına gelen tilâvet; bir kelimeyi 
özellikle de Kur’an-ı Kerim’i okumayı ifade eder. Tilâvet; Kur’an-ı Kerim’i 
okumayı,  emir ve yasaklarına uymayı; tavsiye, teşvik ve ikazlarını dikkate 
almayı; onunla hayatımıza yön vermeyi ifade ettiği gibi onun manasını 
anlamayı, ondan öğüt ve ibret almayı da ifade eder. Tilâvet aynı zaman-
da,  “Kur’an'ı tecvid ve tertîl üzere çok titiz, itinalı ve anlamını dikkate 

18 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 93; Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s. 59.
19 bk. Kıyâme suresi 18. ayet.

- أُبَّ أَْب –ِإْب- أُْبَب- ِب- ُب - ِإبَّ باَ-۪بىي- بُوأَبَّ

Tilâvet	ile	
ilgili	ayet	ve	 

hadisleri	içeren	
bir	sunum	 
hazırlayınız.

أَْب- ِإْب- أُْب

 أَبَّ -ِإبَّ -أُبَّ

Örnek:
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alarak düzenli bir okuma şekli” anlamına geldiği gibi20 ezberden okuma anlamına da gelir. Çünkü hem 
Peygamberimiz hem de sahabe ellerinde bugünkü anlamda bir Mushaf olmadığı için Kur’an-ı ezber-
den okumuştur.21

Tilâvet kavramı Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramlardan birisidir. “Şüphesiz	Allah’ın	kitabını	oku-
yanlar,	namazı	kılanlar	ve	kendilerine	rızık	olarak	verdiğimiz	şeylerden,	gizlice	ve	açıktan	Allah	
yolunda	harcayanlar,	asla	zarar	etmeyecek	bir	ticaret	umabilirler.”22 mealindeki ayette Allah (c.c.), 
Kur’an-ı Kerim’i özenli bir şekilde tilâvet edenlerden övgüyle bahseder.

Kıraat

Sözlükte “ sesli veya sessiz, nağmeli veya nağmesiz okumak, tilâvet etmek, telaffuz etmek, bir 

araya getirmek, toplamak” anlamına gelen kıraat, Arapça “ka-ra-e” (ََقــَرأ) kelimesinden türeyen “keli-

melerin bir kısmının diğer bir kısmına katılıp eklenmesi anlamına” gelen bir kavramdır. Kur’an (ُقــْرٰاٌن) 
kelimesinin de buradan türediği kabul edilir.23 Kıraat, harflerin bir araya gelmesiyle oluşan kelimeleri, 
kelimelerin oluşturduğu cümleleri okumak anlamına da gelir. Kıraat, Kur’an-ı Kerim’i tecvid ilminin 
kurallarına uygun olarak belirli bir ahenk üzere okumak şeklinde tanımlanabilir.24 Kıraat, bir yandan 
“Kur’an tilâvet etmeyi, okumayı” ifade ederken, diğer yandan da Peygamber Efendimiz ve sahabiler-
den nakledilen rivayetlere dayanarak  Kur'an'ın okunuş özelliklerini ifade eder.

Kıraat	ilmi de Kur’an-ı Kerim lafızlarının özelliklerini, bu lafızların okunuşlarıyla ilgili incelikleri ve 
lafızların okunuşlarında ortaya çıkan farklılıkları inceleyen ilim dalı olarak tanımlanabilir. 25 

20 Abdurrahman Çetin, “Tilâvet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 41, s. 155.
21 Yavuz Fırat, Kıraat Tertîl ve Tilâvet Kavramlarının Anlamsal Araştırma ve Karşılaştırması, s. 267.
22 Fâtır suresi 29. ayet. 
23 Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 25, s. 426.
24 Yavuz Fırat, Kıraat Tertîl ve Tilâvet Kavramlarının Anlamsal Araştırma ve Karşılaştırması, s. 262-266.
25 Yavuz Fırat, Kıraat Tertîl ve Tilâvet Kavramlarının Anlamsal Araştırma ve Karşılaştırması, s. 271; Abdülhamit Birışık, 
“Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 25, s. 426.

BİLGİ	KUTUSU

Kıraat ilmi okuyuş özellikleri ve okuyuşların kıraat imamlarına dayandırılma biçimleri açısın-
dan üç bölümde ele alınır.

• Aşere: Yedi imama (Kıraat-i seb’a) üç imam daha ilave edilmesiyle oluşan on kıraat imamının 
(kıraat-i aşera) okuyuşlarını ve bunların uygulama şekillerini ortaya koyan öğretim metoduna 
denir.

• Takrib: On kıraat imamı, her imamın iki râvisinin okuyuşlarını ve bunların uygulama şekillerini 
ortaya koyan öğretim metoduna denir.

• Tayyibe: Aşere ve takrip derslerinin içerdiği tarz ve usulleri edebî yönden ele alan, kıraat 
ilminde elfiyye olarak bilinen ve 1016 beyitten oluşan manzum esere ve bu eserin okutulma-
sına denir.

(Nihat Temel, “Kıraat ve Tecvid İlmine Ait Eserlerin Sistematiği”, Kıraat ilmi ve Problemleri, s. 275.)

FARKI	BULALIM

Kıraat ve tilâvet kavramlarının benzer ve farklı yönlerini bularak sınıfınızda paylaşınız.
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BİLGİ	KUTUSU

Sözlükte, “yerine getirme, borç ödeme” anlamlarına gelen edâ; Kur’an kıraatinde “tilâvet 
esnasında harflerin hakkını vererek gereği gibi okumak”  ya da “Kur’an öğretiminde hocanın 
öğrettiği şekilde lafızları tekrar etmek ve bunları öğretildiği şekil üzere okumak”  gibi anlamlara 
gelir.

(Nazif Yılmaz, Kur’an-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim?, s. 54.)

Kari

Genel olarak “Kur’an tilâvet eden, okuyan kişi” anlamına gelen kari, İslam tarihinde “Kur’an’ın edâ 
keyfiyetini; Kur’an lafızlarını özellikleri ve okunuş incelikleriyle bilen kişi” için kullanılan bir kavramdır. 
Bu yönüyle kari, en az üç farklı kıraat (okuyuş) tarzını uygulayan kişi anlamında da kullanılır.26 Kari 
kelimesinin çoğulu “kurrâ”dır.

Dudak talimi

Kur’an tilâveti esnasında dudakların belirli usul ve kurallara göre hareket etmesine, dudakların 
harflerin harekeli veya sakin oluşuna göre şekil almasına tecvid ilminde dudak	talimi denir. Kur’an 
tilâvetinde karinin dudak hareketleri, onun mahir bir okuyucu olup olmadığı konusunda fikir verir. 
Kur’an tilâvetinde dudak talimi kıraatin adabındandır.27

26  Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 25, s. 426-427.
27 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 311; Yavuz Fırat, Kur’an Tilavetinin Kuralları, s. 140.

Fetha (üstün) ve kesra (esre) 
harekede dudaklar normal, tabii 

bir hâldedir. (َنَصــَر  -  ِفيــِه)

Damme (ötre) hareke ile vav (و) 
harfinde dudaklar öne doğru büzü-

lerek uzatılır. (َيُضــرُّ -  يَُوْســِوُس)

Sakin harflerde dudaklar her 
zaman mâ kabline (önceki har-
fin harekesine) göre şekil alır. 

( اَْلَحْمــُد - ُكْنُتــْم)

İdgamlı veya şeddeli harfler-
de dudaklar sonraki igdam edilen 
harfin harekesine göre şekil alır.

( ــْرُه - َلُتْســَئُلنَّ (َوَمــْن نَُعّمِ

(Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 312-316.)

KARİLERİ	TANIYALIM

Ülkemizde veya İslam dünyasında meş-
hur olan karilerden bazılarını tanıtan ve ka-
rilerin okuyuşlarından örnekler içeren bir su-
num hazırlayınız. 

Abdurrahman
Gürses

Abdülbasıt 
Abdüssamet
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Temsilî okuma

Kur’an tilâvetinde okunan yerin anlamının okuma üzerinde önemli bir yeri vardır. Bu nedenle tilâ-
vet esnasında sesin manaya göre vurgulanması, yükseltilmesi veya alçaltılmasına “temsilî	okuma” 
denir.28  Herhangi bir edebî metni nasıl okurken yer yer vurgu yapma, sesi yükseltme veya alçaltma 
okunan metni daha anlamlı kılıyorsa, Kur’an tilâvetinde de durum böyledir. Ancak temsilî okumada 
istenilen sonucun elde edilebilmesi Arapçanın dil yapısının inceliklerinin, tecvid kurallarının,  ayetlerin 
anlamlarının bilinmesine ve düzenli talim çalışması yapmaya bağlıdır. 

Raf-u savt ve hafd-u savt

Kur’an tilâveti esnasında hak ve hakikati açıklayan, Hakk’ın ve haklının sözlerinin yer aldığı, Rabb'i-
mizin emirlerinden bahseden, müjde, mükâfat ve rahmet ayetlerinin geçtiği yerlerdeki bazı kelime, 
cümle ve ayetleri okurken sesin yükseltilmesine “raf-u	savt” (sesin yükseltilmesi) denir. Aynı şekilde 
dua ve istiğfarların bulunduğu bölümler ile batıla ait sözlerin geçtiği bazı kelime, cümle ve ayetleri 
okurken sesin alçaltılmasına da “hafd-u	savt” (sesin alçaltılması) denir.29

28 Yavuz Fırat, Kur’an Tilavetinin Kuralları, s. 143-144.
29 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 323-325.

OKUYALIM	-	UYGULAYALIM

Yâsîn	 suresinin	birinci	 sayfasında	 (1-12.	ayetler)	aşağıdaki	aşamaları	dikkate	alarak	
örnek	 uygulama	 yapınız.

Öğretmen okumalı, öğrenci öğretmenin okuyuşu-
nu Mushaftan takip etmeli

Öğretmen okumalı, öğrenci öğretmeninin  okuyu-
şunu izleyerek dudak hareketlerini takip etmeli

Öğrenci okumalı, öğretmen öğrencinin  okuyuşunu 
takip etmeli ve yanlışları yerinde düzeltmeli

AŞAMA

AŞAMA

AŞAMA

“Yüzünden Okunacak Sureler” bölümünden öğretmeninizin rehberliğinde örnek yerler 
seçerek Kur’an tilâvetinde sesin vurgulandığı, yükseltildiği ve alçaltıldığı kurallarla ilgili uygu-
lama yapınız.

UYGULAYALIM

1

2

3
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İmam, râvî ve tarîk

Kıraat ilminde otorite olan, yedi (kıraat-i seb’a) veya on (kıraat-i aşera) kıraatin kendilerine nis-
pet edildiği kişilere Kur’an ilimleri alanında imam adı verilir. Her bir kıraat imamının kıraatini aktaran 
ve aktardığı rivâyeti uygulamada uzman olan kişiye de râvî denir. Kıraat imamlarının pek çok râvîsi 
olmakla beraber her imamın iki râvisi meşhur olmuştur. Bu ravîlerin kendi hocaları olan kıraat ima-
mından öğrendikleri (talim ettikleri) kıraat farklarını içeren rivâyetlerin, onların talebeleri aracılığıyla 
silsile yoluyla rivâyet edilmesine de tarîk denir.30

8.	Kıraatler	ve	Kıraat	İmamları
Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Dönemi'nde hem ezberlenmiş hem de vahiy kâtipleri tarafından 

çeşitli malzemeler üzerine yazılmıştır. Yemâme Savaşı, Kur’an’ın toplanıp kitap (Mushaf) hâline geti-
rilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu savaşta pek çok kurrâ ve hafız sahabinin şehit olması başta Hz. 
Ömer (r.a.) olmak üzere sahabenin ileri gelenlerinde endişe ve tedirginliğe sebep olmuştur. Buradan 
hareketle, Hz. Ebu Bekir (r.a.) Dönemi'nde Kur’an ayetleri iki kapak arasında toplanarak Mushaf hâline 
getirilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim, Hz. Osman (r.a.) Dönemi'nde bu Mushaf esas alınarak ve kıraat farklılıkları gözeti-
lerek çoğaltılmıştır. Bu çalışmalarda ihtilaf edilen konularda Kureyş lehçesi esas alınmıştır. Kur’an’ın 
toplanması ve çoğaltılması çalışmalarında Kur’an ve kıraat bilgisine sahip olan âlim ve kurrâ sahabiler-
den yararlanılmıştır.31 Çoğaltılan nüshalar; Mekke, Medine, Kûfe, Basra ve Şam gibi belirli İslam mer-
kezlerine gönderilmiştir. Çoğaltılan nüshalarda harflerin noktasız ve harekesiz oluşu farklı kıraatlerin 
okunmasına imkân sağlamaktaydı. 

Fetihler sonucu İslam’ın değişik bölgelere yayılması sonucunda âlim sahabiler, o beldelerde İs-
lam’ı tebliğ etmek, yeni Müslüman olan halka İslam’ı öğretmek üzere yola koyulmuşlar, gittikleri yer-
leri ilim merkezi hâline getirmişlerdir. 

Sahabe, Peygamberimizin vefatından sonra Kur’an kıraatine ve kıraat farklılıklarına önem vermiş 
ve Kıraat ilminin İslamî ilimler alanında ortaya çıkan ilk ilmî disiplin olmasına öncülük etmişlerdir. Me-
dine, Mekke, Kûfe, Basra ve Şam gibi şehirler başta Kıraat ilimleri olmak üzere diğer İslamî ilimlerin 
doğup geliştiği mekânlar olmuştur. Kıraat farklılıklarını öğreten ve uygulayan imamlar da ağırlıklı ola-
rak bu şehirlerde ortaya çıkmıştır. 32

Kur’an tilâvetini kolaylaştıran en önemli ruhsatlardan birisi Peygamber Efendimizin, Kur’an-ı Ke-
rim’in “yedi harf” üzere nazil olduğunu beyan eden açıklamasıdır.33  Bu ruhsat, aynı zamanda farklı 
kıraatlerin hem dayanağı hem de meşruiyet kaynağı olmuştur. 

30 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 285-286.
31 Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 25, s. 427.
32 Yavuz Fırat, Kur’an Tilavetinin Kuralları, s. 11.
33 bk. Buhârî, Fezâilu’l-Kur’an, 5.

İmam Âsım
- Âsım Kıraati

Hafs
 (İmam Âsım’ın 

Talebesi)
- Hafs Rivâyeti

Ezrak
(Hafs’ın Talebesi)

- Ezrak Tarîki

İmam, râvî ve tarîk silsilesini gösteren bir şema
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BİLGİ	KUTUSU

Kur’an-ı Kerim’deki kıraat farklılıkları; 

• Hareke ve sükûn farklılıkları, 

• Med (harfleri uzatarak okuma) ve kasr (harfleri  kısa okuma) uygulama farklılıkları,

• İdgam ve imale uygulama farklılıkları, 

• Harflerin kalın veya ince okunması ile ilgili farklılıklar,

• İsimlerin tekil (müfred), ikil (tesniye), çoğul (cemi), eril (müzekker), dişil (müennes) olarak 
farklı okunmasıyla ortaya çıkan farklılıklar,

• Fiillerin mazi, muzari veya emir kipi olarak okunmasıyla ilgili farklılıklar,

• Noktalama ile ilgili farklılıklar gibi şekillerde karşımıza çıkar.

NOT	EDELİM

Kur’an-ı Kerim’deki kıraat farklılıkları;

• Fâtiha suresinin 3. ayetinde geçen َماِلِك kelimesinin َمِلِك şeklinde okunması,

• Âl-i İmrân suresinin 195. ayetinde geçen  َوَقاَتُلــوا   َوُقِتُلــوا kelimelerinin   َوُقِتُلــوا َوَقاَتُلــوا 
şeklinde yer değiştirilerek okunması,

• Kasas suresinin 8. ayetinde geçen ًــا ــاً kelimesinin َوَحَزن -şeklinde okunması gibi şe َوُحْزن
killerde karşımıza çıkar.

Tabiîn ve tebe-i tabiîn de sahabe gibi Kur’an’ın 
okunmasına ve okutulmasına önem vermiştir. 
Bunlardan hayatını Kur’an’a vakfeden, onun 
okunması ve anlaşılması için gece gündüz çaba 
sarf eden âlimler yetişmiştir. Çoğunluğu hicri II. 
asırda yaşayan ve bulundukları yerlerde Kur’an 
kıraati ve öğretiminde otorite olarak kabul edilen 
bu âlimler “Kıraat	 İmamları” olarak tanınmıştır.

Hicri IV. asırda Ebû Bekir bin Mücahid tarafın-
dan yazılı olarak bir araya getirilen “yedi kıraat”a 
(kıraat-ı seb’a), daha sonra üç kıraat imamının 
okuyuşu da eklenmiştir. Böylece mütevatir kıra-
atların sayısı on olarak tespit edilmiştir ve bu mü-
tevatir kıraatlara “kıraat-ı	aşere"	(on kıraat) adı 
verilmiştir.

Kıraat âlimleri genellikle bu on kıraatı sahih 
kabul etmişlerdir. Bunların dışında kalan ve okunması caiz olmayan kıraatleri ise şâz olarak görmüş-
lerdir.34 

34 İsmail Karaçam, Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 60-69; Ramazan Pakdil, Ta’lim Tecvid ve Kıraat,

s. 343-360.

Bir	kıraatın	sahih	olması	için	
üç	temel	şart	vardır:

1. Peygamberimizden sahihbir 
senetle rivayet edilmesi,
2. Hz. Osman’ın (r.a.) İslam 
merkezlerine gönderdiği mus-
haflardan birinin yazım şekline 
uygun olması,
3. Bir yönüyle de olsa Arapça-
nın gramer kurallarına uygun 
olması.
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YEDİLİ	VE	ONLU	TASNİFE	GÖRE	KIRAAT	İMAMLARI 
	VE	RÂVİLERİ
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Kıraat imamlarının 
her birinin birden çok 
râvisi olmakla birlikte, 
ikişer ravileri meşhur 
olmuştur. Bu kıraatler-
den en meşhur olanı 
ve tercih edileni, ülke-
mizde de okunan Âsım 
kıraatinin Hafs rivaye-
tidir. 

NOT	EDELİM

1. Nâfi     169/785

 a) Kâlûn   220/835

 b) Verş    197/812

2. İbn Kesîr   120/738 

 a) Bezzî    250/864

 b) Kunbü   291/904 l

3. Ebû Amr   154/771

 a) Dûrî     248/862

 b) Sûsî    261/874

4. İbn Âmir    118/736

 a) Hişam   245/859 

 b) İbn Zekvân   242/857

5. Âsım    127/745

 a) Ebû Bekir Şu’be  193/808

 b) Hafs    180/796

6- Hamza b. Habîb  156/773

 a) Halef   229/844

 b) Hallâd   220/835

7- Kisâî    189/805

 a) Ebü’I-Hâris   240/854

 b) Dûrî    248/862

8- Ebû Ca’fer el-Kârî   130/747–48

 a) İbn Verdân   160/777

 b) İbn Cemmâz  170/786

9- Ya’kûb el-Hadramî   205/821

 a) Ruveys    238/852

 b) Ravh    235/849

10- Halef    229/844

 a) Îshak el-Verrâk  286/889

 b) İdris el-Haddâd  292/905

Ölüm	Tarihleri
(Hicri/Miladi)
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ÜNİTEMİZİ	DEĞERLENDİRELİM

A.	Aşağıdaki	çoktan	seçmeli	soruların	doğru	cevaplarını	işaretleyiniz.

1.	Tecvid	ilminde	“ağzın	belirli	bir	bölgesinde	harfin	sesinin	çıktığı	yer”	olarak	tanımlanan	
kavram	 aşağıdakilerden	 hangisidir?

A) Tertil 
B) Hizip 
C) Vasıl  
D) Mahreç 
E) Tedvir
2.	Harflerin	üzerinde	bulunan	ve	harflerin	birbirine	bağlanmasını	ve	sakin	(harekesiz)	olarak	

okunmasını	sağlayan	işarete	ne	ad	verilir?

A) Şedde 
B) Üstün 
C) Esre  
D) Cezim 
E) Ötre
3.	Harflerin	üzerinde	bulunan,	bir	harfin	iki	defa	okunmasını	sağlayan	işaret	aşağıdakilerden	

hangisidir?	

A) Esre 
B) Üstün 
C) Cezim 
D) Ötre 
E) Şedde
4.	Tecvid	ilminde,	Kur’an	okurken	bir	kelimeyi	kendisinden	sonra	gelen	kelimeye,	sesi	ve	ne-

fesi	kesmeden	birleştirmeye	ne	ad	verilir?

A) Vasıl 
B) Vakıf 
C) Edâ 
D) Hizip 
E) Hareke
5.	Tecvid	 ilminde	Kur’an	okurken,	okumaya	 tekrar	başlamak	niyetiyle	bir	 kelime	üzerinde	

sesin	ve	nefesin	kesilmesine	ne	denir?

A) Vakıf  
B) Tertil 
C) Tilâvet 
D) Vasıl 
E) Kıraat
6.	Kur’an-ı	Kerim	tilâvetinde	tecvid	kurallarına	uygun	olarak	tilâveti	hızlı	bir	şekilde	icra	et-

meye	ne	denir?

A) Lahn 
B) Tertil  
C) Tedvir 
D) Hadr  
E) Hizip
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7.	Vakıfla	ilgili	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Vakıf, kelimeyi bölerek yapılmaz.

B) Sonunda tek hareke bulunan kelimelerde sükûn üzerinde durulur.

C) İki ötre ve iki esreli kelimelerde sükûn üzerinde durulur.

D) İki üstünlü kelimelerde, sükûn üzerinde durulur.

E) Sonunda med harfi olan kelimelerde değişiklik olmaz, med harfi üzerinde durulur.

8.	Aşağıda	verilen	durak	işaretlerinden	hangisi	yanlıştır?

A) Vakf-ı câiz (ج): Geçmek ve durmanın mümkün olduğu fakat durmanın daha evlâ olduğu durak.

B) Vakf-ı mutlak (ط): Anlam bakımından cümlenin tamamlanmadığına ve durmak için şartların uy-
gun olmadığına işaret eder.

C) Vakf-ı lâzım (م): Geçildiğinde mana bozulabilir gerekçesiyle durulması önemle istenen durak 
işaretidir.

D) Vakf-ı murahhas (ص): nefes yetmediği zaman durulabilir. Geçmek daha uygundur.

E) Vakf-ı mücevvez (ز): Durmaya izin vardır, ama geçmek daha uygundur.

B.	Aşağıda	boş	bırakılan	yerleri	verilen	uygun	kelimelerle	doldurunuz.

( kıraat İlmi, lahn-i celî, lahn-i hafî, tefsir, vakıf, hadr, tahkik, tedvir )

1. Kur’an’ı tertil ile hadr arasında yani orta bir hızda okumaya “…………………..”  denir.

2. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kuralarına uygun olarak hızlı okumaya “……………” denir.

3. Harflerin kendisinde, harekelerinde veya sükûnlarda yapılan hataya “…………………” denir.

4. Harflerin geçici özelliklerinde oluşan hatalara “……………………….” denir.

5. Kur’an kelimelerindeki farklı okunuşları inceleyen ilim dalına "……………….." denir.

6. Kur’an okurken sesin  ve nefesin kesilmesine “………………” denir.

C.	Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanları	“D”,	yanlış	olanları	“Y”	ile	işaretleyiniz.

1. (.........) Tecvid ilminde, Kur’an okumaya ilk başlamaya veya vakıf yaptıktan sonra okumaya de-
vam etmeye ibtida denir.

2. (.........) Kur'an harflerini seslendiren işaretlere "med" denir.

3. (.........) Vakıf işaretlerini ilk belirleyen Muhammed bin Tayfur es-Secâvendî’dir.

4. (.........) Bir kıraatin sahih kabul edilmesi, onun Arapçanın gramer kurallarına uygun olması şartı-
na bağlı değildir.

5. (.........) Tecvid kurallarını en güzel şekilde uygulamaya ve okuyuşu güzelleştirmede gereken has-
sasiyeti göstermeye tertil (tahkik) denir.

6. (.........) Kur’an-ı Kerim’in ortalama yirmişer sayfadan oluşan bölümlerinin her birine “hizip” adı 
verilir.
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1. Üstün harekenin diğer adı.

2. Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun biçimde tane tane, ağır ağır okunması.

3. Harflerin seslendirilmesini sağlayan işaretler.

4. Harflerin çıkış yeri olan mahreç kelimesinin çoğulu.

5. Kur'an’ı tecvid kurallarına uygun biçimde orta bir okuyuşla okumak.

6. Kur’an okurken tekrar başlamak niyetiyle bir kelime üzerinde sesin ve nefesin kesilmesi.

7. Kur'an'ın kitap hâline gelmiş şekli.

8. Kur'an'da yazılı olan ayetler, Allah’ın sözü

9. Kur’an alfabesinde harfin üstüne konan uzatma işareti

10. Kur’an’da cüzleri dörde ayıran bölümler.

11. Kıraat ilminde otorite olan, meşhur kıraatlerden birisinin kendisine nispet edildiği kişi.

12. Kur’an o kurken tecvid kurallarına ve harekelere riayet etmemek, hatalı okumak.

D.	Aşağıdaki	bulmacayı	çözünüz.

1. Üstün harekenin diğer adı.
2. Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun biçimde tane tane, 
ağır ağır okunması.
3. Harflerin seslendirilmesini sağlayan işaretler.
4. Harflerin çıkış yeri o lan mahreç kelimesinin çoğulu.
5. Kur'an’ı tecvid kurallarına uygun biçimde orta bir 
okuyuşla okumak.
6. Kur’an okurken tekrar başlamak niyetiyle bir kelime 
üzerinde sesin ve nefesin kesilmesi.
7. Kur'an'ın kitap hâline gelmiş  şekli.
8. Kur'an'da yazılı o lan ayetler, Allah’ın sözü
9. Kur’an alfabesinde harfin üstüne konan uzatma işareti
10. Kur’an’da cüzleri dörde ayıran bö lümler.
11. Kıraat ilminde otorite o lan, meşhur kıraatlerden 
birisinin kendisine nispet edildiği kişi.
12. Kur’an okurken tecvid kurallarına ve harekelere riayet 
etmemek, hatalı okumak.
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KUR’AN ÖĞRETİMİNDE TEMEL 
İLKE VE YÖNTEMLER

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1. Kur’an-ı Kerim’de yer alan tefekkür ve tedebbürle ilgili ayetler-
den oluşan bir sunum hazırlayınız.

2. Kur’an öğretimi yöntemi ile ilgili hadisleri araştırınız.

3. Kur’an öğretiminde yaygın olarak yapılan hataları araştırınız.

4. Asr-ı saadetten günümüze Kur’an eğitimi veren kurumları araş-
tırınız.

2. ÜNİTE

(Nahl suresi 90. ayet)
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1. Temel İlkeler 
Eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı olabilmesi, bu faaliyetlerle ilgili temel ilke ve amaçların iyi 

belirlenmesine ve bunların titizlikle uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle eğitim öğretim faaliyetlerin-
de temel ilkeler, hedefe ulaşmada önemli bir yere sahiptir. 

İslam âlimleri, sahabeden günümüze kadar Kur’an öğretimi üzerine bazı temel ilkeler ortaya koy-
muş ve Kur’an öğretimini (talim) bu ilkeler çerçevesinde yürütmüşlerdir. 1

Kur’an öğretiminde, eğitim öğretim alanında gelişen yeni ilke ve yaklaşımları kullanmak elbette ki 
başarıyı artıran unsurlar arasında yer alır. Ancak Kur’an öğretimi sıradan bir olay değildir. Her şeyden 
önce bu öğretimin, dinî bir temeli ve vicdani bir sorumluluğu vardır. Bu nedenle Kur’an öğretiminin 
şer’î temellere dayanması, ihlas ve samimiyeti içermesi, salih amel olarak yapılması ve Allah rızasına 
dayanması esastır2. Eğitim ve öğretimle ilgili diğer ilke ve yaklaşımlar, bu temel ilkeleri destekleyen ve 
onlara yardımcı olan unsurlar olarak görülmelidir.

1 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 263.
2 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 263-264.

İLKELER ÇIKARALIM

- “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

(Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 21; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15. )

- “Kur’an-ı Kerim okuyan müminin tadı ve kokusu güzel ütrücce (ağaç kavunu) gibidir. Kur’an 
okumayan mümin ise, hurma gibidir ki, onun kokusu yok fakat tadı lezzetlidir, Kur’an okuyan 
münafık ise kokusu güzel fakat tadı acı reyhana benzer. Kur’an okumayan münafık ise, tadı acı 
kokusu da olmayan Ebû Cehil karpuzu gibidir.”

( Müslim, Müsâfirîn 243.))

Yukarıdaki hadisi şeriflerden ilkeler çıkaralım:

1. En hayırlı kişi, Kur’an’ı 
öğrenen ve onu başkasına 
öğretendir.

2. 3.

4. 5. 6.
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Kur’an öğretiminin temel ilkelerinden bazıları şunlardır:

Kur’an 
Öğretiminde 
Temel İlkeler

Sevgi Temelli 
Yaklaşım 

Tilâvette Asla 
Uygunluk 

Fem-i 
Muhsin’den 
Öğrenmek 

Harfleri Doğru 
Telaffuz Etmek 

Tecvid 
Kurallarına 

Uygun Okumak 

Tefekkür ve 
Tedebbüre 

Dikkat Etmek 

1.1. Tilâvette Asla Uygunluk 

Kur’an öğretiminin en önemli amaçlarından birisi, onun Peygamber Efendimize indirildiği şekilde 
öğrenilmesini ve okunmasını sağlamaktır. Peygamber Efendimiz, Kur’an’ı kendisine indirildiği şekilde 
ashabına öğretmiş, kurrâ olarak tabir edilen Kur’an muallimlerini yetiştirmiş, Kur’an’ın bu muallimler-
den öğrenilmesini tavsiye etmiştir.3

Kur’an öğretiminde temel ilkeler, zamana ve mekâna göre değişen bir yapıya sahip değildir. 
Kur’an, nazil olduğu dönemden kıyamete kadar metni, lafzı ve hükmü değişmeyecek olan ilahî bir 
beyandır. Bu hakikatler dikkate alınmadığı zaman lafız ve mana arasındaki bütünlük bozulur, Kur’an’ın 
tahrif edilmesine (değiştirilmesine) yönelik anlayışlar ortaya çıkar. Mananın üzerinde koruyucu bir 
örtü gibi olan ve sahih bir senetle Peygamber Efendimize kadar ulaşan lafzın korunması ve bunun “as-
lına uygun olarak tilâvet edilmesi” Kur’an öğretiminin en temel ilkeleri arasında yer alır. Böylece lafzın 
korunması, mananın korunmasına; o da Kur’an’ın aslının korunmasına hizmet etmiş olur. 

Kur’an öğretimi, Peygamberimizin sahabeye öğrettiği usul üzere gerçekleştirilmeli, senedi Pey-
gamber Efendimize ulaşan sahih kıraatlarla (kıraat-ı seb’a ve kıraat-ı aşera) öğretim yapılmalıdır. Ay-
rıca öğretimde lafızların özellikleri ve Arapçanın dil yapısı dikkate alınmalı, “Kur’an’ın öğrenildiği gibi 
öğretilmesi” esası göz önünde bulundurulmalıdır.

3 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 270. Ayrıca bk. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 21.

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

“Doğrusu Kur’an’ı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz.”
(Hicr Suresi, 9. ayet.)

Bu ayeti kerimeyi “tilâvette asla uygunluk” ilkesi çerçevesinde yorumlayınız.

ْلَا اذّلِْكَر َواِنَّا َلُ َلَافُِظوَن ٩   اِنَّا َنُْن نَزَّ



KUR’AN ÖĞRETİMİNDE TEMEL İLKE VE YÖNTEMLER

42

DEĞERLENDİRELİM

“Kur’an’ı şu dört kişiden alın (öğrenin): Abdullah b. Mes’ud, Muaz b. Cebel, Übeyy b. Ka’b ve 
Ebû Huzeyfe’nin mevlâsı Salim.” 

(Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 8.)

Peygamber Efendimizin hadisini, “Kur’an’ın öğrenildiği gibi öğretilmesi” ilkesi 
çerçevesinde değerlendiriniz.

1.2. Fem-i Muhsin’den Öğrenmek 

Kur’an’ın hem lafzı hem de bu 
lafızların okunma şekli Peygamberi-
mizden rivâyet yoluyla gelmiştir. Bu 
nedenle kıraatin, onu rivâyet eden 
bir kâriye dayandırılması gerekmek-
tedir. Bu da tarihî süreçte kıraat 
imamlarının ve bu imamlardan rivâ-
yet edilen farklı kıraatlerin oluşma-
sına neden olmuştur.

Kur’an öğretiminin başarısı, 
bu eğitimin inceliklerini bilen, harf-
lerin mahreç ve sıfatlarına vâkıf,  
tecvid kurallarını iyi özümsemiş, tilâ-
veti mükemmel, okuma ve okutma 
becerileri gelişmiş fem-i muhsin bir 
hocaya bağlıdır. Bu nedenle Kur’an 
öğretiminde hocanın rolü bütün di-
ğer unsurların üzerindedir. Hocanın 
uyguladığı yöntem ve teknikler, kul-
landığı öğretim materyalleri ve eğitim ortamları başarıya katkısı olan yardımcı unsurlarıdır.

Kur’an öğretiminde hedefe ulaşmak, tam olarak ne mevzuata ne müfredata (öğretim programı-
na) ne öğretim materyaline ne de eğitim ortamlarına bağlıdır. Kur’an öğretiminde ehliyet ve maharet 
başarının esas anahtarıdır.4  Ayrıca Kur’an öğretiminin hedefe ulaşmasında, hocanın niteliği ve gayre-
tinin yanında öğrencinin isteği ve çalışması önemli bir yere sahiptir.

4 Fatih Çollak, Kur’an-ı Kerim Dersi Müfredatı ve Öğretim Teknikleri, İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, s. 133-134.  

Kur'an 
öğretimini 

ibadet aşkıyla 
yapabilen

İletişim 
becerileri 
gelişmiş

Dersin özel 
öğretim 

yöntemlerini 
iyi bilen

Vasıflı 
(kari ve mukri), 

mahir  
öğretmenler

Kur’an Öğretiminde;

Başarılı Olabilirler.

Örnek okuyuşlar için Diyanet İşleri Başkanlığının  
(http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/) portalını ziyaret edebilirsiniz.

Seslendirme seçimini 
buradan yapabilirsiniz.
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1.3. Harfleri Doğru Telaffuz Etmek 

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir. Arapçanın dil yapısı ve fonetik özellikleri, Kur’an’ın ke-
lime ve cümle yapılarına farklı bir edebî zevk katmıştır. Ayetlerde yer alan bu edebî zevkin ortaya 
çıkması, Kur’an’ın indiği şekilde okunmasıyla mümkün olur. Bu da Kur’an’ın doğru bir şekilde anlaşıl-
masını kolaylaştırır. Arap alfabesindeki harflerin mahreç ve sıfat özelliklerinin iyi kavratılması Kur’an 
öğretiminin en temel konusunu oluşturur.

 Harflerin mahreç sıfatlarının tam olarak kavratılabilmesi, fem-i muhsin olan bir hocanın rehber-
liğinde düzenli olarak yapılacak çalışmalarla mümkün olabilir. Harflerin mahreç ve sıfatlarını bilerek 
her bir harfin mahrecinden doğru bir şekilde telaffuz edilmesini sağlamak, Kur’an kıraatinin en önemli 
amaçlarından birisidir. Çünkü harflerin Arapçanın fonetik özelliklerine uygun olarak doğru bir şekilde 
seslendirilmesi ve telaffuz edilmesi Kur’an tilâvetinin esasıdır. Kur’an öğretiminde mahreç ve tashih-i 
hurûf çalışması ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Kur’an öğretiminin hem başında hem de iler-
leyen süreçlerinde mahreç ve tashih-i huruf çalışması yapılmalıdır. Bu çalışmalarda bütün harfler; ha-
rekeli, cezimli, şeddeli ve med harfleriyle birlikte tek tek telaffuz edilmelidir. 

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraber-
dir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.”

(Buhârî, Tevhîd, 52; Müslim, Müsâfirîn, 243; Tirmizî, Fezâilu’l-Kur’ân, 13; İbn Mâce, Edeb, 52.)

Peygamber Efendimiz, “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuma” ile neyi ifade etmek istemiş 
olabilir? Yorumlayınız.

Kur’an 
Öğretiminde 

Başarının 
Aşamaları

Fem-i muhsin, 
mahir bir hoca/

öğretici

Tecrübeye 
 dayalı ve yeniliğe 

açık yöntem ve 
teknikler

İyi hazırlanmış 
bir müfredat/

program

Nitelikli öğretim 
materyalleri/araç 
gereçler (Basılı, 

interaktif, görsel 
vb.)

Eğitim ortamları 
(Fiziki mekânlar)
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1.4. Tecvid Kurallarına Uygun Okumak 

Tecvid, harfleri mahreç ve sıfatlarına uygun bir şekilde tellaffuz etmeyi ve tilâvetle ilgili kurallara  
(med, idgam, gunne, vakıf, vasıl, sekte vb.) riayet ederek Kur’an okuma becerisi kazandırmayı amaç-
layan bir ilimdir. Tecvid, Kur’an harflerinin telaffuzu ile ilgili kuralları ortaya koyar. Bu bağlamda harf-
lerin mahreçlerinin tespiti ve sıfatlarının incelenmesi gibi konular, tecvid ilminin en önemli konuları 
arasında yer alır.5

Kur’an-ı Kerim’in “tilâveti ile taabbud olunan (ibadet edilen) bir kitap” olması6 ve “tertil üzere 
okunması”nın emredilmesi7 , tecvid ilminin önemini artırmaktadır. Bu emir tilâveti, lahn-i celîden (açık 
hatadan) kurtaracak kadar tecvid öğrenmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle tecvid kurallarına uyarak 
Kur’an okumak, âlimler tarafından vacip olarak kabul edilmiştir.8

Tecvid kurallarını uygulayarak Kur’an okuyan kimse, Kur’an’ı, “indirildiği şekil üzere”, Arapçanın dil 
ve ses yapısının özelliklerine uygun bir şekilde tilâvet etmiş olur. Böylece hatalı ve yanlış okuyuşlardan 
korunarak Kur’an’dan alacağı feyiz ve bereketi artırmış olur. Bu da hem okuma becerisini geliştirmeyi 
hem de Allah’ın (c.c.) rızasına ve Peygamberimizin sünnetine uygun hareket etmeyi sağlar.

1.5. Tefekkür ve Tedebbüre Dikkat Etmek 

Bir işin ve olayın gidişatı ve sonucu hakkında düşünmeye tefekkür; işin ve olayın sonucunu ve gi-
dişatını önceden kestirmeye ise tedebbür denir. Bu anlamda olayın gidişatını görerek önlem almaya 
da tedbir denir.9 

Kur’an öğretiminde asıl gaye, ortaya koyduğu hakikatler üzerinde düşünerek onu anlamaya ve 
ilkelerini hayatımıza aktarmaya çalışmaktır. Bu yüce gayeye Kur’an’ı, Peygamberimizin ashabına öğ-
rettiği şekilde okuyabilmekle ulaşılır. 

5 Abdurrahman Çetin, “Tecvid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 40, s. 253.
6 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 34.
7 bk. Furkan suresi, 32. ayet; Müzzemmil suresi, 4. ayet.
8 Abdurrahman Çetin, “Tecvid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 40, s. 253.
9 İlhan Kutluer, “Düşünme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 10, s. 53.

Tecvidin Tanımı: Tecvidin Konusu: Tecvidin Hükmü:

Harfleri mahreç 
ve sıfatlarına uygun 
bir şekilde tellaffuz 
etmeyi ve tilâvetle 
ilgili kurallara riayet 
ederek Kur’an okuma 
becerisi kazandırmayı 
amaçlayan bir ilimdir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kavram haritasını tamamlayınız:
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Kur’an öğretiminde temel ilkelerden birisi, lafız ve mana bütünlüğünü dikkate alan bir öğretimi 
esas almaktır. Kur’an’ın lafız ve manasının birlikte öğretilmesi Kur’an’ın daha kolay anlaşılmasına yar-
dımcı olur. Ayetler üzerinde tefekkür ve tedebbür etmek; Rabb’imizin güç ve kuvvetini, sınırsız rahme-
tini, onun kâinat üzerinde tecelli eden isim ve sıfatlarını daha iyi kavramamızı sağlar.

Kur’an öğretimi; Kur’an’ı öğrenen, okuyan, onu anlama çabası taşıyan, öğrendiklerini hem hayatı-
na uygulama hem de başkalarına öğretme konusunda azim ve irade sahibi olan bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamalıdır. 

1.6. Sevgi Temelli Yaklaşım 

Kur’an öğretimi; sevgi, şefkat ve merha-
met eksenli olmalı; Kur’an hocaları müşfik bir 
anne ve baba gibi öğrencilerine yaklaşmalıdır. 
Kur’an öğretiminin “hoca merkezli bir öğre-
tim” olması bu durumu daha da önemli hâle 
getirmektedir. Çünkü hocasını ve dersini se-
ven öğrenci, derse daha yakın ilgi gösterecek, 
öğrenme istek, arzu ve motivasyonu daha can-
lı olacaktır.

“Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla”  
diye başlayan bir eğitim ve öğretimin, Allah’ın 
“rahman” ve “rahîm” sıfatlarının gölgesinde 
şefkat ve merhamet merkezli bir anlayışla de-
vam etmesi ve hoca ile öğrenci arasında gö-
nülden gelen bir muhabbet bağının kurulmasına öncülük edecektir. Müjdeleyen ama nefret ettirme-
yen, kolaylaştıran ama zorlaştırmayan bir öğretim tarzı, Kur’an öğretiminin ruhuna en uygun öğretim 
modelidir. 

“Rahman olan Allah, Kur’an’ı öğretti.”10 diyen Rabb’imiz, bu ifade ile aslında bize Kur’an öğreti-
minin dayanması gereken temel esası öğretmektedir. Bu esas da sevgi, şefkat, merhamet, müsamaha 
ve affetmeyi benimseyen bir metoda dayanır.

10 Rahmân suresi 1-2.  ayet.

Aşağıdaki kavram haritasını tamamlayalım:

Kur'an Öğretiminde Temel Hedef:

Öğrenmek ................... ................... ................... ...................

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

Âl-i İmrân suresinin 189-194. ayetlerinden oluşan aşr-ı şerifi, ayet ayet meâliyle birlikte te-
fekkür ve tedebbür amaçlı birkaç sefer yüzünden okuyunuz.

Kur’an öğretiminde sevgi, şefkat ve merhametin önemli 
bir yeri vardır.
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َحْولَِكۖ  ِمْن  وا  َلنَْفضُّ الَْقلِْب  َغل۪يَظ  ا  َفظًّ ُكنَْت  َولَْو  لَُهمْۚ  ِلَْت   ِ اللّٰ ِمَن  رَْحٍَة  فَبَِما 
فَاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم  ... ١٥٩ 

"Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli 
olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen, onları affet. Onlar için Allah’tan 
bağışlama dile..."

(Âl-i İmrân suresi 159. ayet.)

Ayeti kerimeyi "Kur'an eğitiminde sevgi, şefkat ve merhamet eksenli yaklaşıma" göre 
yorumlayınız. 

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

2. Temel Yöntemler
Eğitim öğretim faaliyetlerinde belirlenen amaçların gerçekleşmesi, programlarda yer alan bilgi, 

beceri ve tutumların kazandırılabilmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle eğitim ve öğretim süreçlerin-
de kullanılan yöntemler oldukça önemli bir yere sahiptir. Arapçadan dilimize geçen “usul” kelimesinin 
karşılığı olan “yöntem” kelimesi; “yol, tarz, metot” kelimeleriyle aşağı yukarı eş anlamlıdır. Yöntemi; 
belirlenen amaçlara, en doğru yolları kullanarak en az zaman, emek ve kaynak harcayarak ulaşabilmek 
için kullanılan usul, tarz veya metot olarak tanımlayabiliriz.11

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin her alanında kullanılan genel geçer öğretim yöntemleri vardır. 
Bu yöntemler; genel ilkeleri, kuralları, yaklaşımları, ölçme ve değerlendirme ölçütlerini ortaya koyar. 
Ancak “genel öğretim yöntemleri”, “özel öğretim yöntemleri” ile desteklenmediği durumlarda kalıcı 
başarılar ortaya koymak mümkün olmayabilir. Özel öğretim yöntemleri, farklı derslerin her birine özel 
amaçlar, ilkeler, yöntemler, materyaller, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ortaya koymayı amaçlar.12

Kur’an öğretimi de kendine özel yöntem ve teknikler kullanmayı gerektiren bir öğretim faaliye-
tidir. Tarih boyunca Müslümanlar Kur’an’ı okumayı ve okutmayı ibadet olarak gördükleri için Kur’an 
öğretimiyle ilgili özel yöntemler geliştirmişlerdir. Asırlardır uygulanan bu özel yöntemler sayesinde, 
Kur’an’ın gönüllere şifa veren feyiz ve bereketi günümüze kadar kesintisiz bir şekilde ulaşmıştır.

 

11 Mustafa Öcal, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, s. 189.
12 Mustafa Öcal, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, s. 191.

Kur'an

 Öğretiminde 

Yöntemler

Semâ‘ Koro Çalışması 
Yapmak

Arz Harf Talimi Yapmak/
Yaptırmak

Edâ
Tecvid Öğretiminde Teori 
ve Uygulama Birlikteliği
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۪ي ِهَ اَْحَسنُۜ ... ١٢٥  اُْدُع اِٰل َسب۪يِل َرّبَِك بِاْلِْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ اْلََسَنةِ وََجادِلُْهْم بِالَّ
“Rabb’inin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde (ikna edici yöntemlerle) tartış...”  

(Nahl suresi, 125. ayet.)

Ayeti kerimeden hareketle “hikmet” ve “yöntem” arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

2.1. Semâ‘

İşitme ve dinleme yoluyla öğrenme ve öğretmeyi ifade eden “semâ‘ yöntemi”, Kur’an öğretimin-
de hocanın, öğretimin merkezinde aktif olarak yer aldığı bir yöntemdir. Kur’an öğretiminde semâ‘ 
yöntemi, Peygamber Efendimizin kullandığı bir yöntemdir. Peygamberimiz, vahyi Cebrail’den (a.s.) bu 
yöntemle almış, ashabına da aynı yöntemle öğretmiştir. Kısaca semâ‘ yöntemiyle öğretim faaliyeti, ilk 
vahiy ile başlamış, Resulullah’ın Kur’an öğretiminde önemli bir yer tutmuş, günümüze kadar da öne-
mini kaybetmemiştir. 13

Semâ‘ yöntemi, Kur’an’ın doğru okunmasını sağlayan en önemli yöntemlerden birisi, belki de en 
önemlisidir. Kur’an’ın “indirildiği şekil üzere okunması”, harflerin mahreç ve sıfatlarına uygun olarak 
telaffuz edilmesine ve tecvid kurallarının tam olarak  uygulanmasına bağlıdır. Bu da ancak fem-i muh-
sin olarak tabir edilen maharetli bir hocadan düzenli bir şekilde ders almakla, dudak talimi ve ses 
eğitimi yapmakla mümkün olur.14  Kur’an öğretiminde öğrencinin iyi bir gözlemci olması gerekir. Ho-
casını dikkatle dinlemeli, dudak hareketlerini takip etmeli ve zaman zaman hocasının okuyuşunu taklit 
etmelidir. 15

 Kur’an okuma becerisini geliştirebilmek için iyi bir dinleyici olmak gerekir. “Kulak kırılmadan ağız 
kırılmaz” ifadesi, semâ‘ yöntemiyle hocadan direkt olarak öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır. 

Semâ‘ yönteminde öğrencinin dik-
katini iyi toplaması, kendini derse tam 
anlamıyla vermesi oldukça önemlidir. 
Bu nedenle öğrencilerin derse iyi mo-
tive edilmeleri gerekmektedir. Eğitim 
ortamları (fiziki mekânlar), öğrencilerin 
oturma planları, hocanın sınıf içindeki 
konumu ve ses tonu ile dersin ve hoca-
nın sevilmesi gibi durumlar, öğrencile-
rin motivasyonunu olumlu ya da olum-
suz olarak etkileyen sebeplerdir.

Semâ‘ yönteminin amacına ulaşma-
sı; hocanın, sınıf ortamında sık sık tilâ-
vet yapmasına ve interaktif materyalleri aktif olarak kullanmasına bağlıdır. Ayrıca hocanın, öğrencile-
rin hatalı okuma ihtimali bulunan yerleri veya telaffuzu zor olan kelimeleri birkaç defa tekrar etmesi 
de gerekir.

13 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 239; Mehmet Dağ, İlahiyat Lisans Tamamlama 
(İlitam) Programlarında Kur’an Dersi, s. 51.

14 Mehmet Dağ, İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programlarında Kur’an Dersi, s. 51.
15 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 239.

Örnek bir Kur’an dersliği
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DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

DİNLEYELİM-UYGULAYALIM

Duhâ ve İnşirâh surelerini semâ‘ yöntemiyle öğretmeninizden veya interaktif öğretim ma-
teryallerinden birkaç defa dinleyiniz. Okuyucunun dudak hareketlerine, ses tonuna ve telaf-
fuzuna dikkat ederek onu taklit etmeye çalışınız. 

2.2. Arz

Sözlükte bir şeyi sunma, gösterme, ortaya çıkarma ve bildirme anlamına gelen arz; Kur’an tilâ-
vetinde öğrencinin dinlediği, öğrendiği, ezberlediği bir yeri hocasına okumasına denir.16 Arz yönte-
mi, tıpkı semâ‘ yönteminde olduğu gibi Resulullah’ın uygulamasına (sünnetine) dayanır. Peygamber 
Efendimiz, her sene ramazan ayında kendisine indirilen Kur’an ayetlerini Cebrail’e (a.s.) arz etmiştir. 
Peygamberimiz, vefatından önce son ramazan ayında ise Kur’an-ı Kerim’i baştan sona Cebrail’e (a.s.) 
iki defa arz etmiştir.17  Günümüzde İslam dünyasında ramazan ayında yaygın olarak uygulanan “muka-
bele” geleneğinin kökü Peygamberimizin bu uygulamasına dayanır.18

Temeli Peygamberimizin sünnetine dayanan ve Kur’an öğretiminde önemli bir yeri olan arz yön-
temi, hoca ve öğrencinin aktif iletişimde olduğu, semâ‘ yöntemiyle hocasını dinleyen öğrencinin aktif 
hâle gelerek kendisini hocasına dinlettiği bir yöntemdir. Dolayısıyla arz ve semâ‘ birbirini tamamlayan 
yöntemlerdir. Sahabe, önce Peygamberimizi dinlemiş (semâ‘), daha sonra öğrendiklerini Peygambe-
rimize arz etmiştir. Bu uygulama, asr-ı saadetten beri uygulanagelen ve Kur’an öğretiminin temelini 
oluşturan bir uygulamadır.19

Kur’an öğretiminde arz yöntemi, öğrencilerin eksiklerini ve hatalarını düzeltme açısından oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Kur’an öğreticileri, öğrencilerinin en ufak mahreç, telaffuz, tecvid ve hareke 
hatasını/yanlışını dikkate almak ve anında bunları düzeltmekle yükümlüdür. Öğrenciler, tek tek dik-
katlice dinlenilmeli; okuma becerileri, kavrayış düzeyleri ve tecvidleri uygulama durumları not edilme-
li;  ezberlerinin nitelikleri ve ezber yeterlilikleri takip edilmeli; hata ve yanlışlar yerinde müdahalelerle 
düzeltilmelidir. 

16 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 241.
17 bk. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 33.
18 Abdülbaki Turan, “Arza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 3, s. 447.
19 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 241-242.

DİNLEYELİM-UYGULAYALIM

Beyyine suresini semâ‘ yöntemiyle öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerin-
den birkaç defa dinledikten sonra sureyi yüzünden ve ezbere “arz” yöntemini kullanarak öğret-
meninize dinletiniz.

َل ُتَّرِْك بِه۪ لَِسانََك ِلَْعَجَل بِه۪ۜ 16 
 “(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.”

(Kıyâme suresi, 16. ayet.) 

Kur’an tilâvetinde semâ‘ metodunun yeri ve önemi açısından ayeti yorumlayınız.
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2.3. Edâ

Sözlükte “yerine getirme, borç ödeme” anlamlarına gelen edâ; kıraat ilminde “tilâvet esnasın-
da harflerin hakkını vererek Kur’an’ı gereği gibi okumak”; “hocanın öğrettiği şekilde lafızları tekrar 
etmek ve bunları öğretildiği biçimde okumak” gibi anlamlara gelir. Edâ yöntemi, Peygamberimizin, 
Kur’an ayetlerini Cebrail’den (a.s.) öğrenmesi ve öğrendiği bölümleri hemen ona geri okumasına ben-
zeyen bir yöntemdir.20

Semâ‘ ve arz yöntemlerinin uygulaması olarak ifade edilen edâ yöntemi;21 kısa aralıklarla ayetlerin 
bölümler hâlinde öğretilip tekrar edilmesi esasına dayanır. Edâ yönteminde asıl olan, mümkün olan 
en kısa zamanda öğretilen bölümün telaffuzunun doğru bir şekilde kavratılması ve konunun tekrarlar 
yoluyla pekiştirilmesidir.

Bu yöntem,  öğrencinin kavrayış düzeyleri ve tecvidleri uygulama becerilerine bağlı olarak okuma 
becerileri geliştikçe yavaş yavaş azaltılabilir. Ancak özensiz bir şekilde başlanılan Kur’an öğretimi, iler-
leyen süreçte yanlışların kalıcı hâle gelmesine ve hataların hafızaya yerleşmesine sebep olur. Bu ne-
denle Kur’an öğretiminde “ilk hoca” oldukça önemlidir. Hocanın vasıflı bir kari olması ve öğrencilerine 
iyi bir okuma becerisi kazandırması hedeflenen başarıya ulaşmada en önemli etkendir.22

2.4. Koro Çalışması Yapmak

Kur’an öğretiminde bireysel 
olarak çalışmak kadar koro hâlin-
de çalışmak da önemli bir yer tutar 
ve öğrencilerin aktif olarak der-
se katılımını sağlar. Bu çalışmada 
öğrenciler, belli bir okuyuş tarzını 
hocanın kendilerine öğrettiği şek-
liyle defalarca tekrar ederek doğ-
ru okuma becerisi kazanabilir, öğ-
renciler arasında birlikte iş yapma 
duygusu hâkim olur, hocanın ve 
tüm öğrencilerin aktif olarak öğre-
tim sürecine katılımı gerçekleşmiş 
olur. Bu yöntem, öğrencilerin ders 
boyunca dikkatlerinin canlı kalma-
sını ve ders dışı şeylerle meşgul 
olmamalarını sağlar. Aynı kelime, 
cümle ve ayetlerin sık sık tekrar 
edilmesi, öğrencilerde ayetlerle 
ilgili kulak aşinalığı ve dil alışkanlığı meydana getirir.” Ayrıca ezberlenecek bölümlerin birçok kişi tara-
fından daha kısa zamanda ezberlenmesini sağlar.

20 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 242-243.
21 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 243.
22 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 270.

DİNLEYELİM-UYGULAYALIM

“Semâ‘, arz, edâ” yöntemlerini kullanarak ezberlediğiniz Bakara suresi 154-157. ayetlerini 
öğretmeninize dinletiniz.

Örnek okuyuşlar için  
EBA Kur’an-ı Kerim Dersleri İnteraktif Öğretim Materyali sayfasını 

 (http://www.eba.gov.tr/kuranuygulamasi) ziyaret edebilirsiniz.
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Koro çalışmalarında öğretmenin mümkünse ayakta olması ya da tüm öğrenciler tarafından gö-
rülecek bir yerde oturması sınıf veya grup yönetimi/hâkimiyeti açısından önemlidir. Öğretmen oku-
tacağı sayfaya ya da sureye önceden hazırlanmalı, hangi harf ve kelimeler üzerinde özenle durması 
gerektiğini belirlemelidir. Koro çalışması sırasında zaman zaman tek tek veya küçük gruplar hâlinde 
tekrarlar yaptırılmalıdır. Koro çalışmalarının daha verimli olması için özel Kur’an dersliklerinin oluştu-
rulması veya sınıfların ses yalıtımının yaptırılması faydalı olacaktır.

2.5. Harf Talimi Yapmak/Yaptırmak

Kur’an harflerini doğru bir şekilde telaffuz edebilme becerisi, Kur’an öğretiminin en önemli aşa-
masını oluşturur. Kur’an öğretiminin başından itibaren dikkatli ve özenli bir şekilde harflerin telaffu-
zuyla ilgili becerilerin kazandırılmasına yönelik etkinlik ve çalışmalar düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Kur’an öğretiminde mehâric-i hurûf veya tashih-i hurûf çalışması da denilen “harf talimi çalışması”, 
Kuran harflerinin Arapçanın ses özelliklerine uygun olarak öğretilebilmesi için yapılması zorunlu olan 
bir çalışmadır. Harflerin yanlış telaffuzu, anlamın değişmesine, lafız mana bütünlüğünün ortadan kalk-
masına, namazın fasit olmasına (bozulmasına) sebep olur.23  Bu nedenle öğrencilerin telaffuz hataları, 
alışkanlık hâline gelmeden, yerinde müdahalelerle ve örnek okuyuşlarla anında düzeltilmelidir. 24

 Kur’an harflerini, mahreçlerine uygun şekilde çıkarma ve onları sıfatlarıyla birlikte telaffuz etme 
becerisi kazandırmak, Kur’an öğretiminin en önemli amaçlarından birisidir. Bu amacın gerçekleşmesi-
ne yönelik yapılacak çalışmalar (talim), “Kur’an’ın tertil üzere okunması”25  ilahî emrinin yerine getiril-
mesine hizmet edecektir.26 

23 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 327-329.
24 Mehmet Adıgüzel, Kur’an Öğretim Metotları ve Öğreticilik Vasıfları, s. 209
25 bk. Müzzemmil suresi, 4. ayet.
26 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 270-271.

Örnek Tashih-i 
Huruf Çalışması

َج   ِج   ُج اَْج  ِاْج  اُْج

َجا  ِجي  ُجواَجَّ  ِاجَّ  اُجَّ

NOT EDELİM

Harf talimi (mahreç/tashih-i hurûf) 
çalışmalarında; harfler tek tek mah-
reçlerinden gür bir sesle, önce hare-
kelerle sonra da sırasıyla cezim, şedde 
ve medlerle birlikte telaffuz edilmeli-
dir. Her bir harf, önce hoca tarafından 
seslendirilmeli, sonra da öğrenciler 
tarafından koro hâlinde tekrar edil-
melidir.
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2.6. Tecvid Öğretiminde Teori ve Uygulama Birlikteliği

Tecvid; Kur’an-ı Kerim’i aslına ve usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmayı amaçlayan; 
harflerin mahreç ve sıfatlarından bahseden bir ilimdir. Tecvid ilmi; Kur’an tilâvetinin şeklini, ölçüsünü 
ve ilkelerini ortaya koyan bir ilim dalı olarak hem nazari (teorik) bilgileri hem de bu bilgilerin tatbika-
tını (uygulamasını) öğretir.27  

Kur’an tilâvetinde asıl hedef, Allah’ın (c.c.) kelamını, Peygamberimize indirildiği şekilde, aslına 
uygun olarak okuyabilmektir. Bu hedefin gerçekleşmesi de tecvid ilminin belirlediği ölçülerin iyi bir 
şekilde kavranmasına ve tilâvet esnasında bu ölçülerin dikkatli ve özenli bir şekilde uygulanmasına 
bağlıdır. Bu nedenle Kur’an öğretiminde tecvidin teorik bilgileri verilirken uygulama boyutu ihmal 
edilmemeli, öğrenilen bilgilerin seçilen ayetler veya bölümler üzerinde uygulaması yapılmalıdır. Yü-
zünden okuma ve ezber çalışmalarında da tecvid uygulamaları ihmal edilmemeli, öğrencilerin yaptığı 
hatalarla ilgili kısa açıklamalar yapılmalı ve doğru uygulama gösterilmelidir. 

Kur’an öğretimi yapılırken medlerin ölçüsü, gunne ve idgamların miktarı gibi teorik bilgiler örnek 
okuyuşlarla uygulamalı olarak pekiştirilmeli ve zaman zaman bunlar tekrar edilmelidir. Tecvid öğreti-
minde konular öncelik ve kullanışlılık sırasına göre öğretilmelidir. 28 

27 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 75-76.
28 Mehmet Adıgüzel, Kur’an Öğretim Metotları ve Öğreticilik Vasıfları, s. 211.

Tecvid Öğretiminde Ana İlkeler

Tecvid öğretimin-
de belirli ıstılahlara, 
kalıplaşmış ifade ve 
deyimlere yer veril-
meli, ancak anlatımda 
sade, kolay ve anlaşılır 
bir dil kullanılmalıdır.

Tecvid öğretimin-

de teori ve uygulama 

arasında iyi bir denge 

kurulmalıdır. 

Tecvid öğreti-
minde görsel, işitsel 

ve interaktif öğretim 

materyallerinden ak-
tif bir şekilde yarar-

lanılmalıdır.

Tecvid uygulamasında gö-
rülen yaygın hatalar üzerinde 
sık sık durulmalı, bunlarla ilgili 
farklı etkinliklere yer verilme-
lidir. 

Öğrencilerin ileride 
öğretici olma ihtimal-
leri göz önünde bulun-
durularak onlara iyi bir 
tecvid öğretim metodu 
kazandırılmalıdır.
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ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an öğretiminde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Edâ  
B) Sema’ 
C) Arz 
D) Koro Çalışması 
E) İbtida

2. Harfleri mahreç ve sıfatlarına uygun bir şekilde tellaffuz etme ve tilâvetle ilgili ku-
rallara (med, idgam, gunne, vakıf, vasıl, sekte vb.) riayet ederek Kur’an okuma becerisi 
kazandırmayı amaçlayan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir 
B) Tecvid  
C) Akaid 
D) Fıkıh 
E) Kelam

3. Kuran öğretiminde işitme ve dinleme yoluyla öğrenme ve öğretmeyi ifade eden yön-
tem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Arz 
B) Semâ 
C) Koro 
D) Talim 
E) Edâ

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an öğretiminde kullanılan temel ilkelerden biri değildir?

A) Kur’an’ı fem-i muhsin bir hocadan öğrenmek
B) Kur’an’ı aslına uygun olarak tilâvet etmek
C) Harfleri doğru telaffuz etmek
D) Koro çalışması yapmak
E) Tecvid kurallarına uygun okumak 

5. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an öğretiminde temel hedeflerden değildir?

A) Kur’an’ı usulüne uygun olarak okumak
B) Kur’an’ı anlama çabası taşımak
C) Kur’an’ı farklı makamlarda okumak
D) Kur’an’ı başkalarına öğretme konusunda azim ve irade sahibi olmak
E) Kur’an’ı hayatına aktarma gayreti göstermek
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B. Aşağıda boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

(vacip, sünnet, lafız ve mana, cümle yapısı, mahreç ve sıfat, hoca merkezli, bireysel, semâ’, edâ)

1. Kur’an öğretimi “…………………………….” bir öğretimdir.

2. Kur’an öğretiminde temel ilkelerden birisi,  “…………………………” bütünlüğünü dikkate 
alan bir öğretimi esas almaktır.

3. Tecvid kurallarına uyarak Kur’an okumak, âlimler tarafından “...................” olarak kabul 
edilmiştir.

4. Harflerin “……………………………..………” özelliklerinin iyi kavratılması Kur’an öğretimi-
nin ilk ve en temel konusunu oluşturur.

5. Kur’an öğretiminde hocanın öğrettiği şekilde lafızları tekrar ederek  bunları öğretildiği 
gibi okumaya “…………………” denir. 

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” ile işaretleyiniz.

1. (.........) Kur’an tilâvetinde asıl hedef Allah’ın (c.c.) kelamını Peygamberimize indirildiği şe-
kilde, aslına uygun olarak okuyabilmektir.

2. (.........) Semâ’, Kur’an öğretiminde hocanın, öğretimin merkezinde aktif olarak yer aldığı 
bir yöntemdir.

3. (.........) Kur’an öğretiminde asıl gaye, onu anlamaya ve ortaya koyduğu ilkeleri hayatımıza 
aktarmaya çalışmaktır.

4. (.........) Kur’an tilâvetinde öğrencinin dinlediği, öğrendiği, ezberlediği bir yeri hocasına 
okumasına harf talimi yapma denir.

5. (.........) Kur’an okurken  tefekkür ve tedebbür ederek düşünmek; Rabb’imizin güç ve kuv-
vetini, sınırsız rahmetini, O’nun kâinat üzerinde tecelli eden isim ve sıfatlarını daha 
iyi kavramamızı sağlar.
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1. Arapça’dan dilimize geçen “usul” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılan kelime.

2. Kur’an harflerini, mahreç ve sıfatlarına uygun olarak okuyabilmek için alıştırma çalışması yap-
mak.

3. Bir başkasının Kur’an-ı Kerim’i okuyuşunu takip etmek suretiyle yapılan kıraat.

4. Bir iş ve olayın sonucunu ve gidişatını önceden kestirmek, çıkarımda bulunmak.

5. Kur’an’ı, “ehlinden öğrenmek” diye nitelendirebileceğimiz bir usulle hocayı dinleyerek öğrenme 
yöntemi.

6. Tilâvetle ilgili kurallara riayet ederek Kur’an okuma becerisi kazandırmayı amaçlayan ilim.

7. Bir iş ve olayın gidişatı ve sonucu hakkında derinlemesine düşünmek.

8. Peygamberimiz döneminde yetişmiş Kur’an muallimlerine verilen genel ad.

9. Öğrencinin Kur’an-ı Kerim’den öğrendiği veya ezberlediği bir yeri hocasına okuması.

10. Yerine getirme, borç ödeme gibi anlamlara gelen kelime.

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Arapçadan dilimize geçen “usul” kelimesinin Türkçe 
karşılığı o larak kullanılan kelime.
2. Kur’an harflerini, mahreç ve sıfatlarına uygun o larak 
okuyabilmek için alıştırma çalışması yapmak.
3. Bir başkasının Kur’an-ı Kerim’i okuyuşunu takip etmek 
suretiyle yapılan kıraat.
4. Bir iş ve o layın sonucunu ve gidişatını önceden 
kestirmek, çıkarımda bulunmak.
5. Kur’an’ı, “ehlinden öğrenmek” diye 
nitelendirebileceğimiz bir usulle hocayı dinleyerek 
öğrenme yöntemi.
6. Tilâvetle ilgili kurallara riayet ederek Kur’an okuma 
becerisi kazandırmayı amaçlayan ilim.
7. Bir iş ve o layın gidişatı ve sonucu hakkında 
derinlemesine düşünmek.
8. Peygamberimiz döneminde yetişmiş Kur’an 
muallimlerine verilen genel ad.
9. Öğrencinin Kur’an-ı Kerim’den öğrendiği veya 
ezberlediği bir yeri hocasına okuması.
10. Yerine getirme, borç ödeme gibi anlamlara gelen 
kelime.

1 2 3 4

5

6

7 8

9

10
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EZBERLENECEK SURELER, 
AYETLER VE ANLAMLARI

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM

1.	Ayetlerin	nüzul	sebebi	ne	demektir?	Ünitemizde	yer	alan	sure-
lerin	nüzul	sebeplerini	tefsirlerden	araştırınız.

2.	Mekke	ve	Medine	dönemlerinde	inen	surelerin	temel	özellikle-
rini	araştırarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

3.	Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi’nden	”Duhâ,	İnşirâh,	
Tîn,	Alak,	Beyyine,	Zilzâl,	Kâri’a,	Nebe’	ve	Yâsîn”	sureleri	ile	ilgili	
maddeleri	 okuyarak	 öğrendiklerinizi	 arkadaşlarınızla	 paylaşı-
nız.

4.	Yâsîn	suresinin	çok	okunmasının	sebeplerini	araştırınız.

3. ÜNİTE

(Fâtır	suresi	32.	ayet)
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1. Kur’an’ı Anlayarak Okumanın Amacı 
İnsan,	 yaratılışında	 var	 olan	 özellikler	

nedeniyle	 peygamberlerin	 tebliğ	 ettikleri	
hakikatleri	kavrama	ve	bu	hakikatleri	güzel	
bir	 şekilde	 hayatına	 uygulama	 becerisine	
sahiptir.	 İnsan,	 aklı	 sayesinde	Allah’ın	 (c.c.)	
kendisine	 yüklediği	 emaneti	 kavrayarak	
O’nun	rızasına	uygun	bir	hayat	sürebilir.	An-
cak	 tarih	boyunca	 insanın	aklının	 tıkandığı,	
doğru	 ile	 yanlış	 arasında	 tercih	 yapmada	
zorlandığı	ve	iyi	ile	kötüyü	ayırt	etmede	ya-
nıldığı	 dönemler	 her	 zaman	 olmuştur.	 Bu	
dönemlerde	 insanın	 imdadına	 ilahî	 yardım	
yetişmiş,	bu	yardımla	insanoğlunun	kararan	
ufku	aydınlanmıştır.

Allah	(c.c.),	Hz.	Âdem’den	(a.s.)	başlaya-
rak	Hz.	Muhammed’e	(s.a.v.)	kadar,	insanla-
ra	vahiy	ve	peygamber	göndererek	hak	 ile	batılı,	doğru	 ile	yanlışı,	 iyi	 ile	kötüyü	birbirinden	ayırma	
konusunda	 yol	 göstermiştir.

Vahiy	 zincirinin	 son	 halkası	 olan	Kur’an-ı	 Kerim	bizlere	 doğru	 yolu	 göstermek	 üzere	 âlemlerin	
Rabb'i	olan	Allah	(c.c.)	tarafından	gönderilen	ilahî	emanettir.1	Bu	nedenle	Kur’an’ın	anlaşılması,	onun	
çağları	aşan	ilkelerinin	hayata	geçirilebilmesi	büyük	önem	taşımaktadır.	Bunun	geçekleşmesi	de	an-
cak	Kur’an’ın	düzenli	olarak	tertil	üzere	okunmasına;	onun	Allah’a	(c.c.),	tabiata,		insana,	dünyaya	ve	
ahirete	ilişkin	ayetleri	üzerinde	tefekkür	edilmesine	ve	bu	ayetlerden	ahlaki	ilkeler	çıkarılarak	öğüt	
ve	 ibret	alınmasına	bağlıdır.	Çünkü	Kur’an,	 insanı	 ilgilendiren	her	konuda,	hayatın	her	alanında	ona	
rehberlik	etmek	üzere	gönderilmiştir.	“Ey insanlar! İşte size Rabb'inizden bir öğüt, kalplere bir şifa 
ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.”2		ayeti	kerimesi,	Kur’an’ın	
gönderiliş	amacını	ve	bizler	için	önemini	açık	bir	şekilde	ortaya	koymaktadır.

1	 bk.	Bakara	suresi,	2.	ayet;	Nahl	suresi,	89.	ayet;	İsrâ	suresi,	9,	82.	ayetler.
2	 Yûnus	suresi,	57.	ayet.	Ayrıca	bk.	İsrâ	suresi,		9.	ayet.

DÜŞÜNELİM - YORUMLAYALIM

َباِل فَاََبْيَ اَْن َيِْملَْنَها َواَْشَفْقَن ِمنَْها وََحَلََها  ٰمَواِت َواْلَرِْض َواْلِ اِنَّا َعَرْضَنا اْلََمانََة َعَ السَّ
اْلِنَْسانُۜ اِنَُّه َكَن َظلُوماً َجُهوًلۙ ٧٢

“Biz	emaneti,	göklere,	yere	ve	dağlara	teklif	ettik	de	onlar	bunu	yüklenmekten	çekindiler,	
(sorumluluğundan)	korktular.	Onu	insan	yüklendi.	Doğrusu	o	çok	zalim,	çok	cahildir.”	

(Ahzâb	suresi,	72.	ayet.)

Ayeti kerimede  “göklere, yere, dağlara ve insana” teklif edilen “emanet” neler olabi-
lir? Yorumlayınız.

Kur'an,	okunmak,	anlaşılmak	ve	ilkeleri	yaşanmak	üzere	
gönderilen	bir	kitaptır.
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Tevhid

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

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

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

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

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

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

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

Kur’an-ı	Kerim’in	gönderiliş	amacının	kavranılabilmesi	ve	bu	 ilahî	kitabın	 feyiz	ve	bereketinden	
faydalanılabilmesi	onun	doğru	olarak	anlaşılabilmesi	 ile	mümkün	olacaktır.	Kur’an,	anlaşılsın	ve	ha-
yat	veren	ilkeleri	rehber	edinilsin	diye	gönderilen	bir	kitaptır.	“(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, 
ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”3	 ayeti,	 Kur’an’ın	 anlaşılması,	
öğüt	ve	ibret	alınması	gereken	bir	kitap	olduğunu	ifade	etmektedir.

İnsan,	 vahiyle	 (haber-i	 sadık)	 kendisine	
bildirilen	 hakikatleri	 ve	 salim	 duyu	 organ-
ları	 ile	 elde	 ettiği	 bilgileri	 ancak	 selim	 bir	
akılla	 kavrayabilir.	 Sağlam	ve	özelliğini	 kay-
betmemiş	duyu	organları	ile	sağduyu	sahibi,	
hüküm	ve	kararlarında	iyi	 ile	kötüyü	ayırma	
yeteneği	 olan	 selim	 akıl,	 ilahî	 hakikatleri	
kavramada	 çok	önemli	 bir	 yere	 sahiptir.	 İn-
san	 sadık	 haberi	 (peygamberlerin	 bildirdiği	
hakikatleri)	ve	salim	duyu	organlarıyla	elde	
ettiği	bilgileri	selim	akılla	sağlıklı	bir	şekilde	
değerlendirebilir;	 doğru	 bilgi,	 doğru	 inanç	
ve	 doğru	 davranışa	 ulaşabilir.	 Tüm	 bu	 sü-
reçlerin	sonunda	da	yaratılış	amacına	uygun	
hareket	ederek	Rabbine	iyi	bir	kul,	Peygam-
berine	sadık	bir	ümmet,	kendine	ve	yaşadığı	
topluma	hayırlı	 ve	 faydalı	bir	birey	olur.

Kur’an	ortaya	koyduğu	hüküm	ve	ilkeler-
le	 insanda	 şu	üç	 temel	 hedefi	 gerçekleştir-
meyi	amaçlar:

• Doğru	bilgi	

• Doğru	inanç	

• Doğru	davranış

3	 Sâd	suresi,	29.	ayet;	Ayrıca	bk.:	Nisa	suresi,	82.	ayet;	Mü’minûn	suresi,	68.	ayet;	Muhammed	suresi,	24.	ayet.

İLKELER ÇIKARALIM

“Allah’ın	kitabı	Kur’an’da	sizden	öncekilerin	kıs-
saları,	 sizden	 sonrakilerin	 haberleri,	 aranızdaki	 me-
selelerin	hükümleri	vardır.	O,	doğruyu	eğriden	(hakkı	
batıldan)	ayıran	bir	kitaptır.	O,	anlamsız	bir	söz	değil-
dir.		O,	Allah’ın	sağlam	ipidir.	O,	hikmet	dolu	sözlerdir.		
O,	 dosdoğru	 yoldur.	Kötü	 arzular	 asla	onu	hedefin-
den	saptıramaz.	Diller	onu	karıştırıp	bozamaz.	Âlim-
ler	ona	doyamaz.	Takva	sahipleri	ondan	usanmaz.	O	
tekrar	tekrar	okunmakla	eskimez.		…	Onun	ölçüleri-
ne	göre	konuşan	doğruyu	söyler.	Ona	göre	davranan	
sevap	kazanır.	Onunla	hükmeden	âdil	olur.	Ona	çağı-

ran	doğru	yola	çağırmış	olur.”	

(Tirmizî,	Fedâilü’l-Kur’an,	14.)

Yukarıdaki hadisi şeriften Kur’an-ı Kerim’in 
özellikleri ile ilgili ilkeler çıkaralım:

1. ...................................................................................

2. ...................................................................................

3. ...................................................................................

4. ...................................................................................

5.	...................................................................................

Kur’an’ın ana konuları ile ilgili kavram haritasını tamamlayınız.
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1.1. Doğru Bilgi

Doğru bilgi;	 insanın	 araştırma,	 gözlem,	
düşünme	ve	sorgulama	sonucunda	elde	ettiği	
verileri	 analiz	 ederek	ulaştığı	 bilgiye	denilir.4 
Ancak	bu	süreçte	ulaşılan	bilgilerin	zan	ifade	
etmemesi	 ve	 insanı	 yanıltmaması	 kişinin	 ön-
yargılarından	 kurtulabilmesine,	 olayları	 nes-
nel	 bir	 biçimde	 değerlendirebilmesine	 bağlı-
dır.	Böyle	yapılmadığı	zaman	doğru	ve	sağlıklı	
bilgiye	ulaşmak	her	 zaman	mümkün	olmaya-
bilir.

Kur’an	 insanın	 doğru	 bilgiye	 ulaşmasını,5 
zandan	 uzak	 bir	 bakış	 açısına	 sahip	 olması-
nı6	 ve	 sözün	 en	 güzeline	 uymasını7	 emreder.	
Kur’an’ın	 bu	 tavsiyesi	 dikkate	 alınmadığı	 za-
man	insan,	duygularının,	kuruntularının	ve	ön	
yargılarının	esiri	olabilir.	Bu	da	insanın,	doğru	
düşünce,	 karar,	 inanç	 ve	 davranış	 sahibi	 olmasını	 engeller.

Kur’an’a	göre	doğru	bilgi;	vahiy	(haber-i	sadık),	selim	akıl	ve	salim	duyular	yolu	ile	elde	edilebilir.8 
Vahiy;	insana	yaratıcısını	tanıtır,	varlık	sebebini	kavratır,	Allah’a	(c.c.)	kulluk	etme,	nimete	şükretme	ve	
fıtrata	uygun	olarak	yaşama	yollarını	öğretir.	Kâinat	ve	kâinattaki	düzen	ile	insanın	duyu	ve	idrakiyle	
kavrayamayacağı	gayb	âlemi	hakkında	bilgiler	verir;	inanç,	ahlak	ve	sosyal	hayatla	ilgili	evrensel	ölçüt-
ler	ortaya	koyar.

Kur’an’da	doğru	bilgiyle	özdeş	görülen	kavramlardan	biri	de	hikmettir.9	Hikmeti;	doğru	 inanca	
ulaştıran	bilgi,	doğru	bilgi	üzerine	inşa	edilen	salih	amel,	ilim	ve	amelde	doğruluktan	şaşmamak	olarak	
yorumlayabiliriz.

Kur’an;	ana	ilkeler	koyarak	insanın	dikkatini	önemli	konulara	çeker,	ideal	insan	ve	toplumlardan	
örnekler	verir,	insanın	bu	ana	ilkeler	ve	örnek	hayatlardan	yola	çıkarak	yeryüzünün	imar	ve	ıslahı	için	
çalışmasını,	iyi	niyet	ve	salih	amellerle	hayatı	anlamlandırmasını	ister.

Kur’an;	vahyin	ortaya	koyduğu	ilkeleri	dikkate	alan,	kendi	heva	ve	hevesine	köle	olmayan	akıl	ve	
duyuları	da	tıpkı	vahiy	gibi	birer	bilgi	kaynağı	olarak	görür.	Kur’an’a	göre	insan,	aklını	ve	duyu	organ-
larını	doğru	kullanarak	Allah’ın	 (c.c.)	gücü	ve	kudreti	üzerinde	düşünmeli,	hem	kendini	hem	de	dış	
dünyayı	gözlemlemeli	ve	bunlar	üzerinde	tefekkür	etmelidir.10		Kur’an,	doğru	bilgiye	dayanmayan	bir	
inanç	ve	davranışın	insanı	cahiliye	âdetlerine	ve	yaşantısına	götürebileceği	uyarısını	yapar.	Bu	neden-
le	o,	akıl	ve	duyular	aracılığıyla	elde	edilen	bilgilerin	vahyin	ölçülerine	göre	değerlendirilerek	sağlıklı	
bilgiye	ulaşılmasını	tavsiye	eder.	

 “Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?”11  
ayeti,	Kur’an’ın,	öğüt	alınmak	üzere	gönderilmiş	bir	kitap	olduğunu	dile	getirmektedir.		Bu	nedenle	
Kur’an’ın,	lafız	ve	manası	bir	bütün	olarak	ele	alınmalı,	onu	anlamak	için		gayret	gösterilmelidir.	Onun	
ilke,	öğüt,	emir	ve	yasakları	dikkate	alınarak	doğru	bilgiye	ulaşma	hedeflenmelidir.

4	 Ahmet	Cevizci,	Felsefe	Sözlüğü,	s.	123.
5	 bk.	İsrâ	suresi,	36.	ayet.
6	 bk.	Hucurât	suresi,	12.	ayet.
7	 bk.	Zümer	suresi,	18.	ayet.
8	 bk.	Bakara	suresi,	171.	ayet;	A’râf	suresi	179.	ayet;	Mülk	suresi,	22.	ayet.
9	 bk.	Bakara	suresi,	231,	269.	ayetler;	Nahl	suresi	125.	ayet;	Lokman	suresi	12.	ayet.
10	 bk.	Bakara	suresi,	164.	ayet;	Âl-i	İmrân	suresi,	190.	ayet;		Ra’d	suresi,	19.	ayet;	Ankebût	suresi,	43.	ayet.
11	 Kamer	suresi,	17.	ayet.

Kur’an’a	göre	insan,	aklını	ve	duyu	organlarını
doğru	kullanarak	vahyin	ışığında	doğru	bilgiye	ulaşabilir.
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1.2. Doğru İnanç

İnanç;	genel	olarak	bir	şeyin	veya	düşüncenin	
doğruluğuna	kesin	olarak	 inanma,	onun	doğrulu-
ğu	üzerinde	şüphe	duymama	ve	onu	gönülden	be-
nimsemedir.	Başka	bir	deyişle	 inanç,	herhangi	bir	
şeye	gönülden	inanma	ve	iman	etme	olarak	ifade	
edilebilir.12	 Kur’an’ın	 en	önemli	 hedeflerinden	bi-
risi,	 insanların	doğru	inancı	bulmalarını	sağlamak-
tır.	Kur’an,	bunu	insanlara	en	doğru	bilgiyi	(vahyi)	
ulaştırarak	 ve	 onların	 akıl	 ve	 duyularını	 harekete	
geçirerek	 yapmayı	 hedeflemektedir.

Allah	 (c.c.);	 Hz.	 Âdem’den	 (a.s.),	 Hz.	 Muham-
med’e	(s.a.v.)	kadar	her	peygamberi	özü	ve	kayna-
ğı	bir	olan	doğru	inancı	insanoğluna	tebliğ	etmek	
üzere	 göndermiştir.	 Bu	 inancın	 temelini	 tevhid	
inancı	oluşturur.	“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere; ‘Benden başka ilah yoktur. 
Öyleyse yalnız bana kulluk edin.’ diye vahyettik.”13  ayeti,	peygamberlerin	insanoğluna	tebliğ	ettik-
leri	 inancın	 temelini	göstermesi	bakımından	güzel	bir	örnektir.	

“Allah’tan	(c.c.)	başka	hiçbir	ilah	kabul	etmeme	ve	hiçbir	şeyi	O’na	ortak	koşmama”	şeklinde	ifade	
edilebilecek	olan	tevhid inancı,	Kur’an’ın	merkezini	oluşturur.	Kur’an,	her	insanı	bu	inancı	kabul	et-
meye	davet	eder.	O,	tevhid	inancını	temellendirirken	insanın	iç	ve	dış	dünyasındaki	kusursuz	ve	mü-
kemmel	düzenden	hareket	ederek	bu	mükemmel	düzenin	kendi	kendine	ve	tesadüfen	olamayacağını	
vurgular.	

Tevhid	inancı,	diğer	iman	esaslarını	kapsayan	bir	özelliğe	sahiptir.	Bu	nedenle	insanlık	tarihî	bo-
yunca	hak	ve	batıl	mücadelesinin	temelini	tevhid	inancı	oluşturmaktadır.	Kur’an-ı	Kerim’de	yer	alan	

12	 Ahmet	Cevizci,	Felsefe	Sözlüğü,	s.	463.
13	 Enbiyâ	suresi,	25.	ayet.

Doğru	inanç,	insanı	sapmadan	hedefine	ulaştıran 
	dümdüz	bir	çizgi	gibidir.

DÜŞÜNELİM - YORUMLAYALIM

ُر اُو۬لُوا اْلَْلَاِب۟ ٩ َما َيَتَذكَّ ۪يَن َل َيْعلَُمونَۜ اِنَّ ۪يَن َيْعلَُموَن َوالَّ ... قُْل َهْل يَْسَتوِي الَّ

“…	De	ki:	Hiç	bilenlerle	bilmeyenler	bir	olur	mu?	Doğrusu	ancak	akıl	sahipleri	bunları	hakkıyla	
düşünür.”

(Zümer	suresi,	9.	ayet.)

َ َعز۪يٌز َغُفوٌر ٢٨ ُؤ۬ۜا اِنَّ اللّٰ َ ِمْن ِعَبادِهِ الُْعلَمٰٓ ... اِنََّما َيَْش اللّٰ
"…	Kulları	içinden	ancak	âlimler,	Allah’tan	(gereğince)	korkar.	Şüphesiz	Allah,	daima	üstün-

dür,	çok	bağışlayandır.”	

(Fâtır	suresi,	28.	ayet.)

Ayeti kerimelere göre “aklını doğru kullanma ve doğru bilgi sahibi olma” ile  “Allah’a 
hakkıyla kulluk etme” arasında nasıl bir ilişki vardır? Yorumlayınız.
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peygamber	kıssalarının	her	biri	tevhid	mücadelesinin	canlı	birer	örneği	ve	doğru	inancın	yerleştirilme-
si	amacıyla	ortaya	konulan	gayretin	somut	birer	göstergesidir.	Bu	uğurda	Hz.	Nuh’un	(a.s.),	Hz.	Salih’in	
(a.s.),	Hz	İbrahim’in	(a.s.),	Hz	Musa’nın	(a.s.)	ve	Hz.	Muhammed’in	(s.a.v.)	yaptıkları	mücadeleler	bizler	
için	en	güzel	örneklerdir.

Kur’an’ın	Peygamberimize	bildirdiği,	onun	da	bizlere	öğrettiği	şekilde	doğru	bir	inanca	sahip	ola-
bilmek	için	Kur’an’ı	okumaya,	onu	anlamaya,	ondan	öğüt	ve	ibret	almaya	çalışmalı,	doğru	bilgi	üzerine	
kurulu	sağlam	bir	inanca	sahip	olmak	için	gayret	göstermeliyiz.

1.3. Doğru Davranış

Doğru	 ve	 sağlam	 temeller	 üze-
rine	kurulmuş	bir	inanç,	insanı	iyi	ve	
güzel	davranışlarda	bulunmaya	yön-
lendirir.	Doğru	inancın	insanı	ulaştır-
mak	 istediği	 hedef,	 doğru	 davranışı	
kalıcı	hâle	getirmektir.	İyi	niyetle,	sa-
mimiyetle	ve	gösterişten	uzak	bir	şe-
kilde	güzel	davranışlarda	bulunmak,	
doğru	davranışı	 kalıcı	 hâle	 getirme-
de	önemli	 bir	 işleve	 sahiptir.	Doğru	
davranış,	doğru	inancın	da	en	önemli	
yansımasıdır.

Kur’an-ı	Kerim’de	doğru	bilginin	
insanı	 doğru	 inanca,	 doğru	 inancın	
da	 iyi	 ve	 güzel	 davranışa	 yönlendi-
receği	bildirilir.	Kur’an’a	göre	nefsini	
kötülüklerden	 arındıran,14	 iyi	 niyet	
ve	güzel	ahlak	sahibi	bir	insan	doğru	
yoldadır.15	 	 İnsanı	doğru	yola	ulaştı-
ran	 ise	doğru	davranışta	bulunmayı	
alışkanlık	 hâline	 getirmesidir.	

Kur’an’ın	hedeflediği	insan	modeli;	Allah’ın	(c.c.)	emirlerini	yerine	getiren,	yasakladığı	şeylerden	
kaçınan;	şefkat,	merhamet	ve	adalet	sahibi	olan;	yetimi,	yoksulu,	darda	kalmışı	ve	mazlumu	gözeten;	
başkalarına	faydalı	olan;	ilim	ehli	ve	güzel	ahlak	sahibi	bireylerdir.	Bu	hedefe	de	ancak	doğru	bilgi	üze-
rine	bina	edilmiş	sağlam	bir	inanç	ve	düzgün	yaşantıyla	ulaşılabilir.

“Allah’ın nasıl bir örnek verdiğini görmüyor musunuz? İyi bir söz; kökü sağlam, dalları göğe 
doğru uzanan güzel bir ağaca benzer. (O ağaç), Rabb'inin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt 
alsınlar diye Allah insanlara böyle örnekler verir.”16 ayetleri	doğru	inancı	ve	bu	inanca	bağlı	ola-
rak	yapılan	salih	amelleri	(doğu	davranış)	güzel	bir	şekilde	özetlemektedir.	Ayetlerde	kelime-i	tevhid,	
Kur’an’da	kökü	sağlam,	dalları	göğe	uzanan	ve	Allah’ın	(c.c.)	 izniyle	her	zaman	meyve	veren	hoş	bir	
ağaca	benzetilmektedir.	Burada	kelime-i	tevhid,	sağlam	ve	sarsılmaz	bir	 inancı	yani	ağacın	kökünü,	
ibadetler	dallarını,	güzel	ahlak	ve	salih	ameller	(doğru	davranış)	ise	ağacın	meyvesini	temsil	etmekte-
dir.	Bu	ayetler	bize,	ibadetlerin	ve	güzel	ahlakın	sağlam	ve	doğru	bir	inanca,	güzel	bir	niyete	dayanma-
sı	hâlinde	bir	anlam	ifade	edeceğini	hatırlatmaktadır.

14	 bk.	A’lâ	suresi,	14.	ayet;	Şems	suresi	9.	ayet.
15	 bk.	Nahl	suresi,	90.	ayet;	Necm	suresi,	32.	ayet.
16	 İbrahim	suresi,	24-25.	ayetler.

İLKELER ÇIKARALIM

ِ الرَّْحِٰن الرَّح۪يِم بِْسِم اللّٰ
٣ ۙ َمُدۚ ٢ لَْم يَِلْ َولَْم يُوَلْ ُ الصَّ ُ اََحٌدۚ ١ الَلّٰ قُْل ُهَو اللّٰ

 َولَْم يَُكْن َلُ ُكُفواً اََحٌد ٤
“De	ki:	O,	Allah	birdir.	Allah	Samed’dir.	O,	doğurmamış	ve	
doğmamıştır.	Onun	hiçbir	dengi	yoktur.”	

(İhlas	suresi,	1-4.	ayetler.)

İhlâs suresinden hareketle “doğru inanç” (tevhid inan-
cı) ile ilgili ilkeler çıkaralım:

1. .................................................................................................

2. .................................................................................................

3. .................................................................................................

4. .................................................................................................

5.	.................................................................................................
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Kur’an,	salih	amel	ile	imanı	birlikte	anar	ve	salih	amel	sahiplerinin	daima	kazançlı	çıkacağını	vur-
gular.17	Kur’an’da,	iman	ve	salih	amelin	neredeyse	birbirinin	ikiz	kardeşi	gibi	görülmesi,	doğru	inanç	ve	
davranış	arasında	kurulan	sıkı	bağ,	salih	amele	verilen	önemle	yakından	ilgilidir.	Bu	nedenle	Kur’an’da	
insanların	doğru	bilgiler	edinerek	doğru	inanca	ulaşmaları,	ardından	bu	inancın	gerektirdiği	iyi,	güzel	
ve	doğru	davranışları	yapmaları	istenir.

Kur’an’ın	gönderiliş	amacının	gerçekleşmesi	 ve	doğru	davranışların	kalıcı	hâle	gelmesi	oldukça	
önemlidir.	Bu	da	Kur’an’ı	düzenli	okuyarak	lafzının	bereketinden	nasiplenmeye,	onu	anlamak	için	çaba	
göstermeye	ve	bu	uğurda	fedakârlık	yapmaya	bağlıdır.

17	 bk.	Bakara	suresi,	25.	ayet;	Ra’d	suresi,	29.	ayet;	Asr	suresi,	3.	ayet.

DÜŞÜNELİM - YORUMLAYALIM

نَْيا َوِف اْلِٰخَرةِۚ... ٢٧ ۪يَن اَٰمُنوا بِالَْقْوِل اثلَّابِِت ِف اْلَيٰوةِ الُّ ُ الَّ يُثَّبُِت اللّٰ
“Allah,	iman	edenleri	hem	dünya	hayatında	hem	de	ahirette	sabit	bir	sözle	sağlamlaştırır…”		

(İbrahim	suresi,	27.	ayet.)

Ayeti kerimede geçen “sabit bir söz” ile kastedilen şey ne olabilir? Ayeti kerimeyi, 
“doğru inanç-doğru davranış” ilişkisi bakımından yorumlayınız.

 Kur’an’a Saygı

	 Kur’an-ı	Kerim,	Allah	(c.c.)	tarafından	bütün	insanlığa	rehber	olarak	gönderilen,	
hak	 ile	batılı	birbirinden	ayırt	eden,	 insanların	dünya	ve	ahiret	saadetini	hedefleyen,	
hükmü	kıyamete	kadar	geçerli	olan	en	son	ilahî	kitaptır.	Kur’an’ı	ayrıcalıklı	kılan	bir	diğer	
husus	da	onun	 İslam	dininin	 iki	 temel	 kaynağından	birincisi	 olmasıdır.	

	 Kur’an-ı	Kerim’i	öğrenmek	ve	öğretmek	aynı	zamanda	İslam	dinini	öğrenmek	ve	
öğretmek	demektir.	Bu	sebeple,	Kur’an-ı	Kerim’i	öğrenmek,	öğretmek,	anlayarak	oku-
maya	özen	göstermek,	Kur’an'ın	emir,	 yasak,	öğüt	ve	 tavsiyelerine	uymaya	çalışmak,	
Kur’an	okunduğu	zaman	onu	sessizce	dinlemek,	abdestsiz	olarak	ona	el	sürmemek	ve	
okumaya	eûzü	besmele	 ile	başlamak,	Kur’an’a	karşı	 saygı	 ve	hürmetin	bir	gereğidir.	

	 Allah	(c.c.)	kelamı	olan	Kur’an-ı	Kerim’e	karşı	saygı	ve	hürmetin	sayısız	örneklerini	
tarihimizde	görmek	mümkündür.	Milletimiz	tarih	boyunca,	Kur’an’a	saygı	ve	hürmette	
herkese	örnek	olmuş;	onun	okunmasına,	yazılmasına,	kâğıdına,	mürekkebine	ve	cildine	
özel	bir	önem	vermiştir.	 	Kur’an	ayetlerini	en	güzel	şekilde	yazmak	 için	hat	sanatının	
eşsiz	örneklerini	ortaya	koymuş,	Mushaf’ın	içini	ve	dışını	tezhip	sanatının	incelikleriyle	
süslemiş	ve	başta	şiir	olmak	üzere	sayısız	edebî	eserde	o	yer	almıştır.	

	 Kur’an	okumak	başlı	başına	bir	ibadettir;	bu	nedenle	abdestsiz	olarak	ona	dokun-
mak	ve	onu	okumak	elde	edilecek	feyiz	ve	bereketin	kaybolmasına	sebep	olacağı	gibi	
ona	karşı	saygı	ve	hürmette	eksiklik	meydana	getirir.	Nitekim	Allah	(c.c)	Vâkıa	suresi	
79.	ayeti	kerimesinde	“Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.”	buyurarak	abdest-
siz	olarak	Kur’an’ı	Kerim’e	dokunulamayacağını	beyan	etmiştir.	Bu	nedenle	hem	Kur’an	
derslerinde	hem	de	bireysel	olarak	yapılan	okumalarda	abdestli	olmaya	özen	gösteril-
meli,	 ibadet	 şuuruyla	Kur’an’a	yaklaşılmalıdır.

(Bu	kitap	için	yazılmıştır.)

OKUMA PARÇASI
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2. Duhâ Suresi ve Anlamı

Duhâ	suresinde,	
Peygamberimize	
vaat	edilen	şeyleri	
ve	ona	verilen	

nimetleri	tefsirlerden	
araştırınız.

يٌَّة ٰح َمِكّ ُسوَرةُ الضُّ
ةَ اٰيًَة َوِهَ إِْحٰدى َعْشَ

ِ﷽
َعَك َربَُّك َومَا قَٰلۜ ٣  ِْل اَِذا َسٰجۙ ٢ مَا َودَّ ٰحۙ ١ َوالَّ َوالضُّ
َولَْ�ِٰخَرةُ َخْيٌ لََك ِمَن اْلُ۫وٰلۜ ٤ َولََسوَْف ُيْعط۪يَك َربَُّك 
الًّ  َضٓ َووََجَدَك   6 فَاٰٰوىۖ  يَت۪يًما  َيِْدَك  اَلَْم   5 َفَتْٰضۜ 
ا اْلَت۪يَم فََ� َتْقَهْرۜ ٩  �ًِ� فَاَْغٰنۜ 8 فَاَمَّ َفَهٰدىۖ 7 َووََجَدَك َعٓ
ْث 11  َرّبَِك فََحِدّ َواَمَّا بِنِْعَمةِ  َتنَْهْرۜ 10  ا�َِل َ�َ�  ٓ َواَمَّا السَّ

Duhâ Suresi ve Anlamı

Duhâ	suresi, Mekke	Dönemi'nde	inmiştir;	11	ayettir.	Adını,	surenin	ilk	ayetindeki	“kuşluk	vakti”	
anlamına	gelen	“duhâ”	kelimesinden	almıştır.	Fecr	suresinin	inişinden	sonra	öncekine	nisbetle	daha	
kısa	bir	süre	vahiy	kesilmiş,	müşrikler	bu	olayı	kullanarak	Hz.	Peygamber’e	(s.a.v.),	“Herhâlde	Rabb'in	
sana	darıldı	ve	seni	terk	etti”	demişlerdi.	Bu	sözlerden	dolayı	Hz.	Peygamber’in	(s.a.v.)	duyduğu	üzün-
tü	üzerine	bu	sure	nazil	olmuştur.

1-2.	Kuşluk	vaktine	ve	karanlığı	çöktüğü	vakit	geceye	andolsun	ki,	

3.	Rabb'in	seni	terk	etmedi,	sana	darılmadı.

4.	Doğrusu	ahiret	senin	için	dünyadan	daha	hayırlıdır.

5.	Rabb'in	sana	verecek	(sen)	de	hoşnut	olacaksın.	

6.	O,	seni	yetim	bulup	barındırmadı	mı?	

7.	O,	seni	şaşırmış	bulup	yol	göstermedi	mi?	

8.	Seni	fakir	bulup	zengin	etmedi	mi?		

9.	Öyleyse	yetimi	sakın	ezme.	

10.	El	açıp	isteyeni	de	sakın	azarlama.	

11.	Rabb'inin	nimetini	minnet	ve	şükranla	an.
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ADIM ADIM OKUYALIM - EZBERLEYELİM

* Duhâ	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.
* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.
* Gruplara	ayrılarak	sureyi;	yüzünden,	harflerin	mahreçlerine	ve	tecvid	kurallarına	dikkat	

ederek	hatasız	olarak	okumaya	çalışınız.
* Duhâ	suresini	ayet	ayet	ezberleyiniz.
* Sureyi	ezberden	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.
* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	tedvir	üzere	okuyunuz.
* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	tahkik	üzere	

okuyunuz.

İLKELER ÇIKARALIM

Duhâ	suresinin	anlamı	üzerinde	düşünerek	sureden	ilkeler	çıkarınız.

1.	Allah’a	(c.c.)	ve	ahirete	inanan	bir	kişi	için	ahiret	dünyadan	daha	hayırlıdır.

2. .........................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................................

5.	.........................................................................................................................................................

NOT EDELİM

Kur’an	öğretiminin	esas	amacı,	Kur’an’ın	anlaşılması	ve	ortaya	koyduğu	 ilkelerin	hayata	
aktarılmasıdır.	Bu	nedenle	de	Kur’an’ın	lafız	ve	manasının	birlikte	öğretilmesi	gerekir.		Kur’an	
öğretiminde	 tecvid	 kurallarına	 uygun	 bir	 tilâvet	 becerisi	 kazandırmak	 ne	 kadar	 önemliyse	
Kur’an’ın	anlaşılması	 için	çaba	göstermek	de	o	kadar	önemlidir.

Kur’an	tilâvet	edilirken	ayetler	üzerinde	tefekkür	edilmeli,	ayetlerin	anlamları	meallerden	
okunmalı,	hatta	imkânlar	ölçüsünde	ayetlerle	ilgili	verilen	bilgiler	tefsirlerden	araştırılmalıdır.	
Ancak	meal	okunurken,	meallerin	Kur’an’ın	birebir	aslı	olmadığına	ve	mealler	arasında	bazı	
farklılıkların	bulunabildiğine	dikkat	edilmelidir.	Bu	nedenle	de	sadece	bir	mealden	hareket	
ederek	 yorum	 yapmanın/hüküm	 vermenin	 doğru	 olmadığı	 gözden	 kaçırılmamalıdır.	 Çünkü	
mealler	arasında	çeşitli	sebeplerden	kaynaklanan	farklılıklar	bulunmaktadır.	Bu	farklılıklardan	
bazıları	ise	şunlardır:

1.	Kur’an’ın	mucizevi	üslubu	ve	anlam	zenginliği	nedeniyle	bazı	kelime	ve	ayetler	birden	
fazla	anlamı	içerebilmektedir.	Meallerde	bu	anlamlardan	sadece	biri	ya	da	birkaçına	yer	ve-
rilmektedir.	Bu	nedenle	de	hiçbir	meal	 tek	başına,	kelime	ve	ayetlerin	anlamını	 tam	olarak	
karşılayamamaktadır.

2.	Kur’an’da	yer	alan	kelimelerin	karşılıkları	bazen	başka	bir	dilde	olmayabilir.	Bu	yüzden	
kelimeler	bazen	yan	ve	yakın	anlamları	ile	verilmekte	bu	da	anlamı	tam	olarak	yansıtamamak-
tadır.

3.	Meal	yazan	kişiler,	Arapçayı	ya	da	kendi	dillerini	tüm	incelikleriyle	kavrama	konusunda	
zaman	zaman	eksik	kalmakta,	bu	da	bazı	ayetlerin	anlamının	tam	olarak	verilmesini	güçleştir-
mektedir.
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3. İnşirâh Suresi ve Anlamı 

ADIM ADIM OKUYALIM - EZBERLEYELİM

* İnşirâh	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.	
* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.
* Gruplara	ayrılarak	sureyi;	yüzünden,	harflerin	mahreçlerine	ve	tecvid	kurallarına	dikkat	

ederek	hatasız	olarak	okumaya	çalışınız.
* İnşirâh	suresini	ayet	ayet	ezberleyiniz.
* Sureyi	ezberden	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.
* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	tedvir	üzere	okuyunuz.
* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	tahkik	üzere	

okuyunuz.

ِ﷽

۪ٓي اَنَْقَض  ْح لََك َصْدَرَكۙ ١ َووََضْعَنا َعنَْك وِْزَرَكۙ ٢ اَلَّ اَلَْم نَْشَ
اۙ 5 اِنَّ َمَع  ظَْهَرَكۙ ٣ َوَرَفْعَنا لََك ذِْكَرَكۜ ٤ فَاِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً
اۜ 6 فَاَِذا فَرَْغَت فَانَْصْبۙ 7 َواِٰل َرّبَِك فَارَْغْب 8  الُْعْسِ يُْسً

يٌَّة اِح َمِكّ نِْشَ ُسوَرةُ اْلِ
َوِهَ َثَماى۪ن اٰيَاٍت

İnşirâh Suresi ve Anlamı

İnşirâh	suresi,	 Mekke	Dönemi'nde	inmiştir;	8	ayettir.	Adını,	ilk	ayetteki	“açmak,	genişletmek”	an-
lamına	gelen	“ş-r-h”	kökünden	türeyen	“inşirâh”	kelimesinden	almıştır.	Duhâ	suresi	gibi	İnşirâh	suresi	
de	Hz.	Peygamber’in	(s.a.v.)	tebliğin	ilk	dönemlerinde	maruz	kaldığı	sıkıntılar	karşısında	kendisini	te-
selli	etmek	amacıyla	indirilmiştir.

1.	Biz	senin	göğsünü	açıp	genişletmedik	mi?

2-3.	Senin	belini	büken	o	ağır	yükünü	sırtından	almadık	mı?

4.	Senin	şanını	yüceltmedik	mi?

5.	Şüphesiz	her	zorlukla	beraber	bir	kolaylık	vardır.

6.	Gerçekten	her	zorlukla	beraber	bir	kolaylık	vardır.

7.	O	hâlde	bir	işi	bitirince	diğeriyle	uğraş!

8.	Ve	yalnız	Rabb'ine	yönel,	O’na	yaklaş!
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4. Tîn Suresi ve Anlamı

İnşirâh	 suresini	 okur-
ken	özellikle		ض		ve	ظ	gibi	
harflerin	 mahreçlerini	 bir-
birinden	 ayırt	 ederek	 oku-
maya	 dikkat	 ediniz.

İnşirâh	suresinin	son	dört	
ayetinde	 Rabb'imizin	 bizlere	
vermek	 istediği	mesajlar	 ne-
ler	olabilir,	 yorumlayınız.

ARAŞTIRALIM

İnşirâh	suresinde,	Peygamberimiz	için	söylenen		“Senin	şanını	yüceltmedik	mi?”	ayetinde	“şanını	
yüceltme“	ile	anlatılmak	istenen	manayı	tefsirlerden	araştırarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

Tîn Suresi ve Anlamı

Tîn	suresi, Burûc	suresinden	sonra	Mekke’de	nazil	olmuştur;		8	ayettir.	Adını,	ilk	ayette	geçen	ve	
“incir”	anlamına	gelen	“tîn”	kelimesinden	almıştır.

1-3.	İncire,	zeytine,	Sîna	Dağı’na	ve	bu	güvenli	şehre	and	olsun	ki,

4.	Biz	insanı	en	mükemmel	biçimde	yarattık.

5.	Sonra	onu	aşağıların	aşağısına	indirdik.

6.	Ancak,	iman	edip	salih	ameller	işleyenler	için	bitmez	tükenmez	bir	mükâfat	vardır.

7.	(Ey	insan!)	Öyleyse	sana	dini	yalanlatan	nedir?

8.	Allah,	en	güzel	hüküm	veren	değil	midir?

ِ﷽
يُْتوِنۙ ١ َوُطورِ س۪ينَ۪يۙ ٢ وَٰهَذا اْلََلِ اْلَمِ۪يۙ ٣ لََقْد  َواتّلِ۪ي َوالزَّ
َخلَْقَنا اْلِنْسَاَن ٓف۪ اَْحَسِن َتْق۪ويٍمۘ ٤ ُثمَّ َرَدْدنَاهُ اَْسَفَل َسافِلَ۪يۙ 5 
اِلَاِت فَلَُهْم اَْجٌر َغْيُ َمْمُنوٍنۜ 6  ۪يَن اَٰمُنوا وََعِملُوا الصَّ اِلَّ الَّ
ُ بِاَْحَكِم اْلَاكِمَ۪ي 8  بَُك َبْعُد بِاّل۪يِنۜ 7 اَلَيَْس اللّٰ َفَما يَُكّذِ

يٌَّة ُسوَرةُ اتّلِ۪ي َمِكّ
َوِهَ َثَماى۪ن اٰيَاٍت
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ARAŞTIRALIM

ADIM ADIM OKUYALIM - EZBERLEYELİM

* Tîn	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.	

* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.

* Gruplara	ayrılarak	sureyi;	yüzünden,	harflerin	mahreçlerine	ve	tecvid	kurallarına	dikkat	
ederek	hatasız	olarak	okumaya	çalışınız.

* Tîn	suresini	ayet	ayet	ezberleyiniz.

* Sureyi	ezberden	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.

* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	tedvir	üzere	okuyunuz.

* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	tahkik	üzere	
okuyunuz.

Sînâ Dağı’ndan bir görünüm.

YORUMLAYALIM

Tîn	suresinin	3.	ayetinde	vurgulanan;	“Biz	insanı	en	mükemmel	biçimde	yarattık.”	ve	İsrâ	su-

resinin	70.	ayetinde	yer	alan;	“Biz	insanoğlunu	şerefli	kıldık.”		ifadelerini	birlikte	yorumlayınız.

Tîn	suresi	3.	
ayetinde	geçen	
“Tûr-i	Sînâ”	
(Sînâ		Dağı)	ve	
“el-beledu’l-
emîn”	(güvenli	
şehir)	ile	nereler	
olabileceğini	
tefsirlerden	
araştırarak	
arkadaşlarınızla	
paylaşınız.
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DİKKAT EDELİM

Alak	suresinde	“secde	ayeti”	bulunmaktadır.	Secde	ayeti	ile	ilgili	hükümleri	dikkate	alarak	
“tilâvet	secdesi”	yapmaya	dikkat	ediniz.

5. Alak Suresi ve Anlamı

ِ﷽

َعلٍَقۚ ٢  ِمْن  اْلِنَْساَن  َخلََق  َخلََقۚ ١  ۪ي  الَّ َرّبَِك  بِاْسِم  اِقَْراْ 
۪ي َعلََّم بِالَْقلَِمۙ ٤ َعلََّم اْلِنَْساَن  َوَربَُّك اْلَْكَرُمۙ ٣ اَلَّ اِقَْراْ 
ٓ اِنَّ اْلِنَْساَن َلَطْٰغۙ 6 اَْن َراٰهُ اْسَتْغٰنۜ 7  مَا لَْم َيْعلَْمۜ 5 َك�َّ
 10 ۜ ۪ي َينْٰهۙ ٩ َعبًْدا اَِذا َصلّٰ اِنَّ اِٰل َرّبَِك الرُّْجٰعۜ 8 اََراَيَْت الَّ
اََراَيَْت اِْن َكاَن َعَ الُْهٰدىۙ 11 اَْو اََ�َر بِاتلَّْقٰوۜى 12 اََراَيَْت 
َ يَٰرۜى 14 َك�َّ لَئِْن لَْم يَنَْتهِ۬  ۜ 13 اَلَْم َيْعلَْم بِاَنَّ اللّٰ َب َوتََولّٰ اِْن َكذَّ
لَنَْسَفعًا بِانلَّاِصَيةِۙ 15 نَاِصَيٍة َكاذِبٍَة َخاِطَئةٍۚ 16 فَلَْيْدُع نَادِيَُهۙ 17 
 19 َواْقَتِْب  َواْسُجْد  َلتُِطْعُه   ۜ َك�َّ  18 َبانَِيَةۙ  الزَّ َسَنْدُع 

يٌَّة ُسوَرةُ الَْعلَِق َمِكّ
ةَ اٰيًَة َوِهَ تِْسَع َعْشَ



EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

68

ADIM ADIM OKUYALIM - EZBERLEYELİM

* Alak	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.	

* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.

* Gruplara	ayrılarak	sureyi;	yüzünden,	harflerin	mahreçlerine	ve	tecvid	kurallarına	dikkat	
ederek	hatasız	olarak	okumaya	çalışınız.

* Alak	suresini	bölümlere	ayırarak	ezberleyiniz.

* Sureyi	ezberden	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.

* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	hadr	üzere	okuyunuz.

* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	tedvir	üzere	
okuyunuz.

Alak Suresi ve Anlamı

Alak	suresi, Mekke	Dönemi'nde	inmiştir;	19	ayettir.	Adını	surenin	ikinci	ayetinde	geçen	“alak”	ke-
limesinden	almıştır.	Surenin	ilk	beş	ayeti	genel	kabule	göre	Hz.	Peygamber’e	(s.a.v.)	gelen	ilk	vahiydir.	
Geri	kalan	ayetlerin	ise	daha	sonra	Ebu	Cehil	hakkında	nazil	olduğu	rivayet	edilir.

1.	Yaratan	Rabb'inin	adıyla	oku!

2.	O,	insanı	yapışkan	bir	hücreden	(embriyo)	yarattı.

3.	Oku!	Rabb'in	sonsuz	kerem	sahibidir.

4.	Kalemle	yazmayı	öğretendir.

5.	İnsana	bilmediklerini	o	öğretmiştir.

6-7.	Hayır!	Rabb'inin	bunca	nimetlerine	rağmen	insan,	kendisini	yeterli	gördüğü	için	azgınlık	eder.

8.	Ama	dönüş	elbette	Rabb'inedir.

9-10.	Baksana	şu	namaz	kılan	kulu	engelleyene!

11-12.	Söyle	bakalım,	ya	o	engellenen	kul	doğru	yoldaysa	ve	kötülüklerden	sakınmayı	emrediyorsa!

13.	Söyle	bakalım,	ya	o	engelleyen	de	yalanlıyor	ve	doğru	yoldan	yüz	çeviriyorsa!

14.	O,	Allah’ın	olan	biten	her	şeyi	gördüğünü	bilmiyor	mu?

15-16.	Hayır,	hayır!	Eğer	bu	tutumundan	vazgeçmezse	onu	perçeminden,	o	yalancı	ve	günahkâr	
perçeminden	tutup	cehenneme	sürükleriz.

17.	O	zaman	gitsin,	taraftarlarını	yardıma	çağırsın!

18.	Biz	de	zebanileri	çağırırız.

19.	Hayır,	ona	uyma!	Sen	secde	et	ve	Rabb'ine	yaklaş.
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Alak	suresinin	1-5.	ayet-
lerinin	 ortaya	 koyduğu	 ev-
rensel	ilkeleri,	insanın	Rabb'i	
ile	olan	 ilişkisi	 açısından	yo-
rumlayınız.

LİSTELEYELİM

Alak	suresinin	6-19.	ayetlerinde	ortaya	konulan	inkârcı	insan	tipinin	özelliklerini	listeleyelim.

1. İnsan,	Rabb'ini	unutarak	her	şeye	gücünün	yettiğini	düşündüğü	anda	yoldan	çıkar.

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5.	..........................................................................................................................................................

İLİŞKİLENDİRELİM

“Yaratan	Rabb'inin	adıyla	oku!	O,	insanı	“alak”tan	(embriyo,	aşılanmış	yumurta)	yarattı.	Oku!	
Senin	Rabb'in	en	cömert	olandır.”	

(Alak	suresi,	1-3.	ayetler.)

“Sonra	 bu	 az	 suyu	 “alaka”	 (embriyo,	 aşılanmış	 yumurta)	 hâline	 getirdik.	 Alakayı	 da	 
“mudga”	(bir	parçacık	et)	yaptık.	Bu	“mudga”yı	da	kemiklere	dönüştürdük	ve	bu	kemiklere	de	et	
giydirdik.	Nihayet	onu	bambaşka	bir	yaratık	olarak	ortaya	çıkardık.	Yaratanların	en	güzeli	olan	
Allah’ın	şânı	ne	yücedir!	“		

(Mü’minûn	suresi,	14.	ayet.)

Alak suresinin 1-3. ayetleri ile Mü’minûn suresinin 14. ayetini ilişkilendirerek “insanın 
yaratılışı” üzerinde düşününüz.

Hadis	 ve	 siyer	 kaynak-
larından	 vahyin	 ilk	 geliş	
anını	anlatan	rivayetleri	bu-
larak	 arkadaşlarınızla	 pay-
laşınız.
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6. Beyyine Suresi ve Anlamı

ARAŞTIRALIM

Beyyine	suresinde	geçen	“kesin	deliller”,	 “tertemiz	sayfalar”	ve	“en	doğru	hükümler”in	
neler	 oldoğunu	 tefsirlerden	 araştırarak	 arkadaşlarınızla	 paylaşınız.

ِ﷽

۪يَن َكَفُروا ِمْن اَْهِل الِْكَتاِب َوالُْمْشِكَ۪ي ُمنَْفّكَ۪ي َحتّٰ تَاْتَِيُهُم  لَْم يَُكِن الَّ
َرةًۙ ٢ ف۪يَها ُكُتٌب قَيَِّمٌةۜ ٣ َوَما  ِ َيتْلُوا ُصُحفًا ُمَطهَّ اْلَيَِّنُةۙ ١ رَُسوٌل ِمَن اللّٰ
وا اِلَّ  ۪يَن اُ۫وتُوا الِْكَتاَب اِلَّ ِمْن َبْعِد مَا جَٓاَءتُْهُم اْلَّيَِنُةۜ ٤ َومَٓا اُِمُرٓ َق الَّ َتَفرَّ
كٰوةَ َوذٰلَِك  لٰوةَ َوُيْؤتُوا الزَّ َ ُمْلِصَ۪ي َلُ اّل۪يَن ُحَنفَٓاَء َوُيق۪يُموا الصَّ ِلَْعُبُدوا اللّٰ
۪يَن َكَفُروا ِمْن اَْهِل الِْكَتاِب َوالُْمْشِكَ۪ي ۪ف نَارِ َجَهنََّم  د۪يُن الَْقّيَِمةِۜ 5 اِنَّ الَّ
اِلَاِتۙ  ۪يَن اَٰمُنوا وََعِملُوا الصَّ َخاِل۪يَن ف۪يَهۜا اُ۬ولٰٓئَِك ُهْم َشُّ الَْبِيَّةِۜ 6 اِنَّ الَّ
ِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْ۪ري ِمْن َتْتَِها  اُ۬ولٰٓئَِك ُهْم َخْيُ الَْبِيَّةِۜ 7 َجَزٓاُؤُ۬هْم ِعنَْد َرب
ُ َعنُْهْم َورَُضوا َعنْهُۜ ذٰلَِك لَِمْن َخِشَ َربَُّه 8  ا اَبًَدۜا رَِضَ اللّٰ اْلَنَْهاُر َخاِل۪يَن ف۪يَهٓ

ُسوَرةُ اْلَيَِّنةِ َمَدنِيٌَّة
َوِهَ َثَماى۪ن اٰيَاٍت
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ADIM ADIM OKUYALIM - EZBERLEYELİM

* Beyyine	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.	

* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.

* Gruplara	ayrılarak	sureyi;	yüzünden,	harflerin	mahreçlerine	ve	tecvid	kurallarına	dikkat	
ederek	hatasız	olarak	okumaya	çalışınız.

* Beyyine	suresini	bölümlere	ayırarak	ezberleyiniz.

* Sureyi	ezberden	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.

* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	tedvir	üzere	okuyunuz.

* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	tahkik	üzere	
okuyunuz.

İLKELER ÇIKARALIM

Beyyine	suresinden	ilkeler	çıkaralım.

1.	 Peygamberler,	kendilerine	Allah	(c.c.)	tarafından	kesin	deliller	verilerek	görevlendirilen	elçilerdir.

2. .........................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................................

5.	 .........................................................................................................................................................

Beyyine Suresi ve Anlamı

Beyyine	suresi, Talak	suresinden	sonra,	Haşr	suresinden	önce	Medine	Dönemi'nde	inmiştir;		8	ayet-
tir.	Adını,	ilk	ayette	geçen	“kesin	ve	apaçık	delil”	anlamına	gelen	“beyyine”	kelimesinden	almıştır.

1.	Gerek	ehl-i	kitaptan	gerek	müşriklerden	olan	kâfirler,	kendilerine	kesin	ve	apaçık	delil	gelme-
dikçe	inkârlarından	vazgeçecek	değillerdi.

2.	Bu	kesin	delil,	Allah	tarafından	gönderilen	ve	tertemiz	sahifeleri	okuyan	bir	peygamberdir.

3.	O	sahifelerde,	en	doğru	hükümler	vardır.

4.	Ama	kendilerine	kitap	verilenler,	o	kesin	delil	geldikten	sonra	ayrılığa	düştüler.

5.	Hâlbuki	onlara,	şirkten	uzak	olarak;	yalnız	Allah’a	ibadet	etmeleri,	namazı	hakkıyla	kılmaları,	
zekâtı	vermeleri	emredilmişti.	 İşte	sağlam,	dosdoğru	din	budur.

6.	Gerek	ehl-i	kitaptan	gerek	müşriklerden	olan	kâfirler,	içinde	devamlı	kalmak	üzere	cehennem	
ateşindedirler.	Onlar,	yaratılmışların	en	kötüleridir.

7.	İman	edip	salih	ameller	işleyenler	ise	yaratılmışların	en	hayırlılarıdır.

8.	Rabb'leri	katında	onların	ödülleri,	içlerinden	ırmaklar	akan	Adn	cennetleridir.	Orada	sürekli	ka-
lacaklardır.	Allah	onlardan	razı	olmuştur,	onlar	da	Allah’tan	(c.c.)	razı	olmuşlardır.	İşte	bu,	Rabb'in-
den	korkup	saygı	duyanlara	özgüdür.
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7. Zilzâl Suresi ve Anlamı

Zilzâl Suresi ve Anlamı

Zilzâl	Suresi, Nisâ	suresinden	sonra,	Hadîd	suresinden	önce	Medine	Dönemi'nde	inmiştir;	8	ayet-
tir.	Adını,	ilk	ayette	geçen	“sarsıntı,	deprem”	anlamına	gelen	“zilzâl”	kelimesinden	almıştır.

1.	Yeryüzü	o	müthiş	depremiyle	sarsıldığı,

2.	İçindeki	bütün	ağırlıkları	dışarı	çıkardığı,

3.	İnsan	(korku	ve	telaş	içinde);	“Ne	oluyor	buna!”	dediği	zaman,

4.	İşte	o	gün	yeryüzü,	üstünde	olan	biten	her	şeyi	anlatır.

5.	Çünkü	Rabb'in	ona	öyle	vahyetmiştir.

6.	O	gün	insanlar,	yaptıklarının	karşılığı	kendilerine	gösterilmek	üzere	bölük	bölük	Allah’ın	huzu-
runa	çıkarlar.

7.	Zerre	ağırlığınca	iyilik	yapan	onun	karşılığını	görür.

8.	Zerre	ağırlığınca	kötülük	işleyen	de	onun	karşılığını	görür.

ANA FİKRİNİ BULALIM

Zilzâl suresinin anlamını gözden geçirelim ve surenin ana fikrini bulalım.

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

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

ِ﷽

اَِذا ُزلْزِلَِت اْلَرُْض زِلَْزالَهَاۙ ١ َواَْخرََجِت اْلَرُْض اَثَْقالََهاۙ ٢ َوقَاَل 
ُث اَْخَبارَهَاۙ ٤ بِاَنَّ َربََّك اَوْٰح لََهۜا 5  اْلِنَْساُن مَا لَهَاۚ ٣ يَوَْمئٍِذ ُتَّدِ
َيْعَمْل  َفَمْن  اَْعَمالَُهْمۜ 6  ْوا  لُِيَ اَْشَتاتًا   انلَّاُس  يَْصُدُر  يَوَْمئٍِذ 
ا يََرهُ 8  ٍة َشًّ ٍة َخْيًا يََرهُۜ 7 َوَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ ِمثَْقاَل َذرَّ

ُسوَرةُ الّزِلَْزاِل َمَدنِيٌَّة
َوِهَ َثَماى۪ن اٰيَاٍت
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ADIM ADIM OKUYALIM - EZBERLEYELİM

* Zilzâl	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.	

* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.

* Gruplara	ayrılarak	 sureyi;	 yüzünden,	harflerin	mahreçlerine	ve	 tecvid	kurallarına	dikkat	
ederek	hatasız	olarak	okumaya	 çalışınız.

* Sureyi	ezberleyiniz	ve	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.

* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	okuyunuz.

* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	okuyunuz.

İLİŞKİLENDİRELİM

“Ey	insanlar!	Rabb'inize	karşı	gelmekten	sakının.	Çünkü	kıyamet	sarsıntısı	çok	büyük	bir	
şeydir.		Onu	göreceğiniz	gün,	her	emzikli	kadın	emzirmekte	olduğu		çocuğundan	geçer	ve	her	
hamile	kadın	da	karnındaki	çocuğunu	düşürür.	İnsanları	sarhoş	görürsün,	hâlbuki	onlar	sarhoş	
değillerdir.	Ne	var	ki	Allah’ın	azabı	çok	şiddetlidir.“	

(Hac	suresi,	1-2.	ayetler.)

Zilzâl suresinin 1-3. ayetleriyle Hac suresinin 1-2. ayetlerini ilişkilendirerek kıyametin 
kopuşu anındaki dehşeti gözünüzün önünde canlandırmaya çalışınız.

Kıyamet	ânı,	insan	aklının	ötesinde	dehşetli	bir	olaydır.	(Temsili)
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8. Âdiyât Suresi ve Anlamı

ِ﷽

َوالَْعادِيَاِت َضبًْحاۙ ١ فَالُْمورَِياِت قَْدحًاۙ ٢ فَالُْمغَ۪ياِت 
اِنَّ  َجْعًاۙ 5  بِه۪  فَوََسطَْن  َنْقعًاۙ ٤  بِه۪  فَاَثَْرَن  ُصبًْحاۙ ٣ 
ۚ 6 َواِنَُّه َعٰ ذٰلَِك لََش۪هيٌدۚ 7 َواِنَُّه  اْلِنَْساَن لَِرّبِه۪ لََكُنوٌد
ِلُّبِ اْلَْيِ لََشد۪يٌدۜ 8 اَفََ� َيْعلَُم اَِذا ُبْعِثَ مَا ِف الُْقُبورِۙ ٩ 
ُدورِۙ 10 اِنَّ َربَُّهْم بِِهْم يَوَْمئٍِذ َلَ۪بٌي 11  َل مَا ِف الصُّ وَُحّصِ

يٌَّة ُسوَرةُ الَْعادِيَاِت َمِكّ
ةَ اٰيًَة َوِهَ اِْحٰدى َعْشَ

Âdiyât Suresi ve Anlamı

Âdiyât	suresi, Asr	suresinden	sonra,	Kevser	suresinden	önce	Mekke	Dönemi'nde	inmiştir;	11	ayettir.	
Adını,	surenin	ilk	ayetinde	geçen	“nefes	nefese	koşanlar”	anlamına	gelen	“âdiyat”	kelimesinden	al-
mıştır.

1.	Nefes	nefese	koşan,

2.	Koşarken	tırnaklarıyla	kıvılcımlar	saçan,

3.	Sabah	erkenden	baskın	yapan,

4.	O	esnada	tozu	dumana	katan,

5.	Derken	düşman	kuvvetinin	ortasına	dalan	atlara	yemin	olsun	ki,

6.	İnsan	Rabb'ine	karşı	çok	nankördür.

7.	Kendisi	de	buna	şahittir.

8.	Mal	sevgisinden	(bencil	ve	cimri	tutumundan)	dolayı	çok	katıdır.

9-10.	Kabirlerdekiler	diriltilip	dışarı	atıldığı	ve	kalplerde	gizlenenler	ortaya	çıkarıldığı

zaman,	insan	hâlinin	ne	olacağını	düşünmez	mi?

11.	Şüphesiz	o	gün	Rableri,	onların	bütün	yaptıklarından	haberdardır.
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Âdiyât	suresini	vakıf	ve	
vasıl	 kurallarının	 her	 birini	
uygulayarak	okumaya	özen	
gösterelim.

Âdiyât	 suresinde	 atların	 bazı	 özelliklerinden	
yola	çıkılarak	verilmek	istenen	mesajı	tefsirlerden	
araştırarak	 arkadaşlarınızla	 paylaşınız.

ARAŞTIRALIM

DİKKAT	EDELİM

Kâri’a	suresini	okurken		“hurûfu’l-halk”	denilen	boğaz	harflerinin	mahreçlerine	özellikle	
dikkat	ediniz.	

ADIM	ADIM	OKUYALIM	-	EZBERLEYELİM

* Âdiyât	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.	
* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.
* Gruplara	ayrılarak	 sureyi;	 yüzünden,	harflerin	mahreçlerine	ve	 tecvid	kurallarına	dikkat	

ederek	hatasız	olarak	okumaya	 çalışınız.
* Sureyi	ezberleyiniz	ve	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.
* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	okuyunuz.
* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	okuyunuz.

9. Kâri’a Suresi ve Anlamı

ِ﷽

اَلْقَارَِعُةۙ ١ مَا الَْقارَِعُةۚ ٢ َومَٓا اَْدٰريَك مَا الَْقارَِعُةۜ ٣ يَوَْم يَُكوُن 
َباُل َكلْعِْهِن الَْمنُْفوِشۜ 5  انلَّاُس َكلَْفَراِش الَْمبُْثوِثۙ ٤ َوتَُكوُن اْلِ
ْت  فَاَمَّا َمْن َثُقلَْت َمَوا۪زيُنُهۙ 6 َفُهَو ۪ف ع۪يَشٍة َراِضَيٍةۜ 7 َواَمَّا َمْن َخفَّ
ُه َهاوَِيٌةۜ ٩ َومَٓا اَْدٰريَك مَا هَِيْهۜ 10 نَاٌر حَاِمَيٌة 11  َمَوا۪زيُنُهۙ 8 فَاُمُّ

يٌَّة ُسوَرةُ الَْقارَِعةِ َمِكّ
ةَ اٰيًَة َوِهَ إِْحٰدى َعْشَ
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ADIM ADIM OKUYALIM - EZBERLEYELİM

* Kâri’a	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.

* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.

* Gruplara	ayrılarak	 sureyi;	 yüzünden,	harflerin	mahreçlerine	ve	 tecvid	kurallarına	dikkat	
ederek	hatasız	olarak	okumaya	 çalışınız.

* Sureyi	ezberleyiniz	ve	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.

* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	okuyunuz.

* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	okuyunuz.

Kâri’a Suresi ve Anlamı

Kâri’a	suresi, Kureyş	suresinden	sonra,	Kıyâme	suresinden	önce	Mekke	Dönemi'nde	inmiştir;	11	
ayettir.	Adını,	surenin	ilk	ayetinde	geçen	“vuran,	çarpan,	yürekleri	hoplatan”	anlamlarına	gelen	“kâ-
ri’a”	kelimesinden	almıştır.

1.	Yürekleri	hoplatan	büyük	felaket!

2.	Nedir	o	yürekleri	hoplatan	büyük	felaket!

3.	O	dehşetli	kıyamet	felaketinin	ne	olduğunu	bilir	misin	sen?

4-5.	 İnsanların	 kelebekler	 gibi	 etrafa	 yayıldığı,	 dağların	 da	 atılmış	 rengârenk	 yüne	 dönüştüğü	
gündür	 o.

6-7.	İşte	o	gün,	kimin	tartıları	ağır	gelirse	memnun	kalacağı	bir	hayat	içinde	olur.

8-9.	Ama	kimin	de	tartıları	hafif	gelirse	onun	varacağı	yer	Hâviye’dir.

10.	Hâviye’nin	ne	olduğunu	bilir	misin	sen?

11.	O,	kızgın	mı	kızgın	bir	ateştir.

LİSTELEYELİM

Zilzâl,	Âdiyat	ve	Kâri’a	surelerinin	anlamlarını	birlikte	düşünerek	kıyamet	ile	başlayan	ahiret	
hayatının	aşamalarını	listeleyiniz.

1. Yeryüzü	müthiş	bir	sarsıntıyla	sarsılarak	kıyamet	kopacaktır.

2. ...................................................................................................................

3. ...................................................................................................................

4. ...................................................................................................................

5.	...................................................................................................................
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10. Nebe’ Suresi ve Anlamı

ِ﷽

۪ي ُهْم ف۪يهِ ُمَْتلُِفوَنۜ ٣  اَءلُوَنۚ ١ َعِن انلََّباِ الَْعظ۪يِمۙ ٢ اَلَّ َعمَّ يَتََسٓ
َك�َّ َسَيْعلَُموَنۙ ٤ ُثمَّ َك�َّ َسَيْعلَُموَن 5 اَلَْم َنَْعِل اْلَرَْض ِمَهاًداۙ 6 
َباَل اَْوتَاًداۖ 7 وََخلَْقَناُكْم اَْزَواجًاۙ 8 وََجَعلَْنا نَوَْمُكْم ُسَباتًاۙ ٩  َواْلِ
فَوْقَُكْم  َوَبنَيَْنا  َمَعاشًاۖ 11  انلََّهاَر  ِلَاسًاۙ 10 وََجَعلَْنا  َْل  الَّ وََجَعلَْنا 
اِت  اجًا وَهَّاجًاۖ 13 َواَنَْزنْلَا ِمَن الُْمْعِصَ َسبْعًا ِشَداًداۙ 12 وََجَعلَْنا ِسَ
مَٓاًء َثَّاجًاۙ 14 نِلُْخرَِج بِه۪ َحبًّا َوَنَباتًاۙ 15 وََجنَّاٍت اَلَْفافًاۜ 16 اِنَّ يَوَْم 
 18 اَفَْواجًاۙ  َفَتاْتُوَن  ورِ  الصُّ ِف  ُينَْفُخ  يَوَْم   17 م۪يَقاتًاۙ  َكَن  الَْفْصِل 
ابًاۜ 20  َباُل فََكنَْت َسَ َِت اْلِ اُء فََكنَْت اَبَْوابًاۙ 19 وَُسّيِ َمٓ َوفُتَِحِت السَّ
ا اَْحَقابًاۚ 23  اِنَّ َجَهنََّم َكنَْت ِمرَْصاًداۙ 21 لِلطَّاغَ۪ي َماٰبًاۙ 22 َلبِثَ۪ي ف۪يَهٓ
اقًاۙ 25 َجَزٓاًء وِفَاقًا 26  ابًاۙ 24 اِلَّ َح۪يمًا وََغسَّ َليَُذوقُوَن ف۪يهَا بَْرًدا َوَل َشَ
 ٢٨ ابًاۜ  ِكذَّ بِاٰيَاتَِنا  بُوا  َوَكذَّ  ٢٧ ِحَسابًاۙ  َليَرُْجوَن  َكانُوا  اِنَُّهْم 
ٍٔ اَْحَصيَْناهُ كَِتابًا 29 فَُذوقُوا فَلَْن نَ۪زيَدُكْم اِلَّ َعَذابًا۟ 30  َوُكَّ َشْ

يٌَّة ُسوَرةُ انلَّبَاِ َمِكّ
َوِهَ اَْرَبُعوَن اٰيًَة
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Nebe’ Suresi ve Anlamı

Nebe’	suresi,	Mekke	Dönemi'nde	inmiştir;	40	ayettir.	Sure,	adını	ikinci	ayette	geçen		“Nebe’”	ke-
limesinden	almıştır.	Nebe’,	haber	demektir.	Surede,	ölüm	ötesi	hayatın	varlığını	ispat	çerçevesinde,	
kıyamet,	öldükten	sonra	dirilme	ve	hesap	için	toplanma	konularına	yer	verilmektedir.

1.	Birbirlerine	neyi	soruyorlar?	

2-3.	Üzerinde	anlaşmazlığa	düştükleri	büyük	haberi	(mi)?	

4.	Hayır,	ileride	bilecekler.	

5.	Yine	hayır,	ileride	bilecekler.

6-7.	Biz,	yeryüzünü	bir	döşek;	dağları	da	birer	kazık	yapmadık	mı?	

8.	Sizleri	(erkekli-dişili)	eşler	hâlinde	yarattık.	

9.	Uykunuzu	bir	dinlenme	(sebebi)	kıldık.	

10.	Geceyi	(sizi	örten)	bir	elbise	yaptık.

11.	Gündüzü	de	geçimi	temin	zamanı	kıldık.	

12.	Üstünüze	yedi	sağlam	gök	bina	ettik.	

13.	Alev	alev	yanan	aydınlatıcı	ve	ısıtıcı	bir	kandil	yarattık.	

14-16.	Taneler,	bitkiler,	 sarmaş	dolaş	bahçeler	çıkaralım	diye	yağmur	yüklü	yoğun	bulutlardan	
şarıl	 şarıl	 yağmur	yağdırdık.	

17.	Şüphesiz	hüküm	ve	ayırma	günü	belirlenmiş	bir	vakittir.	

18.	Bu,	sûra	üfürüleceği	gün	gerçekleşir	ve	siz	bölük	bölük	gelirsiniz.	

19.	Gök	açılır	ve	kapı	kapı	olur.	

20.	Dağlar	yürütülür,	serap	hâline	gelir.	

21-23.	Şüphesiz	cehennem,	bir	gözetleme	yeridir;	azgınlar	için,	içinde	çağlar	boyu	kalacakları	bir	
dönüş	yeridir.	

24.	Orada	ne	bir	serinlik	ve	ne	de	içecek	bir	şey	tadacaklar!

25-26.	Ancak,	uygun	bir	ceza	olarak	kaynar	su	ve	irin	içecekler.

27.	Çünkü	onlar	hesaba	çekilmeyi	ummuyorlardı.	

28.	Ayetlerimizi	de	alabildiğine	yalanlamışlardı.

29.	Biz	ise	her	şeyi	bir	kitapta	(Levh-i	Mahfûz’da)	tamamıyla	sayıp	tespit	ettik.	

30.	Kafirlere	şöyle	denilir:	“Şimdi	tadın.	Artık	bundan	sonra	yalnızca	azabınızı	artıracağız.”	

DİKKAT EDELİM

Nebe’	suresini	vakıf,	ibtida	ve	vasıl	kurallarının	her	birini	uygulayarak	okumaya	dikkat	ediniz.
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* Nebe’	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.	

* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.

* Gruplara	 ayrılarak	 sureyi;	 yüzünden,	 harflerin	mahreçlerine	 ve	 tecvid	 kurallarına	 dikkat	
ederek	 hatasız	 olarak	 okumaya	 çalışınız.

* Nebe’	suresini	ayet	ayet	ezberleyiniz.

* Sureyi	ezberden	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.

* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	tedvir	üzere	okuyunuz.

* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	hadr	üzere	okuyunuz.

ا�َِق َواَْعَنابًاۙ 32 َوَكَواِعَب اَتَْرابًاۙ 33 َوَكْسًا  اِنَّ لِلُْمتَّقَ۪ي َمفَاًزاۙ 31 َحَدٓ
ۚ 35 َجَزٓاًء ِمْن َرّبَِك  ابًا دَِهاقًاۜ 34 َليَْسَمُعوَن ف۪يَها لَْغًوا َوَل كِذَّ
ٰمَواِت َواْلَرِْض َومَا بَيَْنُهَماۙ الرَّْحِٰن  َعَطٓاًء ِحَسابًاۙ 36 رَّبِ السَّ
َوالَْملٰٓئَِكُة َصفًّاۜ  وُح  الرُّ َيُقوُم  يَوَْم  ِمنُْه ِخَطابًاۙ 37  َلَيْملُِكوَن 
 ۚ َلَيَتَكَُّموَن اِلَّ َمْن اَذَِن َلُ الرَّْحُٰن َوقَاَل َصَوابًا 38 ذٰلَِك اْلَوُْم اْلَقُّ
ََذ اِٰل َرّبِه۪ َماٰبًا 39 اِنَّٓا اَنَْذْرنَاُكْم َعَذابًا قَ۪ريبًاۚ يَوَْم  َفَمْن َشٓاَء اتَّ
َمْت يََداهُ َوَيُقوُل الَْكفُِر يَا َلْتَن۪ي ُكنُْت تَُرابًا 40  َينْظُُر الَْمرُْء َما قَدَّ

31-34.	Şüphesiz	Allah’a	karşı	gelmekten	sakınanlara	bir	kurtuluş,	bahçeler,	üzümler,	kendileriyle	
bir	yaşta,	göğüsleri	çıkmış	genç	kızlar	ve	dolu	dolu	kadehler	vardır.	

35.	Orada	ne	bir	boş	söz	işitirler	ne	de	bir	yalan.	

36-38.	Bunlar	kendilerine;	Rabb'inden,	göklerin	ve	yerin	ve	ikisi	arasındakilerin	Rabb'inden,	Rah-
mân’dan	bir	mükafat,	yeterli	bir	ihsan	olarak	verilmiştir.	Onlar,	Ruh’un	(Cebrail’in)	ve	meleklerin	
saf	duracakları	gün	Allah’a	hitap	edemeyeceklerdir.	Sadece	Rahmân’ın	izin	vereceği	ve	doğru	
söyleyecek	olan	kimseler	konuşabilecektir.	

39.		İşte	bu,	hak	olan	gündür.	Artık	dileyen	kimse	Rabb'ine	ulaştıran	bir	yol	tutar.	

40.	Şüphesiz	biz	sizi,	kişinin	önceden	elleriyle	yaptıklarına	bakacağı	ve	inkarcının,	“Keşke	toprak	
olaydım!”	diyeceği	günde	gerçekleşecek	olan	yakın	bir	azaba	karşı	uyardık.	
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ANA KONULARINI BULALM

	 Nebe’	suresinin	ana	konularını	bulunuz.

1.	Nebe’	suresi,	konu	olarak	öldükten	sonra	dirilmeyi	ele	alır.

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................

5.	............................................................................................................................................................

11. Bakara Suresi (153-157) Ayetler ve Anlamları

DİKKAT EDELİM

Bakara	suresi	(153-157)	ayetlerini	tahkik	ve	tedvir	üzere	yüzünden	ve	ezbere	okuyunuz.

 َ اللّٰ اِنَّ   ِۜ لٰوة َوالصَّ ْبِ  بِالصَّ اْسَتع۪يُنوا  اَٰمُنوا  ۪يَن  الَّ َايَُّها  يَٓا   
 ِ اللّٰ َس۪بيِل  ۪ف  ُيْقَتُل  لَِمْن  َتُقولُوا  َوَل   153 ابِ۪ريَن  الصَّ َمَع 
َونَلَبْلَُونَُّكْم  تَْشُعُروَن 154  َل  َولِٰكْن  اَْحَيٓاٌء  بَْل  اَْمَواٌتۜ 
ٍٔ ِمَن اْلَوِْف َواْلُوِع َوَنْقٍص ِمَن اْلَْمَواِل َواْلَنُْفِس  بَِشْ
اََصاَبتُْهْم  اَِذٓا  ۪يَن  اَلَّ  155 ابِ۪ريَنۙ  الصَّ  ِ بَّشِ َو َواثلََّمَراِتۜ 
ِ َواِنَّٓا اَِلْهِ َراِجُعونَۜ 156 اُ۬ولٰٓئَِك َعلَيِْهْم  ُمص۪يَبٌةۙ قَالُٓوا اِنَّا لِلّٰ
157 الُْمْهَتُدوَن  ُهُم  َواُ۬ولٰٓئَِك  َورَْحٌَة  َرّبِِهْم  ِمْن  َصلََواٌت 
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* Bakara	suresi	(153-157)	ayetlerini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerin-
den	dinleyiniz.	

* Gruplara	 ayrılarak	 sureyi;	 yüzünden,	 harflerin	mahreçlerine	 ve	 tecvid	 kurallarına	 dikkat	
ederek	 hatasız	 olarak	 okumaya	 çalışınız.

* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	okuyunuz.

* Sureyi	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	okuyunuz.

İLKELER ÇIKARALIM

Bakara	suresi	(153-157)	ayetlerinden	ilkeler	çıkarınız.

1.	 Allah	(c.c.)	sabredenlerle	beraberdir.

2. .........................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................................

5.	 .........................................................................................................................................................

Bakara Suresi (153-157) Ayetlerinin Anlamları

153.	Ey	iman	edenler!	Sabrederek	ve	namaz	kılarak	Allah’tan	yardım	dileyin.	Şüphe	yok	ki	Allah	
sabredenlerle	 beraberdir.	

154.	Allah	yolunda	öldürülenlere	“ölüler”	demeyin.	Hayır,	onlar	diridirler.	Ancak	siz	bunu	bilemez-
siniz.	

155.	Ant	olsun		ki	sizi	biraz	korku	ve	açlıkla,	bir	de	mallar,	canlar	ve	ürünlerden	eksilterek	deneriz.	
Sabredenleri	müjdele.	

156.	Onlar;	başlarına	bir	musibet	gelince,	“Biz	şüphesiz	(her	şeyimizle)	Allah’a	aidiz	ve	şüphesiz	
O’na	döneceğiz”	derler.

157.	İşte	Rableri	katından	rahmet	ve	merhamet	onlaradır.	Doğru	yola	ulaştırılmış	olanlar	da	işte	
bunlardır.
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12. Yâsîn Suresi ve Anlamı

“Yâsîn	Kur’an’ın	kalbidir.”	(Ahmed	bin	Hanbel,	Müsned,	C	5,	s.	26.)

Yukarıdaki hadiste Peygamber Efendimiz, Yâsîn suresini niçin Kur’an’ın kalbi olarak 
nitelendirmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

PAYLAŞALIM

ِ﷽

اٍط   يٰٓسۜ ١ َوالُْقْراِٰن اْلَك۪يِمۙ ٢ اِنََّك لَِمَن الُْمرَْسلَ۪يۙ ٣ َعٰ ِصَ
 ُمْسَتق۪يٍمۜ ٤ َتْن۪يَل الَْع۪زيزِ الرَّح۪يِمۙ 5 تِلُنِْذَر قَوْمًا مَٓا اُنِْذَر 
اَْكَثِهِْم   ٰ َعٓ الَْقْوُل  َحقَّ  لََقْد   6 َغفِلُوَن  َفُهْم   اٰبَٓاُؤُ۬هْم 
فَِهَ  اَْغَ�ًل  اَْعَناقِِهْم  ٓف۪  َجَعلَْنا  اِنَّا   7 َليُْؤِمُنوَن   َفُهْم 
اَيْد۪يِهْم  َبْيِ  ِمْن  وََجَعلَْنا  ُمْقَمُحوَن 8  َفُهْم  اْلَذْقَاِن   اَِل 
وَن ٩  ا فَاَْغَشيَْناُهْم َفُهْم َلُيبِْصُ ا َوِمْن َخلْفِِهْم َسدًّ  َسدًّ
 10 يُْؤِمُنوَن  َل  ُتنِْذرُْهْم  لَْم  اَْم  َءاَنَْذْرَتُهْم  َعلَيِْهْم   وََسَوٓاٌء 
هُ  ْ َبَع اّلِْكَر وََخِشَ الرَّْحَٰن بِالَْغيِْبۚ فَبَّشِ َما ُتنِْذُر َمِن اتَّ  اِنَّ
 بَِمْغفَِرٍة َواَْجٍر َك۪ريٍم 11 اِنَّا َنُْن نُِ�ْ الَْمْوٰت َونَْكُتُب 
ٍٔ اَْحَصيَْناهُ ٓف۪ اِمَاٍم ُم۪بٍي۟ 12  ُموا َواٰثَارَُهْمۜ َوُكلَّ َشْ مَا قَدَّ

ّيٌَة َوهَِي ُسوَرةُ يٰٓس َمِكّ
ثََ�ٌث َوَثَمانُوَن اٰيًَة
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* Yâsîn	suresini	öğretmeninizden	ya	da	interaktif	öğretim	materyallerinden	dinleyiniz.	

* Her	bir	ayeti	koro	hâlinde	öğretmeninizle	okuyunuz.

* Gruplara	 ayrılarak	 sureyi;	 yüzünden,	 harflerin	mahreçlerine	 ve	 tecvid	 kurallarına	 dikkat	
ederek	 hatasız	 olarak	 okumaya	 çalışınız.

* Yâsîn	suresini	bölüm	bölüm	veya	sayfa	sayfa	ezberleyiniz.

* Sureyi	ezberden	sıra	arkadaşınıza	okuyunuz,	varsa	hatalarınızı	not	ediniz.

* Sureyi	ezberden	öğretmeninize	tedvir	üzere	okuyunuz.

* Sureden	bazı	bölümleri	ezberden	sınıfta	ya	da	okul	uygulama	mescidinde	topluluk	önünde	
hadr	üzere	okuyunuz.

Yâsîn Suresi ve Anlamı

Yâsîn	 suresi,	Mekke	Dönemi'nde	 indirilmiştir;	 83	ayettir.	 Sure,	 adını	 ilk	 ayetinde	bulunan	hurûf-u	
mukatta’a	harflerinden	olan	 “Ya”	ve	 “Sin”	 	harflerinden	almıştır.

1.	Yâ	sîn.

2.	Hikmetli	Kur’an’a	and	olsun	ki,

3.	Sen	elbette	gönderilen	peygamberlerdensin.

4.	Dosdoğru	bir	yol	üzeresin.

5.	Bu	Kur’an,	üstün	ve	çok	merhametli	Allah	tarafından	indirildi.

6.	Sen	de	ataları	uyarılmamış,	kendileri	de	gaflet	içinde	kalmış	bir	toplumu	uyarasın	diye	gönde-
rildin.

7.	Ant	olsun		ki	onların	çoğu	hakkında	(azapla	ilgili)	hüküm	kesinleşti.	Çünkü	onlar	iman	etmiyorlar.

8.	Boyunlarına	öyle	demir	halkalar	geçirdik	ki	çenelerine	dayanmaktadır.	Bu	boyunduruklar	sebe-
biyle	kafaları	yukarı	kalkıktır.

9.	Hem	önlerinden	hem	arkalarından	bir	set	yaparak	öylesine	çepeçevre	sardık	ki	artık	hiç	göre-
mezler.

10.	Onları	uyarsan	da	uyarmasan	da	birdir,	iman	etmezler.

11.	Sen	ancak,	zikre	(Kur’an’a)	uyan	ve	görmediği	hâlde	Rahman’dan	korkan	kimseyi	uyarabilirsin.	
İşte	böyle	kimseleri	bağışlanma	ve	güzel	bir	mükâfat	ile	müjdele!

12.	Şüphe	yok	ki	ölüleri	diriltecek	olan	biziz.	Yaptıkları	her	şeyi	ve	bütün	izlerini	bir	bir	kaydederiz.	
Zaten	biz,	her	şeyi	apaçık	bir	kitapta	(Levh-i	Mahfuz’da)	kaydettik.

“Ölmek	üzere	olanların	yanında	Yâsîn	suresini	okuyunuz.”

(Ebû	Dâvûd,	Cenaiz,	20;	İbn	Mâce,	Cenaiz,	4.)

Peygamber	Efendimiz	ölüm	döşeğindeki	insanların	yanında	niçin	Yâsîn	suresini	okuma-
mızı	 istemiştir?	

Yukarıdaki hadisi, özellikle surenin 12, 32, 51, 52, 65 ve 70. ayetlerinin anlamlarını 
göz önünde bulundurarak yorumlayınız.

DÜŞÜNELİM - YORUMLAYALIM
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PAYLAŞALIM

Tefsir	kaynaklarından	Yâsîn	suresinin	13-32.	ayetlerinde	geçen	kıssa	ile	ilgili	bilgileri	bularak	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.

 13 الُْمرَْسلُوَنۚ  جَٓاَءهَا  اِذْ  الَْقْرَيةِۢ  اَْصَحاَب  َمثًَ�  لَُهْم  َواْضِْب 
ْزنَا بَِثالٍِث َفَقالُٓوا اِنَّٓا اَِلُْكْم  بُوُهمَا َفَعزَّ اِذْ اَرَْسلَْنٓا اَِلِْهُم اثْنَْيِ َ�َكذَّ
ِمْن  الرَّْحُٰن  اَنَْزَل  َومَٓا  ِمثْلَُناۙ  بََشٌ  اِلَّ  اَنُْتْم  قَالُوا مَٓا  ُ�ْرَ�ُ�وَن 14 
ۙ اِْن اَنُْتْم اِلَّ تَْكِذبُوَن 15 قَالُوا َربَُّنا َيْعلَُم اِنَّٓا اَِلُْكْم لَُمرَْسلُوَن  ٍٔ َشْ
ْنَا بُِكمْۚ لَئِْن لَْم  16 َوَما َعلَيَْنٓا اِلَّ الْبََ�ُغ الُْم۪بُي 17 قَالُٓوا اِنَّا َتَطيَّ
نَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب اَل۪يٌم 18 قَالُوا َطٓا�ِرُُكْم  تَنَْتُهوا لََنُْجَنَُّكْم َوَلََمسَّ
اَقَْصا  ِمْن  وَجَٓاَء   19 ُمْسِفُوَن  قَوٌْم  اَنُْتْم  بَْل  ُذّكِْرُتْمۜ  اَ�ِْن  َمَعُكْمۜ 
اِتَّبُِعوا َمْن َل  الُْمرَْسلَ۪يۙ 20  اتَّبُِعوا  الَْمد۪يَنةِ رَُجٌل يَْسٰع قَاَل يَا قَوِْم 
َفَطَري۪ن  ۪ي  الَّ اَْعُبُد  َلٓ  ِلَ  َومَا   21 ُمْهَتُدوَن  وَُهْم  اَْجًرا  يَْسـَٔلُُكْم 
َل   ٍ بُِضّ الرَّْحُٰن  يُرِْدِن  اِْن  اٰلَِهًة  ُدونِٓه۪  ِمْن  ُِذ  َءاَتَّ تُرَْجُعوَن 22  َواَِلْهِ 
۪ اًِذا لَي۪ف َضَ�ٍل ُم۪بٍي  ُتْغِن َعّن۪ي َشفَاَعُتُهْم َشيْـًٔا َوَل ُينْقُِذونِۚ 23 اىِّنٓ
۪ اَٰمنُْت بَِرّبُِكْم فَاْسَمُعوِنۜ 25 ق۪يَل اْدُخِل اْلَنَّةَۜ قَاَل يَا َلَْت  24 اىِّنٓ
الُْمْكَرمَ۪ي ٢٧  ِمَن  وََجَعلَن۪ي  َرّب۪  ۪ل  َغَفَر  بِمَا   26 َيْعلَُموَنۙ  قَوْم۪ي 
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13.	Onlara,	şu	şehir	halkını	örnek	ver:	Hani	oraya	elçiler	gelmişti.

14.	İşte	o	zaman	biz,	o	şehir	halkına	iki	elçi	göndermiştik.	İki	elçiyi	yalanlamaları	üzerine	üçüncü	
bir	elçiyle	destekledik.	Onlar,	“Biz	size	gönderilmiş	Allah	elçileriyiz.”	dediler.

15.	Şehir	halkı	dedi	ki:	“Siz	de	bizim	gibi	bir	insansınız.	Doğrusu	Rahman’ın	indirdiği	bir	şey	yok.	
Siz	yalan	söylüyorsunuz.”

16-17.	Elçiler	dediler	ki:	“Rabb'imiz	biliyor	ki	biz	gerçekten	size	gönderilmiş	elçileriz.	Açıkça	teb-
liğden	başka	bir	şeyle	yükümlü	değiliz.”

18.	Halk,	elçileri	tehdit	ederek,	“Siz	uğursuzsunuz.	Şayet	vazgeçmezseniz	sizi	taşlar,	size	acı	mı	acı	
bir	azap	dokundururuz.”	dedi.

19.	Elçiler	şöyle	cevap	verdiler:	“Uğursuzluğunuz	kendinizdendir.	Size	öğüt	verildi	diye	mi	böyle	
söylüyorsunuz?	Doğrusu	siz,	haddi	aşan	bir	toplumsunuz.”

20.	O	esnada,	şehrin	öte	başından	bir	adam	koşarak	geldi,	“Ey	kavmim!”	dedi.	“Gelin,	bu	elçilere	
uyun!”

21.	“Sizden	hiçbir	karşılık	beklemeyen	ve	kendileri	doğru	yolda	olan	bu	kimselere	uyun!”

22.	“Ne	olmuş	ki	bana,	kulluk	etmeyecekmişim	beni	yaratana!	Şunu	iyi	biliniz	ki	siz	de	O’na	dön-
dürüleceksiniz.”

23.	“Ben,	O’ndan	başka	tanrılar	edinir	miyim	hiç!	Eğer	Rahman	bana	zarar	vermek	dilerse,	o	tanrı-
ların	şefaati	bana	hiçbir	fayda	sağlamaz	ve	onlar	beni	kurtaramaz.”

24.	“İşte	o	zaman	ben,	apaçık	bir	sapıklığa	düşmüş	olurum.”

25.	“Haberiniz	olsun	ki	ben	Rabb'inize	iman	ettim.	Siz	de	bana	kulak	verin!”

26.	Ona,	“Haydi,	gir	cennete!”	denildiğinde,	“Ah	ne	olurdu	halkım	bilseydi!”	dedi.

27.	“(Ah	bir	bilselerdi)	Rabb'imin	beni	affettiğini	ve	beni	ikramlarla	ağırladığını!”

ANA KONULARINI BULALIM

Yâsîn	suresinin	anlamını	baştan	sona	okuyarak	ana	konularını	bulunuz.

1.	Yâsîn	suresi,	Peygamberimizin	dosdoğru	bir	yol	üzere	olduğundan	ve	onun	ataları	uya-
rılmamış	bir	topluma	uyarıcı	olarak	gönderildiğinden	bahseder.

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................

5.	............................................................................................................................................................

6.	............................................................................................................................................................

7.	............................................................................................................................................................
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َمٓاءِ َومَا  َومَٓا اَنَْزنْلَا َعٰ قَوِْمه۪ ِمْن َبْعِده۪ ِمْن ُجنٍْد ِمَن السَّ
اِلَّ َصيَْحًة َواِحَدةً فَاَِذا ُهْم  ُكنَّا ُمْنِلَ۪ي ٢٨ اِْن َكانَْت 
يَاْت۪يِهْم ِمْن رَُسوٍل  مَا  الْعَِبادِۚ  ةً َعَ  خَاِمُدوَن 29 يَا َحْسَ
اِلَّ َكانُوا بِه۪ يَْسَتْهزُِؤَ۫ن 30 اَلَْم يََرْوا َكْم اَْهلَْكَنا َقبْلَُهْم 
ا َج۪يٌع  ُهْم اَِلِْهْم َل يَرِْجُعوَن 31 َواِْن ُكٌّ لَمَّ ِمَن الُْقُروِن اَنَّ
اَْحَييَْناهَا  الَْميَْتُةۚ  اْلَرُْض  لَُهُم  َواٰيٌَة   32 وَن۟  ُمَْضُ ْيَنا  َلَ
ًّا فَِمنُْه يَاُْكلُوَن 33 وََجَعلَْنا ف۪يهَا َجنَّاٍت  َواَْخرَْجَنا ِمنَْها َحب
ْرنَا ف۪يَها ِمَن الُْعُيوِنۙ 34 ِلَاُْكلُوا  ِمْن َن۪يٍل َواَْعَناٍب َوفَجَّ
ِمْن َثَمرِه۪ۙ َومَا َعِملَتُْه اَيْد۪يِهْمۜ اَفََ� يَْ�ُكُروَن 35 ُسبَْحاَن 
َوِمْن  اْلَرُْض  تُنْبُِت  ا  ِممَّ َ�ا  ُك�َّ اْلَْزَواَج  َخلََق  ۪ي  الَّ
نَْسلَُخ ِمنُْه  ُْلۚ  لَُهُم الَّ َواٰيٌَة  َيْعلَُموَن 36  ا َل  اَنُْفِسِهْم َوِممَّ
ْمُس َتْ۪ري لُِمْسَتَقّرٍ لََهۜا  انلََّهاَر فَاَِذا ُهْم ُمظْلُِموَنۙ 37 َوالشَّ
ْرنَاهُ َمَنازَِل َحتّٰ  ذٰلَِك َتْقد۪يُر الَْع۪زيزِ الَْعل۪يِمۜ 38 َوالَْقَمَر قَدَّ
ْمُس يَنَْبغ۪ي لَهَٓا اَْن تُْدرَِك  َعَد َكالُْعرُْجوِن الَْقد۪يِم 39 َل الشَّ
ُْل َسابُِق انلََّهارِۜ َوُكٌّ ۪ف فَلٍَك يَْسَبُحوَن 40  الَْقَمَر َوَل الَّ
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28.	Onun	vefatından	sonra,	kavmini	helak	etmek	için	üzerlerine	gökten	bir	ordu	indirmedik,	za-
ten	indirecek	de	değildik.

29.	Sadece	tek	bir	çığlık!	Anında	hepsi	sönüverdi.

30.	Yazık	şu	kullara!	Kendilerine	gelen	her	elçiyle	mutlaka	alay	ederlerdi.

31.	Onlardan	önce	nice	nesilleri	yok	ettiğimizi	ve	bir	daha	geri	dönmediklerini	görmezler	mi?

32.	Elbette	onların	hepsi,	(hesap	vermeleri	için	kıyamet	gününde)	toplanıp	huzurumuza	getirile-
cekler.

33.	Ölü	toprak	onlar	için	bir	delildir!	Biz	o	toprağa	su	ile	hayat	verir,	oradan	taneler	çıkarırız	da	
onlardan	 yerler.

34-35.	Meyvelerinden	ve	elleriyle	ürettikleri	ürünlerinden	yesinler	diye,	orada	üzüm	bağları,	hur-
ma	bahçeleri	yarattık	ve	içlerinden	pınarlar	akıttık.	Buna	rağmen	hâlâ	şükretmeyecekler	mi?

36.	Toprağın	bitirdiklerini,	kendilerini	ve	daha	bilmedikleri	nice	şeyleri	çift	çift	yaratan	Allah	yüce-
dir,	her	türlü	noksandan	münezzehtir!

37.	Gece	de	onlar	için	bir	delildir!	Biz,	gündüzü	ondan	sıyırıp	çekeriz	de	birden	karanlığa	gömülü-
verirler.

38.	Güneş	de	kendisi	için	belirlenen	bir	yörüngede	akar	gider.	Bu	güçlü	ve	her	şeyi	bilen	Allah’ın	
kanunudur.

39.	Ay	için	de	birtakım	evreler	belirledik.	Sonunda	o,	eğri	hurma	dalı	gibi	(hilal)	olur,	geri	döner.

40.	Ne	Güneş	Ay’a	kavuşabilir	ne	de	gece	gündüzü	geçebilir.	O	gök	cisimlerinden	her	biri,	birer	
yörüngede	akar	durur.

DÜŞÜNELİM - YORUMLAYALIM

Güneş, Ay, bütün 
gezegenler ve kâinat 

"âlemlerin Rabb'i" 
olan Allah'ın takdiriyle 

hareket ederler. (Temsili)

Yâsîn suresinin 37-40. ayetlerinin anlamlarını göz önünde bulundurarak bu ayetlerde 
anlatılanlar ile Allah’ın, “Âlemlerin Rabb'i” oluşu arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.
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َّا َحَلَْنا ُذّرِيََّتُهْم ِف الُْفلِْك الَْمْشُحوِنۙ 41 وََخلَْقَنا  َواٰيٌَة لَُهْم اَن
يَخ  لَُهْم ِمْن ِمثْلِه۪ مَا يَْرَكُبوَن 42 َواِْن نََشاْ ُنْغرِْقُهْم فََ� َص۪
لَُهْم َوَلُهْم ُينَْقُذوَنۙ 43 اِلَّ رَْحًَة ِمنَّا َوَمَتاًع اِٰل حٍ۪ي 44 
َواَِذا ق۪يَل لَُهُم اتَُّقوا َما َبْيَ اَيْد۪يُكْم َوَما َخلَْفُكْم لََعلَُّكْم 
تُرَْحُوَن 45 َومَا تَاْت۪يِهْم ِمْن اٰيٍَة ِمْن اٰيَاِت َرّبِِهْم اِلَّ َكنُوا 
 ۙ ُ ا َرزَقَُكُم اللّٰ َعنَْها ُمْعرِضَ۪ي 46 َواَِذا ق۪يَل لَُهْم اَنْفُِقوا ِممَّ
 ُ اُء اللّٰ ۪يَن اَٰمُنٓوا اَُنطْعُِم َمْن لَْو يََشٓ ۪يَن َكَفُروا لِلَّ قَاَل الَّ
اَطَْعَمُهۗ اِْن اَنُْتْم اِلَّ ۪ف َضَ�ٍل ُم۪بٍي 47 َوَيُقولُوَن َمٰت ٰهَذا 
الْوَْعُد اِْن ُكنُْتْم َصادِقَ۪ي 48 مَاَينْظُُروَن اِلَّ َصيَْحًة َواِحَدةً 
ُموَن 49 فََ� يَْسَتط۪يُعوَن تَوِْصَيًة َوَلٓ آِلٰ  تَاُْخُذُهْم وَُهْم َيِّصِ
ورِ فَاَِذا ُهْم ِمَن اْلَْجَداِث  اَْهلِِهْم يَرِْجُعوَن۟ 50 َونُفَِخ ِف الصُّ
اِٰل َرّبِِهْم يَنِْسلُوَن 51 قَالُوا يَاَويْلََنا َمْن َبَعَثَنا ِمْن َمرْقَِدنَۢا۔ 
ٰهَذا مَاوََعَد الرَّْحُٰن وََصَدَق الُْمرَْسلُوَن 52 اِْن َكنَْت اِلَّ 
وَن 53 فَاْلَوَْم  ْيَنا ُمَْضُ َصيَْحًة َواِحَدةً فَاَِذا ُهْم َج۪يٌع َلَ
َل ُتظْلَُم َنْفٌس َشيْـًٔا َوَل ُتَْزْوَن اِلَّ مَا ُكنُْتْم َتْعَملُوَن 54 
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DİKKAT EDELİM

Yâsîn	suresinin	52.	ayetini	sekte	ile	ilgili	kurallara	dikkat	ederek	okumaya	çalışınız.

PAYLAŞALIM

Yâsîn	suresinin	51-54.	ayetlerinde	anlatılan	kıyamet	sahneleri	ile	ilgili	hislerinizi	arkadaşla-
rınızla	paylaşınız.

41.	Soylarını	dolu	gemilerde	taşımamız	da	onlar	için	bir	delildir.

42.	Biz	onlar	için	bunun	gibi	daha	nice	binekler	yaratırız.

43.	Dilersek	onları	suda	boğarız.	O	zaman	ne	feryatlarına	yetişen	bulunur	ne	de	başka	türlü	kur-
tarılırlar.

44.	Sadece	bizden	ulaşacak	bir	rahmet	ve	onları	belli	bir	zamana	kadar	yaşatma	irademizle	hayat-
ta	kalırlar.

45.	Durum	böyleyken	onlara,	“Geçmişte	yaptığınız	ve	yapacağınız	bütün	işlerde	Allah’tan	korkun	
ki	size	merhamet	edilsin.”	denildiğinde	aldırmazlar.

46.	Zaten	Rabb'inin	ayetlerinden	herhangi	biri	kendilerine	geldiğinde,	ondan	hep	yüz	çevirmişlerdi.

47.	Kâfirlere;	“Allah’ın	size	lütfettiği	rızıktan,	siz	de	muhtaçlara	harcayın!”	denildiğinde,	müminle-
re	şöyle	derler:	“Dilediği	takdirde	Allah’ın	doyurabileceği	kimseyi	biz	mi	doyuracakmışız?	Gerçek-
ten	siz,	apaçık	bir	şaşkınlık	içindesiniz.”

48.	Yine	derler	ki:	“Eğer	doğru	söylüyorsanız,	şu	bizi	tehdit	ettiğiniz	kıyamet	ne	zaman	kopacak?”

49.	Onların	beklediği,	sadece	bir	çığlık!	Çekişip	dururlarken	kendilerini	çarpıverecek	bir	çığlık!

50.	O	zaman	ne	vasiyette	bulunabilirler	ne	de	ailelerine	dönebilirler.

51.	Sûra	üflendi!	İşte	mezarlarından	kalkıp	Rablerinin	huzurunda	duruşmaya	koşuyorlar.

52.	“Eyvah	bize!	Kim	kaldırdı	bizi	kabrimizden?”	diyorlar.	“Rahman	olan	Allah’ın	vadettiği	işte	bu	
imiş.	Peygamberler	gerçekten	doğru	söylemiş.”

53.	Sadece	tek	bir	çığlık	kopar!	Bunun	üzerine	hepsi	duruşma	için	huzurumuza	toplanırlar.

54.	O	gün,	hiç	kimse	en	ufak	bir	haksızlığa	uğramaz.	Siz	orada,	ancak	yaptıklarınızın	karşılığını	
alırsınız.
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Yâsîn	suresinin	55-58.	ayetlerinde	anlatılan	cennet	tasvirlerini	gözünüzde	canlandırınız.

GÖZÜMÜZDE CANLANDIRALIM

اِنَّ اَْصَحاَب اْلَنَّةِ اْلَوَْم ۪ف ُشُغٍل فَاكُِهوَنۚ 55 ُهْم َواَْزَواُجُهْم ۪ف ِظَ�ٍل 
ُعوَنۚ 57 َسَ�ٌم  َعَ اْلََرٓا�ِِك ُمتَِّكُؤَ۫ن 56 لَُهْم ف۪يَها فَاكَِهٌة َولَُهْم مَا يَدَّ
ُّهَا الُْمْجرُِموَن 59 اَلَْم اَْعَهْد  قَْوًل ِمْن رَّبٍ رَح۪يٍم 58 َواْمَتاُزوا اْلَوَْم اَي
يَْطاَنۚ اِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُم۪بٌيۙ 60 َواَِن  اَِلُْكْم يَاَبن۪ٓي اَٰدَم اَْن َل َتْعُبُدوا الشَّ
اٌط ُمْسَتق۪يٌم 61 َولََقْد اََضلَّ ِمنُْكْم ِجبِ�ًّ َكثً۪يۜا  اْعُبُدوي۪نۜ ٰهَذا ِصَ
۪ي ُكنُْتْم تُوَعُدوَن 63 اِْصلَوَْها  اَفَلَْم تَُكونُوا َتْعقِلُوَن 62 ٰهِذه۪ َجَهنَُّم اتلَّ
َوتَُكّلُِمَنٓا  اَفَْواهِِهْم   ٰ َنْتُِم َعٓ اَْلَوَْم  تَْكُفُروَن 64  ُكنُْتْم  بَِما  اْلَوَْم 
 ٰ اَيْد۪يِهْم َوتَْشَهُد اَرُْجلُُهْم بَِما َكنُوا يَْكِسُبوَن 65 َولَْو نَشَٓاُء لََطَمْسَنا َعٓ
وَن 66 َولَْو نَشَٓاُء لََمَسْخَناُهْم َعٰ  اَط فَاىَنّٰ ُيبِْصُ َ اَْعُينِِهْم فَاْستََبُقوا الّصِ
َمَكانَتِِهْم َفَما اْسَتَطاُعوا ُمِضيًّا َوَل يَرِْجُعوَن۟ 67 َوَمْن ُنَعّمِْرهُ ُنَنّكِْسُه ِف 
ۜ اِْن ُهَو اِلَّ ذِْكٌر  ْعَر َومَا يَنَْبغ۪ي َلُ اْلَلِْقۜ اَفََ� َيْعقِلُوَن 68 َومَا َعلَّْمَناهُ الّشِ
َوقُْراٌٰن ُم۪بٌيۙ 69 ِلُنِْذَر َمْن َكَن َحيًّا َوَيِحقَّ الَْقْوُل َعَ الَْكافِ۪ريَن 70 
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55.	Cennetlikler	bugün,	nimetler	içinde	sefa	sürerler.

56.	Kendileri	ve	eşleri	gölgeliklerde	tahtlarına	kurulurlar.

57.	Orada	onlara	her	çeşit	meyve	vardır.	Bütün	arzuları	yerine	getirilir.

58.	Bir	de	merhametli	Rabb'in	söylediği	“selam”	vardır.

59.	Allah	şöyle	buyurur:	“Ayrılın	bir	tarafa	bugün,	ey	suçlular!”

60-61.	“Ey	Âdemoğulları!	Size,	“Sakın	şeytana	tapmayın!	Çünkü	o,	sizin	apaçık	bir	düşmanınızdır.	
Bana	kulluk	edin!	Dosdoğru	yol	budur.”	diye	tavsiye	etmedim	mi?”

62.	“Böyleyken	şeytan,	içinizden	nice	nesilleri	yoldan	çıkardı.	Neden	aklınızı	kullanmıyorsunuz?”

63.	“İşte	tehdit	edildiğiniz	cehennem!”

64.	“İnkârınız	sebebiyle	bugün	girin	oraya!”

65.	O	gün	onların	ağızlarını	mühürleriz.	Yaptıklarını	bize	elleri	söyler,	ayakları	da	şahitlik	eder.

66.	Dileseydik,	 (dünyada	da)	gözlerini	büsbütün	kör	ederdik.	O	zaman	yol	bulmaya	çalışırlardı.	
Ama	nasıl	görebilirlerdi	ki?

67.	Dileseydik,	oldukları	yerde	dondururduk.	Ne	ileri	gidebilir	ne	de	geri	dönebilirlerdi.

68.	Biz	kime	uzun	ömür	verirsek	yaratılışını	tersine	çeviririz.	Hâlâ	akıllarını	kullanmazlar	mı?

69.	Biz	Peygambere	şiir	öğretmedik.	Zaten	ona	yaraşmazdı	da.	O,	bir	öğüt	ve	apaçık	bir	Kur’an’dır.

70.	Diri	olanları	uyarsın	ve	böylece	kâfirler	hakkındaki	ilahî	hüküm	kesinleşsin	diye	indirilmiştir.

PAYLAŞALIM

Anlatılan	kıyamet	sahneleri	ile	ilgili	hislerinizi	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

Yâsîn	suresinin	69-70.	ayetlerini	göz	önünde	bulundurarak	Kur’an’ın	gönderiliş	amacını	
yorumlayınız.

DÜŞÜNELİM - YORUMLAYALIM
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ا َعِملَْت اَيْد۪يَنٓا اَنَْعامًا َفُهْم لََها  َّا َخلَْقَنا لَُهْم ِممَّ اََولَْم يََرْوا اَن
َّلَْناَها لَُهْم فَِمنَْها َرُكوُبُهْم َوِمنَْها يَاُْكلُوَن ٧٢  مَالُِكوَن 71 َوَذل
َُذوا ِمْن ُدوِن  َولَُهْم ف۪يَها َمَنافُِع َوَمَشارِبُۜ اَفََ� يَْشُكُروَن 73 َواتَّ
ونَۜ 74 َليَْسَتط۪يُعوَن نَْصَُهْمۙ وَُهْم لَُهْم  ِ اٰلَِهًة لََعلَُّهْم ُينَْصُ اللّٰ
وَن  يُِسُّ َنْعلَُم مَا  اِنَّا  قَْولُُهْمۢ  وَن 75 فََ� َيُْزنَْك  ُجنٌْد ُمَْضُ
َّا َخلَْقَناهُ ِمْن ُنطَْفٍة فَاَِذا ُهَو  َومَا ُيْعلُِنوَن 76 اََولَْم يََر اْلِنَْساُن اَن
َخص۪يٌم ُم۪بٌي 77 َوَضََب نَلَا َمثًَ� َونَِسَ َخلَْقهُۜ قَاَل َمْن يُِ�ْ 
ٍةۜ وَُهَو  َل َمرَّ ا اَوَّ ۪ٓي اَنَْشاََهٓ الْعِظَاَم َوِهَ َرم۪يٌم 78 قُْل ُيْ۪ييَها الَّ
َجرِ اْلَْخَضِ  ۪ي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشَّ بُِكّلِ َخلٍْق َعل۪يٌمۙ 79 اَلَّ
ٰمَواِت  ۪ي َخلََق السَّ نَاًرا فَاَِذٓا اَنُْتْم ِمنُْه تُوقُِدوَن 80 اََولَيَْس الَّ
ُق الَْعل۪يُم 81  ٰ اَْن َيْلَُق ِمثْلَُهْمۜ بَٰل وَُهَو الَْ��َّ َواْلَرَْض بَِقادٍِر َعٓ
 82 َ�يَُكوُن  ُكْن  َلُ  َيُقوَل  اَْن  َشيْـًٔا  اََراَد  اَِذٓا  اَْمُرهُٓ  اِنَّمَٓا 
تُرَْجُعوَن 83  َواَِلْهِ   ٍٔ َشْ ُكّلِ  َملَُكوُت  بَِيِده۪  ۪ي  الَّ فَُسبَْحاَن 



3. ÜNİTE

93

71.	Kudretimizle	kendileri	için	(uysal)	hayvanlar	yarattığımızı	görmüyorlar	mı?	Onlar	bu	hayvan-
lara	sahip	olmuşlardır.

72.	Bu	hayvanları	insanların	hizmetine	verdik.	Bazısını	binek	olarak	kullanırlar,	bazısını	yerler.

73.	Bu	hayvanlarda	onlar	için	nice	faydalar	ve	türlü	içecekler	vardır.	Hâlâ	şükretmezler	mi?

74.	 (Kendilerine	 bu	 kadar	 nimetler	 verildiği	 hâlde)	 tuttular,	 Allah’tan	 başka	 tanrılar	 edindiler.	
Güya	 yardıma	 nail	 olacaklar!

75.	Hâlbuki	o	tanrı	edindikleri	putlar	onlara	yardım	edemezler.	Aksine	kendileri	onlar	için	yardıma	
hazır	askerlerdir.

76.	O	hâlde	(ey	Resulüm),	üzülme	sen	onların	laflarına!	Onların	gizlediklerini	de	iyi	biliriz,	açıkla-
dıklarını	da.

77.	 İnsan,	kendisini	bir	nutfeden	(sperm)	yarattığımızı	görmedi	mi	de	şimdi	apaçık	bir	düşman	
kesildi.

78.	Kendi	yaratılışını	unutur	da	“Şu	çürümüş	kemikleri	kim	diriltecek?”	diyerek	bize	misal	vermeye	
kalkışır.

79.	De	ki:	“Onları	ilk	defa	yaratan	diriltecektir.	O,	her	türlü	yaratmayı	bilendir.”

80.	Sizin	için	yeşil	ağaçtan	ateş	meydana	getiren	O’dur.	Siz	de	ateşinizi	ondan	yakıyorsunuz.

81.	Gökleri	ve	yeri	yaratanın,	onların	benzerlerini	yaratmaya	gücü	yetmez	mi	?	Elbette	gücü	yeter.	
O,	her	şeyi	yaratan,	her	şeyi	bilendir!

82.	Allah	bir	şeyi	yaratmak	istediğinde	ona	sadece	“Ol!”	diye	emreder.	O	da	oluverir.

83.	Her	şeyin	egemenliği	kendi	elinde	olan	Allah,	ne	yücedir!	Hepiniz	ona	döndürüleceksiniz.

Yâsîn	suresinin	77-79.	ayetlerinde	insanın	ilk	yaratılışı	ile	ölümden	sonraki	diriliş	arasında	
kurulan	ilişkiyi	yorumlayınız.

DÜŞÜNELİM - YORUMLAYALIM
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13.  Âl-i İmrân Suresi (189-194) Ayetler ve Anlamları

Âl-i	İmrân	suresi	189-194.	ayetlerini	tefekkür	ve	tedebbüre	dikkat	ederek	yüzünden	ve	
ezbere	okumaya	çalışınız.

DİKKAT EDELİM

ٍٔ قَد۪يرٌ۟ 189  ُ َعٰ ُكّلِ َشْ ٰمَواِت َواْلَرِْضۜ َواللّٰ ِ ُملُْك السَّ َو لِلّٰ
ِْل َوانلََّهارِ  ٰمَواِت َواْلَرِْض َواْختَِ�ِف الَّ اِنَّ ۪ف َخلِْق السَّ
َ قَِيامًا َوُقُعوًدا  ۪يَن يَْذُكُروَن اللّٰ َلٰيَاٍت ِلُ۬وِل اْلَْلَاِبۚ 190 اَلَّ
ٰمَواِت َواْلَرِْضۚ  ُروَن ۪ف َخلِْق السَّ َوَعٰ ُجُنوبِِهْم َوَيَتَفكَّ
َربََّنا مَا َخلَْقَت ٰهَذا بَاِطً�ۚ ُسبَْحانََك فَقَِنا َعَذاَب انلَّارِ 191 
اِنََّك َمْن تُْدِخِل انلَّاَر َفَقْد اَْخَزيَْتهُۜ َوَما لِلظَّالِمَ۪ي  َربََّنٓا 
َنا َسِمْعَنا ُمَنادِيًا ُيَناد۪ي لِْ�۪يمَاِن  ِمْن اَنَْصاٍر 192 َربََّنٓا اِنَّ
َوَكّفِْر  ُذنُوَبَنا  نَلَا  فَاْغفِْر  َربََّنا  فَاَٰمنَّاۗ  بَِرّبُِكْم  اِٰمُنوا  اَْن 
َنا َمَع اْلَبَْرارِۚ 193 َربََّنا َواٰتَِنا مَا وََعْدَتَنا   َعنَّا َسيِّـَٔاتَِنا َوتَوَفَّ
َعٰ رُُسلَِك َوَل ُتْزِنَا يَوَْم الْقِيَٰمةِۜ اِنََّك َل ُتْلُِف الْم۪يَعاَد 194 
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Âl-i İmrân Suresi (189-194) Ayetlerinin Anlamı

189.	Göklerin	ve	yerin	hükümranlığı	Allah’ındır.	Allah	her	şeye	hakkıyla	gücü	yetendir.

190.	Göklerin	ve	yerin	yaratılışında,	gece	ile	gündüzün	birbiri	ardınca	gelip	gidişinde	selim	akıl	
sahipleri	 için	elbette	 ibretler	vardır.

191.	Onlar	ayaktayken,	otururken	ve	yanları	üzerine	yatarken	Allah’ı	anarlar.	Göklerin	ve	yerin	
yaratılışı	üzerinde	düşünürler.	 “Rabb'imiz!	Bunu	boş	yere	yaratmadın,	Seni	eksikliklerden	uzak	
tutarız.	Bizi	ateş	azabından	koru”	derler.

192.	“Rabb'imiz!	Sen	kimi	cehennem	ateşine	sokarsan	onu	rezil	etmişsindir.	Zalimlerin	hiç	yardım-
cıları	yoktur.”

193.	“Rabb'imiz!	Biz,	‘Rabb'inize	iman	edin’	diye	imana	çağıran	bir	davetçi	işittik,	hemen	iman	et-
tik.	Rabb'imiz!	Günahlarımızı	bağışla.	Kötülüklerimizi	ört.	Canımızı	iyilerle	beraber	al.”

	194.	“Rabb'imiz!	Peygamberlerin	aracılığı	ile	bize	vadettiklerini	ver	bize.	Kıyamet	günü	bizi	rezil	
etme.	Şüphesiz	sen,	vaadinden	dönmezsin.”

BİRLİKTE DUA EDELİM

Âl-i	İmrân	Suresi	
191-194.	ayetlerinin	
anlamlarını	 dikkate	
alarak	 hep	 birlikte	
dua	ediniz.

Rabb'imize hem tek başımıza 
hem de birlikte dua etmeyi 

alışkanlık hâline getirmeliyiz.
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ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki değerlendirme tablosunda size uygun olan yerleri ( √ ) ile işaretleyiniz.

EZBERLEDİĞİM SURE 
VEYA AYETLER

Ezber okurken
takılmıyorum

Hareke hatası
yapmıyorum

Harfleri
mahreçlerinden

çıkarıyorum

Tecvidleri
uyguluyorum

Ç
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Duhâ	Suresi

İnşirâh	Suresi

Tîn	Suresi

Alak	Suresi

Beyyine	Suresi

Zilzâl	Suresi

Âdiyat	Suresi

Kâri’a	Suresi

Nebe’	Suresi	
(1.	sayfa)

Nebe’	Suresi	
(2.	sayfa)

Bakara	Suresi		
(153-157)	Ayetler

Yâsîn	Suresi	
(1.	sayfa)

Yâsîn	Suresi	
(2.	sayfa)

Yâsîn	Suresi	
(3.	sayfa)

Yâsîn	Suresi	
(4.	sayfa)

Yâsîn	Suresi	
(5.	sayfa)

Yâsîn	Suresi	
(6.	sayfa)

Âl-i	İmrân	Suresi	
(189-194)	Ayetler
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B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temel amaçlarından biri değildir?

A)	İnsanın	doğru	inancı	bulmasını	sağlamak
B)	İnsana	tarihî	bilgiler	vermek
C)	İnsanı	doğru	davranışlar	yapmaya	yönlendirmek
D)	İnsana;	Allah,	evren	ve	varlıklarla	ilgili	doğru	bilgi	vermek
E)	İnsanı	yanlış	inanç	ve	davranışlardan	uzak	tutmak

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranışı oluşturmak için 
izlediği yollardan değildir?

A)	Doğru	davranış	ve	doğru	inanç	sahibi	insanların	özelliklerini	açıklar.	
B) İnsanlara	doğru	inancı	zorla	kabul	ettirir.
C)	Yanlış	davranışlarda	bulunanların	acı	sonlarını	haber	verir.
D)	İnsan	aklına	ve	iradesine	rehberlik	yapar.
E)	Kur’an,	örnek	insan	ve	toplumlardan	örnekler	verir.

3. “Kesin ve apaçık delil” anlamına gelen ve Peygamber Efendimizin müşrikler ile ehl-i kitabı 
içine düştükleri inkârdan kurtarmak üzere gönderilmiş apaçık bir delil olduğunu bildiren sure 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A)	İnşirâh	Suresi	
B)	Alak	Suresi	
C) Duhâ	Suresi	
D) Zilzâl	Suresi	
E) Beyyine	Suresi

4. Nefes nefese koşan atlara yeminle başlayan ve inkârcı insanın Allah’a (c.c.) karşı nankörlüğü-
nü vurgulayan sure aşağıdakilerden hangisidir?  

A)	Tîn	Suresi	
B)	Zilzâl	Suresi	
C)	Âdiyât	Suresi	
D)	Kâri’a	Suresi	
E)	Bakara	Suresi

5. Kutsal mekânlara yemin ettikten sonra insanın en güzel biçimde yaratıldığını bildiren sure 
aşağıdakilerden hangisidir?  

A)	Tîn	Suresi	
B)	Yâsîn	Suresi	
C)	Duhâ	Suresi	
D)	Nebe’	Suresi	
E)	Âl-i	İmrân	Suresi

6. Her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu bildiren sure aşağıdakilerden hangisidir?  

A)	Kâri’a	Suresi	
B) İnşirâh	Suresi	
C) Âdiyât	Suresi	
D)	Alak	Suresi	
E) Yâsîn	Suresi
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7. “Deprem” anlamına gelen ve insanın yaptığı en küçük iyilik veya kötülüğün karşılığını mutla-
ka göreceğini bildiren sure aşağıdakilerden hangisidir?  

A)	Duhâ	Suresi	
B)	İnşirâh	Suresi	
C)	Zilzâl	Suresi	
D)	Alak	Suresi	
E)	Beyyine	Suresi	

8. Kıyameti “yürekleri hoplatan büyük felâket” olarak nitelendirerek insanların kelebekler gibi 
sağa sola savrulacağını bildiren sure aşağıdakilerden hangisidir?  

A)	İnşirâh	Suresi	
B) Alak	Suresi	
C)	Âdiyât	Suresi	
D)	Yâsîn	Suresi	
E) Kâri’a	Suresi

9. “Oku!” emriyle başlayan ve insanın bir embriyodan yaratıldığını bildiren sure aşağıdakilerden 
hangisidir?  

A)	Beyyine	Suresi	
B)	İnşirâh	Suresi	
C)	Duhâ	Suresi	
D)	Alak	Suresi	
E)	Zilzâl	Suresi

10. Peygamberimizin “Kur’an’ın kalbi” olarak nitelendirdiği sure aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Nebe’	Suresi
B) Beyyine	Suresi
C)	Alak	Suresi
D) Duhâ	Suresi
E)	Yâsîn	Suresi

C. Aşağıdaki ayetlerde boş bırakılan yerleri ezberden okuyarak tamamlayınız.

1. َّ۪ذيَن ٰاَمنُوا  ................................................. فَلَهُْم اَْجٌر غَْيُ َمْمنُوٍنۜ   اِلَّ ال

2. لٰوةَ َويُْؤتُوا الزَّٰكوةَ َوٰذلَِك ۪ديُن اْلقَّيِمَةِۜ  َوَمٓا اُِمُرٓوا  ..................................... َويُ۪قيُموا الصَّ

3. ٰموَاِت َواْلَْرِض .................................................  َل يَْملِكُوَن ِمْنهُ ِخطَابًاۙ    رَّبِ السَّ

4. عُُروَن ِ اَْموَاٌتۜ ............................................... َل َتْ َوَل تَُقولُوا لِمَْن يُْقتَُل ۪ف َس۪بيِل اللّٰ

5. َوَجعَْلنَا ِمْن بَْيِ اَْي۪دهيِْم َسداًّ  ......................................... فَاَْغَشْينَاُهْم فَهُْم َل يُْبِصُروَن 
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6. قَالُوا طَٓائُِركُْم َمعَكُْمۜ  .................................................بَْل اَْنتُْم قَْومٌ ُمْسرِفُوَن

7. ِْم يَْنِسلُوَن   ورِ ......................................اِٰل رَّبِ َونُِفـَخ ِف الصُّ

8. لِيُْنِذرَ................................................. َويَِحقَّ اْلقَْوُل َعَل اْلكَافِ۪ريَن 

9. ۜ ۙ............................................... رَاِجعُوَن َّ۪ذيَن اِذَٓا اََصابَْتهُْم ُم۪صيبَةٌ اَل

10.
ٰموَاِت َواْلَْرِضۚ  ُروَن ۪ف َخْلِق السَّ َ قِيَامًا َوقُُعودًا َوَعٰل ُجنُوِبِْم َويَتَفَكَّ َّ۪ذيَن يَْذُكُروَن اللّٰ اَل

............................................... ُسْبَحانََك فَِقنَا َعَذاَب النَّارِ 

D. Aşağıdaki ayet meallerinin geçtiği sureleri ve ayet numaralarını bularak meallerde 
boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
(ahiret,	gaflet,	diriltme,	güneş,	ay,	ırmak,	tevhid,	şirk,	korku,	umut,	azap,	rahmet,	toprak,	cehennem,	cennet)	

1.	“Hâlbuki	onlara,	………………uzak	olarak	yalnız	Allah’a	ibadet	etmeleri,	namazı	hakkıyla	kılmaları,	
zekâtı	vermeleri	emredilmişti.	İşte	sağlam,	dosdoğru	din	budur.”(.................	suresi,	........	ayet.)

2.	“Rableri	katında	onların	ödülleri,	içlerinden	………………akan	Adn	cennetleridir.	Orada	sürekli	ka-
lacaklardır.”	(.................	suresi,	........	ayet.)

3. “Şüphesiz……………………	bir	gözetleme	yeridir;	azgınlar	 için,	 içinde	çağlar	boyu	kalacakları	bir	
dönüş	yeridir.”	 (.................	suresi,	 ........	ayet.)

4.	“Kafirlere	şöyle	denilir:	‘Şimdi	tadın.	Artık	bundan	sonra	yalnızca	……………..artıracağız.’”	(.................	
suresi,	........	ayet.)

5. “Sen	de	ataları	uyarılmamış,	kendileri	de	…………içinde	kalmış	bir	toplumu	uyarasın	diye	gönderil-
din.”	(.................	suresi,	........	ayet.)

6.	 “………………….bitirdiklerini,	 kendilerini	 ve	daha	bilmedikleri	nice	 şeyleri	 çift	 çift	 yaratan	Allah		
yücedir,	her	 türlü	noksandan	münezzehtir!”	 (.................	 suresi,	 ........	 ayet.)

7.	“……………de	kendisi	için	belirlenen	bir	yörüngede	akar	gider.	Bu	güçlü	ve	her	şeyi	bilen	Allah’ın		
kanunudur.”	(.................	suresi,	........	ayet.)

8.	“Andolsun	ki	sizi	biraz	……………ve	açlıkla,	bir	de	mallar,	canlar	ve	ürünlerden	eksilterek	deneriz.
Sabredenleri	müjdele.”	(.................	suresi,	........	ayet.)

9.	“Kabirlerdekiler	……………	dışarı	atıldığı	ve	kalplerde	gizlenenler	ortaya	çıkarıldığı	zaman,	insan	
hâlinin	ne	olacağını	düşünmez	mi?”	(.................	suresi,	........	ayet.)

10.	 “Rabb'imiz!	 Peygamberlerin	 aracılığı	 ile	 bize	 vadettiklerini	 ver	 bize,	……………günü	 bizi	 rezil	
etme.	 Şüphesiz	 sen,	 vadinden	 dönmezsin.”	 (.................	 suresi,	 ........	 ayet.)
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1.	Kur’an’da	Nebe	suresinde	Yüce	Allah’ın	bizler	için	yarattığı	geceyi	benzettiği	şey.

2. Bakara	suresi,	153-157.	ayetlerinde	Yüce	Allah’ın	kendisiyle	imtihan	ettiği	şeylerden	birisi.

3.	Kur’an’ın	kalbi	olarak	tanımlanan	sure.

4 .	Kur’an’da	geçen	“zilzâl”	kelimesinin	anlamlarından	birisi.

5.	Kâri’a	gününde	‘tartıları	hafif	gelenin	varacağı	yer.

6.	“Biz	Peygambere	................öğretmedik.	Öğrettiğimiz,	bir	öğüt	ve	apaçık	bir	Kur’an’dır.	Diri	olanları	
uyarsın	diye”	ayetlerinde	Kur’an’ın	benzetilmesi	uygun	olmayan	şey.

7. “Gerçekten	her	zorlukla	beraber	bir	kolaylık	vardır”	ayetinin	olduğu	sure.

8. Tîn	suresinde	Yüce	Allah’ın	üzerine	yemin	ettiği	şeylerden	biri.

9.	Kur’an’da	“kuşluk	vakti”	anlamına	gelen	bir	kelime	ve	sure	adı.

10. Beyyine	suresinde	adından	bahsedilen	içlerinden	ırmaklar	akan	cennet.

E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.



YÜZÜNDEN OKUNACAK 
SURELER VE ANLAMLARI

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
1. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nden, En’âm, A’râf, Enfâl, 

Tevbe, Lokman ve Fâtır sureleri ile ilgili maddeleri okuyunuz ve öğ-
rendiklerinizi sınıfınızda paylaşınız.

2. En’âm, A’râf, Enfâl, Tevbe, Lokman ve Fâtır surelerinin meallerini il-
gili sureleri yüzünden okumaya başlamadan önce Türkçe bir meal-
den okuyunuz.

3. “En’âm, A’râf, Enfâl, Tevbe, Lokman ve Fâtır surelerinde ele alınan 
ana konuları bu sureleri okumaya geçmeden önce araştırarak arka-
daşlarınızla paylaşınız.

4. Lokman suresinde yer alan öğütlerle ilgili bir sunum hazırlayınız.

4. ÜNİTE

(Besmele her hayrın başıdır.)
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BİRBİRİMİZİ DİNLEYELİM

Bir arkadaşınızın yüzünden okuduğu bölümü dikkatle takip ediniz. Yapılan okuma ve tecvid 
hatalarını not alınız. Arkadaşınızın okuması bittikten sonra bu hatalar üzerinde konuşunuz.

BİRBİRİMİZİ GELİŞTİRELİM

Sınıfınızda birkaç grup oluşturunuz. Yüzünden okunacak bölümleri grup arkadaşlarınıza 
okuyunuz. Birbirinizin hatalarını tespit edip düzelterek okuyuşunuzu geliştiriniz.

KENDİMİZİ GELİŞTİRELİM

Yüzünden okunacak her bir bölümü en az on defa okuyunuz. İlk ve son okuyuşlarınızın sü-
resini kronometre ile belirleyerek bir çizelgeye kaydediniz. Okuyuş hızındaki gelişiminizi göz-
lemleyiniz.
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YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI
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YARIŞALIM

Gruplara ayrılarak yüzünden okuduğunuz bölümdeki tecvid kurallarını bulunuz. Hangi gru-
bun daha çok tecvid kuralı olduğunu belirleyiniz.

TECVİDLERİ BULALIM

Fâtır suresini interaktif öğretim materyallerinden ya da öğretmeninizden dinleyiniz. Sure-
deki tecvidleri bularak sureyi tecvid kurallarına uygun olarak okuyunuz.
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Ebru Çalışması: Cennet ve çiçek (İzzettin Yılmaz BAŞKAR)
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YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI
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Ebru Çalışması:  Lafzatullah ve lale (İzzettin Yılmaz BAŞKAR)
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SIRA BENDE

Yüzünden okuyacağınız bölümdeki her bir ayeti, öğretmeninizin belirlediği sıraya göre oku-
yunuz. 

BİRLİKTE OKUYALIM

Derste yüzünden okuyacağınız her bir bölümü, derste öğretmeninizin okumasından sonra 
birlikte tekrar ediniz.

ALTINI ÇİZELİM

Yüzünden okuyacağınız her bir bölümü interaktif öğretim materyallerinden ya da öğret-
meninizden dinleyiniz. Dinleme esnasında tespit edebildiğiniz tecvid kurallarının altını kurşun 
kalemle çiziniz.

AÇIKLAYALIM-UYGULAYALIM

Yüzünden okuyacağınız her bir bölümü interaktif öğretim materyallerinden ya da  öğret-
meninizden dinleyiniz. Bölüm  içinde geçen tecvid kurallarını açıklayarak ilgili bölümleri tecvid 
kurallarına uygun olarak okuyunuz.

4. ÜNİTE
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SÖZLÜK
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A

ahiret: İnsanın öldükten sonra dirilip sonsuza 
dek kalacağı ve Allah’a (c.c.) hesap vereceği 
yer, öbür dünya.

ârız: Sonradan olma, sonradan ortaya çıkma, 
geçici olan.

âsâr: Eserler, izler, önceki devirlerden kalanlar. 
Asırlar, yüzyıllar.

ashap: bk. Sahabe.

Âsım Kıraati: Kûfe’de kıraat imamı olarak meş-
hur olan İmam Âsım’ın okuyuş tarzı. Âsım Kı-
raati, özellikle Hafs rivayeti, senedinin sağlam-
lığı, okunuşunun kolay olması gibi nedenlerle 
Kûfe  sınırlarını aş arak Müslümanlarının çoğu-
nun tercih ettiği bir okuyuş tarzı olmuştur.

arz: Sunma, ortaya koyma, bir nesneyi göster-
me, arz etme. Hz. Peygamber’in, o ramazan 
ayına kadar gelen bütün sure ve ayetleri her 
sene ramazan ayında Cebrail’e (a.s.), onun da 
Peygamberimize okuması. 

aşır: Kur’an-ı Kerim’de genellikle on ayetten 
oluşan bölüm. Bir dinî merasim sırasında veya 
cemaatle namaz kılınıp dua edildikten sonra 
okunan bölüm.

ayet: Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan 
her biri.

B

bağışlama: Bağışlamak işi, mağfiret, gufran.

besmele: “Yarattığı bütün varlıklara bol bol ni-
met veren, yardım eden ve bağışlayan Allah’ın 
adı ile” anlamına gelen ve her hayırlı işe baş-
larken söylenilmesi sünnet olan “Bismillahir-
rahmanirrahîm”’in kısaltılmış şekli. Tevbe su-
resi hariç, Kur’an-ı Kerim’deki bütün surelerin 
başında besmele bulunur. Kur’an-ı Kerim oku-
maya başlayan kimsenin besmeleyi söylemesi 
gerekir. Ayrıca her hayırlı işe besmeleyle baş-
lamak sünnettir.  Bununla birlikte zikir maksa-

dıyla besmele kendi başına da söylenebilir.

buhran: Ruhi sıkıntı, bir işin, bir olayın geldiği 
karışık safha, içinden çıkılması zor durum.

C-Ç

Cebrail (a.s.): Allah (c.c.) tarafından peygam-
berlere vahiy getirmekle görevlendirilen, dört 
büyük melekten biri.

cehennem: İnkarcıların ve günah işleyenlerin 
öldükten sonra ceza görecekleri yer.

celî: Açık, parlak.

cennet: Mümin olan ve iyilik yapanların, günah-
sızların,  öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa 
kavuşacakları yer.

cezim: Harekesiz (sakin) harfi gösteren işaret.

cüz: Kur’an’ın bölünmüş olduğu otuz parçadan 
her biri, Kur’an’ın her yirmi sayfalık bölümü.

E-F

edâ: Yerine getirme, bir hakkı hak sahibine öde-
me, verme. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına 
uygun olarak okuma.

ehl-i kitap: Kitap ehli. İslam literatüründe Ya-
hudi ve Hristiyanlar.

Esmâ-i Hüsna: Allah’ın (c.c.) en güzel, en şe-
refli isimleri.

farz: İslam dininde, özür olmadıkça yapılması 
zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet.

fecir: Güneşin doğmasından önceki vakit, tan 
yerinin ağarması. Gece ile gündüzü birbirinden 
ayıran ve sabah namazının vaktinin girdiğini 
gösteren aydınlık.

fem-i muhsin: Kur’an’ı doğru ve güzel okuyan 
mahir (usta) okuyucu.

fonetik: Ses bilgisi, sese dayanan, sesle ilgili.

G

SÖZLÜK



SÖZLÜK

197

gaflet: Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, ay-
mazlık, dalgı, ihtiyatsızlık.

gazaba uğramak: Bir kimsenin öfkesine maruz 
kalmak.

gunne: Genizden gelen ses.

H

hadr: Kur’an’ı tecvid kurallarına uyarak hızlı 
okumak.

hafız: Kur’an’ı bütünüyle ezbere bilen kimse.

hafî: Gizli, saklı.

Hâlik: Yaratıcı.

hat: Çizgi, sınır çizgisi, güzel yazı.

hatim: Kur’an’ın tamamını okuma.

hayır: İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yar-
dım. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.

hesap günü: Kıyamet.

hidâyet: Doğru yol, hak yol, İslam’ın  yolu.

hurafe: Dine sonradan girmiş yanlış, batıl 
inanç.

hüsran: Beklenilen şeyin elde edilememesi yü-
zünden duyulan acı.

I-İ

ıslah: Düzeltme, iyileştirme.

ibadet: Boyun eğme, itaat etme, saygı duyma. 
Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği ve insanların 
da Allah’a (c.c.) karşı yapmakla yükümlü ol-
dukları tüm davranışlar. İnsanın yaratılış ama-
cına uygun olarak, Hz. Peygamber’in uygula-
malarını esas alıp niyet ederek yapmış olduğu 
Allah’a yaklaşma şekilleri; davranışlar.

ibtida: Başlamak, bir işe girişmek.

idgam: Bir harfi diğerine katarak okumak.

ifa: Bir işi yapma, yerine getirme.

ihfa: Gizlemek.

iklab: Çevirmek, dönüştürmek.

imâle: Eğmek, bükmek, meylettirmek. Tecvit-

te, üstün harekeyi esreye veya elif harfini ya 
harfine meylederek söylemek.

imar: inşa etme, bayındırlık.

inanç: Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma, 
inanma.

insicam: Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım.

irade: İsteme, dileme.

isnad: Bir şeyi aslına, doğuş yerine dayandır-
mak, kesintisizlik hâli.

işmam: Ötre harekeye işaret etmek için du-
dakları öne doğru büzerek toplamak.

K

kasr: Harfleri uzatmadan kısa okumak.

kıraat ilmi: Kur’an kelimelerinin farklı okunuş-
larını inceleyen bilim dalı.

kıraat: Okuma. Kur’an’ı belli kural ve işaretlere 
göre okuma.

kıssa: Kendisinden ders alınması gereken olay, 
hikâye.

kıyamet: Dünyanın sonu ve bütün ölülerin di-
rilerek mahşerde toplanacağı zaman, hesap 
günü, kıyamet günü, mahşer günü.

kurrâ: Kur’an-ı Kerim’i sahih rivayetlere göre 
okuyan uzman okuyucu.

L

lâzım: Lüzumlu olan, gerekli, gereken.

lâzımî: Kalıcı, devamlı olan.

lîn: Yumuşak olmak.

M

mabet: Tapınak. Özel bir konuda sevgi ve saygı 
ile bağlanmanın ortaya konulduğu yer.

mahreç: Çıkış yeri, çıkak. Harflerin çıktığı bölge.

mahzen: Yeraltı, bodrum.

materyal: Gereç. Yazılı, sözlü, görüntülü, kay-
dedilmiş her türlü belge.

mazhar olmak: İyi bir şeye ermek, ulaşmak.
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muhkem: Sağlamlaştırılmış, kuvvetli.

mukabele: Toplu yerlerde yüksek sesle hatim 
okunurken Kur’an okumasını bilenlerin gözle-
riyle Kur’an’ı takip etmesi, bilmeyenlerin din-
lemesi.

mushaf: Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasına 
alınmış hâline verilen ad.

muttasıl: Bitişik, ayrı olmayan.

münezzeh: Temiz, arı.

N
nâmahrem: Yabancı.

noksan: Azlık, tam olmayış, eksiklik.

O-Ö
öğüt: Bir kimseye yapması veya yapmaması 
gereken şeyler için söylenen söz, nasihat.

Rahîm: “Ahiret hayatında sadece mü’minlere 
ihsan ve ikram eden” anlamında Allah’ın (c.c.) 
esmâ-ı hüsnasından biri. “Rahîm” Allah’ın (c.c.) 
özel isimlerindendir. Allah’tan (c.c.) başka hiç-
bir varlığa isim olarak verilmez.

Rahman: “Dünyada, bütün canlılara şefkat 
gösteren, mümin kâfir ayrımı yapmaksızın in-
sanlara merhamet eden, her türlü nimeti sü-
rekli veren, rahmeti sonsuz olan.” anlamında 
Allah’ın (c.c.) esmâ-ı hüsnasından biri. “Rah-
man” Allah’ın (c.c.) özel isimlerindendir. Al-
lah’tan (c.c.) başka hiçbir varlığa isim olarak 
verilmez.

ravi: Rivayet eden, işittiği haberleri ve sözleri 
başkalarına aktaran, hadisle ilgili haberleri an-
latan.

S-Ş
sefa: Üzüntü ve kederden uzak olmak, gönül 
rahatlığı.

sahabe: Hz. Peygamber zamanında yaşamış, 
Müslüman olarak Peygamberi çok kısa bir 
süre de olsa görmüş, onun sohbetinde bu-
lunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kim-
se. Sahabi kelimesinin çoğulu olan sahabe, 
 “ashap” kelimesi ile eş anlamlıdır.

salat-ı ümmiye: Hz. Peygambere ve onun so-
yundan gelenlere saygı bildirmek için okunan 
dua.

salavat: Hz. Muhammed’e saygı bildirmek için 
okunan dua.

sebat: Sözde durma, ahde vefa etme.

sekte: Susmak, konuşmayı ve okumayı kes-
mek.

semâ‘: Bir öğrencinin, hocasından dinleyerek 
öğrenme şekli.

sevap: Hayırlı bir davranış karşısında Allah 
(c.c.) tarafından verilecek ödül.

sinsi: Gizli, kurnazca, alttan alta iş gören.

sure: Kur’an’ın yüz on dört bölümünden her biri.

şedde: Arap alfabesinde, bir harfin iki kez 
okunmasını sağlayan işaret. 

şefaat: Araya girme, aracı, ricacı olma.

şehadet: Tanıklık, şahitlik, bir şeyin doğruluğu-
na inanma. Kendisinden tanıklık istenen kişinin 
görmüş olduğu bir olayı Allah’ın (c.c.)  huzu-
runda bulunuyor gibi bir duyguyla dosdoğru 
haber vermesi, şahitlik yapması. “Allah’tan 
(c.c.) başka tanrı olmadığına ve Hz. Muham-
med’in (s.a.v.)  onun kulu ve elçisi olduğuna 
inanırım.” anlamına gelen “Eşhedü en la ilahe 
illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü 
ve resulühü” cümlesini gönülden, inanarak, an-
lamını bilerek söyleme.

şer: Kötülük, fenalık.

şeytan: Hz. Âdem’e (a.s.) secde etmediği için 
cennetten kovulan, insanları Allah’ın (c.c.)  
emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten 
cin, iblis.

T

tabii: Doğal.

talim: Öğretim, alıştırma. Kur’an öğretiminde 
harfleri mahreç ve sıfatlarına uygun olarak te-
laffuz etme, tecvid kurallarını öğretme.
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tashih-i hurûf: Harflerin düzeltilmesi. Kur’an 
öğretiminde harfleri mahreç ve sıfatlarına uy-
gun olarak telaffuz etme çalışması.

tedvir: Çevirme, döndürme. Kur’an’ı tecvid ku-
rallarına uyarak orta hızda bir okuyuş ile oku-
ma.

tedebbür: Bir iş ve olayın sonucunu ve gidişatı-
nı önceden kestirme.

tefekkür: Düşünme, derin düşünme, fikir yü-
rütme, kavramaya çalışma, kafa yorma.

telaffuz: Söyleme, seslendirme, okuma.

teorik: Kuramsal.

tertil: Bir metni tane tane, acele etmeden oku-
ma. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uygun 
bir biçimde okuma.

tesbih: “Sübhanallah” sözünü söyleme. Allah’ı 
(c.c.) her türlü eksik ve yanlış anlayıştan uzak 
tutmak, kutsamak.

tevhid: Birleme, bir şeyin bir olduğuna karar 
verme, tek kılma. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfat-
larında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz ol-
duğuna inanma, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan 
ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapma.

tezhip: Altın ile süsleme. Ferman, berat ve Kur 
an ayetleri gibi değerli evrak ve levhaları süs-
leme ve  yaldızlama sanatı.

tilâvet: Kur’an’ı güzel ve sesli olarak usulünce 
okuma.

U-Ü-V-Z
ümmet: Din ve inanç birliği temelinde bir araya 
gelen ve aynı peygambere bağlanan insanlar 
topluluğu; bir din üzerinde birleşen millet.

vahiy katipleri: Kur’an’ın indiği dönemde Hz. 
Peygamberin emriyle ayetleri yazan sahabiler.

vahiy: Gizli konuşmak, fısıldamak, seslenmek, 
ilham etmek, işaret etmek. Allah’ın (c.c.)  buy-
ruk, yasak ve öğütlerini insanlara ulaştırmak 
üzere peygamberlerine özel bir yolla iletme-
sidir.

vakf: Durmak, durdurmak.

vasıl: Birleştirmek, yan yana getirmek, ulaştır-
mak, bağlamak.

vasiyet: Bir kimsenin ölümünden sonra yapıl-
masını istediği şey.

vesvese: Kuruntu. Yanlış ve yersiz düşünce, 
evham.
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