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ATATÜRK'ÜN
GENÇL‹⁄E H‹TABES‹

Ey Türk gençli¤i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk
cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin, en k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu
hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî,
bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düflersen, vazifeye at›lmak için, içinde
bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin!
Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür
edebilir. ‹stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri zapt
edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular› da¤›t›lm›fl
ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu
fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ
h›yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî
menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâd›! ‹flte, bu ahval ve flerait içinde
dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç
oldu¤un kudret, damarlar›ndaki asîl kanda, mevcuttur!
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ÜNİTEÜNİTE1.1.
KUR’AN-I KERİM’İ 

TANIYALIM
KUR’AN-I KERİM’İ 

TANIYALIM

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
1. Kur’an-ı Kerim’in indiriliş süreci kakkında bir araştırma yapınız.

2. Kur’an’da yer alan kısa ve uzun surelerden beşer tanesinin ad-
larını öğrenerek defterinize yazınız.

3. Kur’an-ı Kerim’den iki dua örneği bularak sınıfınızda okuyunuz.



I. KUR’AN-I KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

1. Kur’an-ı Kerim’in Özgünlüğü

Yüce Allah, gönderdiği her 

peygambere, kendilerini destekle-

mek üzere birtakım mucizeler ver-

miştir. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muham-

med’in peygamber olduğunu gös-

teren mucizelerin en büyüğü ve 

sürekli olanıdır. Hz. Muhammed 

son peygamberdir. Onun peygam-

berliği ve en büyük mucizesi olan 

Kur’an-ı Kerim de evrenseldir, kı-

yamete kadar geçerlidir.

Kur’an, Arapça bir kitaptır. 

Kur’an’ın Arapça olarak indirilme-

si son derece doğaldır. Çünkü Hz. 

Muhammed (s.a.), Arap toplumu 

içerisinden seçilmiş bir peygamberdir. Her Peygambere kendi milletinin dili ile kitap verilmiş olması, Kur’an 

ayetiyle de açıkça ifade edildiği gibi Allah’ın genel bir yasasıdır. Ancak bu, Kur’an’ın yalnızca o dönemin 

Araplarına yönelik bir kitap olduğu anlamına da gelmez. Kur’an, Yüce Allah’ın bir tercihi olarak o zaman ki 

toplum tarafından daha iyi anlaşılsın diye Arapça bir kitap olarak indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in Tanımı

“Kur’an” kelimesi sözlük anlamı açısından Arapça “karae” fiilinden türetilen bir mastar olup Allah’ın son 

kitabına özel ad olmuştur. “Okumak” anlamına gelmektedir. Bunun yanında Kur’an isminin, toplayıp bir 

araya getirmek, iki şeyi birbirine yaklaştırmak gibi anlamlar taşıdığı ya da hiçbir kelimeden türemediği, Hz. 

Muhammed’e indirilen kitabın özel adı olduğu da söylenmiştir.1

Allah’ın insanlara yol göstermek amacıyla indirdiği vahiy olan Kur’an-ı Kerim’i farklı şekillerde tanımlamak 

mümkündür. Onun bütün özelliklerini tek bir tarifle ifade etmek hiç de kolay değildir. Bu sebeple onun belli 

başlı özelliklerini ortaya koyan şu tanım meşhurdur: “Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Resûlullah’a (s.a.) vahiy 

yoluyla indirilen, ondan bize kadar kuşaktan kuşağa, hiçbir değişiklik ya da şüphe olmaksızın aktarılan (müte-

vatir), Mushaflarda yazılı olan, okunması ile ibadet yapılan, mucizevî, özlü ve evrensel kitabın adıdır.” 2

1  Zerkânî, M. Abdülazim, Menâhilü’l-İrfan fî Ulûmi’l-Kur’an, Mektebe-i Tevfîkiyye, Kahire, tsz., I, 13; Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, 
TDV Yayınları, Ankara, 1991, s. 31 vd.

2  Zerkânî, Menâhil, I, 34–35.
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Kur’an-ı Kerim’in Diğer Kutsal Kitaplardan Farkı

Hz. Peygamber’e Cebrail aracılığıyla Arapça olarak indirilen Kur’an’ın, onu diğer kutsal kitaplardan ayı-

ran ve eşsiz kılan başlıca özellikleri şunlardır: 

a.  O, Peygamberimize, diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına 

göre ayet ve sureler hâlinde indirilmiştir. 

b.  Kur’an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilâhî kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler 

ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir. 

c. Kur’an, zamanımıza kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gel miş olup kıyamete kadar da öyle 

kalacaktır. 

d. Kur’an’ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılaya-

cak niteliktedir. 

e.  Kur’an’ın üstün özelliklerinden biri de kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitap için 

söz konusu olmamıştır. 

“Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından Rasûlullah’a (s.a.) vahiy yoluyla 
indirilen, ondan bize kadar kuşaktan kuşağa, hiçbir değişiklik olmaksızın 
aktarılan, Mushaflarda yazılı olan, okunması ile ibadet yapılan, benzeri 
meydana getirilemeyen, özlü ve evrensel kitabın adıdır.”

Yukarıda yer alan anlatımda Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliklerine yer 
verilmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım

Sizce Kur’an-ı Kerim’in diğer kutsal kitaplardan farklı olan yönleri 
nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim, Tartışalım
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Kur’an-ı Kerim’in Üslubu ve Edebi Özellikleri

Kur’an-ı Kerim’in kendine özgü 
farklı bir metodu vardır. O, mümi-
ne hitap ederken inanmayanın 
dikkatini çeker. İnkârcıyı uyarırken 
mü’mine bir müjde sunar. Genel 
ifadeler kullanırken ilim ve fikir sa-
hibi insanları düşündürür. Âlime 
söylerken cahile dinletir. Geçmişten 
bahsederken geleceği gösterir. Bu-
günü tasvir ederken yarını anlatır. 
En sade ve basit görülen şeylerden 
en yüksek hakikatlere götürür. Gayb 
âleminden bahsederken dünya âle-
mini ihmal etmez. İnsandan bahse-
derken onun her iki dünya ile olan 
ilişkisine doğrudan veya dolaylı olarak değinir. Çeşitli karşılaştırmalar yapmak suretiyle insan zihnini açmayı ve onu 
düşünmeye sevk etmeyi amaçlar.3

Allah, Kur’an’da her seviyedeki insanın anlayabileceği şekilde açık ve sade anlaşılır bir dil kullanmıştır. 
Bu dil aynı zamanda zengin ve derin anlamlar taşır. Dolayısıyla farklı kültür ve bilgi seviyelerindeki insanlar 
o ifadeleri, kendi zihin ve ruh dünyalarında farklı algılayabilirler.

Kur’an, edebî açıdan bir şaheserdir. Bu, sadece Müslüman bilginlerin fikri de değildir, İslâm’ı din olarak 
seçmemiş pek çok insan da, Kur’an’ın eşsizliğini, bu sebeple de insanların onun benzerini meydana getir-
mekten aciz kaldıklarını kabul etmiştir. Mesela Fransız hukukçularından ve Akademi üyelerinden Victor Im-
berdis “Mahomet et L’Islam” isimli eserinde şöyle der: “Kur’an, bütün hukuk esaslarına kaynak olan kutsal 
bir kanun oldu. Şekli itibariyle ne kadar muhteşem ise anlatım yönüyle de o kadar güzeldir. Bu yönüyle de 
gönülleri süsler ve yiğitlik ile cesareti son dereceye yükseltir.”4 

Kur’an’ın indirildiği dönemde Hicaz bölgesinde söz sanatları, çok ileri seviyedeydi. Arap dil ve edebiyatı 
âdeta altın çağını yaşıyordu. O dönemde Arap şiirinin en güzel örnekleri Kâbe’nin duvarına asılıyordu. Mu-

3  Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Azim Dağıtım, İstanbul, tsz.,  I, 9.
4  http://www.islamdergisi.com/genel/incil-tevrat-ve-kuran-cagdas-ilmin-isiginda/

Kur’an, edebî açıdan bir şaheserdir. Üstelik bu, sadece Müslüman bilginlerin 
fikri de değildir. Müslüman olmayan pek çok insan da, Kur’an’ın eşsizliğini 
itiraf etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in edebî özellikleri ile ilgili olarak neler biliyorsunuz?

Öğrenelim, Tartışalım
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allâka-i Seb’a (Yedi Asılı Şiir), bunlara bir örnektir. O sıralarda panayırlarda, şiir ve edebiyat müsabakaları 
yapılıyordu. Kur’an, edebî sanatların böylesine geliştiği bir bölgede indirildi. Bütün güzelliklerin kaynağı olan 
ve insana dil zevkini, şiir zevkini veren Yüce Yaratıcı’nın Kelâm’ı, tabiatıyla çok daha üstün ve büyüleyici 
olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Kur’an’ın ifade kudreti karşısında şairler, acizliklerini itiraf ettiler.

Hz. Ömer de Kur’an’ın bu eşsiz üslubunun tesiriyle Müslüman olmuştur. Velid b. Muğire, Kur’an’dan et-
kilenip tam Müslüman olmak isterken, İslam karşıtı Ebu Cehil ona mani olmuştur. Kur’an’ın etkileyici ve sü-
rükleyici üslubu o kadar üst seviyededir ki Kur’an’ın indiği ilk dönemlerde müşrikler onu, gizli gizli dinlemek-
ten kendilerini alamamışlardır. Bu yüzden aralarında, Kur’an okunurken onu dinlememe ve gürültü çıkarma 
kararı almışlardır. Kur’an onların bu tutumunu Fussilet suresinin 26. ayetinde şöyle dile getirir. “Müşrikler 
şöyle dediler: Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü edin, belki bu suretle galip gelirsiniz.”

Kur’an’ın edebî üslubunu hissetmek için Mekke’de indirilen sureleri okumak yeterlidir. Özellikle ana dilleri 
Arapça olan veya Arap dili ve edebiyatını iyi bilen, dil ve şiir zevki olan insanlar Kur’an ifadelerindeki orijinalliği, 
musikiyi, ahengi, akıcılığı ve edebi yönleri rahatlıkla hisseder. Kur’an, edebî üslubuyla okuyucuyu etkilemekte, 
onun ilgisini çekmektedir. Muhatap onun cazibe alanına ister istemez girmekte ve onu dinlemektedir. Onu 
dinlemeye başladığı andan itibaren kişi, onun sunuşundaki eşsizlikle muhtevasındaki mantıklılık, tutarlılık 
ve gerçekçiliğin bütünleştiğini görecektir. Böylece muhataplar artık kendi ruh ve mana dünyalarından, kendi 
hayatlarının gerçeğinden söz açan Kur’an ifadeleriyle buluşacak ve Kur’an pınarından yudumlayacaklardır.5

Kur’an-ı Kerim, çok oku-
makla, tekrarlamakla eski-
mez. Onun öğütleri ve ibret 
alınacak dersleri tükenmez, 
insana verdiği derin düşün-
celer son bulmaz. Çünkü o, 
Allah’ın mucize olarak indir-
diği ve  “Şüphesiz, Zikr’i 
(Kur’an’ı) Biz indirdik ve 
onu Biz koruyacağız”6 aye-
tiyle korumasını bizzat kendi 
üzerine aldığı kelamıdır. 

Kur’an’ın genel üslubu 
tasvir/betimlemedir ve o, 
olayları iki yönüyle, karşıtlı 
olarak anlatır. Olayları âdeta 
insanın gözünde canlandırır. Böylece insanların Kur’an’da anlatılan olayları mukayese etme imkânı söz 
konusudur. Örnek olarak cennet ve cehennem, dünya ve ahiret, yer ve gök, melek ile şeytan, emir ve ya-
saklar, müjde-tehdit gibi birbirine karşıt unsurlardan söz edebiliriz. Onda, bazen inanç gruplarına peş peşe 
yer verilir. Mesela Bakara suresinin baş tarafında önce ideal müminlerin temel özellikleri anlatılmış, sonra 
kâfirlerin hâli dile getirilmiş, ardından da münafıklara değinilmiştir.

5  Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân, II, 305–306; Albayrak, Halis, Tefsir Usûlü, İstanbul, 1998, s. 43–45.
6  Hicr suresi 9. ayet.
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Allahü Teâlâ’nın güzel isimleri (el-Esmâu’l-Hüsnâ)
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Hat: A. Erol DÖNMEZ  Tezhip: Ersan PERÇEM - Betül ÖZ
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Betimleme dışında Kur’an’da kullanılan diğer anlatım şekilleri şunlardır: 

1.  Haber verme, 

2.  Kıssalarla ibret alınacak dersler verme, 

3.  Soru-cevap ya da “öyle değil mi?” şeklinde olumsuz soru yöntemi, 

4.  Karşılaştırma, 

5.  Benzetme, 

6.  Örnekle anlatım, 

7.  Nasihat / öğüt verme, 

8.  Müjdeleme - korkutma, 

9.  Meydan okuma gibi.7 

Bu üsluplar Kur’an’da bazen iç içedir. Mesela şu ayette hem soru-cevap hem kar-
şılaştırma unsurunu görürüz. “Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz 
yürüyen mi daha doğru yoldadır?” 8 Burada ayrıca örnekleme, örnekle anlatım üslubundan da söz edebiliriz.

2. Kur’an-ı Kerim’in Diğer İsimleri

Kur’an’ın en bilinen ismi Kur’an-ı Kerim’dir. Ancak Allah, kutsal kitabımızı “Kur’an” dışında birçok isim ya 
da özellikle de nitelemiştir. Her adlandırma ya da niteleme, Kur’an’ın ayrı bir işlevini ya da birtakım özellik-
lerini belirtmeye yöneliktir. Allah’ın Kur’an’ı nitelediği bazı isim ve sıfatlarla bunların Kur’an’da geçtiği yerlere 
şu örnekleri verebiliriz: 

7  Dereli, Muhammet Vehbi, Kur’an Muhtevası ve Yorumu, Fecr, Ankara, 2011, s. 98–99.
8  Mülk suresi 22. ayet.

Kur’an’ın isimlerinden hangilerini biliyorsunuz?

Öğrenelim, Tartışalım

“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan 
müminler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için 
elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.”

(İsrâ suresi 9. ayet)

Bu ayette Kur’an’ın hangi özelliklerine değinilmiştir?

Öğrenelim, Tartışalım
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1- el-Kitâb: Kur’an kendisine belirli ve bilinen kitap anlamında el-Kitab” ismini verir.

2- el-Hüdâ: Yol göstermek, doğruya iletmek anlamındaki bu kelime, Kur’an-ı Kerim’in kendisi için en 
çok kullandığı isimlerden biridir. 

Kur’an, Bakara suresinin başında her iki ismi ile de anılmıştır: “Elif Lâm Mîm. Kendisinde şüphe 
olmayan bu kitap, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.”9

3- el-Furkân: Bu kelime ayırmak anlamında bir mastardır. Kur’an, hak ile batılı, helâl ile haramı tam 
anlamıyla ayırmıştır. Kur’an’ın bu isimle anıldığı ayetlerden biri şöyledir: “Âlemlere uyarıcı olsun diye 
kuluna Furkan’ı indiren ne yücedir.”10 

4- ez-Zikr: Anmak ve hatırlamak anlamına gelen bu kelime, Allah’ı hatırlattığı için Kur’an’ın ismi ol-
muştur. Anmak; kalple, dille ve davranışla olur. Kur’an’ın bu isimle tanımlandığı ayetlerden biri şöyledir: 
“Hiç şüphesiz Zikr’i biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz.”11

5- et-Tenzîl: Allah katından indirildiği için bu isim verilmiştir. Kur’an’ın bu yönünün vurgulandığı ayet-
lerden biri şöyledir: “Gerçekten o, âlemlerin Rabbinin indirmesidir.”12

6- el-Mev’ıza: Öğüt anlamına gelir. Kur’an, insanlık için en büyük öğüttür.

7- Şifâ: Kur’an, gönüllerin şifasıdır. Toplumun manevi açıdan huzura ermesini sağlayacak esaslar içerir.

8- Rahmet: Kur’an, Allah’ın insanlığa olan merhametinin bir eseridir. Herkese şefkatle davranmayı öğütler.

Şu ayette Kur’an’ın, hidayet kaynağı oluşunun yanı sıra, öğüt, şifa ve rahmet oluşuna da vurgu yapılmıştır: 
“Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü’minler için bir hidayet ve rah-
met geldi.”13 

9  Bakara suresi 1-2. ayet.
10   Furkan suresi 1. ayet.
11  Hicr suresi 9. ayet.
12  Şuarâ suresi 192. ayet.
13  Yûnus suresi 57. ayet. 17
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9- en-Nûr: Kur’an bir aydınlıktır, insanların yolunu aydınlatır.

10- el-Mübîn: O apaçık bir kitaptır. “Gerçekten size Allah’tan bir nûr, apaçık bir kitap geldi.”14 
ayeti Kur’an’ın bu iki özelliğini ortaya koymaktadır.

11- el-Mübârek: Bereketli, kutsal, bereket kaynağı demektir. Kur’an’ın bu isimle anıldığı ayetlerden 
biri şöyledir: “İşte bu da bizim indirdiğimiz bir Kitap. Mübarek ve kendinden önceki kitapları tasdik 
edicidir.”15

12- el-Büşrâ: Müjde anlamına gelen bu kelime de Kur’an’ı en iyi anlatan isimlerden biridir. “Ger-
çekten onu, Allah’ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve müminler için hidayet ve müjde 
verici olarak senin kalbine indiren odur.”16 ayetinde Kur’an’ın bu yönüne işaret edilmiştir.

13- el-Azîz: O, kıymetli ve yüce bir kitaptır. Şu ayette Kur’an’ın değeri el-Azîz ismiyle ifade edilmiştir: 
“Kitap kendilerine gelince, onlar, onu inkâr etmişlerdir; oysa o, değerli bir Kitap’tır.”17

14- el-Mecîd: Kur’an, şerefli ve üstün bir kitaptır. Kur’an’ın bu isimle anıldığı ayetlerden biri şöyledir: 
“Hayır; o, şerefli-üstün olan bir Kur’an’dır.”18

Kur’an-ı Kerim’e bunlardan başka ayrıca el-Hakîm, el-Burhan, el-Vahy, el-Beyân, Kelâmullah, Hablullah 
gibi isimler de verilmiştir.

3. Surelerin İsimleri

Kur’an-ı Kerim, surelerden; sureler de ayetlerden oluşmuştur. Sözlükte açık alâmet, işaret ve iz gibi 
anlamlara gelen “ayet”, sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime ya da cümleden 
oluşan Allah’ın sözleridir. Her ayet Kur’an’dır. Anlamlı en kısa ayet bir kelime olan ve “yemyeşil” anlamındaki 
“müdhâmmetân”dır (Rahmân suresi, 64. ayet.). En uzun ayet ise bir sayfadır (Bakara suresi, 282. ayet) 
ve alışveriş hukuku ile ilgilidir.19

14  Maide suresi 15. ayet.
15  En’am suresi 92. ayet.
16  Bakara suresi 97. ayet.
17  Fussilet suresi 41. ayet.
18  Bürûc suresi 21. ayet.
19  Komisyon, Dinî Kavramlar Sözlüğü, DİB Yayınları, Ankara, 2006, ayet maddesi.

• Kur’an surelerinden hangilerinin isimlerini biliyorsunuz?
• Kur’an’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?

Öğrenelim, Tartışalım
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Sure başlarındaki besmeleler ile Hâ-mîm, Yâsîn gibi bazı mukatta’a harflerinin birer ayet sayılıp sayıl-
maması, bazı ayetlerin birleştirilerek sayılması gibi farklı sayım kriterleri sebebiyle ayetlerin sayısı farklı ra-
kamlarla ifade edilmiştir. Bunlar arasında Kur’an’da 6666 ayet olduğu görüşü yaygınlaşmıştır. Ancak Kur’an 
ayetlerinin sonundaki vakf/durak işaretleri sonraki dönemlerde konulmuştur. Dolayısıyla Mushaflarda bulu-
nan bugünkü numaralandırmaya göre ayet sayısı 6236’dır.20

Fâtiha suresinin başındaki besmele dahil, Kur’an’da 6236 ayet vardır. Diğer surelerin başlarındaki ayet-
ler, sureleri birbirinden ayırmak için konulmuştur. Bunlar o sureye ait bir ayet değildir. Ayetlerin surelerdeki 
dizilişi vahiy ile belirlenmiştir (tevkîfî). Ayetlerin bir kısmı Mekke’de bir kısmı da Medine’de inmiştir. İlk inen 
ayetler Alâk suresinin ilk beş ayetidir. Bakara suresinin 278 ve 281, Nisâ suresinin 176, Tevbe suresinin 
128–129, Nâs suresinin 1–3 ve Mâide suresinin 3. ayetlerinin son inen ayetler olduğu belirtilir.21 

“Yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısım ve katları” anlamına gelen sure ise,22 başı ve sonu belli, farklı 
sayıda ayetler içeren Kur’an’ın bölümlerine verilen isimdir. Kur’an’da 114 sure vardır. En uzun sure 286 
ayeti bulunan Bakara suresi, en kısa sure de 3 ayeti olan Kevser suresidir.

Kitaplar genellikle konu bütünlüğü açısından bölümlere ayrılır. Bu ayrım, konuları belli bir düzen içerisin-
de vermeyi sağlar. Kur’an’ın sure şeklinde bölümlere ayrılması ise oldukça özgündür. Bu yönüyle o, başka 
kitaplarda yer alan bölümlendirmelere benzemez. Ancak bu, surelerin kendi içerisinde bir konu bütünlüğüne 
sahip olmadığı anlamına da gelmez.23 

Ayetlerin yerleştirilmesi, Cebrail aleyhisselamın Peygamberimize bildirdiği şekilde olmuştur. Kuran-ı Ke-
rim’in ayet ve surelerindeki dizilişin Allah Teâlâ tarafından emredildiği şekilde olduğuna dair Sahabenin bü-
yük çoğunluğunun hemfikir olmaları da bunu desteklemektedir. Bugün dünyada mevcut bütün Mushaflarda 
surelerin dizilişi aynıdır.

Her surenin bir ya da birden çok ismi vardır.  Bir kavram, peygamber ya da yer ismi, surenin ilk kelime-
si veya surede bahsedilen bir hayvan adı sureye isim olarak verilmiştir. Kur’an-ı Kerim sureleri, isimlerini 
genellikle sure içinde anlatılan bir olaydan, ilk ayetinden, surede yer alan herhangi bir konudan, surenin 
ana fikrinden, bir kavramdan, kendisinden bahsedilen bir peygamber isminden, başında yer alan mukattaa 
harflerinden ya da benzeri sebeplerden almıştır.24

Mesela Bakara suresi, adını içerisinde İsrail 
oğullarının başından geçen buzağı hikâyesinden al-
mıştır. Yusuf suresi, içerisinde Hz. Yusuf kıssası yer 
aldığı için bu ismi almıştır. Kâf, Nûn, Taha ve Yasin 
gibi sureler, hurûf-u mukattaa ile başladıkları için bu 
şekilde isimlendirilmişlerdir. Rahman, Vâkıa, Tîn,  
Necm, Şems, Kureyş, Asr gibi sureler, isimlerini ilk 
ayetlerinden almışlardır. İçerisinde örümcek benzet-
mesine yer verilen sure ise Ankebût adını almıştır. 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Her surenin ismi genellikle Kur’an’da geçmek-
tedir. Sadece Fâtiha, Enbiyâ ve İhlâs surelerinin 
isimleri Kur’an’da isim olarak yer almaz. Kur’an’ın 
başı, açılışı olan sure, bir şeyi açan, başlatan anla-
mında Fâtiha adını almıştır. Enbiyâ suresi, pek çok 
peygamberden bahsettiği için bu ismi almıştır. İhlâs 

20  Krş. Komisyon, Kur’an Yolu, DİB Yayınları, Ankara, 2006,  I, 27.
21  Komisyon, Dinî Kavramlar Sözlüğü, a.y.
22  Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, s. 57.
23  Komisyon, İslâm Dininin Temel Kaynakları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2002, s. 15–16.
24  A.y.

Not Edelim
Kur’an’daki yeri itibariyle Fâtiha suresi ilk 

suredir. Son sure ise Nâs suresidir. Fâtiha suresi 
aynı zamanda bütün olarak bir defada indirilen 
ilk suredir. Medine’de indirilen son sure ise Nasr 
suresidir.

Not Edelim
En uzun sure Bakara suresidir. Kur’an’ın en 

kısa suresi ise Kevser suresidir. Başında besmele 
olmayan tek sure Tevbe suresidir. Hem başında 
hem de içinde besmele yer alan tek sure ise Neml 
suresidir.
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suresi ise Allah’ın birliğini ve üstünlüğünü en halis ve güzel biçimde dile getirdiği için kulluğu Allah’a özgü 
tutmak anlamındaki bu isimle adlandırılmıştır. 

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM

1. Kur’an’da İnsan ve Toplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri

Yeri ve göğü var eden Allah, melekleri nurdan, cinleri ateşten yaratmıştır. İnsan ise en son yaratılan 
varlıktır. Allah ilk insan Âdem’i topraktan yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştır. O, Allah’ın yarattığı, 
üstün ve değerli varlıktır.

Kur’an’ın, üzerinde en çok durduğu konular; varlık, tevhid, iman esasları, dua ve ibadetler, ahlâk ve de-
ğerler, insanlar arası ilişkiler, bilgi ve kıssalar şeklinde özetlenebilir. 

Kur’an ele aldığı bütün konuları insan merkezli vermiştir. Aslında o, her yönüyle insanı ve onunla ilgili 
hayatı anlatır. Bu açıdan bakıldığında Kur’an’ın en temel konusunun insan olduğu söylenebilir. İnsan, nasıl 
ve niçin yaratılmıştır, hangi özelliklere sahiptir? Her iki dünyada da huzuru, mutluluğu elde edebilmesi için 
nelere inanmalı, neleri yapmalı, nasıl yaşamalı ve nelerden kaçınmalıdır? İşte Kur’an-ı Kerim, bu temel 
hakikatleri bize hedef olarak gösterir ve bunlara ulaşmanın yollarını öğretir.

“İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra 
ona karşılığı tastamam verilecektir. Ve şüphesiz en son varış Rabb’inedir.”25

 “Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, 
ancak bize döndürüleceksiniz.”26

25  Necm suresi 39–42. ayetler.
26  Enbiya suresi 35. ayet.

“Kur’an’ın temel konusu insandır.” Niçin? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Düşünelim, Tartışalım

Surelerin bir ya da birden çok ismi vardır. Sureler, isimlerini içerisinde yer 
alan dikkat çekici bir unsurdan almıştır. Bir kavram, peygamber kıssası, surenin 
ilk kelimesi veya surede bahsedilen bir canlı adı sureye isim olarak verilebilmiştir.

1. Kur’an surelerinin isimlerinden hangilerinin anlamını biliyorsunuz?

Öğrenelim, Tartışalım
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Kur’an-İnsan ilişkisini üç başlık hâlinde ele alabiliriz: 

1. İnsan hangi maddeden ve nasıl yaratılmıştır? 

2. Niçin yaratılmıştır? 

3. İnsanın temel özellikleri (değeri-zayıf yönleri) nelerdir?

Kur’an’da insanın neden ve nasıl yaratıldığını ifade eden çok sayıda ayet vardır.27 Bu ayetlerde insanın 
topraktan, çamurdan, tek bir nefisten, sudan, meniden, alâktan (rahim duvarına asılı duran hâlinden) ve 
diğer birtakım evreler hâlinde yaratıldığından bahsedilir. Bunlar arasında hiçbir çelişki söz konusu değildir. 
Çünkü Kur’an, Allah’ın insanı yaratmaya başladığı ilk maddenin çamur olduğunu kesin olarak belirtir.28 Ça-
mur ise su, toprak, yeryüzü, pişmiş kuru çamur ve kara balçık gibi Kur’an’da ilk insanın aslı olarak belirtilen 
maddelerin hepsini içerir. Bir bakıma bunların ortak paydasıdır. Bazı ayetlerde bahsedilen diğer oluşumlar 
da yaratılışın aşamalarıdır. Hac suresinin 5. ve Mü’minûn suresinin 14. ayetleri ceninin ana rahminde ge-
çirdiği bu evreleri toplu hâlde ifade etmektedir. İlk insandan sonraki nesillerin yaratıldıkları madde ise zayıf, 
basit, hor ve değersiz bir sudan ibaret olan menidir.29

Kur’an, insanın yaratılış gayesini de açıklar. İnsanın boş yere değil,30 Allah’a kulluk etmek amacıyla 
yaratıldığını31 belirtir. “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. 
O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”32 ayetinin ifadesiyle insan, dünya imtihanında ebedî yurt olan 
ahireti kazanmanın ya da orada kaybedenlerden olmanın mücadelesini vermektedir. Yani insan, ölümlü bir 
varlıktır.33 Dönüş de yine Allah’adır.34

İnsanı en iyi tanıyan tabii ki onu yaratandır. Yüce Allah Kur’an’ın 90. suresinde, kendisine iki göz, bir 
dil ve iki dudak verdiği insana iki apaçık yol gösterdiğini ifade eder.35 Şems suresinde ise bunu şöyle anlatır: 
“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve kötülükten sakınma yete-
neğini (takva) ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp 
kirleten kimse de zarara uğramıştır.” 

O hâlde Allah, insana hayır/iyilik ve şer/kötülük yollarını göstermiş, onu hem iyilik hem de kötülük işleye-
bilecek bir donanımda yaratmıştır.

Kur’an, insanın gerek maddi gerekse manevi olmak üzere bütün yönleriyle en güzel şekilde yaratıldığını 
söyler.36 Ayrıca şu ayet de Allah’ın insana verdiği değeri ortaya koyar: “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli 
kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve 
onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” 37

27  Nisâ suresi 1. ayet; En’âm suresi 98. ayet; Hûd suresi 61. ayet; Hicr suresi 26. ayet; Hacc suresi 5. ayet; Furkan suresi 54. ayet;  
 Secde suresi 7. ayet; Mürselât suresi 20. ayet; Alâk suresi 2. ayet gibi.

28  32 Secde suresi 7.
29  Bkz. Mürselât suresi 20. ayet; Târık suresi 67. ayet.
30  23 Mü’minûn suresi 115. ayet; Kıyame suresi 36. ayet.
31  Zâriyât suresi 56. ayet.
32  Mülk suresi 2. ayet.
33  Enbiyâ suresi 35. ayet.
34  Alâk suresi 8. ayet.
35  Beled suresi 8–10. ayetler.
36  Tin suresi 4. ayet.
37  İsrâ suresi 70. ayet.

• Kur’an’a göre insan niçin yaratılmıştır?
• Kur’an, insanın hangi özelliklerinden bahseder? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Düşünelim, Tartışalım
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• Kur’an’a göre insan, yeryüzünün halifesidir.38 
• Bilgi sahibidir. Allah insana yeryüzünde bulunan şeylerin mahiyetini öğretmiştir.39

• İşitme, görme ve idrak duygularına sahip, beden ve ruhtan oluşan, özünde farklı bir varlıktır.40 
• İnsan, vicdan sahibi, iyiliği ve kötülüğü seçme kabiliyetine sahip, iradeli bir canlıdır.41

• Yeryüzündeki bütün nimetler insan için yaratılmıştır. Diğer yaratıklar onun hizmetine veril-
miştir.42 

• Kur’an, insanın zaaflarına da işaret eder. Onun zayıf yönlerine dikkat çeker ve uyarılarda bulunur:
• “Şüphesiz insan, Rabb’ine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. Ve o, mal 

sevgisine de aşırı derecede düşkündür.”43 

• “İnsan, hayrı istediği kadar şerri de ister ve insan çok acelecidir!”44

• “İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır.”45 

“İnsana nimet verdiğimiz zaman (bizden) yüz çevirip yan çizer; ona bir de zarar-ziyan dokuna-
cak olsa iyice karamsarlığa düşer.”46

“De ki: Rabb’imin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça 
kısardınız. İnsanoğlu da pek eli sıkıdır!”47

“Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, tama-
men ümitsiz ve nankör olur.”48

“Şüphesiz nefis, aşırı şekilde kötülüğü emreder.”49

“Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır.”50

“Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal 
ediyorlar.”51

 “Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.”52

“Şüphesiz insan, çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğu zaman 
sızlanır. Ona bir hayır dokunduğunda da eli sıkıdır.”53

38  Bakara suresi 30. ayet; En’am suresi 165. ayet.
39  Bakara suresi 31–33. ayetler.
40  Secde 9. ayet.
41  İnsan suresi 3 ayet; Şems suresi 8–10. ayetler.
42  Bakara suresi 29. ayet;Câsiye suresi 13. ayet.
43  Âdiyat suresi 6–8. ayetler.
44  İsrâ suresi 11. ayet.
45  Enbiyâ suresi 37. ayet.
46  İsrâ suresi 83. ayet.
47  İsrâ suresi 100. ayet.
48  Hûd suresi 9. ayet.
49  Yûsuf suresi 53. ayet.
50  Nisâ suresi 28. ayet.
51  İnsan suresi 27. ayet.
52  Alâk  suresi 6-7. ayetler.
53  Meâric suresi 19–21. ayetler.
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“İnsan ise; Rabb’i onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler ver-
diğinde, “Rabb’im bana ikram etti” der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, “Rabb’im beni 
aşağıladı” der. Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi 
teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok sevi-
yorsunuz.”54

Öyleyse, insanın iki ayrı yönü vardır: İyi ve faydalı eğilimler, kötü ve zararlı eğilimler. İnsan, zaaflarının 
esiri olmamalı, yaratılıştan gelen iyi özelliklerini geliştirmelidir. Nefsine yenik düşmemek için zayıf yönle-
rinden, yanlış eğilimlerinden kurtulmaya çalışmalıdır. Çünkü o, bu dünyada Kur’an-ı Kerim’de sayılan iyi 
ve üstün yönlerini, Allah’ın övdüğü özellik ve kabiliyetlerini açığa çıkarmak ve kuvvetlendirmekle görevlidir.

2. Sureleri Tanıyorum

Mu’minûn Suresi

 Sure, kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından bahseder. Bu se-
beple surenin başında yer alan ve “inananlar” anlamına gelen kelime, 
sureye isim olmuştur. 

Mu’minûn suresi, Mekke Dönemi’nin üzerinde 
durduğu îman, insan, peygamber, şirk ve Allah’ın 
yegâne hâkim ve ilah oluşu gibi ana konular çerçe-
vesinde mesajını iletmektedir.

Bu surenin ayetlerini gruplar hâlinde şu şekilde 
sınıflandırabiliriz:

1-22. ayetler, müminlerin özellikleri, insanın ya-
ratılışı ve insanı çevreleyen doğadan bahseder.

23-56. ayetlerde tarih boyunca var olan bazı ne-
siller ve peygamberler arası diyalog çerçevesinde peygamberlerin mücadelesi işlenir. Hz. Nuh, Hz. Musa, 
Hz. Harun, ve Hz. İsa gibi peygamberler örnek olarak verilir. Daha sonra peygamberlerin yolundan sapma, 
Allah’ın emirlerinde ayrım yapma konularına değinilir.

54  Fecr suresi 15–20. ayetler.

Surenin Kimliği
Adı : Mu’minûn suresi
Ayet Sayısı : 118
Kur’an’daki Yeri : 23. suredir.
İniş Zamanı : Mekke Dönemi

1.  Allah’a gönülden inananların üstün 
niteliklerini anlatan Mu’minûn sure-
sini daha önce hiç okudunuz mu?

2.  Bu surede müminlerin hangi özel-
liklerinden söz edilir?
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım
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57-61. ayetlerde yine müminlerin birtakım özelliklerine yer verilir.

62-118. ayetler ise müşriklerin, Peygamber’e ve Kur’an’a karşı tavırlarını, müşriklere yapılan uyarı ve 
hatırlatmaları, müşriklerin sonunu ve başlarına gelecek azabı ifade eder. Sure, “Rabb’im! Beni bağışla, 
bana merhamet et; sen merhametli olanların en üstünüsün!” mealindeki dua cümlesiyle son bulur.

Mümin, iman eden kimsedir. İman ise, sadece dil ile inandığını söylemekten ibaret değildir. İmanın 
yeri kalptir. Kalp ise iyi ve kötü eğilimlerin merkezidir. Kalbin duyarlılığı veya duyarsızlığı kendisini eylem 
aşamasında ortaya koyar. Kişinin kalbinde olanı Allah’tan başka kimse bilemez. Bu yüzden kişinin ahlâkî 
özellikleri ve davranışları, kalbindeki imanının da bir göstergesidir. Gerek bireysel, gerekse toplum içindeki 
hareketleri, kişinin inancının bir yansımasıdır.

Rabb’imiz, mu’minun suresinin ilk 11 ayetinde iman eden kulların kurtuluşa ermek için sahip olmaları 
gereken özellikleri ve bütün bunların karşılığını özlü bir şekilde şöyle ifade etmiştir:

“Müminler, kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşû içinde (mütevazı, saygılı ve samimi) 
olanlardır. Onlar, boş sözlerden ve işlerden yüz çevirenlerdir. Onlar, arınmak için hareket edenlerdir. 
Onlar, mahrem yerlerini koruyanlardır. Kim bundan başkasını ararsa, işte onlar haddi aşanlardır. 
Müminler, emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır. Onlar, namazlarını koruyanlardır. İşte onlar, 
varis olanlardır. Onlar, Firdevs cennetine mirasçı olacaklardır ve onlar, orada ebedi kalacaklardır.”

Bu ayetlerde müminlerin 6 özelliği sıralanıyor. Bunlar:

1. Namaz kılmak, 

2. Boş söz ve işten uzak olmak, 

3. Zekât vermek, 

4. İffetli olmak, 

5. Emaneti korumak, 

6. Sözünde durmaktır.

Bunlar, müminin ayırt edici özellik-
leridir. Her özelliğin bir kez söylendiği 
ayetlerde namaz hem ilk özellik hem 
de son özellik olarak yer almıştır. Do-
layısıyla namaz, imanın en belirgin ve 
ayırt edici özelliğidir. Çünkü namazın 
hem bireysel hem de toplumsal pek 
çok yönü vardır. 

Surede belirtildiğine göre ideal müminler, namazlarını yerli yerince ve usulüne uygun şekilde sadece 
Allah’ın rızası için kılarlar, asla bırakmazlar. Boş ve lüzumsuz sözler konuşmazlar. Zekâtlarını hakkıyla 
vererek maddi ve manevi yönden arınırlar. Haramdan sakınırlar ve iffetlerini korurlar. Emanete ve verdikleri 
söze riayet ederler.

Peygamberimiz (s.a.) “Kim bu surenin ilk on ayetinin hükmünü yerine getirirse cennete girer” 55  demiştir. 

Yüce Allah bu surede insanı bir damla sudan yarattığını da haber vererek, ilmini, iradesini ve kudretini gösterir. 
İnsanın yaratılışı ile ilgili bu ayetlerde; topraktan, dolayısıyla toprakta beslenip büyüyen bitkilerden alınan besin 
aşamasından başlayarak, anne karnında ete kemiğe bürünmesine, tam bir beden hâlini almasına varıncaya kadar 
her bir insanın biyolojik yaratılış ve oluşum süreci özetlenmiştir. Böylece insan, bir yandan bedeninin oluşumu 

55  Tirmizî, Tefsir 23.
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yönüyle topraktır; öte yandan Allah’ın ken-
disine bağışladığı irade, akıl gibi meleke ve 
özellikler sayesinde madde üstü yönü olan 
bir varlıktır. 

“Nihayet onu bambaşka bir yaratık hâ-
linde inşa ediyoruz” cümlesi insanın fizyo-
lojik oluşum ve gelişiminin yanı sıra, psiko-
loiik ve manevî donanımını da kazanarak 
eksiksiz, bağımsız bir kişilik hâlini almasını 
ifade eder. Ayette Allah’ın insanoğluna 
verdiği değer ve nimetler hatırlatılmakta 
ve dolaylı olarak ondan yaratıcısını tanıyıp 
şükran borcunu yerine getirmesi istenmek-
tedir.

Tabiattaki bütün canlılar içinde gerek 
biyolojik gerekse psikolojik yönden en ge-
lişmiş canlı kabul edilen insan, bilebildiği-
miz kadarıyla Allah’ın dünyadaki en önemli 
eseri olduğu için bu ayetlerde insanın yara-
tılış serüvenini özetleyen ifadelerin ardın-
dan Yüce Yaratıcı, “Yapıp yaratanların en 
güzeli olan Allah çok yücedir” buyurarak, âdeta en güzel eseriyle övünmüştür. Bu da Kur’an’ın insana verdiği büyük 
değerin bir ifadesidir.

İnsanın değerinin ardından, onun ölümlü bir varlık olduğu, ancak kıyamet gününde yeniden diriltileceği, 
dolayısıyla yapıp ettiklerinden sorguya çekileceği hatırlatılmaktadır. Şu hâlde insan, belirtilen konumuna güve-
nip aldanmamalı, aksine bu durumun, kendisinin sorumluluğunu artırdığını bilip bunun için hazırlıklı olmalıdır.

Bunun ardından Allah’ın kendi yarattıklarından habersiz olmadığını, aksine ilmi ve hikmetiyle evreni bir 
düzen içinde kurduğunu ve yaşattığını gösteren en ilgi çekici kanıtlardan biri olarak yağmurun oluşumu, 
bunun etkisi ve hayata katkısı hatırlatılmakta, bu konudaki ilahî yasalardan bazısına işaret edilmektedir. 
Bunlardan biri yağmurun “uygun ölçüde” indirilmesidir. Zaman zaman -belirli sebeplere ve hikmetlere bağlı 
olarak- bölgelere ve tabiat şartlarına göre yağmurun ihtiyaçtan az veya çok yağması yüzünden bazı sıkın-
tılar, afetler yaşanmaktadır. Ancak dünyanın geneli dikkate alındığında çoğunlukla, yağmurun canlıların 
yararını esas alan yasalara göre yağdığı, bu hususta bir düzenin hâkim olduğu görülmektedir. Yağmur suyu 
insan, hayvan ve bitkilerin yararlanmasına en uygun kıvamda ve saflıktadır. Buharlaşma, yoğunlaşma gibi 
fiziksel olaylar tesadüfen olmayıp ilahî hikmetin bir sonucudur.

Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım
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Surede insanlığın atalarından olan Hz. 

Nuh’un davetinin ve insanlık tarihinde büyük 

yeri olan Nuh tufanının ibret verici yanlarının 

bulunduğu bildirilmektedir. Bunların başın-

da Nuh’un ilk tebliğinin tevhide dair olması 

gelir. Nitekim sonraki bütün peygamberlerin 

esas davası da tevhid inancını yerleştirmek 

olmuştur. Ayrıca tufan olayı bize şunları öğ-

retmektedir: Allah’ın varlık ve birliğine içten-

likle inanıp hayatlarını doğruluk ve dürüstlük 

çizgisinde yürütenler, başlangıçta inkâr ve kö-

tülüklere sapanların haksız suçlama ve iftira-

larına, baskı ve zulümlerine maruz kalsalar da 

sonunda mutlaka başarılı olacaklardır. Ancak 

bunun için Allah’a sığınıp güvenmenin yanın-

da, nasıl ki Nuh Peygamber, “Nasıl olsa Allah 

bizi kurtarır” diye düşünüp kolaycılığa kaçma-

mış, aksine kendi eliyle gemiyi yapıp diğer ön-

lemleri almışsa, insanın üzerine düşen görevleri 

eksiksiz yapması, başarmak için ihtiyaç duyaca-

ğı mümkün olan bütün tedbirleri alması gerekir.

Surenin devamında Hud, Musa, Harun ve İsa peygamberlerin kıssalarına da değinildikten sonra, son 

bölümünde ahirette inkârcıların yargılanmalarından bir sahne anlatılmaktadır: Allah inkârcılara, ayetleri 

kendilerine okunduğunda onları yalanlayıp reddettiklerini hatırlatır. Kuşkusuz inkârcıların bütün kötülükleri 

öncelikle ayetleri inkâr etmeleriyle başladığı için bu olumsuzluğun altı, özellikle çizilmiştir. İnkârcıların verdi-

ği cevap gerçeğin tam ifadesidir: “Kötü yanımızın etkisinde kaldık; biz bir sapkınlar topluluğu olduk.” 

Demek ki onların inkâr ve isyanları samimi araştırmalarına, akıl ve düşüncelerinin vardığı fikirlere değil, 

nefsânî arzularını, çıkar kaygılarını, beşerî zaaflarını aşamamalarına dayanıyordu. Bu yüzden “Bizi bu-

radan çıkar!” feryatları da karşılıksız kalacaktır. Çünkü bu yakarışları dünyada yapmaları gerekirdi. Ama 

dünyada iken samimi Müslümanlar ahiret kurtuluşu için niyaz ederken, bu zor hesap için hazırlanırken; o 

inkârcılar bu günahsız müminleri küçümseyip alaya alıyorlardı. Ama şimdi mutlu sonucu o müminler elde 

etmişlerdir.56

Mu’minûn suresi, samimi müminlerin belli başlı özelliklerini ortaya koymakla Allah’ın bizden nasıl bir 

Müslüman olmamızı istediğini göz önüne sermektedir. Unutmayalım ki ibadetlerini layıkıyla yerine getirme-

ye çalışan, iffetli, sözünde duran ve güvenilir bir Müslüman olduğumuzda hem Allah’ı memnun edeceğiz 

hem de bütün insanların sevgi ve saygısını kazanmış olacağız.

56  Komisyon, Kur’an Yolu, IV, 7 vd.

“De ki: Eğer insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir benzerini (meyda-
na) getirmek için bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yar-
dımcı olsa bile onun bir benzerini getirmezler.” (İsrâ suresi 88. ayet.)
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3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 80)

Dua, insanın Yaratıcısı ile iletişim kurmasıdır. Allah ile insan arasındaki en güçlü bağdır. İbadetin özüdür. 

Bizi Rabb’imize yöneltir. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah’a dua sayesinde ulaşırız. Rabb’imiz 

ile aramızda hiçbir aracı olmadan, dilediğimiz zaman dua ederek ona yaklaşabiliriz. 

Kur’an’a göre insanları diğerlerinden ayıran, kula Allah katında itibar/saygınlık kazandıran özelliklerden 
birisi de duadır. Duamız, yalvarıp yakarmamız, ibadet ve niyazımız yani kulluğumuz yoksa Allah katında 
saygın bir konuma sahip olmaya hakkımız yoktur.

Dua, Kur’an’ın değindiği en temel konulardan biridir. Dua bir çağrıdır, sesleniştir, kişinin kendisini Allah’a 
arz etmesidir. Allah’a bağlılıktır, teslimiyettir. Onu anmak ve yüceltmektir. 

Kur’an-ı Kerim bize pek çok şeyi öğrettiği gibi duayı da öğretir. İçtenlikle dua etiğimizde Allah’ın mutlaka 
dualarımıza karşılık vereceğini söyler. Ayrıca peygamberler veya iyi kulların dualarından örnekler vererek 
nasıl dua edeceğimizi, dualarımızda Rabb’imizden neler istememizin uygun olacağını da açıklar.

Rabb’imizin, Peygamberimize “Şöyle söyle!” diye öğreterek bize de tavsiye etmiş olduğu dualardan biri  
İsra suresi, 80. ayette yer alır:

“Rabb’im! (Gireceğim yere) doğruluk içinde girmemi sağla. (Çı-
kacağım yerden de) beni doğruluk içinde çıkar. Katından bana yar-
dımcı bir kuvvet ver.”

“Sizi boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilme-
yeceğinizi mi sandınız?”                                                                    

(Mu’minûn suresi, 115. ayet.)

Bu ayette anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım

•  Hiç düşündünüz mü, Kur’an’da niçin dualara yer verilir?
•  Duanın bize ne tür yararları vardır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla pay-

laşınız.

Düşünelim, Tartışalım
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Bu dua ile Resûlullah (s.a.), Mekke’den çıkışının hayırlı olmasını ve yine aynı şekilde Medine’ye ulaştı-
rılmasını istemiştir. Ayetin, Hz. Peygamber’in Medineli Müslümanlarla yaptığı, hicret planının başlangıcını 
oluşturan Birinci Akabe Biatı’ndan kısa bir süre önce inmiş olduğunu, dolayısıyla burada hicret yolculuğu na 
işaret edildiğini düşünmek uygun olacaktır. Bununla birlikte ayette daha genel olarak insanın bir yere girer-
ken veya çı karken, bir işe başlarken veya bitirirken daima her şeyin iyi ve düzgün gitmesi, dü rüstçe yapıl-
ması, sonucunun hayır doğurması için çabalamasına işaret edildiği de düşünülebilir. Ayrıca insan, bunun 
için dua edip Allah’tan iyilik yönündeki çaba larında yardım dilemelidir.57 Çünkü her türlü başarıya ulaştıran 
yalnızca Allah’tır.

4. Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum (Rab, İlah, Melik, İbadet)

Rab

Rab, terbiye etmek, yetiştirmek, ıslah etmek, yönetmek, sorumluluk almak, istediğini yapabilmek ve 
üstün olmak gibi anlamlara gelir. İsim olarak ise efendi, bir şeyin sahibi, terbiye eden, yetiştiren, düzene 
koyan, tedbir alan, sorumluluk üstlenen, yöneten, nimet veren, ihtiyaçları gideren ve seçkin kişi demektir. 

Kur’an’da pek çok ayette geçen “rab” kelimesi, şu anlamlarda kullanılmıştır:

1.  Melik ve sahip, yaratma, hidayet etme, yedirme, içirme, şifa verme ve bağışlama anlamında Allah’ın 
sıfatı olarak kullanılmıştır. Mesela Kureyş suresindeki “Onlar bu evin Rabb’ine ibadet etsinler!” aye-
tinde yer alan “rab” kelimesi bu anlamdadır.

2.  İtaat edilen, sözü geçen, otorite sahibi, reis, efendilik ve üstünlüğü kabul edilen kişiler. Mesela; “(Ya-
hudi ve Hristiyanlar) Allah’ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini rablar edindiler. Meryem oğlu 
Mesihi de (Rab edindiler)” (Tevbe suresi 31) ve “... Allah’ı bırakıp da birbirimizi rablar edinme-
yelim...” (Âl-i İmrân suresi 64) ayetlerinde geçen ve “rab” kelimesinin çoğulu olan “erbab” emir ve 
yasaklarına boyun eğilen, koyduğu kurallara uyulan, ilâhî vahye dayanmadan helal ve haram dedik-
lerine inanılan, ilahlık mertebesine yükseltilen kimseler anlamında kullanılmıştır. 

3.  İhtiyaçları gideren efendi, sahip anlamında insanın bir sıfatı olarak kullanılmıştır. Yûsuf suresinin 23. 
ayetinde geçen “rab”, Mısır azizini nitelemektedir.

Allah’ın sıfatı olarak “Rab”, bütün varlıkları yaratan, yetiştiren, terbiye eden, onların ihtiyaçlarını gideren, rızık 
veren, görüp gözeten, insanlara, yeryüzüne, göklere, hayvanlara, bitkilere, toprağa, suya, havaya, kısaca her şeye 

57  Kur’an Yolu, IV, 513–514.

Allah, Kur’an’da kendisinin Âlemlerin Rabb’i olduğunu ifade ederek söze 

başlar. Kur’an’ın sonunda ise insanların Rabb’ine sığınmayı tavsiye eder.

Allah’ın “Âlemlerin Rabb’i” oluşundan ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi ar-

kadaşlarınızla paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım
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nizamını, güzelliğini, yeteneklerini veren, on-
ların yaşamalarını sağlayan, her şeyin maliki 
ve sahibi demektir. 

Rab kelimesi Kur’ân’da “er-Rabb” şeklinde 
hiç kullanılmamıştır. İsim ya da sıfat tamlama-
sı şeklinde yer almıştır. Meselâ Yâsîn suresinin 
58. ayetinde “Çok merhametli Rab” ifadesiyle 
karşılaşırız. Ayrıca “Âlemlerin Rabb’i” (Fâtiha, 
2), “Ulu arşın Rabb’i” (Tevbe, 129), “Göklerin, 
yerin ve ikisi arasında olanların Rabb’i” (Mer-
yem, 65), “Musa ve Harun’un Rabb’i” (Tâ-hâ, 
70), “Yedi göğün Rabb’i” (Mu’minûn, 86), 
“Doğu, batı ve ikisi arasında olanların Rabb’i” 
(Şu’arâ, 28), “Kâbe’nin Rabb’i” (Kureyş, 4), “Sa-
bahın Rabb’i” (Felâk, 1), “İnsanların Rabb’i” (Nâs, 1), “Her şeyin Rabb’i” (En’âm, 164) ifadeleriyle de isim tamlaması 
şeklinde yer almıştır. Daha çok da “Rabb’in” (243 defa), “Rabb’iniz” (118 defa) ve “Rabb’imiz” (111 defa) tamlamala-
rıyla kullanılmıştır.58 

Allah, Kur’an’ın başında, Fâtiha suresinde kendisinin Âlemlerin Rabb’i olduğunu ifade ederek söze baş-
lamıştır. Kur’an’ın sonunda, Felâk suresinde her şeyi yaratan, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabb’e 
sığınmayı emretmiştir. Nâs suresinde ise Allah, İnsanların Rabb’i olarak kendisine sığınılmasını tavsiye 
etmiştir. 

İlah

İlah, ma’bud yani kendisine kulluk edilen varlık demektir. Hak veya batıl her ma’buda ilah denir. Kur’an’da 
ilah kelimesi tekil veya çoğul olarak yüzden fazla yerde geçmektedir.

Allah’tan başka ilah olmadığı, Kur’an’da “Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan başka ilah yoktur.” (Muhammed, 
19) ayeti ile ifade edilir. Kur’an’da yer alan başka ayetlerle de ilah kavramı geçmektedir.

58  Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 541–542.

“De ki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin 

kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman ha-

setçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabb’ine sığınırım.” (Felâk suresi)

Yukarıdaki surenin anlamı üzerine sınıfınızda konuşunuz.

Öğrenelim, Tartışalım
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“Benden başka ilah yoktur.” (Nahl, 2), 

“Ondan başka ilah yoktur.” (Duhân, 8), 

“O Allah tektir.” (Zümer, 4), 

 “İlahınız bir tek ilahtır.” (Bakara, 163),

 “O, ancak bir tek ilahtır.” (Nisâ, 171; En’âm, 19), 

 “Bir tek ilahtan başka ilah yoktur.” (Mâide, 73),

“Sizin için ondan başka ilah yoktur.” (A’râf, 73), 

“Allah’tan başka ilah yoktur.” (Âl-i İmrân, 62), 

“Allah’ın yanı sıra başka ilah mı var?” (Neml, 63),

“Allah’tan başka ilah yok, sadece o vardır.” (Teğâbün, 13), 

“O, kendinden başka ilah olmayan Allah’tır.” (Haşr, 23), 

“Gökte tek ilah odur, yerde tek ilah odur.” (Zuhruf, 84).

“İlah” kelimesi Kur’an’da Allah’ın ismi ve sıfatı olarak kullanılmış ve “el-ilah” şeklinde yer almamıştır. 
Yerde ve göklerde Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, evrende düzenin bozulacağı (Enbiyâ, 22) bildirilmiş, 
Allah’tan başka tanrı edinenlerden söz edilmiş (En’âm, 74) ve bu kimseler kınanmıştır.59 

Dünyanın mükemmel bir şekilde yaratılmış olması, evrendeki düzenli işleyiş, yaratılan varlıklardaki akıl 
almaz özellikler, Allah’ın tek ilah oluşunun en açık kanıtıdır.

Melik 

Bilindiği üzere mülk; üzerinde tasarruf yetkisi bulunulan şeye denir. Melik de Allah’ın sıfatlarından biri 
olup, kâinatın sahibi ve yöneticisi anlamındadır. Mâlik olmak, egemen olmak ve hükmetmek anlamlarındaki 
fiil kökünden türeyen mâlik, mülk sahibi hükümran; melik ise emir, hükümdar ve yönetici demektir. “Melik” 
ismi “Mâlik”ten daha kapsamlıdır. 

59  Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 308–309.

“De ki: Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren 
sinsi vesvesecinin kötülüğünden, İnsanların Rabb’ine, İnsanların Melikine, 
İnsanların İlahına sığınırım.” (Nâs suresi)

Yukarıdaki sureden ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşları-
nızla paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım
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Kur’an’da Allah’ın bu sıfatları, Hak melik, kut-
sanmaya layık melik, insanların meliki, hesap gü-
nünün mâliki, mülkün sahibi ve güçlü melik gibi 
ifadelerle yer alır.

“Gerçek melik olan Allah, yücedir.” (Tâ-hâ, 
114) ayeti ile “Göklerde ve yerde olanların hep-
si melik, mukaddes, azîz, hakîm olan Allah’ı 
tespih eder.” (Cum’a, 1) ayetlerinde Allah’ın 
melik oluşu, “hak” kelimesi ile nitelendirilmiştir. 
Çünkü o, gerçek meliktir. O hiçbir şeye muhtaç 
değildir. Diğer melikler ona muhtaçtır. O dilediği-
ni yapar, yaptırır. ... Azabından korkulur. İnsanla-
rın, melik/hükümdar olması mecâzi anlamdadır. 
Çünkü insanlar Allah’a, onun lütfuna, ikramına 
ve yardımına muhtaç, âciz ve zayıftırlar. Allah ise 
hakiki meliktir. Çünkü o, güçlü ve kuvvetlidir, âciz 
değildir. Allah’ın sıfatı olarak mâlik, bütün varlıkla-
rın sahibi; melik ise bütün varlıkları, âlemleri yö-
neten, dilediğini yapan ve dilediği gibi hükmeden 
demektir.

“Allah her türlü eksikliklerden münezzeh-
tir, her şeyin hükümranlığı onun elindedir...” 
(Yâsîn, 83), “Mülk (mutlak hükümranlık ve yö-
netim) elinde bulunan Allah yücedir, o, her 
şeye kadirdir.” (Mülk, 1), “Göklerin, yerin ve 
ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendi-
sine ait olan Allah ne yücedir.” (Zuhruf, 85) ayetleri, bütün mülkün Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın gerçek 
melik ve mâlik olduğunu ifade ediyor. Yine Kur’an’a göre insanlara mülkü veren de Allah’tır. “De ki: Allah’ım! 
Ey mülkün sahibi! Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın...” (Âl-i İmrân, 26).

Dünyanın bütün mülkü onundur (Furkân, 21), mülkünde ortağı yoktur (İsrâ, 111). Dünyada bu mülkünden 
dilediğine verir (Bakara, 247). Ahirette ise mülk sadece onun olacaktır (Mü’min, 16). Din gününün sahibi de 
odur (Fâtiha, 4). Nâs suresinin 2. ayetinde geçen “Meliki’n-nâs”, insanları yaratan, terbiye eden, yetiştiren, 
onlara akıl, güç, kuvvet ve mülk veren, dilediğini aziz kılıp yücelten, dilediğini alçaltan melikler meliki demektir. 

“De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. 
Dilediğinden de mülkü alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil eder-
sin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.” 

(Âl-i İmran suresi, 26. ayet.)
Bu ayette verilmek istenen mesaj nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım
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O hâlde mâlik ve melik Allah’ın en önemli niteliklerindendir. Mâlik ve melik olmayan ma’bud olamaz 
(Nahl, 73). “... Güçlü melîk (Allah’ın) huzurunda doğruluk meclisindedirler.”. (Kamer, 54–55) Allah, 
hem dünyada hem âhirette gerçek mâlik ve meliktir. Dünya ve ahiretin bütün mülkü onundur. Her şeyin ger-
çek sahibi odur.60 Bizim sahip olduğumuz mal, eşya her ne varsa bize onu emanet olarak veren de Allah’tır.

İbadet

Kur’an’ın temel konularından biri de ibadettir. İbadet, hayatın anlamı, inancın meyvesidir.

Kimi zaman bir duadır, kimi zaman Allah’ı (c.c.) hatırlamaktır ibadet. İbadet, boyun eğmenin, itaat etme-
nin, saygı göstermenin ve kulluğun ifadesidir. 

Sözlükte itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, ilah edinmek anlamlarına gelen ibadet, terim olarak, 
dinî açıdan mükellef/sorumlu olan kişinin, Rabb’ini övmek, yüceltmek ve ona şükretmek için yaptığı bilinçli 
her tür davranışın genel adıdır.

İnsanın yeryüzündeki en temel görevi Allah’ı tanımak ve ona kulluk etmektir. Kur’an, her şeyden önce 
insanın boş yere yaratılmadığını anlatır: 

“Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mu’minûn, 115.)

“Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Her ikisini de ancak hak ile 
yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.”  (Duhân, 38–39.)

İbadet niçin gereklidir? Öncelikle bizi yarattığı için Allah’a ibadet etmeliyiz. Kur’an’a göre Allah insanı kendi-
sine ibadet etmesi için yaratmıştır. (Zâriyât, 56.) İbadet yapmakla, ona olan minnettarlığımızı, şükür borcumu-
zu ifade etmiş oluruz. Sahip olduğumuz her şeyi bize veren, her an yanı başımızda olan, bizi görüp gözeten ve 
dualarımızı kabul eden yalnızca odur. Çünkü canlı-cansız tüm varlıklar, insanın yararına sunulmuştur. Kur’an-ı 
Kerim bu hususu şöyle belirtir: “Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan odur…” (Bakara, 29.)

Dünyadaki her şeyin bir amaç doğrultusunda var edildiğini ifade eden Allah (c.c.), insanın dünyada bu-
lunuşunun hikmetini de açıklar:

“Hanginizin daha güzel amel sahibi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur…” 
(Mülk, 2.)

Kur’an’da en güzel şekilde yaratıldığı belirtilen insana sayamayacağı kadar çok nimet verilmiştir. Ayrıca 
o, bütün bunlardan sorguya çekilecek, sahip olduklarından hesaba tâbî tutulacaktır. Kur’an bunu şöyle 
haber verir:

“İstediğiniz her şeyi size veren o Allah’tır. Allah’ın nimetlerini sayacak olursanız, onları sayamaz-
sınız. Buna rağmen insan, nefsine karşı çok zalimdir ve nankördür.” (İbrahim, 34.)

“Sonra da nimetlerden sorulacaksınız.”  (Tekâsür, 8.)

60  Komisyon, Dinî Kavramlar Sözlüğü, s. 406–407, 423.

Öğrenelim, Tartışalım

•  Allah’a niçin ibadet ederiz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
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“Yeryüzünde bulunan her şey fânîdir. Ancak celâl ve ikram sahibi Rabb’inin zatı bâkîdir. O hâlde 
şimdi Rabb’inizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?”  (Rahman, 26–28.)

“Ey cin ve insan topluluğu! Hesabınızı görmek için yakında size yöneleceğiz.” (Rahman, 31.)

Mademki insan, diğer varlıklar gibi ölümlü; o hâlde dünya hayatını, Rabb’inin istediği şekilde değerlen-
dirmelidir. Bir gün yaptıklarının hesabını vereceğini düşünmeli ve yaratılış amacına uygun yaşamalıdır. 

Ayrıca Kur’an’a göre ibadet aynı zamanda süreklilik arz etmelidir. Rabb’imiz bu gerçeği şöyle ifade eder:

“Ve sana yakîn / ölüm gelene kadar Rabb’ine ibadet et!” (Hicr, 99.)

Bizlerin bütün bu çağrılara vereceği karşılık ise son derece açık ve kesin olmalı:

“Rabb’imiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bu sebeple bizi 
cehennem azabından koru!” (3 Âl-i İmran, 191.)

“Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz.” (Fâtiha, 4.)

Kur’an’da 82 ayette Allah’a ibadet edilmesi istenmiştir. İnsan, Allah’a ibadet için yaratılmış, bütün Pey-
gamberler insanları Allah’a ibadet etmeye davet etmişler (Bakara, 83), kendileri de sadece Allah’a ibadet 
etmişlerdir (Ra’d, 36). Kur’an’da hem “Ey insanlar” (Bakara, 21) hem de “Ey mü’minler” (Hac, 77) hitabı 
ile Allah’a ibadet edilmesi emredilmiş ve ibadetin ihlasla (Beyyine, 95) ve hiçbir şeyi ona ortak koşmadan 
yalnız Allah adına yapılması istenmiştir (Nisâ, 36).

Uygulama yönüyle ibadetler 4 kısma ayrılır: 

1. İman, ihlas, niyet, tefekkür, sabır, takva gibi iç dünyamızda oluşan ibadetler. 

2. Namaz, oruç, dil ile zikir, tespih, tekbir ve dua, ana-babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve akraba 
ziyareti gibi bedenî ibadetler. 

3. Zekât, sadaka, yakınlara ve fakirlere yardım, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapılan ibadetler. 

4. Hacca gitmek, malı ve canı ile Allah yolunda mücadele etmek gibi hem mal ile hem de bedenle yapı-
lan ibadetler. 61

İbadet, yalnızca namaz ve oruç gibi temel görevlerden ibaret değildir. Helal kazanç için çalışmak da 
faydalı bilgiler öğrenmek de birer ibadettir. Her faydalı iş, iyilik adına yapılan her çaba, bir tür ibadet olarak 
görülebilir. Önemli olan Allah’ın onayladığı davranışlar sergilemek, yaptığımız doğru ve yararlı işleri, Allah’ın 
emirleri doğrultusunda yerine getirmektir. Ayrıca bir eylemin, davranışın ibadet olabilmesi için kişide mutla-
ka iman, iyi niyet ve samimiyetin bulunması gerektiğini de unutmamalıyız.

61  Krş. Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, s. 285.

“(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”  

(Fâtiha suresi, 5. ayet.)

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabb’ine ibadet et!” (Hicr suresi, 99. ayet.)

Yukarıdaki ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım
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 ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

1. Kur’an-ı Kerim’in özgünlüğü hakkında kısaca bilgi veriniz.

2. Kur’anı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler nelerdir? Söyleyiniz.

3. Kur’ana başka hangi isimler verilmiştir? Beş örnek veriniz.

4. Kur’an-ı Kerim’e göre insan nasıl yaratılmıştır? Açıklayınız.

5. Rab kavramının anlamı nedir? Kısaca bilgi veriniz.

6. Melik ne demektir? Açıklayınız.

7. Ünitemizde geçen bazı kelime ve kavramlar aşağıdaki bulmacada gizlenmiştir. Bunları bulup işa-
retleyiniz.

Z S U A N K L S U R E

M K U R A N T E N A Z

U İ C F U R K A N A İ

M U T M E L İ K K V K

İ T E B A K L U N D İ

N B O P Ş G A V T A R

U Ç Ğ J L A H Ö D U A

N Ö Y A R A T I L I Ş

T R A B N E S H Ü D A

İ B A D E T U O F Ğ O

Y U I M E S A J O P Ü

A Y E T A D G J L Ş İ

KUR’AN

SURE

MU’MİNUN

RAB

İLAH

MELİK

İBADET

DUA

MESAJ

YARATILIŞ

HÜDA

ZİKİR

FURKAN
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ÜNİTEÜNİTE2.2.
KUR’AN-I KERİM’İ 

OKUMAYA 
GİRİŞ

KUR’AN-I KERİM’İ 
OKUMAYA 

GİRİŞ

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM
1. Arap alfabesi hakkında bir araştırma yapınız.

2. Şedde, tenvin, med kavramlarının anlamlarını araştırıp öğre-
niniz.

3. Ayet-el Kürsi’nin anlamını bularak defterinize yazınız.



I. KUR’AN-I KERİM’İ OKUMAYI ÖĞRENİYORUZ

Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed (s.a.)1’e Allah (c.c.)2 

tarafından gönderilen son ilahî kitaptır. Bütün çağlara 

ve insanlara hitap eden bu ilahî kitabın öğüt ve mesajla-

rı kıyamete kadar geçerlidir. Yüce Allah bunu bize şöyle 

bildirmektedir: “Ey insanlar! Size Rabb’inizden bir 

öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğ-

ru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” 3 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, 610 yılında, ra-

mazan ayının Kadir Gecesi’nde inmeye başlamış ve 

yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanmıştır. O, kendisine 

özgü okunuş tarzıyla indiği günden itibaren insanları 

derinden etkilemiştir. 

Kur’an-ı Kerim  Allah kelamıdır.  Dolayısıyla o, Al-

lah’ın yüceliğine yaraşır bir şekilde okunmalıdır. Pey-

gamber Efendimiz, Kur’an’ı ağır ağır, tane tane okur ve 

Müslümanları da Kur’an’ı güzel okumaya teşvik ederdi.  

Kur’an-ı Kerim, sözlerin en üstünü ve en güzelidir. 

Onu öğrenen ve öğretenler de insanların en hayırlıları-

dır. Hz. Peygamber  bunu “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı 

öğrenen ve öğreteninizdir.” 4 hadisiyle en güzel şekilde 

ifade etmiştir. 

Peygamber Efendimiz, Kur’an’ı Cebrail’in kendi-

sine öğrettiği şekilde  ashabına okumuş, onları sü-

rekli Kur’an okumaya teşvik etmiştir. O, Kur’an oku-

yan ve onunla amel edenlerin imrenilecek kimseler 

olduklarını,5 okudukları ayetlerin kıyamette onları 

cennete ulaştıran birer nur olacağını6 ve her harfine 

karşılık on sevap verileceğini7 bildirmiştir. 

1  Sallallâhu aleyhi ve sellem: Allah’ın rahmet ve selamı onun üzerine olsun. 
2  Celle celaluhu: Şanı yüce.
3  Yûnus suresi, 57. ayet.
4  Buharî, Fedâilü’l-Kur’an, 21.
5  Buharî, Fedâilü’l-Kur’an, 17; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 243.
6  Ahmed bin Hanbel, Müsned, II, 341.
7  Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 16.

Paylaşalım

Kur’an okumayı niçin öğrenmeliyiz? 
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla payla-
şınız.

YorumlayalımYorumlayalım
“Kur’an’ı tertil ile (ağır ağır, tane tane, 

anlayarak ve hissederek) oku.”
Müzzemmil suresi, 4. ayet.

Yukarıdaki ayeti yorumlayınız.

2. Ünite
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Peygamberimiz, güzel sesli ve ezberleme yeteneği 

güçlü olan sahabilerini Kur’an ezberlemeye teşvik etmiş,  

bu konuda onları özel olarak yetiştirmiştir. Zeyd bin Sa-

bit ve Abdullah bin Mes’ûd gibi bazı sahabiler, Kur’an’ı 

güzel okuma özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Bunlar, 

kıraat ilminin sonraki nesillere aktarılmasında büyük 

görevler üstlenmişlerdir. Hz. Peygamberin vefatından 

sonra, öğrendikleri okuyuş şekillerini öğretmek ve bu 

ilmi yaymak için uzak diyarlara gitmişlerdir. Bu alanda 

insanlık tarihine örnek olacak çalışmalar yapmışlardır.8 

Kur’an öğrenmeye ve öğretmeye büyük önem ve-

ren milletimiz tarafından “Dâru’l-Kurrâ” (Kur’an okuma 

yöntemlerini öğreten yer) adı verilen özel müesseseler 

kurulmuştur. Bu merkezlerde, Kur’an’ın doğru ve güzel 

okunmasını sağlamak üzere uzman hafızlar yetiştiril-

miştir.

Kur’an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Bundan do-

layı İslam âlimleri Kur’an’ın tarifini yaparlarken  onun, 

“okunmasıyla ibadet edilen bir kitap” olduğuna dikkat 

çekmişlerdir. Bu ibadet karşılığında alacağımız büyük 

ödülü Rabb’imiz şöyle müjdelemektedir: “Allah’ın kita-

bını okuyup ona uyanlar ... asla tükenmeyecek bir 

kazanç umarlar. Çünkü Allah, onların mükâfatlarını 

tam olarak verecek ve üstelik onlara fazlasını da ih-

san edecektir...” 9 

Kur’an okumak ibadetlerimizin bir parçasıdır. Na-

mazda Kur’an okumak (kıraat)  farz olduğu için Kur’an’ın 

bazı bölümlerini doğru bir şekilde öğrenmek ve ezber-

lemek gerekir. Cemaatle kılınan namazlarda ise imam 

tarafından güzel bir ses ve doğru bir kıraat ile okunacak 

Kur’an, namazın daha huzurlu kılınmasını sağlar. 

Günlük hayatımızda Kur’an okumanın önemli bir 

yeri vardır. Ramazan ayı, mübarek gün ve geceler, ni-

kah törenleri, cenaze merasimleri, kabir ziyaretleri gibi 

8 Demirci, Muhsin, Tefsir Usulü ve Tarihi, s. 112-113.
9  Fâtır suresi, 29-30. ayetler.

Not Edelim
Peygamber Efendimiz Kur’an’ı güzel oku-

yanlara değer verir, onlardan Kur’an dinlemeyi 
çok severdi. Kur’an’ı güzel okumasıyla meş-
hur olan sahabi Abdullah bin Mes’ûd (r.a.)*, bu 
konuda bir hatırasını şöyle anlatır:

Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi 
ve sellem,

“Bana Kur’an oku!” buyurdu.

“Ey Allah’ın Resulü!” dedim. “Kur’an sana 
indirilmişken ben mi sana Kur’an okuyayım?” 

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,

“Ben, Kur’an’ı başkasından dinlemeyi çok 
severim.” buyurdu.

Bunun üzerine Nisâ suresini okumaya baş-
ladım. “Her ümmetten bir şahit getirip seni 
de bütün bunlara şahit tuttuğumuz zaman 
onların durumu nice olur?” (Nisâ suresi, 41. 
ayet.) anlamındaki ayete geldiğimde,

“Şimdilik yeter!” buyurdu. 

Bir de baktım Resulullah ağlıyordu.

Buharî, Fedâilü’l Kur’an, 33-34.

* Radıyallahu anh: “Allah ondan razı olsun.” anla-
mına gelen dua sözü.

Not Edelim
Kur’an; Hz. Muhammed (s.a.)’e 

vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflara 
yazılmış, tevatür yoluyla nakledilmiş, 
okunmasıyla ibadet edilen, insanların bir 
benzerini getirmekten âciz kaldığı Allah 
kelamıdır.
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çeşitli zaman ve mekanlarda Kur’an okur ve dinleriz. 

Bireysel veya toplu olarak yaptığımız bu ibadetlerden 

manevi bir huzur alırız.

Kur’an’ı doğru ve güzel okumanın ilk adımı harfle-

rin mahreçlerine uygun telaffuz edilmesidir. Harflerin 

düzgün telaffuzu kelimelerin  ve ayetlerin, dolayısıyla 

Kur’an’ın doğru okunmasını ve anlaşılmasını sağlar. 

Kur’an’ın sesli ve tecvitli okunması “tilavet” kavra-
mıyla ifade edilir. Güzel ses ile okunan Kur’an’ın ken-
dine özgü bir musikisi ve okunuş tarzı vardır. Kur’an 
lafızlarının dizilişi, manalarındaki derinlik, güzel ses ve okuyuş tarzı ile oluşan ahenk, insan ruhunu derin-
den etkiler. Onu okuyan ve dinleyenler ilahî kelamın yüceliğini hissederler. Kur’an’ın doğru ve kendine özgü 

bir musiki ile tilaveti, ancak onu kurallara uygun bir şekilde okumakla mümkündür. 

YorumlayalımYorumlayalım

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, 

vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle bera-

berdir. Kur’an’ı zorlukla okuyan kimseye de iki 

kat sevap vardır.”   Buhari, Tevhit, 52; Müslim, 

Müsafirin, 243.

Yukarıdaki hadisi yorumlayınız ve düşüncele-

rinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

KonuşalımKonuşalımKonuşalım

“Kur’an okuyan mümin turunç gibidir: Koku-
su hoş, tadı da güzeldir. Kur’an okumayan mü’min 
hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir…”

Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân,17; Müslim, Müsa-
firîn 243.

“Kim Kur’an okur ve içindeki hükümlerle 
amel ederse kıyamet gününde onun anne ve ba-
basına taç giydirilir. O tacın ışığı dünya evlerin-
deki güneşin ışığından daha güzeldir. Buna göre  
Kur’an’la amel edenin durumunun nasıl olacağı-
nı siz düşünün!”   

Ebû Dâvûd, Salat 349.

Kur’an okumanın faziletini bildiren hadis-i şeriflerden faydalanarak Kur’an okumanın önemi üze-
rinde konuşunuz.

2. Ünite
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1. HARFLER VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Harfler ve İsimleri

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiş ilahî bir 
kitaptır. Dolayısıyla Kur’an, Arap alfabesindeki harf-
lerle yazılmıştır. Bu alfabe 28 harften oluşur. Türk-
çeden farklı olarak metinler sağdan sola doğru yazı-
lır ve okunur. 

Kur’an harfleri şöyledir: 

KarşılaştıralımKarşılaştıralım

Şekil olarak birbirine benzeyen harfleri grup-

lara ayırarak defterinize yazınız. Aralarındaki 

benzerlik ve farklılıkları karşılaştırınız. 
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Bilgi KutusuBilgi Kutusu
Lamelif ( ال  ), aslında ayrı bir harf değildir. Lam (  ل  ) ve elif (  ا  ) harflerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Aşağıda karışık olarak verilen harflerin isimlerini söyleyiniz. 

ا

تب

جث
ح

�
د
س

ز

لاير
ذ

ش

ظ
ع

�

�
�



و

�



ك

��

�
�

Söyleyelim

2. Ünite
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Harfin Yazılış Şekli Örnek

Bitişmemiş şekli ب

Kendinden sonraki harfle bitişmiş şekli بـ

Hem önceki hem sonraki harfle bitişmiş şekli ـبـ

Kendinden önceki harfle bitişmiş şekli ـب

Harfin Konumu

Tek Başına

Başta

Ortada

Sonda

Not Edelim

 .harfleri kendinden sonraki harfle bitişmez. Bu harflerin ortada ve sondaki yazılışları aynıdır ا د ذ ر ز و

1.2. Harflerin Yazılışları (Başta, Ortada, Sonda)

Kur’an harfleri, Türkçemizdeki el yazısında olduğu gibi, önceki ve sonraki harfe bitiştirilerek yazılır. Ke-
lime içindeki konumuna göre harflerin yazılış biçimleri değişir. Harflerin bu yazılış biçimlerine bir örnek 
verelim:
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ـا ـا   _ ا 
ـب ـبـ  بـ  ب 
ـت ـتـ  تـ  ت 
ـث ـثـ  ثـ  ث 
ـج ـجـ  جـ  ج 
ـح ـحـ  حـ  ح 
ـخ ـخـ  خـ  خ 
ـد ـد   - د 
ـذ ـذ   - ذ 
ـر ـر   - ر 
ـز ـز   - ز 
ـس ـسـ  سـ  س 
ـش ـشـ  شـ  ش 
ـص ـصـ  صـ  ص 
ـض ـضـ  ضـ  ض 
ـط ـطـ  طـ  ط 

Sonda Ortada Başta Harfler (Tek Başına)

2. Ünite
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يـ

ـظ ـظـ  ظـ  ظ 
ـع ـعـ  عـ  ع 
ـغ ـغـ  غـ  غ 

ـف ـفـ  فـ  ف 
ـق ـقـ  قـ  ق 
ـك ـكـ  كـ  ك 
ـل ـلـ  لـ  ل 
ـم ـمـ  مـ  م 
ـن ـنـ  نـ  ن 
ـو ـو   - و 
ـه ـهـ  هـ  ه 
ـى ـىـ  يـ  ى 

Sonda Ortada Başta Harfler (Tek Başına)

Tahmin Edelim
بالخري تمم  رب  تعسر  وال  سير  رب 

Yukarıdaki dua cümlesinde* geçen harflerin kelime içindeki konumlarını tahmin ediniz.  Tahminlerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

* Anlamı: “Rabb’im! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabb’im! İşimi hayırla tamamla.” 
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Dudak Harfleri

Boğaz Harfleri
Dil [Diş/Damak] 

Bölgesinden Çıkan Harfler 

ت ث ج د ذ ر ز س ش 

ص ض ط ظ ق ك ل ن ي

ب ف م و 

1.3. Harflerin Mahreçleri

Akciğerlere dolan hava dışarıya ya ses ya da nefes hâlinde çıkar. İrade dışında alıp verilmekte olan 
nefes, ses tellerini titreştirerek çıkarıldığında ses meydana gelir. Bu ses ağız, boğaz veya dilin belli bir 
noktasından çıkarılırsa harf meydana gelir10.  Her dilde harflerin kendine özgü bir çıkış yeri vardır. Harflerin 
çıkış yerine mahreç denir. 

Kur’an’ı doğru okuyabilmek için harfler mahreçlerine uygun olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü harfin yan-
lış yerden çıkarılması, kelimelerin anlamlarının bozulmasına sebep olabilir. 

Türkçedeki bazı harflerin sesleri Arapçada olmadığı gibi, Arapçadaki bazı harfler de Türkçede yoktur. 

Peltek olarak söylenen  ث  ve  ذ  ile boğazdan hırıltılı bir sesle çıkartılan  خ  bu harflerdendir.

Kur’an harflerinin çıkış yerleri, üç ana bölgede toplanır.11 Bunlar; boğaz, dil ve dudaktır.12

10 Sarı, Mehmet Ali, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, s. 43.
11  Ünlü, Demirhan, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s. 59.
12  Bunların dışında, ağız boşluğu ve geniz de mahreç bölgesi kabul edilir. Med harfi olan ي و    harfleri ağız boşluğundan, gunne sesi  ا   
ise genizden çıkarılır. 

خ   غ

ح    ع

ا  هـ

2. Ünite
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Boğaz  sonu

Alt ve üst dudak

Dil ucu ile üst ön diş dipleri

Dil ucu ile ön diş uçları

Dil ortası ve üst damak ortası

Boğaz ortası

Boğazın ağza en yakın kısmı

Dil ucu ile üst ön diş dipleri

Dil ucu ile üst ön diş uçları

Dil ucu ile ön dişlerin üstündeki damak

Dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyi

Dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyi

Dil ortası ve üst damak ortası

Dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyi

Dil kenarı ile üst azı dişler

Dil ucu ile üst ön diş dipleri

Dil ucu ile üst ön diş uçları

“E” sesi gibidir.

“B” sesi gibidir.

“T” sesi gibidir.

Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.

Türkçedeki “C” sesinden farklıdır.

Türkçe karşılığı yoktur.

Hırıltılı bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.

“D” sesi gibidir.

Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.

“R” sesi gibidir.

“Z” sesi gibidir.

“S” sesi gibidir.

“Ş” sesinden daha yumuşaktır.

Kalın “S” sesi gibidir (Sa).

Türkçe karşılığı yoktur.

Kalın “T” sesi gibidir (Ta). 

Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur.

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ

Mahreç (Çıkış yeri) Türkçedeki karşılığıHarf
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Boğaz ortası

Boğazın ağza en yakın kısmı

Üst ön diş uçlarıyla alt dudağın içi

Dil kökü ve üst damak

Dil kökü ve küçük dil önü

Dilin iki kenarı ve ucu ile üst damak

Alt ve üst dudak

Dil ucu ile iki üst ön diş etleri

Alt ve üst dudak

Boğaz sonu

Dil ortası ve üst damak ortası

Türkçe karşılığı yoktur.

Kalın “Ğ” sesi gibidir (ğa).

“F” sesi gibidir.

Türkçe karşılığı yoktur.

“K” sesi gibidir.

“L” sesi gibidir.

“M” sesi gibidir.

“N” sesi gibidir.

Dudaklar ileri uzatılarak çıkarılan “V” sesi 
gibidir.

“H” sesi gibidir.

“Y” sesi gibidir.

ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
هـ
ى

Mahreç (Çıkış yeri) Türkçedeki karşılığıHarf

Koro Çalışması YapalımKoro Çalışması Yapalım

Öğretmeninizin tahtaya yazdığı her bir harfi “eb, et, ...” şeklinde seslendirişini dinledikten sonra, siz de 
harfleri mahrecine uygun olarak aynı şekilde okuyunuz.

BulalımBulalım

ح  خ  هـذ  ز  ظ  ث س ص

Yukarıdaki harflerin telaffuzlarını öğretmeninizden dinleyiniz ve aralarındaki ses farkını bulunuz.

2. Ünite
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1.4. İnce ve Kalın Sesli Harfler

Kur’an harfleri, kalın ve ince olmak üzere iki gruba ayrılır. Bu harflerin 18’i ince, 10’u kalın sesle okunur. 

1. İnce sesli harfler:   ى ـه و ن م ل ك ف ش س ز ذ د ج ث ت ب ا 
  harfi ise bazen kalın bazen ince  ر .harfleri ince harfler olup kalına yakın bir sesle okunur ح ve ع 

 okunur.

2. Kalın sesli harfler: a. ق غ ظ ط ض ص خ  harfleri kalın sesle okunur.

Yazalım

هـ

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere kalın sesli harfleri yazınız.
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2. Harflerin Okunuşu

2.1. Harekeler: Üstün, Esre, Ötre

Kur’an harflerinin tamamı sessizdir. Bu harfleri seslendiren ve dilimizdeki sesli harflerin yerini tutan işa-
retlere hareke denir. Bu işaretler harflerin üstünde veya altında bulunur. Harflerin sesli okunmasını sağla-
yan üç hareke vardır: Üstün, esre ve ötre. 

Üstün: Harfin üstüne yazılan yatık bir çizgidir (  َ  Bu işarete Arapçada fetha denilir. Üstün, ince .(   ـــــ

harflerin ‘e’,  kalın harflerin ‘a’ sesiyle okunmasını sağlar. Örneğin sin (  س  ) harfine üstün işareti konulunca 

se (  َس  ), sad (  ص  ) harfine üstün konulunca sa (  َص  ) şeklinde okunur. 

Dinleyelim-OkuyalımDinleyelim-Okuyalım

Harfleri, öğretmeninizi dinledikten sonra üstün harekesiyle seslendiriniz.

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 َى

Uygulayalım

Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َو َر َد
اَ َك َل
اََكَل

َح َس َد
َحَسَد

َث َب َت
ثََبَت

َو َز َن
َت َر َك

تََرَك
َد َخ َل
َدَخَل

َن َص َر
نََصَر

َر َز َق
َذ هـَ َب
َذ هـََب

َط َل َب
َطلََب

َخ َت َم
َخَتَم

اَ َد َب
اَ َم َر
اََمَر

َك َت َب
َكَتَب
َخ َل َق
َخلََق

َد ر ََس
َن َز  َل
نََز َل

َف َع َل
فََعَل

َس َج َد
َسَجد

2. Ünite
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Esre: Harfin altına yazılan yatık bir çizgidir (  ِ -Bu işarete Arapçada kesre denilir. Esre, ince harf .(   ـــ

lerin ‘i’ sesiyle,  kalın harflerin ‘ı-i’ arası bir sesle okunmasını sağlar.

Dinleyelim-OkuyalımDinleyelim-Okuyalım

Harfleri, öğretmeninizi dinledikten sonra esre harekesiyle seslendiriniz.

 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 ِى

Uygulayalım

Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َرِكَب
فَهَِم
تَِبـَع
َعِمَل
فَلَِق
َوِجَل

َوِرَث
َربِـَح

َحِسَب
َنَِى
لَهَِب
َحِفَظ

اَِمَن
َعلَِم
َخِسَر
َو ِلَ
َعَدِس
َشهَِد

اَِزَف

َوِسعَ
لَِبَس

َضِحَك
َمَسِد
قَِبِل

اَِذَن
َشِرَب
َحِمَد
َسِمَع
َمَثِل
َملِِك
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Ötre: Harfin üstüne yazılan ve küçük bir vav’a benzeyen işarettir (   ُـــ  ). Bu işarete Arapçada damme 

denilir. Ötre, ince harflerin ‘u-ü’ arası bir sesle,  kalın harflerin ‘u’ sesiyle okunmasını sağlar.

Dinleyelim-OkuyalımDinleyelim-Okuyalım

Harfleri, öğretmeninizi dinledikten sonra ötre harekesiyle seslendiriniz.

   ُ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 ُى

Uygulayalım

Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

ُاِخَذ
ُسِئَل

ُضِرَب
ُنِصَب
َيَُب
ُثُلُث

ُرِزَق
ُخلَِق
ُخِسَر
ُجِمَع
يَلُِد

ُكُتُب

ُولَِد
ُجِعَل
ُفهَِم
ُوِضَع
َصَمُد
َوُهَو

ُاِمَر
ُقِتَل
ُغِفَر

ُرفِعَ
يَِرُث
َضُعَف

ُاِذَن
ُكِتَب

ُذِكَر
ُحِمَل
يَِصُف
ُرُسُل

2. Ünite
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2.2. Cezim (Sükûn)

Cezim, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir (  ْـ  .(  ــ
Cezim, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türk-

çedeki sessiz harfle biten kapalı hece biçimi oluşur. Örneğin, üstünlü hemze ile cezimli lam birleşince اَْل 
(el) şeklinde okunur.

Dinleyelim-OkuyalımDinleyelim-Okuyalım
   Öğretmeninizin harfleri … اَْب   اِْب   ُاْب  şeklinde okuyuşunu dikkatle dinleyiniz. Siz de 
aynı şekilde, bütün harfleri mahreçlerine uygun olarak cezim ile okuyunuz.

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

ُقْل
نَْحُن
َرْيَب
َغْيِب
َمَثُلُهْم
 ُيْبِصُر

َلْ
اَْنَت
قَْبلَِك
اَْرَسَل

َلْ ُتْنِذْر
ُعُر َيْ

َكْم
اَْنُتْم
بَْعَد

ُكْنُتْم
اِْسَتْوقََد
يَْخَدُع

ِمْن
لَُكْم
يَْوِم
ُاْنِزَل

اَْنَذْرَت
اَْنُفَسُهْم

اِْن
َحْمُد
َكْيَف
َعلَْيهِْم
ُمْفلُِح
َربَِحْت

Kur'an okuma konusunda ilerlediniz. Aşağıdaki İnşirâh suresinin kırmızı renkle verilen kelimelerini oku-
yarak kendinizi deneyiniz.

َّ۪ذٓي اَْنَقَض َظْهرََك    وَرَفَْعَنا لََك ذِْكرََك   رَْح لََك َصْدرََك     وَوََضْعَنا َعْنَك وِْزرََك    اَل اََلْ َنْ

رًا  فَاِذَا فَرَْغَت فَاْنَصْب  وَاِٰل رَّبَِك فَاْرَغْب   رًا اِنَّ َمعَ اْلُعْسرِ سُيْ    فَاِنَّ َمعَ اْلُعْسرِ سُيْ

Kendimizi Deneyelim
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2.3. Şedde

Şedde, harfin üzerine birleşmiş iki küçük “u” harfine benzer şekilde yazılan işarettir ( ّـ  Üzerinde .(  ــ

bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar. Dolayısıyla şeddeli harf, aslında iki harftir. Bunlardan birincisi 

cezimli, ikincisi harekelidir. Örneğin,  َّاِن  şeklinde yazılan kelime  اِْن َن  (inne) diye okunur.

Dinleyelim-OkuyalımDinleyelim-Okuyalım
Öğretmeninizin harfleri … َّاَبَّ  اِبَّ  ُاب  şeklinde mahreçlerine uygun olarak nasıl okuduğuna dikkat 

ediniz. Siz de bütün harfleri aynı şekilde şedde ile okuyunuz. 

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

ُكلَّ

َحقُّ
َزيََّن

ُر ُيَبّشِ
لََعلَُّكْم

ْلُتُكْم فَضَّ

َكاَنَّ

ُثمَّ
َب َكذَّ

يَُظنُّ
ُب ُيَكّذِ
اِتََّخَذ

لََعلَّ
َشّرِ
َة َجنَّ
ُيِضلُّ

َجهَنَُّم
َعلَّْمُتْم

اَنَّ

تَبَّ
َعلََّم

يَُصدُّ
ُس ُنَقّدِ
َق ُمَصّدِ

اِنَّ
َرّبِ

َل نَزَّ

يـَُمدُّ
ّبُِح ُنَ
ْت ُاِعدَّ

Kendimizi Deneyelim
Aşağıdaki Felâk suresinin kırmızı renkle verilen kelimelerini okuyarak kendinizi deneyiniz.

 َوِمْن َشّرِ َغاِسٍق اَِذا َوقََب   ِمْن َشّرِ َما َخلََق  ُقْل اَُعوُذ بَِرّبِ اْلَفلَِق 

  َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد اَِذا َحَسَد      َوِمْن َشّرِ النَّفَّاثَاِت ِف اْلُعَقِد 
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2.4. Tenvin

Tenvin, kelimenin sonuna cezimli nun sesi veren iki üstün ( ً ٍ ) iki esre ,( ـــ  .işaretleridir ( ـــٌ ) ve iki ötre ( ـــ

Arapçada sadece isimlerin sonunda bulunur. 

İki üstün: Harfin üzerine yazılır ( ً  desteği ( ا ) dışındaki harflerde elif ( ء ) ve hemze ( ة ) Yuvarlak te  .(ــــ

üzerine yazılır. İnce harflerin ‘en’ sesiyle, kalın harflerin ‘an’ sesiyle okunmasını sağlar. 

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

ثَـَمنًا
ُظْلمًا
فَْتحًا
َكلَِمًة
َبًة َطّيِ
َمْوِعَظًة

اِذاً
ِرْزقًا
ِرْجزاً
قًا ُمَصّدِ
قَِرَدًة

َنًة ُمَبّيِ

َرَغداً
َخرْياً
 لَْيالً
قَْوالً
بََقَرًة

ُمْؤِمنًا

اَبَداً
َمَثالً
َمَرضًا
اَْمراً
َجْهَرًة
داً ُسجَّ

اََحداً
ِعْلمًا
ُحْكمًا
َجنًَّة
تَْوبًَة

ُمْسَتْكِباً

Kendimizi Deneyelim
Aşağıdaki Mürselât suresinin 1-6. ayetlerinde kırmızı renkle verilen kelimeleri okuyarak kendinizi dene-

yiniz.

  ًرا   َوالنَّاِشَراِت َنْ  فَاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا  َواْلُمْرَساَلِت ُعْرفًا 

 ُنْذًرا  اَْو  ُعْذًرا    ِذْكًرا  فَاْلُمْلِقَياِت    فَْرقًا  فَاْلَفاِرقَاِت 
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İki esre: Harfin altına yazılır ( ٍ -İnce harflerin ‘in’ sesiyle, kalın harflerin ‘ın-in’ arası bir sesle okun .( ـــــ

masını sağlar. 

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َرْيٍب

يَْوٍم

َنٍة بَّيِ

ٍء َشْ

بِِنْعَمٍة

اَْو َصَدقٍَة

اََجٍل

نَْفٍس

ٍ َوِلّ

َجَبٍل

بُِقوٍَّة

ٍ لَِنِبّ

اَْجٍر

َسَفٍر

لُِكّلٍ

ُسْنُبلٍَة

بَِغَضٍب

ِمْن فَِئٍة

َحَسٍد

ِعْلٍم

َمّيٍِت

فَْضٍل

بَِخرْيٍ

َونَْقٍص

اََحٍد

بَْيٍت

َكَصّيٍِب

ُمْؤِمٍن

لَِقْوٍم

َوفَْضٍل

Kendimizi Deneyelim
Aşağıdaki Abese suresinin 13-19. ayetlerinde kırmızı renkle verilen kelimeleri okuyarak kendinizi deneyiniz.

   كِرَاٍم بَرَرَةٍ    بِاَْي۪دي َسفَرَةٍ   َّرَةٍ    َمْرفُوَعةٍ ُمطَه ۪ف ُصُحٍف ُمكَرََّمةٍ  

  ِمْن نُْطفَةٍ َخلَقَهُ فَقَدَّرَهُ  ٍء َخلَقَهُ   ِمْن اَّيِ َشْ قُِتَل ااْلِْنَاُن َمٓا اَْكفَرَههُ 
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İki ötre: Harfin üzerine yazılır ( ٌـــــ ). İnce harflerin ‘un-ün’ arası bir sesle, kalın harflerin ‘un’ sesiyle 

okunmasını sağlar. 

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َمَرٌض

َعْدٌل

َعَشَرٌة

ُمْسَتَقرٌّ

ُمْحِسٌن

ُمَطهََّرٌة

ُرُسٌل

ُعْمٌ

اِْثٌم

ٌم ُمَحرَّ

فََوْيٌل

   ُمَسلََّمٌة

ُكُتٌب

نَْفٌس

ُكْفٌر

َحقٌّ

ُمْخِرٌج

َوَرْحَمٌة

اََجٌل

ُبْكٌم

 ِخْزٌى

ٌة ُامَّ

َوبَْرٌق

ٌة ِحطَّ

اََحٌد

ُصمٌّ

َخْوٌف

َعُدوٌّ

َوَرْعٌد

فِْتَنٌة

Kendimizi Deneyelim
Aşağıdaki İhlâs suresinin kırmızı renkle verilen kelimelerini okuyarak kendinizi deneyiniz.

   َلْ يَلِْد َوَلْ ُيولَْد  َمُد  ُ الصَّ  الَلّٰ ُ اََحٌد  ُقْل ُهَو اللّٰ

  َوَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اََحٌد 
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2.5. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya

Med, uzatmak demektir. Kendinden önceki harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere med harfleri 

(uzatma harfleri) denir. Med harfleri üçtür: Elif (  ا  ), vav (  و  ), ya (  ى  ). 

Elif ( ا ): Kendisinden önceki üstünlü harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri ‘e-a’ arası bir 

sesle, kalın harfleri ‘a’ sesiyle uzatır.

Dinleyelim-OkuyalımDinleyelim-Okuyalım
Öğretmeninizin harfleri …ٰا  بَا  تَا şeklinde uzatarak okuyuşunu dinleyiniz. Uzatan elif harfinin 

harekesiz olduğuna dikkat ediniz. Siz de bütün harfleri aynı şekilde med harfi olan elif ile okuyunuz. 

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َكَما

تََباَرَك

ُسْبَحانََك

ْلَنا نَزَّ

َجنَّاٍت

َرَزْقَناُهْم

اَل

َزاَد

يََكاُد

َعلَْيَنا

َا يَا اَيُّ

فََزاَدُهْم

اَِذا

اََراَد

ِكَتاٌب

َجاِعٌل

ُظُلَماٌت

اَْبَصاِرِهْم

َما

َكاَن

ِعَباِد

فََتاَب

ِغَشاَوٌة

تَِجاَرُتُْم

يَا

قَاَل

َمالِِك

اِيَّاَك

اِْهِدنَا

بَِما ُاْنِزَل

2. Ünite

56



Vav (  و  ): Kendisinden önceki ötreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri “u-ü” arası bir 

sesle, kalın harfleri “u” sesiyle uzatır.

Dinleyelim-OkuyalımDinleyelim-Okuyalım
Öğretmeninizin harfleri …ُاو  ُبو  ُتو şeklinde uzatarak okuyuşunu dinleyiniz. Uzatan vav harfinin 

harekesiz olduğuna dikkat ediniz. Siz de bütün harfleri aynı şekilde med harfi olan vav ile okuyunuz. 

Kendimizi Deneyelim
Aşağıdaki Kâfirûn suresinin kırmızı renkle verilen kelimelerini okuyarak kendinizi deneyiniz.  

َا اْلكَافُِروَن  اَلٓ اَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن  َواَلٓ اَْنتُْم َعابُِدوَن َمٓا اَْعبُُد    قُْل  يَٓا اَيُّ
َواَلٓ اَنَا۬ َعابٌِد َما َعبَْدتُْم  َواَلٓ اَْنتُْم َعابُِدوَن َمٓا اَْعبُُد  لَكُْم ۪دينُكُْم َوِلَ ۪ديِن 

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َوُقوُد

ُقُلوٌب

وَرٍة ِبُ

يَْرِجُعوَن

ُيْنِفُقوَن

وَن سُيِرُّ

 اَُعوُذ

نَُتوُب

َمْعُدوَدًة

  ُمْفِسُدوَن

ُيْؤِمُنوَن

ُيَجاِهُدوَن

اَُموُت

يَُكوُن

َغُفوٌر

  ُمْصلُِحوَن

ُعُروَن   َيْ

ُروَن ُيَبّشِ

ُذو

يَـُعوُد

ُقُلوِبِْم

ُمْفلُِحوَن

  ُيوقُِنوَن

ُيَخاِدُعوَن

ُقو

يَُقوُل

َرُسوٌل

َمْغُضوِب

يَْعلَُموَن

تَتَُّقوَن
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Ya ( ى ): Kendisinden önceki esreli harfin uzatılarak okunmasını sağlar. İnce harfleri “i” sesiyle, kalın 

harfleri “ı-i” arası bir sesle uzatır.

Dinleyelim-OkuyalımDinleyelim-Okuyalım
Öğretmeninizin harfleri …   ۪ا  ۪ب  ۪ت şeklinde uzatarak okuyuşunu dinleyiniz. Uzatan ya harfinin 

harekesiz olduğuna dikkat ediniz. Siz de bütün harfleri aynı şekilde med harfi olan ya ile okuyunuz. 

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

اَ۪خ

كِتَا۪ب

َسِميعٌ

ظَالِ۪منيَ

اِْسرَا۪ئيَل

َضالّ۪نيَ

۪ذى

َّ۪ذى اَل

َّ۪ذيَن اَل

فَاِس۪قنيَ

اِْب۪ليَس

ُمْنِذ۪ريَن

اَ۪ب

ِعْل۪م

قَ۪ديٌر

كَافِ۪ريَن

اَبَا۪بيَل

َخاِش۪عنيَ

۪ل

۪دي۪ن

َع۪ليٌم

َصاِد۪قنيَ

يُْح۪ي

۪ريَن ُمبَّشِ

۪ف

بَ۪ن

اَ۪ليٌم

َعالَ۪منيَ

يُ۪ميُت

تَ۪عنُي َنْ

Kendimizi Deneyelim
Aşağıdaki Fil suresinin kırmızı renkle verilen kelimelerini okuyarak kendinizi deneyiniz.

 َواَْرَسَل   اََلْ يَْجَعْل َكْيَدُهْم ۪ف تَْض۪ليٍل  اََلْ تََر َكْيَف فََعَل َربَُّك بِاَْصَحاِب اْل۪فيِل 

   فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف َمْاُكوٍل  يٍل   تَْر۪ميهِْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسّج۪ َعلَْيهِْم َطرْيًا اَبَا۪بيَل 

2. Ünite
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2.6. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif

Kur’an yazısında elif harfi üç şekilde yazılır.

1. Genellikle, bildiğimiz elif ( ا ) şeklinde yazılır. Örnek:  قَاَل  ve  اِيَّاَك
2. Bazen vav ( و ) şeklinde yazılır. Örnek:  َصٰلوٌة  ve  َزٰكوٌة
3. Bazen de  ya (  ى )  şeklinde yazılır:  اِٰل  ve  َعٰل

BulalımBulalım
Kitabınızın “Yüzünden Okunacak Sureler” bölümünden elif harfinin üç farklı yazılışına örnekler 

bulunuz.

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َسْلٰوى

تَْقٰوى

اِْستَٰوى

 اَْدٰن

َمٰنوةٌ

نَٰجوةٌ

بَٰل

ُموٰس

َصلّٰ

ٰرى سُيْ

ينَا نَجّٰ

َحٰيوةٌ

اَٰب

۪عيٰس

فَهَٰدى

ٰرى ُبْ

يهُنَّ فََسوّٰ

غَٰدوةٌ

َعٰل

اَْدٰرى

تَعَاٰل

اُْخٰرى

يَْغٰش

زَٰكوةٌ

اِٰل

اَْوٰل

َحتّٰ

تَلَقّٰ

ُحْسٰن

َصلٰوةٌ
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2.7. Uzatma (Âsar-Çeker) İşareti

Kur’an yazısında, harfin üstüne konulan  uzatma işaretine (  ٰـ  âsar, altına konulan uzatma işaretine (  ــ

ـ۪  )  .çeker denir. Bu işaretler o harfin uzatılacağını gösterir (  ــ

Tahmin Edelim
Âsar işareti bulunan harflerden sonra gizli bir med harfi vardır. Bu med harfini tahmin ediniz.

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

ٰذلَِك

ٰايَاٌت

ٰلِكنَّ

ٰاِل ِعْمرَاَن

ُمْستَ۪قيمَ

اَْربَ۪عنيَ

ٰاَنَ

قُْراٌٰن

ٰاتَْينَا

بِاٰيَاتِنَا

۪فيهِ

يُ۪ميتُكُْم

ٰهَذا

اِلٰهٌ

ٰاِخرَةٌ

ٰاَل فِْرَعْوَن

۪دينُكُْم

َشيَا۪طيِنهِْم

ٰادَمَ

ٰهُروَن

رَْحٰمِن

ٰاذَاِنِْم

اِْسٰم۪عيَل

تَْج۪رى

ٰاَمَن

اِْسٰحَق

ٰاَمنَّا

َسٰموَاٌت

اِْبٰر۪هيمَ

َع۪ليٌم

Kendimizi Deneyelim
Aşağıdaki Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde kırmızı renkle verilen kelimeleri okuyarak kendinizi deneyiniz.

 َختَمَ  َّ۪ذيَن كَفَُروا َسوَٓاءٌ َعلَْيهِْم ءَاَْنَذْرَتُْم اَْم َلْ تُْنِذْرُهْم اَل يُْؤِمنُونَ   اِنَّ ال
 ُ َعٰل قُلُوِبِْم َوَعٰل َسْمعِهِْم َوَعٰلٓ اَْبَصارِهِْم ِغَشاَوةٌ َولَهُْم َعَذاٌب َع۪ظيٌم  اللّٰ

2. Ünite
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3. Okunuşla İlgili Özel Durumlar

3.1. Elif Lam Takısı

Arapçada isimleri belirli (marife) yapma yollarından 

biri, ismin başına elif lam ( ال ) takısı getirmektir. 

 harflerinden ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و هـ ى  

biriyle başlayan kelimelerin başına elif lam takısı gelir-

se lam harfi cezimli olarak okunur. 

Örnek:   قَمٌَر               اَْلقَمَُر   
 harflerinden biriyle başlayan kelimelerin başına elif lam takısı ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

gelirse lam harfi yazılır, fakat okunmaz. Sonraki harf şeddeli okunur. 

Örnek:   ْمُس َشْمٌس       اَلشَّ

ُجَداِن” ْجُر سَيْ ْمُس َواْلقَمَُر بُِحْسباٍَن . َوالنَّْجُم َوالشَّ :Şemsî ve kamerî harflerin okunuşuna örnek“اَلَشّ

(Rahman Sûresi 4-5. ayetler)

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz. Elif lam takısındaki “lam” harfinin okunmadığı kelimelerin altını 

çiziniz.

AraştıralımAraştıralım
Şemsî harfler ve kamerî harfler ifadelerini 

araştırınız ve elif lam takısı ile irtibatını açıkla-
yınız.

اَْلَمْغُضوِب

اَْلُمْفلُِحوَن

اَللَُة اَلضَّ

َمُد اَلصَّ

اَْلَك۪ريُم

ٰكوُة اَلزَّ

ااَْلَْرُض

اَْلَخاِسُروَن

اَلنَّاُس

ْحٰمِن اَلرَّ

اَْلَكافِ۪ريَن

الُِموَن اَلظَّ

اَْلَغْيُب

اَْلُمْفِسُدوَن

ْيَطاُن اَلشَّ

اَلرَّ۪حيِم

اَْلَخالُِق

ٰلوُة اَلصَّ

اَْلِكَتاُب

اَْلَفاِس۪قنَي

اَلتَّوَّاُب

َراَط اَلّصِ

اَْلَعالَ۪منَي

اَلرَُّسوُل

اَْلَحْمُد

اَْلُمْسَت۪قيَم

اَلُم اَلسَّ

يُن اَلّد۪

اَْلُقْرٰاُن

نِي اَلّت۪
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3.2. Zamir ve Okunuşu

Kur’an tilavetinde zamir ( ـه ), kendisinden 

önceki harf harekeli olduğunda uzatılarak okunur. 

Zamirden önceki harf cezimli veya harekesiz oldu-

ğunda ise uzatılmaz.

Tahmin Edelim
Uzatılarak okunan zamirden sonra gizli bir 

med harfi vardır. Bu med harflerini tahmin edi-
niz. 

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َحْولَُه

ِعْلُمُه

۪ه َشّرِ

ُكُتِب۪ه

َعلَّْمَناُه

َعلَْيِه

َربُُّه

قَْلُبُه

ُرُسلِ۪ه

بِاَْمِر۪ه

قََتُلوُه

َعْنُه

َوْحَدُه

بَْيَنُه

َخرْيِ۪ه

لَِقْوِم۪ه

فََعُلوُه

اِلَْيِه

َمالُُه

ُكلَُّه

ِمْثلِ۪ه

ِمْن بَْعِد۪ه

بَ۪نيِه

ِمْنُه

لَُه

ِعْنَدُه

بِ۪ه

۪ميَثاقِ۪ه

۪فيِه

ٰاتَْيَناُه

Kendimizi Deneyelim
Aşağıdaki Nasr suresinin ayetlerinde kırmızı renkle verilen kelimeleri okuyarak kendinizi deneyiniz.

۪ديِن  ۪ف  يَْدُخلُوَن  النَّاَس  َورَاَْيَت    َواْلفَْتُح   ِ اللّٰ نَْصُر  َجٓاءَ  اِذَا 

  تَوَّابًا  كَاَن  َّهُ  اِن َواْستَْغِفْرهُ  رَبَِّك  بَِحْمِد  فََسّبِْح    اَْفوَاجًا   ِ اللّٰ

2. Ünite
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3.3. Med-Kasr Kelimeleri

Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında küçük ve 

eğik olarak “med” ( مد ) veya “kasr” ( قصر  ) ifadeleri yer 

alır. 

Bu ifadelerden med, bulunduğu harfin uzatılarak 

okunacağını gösterir.

Örnek:  يُرَٓاُؤَ۫ن 
Kasr, bulunduğu harfin uzatılmadan okunacağını gösterir. 

Örnek: ۬  اَنَا

يِن  يَْوِم الّد۪

بِاْلِكَتاِباَْلِكَتاُبَ

يِن اَلّد۪

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َرُؤٌ۫ف

اُو۪۬ل بَْاٍس

َواَل يَُؤ۫دُهُ

ِء ٰهُٓؤاَ۬لٓ

اَْنِبُؤ۪۫ن

َمٓاُؤ۬كُْم

يُرَٓاُؤَ۫ن

اُو۬لِٰٓئَك

ُمْسَتْهِزُؤَ۫ن

اَنَا۬

3.4. Okunmayan Elif

Elif harfi, bazen yazıldığı hâlde okunmaz. Örneğin, 

 harfinin ( ق ) kaf ,( ا ) kelimesindeki birinci elif قَالُوا
uzatılmasını sağlar. Fakat kelimenin sonundaki elifin 

okunuşa herhangi bir etkisi yoktur. 

Elif lam takısının hemzesi, kendisinden önce harekeli bir harf geldiğinde okunmaz.

Örnek:

BulalımBulalım
Kitabınızın “Yüzünden Okunacak Su-

reler” bölümünden med ve kasr kelimele-
rine örnekler bulunuz.

Uygulayalım bölümünde med harfileri-
nin altını çiziniz.

Altını ÇizelimAltını Çizelim
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3.5. Hurûf-ı Mukattaa

Hurûf-ı Mukattaa, sözlükte “kesik harfler” anlamına gelir. Bir veya birkaç harften oluşur. Kur’an-ı Kerim’in 
yirmi dokuz suresi bu harflerle başlar. 

Kur’an-ı Kerim’e özgü olan Hurûf-ı Mukattaa’nın özel bir okunuş şekli vardır. Bu harfler isimleriyle ve 
üçüncü ünitedeki Medd-i Lâzım konusunda açıklanan uzatma kurallarına uygun olarak okunur.

 Örnek:    ٓآل        Elif Lââââm Mîîîîm şeklinde okunur.

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

َكَفُروا

َواْفَعُلوا

َوتََواَصْوا

 َوَما ِف ااْلَْرِض

فَاتَُّقوا النَّاَر الَّ۪ت

ِ َوتُوبُٓوا اَِل اللّٰ

َكاُنوا

َواْسُجُدوا

َدَعْوا

بِاْلَغْيِب

َواَل الضَّٓالّ۪نيَ

فَهَٓاءُ ُهُم السُّ

ٰاَمُنوا

َواْرَكُعوا

َخلَْوا

َغرْيِ اْلَمْغُضوِب

َوِمَن النَّاِس
 َو۪ايتَٓاِء الزَّٰكوةِ

قَالُوا

َواْعُبُدوا

َمَشْوا

ٰذلَِك اْلِكَتاُب

َراَط اِْهِدنَا الّصِ

ِمَن اْلمَٓاِء

Uygulayalım
Aşağıdaki örnekleri okuyunuz

ٓق

قَآْف

الٰٓر

اَلِْف اٰلْٓم رَا

ٰيٓس

يَا ۪سنٓيْ

طٰٓس

طَا ۪سنٓيْ

نٓ

نُوْٓن

ٓ ٰحم

َحآ ِميْٓم

ٓ آل

اَلِْف اٰلْٓم ۪ميْٓم

طٰٰه

طَا هَا

Hurûf-ı Mukattaa

Okunuşu

Hurûf-ı Mukattaa

Okunuşu

2. Ünite
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Birbirimizi DinleyelimBirbirimizi Dinleyelim

Bir arkadaşınızın yüzünden okuduğu bölümü dikkatle takip ediniz. Yapılan okuma ve tecvit hatalarını not 

alınız. Arkadaşınızın okuması bittikten sonra bu hatalar üzerinde konuşunuz. 

Birbirimizi GeliştirelimBirbirimizi Geliştirelim

Sınıfınızda birkaç grup oluşturunuz. Yüzünden okunacak bölümleri grup arkadaşlarınıza okuyunuz. Bir-

birinizin hatalarını tespit edip düzelterek okuyuşunuzu geliştiriniz.

Kendimizi GeliştirelimKendimizi Geliştirelim

Yüzünden okunacak her bir bölümü en az on 

defa okuyunuz. İlk ve son okuyuşlarınızın süresini 

kronometre ile belirleyerek bir çizelgeye kaydedi-

niz. Okuyuş hızındaki gelişiminizi gözlemleyiniz.

Sıra BendeSıra Bende

Yüzünden okuyacağınız bölümdeki her bir ayeti, öğretmeninizin belirlediği sıraya göre okuyunuz. 
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II. OKUNACAK SURE VE AYETLER
1. Âl-i İmrân Suresi 1-15 sayfalar
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II. OKUNACAK SURE VE AYETLER
1. Âl-i İmran Suresi 1-15 sayfalar
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III. EZBERLENECEK, SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

1. Kur’an’ı Anlayarak Okumanın Amacı 

Kur’an, insanı yoktan var eden Yüce 

Yaratıcı’nın, kendisiyle kullarına seslen-

diği ilâhî mesajın adıdır. Kur’an okuyan 

insan, Rabb’inin kendisine olan sevgisini 

hisseder, onu dinliyor olmanın doyumsuz 

hazzını yaşar. Bu sevgiyi fark edebilmek 

ve Rabb’imizle iletişim kurmak ise an-

cak Kur’an’ı anlayarak okumak ve hayatı 

Kur’an’ın içerdiği gerçekler ışığında yaşa-

makla mümkün olacaktır.

Kur’an’ı anlayarak okumak, inanan in-

sanın en temel görevlerindendir. Çünkü 

Hz. Peygamber, bize Kur’an’ı ulaştırmış ve 

yaşamında bütünüyle onun ilkelerinin ha-

yatımıza nasıl yansıtılacağını göstermiştir. 

“Size Allah’ın kitabını ve resulünün sünne-

tini bırakıyorum. Onlara sahip çıkarsanız, 

asla yolunuzu şaşırmazsınız.” demiştir.1 Bu sebeple İslam’ı doğru bir şekilde benimsemek ve Peygamberi-

mizin ahlakına sahip olabilmek, Kur’an’ı anlamaya bağlıdır.

Kur’an’a olan düşkünlüğümüzü ve bağlılığımızı göstermenin yolu, onu anlamaya çalışmak ve onun 

prensipleriyle hayatımızı aydınlatmaktan geçer. Öyleyse Kur’an’ı anlayarak okumak için neler yapmalıyız?

 Öncelikle Kur’an’a Allah’ın sözü olduğu için değer vermeliyiz. Kur’an’ın, bizim mutluluğumuzu sağlamak 

amacıyla gönderildiğini unutmamalıyız. Onu okumayı öğrenmek ya da belli sureleri ezberlemek için verdi-

1  Malik, el-Muvatta’, Kader 3.

•  Kur’an’ı anlayarak okumaya niçin ihtiyaç duyarız? Düşüncelerinizi arkadaş
-

larınızla paylaşınız.

Düşünelim, Tartışalım

Hat: Fevzi GÜNÜÇ   Tezhip: Elmas TUNA
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ğimiz çabanın aynısını, onun anlamını, mesajını öğrenmek için de sarf etmeliyiz. Rabbimizin bu konudaki 

tavsiyelerine de kulak vermeliyiz. Mesela Allah, şu ayetleriyle Peygamberimizin şahsında bütün inananlara, 

gereği gibi anlaşılması için Kur’an’ın, zihinlerin meşgul olmadığı gece vakti okunmasını ve ayetler üzerinde 

dikkatle durulmasını tavsiye etmiştir: 

“(Gecenin) yarısında (kalk)… ve Kur’an’ı tane tane oku. Doğrusu biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz 

vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla ve bu (ibadetteki) sözler daha düzgündür. Çünkü 

gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabb’inin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O, doğunun 

da batının da Rabb’idir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise ona güvenip dayan!” 2

2  Müzzemmil suresi 2–9. ayetler.

“Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana 
indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”                                              (Sa’d suresi 29. ayet)

Bu ayetten ne anlıyorsunuz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım

Tezhip: Zeynep ÇANAKÇI

2. Ünite
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Kur’an, hemen başında namazların her 

rekâtında okunan Fâtiha suresinde kullara 

“(Ya Rab!) Bize doğru yolu göster!” duasını 

öğretir. İkinci surenin ikinci ayetinde ise şöyle 

buyurur: “Bu kitapta asla şüphe yoktur. O, so-

rumluluğunun bilincinde olanlar/muttakiler 

için bir yol göstericidir.”

Buna göre Allah’ın (c.c.) eşsiz kitabı, kendi-
sine tâbî olan samimi kulları, ellerinden tuta-
rak doğruluğa ve iyiliğe götürür. İnsanlık, ger-
çek kurtuluşa ulaşmak için Kur’an’a muhtaçtır. 
Mutluluk ve huzura kavuşmak ve en doğru 
şekilde yaşamak için Kur’an’ı anlamaya çalış-
malıyız.3 

Kur’an okuyan insan, ne okuduğunu bi-
lirse, kendisini yoktan var eden Yüce Yaratıcı 
ile konuşuyor olmanın sevincini duyacaktır. 
Rabb’ini tanıyıp, onun anlattığı şekilde kendi 
özelliklerini, hayatın anlamını kavramış ola-
caktır.

Kur’an’ı anlamakla meşgul olması, insanı 
moral açıdan da rahatlatacaktır. Kendisini gö-
rüp gözeten eşsiz bir varlığı tanıyan, boş yere 
yaratılmadığını, dünyada bulunma gerekçesi-
ni ve bu hayatın nereye gideceğini öğrenen 
insan4, bunalımlara girmeden, bu hayatı de-
ğerlendirmeye çalışacaktır. 

3   İsrâ suresi 9. ayet.
4   Örnek olarak bkz. Mu’minûn suresi 115. ayet. 

“Biz kesinlikle Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı öğüt 
alan?”       (Kamer suresi 17. ayet)

Bu ayetten ne anlıyorsunuz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım
Hilye-i Saadet     Hat: Fevzi GÜNÜÇ   Tezhip: Betül ÖZ
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Kur’an, insanları doğru yola iletmek için indirilmiştir. Kur’an, bütün 

zamanlarda  insanlığın yol göstericisidir. Kur’an’ın gösterdiği yolu 

bulabilmek için onu okuyup mânasını anlamak lazımdır. Bu 

hususu Yüce Allah, defalarca hatırlatır: “Biz onu, Arap-

ça bir Kur’an olarak indirdik ki anlayasınız.” 5 

Kur’an, Arap toplumunda yaşayan bir peygam-

bere indirildiğinden, Arap diliyle gönderilmiştir. Fakat Hz. 

Peygamber, yalnız Araplara değil bütün insanlığa müjdeleyici ve 

uyarıcı olarak gönderilmiştir. Bu sebeple Kur’an, bütün insanlığın hida-

yet kaynağıdır. Böyle olduğuna göre onu kendi yararlarına olmak üzere bütün 

insanların okuyup anlamaları gerekir. 

Kur’an-ı Kerim, İstiklal şairimiz Mehmet Âkif’in deyimiyle sadece kabirlerde, cenaze tören-

lerinde, dini programlarda okunmak için gönderilmiş bir kitap değildir. O, Allah’ın insanlığa mesajıdır. Bu mesaj-

daki emir ve yasaklara uygun yaşayabilmek için onun anlaşılması şarttır. Kur’an’ın Arapça indirilmiş olması, Arap 

olmayanlar için bir bahane teşkil etmez. Her müslüman, namazın farzlarından biri olan kıraat şartını yerine geti-

recek oranda sure ya da ayetler öğrenmekle yükümlüdür. Namazda okuduğumuz ayetlerle Allah’ın huzurunda ne 

dediğimizi bilmek için sıkça okuduğumuz surelerin anlamını öğrenmeliyiz. Bunun için de Kur’an’ın kendi dilimize 

yapılmış çevirilerinden yararlanmalıyız. Kur’an-ı Kerim’i anlamaya yönelik çalışmalar yapmalıyız. Bunun için de bi-

reylerin Kur’an mealini okumaya, kullanmaya, ayet mealleri arasında bağ kurmaya özendirilmesi önemlidir.

Unutmayalım ki Kur’an ayetlerinin anlamını öğrendikçe, kıldığımız namazlardan, yapmış olduğumuz Kur’an 

hatimlerinden daha fazla huzur duyacağız. Rabb’imizin bize olan yakınlığını çok daha güçlü bir şekilde hissetme 

imkânı bulacağız.

2. Kur’an’ı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri

Kur’an, bütünüyle Allah’ın kelamıdır. Onun insanlara ulaşmasında Cebrail de Peygamberimiz de birer elçidir. 

Hz. Peygamber’in Allah Teâlâ’dan vahiy yoluyla aldığı ayetler, zamanında binlerce sahabe tarafından ezberlenmiş, 

vahiy kâtiplerince yazılmıştır. Nesilden nesile çok büyük topluluklar tarafından aktarılmış, günümüze kadar gel-

5   Yûsuf suresi 2. ayet.

1.  Kur’an surelerini nasıl ezberliyor, ezber yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

2.  Ezberlemeyi kolaylaştırdığını düşündüğünüz farklı yöntemleriniz var mı? De
-

neyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öğrenelim, Tartışalım

2. Ünite
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miştir. Önceki kitaplar insanlar eliyle değiştirildiğin-

den; Kur’an’ı indiren Allah, bizzat onun korumasını da 

üstlenmiştir.6 İşte bunun içindir ki Kur’an-ı Kerim, her 

türlü müdahaleden uzak kalmıştır. Bu sebeple Kur’an’ı 

öğrenmek, öğretmek ve ezberlemek, büyük bir onur-

dur. Bizi yaratan Allah’ın sözlerine kulak vermek ve 

Rabb’imize olan sevgimizi göstermek anlamına gelir.

Din öğretimindeki en önemli konulardan biri de 

sure öğretimidir. Sure öğretiminde bazı ilke ve yön-

temleri benimsemek, hem ezberi kolaylaştıracak hem 

de onun unutulmamasına katkı sağlayacaktır. Şimdi 

bunlara değinmeye çalışalım.

6   Hicr suresi 9. ayet.

Ezberleyeceğimiz surelerin temel düşüncesini gösterecek bazı sorular oluş-
turmamız, ezber öncesinde ilgi ve dikkatimizi artıracaktır: Mesela Nasr suresini 
ezberleyeceğimizi düşünelim. Surenin meali şöyledir:

“Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde, insanların grup grup Allah’ın dinine 
girdiğini gördüğünde, Rabb’ine hamd ederek tespihte bulun ve ondan bağışlan-
ma dile! Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.”

Bu sure ile ilgili olarak şu sorulara cevap bulmaya çalışalım:

1.  Allah bu sözlerle neyi ya da nasıl bir durumu anlatmak istemiştir? 

2.  Bu sözlerle nasıl bir duygu ya da düşünceyi dile getirmiştir? 

3.  Belirli bir duygu ve düşünceyi anlatan bu sözler nasıl bir etki gösterir? 

4.  Burada hangi amaca ya da temel fikre ulaşılmak istenmiştir? 

5.  Surenin ele aldığı konuyla ilgili herhangi bir atasözü ya da deyim biliyor muyuz?

Öğrenelim, Tartışalım
Minyatür: Zeynep ÇANAKÇI
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Sure Öğretimini Kolaylaştıracak Bazı İlkeler

1.  Rabb’imizi sevdiğimiz için onun sözlerini de sevmeliyiz. Onun sözlerini severek ezberlemeli, sevgiyle öğren-

meliyiz.

2.  Hangi sureyi ezberleyeceksek o sureyi ezberleyip öğrenmenin gerekliliğine ve bu görevi başaracağımıza olan 

inancımız tam olmalıdır.

3.  Bir sureyi ezberlemeden önce o sure hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Böylece o sure üzerinde gerekli dikkat 

ve ilgiyi sağlamış oluruz. Mesela Fil suresinde Allah, Kâbe’yi yıkmaya gelen, fillerle donatılmış çok büyük bir 

orduyu kuşların attığı küçücük taşlarla yok etmiştir. Allah’ın gücü sonsuzdur. Bu sureyi öğrenmek, bize bütün 

bu gerçekleri hatırlatmış olacaktır.

4. Mümkün olduğu kadar zihnimizin saf ve duru olduğu anlarda ezber yapmaya çalışmalıyız.

5.  Sureyi ezberleme aşamasında, hatalı ezberlemenin önüne geçmek için öğretmenimizin sureyi okuyuşunu 

dikkatle takip etmeliyiz. Ayrıca sureyi, telaffuzu düzgün hafızlardan dinlememiz de faydalı olacaktır. Sureyi 

daha sonra arkadaşlarımızla birkaç kez karşılıklı olarak okur, yanlışlarımızı düzeltebiliriz. 

6.  Ezber yapmaya başlamadan önce ilgili sayfa veya sureyi mahreç, telaffuz ve tecvidine dikkat ederek defalarca 

yüzünden okumalıyız.

2. Ünite
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7.  Bu teknikler, sure öğretimde tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla, surenin metni ve anlamına yönelik 

slayt, resim, cd gibi görsel ve işitsel öğretim materyallerinden yararlanabiliriz.  

8.  Surelerin Türkçe anlamını okumak da faydalı olacaktır. Böylece Arapça olarak ezberlenen surelerde 

ne denildiğini bilecek, ezbere olan ilgi ve isteğimiz artacaktır. O surenin hedefini/temel işlevini bildiği-

miz için de onu ezberlemeye kendiliğimizden ihtiyaç hissetmiş olacağız.

9.  Ezberlediğimiz sureleri çabuk unutmamak için sık sık tekrar yapmalıyız. 

10. Ezberlediğimiz sureyi namazlarımızda, dua esnasında veya dini törenlerde; kısacası yaşamın farklı 

alanlarında kullanmalıyız. Bu, yaptığımız ezberi canlı tutmamızı sağlayacaktır.

11.  Ezberleyeceğimiz surelerin pratik değerleri ve yararları üzerinde durmalıyız. Örneğin namazlarımızın 

ardından,7 gece yatağımıza yattığımızda ya da herhangi bir rahatsızlık hissettiğimizde8 Felâk ve Nâs 

surelerini okumamız tavsiye edilmiştir. Bu sureleri ezberlemekle Allah’a sığınışımızı canlı bir şekilde 

ifade etme, rahatlama ve kötülüklere karşı Rabb’imize yönelme imkânı elde edeceğimizi biliriz.  

12.  Sureler öğrenirken, onunla bize kazandırılmak istenenleri davranışa dönüştürmemiz çok önemlidir. 

Öğrenmenin kalıcı olması ancak öğrenileni yaşama geçirmekle sağlanır. Yaptığımız ezberin kalıcı ola-

bilmesi için de onun anlamı üzerinde konuşmalı, konuyla ilgili akla gelebilecek sorulara cevap bulmaya 

çalışmalıyız.

7 Tirmizi, Fezâilü’l-Kur’an 12.
8  Buhârî, Fezâilü’l Kur’an 14; Müslim, Selâm 51.
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13.  İsteksiz olarak ya da bir tür zorlama ile ezber yapmamalı, bunun için istekli olduğumuz zamanları seç-

meliyiz.

14.  Sure ve duaların kalıcı olması için gerekli olan bir başka husus da bunların diğer derslerde yer alan 

ilgili konularla beraber sürekli hatırlanmasıdır. Mesela sınıfta dua konusunu işlerken Fâtiha suresini, 

Allah’ın Peygamberimize verdiği üstün özellikleri konuşurken Kevser suresini aklımıza getirebiliriz. Bu 

sayede konuları Kur’an-ı Kerim ışığında da işlemiş olacak, onlardaki mesajı daha iyi anlamış olacağız. 

Ayrıca daha önce ezberlediğimiz sureleri de unutmamış olacağız.

15.  Ezber yaparken zorluk çekiyorsak, farklı zamanlarda ezberlemeyi denemeliyiz. Bu konuda, öğretme-

nimizden, daha önceden ezber yapmış arkadaşlarımızdan ya da ailemizden de yardım alabiliriz.

16.  Ezber yapmaya başladığımız anlarda başlangıçta zor ya da oldukça yavaş ezberleyebiliriz. Bu durum-

da kendimize olan inancımızı asla kaybetmemeli, moralimizi yüksek tutmalıyız. İlerleyen zamanlarda 

ezber kabiliyetimizin ve ezberleme hızımızın artacağını bilmeliyiz.

17.  Surede yer alan kelime ve kelime grupları üzerinde yapacağımız bazı çalışmalar, ezber yapmamızı ko-

laylaştıracaktır. Surenin anlamını kavramaya çalışmalı, tek tek bilinmeyen kelimeler üzerinde durarak, 

gerektiğinde öğretmenimizden yardım almalıyız. Böylece sureyi hem daha kolay ezberlemiş olacağız 

hem de surenin mesajını daha iyi öğrenme imkânını elde edeceğiz.

18.  Suredeki ana fikri kavramış olmamız da kolay ezberlemeye katkı sağlayacaktır. Her kelimenin ana 

fikirle ilgisini kurarsak, parçadan bütüne doğru hareket edeceğimizden, ezberlemek de o surede yer 

alan bilgiyi kullanmak da kolaylaşmış olacaktır. 

19.  Her işte olduğu gibi, Kur’an ezberi yaparken de kendimize güvenin, kararlı olmanın faydalı olacağı açıktır.

Kur’an’ı Ezberleme Yöntemleri

1. Sınıf içinde ezber yapmayan ya da sureyi ezberlemeyen arkadaşımızı sınıfta 
küçük düşürmekten kaçınmalıyız.

2. Eğitimde ezber yönteminin tek başına asla yeterli olmadığını bilmeliyiz.

Öğrenelim, Tartışalım

2. Ünite
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Herkesin kendine göre farklı ezber yapma yöntemleri olabilir. Esas olan, kişinin kendi ezber kabiliyetini 

iyi bilmesi ve ona göre teknikler geliştirmesidir. Bununla birlikte genel olarak Kur’an ezberlemede takip edi-

len iki ana metot vardır: Parçadan bütüne ve bütün olarak ezberleme.9

A. Parçadan Bütüne Ezberleme: Bu da kendi arasında ikiye ayrılır:

1. Mekanik Ezberleme: Öğrencinin bir sayfayı baştan sona doğru parça parça (ayet ayet, satır satır) 

ezberlemesidir. Bu tarz, daha çabuk, daha kolay ve zaman kazandırıcıdır. Ancak devamlı böyle yapılan ez-

berlerin unutulması çabuk olabilir. Hatırlanmakta zorluk çekilebilir. Bu metotla ezber yapan ya da hafızlığa 

çalışan  kişi daima sayfa başını hatırlama ihtiyacı hisseder.

2. Tahlîlî Ezberleme: Sayfayı aşağıdan yukarıya doğru ezberleme metodudur. Bu metotla sayfa orta-

sından okumak ve hatırlamak daha kolayken; bir önceki metotta sayfa başını hatırlamak daha kolaydır. 

Genel olarak bu metodun daha verimli olduğu söylenebilir. Hafıza daima aktiftir. Hafızada daha uzun süre 

ezber kalır ve daha kolay hatırlanır.

Bununla birlikte, sürekli bunlardan birini kullanmak yerine zaman zaman her ikisine de başvurmak fay-

dalı olacaktır. 

B. Bütün Olarak Sayfayı Ezberleme Metodu: Bu metot ülkemizde pek yaygın değildir. Bu yöntemde, 

hafıza tekniklerinden yararlanma ve görsel olarak ezberleme anlayışı etkindir. Ezberlenecek sayfa defalar-

ca düzgün bir şekilde yüzünden okunur. Ezberlemeyi kolaylaştırmak için ilgili sayfa veya surenin Türkçe 

mealinin okunması da tavsiye edilir.

9  Koç, Ahmet, Kur’an Kurslarında Eğitim ve Verimlilik, Ankara, 2005, s. 167 vd.; Fırat, Yavuz, “Kur’an Öğretimi ve Hafızlık Eğitimi 
Üzerine Bazı Düşünceler”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, Yıl: 2007/2, s. 549–568.
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3. İhlâs Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

ٰاَياتَُها ٥  ُسورَ�ُ اْلمََسدِ  يَّةٌ 
  َمّكِ

ےلقهللاربكا
ۜ (1)۞ َمٓا اَْغنىٰ َعْنهُ َمالُهُ َوَما  ْت يََدٓا اَى۪ب لَهٍَب َوتَبَّ تَبَّ
َكَسَبۜ (2)۞ َسيَْصلىٰ نَارًا ذَاَت لَهٍَبۚ (3)۞ َواْمرَاَتُهُۜ 

َحمَّالَــةَ اْلَحَطِبۚ (4)۞ ى۪ف ۪جيِدَها َحبٌْل ِمْن َمَسٍد (5)۞ 

ٰاَياتَُها ٤  ُسورَ�ُ اْلِْخَالِص  يَّةٌ 
   َمّكِ

ےلقهللاربكا
َوَلْ يُولَْدۙ  يَلِْد  َلْ   ۞(2) مَُدۚ  ُ الصَّ اَللهّٰ  ۞(1) اََحٌدۚ   ُ قُْل ُهَو اللهّٰ

(3)۞ َوَلْ يَُكْن لَهُ ُكُفوًا اََحٌد (4)۞ 

Gruplar Hâlinde OkuyalımGruplar Hâlinde Okuyalım

İhlâs suresini CD, mp3 veya öğretmeninizden dinleyiniz. Daha sonra gruplar hâlinde ezberden okuyunuz.

İlkeler Çıkaralımİlkeler Çıkaralım
İhlâs suresinden, İslam’ın tevhit inancıyla ilgili ilkeler çıkarınız.

1. Allah’tan başka ilah yoktur.

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

İhlas Suresinin Anlamı

1. De ki: O Allah, tektir.

2. Allah, sameddir (Her şey ona muh-
taçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.).

3. O doğurmamış ve doğmamıştır.

4. Hiçbir şey ona denk değildir (Onun 
eşi ve benzeri yoktur.).

Bilgi KutusuBilgi Kutusu

Peygamberimiz buyurdu ki:

“Canımı elinde bulunduran Allah’a 

yemin ederim ki İhlâs suresi Kur’an’ın 

üçte birine denktir.”

Buharî, Fezâilu’l-Kur’an, 13.

2. Ünite
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4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

ٰاَياتَُها ٧  ُسورَ�ُ اْلمَاُعونِ  يَّةٌ 
  َمّكِ

ےلقهللاربكا
لَِك الَّ۪ذي  يِنۜ (1)۞ فَذىٰ َّ۪ذي يَُكّذُِب بِالّد۪ اَرَاَيَْت ال
يَُدعُّ اْليَ۪تيَمۙ (2)۞ َوَل يَُحضُّ َعلىٰ طَعَاِم اْلِمْس۪كنِيۜ (3)۞ 
َّ۪ذيَن ُهْم َعْن َصَالهِتِْم َساُهوَنۙ (5)۞  ۙ (4)۞ اَل يَ ْ�ٌل لِْلُمَصلّ۪ فَوَ

َّ۪ذيَن ُهْم يَُرٓاُؤَ۫نۙ (6)۞ َو�َْمنَُعوَن اْلمَاُعوَن (7)۞  اَل

ٰاَياتَُها ٣  ُسورَ�ُ اْلكَْوثَرِ  يَّةٌ 
   َمّكِ

ےلقهللاربكا
ۜ (1)۞ فََصّلِ لِرَبَِّك َواْنَحْرۜ (2)۞  َّٓا اَْعطَْينَاَك اْلَكْوثَرَ اِن

اِنَّ َشانِئََك ُهوَ اْلَْبرَتُ (3)۞ 

Hatalarımızı DüzeltelimHatalarımızı Düzeltelim
Kevser suresini öğretmeninizden birkaç defa dinleyiniz. Kendi okuyuşunuzdan farklı olan yerlerin altını 

çiziniz ve öğretmeniniz gibi doğru okumaya çalışınız.

Kevser Suresinin Anlamı

1. (Resulüm!) Doğrusu biz sana kevser (pek çok nimet)i verdik.

2. Öyleyse Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.

3. Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin besleyendir.

Kevser suresinde Peygamber Efendimize

verildiği bildirilen nimetler neler olabilir?

Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Konuşalım
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5. Fâtiha Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

Koro Çalışması YapalımKoro Çalışması Yapalım
Fatiha suresini CD, mp3 veya öğretmeninizden birkaç defa dinleyiniz. Sonra da her bir ayeti, öğretmeni-

nizden sonra koro hâlinde tekrar ediniz.

Fâtiha Suresinin Anlamı

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

2. Hamt (her türlü övgü) âlemlerin Rabb’i Allah’adır.

3. O, Rahman ve Rahîmdir.

4. Din (hesap) gününün sahibidir.

5. (Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden medet umarız.

6. Bizi doğru yola ilet.

7. Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil.

 

ٰاَياتَُها ٧    ُسورَ�ُ اْلفَاتَحةِ  يَّةٌ 
  َمّكِ

 ےلقهللاربكا
الرَّ۪حـيِمۙ  ِن  اَلـرَّْحـمىٰ  ۞(2) اْلـعَـالَـ۪منَيۙ  رَّبِ   ِ لِلهّٰ اَْلـَحـْمُد 

تَ۪عنُيۜ  َّاَك سَنْ َّاَك نَْعبُُد َوِاي يِنۜ (4)۞ اِي (3)۞ َمالِــِك يَْوِم الّد۪
َّ۪ذيَن  ال ِصَراَط   ۞(6) اْلُمْستَ۪قيَمۙ  َراَط  الّصِ اِْهِدنَا   ۞(5)
اْلمَْغُضوِب َعلَْيهِْم َوَل الضَّٓالّ۪ــنَي (7)۞  اَْنعَْمَت َعلَْيهِْمۙ غَْيِ 

۞(1) 

İlkeler Çıkaralımİlkeler Çıkaralım
Fâtiha suresinin anlamı üzerinde düşünerek ilkeler çıkarınız.

1. Allah sonsuz merhamet sahibidir.

2. ……………………………………………………………

3. ……………………………………………………………

2. Ünite
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6. Ayet-el Kürsi’yi ve Anlamını Öğreniyorum (Bakara 255)

                                     ُسورَ�ُ اْلبَقَرَ�ِ ( ١-٥ ) 

﷽

َّ۪ذيَن  ۛ ۪فيِهۛۚ ُهدًى لِْلُمتَّ۪قنَيۙ (2)۞۞ اَل ۚ  (1)۞  ذىٰلَِك اْلِكتَاُب َل رَْ�َبۚ ٓ آل

ا رَزَْقنَامُهْ يُْنِفُقوَنۙ (3)۞  لىٰو�َ َوِممَّ يُؤِْمنُوَن بِاْلغَيِْب َو�ُ۪قيُموَن الصَّ

َّ۪ذيَن يُؤِْمنُوَن بِمَٓا اُنْزَِل اِلَْيَك َوَمٓا اُنْزَِل ِمْن قَبْلَِكۚ َوبِاْلىِٰخرَ�ِ ُهْم  وَال

ِْم َواُو۬لىٰٓئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن (5)۞ يُوقِنُوَنۜ (4)۞ اُو۬لىٰٓئَِك َعلىٰ ُهدًى ِمْن رَهّبِ

﷽
ُ َلٓ اِلىٰهَ اِلَّ ُهوَۚ اَْليَحُّ اْلقَيُّوُمۚ َل تَْأُخُذهُ ِسنَةٌ َوَل نَْوٌمۜ لَهُ  الَلهّٰ
فَعُ ِعْنَدهُٓ  َّ۪ذي شَيْ وَاِت َوَما ىِف اْلَْرِضۜ َمْن ذَا ال مىٰ َما ىِف السَّ
اِلَّ بِاِْذنِ۪هۜ يَْعلَُم َما بَْيَ اَْي۪دهيِْم َوَما َخْلفَهُْمۚ َوَل يُ۪حيطُوَن 
وَاِت  مىٰ ْيٍء ِمْن ِعْلِم۪هٓ اِلَّ بِمَا َشٓاءَۚ َوِسعَ ُكْرِسيُّهُ السَّ شِبَ
 ۞(255) اْلعَ۪ظيُم  اْلعَِلُّ  َوُهَو  ِحْفظُهَُماۚ  دُهُ  يَُؤ۫ َوَل  َواْلَْرَضۚ 

Ayete’l-Kürsi’nin Anlamı

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. 
Kendisine ne uyku gelir, ne de uyuklama.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Onun izni olmadan huzurunda şefaat 
etmek kimin haddine?

Allah, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insan-
lar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.

Onun hakimiyeti bütün gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek Allah’a 
zor gelmez.

O, çok yücedir ve çok büyüktür. (Bakara suresi, 255. ayet.)

Sıra BendeSıra Bende
Âyete’l-Kursi’yi CD, mp3 veya öğretmeninizden birkaç defa dinleyiniz. Sonra da her bir ayeti, öğretme-

ninizden sonra koro hâlinde tekrar ediniz.
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İlkeler Çıkaralımİlkeler Çıkaralım
Ayete’l-Kürsi’den Allah-evren ve Allah-insan ilişkisiyle ilgili ilkeler çıkarınız.

1. Allah, kullarının geçmiş ve geleceklerini bilir.

2. ………………………………………………………

3. ………………………………………………………

Bilgi KutusuBilgi Kutusu

Sevgili Peygamberimiz, Kur’an’ı ezberleyen ve güzel okuyan sahabilerinden birisi olan Hazreti Übey bin 

Ka’b’e bir gün şöyle bir soru sordu:

“Ey Ebu’l-Münzir! Allah’ın kitabından ezberlediğin ayetlerden hangisinin daha büyük olduğunu biliyor mu-

sun?” O da:

“Allahu lâ ilâhe illâ huve’l-hayyu’l-kayyûm (Ayete’l-Kürsi).” diye cevap verdi.

Bu cevaba çok sevinen Peygamberimiz sevincini belirtmek ve tebrik etmek için mübarek ellerini onun 

göğsüne dokunarak şöyle buyurdu:

“İlim sana mübarek olsun, Ey Ebu’l-Münzir!”

Müslim, Müsafirin, 258.

2. Ünite
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A. Aşağıdaki harfler için uygun olan seçenekleri () ile işaretleyiniz.

B. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.

.harfinin Türkçe karşılığı “D” harfidir ض (…)

.harfi çıkarılırken dudaklar ileri uzatılmaz و (…)

(…) Şeddeli harf, aslında iki harften oluşur.
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(…) Tenvin, Arapçada sadece isimlerin sonunda bulunur.

(…) Harekesiz و harfi, kendinden önceki esreli harfi uzatır. 

 .kelimesi, altında bulunduğu harfin uzatılarak okunacağını gösterir قصر (…)

.kelimesindeki zamir uzatılarak okunur ِعْنَدُه (…)

.harfidir و kelimesinde, uzatılarak okunan zamirden sonraki gizli med harfi  ِمْثلِ۪ه (…)

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde med harfi olan elif vardır? 

A) فَاْرَغْب B) َمَشْوا C) َواْعُبُدوا D) َكاُنوا E) بِاْلَغْيِب

2.  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalın sesle okunan harf vardır?

A) يُن ٰكوُة (C قََتُلوُه (B اَلّد۪ ٰهَذا (E اَْلُمْفِسُدوَن (D اَلزَّ

3.  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zamir uzatılmaz?

A) فََعُلوُه B) ُه بَْيَنُه (E لَُه (D بِاَْمِر۪ه  (C َربُّ

4. Aşağıdakilerden hangisi و şeklinde yazılmış elif değildir?

A) ٌَصلٰوة B) ٌغَٰدوة C) َسْلٰوى  D) ٌنَٰجوة E) ٌزَٰكوة

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) خ ص ض ط ظ غ ق  harfleri kalın okunur. 

B) Kur’an harflerini seslendiren işaretlere “hareke” denir. 

C) Kendisinden önceki harf harekeli olduğunda zamir uzatılarak okunur. 

D) İki üstün, yuvarlak te ( ة ) ve hemze ( ء ) harflerinin üzerine elif  ( ا ) desteği ile yazılır.

E) Kur’an-ı Kerim’in yirmi dokuz suresi Hurûf-ı Mukattaa ile başlar.
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A

âciz: Bedeni, akli ya da mali açıdan yetersiz, bir şeye 
gücü yetmeyen.

ahenk: Uygunluk, uyum, düzen.

ahiret: İnsanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek ka-
lacağı ve Allah’a hesap vereceği yer, öbür dünya.

ârız: Sonradan olma, sonradan ortaya çıkma, geçici 
olan.

âsar: Uzatma (çekme) işareti.

ashap: Sahabe.

Asım Kıraatı: Kûfe’de kıraat imamı olarak meşhur 
olan İmam Asım’ın okuyuş tarzı.

aşır: Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kı-
lınıp dua edildikten sonra okunan Kur’an ayetleri.

atasözü: Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak 
söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte 
söz, darb-ı mesel.

ayet: Kur’an surelerini oluşturan kısımlardan her biri.

B

bağışlama: Affetme.

besmele: ‘‘Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile” 
anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismil-
lahirrahmânirrahîm sözü, bismillah.

C-Ç

Cebrail: Allah tarafından peygamberlere vahiy getir-
mekle görevlendirilen, dört büyük melekten biri.

cehennem: Dünyada günah işleyenlerin öldükten son-
ra ceza görecekleri yer.

cennet: Dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öl-
dükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

cezim: Harekesiz harfi gösteren işaret.

cüz: Kur’an’ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her 
biri, Kur’an’ın yirmi sayfası.

D

din: Yol, hüküm, Allah tarafından gönderilen kurallar 
bütünü.

dua: Çağrı, davet. Allah’a yalvarma, Alah’tan istekte 
bulunma.

E-F

ehl-i kitap: Peygamberimizden önce kendilerine ilahi 
kitap gönderilen Yahudi ve Hıristiyanlar.

elhamdü lillâh: Allah’a hamd olsun, O’nu övüyor, 
verdiği nimetler sebebiyle O’na teşekkür ediyorum 
anlamındaki dua cümlesi.

Esmâ-i Hüsna: Allah’ın en güzel, en şerefli isimleri.

farz: İslam dininde, özür olmadıkça yapılması zorun-
lu, yapılmaması günah sayılan ibadet.

fem-i muhsin: Kur’an’ı doğru ve güzel okuyan mâhir 
(usta) okuyucu.

fonetik: Ses bilgisi, sese dayanan, sesle ilgili.

G

gaflet: Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymaz-
lık, dalgı, ihtiyatsızlık.

gayb: Göz önünde olmayan, gizli olan, tam olarak bi-
linemeyen.

gazaba uğramak: Bir kimsenin öfkesine maruz kal-
mak.

gunne: Genizden gelen ses.

SÖZLÜK
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H

hadr: Süratli ve çabuk olmak. Kur’an’ı okuyuş şekil-
lerinden biri.

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 yardım. 
İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.

hesap günü: Kıyamet.

hidayet: Doğru yol, hak yol, İslam yolu.

hurafe: Dine sonradan girmiş yanlış, batıl inanç.

hüsran: Beklenilen şeyin elde edilememesi yüzünden 
duyulan acı.

I-İ

ibadet: Bir dinin buyruklarını yerine getirme. Allah’ın 
emirlerine uymak, kulluk etmek.

ibtida: Başlamak, bir işe girişmek.

idgam: Bir şeyi diğerine katmak.

ifa: Bir işi yapma, yerine getirme.

ihfa: Gizlemek.

ihlâs: Arıtma, saf ve duru hale getirme, ayırma. 

ihlâslı olmak: Saf ve arınmış olmak, kurtulmak. İnan-
cı ve ibadeti Allah’a adamak, Allah’a özgü iyilik yap-
mak.

ilah: Kendisine ibadet edilen, tapınılan varlık.

ihtilas: Harekeyi zayıf sesle ve hızlıca okumak.

iklab: Çevirmek, dönüştürmek.

imâle: Eğmek, bükmek, meylettirmek. Tecvitte, üstün 
harekeyi esreye veya elif harfini ya harfine meylede-
rek söylemek.

inanç: Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

insicam: Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım.

irade: İsteme, dileme.

isnad: Bir şeyi aslına, doğuş yerine dayandırmak, ke-
sintisizlik hâli.

işmam: Ötre harekeye işaret etmek için dudakları öne 
doğru büzerek toplamak.

K

kasr: Harfleri uzatmadan kısa okumak.

kavim: İnsan topluluğu, halk, millet.

kıraat ilmi: Kur’an kelimelerinin farklı okunuşlarını 
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 dirilerek 
mahşerde toplanacağı zaman, hesap günü, kıyamet 
günü, mahşer günü.

kurra: Kur’an-ı Kerim’i sahih rivayetlere göre oku-
yan uzman okuyucu.

L

lâzım: Lüzumlu olan, gerekli, gereken.

lâzımî: Kalıcı, devamlı olan.

lîn: Yumuşak olmak.

lütuf: İyilik, ikram, nimet.

M

mabet: Tapınak. Kulluğun ortaya konulduğu, topluca 
ibadet yapılan yer.
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mahfaza: İçinde değerli eşyaların saklandığı kutu, kı-
lıf.

mahreç: Çıkış yeri, harflerin çıkış yerleri.

mahzen: Yeraltı, bodrum.

mâlik: Sahip ve egemen olan, hükmeden.

materyal: Gereç. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedil-
miş her türlü belge.

Melik: Allah’ın sıfatlarından biri olup, kâinatın sahibi 
ve yöneticisi anlamındadır.

merhamet: Acımak, esirgemek, korumak, bağışla-
mak, iyilik etmek.

mesaj: Haber, bildiri.

mûcize: Benzeri meydana getirilemeyen olağanüstü 
durum. Allah’ın izniyle Peygamberlerin gösterdiği 
benzersiz olay.

mazhar olmak: İyi bir şeye ermek, ulaşmak.

meknun: Gizli, saklı.

muhkem: Sağlamlaştırılmış, kuvvetli.

mukabele: Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunur-
ken Kur’an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur’an’ı 
takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi.

mushaf: Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasına alınmış 
hâline verilen ad.

muttasıl: Bitişik, ayrı olmayan.

münezzeh: Temiz, arınmış, uzak.

N

nâmütenahi: Sonsuz, ucu bucağı olmayan.

nefer: Tek adam, kişi, şahıs.

noksan: Azlık, tam olmayış, eksiklik.

O-Ö

öğüt: Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken 
şeyler için söylenen söz, nasihat.

P-R

Rab: Terbiye eden, yetiştiren, yöneten, bir şeyin sa-
hibi, nimet veren, ihtiyaçları gideren seçkin kişi. Al-
lah’ın isimlerinden biri olarak da kullanılır.

Rahîm: Koruyan, acıyan, merhamet eden Allah.

Rahman: Herkese, her canlıya merhamet eden Allah.

rahmet: Acımak, esirgemek, korumak, iyilik etmek.

rasul: Elçi, haber getiren, Allah’tan aldığı emirleri in-
sanlara ulaştıran peygamber.

Raûf: Fazlasıyla merhametli, şefkatli, acıyan, esirge-
yen.

râvi: Rivayet eden, işittiği haberleri ve sözleri başka-
larına aktaran, hadisle ilgili haberleri anlatan.

S-Ş

sahabe: Hz. Muhammed (s.a.v.)’i görmüş ve onun 
sohbetinde bulunmuş Müslümanlar. Hz. Muham-
med’in arkadaşları.

salavat: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e saygı bildirmek 
için okunan dua.

sebat: Sözde durma, ahde vefa etme.

sefa: Üzüntü ve kederden uzak olmak, gönül rahatlığı.

sekte: Susmak, konuşmayı ve okumayı kesmek.

sevap: Hayırlı bir davranış karşısında Allah tarafından 
verilecek ödül.

sinsi: Gizli, kurnazca, alttan alta iş gören.

sure: Kur’an’ın yüz on dört bölümünden her biri.

şefaat: Araya girme, aracı, ricacı olma.

şehadet: Tanıklık, şahitlik.

şer: Kötülük, fenalık.

şeytan: Hz. Âdem’e secde etmediği için cennetten 
kovulan, insanları Allah’ın emirlerine karşı kışkırtan, 
kötülüğe yönelten cin, iblis.
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şükür: Bir şeyin karşılığını vermek, yapılan iyiliği 
dile getirmek ve sahibini övmek. İyiliğin kıymetini 
bilmek, iyilik edene teşekkür etmek.

T

tabii: Doğal.

tedvir: Çevirme, döndürme. Kur’an’ı ortalama bir sü-
ratte okuma.

teorik: Kuramsal.

tertil: Ağır ağır tane tane okuma. Kur’an’ı, ayetleri 
üzerinde düşünerek okuma.

tespih etmek: “Sübhanallah” sözünü söyleme. Allah’ı 
her türlü eksik ve yanlış anlayıştan uzak tutmak, kut-
samak.

tevatür: Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın 
olan. Yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluk 
tarafından rivayet edilen.

tevhit: Allah’ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak 
bakma.

tezhip: Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile 
bezenmesi, yaldızlama.

tilavet: Kur’an’ı güzel ve sesli olarak usulünce oku-
ma.

U-Ü

ümmet: Din ve inanç birliği temelinde bir araya gelen 
ve aynı peygambere bağlanan insanlar topluluğu, bir 
din üzerinde birleşen millet.

V-Z

vahiy katipleri: Kur’an’ın indiği dönemde Hz. Pey-
gamberin emriyle ayetleri yazan sahabiler.

vahiy: Gizli konuşmak, fısıldamak, seslenmek, ilham 
etmek, işaret etmek. Allah’ın buyruk, yasak ve öğütle-
rini insanlara ulaştırmak üzere peygamberlerine özel 
bir yolla iletmesidir.

vakf: Durmak, durdurmak.

vasıl: Birleştirmek, yan yana getirmek, ulaştırmak, 
bağlamak.

vasiyet: Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını 
istediği şey.

vecd: Şiddetli dinî duygu ve heyecan hâli, coşma.

vesvese: Kuruntu. Yanlış ve yersiz düşünce, evham.

zebani: Cehennem bekçisi.
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