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ÖNSÖZ 

Müslümanlar Kur‟an-ı Kerim‟in indiği ilk dönemden beri Kur‟an‟ı öğrenme ve 

öğretme hususunda özel gayret göstermiĢlerdir. Öyle ki, Ġslam eğitiminin temel hareket 

noktasını asırlar boyu Kur‟an oluĢturmuĢtur denilebilir. Ġslam‟ın ilk yıllarından itibaren 

Kur‟an‟ın öğrenilmesi, öğretilmesi, ezberlenmesi, anlaĢılması ile ilgili çabalar Ġslam 

dünyasının çeĢitli bölgelerinde birbirine benzer veya farklı bir Ģekilde  günümüze kadar 

devam etmiĢtir. Kur‟an-ı Kerim öğretimi öncelikle elifbâ öğretimi ile baĢlamaktadır. Bu 

sebeple elifbâların Kur‟an eğitimindeki yeri oldukça önemlidir.  

Halkın Kur‟an okumayı bilmemesinin ana sebeplerinden biri ülkemizdeki 

geçmiĢte yaĢanan Kur‟an‟a karĢı yasaklayıcı tutumlar, bir diğeri bu çalıĢmanın ana 

konusunu teĢkil eden Kur‟an  öğretmede standart bir eğitimin ve  verimli bir metodun 

uygulanamamasıdır. 

Bu çalıĢma Kur‟an öğretiminin bugünkü durumu tespit edilerek problemlerini 

ortaya koyma ve bu problemlere çözümler üretme amacını taĢımaktadır. Ülkemizde 

uygulanan Kur‟an öğretimini niteliksel olarak değerlendirerek yeni bir metot önermesi 

amacıyla yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde Kur‟an öğretiminde karĢılaĢılan 

problemler, araĢtırmanın amacı, önemi, ve yöntemi açıklanmıĢtır. Birinci bölümde 

Kur‟an öğretimi tarihi ve yaĢanan olumsuzluklar kronolojik olarak kısaca verilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise örgün ve yaygın din eğitimi alanlarındaki Kur‟an öğretimi, Kur‟an 

öğretim teknikleri ve öğretim programları detaylı olarak anlatılmıĢtır. Üçüncü ve son 

bölümde de önce Kur‟an öğretimi için hazırlanan elifbâlardaki ders içerikleri analiz 

edilmiĢtir. Ardından ise Osmanlı döneminde kullanılan baĢlıca elifbâlar, Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı tarafından 1970‟li yıllardan itibaren yayınlanan elifbâlar ile özel 

yayınevlerine ait günümüzde kullanılan baĢlıca elifbâların ve Arap aleminde en çok 

kullanılan elifbânın genel bir değerlendirmesi yapılmıĢtır. Tesbit ettiğimiz kriterlere 

uygun olarak hazırladığımız elifbâ ile kendi yaptığımız Kur‟an öğretimindeki elde 

edilen bulgulardan ortaya çıkan sonuçlar ve çözüm önerileri yer almaktadır. 

Bu tez kapsamında Kur‟an-ı Kerim derslerinde izlenilen yöntemleri belirleyerek; 

1- Kur‟an-ı Kerim öğretmenliği görevini halen yürütenlere, 

2- Kur‟an-ı Kerim öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerini planlayanlara, 

3- Kur‟an-ı Kerim dersinde program geliĢtirme faaliyetlerini yürüten uzmanlara, 
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4- Kur‟an-ı Kerim dersi için ders kitabı yazanlara, kaynak teĢkil etmek ve önerilerde 

bulunulacaktır.  

 ÇalıĢmamızın her aĢamasında desteklerini gördüğüm danıĢman hocam Doç. Dr. 

Abdulmuttalip ARPA, Doç.Dr. Muhammet ABAY ve Yrd. Doç. Dr. Osman YILMAZ‟a    

teĢekkürlerimi sunarım. Bu çalıĢmanın Rabbimizin kelamı Yüce Kitabımız Kur‟an‟a 

hizmette küçük de olsa bir katkısının olmasını temenni ederiz... Tevfîk Allah‟tandır. 

 

Ġbrahim Tunç 

Ġstanbul, 2018 
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ÖZET 

ELĠFBÂ (KUR‟AN) ÖĞRETĠM TEKNĠKLERĠNĠN STANDARDĠZASYONU 

 VE YENĠ BĠR ELĠFBÂ ÖNERĠSĠ 

 

Ġbrahim  Tunç 

Yüksek Lisans Tezi, Temel Ġslam Bilimleri Bilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa 

Ocak-2018, 250+ xiv  sayfa  

 

Kur‟an öğretimi, geçmiĢten günümüze bütün Müslüman toplumlar için din 

öğretiminin en önemli konusudur. Ülkemizde de örgün ve yaygın din eğitimi içerisinde 

Kur‟an öğretimi önemli bir yere sahiptir. Bu çalıĢmada, Kur‟an öğretimi konusu üç 

bölümde ele alınacaktır. Öncelikle, Kur‟an öğretiminin tarihi süreçte Müslümanlar için 

önemine kısaca temas edilecektir. Ġkinci olarak, günümüzde örgün ve yaygın din eğitimi 

alanlarındaki Kur‟an öğretimi, Kur‟an öğretim teknikleri ve öğretim programları esas 

alınarak değerlendirilecektir. Üçüncü olarak ise Kur‟an öğretimi için hazırlanan 

elifbâlar ve ders içerikleri analiz edilerek yeni bir elifbâ ve metod için öneriler 

sunulacaktır. Böylece elifbâ öğretiminde uygulanan yöntem ve tekniklerin kayda 

geçilmesi, sonraki nesillere aktarılması ve Kur‟an eğitimi verilirken uygulanan 

yöntemlerin bir mukayesesini hedeflemektedir. Özetle sunmaya çalıĢtığımız bu teklif ve 

uygulama çeĢitlerinin hem  öğretici hem de öğrencilere faydalı olması temennisiyle. 

Anahtar Kelimeler: Elifbâ, Kur‟an Öğretimi, Kur‟an Kursları, Öğretim Programı 
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ABSTRACT  

THE STANDARDISATION OF TECHNIQUES OF TEACHING ALIFBA (QURAN) 

AND A NEW ALIFBA SUGGESTION 

 

Ġbrahim  Tunç 

Master‟s Thesis, Discipline of Basic Islamic Sciences 

Supervisor: Associate Professor Abdulmuttalip Arpa 

January 2018, 250+ xiv pages 

 

Quran Education has been the most crucial element of religious education for all 

Muslim societies. Likewise, Quran education has a central place in both formal and 

informal education in Turkey. In this study, Quran education is discussed within three 

sections. Firstly, the importance of Quran education throughout Islamic history will be 

assessed. Secondly, the contemporary Quran education will be reviewed, based on 

educational programs and techniques, in formal and informal religious education. 

Thirdly and lastly, contents of Alifbas and course materials will be analyzed moreover 

suggestions for a new Aliba and methodology will be articulated. It is thus planned to 

contribute to program development and its application. As a result of these suggestions, 

the materials of religious education can be improved in order to provide benefit both for 

students and teachers.  

Key words: Alifbas, Quran Education, Quran Courses, Education Program.  
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GĠRĠġ 

1. KONU, AMAÇ VE ÖNEM 

Kur‟an eğitiminin temel amacı, Kur‟an‟ın Hz.Peygamber‟den nakledildiği üzere 

okunmasını sağlamaktır. Kur‟an öğretiminde birinci basamak elifbâ öğretimidir. Bu 

çerçevede ele alınabilecek pek çok konu olmakla birlikte bu çalıĢma  Kur‟an-ı Kerim  

elifbâlar ile bu elifbalara dayalı Kur‟an-ı Kerim  eğitiminin  temel özellikleri ile ilgili 

olacaktır.  

Bu çalıĢmanın temel amacı, Kur‟an öğretiminde standartlar belirleyerek öğretim 

verimliliğinin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde; yaygın eğitim 

faaliyeti ile toplumun arzu eden her kesimine kısa ve kolay bir Ģekilde Kur‟an-ı Kerim 

öğretimi yapılması, mevcut Kur‟an elifbâlarının olumlu ve olumsuz yönlerinin 

değerlendirilerek standardize edilmesi, mevcut elifbâ dersi programının geliĢtirilmesi, 

elifbâ öğretiminde kullanılabilecek ders araç, gereç ve özel öğretim yöntem ve 

teknikleri ile ilgili çalıĢmalar yapılmasına gerekçe oluĢturmak da amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢmanın temel hedefi ise; 

1. Günümüzde uygulanan öğretim metotlarının sorunlarını belirlemesi, 

2. Kullanılan elifbâların ve öğretim metaryallerindeki sorunların belirlenmesi, 

3. Ġdeal bir elifbâ örneği ortaya koymak, 

4. Yeni bir elifbâ öğretim metodu belirlemektir. 

Bu hedefler için ülkemizin tarihi boyunca Kur‟an-ı Kerim öğretiminde kadar 

kullanılan baĢlıca yöntemlerin neler olduğu topluca sunulmuĢtur. ÇalıĢmada Kur‟an 

öğretim yöntemleri ve öğretim programları geniĢ bir çerçevede ele alınarak Ģu sorulara 

cevap aranmaktadır: Kur‟an Kurslarında nasıl bir elifbâ öğretimi yapılmaktadır? Elifbâ 

öğretiminde kullanılan yöntemler nelerdir? Günümüz eğitim öğretim tekniklerinden 

faydalanılmakta mıdır? Nasıl bir elifbâ cüzü kullanılmaktadır? Kur‟an Kurslarında ders 

kitaplarına ek olarak farklı öğretim materyallerinin kullanılma durumu nedir? 

ÇalıĢma kapsamında hedefleneler ve yapılacaklar Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
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 Öncelikle, ilk vahyin geliĢinden itibaren günümüze gelinceye kadarki 

süreçte, Kur‟an öğretiminin nasıl ve nerelerde yapıldığı çok kısa olarak 

alınmıĢtır.  

 Kur‟an öğretilen kurslarda kullanılan elifbâ kitaplarının Kur‟an 

öğretimine etkileri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Elifbâlarda ihmal edilen 

noktalar  tespit edilmiĢtir. 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nca 1970‟li yıllardan itibaren basılan elifbâlar 

ile MEB‟nın örgün eğitimde kullanılan Kur‟an-ı Kerim ders kitaplarının 

elifbâ bölümü ve günümüzde kullanılan baĢlıca elifbâların genel bir 

değerlendirmesi de yapılacak olup bu alanda yapılmıĢ ilk araĢtırmalardan 

biri olduğundan dolayı önem arz etmektedir.  

 Kur‟an eğitimindeki problemleri tespit edip bu problemlere çözüm 

önerileri getirirken, Kur‟an öğretimi ile ilgili yapılacak olan yeni 

düzenlemelere de ıĢık tutacaktır. 

 Öğretim materyallerinin oluĢturulması ve kullanımı konularında 

tarafımızdan yapılan çalıĢmalar anlatılmıĢtır. Kur‟an öğretim sürecinin 

de bir düzene koyulması, terminolojisinin oluĢturulmasına gayret 

edilmiĢtir. 

Tez dört bölüme ayrılmıĢtır. Birinci bölümde, Kur‟an öğretiminin önemi, 

nüzulünden günümüze gelinceye kadarki süreçte ana hatlarıyla Kur‟an öğretiminin 

tarihi süreci ele alınmıĢtır.  Ġkinci bölümde elifbâ terminolojisi, standardizasyonu, elifbâ 

öğretiminde izlenilen yöntemler tespit edilip yorumlanmıĢtır. Ayrıca  örgün ve yaygın 

din eğitimi alanlarındaki  Kur‟an öğretimi, Kur‟an öğretim teknikleri ve öğretim 

programları detaylı olarak anlatılmıĢtır. Son bölüm olan üçüncü kısımda ise önce 

Kur‟an öğretimi için hazırlanan elifbâlardaki ders içerikleri analiz edilerek ardından 

Osmanlı döneminde kullanılan baĢlıca elifbâlar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından 

1970‟li yıllardan itibaren yayınlanan elifbâlar ile özel yayınevlerine ait günümüzde 

kullanılan baĢlıca elifbâların ve Arap aleminde en çok  kullanılan   elifbânın genel bir 

değerlendirmesi ele alınmıĢtır. Son bölümde ise tesbit edilen kriterlere uygun olarak 

hazırladığımız elifbâ ile bu çalıĢma sonucunda elde edilen bulgulardan ortaya çıkan 

sonuçlar ve çözüm önerileri yer almaktadır. 

Kur‟an eğitiminde özellikle son dönemde güncel metotlarla uyumun 

geliĢtirilmesi için önemli çalıĢmalarda bulunulmamıĢtır. Büyük oranda geleneksel 
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yöntemlere ve materyallere bağımlı kalınmaktadır. Ülkemizde, hatta Ġslam âleminin 

genelinde Kur‟an öğretim yöntemlerinin neler olduğu hususunda genel geçer bir 

metodun varlığından söz etmek mümkün değildir. Belli usul ve esaslara dayanmayan,  

bireysel uygulamalarla Kur‟an eğitiminin gerçekleĢtirildiği bir vak‟adır. Bu durumun 

aksine, herkes tarafından kabul edilen bir yöntemle Kur‟an eğitimi yapılması ve var 

olan belirsizliklerin ortadan kaldırılması ile birlikte verimin artacağı fikri bu tezin 

iddiaları arasında yer almaktadır.  

 Kur‟an‟ın kendi teĢvikleri, Hz. Peygamberin teĢvikleri ve dinin temel kaynağı 

olarak Kur‟an eğitimi, Müslümanlar için hayati önem arz etmiĢtir. Kur‟an tilavetinin 

Müslümanların hayatında önemli bir yeri vardır. Ġslami eğitimin ilk adımlarından biri 

olan Kur‟an tilavetini ilk defa vahiy meleği olan Cebrail (a.s)‟dan öğrenen Hz. 

Peygamber, ashabına da onu okumayı sevdirmiĢ, bu ibadet yıllarca uygulanarak 

günümüze kadar gelmiĢtir. Ġlk vahyin geliĢliyle birlikte Ġslam‟ı anlatmada çeĢitli 

problemler yaĢayan Mekke halkı, Kur‟an tilavetini aynı zamanda bir tebliğ metodu 

olarak kullanmıĢtır. Müslümanlar arasında Kur‟an öğrenme ve öğretmeye dünden 

bugüne daima önem verilmiĢtir. Kur‟an-ı Kerim dinin temel kaynağı olarak Türk insanı 

için çok önemli ve kutsal bir kitaptır. Müslümanların inanç, ibadet ve davranıĢlarına yön 

veren Kur‟an-ı Kerim‟in düzgün bir Ģekilde okunması ve namaz kılabilecek kadarının 

ezberlenmesi dindar insanlardan istenen bir davranıĢtır. Hatta denilebilir ki, bir ülkede 

dindarlığın ölçüsü, o ülkede düzgün Kur‟an okuyanların sayısıyla doğru orantılıdır.  

Bu bağlamda Türkiye‟ye bakıldığında Kur‟an‟a verilen değerin okuma 

oranlarıyla örtüĢmediği görülmektedir. Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Prof. Dr. Ali ErbaĢ‟ın 

(2017) ifadesi ile: 

“Yapılan istatistiki çalışmalara göre vatandaşlarımızın ancak % 30 kadarı 

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyabilmektedirler. Bu oranın olumsuz yansımaları 

hac ve umre için Mekke ve Medine’de bulunan Türk vatandaşlarında açıkça 

görülmektedir. Zira başka milletlerden Müslümanların çoğunluğunun, tavaf ve 

namaz dışında en çok yaptıkları ibadet Kur’an okumak iken, elinde en az 

Kur’an’a rastlanan kimselerin Türkler olması üzüntü vericidir.” 

Bir baĢka analize göre her üç kiĢiden ikisi Kur‟ân okumasını bilmemekte, o iki 

kiĢiden biri de Kur‟ân‟ı hiç ellememiĢtir. Halkın Kur‟an okumayı bilmemesinin ana 

sebeplerinden biri ülkemizde ki geçmiĢte yaĢanan Kur‟an‟a karĢı olan yasaklayıcı 
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tutumlar, bir diğeri bu çalıĢmanın da ana konusunu teĢkil eden kanaatimize göre Kur‟an 

öğretmede verimli bir metodun uygulanamamasıdır. Bu durum Kur‟an derslerinin 

yeterince verimli olmadığı,  insanların bu derslere karĢı ilgi düzeylerinin düĢük olduğu 

düĢüncesine götürmektedir. Kur‟an eğitimindeki problemlerinin çözülebilmesi ve 

Kur‟an öğretiminde baĢarıyı artırmak için daha fazla araĢtırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu araĢtırmaların özellikle de Kur‟an öğretiminin birinci basamağını teĢkil eden 

elifbâlara yönelmesi sorunun etkili çözümü açısından önem arz etmektedir. 

ÇalıĢmanın önemini ortaya koyma açısından Kur‟an eğitimi programına muhatap 

olan öğrenci ve öğretmen sayıları hedef kitlenin büyüklüğü hakkında fikir vermektedir. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı (2015) kayıtlarına göre: 

 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Kur‟an kurslarında 20.776 kadrolu, 20.455 

geçici öğretici olmak üzere, 41.224 öğretici görev yapmıĢ, 105.243 erkek, 

1.087.814 kadın olmak üzere, 1.193.057 öğrenci eğitim görmüĢtür. 

 2015 yılında Camilerde Kur‟an Öğretimi Programı kapsamında 10.002 kurs 

açılmıĢ, 10.944 öğretici görev yapmıĢ ve 180.646 öğrenci eğitim-öğretim 

görmüĢtür. 

 2014-2015 eğitim-öğretim yılı aralık ayı itibariyle ise 24.888 Kur‟an kursu 

hizmet vermektedir. 

 Ġhtiyaç Odaklı Kur‟an Kursları Öğretim Programları Kapsamında 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında Temel ve Ek Öğretim Programına 1.121.440 

öğrenci kayıt yaptırmıĢtır. 

 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise aralık ayı itibariyle 19.133  kadrolu, 

17.425 geçici ve 18 vekil öğretici olmak üzere 36.577 öğretici Kur‟an 

kurslarında görev görev yapmaktadır. 

 Camilerde Kur‟an Öğretimi Programı kapsamında;  2014 Yılı itibariyle 247. 836 

kursiyer kayıt yaptırmıĢtır. 

 Yaz Kur‟an Kursları 2014 yılında ise; 3.148.793 öğrencimiz Kur‟an-ı Kerim ve 

Temel Dini Bilgiler eğitimi almıĢtır. 

 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Kur‟an kurslarına 4-6 yaĢ grubunda 554 kurs 

açılmıĢ; 246 kadrolu, 512 geçici olmak üzere 758 öğretici görev yapmıĢ, toplam 

15.265 öğrenci eğitim görmüĢtür. 
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Milli Eğitim Bakanlığı (2017) kayıtlarına göre ise: 

 2015-2016 eğitim ve öğretim dönemi okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarını kapsayan örgün eğitim istatistiklerine göre, örgün eğitimden 17 

milyon 588 bin 958 öğrenci yararlanıyor. Bu öğrencilerden 14 milyon 540 bin 

339‟u resmi, 1 milyon 174 bin 409„u özel okullarda, 1 milyon 874 bin 210´u ise 

açık öğretim kurumlarında okuyor. 

 Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2015-2016 eğitim 

öğretim yılında 993 bin 794 tür. 61 bin 203 okul ve kurumdaki öğretmenlerin 

863 bin 126‟sı resmi, 130 bin 868‟i özel okullarda görev yapıyor. Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi öğretmen sayısı 21566‟dır. Ġ.H.L. Meslek Dersleri öğretmen 

sayısı 5448‟dir. 

2. ĠDDĠA VE VARSAYIMLAR 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın Türkiye Ġstatistik Kurumu‟na (TÜĠK) yaptırdığı 

“Türkiye‟de Dini Hayat” anketine göre halkımızın %42‟si Kur‟an‟ı Arapçasından 

okuyabiliyor, %57‟si Kur‟an okumasını bilmiyor.  

Halbuki hem Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı kayıtlarına göre milyonlarca kiĢiye 

yaygın eğitimle Kur‟an eğitimi verilmekte, hem de Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarına 

göre milyonlarca öğrenciye örgün eğitimle Kur‟an eğitimi verilmektedir. Fakat Kur‟an-ı 

Kerim‟i okumayı öğrenenlerin sayısı ise çok azdır. Öyleyse burada bir problem olduğu 

aĢikardır. 

Kur‟an öğretimi uzun bir döneme yayılmasına rağmen, toplumun yarıdan 

çoğunun Kur‟an-ı Kerim‟i okumayı bilmediği anketlerle tespit edilmiĢ bir vak‟adır.    

Kur‟an Kursları ve Ġmam Hatip Liselerinde baĢlayan Kur‟an eğitimi, Ġlahiyat 

Fakültelerinde devam eden detaylı tilavet öğretimi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın 

düzenlediği çeĢitli kurs ve seminerlerle desteklenmesine rağmen etkin bir Kur‟an 

eğitimi Türkiye verilememektedir. Kur‟an öğretiminin problemlerini çözüme 

kavuĢturmakla sorumlu bireylerin, sorunu kendi dıĢındaki unsurlarda aramaları ve 

sürekli muhataplarını suçlamaları çözüme katkı sağlamak yerine konuyu daha karmaĢık 

bir hale getirmektedir (Eğin, 2010: 601). Bu araĢtırmada Kur‟an öğretiminin 

problemlerini çeĢitli yönleriyle ele almaya ve çözüm önerileri sunarak katkı sağlamaya 

çalıĢılacaktır. 
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Somut bir örnek üzerinden izah edecek olunursa, ülkemizde  okutulan elifbâların 

çoğunluğu Ali Haydar Taner tarafından hazırlanan “Ali Haydar Kur‟an-ı Kerim 

Elifbâsı” tertibinde hazırlanmıĢtır.  Ali Haydar Taner tarafından “Hakiki Kolay Elifbâ 

ve Kur‟an-ı Kerim Elifbâsı” ismiyle iki çeĢit elifbâ hazırlanmıĢtır. Kur‟an-ı Kerim 

elifbâsının önsözünde Osmanlıca‟yı öğretmek için hazırladığı “Hakiki Kolay Elifbâ” 

ikmal edilmeden Kur‟an-ı Kerim elifbâsına baĢlanmamalı demiĢtir (Taner, 1927: 1). 

Çünkü Kur‟an-ı Kerim elifbâsı Osmanlıcayı bilenlere göre hazırlanmıĢtır. Taner bu 

kitaptan maksat ana dilinin elifbâsı ile  Kur‟an-ı Kerim arasında bir köprü hizmeti 

görmesi için hazırladığını söylemiĢtir. Bu sebeple de Hakiki Kolay Elifbâ‟yı ikmal eden 

çocuklara harflerin Ģekilleri malum olduğundan eserin baĢ tarafında harf ve kelime 

temrinatı az tutulmuĢ ağırlık ise lisan-ı arabiyenin ve hattı Kur‟an‟ın Türk çocuklarına 

müĢkül gelen cihetlerine yer verilmiĢtir. Bu sebeple 29 sayfa olan derslerin yarıya yakın 

olan 12 sayfası, o dönem ihtiyaç hissedilen Osmanlıcada olmayan el takısına ayırmıĢtır. 

Çünkü Osmanlıca harekesiz okunduğu için el takısındaki lâm‟ın okunup okunmayacağı 

o dönem öğrenciler için önemlidir. Bugün ise Kur‟an metni harekeyle okunduğu için bu 

konu ehemmiyeti haiz değildir. Çünkü kelimeler harekeye göre okunuyor, harekesiz 

olan harfler okunmuyor. Bu sebeplerden dolayı Ali Haydar Kur‟an-ı Kerim Elifbâsı 

tertibinde hazırlanmıĢ elifbâlardan istenilen verim elde edilememektedir. 

Bir diğer örnek ise Kur‟an eğitiminde,  literatürde ve terminolojide karıĢıklıklar 

bulunmaktadır. Terminoloji ile ilgili bir örnek olarak (۱) iĢareti için; âsâr, çeker, kısa 

med, dik çeker, üstüne çeker, dikey fetha, uzatma iĢareti, kısa elif, elif-i sağîra, dik 

çekme, tabi uzatma iĢareti, elif-i hançeriyye vb. 10‟un üzerinde isim kullanılmaktadır. 

Harf ve Hareke isimlerinde Arapça ve Osmanlıca Türkçesi karıĢık kullanılmaktadır. Bu 

hususta bir birliktelik sağlanamamıĢtır. Bu açıdan sabit bir terminolojiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu neden araĢtırma kapsamında kaynaklara inilerek orijinal terimler 

tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Türkçe ve Osmanlıca özelinde ortaya çıkan bu problemin 

benzerlerine Ġslam dünyasında da rastlanılmaktadır. Bu bağlamda Ġslam ülkelerinde 

genelgeçer kullanılan bir elifbâdan bahsetmek de mümkün değildir.  

3. ARAġTIRMANIN YÖNTEM VE KAYNAKLARI 

  Bu tezde, Kur‟an öğretiminde kısa sürede “Daha kolay, daha sağlam ve daha 

kalıcı bir öğrenme nasıl sağlanır?” sorusundan yola çıkılarak öncelikle Kur‟an eğitimi 

sürecinde karĢılaĢılan sorunlar tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun için Kur‟an öğretimi 
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konusunda tecrübe sahibi birçok öğreticinin görüĢlerine baĢ vurularak ön araĢtırma 

yapılmıĢtır. Bu görüĢlere tezin içerisinde çeĢitli kısımlarda yer verilmiĢtir. 

   ÇalıĢmada Kur‟an öğretiminde yöntem ve teknikler üzerinde durarak çeĢitli 

etkinliklerle verimli bir Kur‟an öğretimi için nasıl bir eğitim yapılabileceğine katkı 

sağlanması hedeflenmektedir. Buna binaen geçmiĢten günümüze kadar kullanılan 

100‟ün üzerinde elifbâ incelenmiĢtir. Bu elifbâlardaki olumlu ve olumsuz hususlar tespit 

edilmiĢtir. Türkçe baĢta olmak üzere farklı dillerde okuma yazma öğretimi için 

kullanılan sistemler araĢtırılmıĢtır. Özellikle Arap aleminde yaygın olarak kullanılan 

“El-Kâidetü’n-Nuraniyye” isimli elifbâ sistemi incelemesine tezde yer verilmiĢtir. Bu 

sistemlerin istifade edilebilecek yanları tespit edilmiĢtir.  

AraĢtırmayı temellendirmek amacıyla önce ilgili literatürün taraması yapılmıĢtır. 

Bu konuda sadece Recep Demir tarafından anket yöntemiyle hazırlanan “Yaz Kur’an 

Kurslarında Kur’an Öğretimi” isimli yüksek lisans tezine ulaĢılmıĢtır (Demir, 2010). 

Kısıtlı bir alanda hazırlanan bu tezde sadece mevcut durumun istatiksel analizi 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada Kur‟an öğretimine etkisi olan unsurların oranları ile ilgili 

bulgulara yer verilmiĢ, önerilere ve muhtemel araĢtırmalara tez içerisinde yer 

verilmemiĢtir. Bu verilerden istifade edilerek anketin ilgili kısmı gösterilmiĢtir.   

Elifbâ programlarının içeriği konusunda yapılmıĢ bir tez çalıĢmasına var olan 

literatür kapsamında ulaĢılamamıĢtır. Fakat bu konuda yazılmıĢ bazı makalelere 

ulaĢılmıĢ ve istifade edilmiĢtir. Güncel literatürün yanı sıra, Osmanlı son dönemde 

yazılmıĢ ve günümüzde hazırlanmıĢ 100 civarı elifbâ cüzü incelenmiĢtir. Öne çıkanların 

değerlendirmesine üçüncü bölümde ter verilmiĢtir. Özellikle DĠB‟nın 1970‟ten itibaren 

yayınladığı tüm elifbâlar ile MEB‟in Kur‟an-ı Kerim ders kitapları ve içeriği 

incelenmiĢtir.  

Yukarıda ifade edilen incelemeler sonrasında, var olan elifbâlara bir alternatif 

olarak geliĢtirilen Posterli Elifbâ‟ya ve uygulamalarına yer verilmiĢtir. Bu bağlamda 

Posterli Elifbâ‟nın deneme baskısı yapılarak 2005 yılından 2010 yılına kadar yaz 

Kur‟an kursu ve cami derslerinde pilot uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu eğitimlerde 

her bir öğretici ortalama 15 öğrencisine Posterli Elifbâ ile Kur‟an okumayı öğretmiĢtir. 

Grupların büyük bir kısmı 10. dersin sonunda, kalanlarda birkaç ek ders yaparak 

elifbâyı bitirdiği gözlemlenmiĢtir. Ayrıca eğitim süreci sonunda Kur‟an‟a geçemeyen 

öğrenci olmamamıĢtır. 



 

 8 

Camilerde yetiĢkinlere ve çocuklara bu elifbâ ile sistem uygulanarak eğitim 

verilmiĢtir. Öğreticilerle yapılan müzâkereler ile öğrencilerden elde edilen geri 

dönüĢlerle Posterli Elifbâ üzerinde çeĢitli değiĢiklikler yapılmıĢtır. 2010-2016  

yıllarında da uygulama bir değiĢime uğramadan kullanılmaya devam etmiĢtir.  Mevcut 

elifbâ cüzleri incelendiğinde içerik olarak konular, ufak tefek sıralama farklarıyla 

birbirine benzediği görülmektedir. Bu elifbâda bazı konular fazla yahut gereksiz 

görülerek çıkarılmıĢ, bazı konular eksik görülerek müfredata ilave edilmiĢtir. Diğer bir 

farklılık olarak ise Posterli Elifbâ‟da Seçilen kelimelerin birbirleriyle ilintili ve Kur‟an-ı 

Kerim‟de geçmesine özellikle dikkat edilmiĢtir.  
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I. BÖLÜM 

KUR‟AN EĞĠTĠM SÜRECĠ VE  PROGRAMLARI 

1. KUR‟AN ÖĞRENMENĠN GEREKLĠLĠĞĠ 

 Kur‟an, Hz. Peygamber (SAS)‟e vahiy yoluyla indirilmiĢ; Mushaf‟larda yazılı, 

tevatürle nakledilmiĢ ve okunmasıyla ibadet edilen ilahî bir kelamdır (Demirci, 1997: 

76). Kur‟an-ı Kerim‟in ibadet dili olması, okunmasıyla ibadet edilmesi yani 

okunmasıyla sevap kazanılması özelliği dolayısıyla vahyin baĢlangıcından günümüze 

Kur‟an okumayı öğrenme ve öğretme özel bir ihtimamla üzerinde durulan önemli bir 

eğitim faaliyeti olagelmiĢtir. Her Müslüman en azından onu yüzünden okuyabilmek için 

çaba göstermesi gerekmektedir.  

Ġslam eğitiminin hareket noktasını asırlar boyu Kur‟an oluĢturmuĢtur. Ġslam‟ın 

ilk gününden itibaren Kur‟an‟ın öğrenilmesi ve öğretilmesi gayretleri değiĢik Ġslami 

coğrafyalarda birbirinden farklı veya benzer bir Ģekilde günümüze kadar devam 

etmektedir. 

Kur‟an-ı Kerim'in öğretimi, Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir (Zihni, 1990: 

168). Bu bakımdan, bir toplum içinde bir grup Müslümanın Kur‟an öğrenmesi, 

ezberlemesi ve öğretmesi gerekir. Ancak bu Ģekilde, diğer Müslümanların üzerinden 

ilâhî sorumluluk kalkar; aksi halde bütün toplum günahkar olur (es-Suyuti, 1973: 168). 

Kur‟an öğretiminin, dinimizde büyük bir önemi vardır. Yüce Allah, Kur‟an kıraatıyla 

meĢgul olanları övgüyle anmakta ve onları Ģöyle müjdelemektedir: "Gerçekten, Allah'ın 

kitabını okumaya devam edenler, namazı kılanlar, kendilerini rızıklandırdığımız 

Ģeylerden gizli ve açık infak edenler, asla tükenmeyecek bir kazanç umabilirler (Fatır 

Sûresi, 29-30)." Bir baĢka ayette ise Cenab-ı Hakk'ın, kendilerini salihler (iyi kullar) 

sınıfına kattığı insanlar arasında Kur‟an okuyucuları da vardır: "Onlar, geceleri secdeye 

kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar (Ali Ġmran Sûresi, 13)." 

Peygamberimiz de bu konuya çok önem vermiĢ ve ömrü boyunca, Kur‟an‟ı iyi 

bilenleri hep önde tutmuĢ; teĢvik etmiĢ, müjdelemiĢ, destek olmuĢ ve Müslümanların bu 
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hususa gereken önemi vermelerini istemiĢtir. Hz. Peygamber, “Sizin en hayırlınız 

Kur‟an-ı Kerim‟i öğrenen ve öğretendir (Buhari, Fedailü‟l-Kur‟an, 21).” hadisi ile 

Kur‟an öğretenleri ve öğrenenleri teĢvik ederken, Kur‟an‟ın nazil olmaya baĢladığı 

zamanlarda ona muhatap olanlar büyük oranda yetiĢkinlerdi. Dolayısı ile Kur‟an 

eğitimine tabi tutulanların ilk olarak yetiĢkinler olduğunu söylemek mümkündür. 

Daha sonraki devirlerde de Müslümanlar, Kur‟an öğretimine büyük değer 

vermiĢlerdir. Gerek mescid ve camilerde, gerek okullarda ve gerekse özel olarak tutulan 

hocalar vasıtasıyla, çocuklara ilk öğretilen Ģey, Kur‟an-ı Kerim olmuĢtur. Ġslam dininde 

Kur‟an‟ı okumayı öğrenmek ona karĢı bir sorumluluktur. 

2. TARĠH BOYUNCA KUR‟AN ÖĞRETĠMĠNE KISA BAKIġ 

2.1. Peygamber Efendimiz Dönemi 

Kur‟an öğretim tarihi, Kur‟an Mekke‟de inmeye baĢladığı için Kur‟an öğretimi 

de 610 yılında Mekke‟de Hira Mağarasında Kur‟an‟ın inzaliyle baĢlamıĢtır. 

Peygamberimiz, kendisine vahyedilen ayetleri derhal vahiy katiplerine yazdırır ve bu 

kiĢiler ayrıca Müslümanlara tebliğ edilirdi. Müslümanlar da gelen vahyi öğrenip 

yazarlar ve ezberlemeye çalıĢırlardı. Böyle hem yazı ile hem de ezberleme yoluyla 

Kur‟an öğretimi gerçekleĢmiĢ oluyordu. 

Hz. Peygamber daha Mekke'de iken, ashaptan Erkam'ın evinde bizzat Kur‟an 

öğretimine baĢlamıĢtır. Aynı Ģekilde Ġslam dininin Mekke dıĢına yayılmasıyla birlikte, 

Hz. Peygamber bu beldelere sahabeden seçtiği bazı kimseleri Kur‟an öğretmek üzere 

göndermiĢti. Hicretten iki yıl önce, Birinci Akabe Bey'atini (m. 620) müteakip, Mus'ab 

b. Umeyr'i, Kur‟an öğretmeni olarak Medine'ye göndermiĢtir. Mus'ab, Sa'd b. Zürare'nin 

evine yerleĢmiĢ ve öğretmenlik vazifesini burada yapmıĢtır. Ayrıca o, Müslümanlardan 

muhtelif Ģahısların evlerini dolaĢarak, onlara Kur‟an okutmuĢtur (Ġbn Sa‟d, ts.: 118). 

Kur‟an‟ı en güzel okuyanlardan biri olan Muaz b. Cebel de zekât memurluğu ve 

Kur‟an öğretimi için Yemen‟e gönderilmiĢti. Diğer bazı meĢhur sahabeler de aynı 

görevler için Arabistan‟ın çeĢitli bölgelerine gönderilmiĢlerdir (Dağ, 1974: 2).  

Hicretten sonra da Peygamberimizin mescidi, bir "daru'l-kurra" (Bozkurt, 1993: 

8/543) gibi kullanılmıĢtır. Zira Suffe talebeleri, esas itibariyle Kur‟an tahsil ediyorlardı 

(Çetin, 1982: 114-115). Bir süre sonra Suffe'nin yetersiz kalması sebebiyle, 

Peygamberimiz tarafından, Medine'nin çeĢitli mahallelerinde mektepler açılmıĢtır. 
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Bunlardan birisi de hicri ikinci yılda Medine'de, Mehreme b. Nevfel'in evinde tesis 

edilen ve "daru'l-kurra" adını taĢıyan Kur‟an mektebidir (Hamidullah, 1969: 77). 

2.2. Osmanlı Dönemi  Elifbâ Öğretimi 

Halkın büyük çoğunluğu Müslüman olan Osmanlı topraklarında eğitim-öğretim 

müesseselerinin hemen hepsinde Ġslami ilimler okutulmaktaydı. Bu ilimlerin baĢında da 

Kur‟an‟ın ilmi geliyordu. Osmanlı  eğitim sisteminde Kur‟an elifbâsının öncelikli 

olması, medreselerde Kur‟an, Hadis, ve Fıkıh derslerinin tamamının Arapça olması 

sebebiyle denebilir. Öğrenci daha ilköğretiminden itibaren Kur‟an‟la tanıĢıyor, uzun 

müddet onun usûlüne uygun okunması, ezberlenmesi ile meĢgul oluyordu. Kur‟an 

öğretiminin yapıldığı yerlerin baĢında örgün eğitim müesseseleri gelmekteydi. 

Osmanlı Devleti‟nde tedrisatta genel olarak elifbâ ve Kur‟an-ı Kerim‟i okumayı 

öğretme Cumhuriyet dönemine kadar her devirde yerini almıĢtır. Sıbyan mekteblerinde 

okuma-yazmaya Osmanlıcayı öğreten elifbâ ile baĢlanırdı. Kur‟an öğretimi  için 

elifbâların sonuna gerekli ilaveler yapılırdı. 

Osmanlıca‟da alfabe öğretiminde çeĢitli yöntemler vardır: 

2.2.1. Adlandırma Yöntemi: Harfleri önce Elif, Be, Cim, Dal, Sin.... gibi adlarıyla 

bildirip, sonra heceler ve sözcükler oluĢturmaktır. Arapçada harfin adı ayrı ,okunuĢu 

ayrıdır. Harfin adından sonra harekenin sesi verilir. Bu yönteme „adlandırma” (tesmiye) 

yöntemi denir. Elifbâ öğretiminde en eski yöntem budur. Ġsimle Heceleme de ise “C 

harfinin hecelenmesinde Cim üstün ce, Cim esre ci Ģeklindedir. 

2.2.2. Ses Yöntemi (savti usul): Önce, sözcükler hecelere, heceler seslere ayrıldıktan 

sonra, çıkan sesin harfi yazdırılır. Harften heceler ve hecelerden kelimeler yapılır: B, d, 

t, r gibi. Arapça harfler harekesiz öğretilemeyeceğinden, bu yöntem de salık verilemez.  

2.2.3. Sözcük Yöntemi: Bu yöntemde çocuklara harfler ve heceler öğretilmeden önce 

doğrudan doğruya kısa heceli sözcüklerin okutulmasından ve yazdırılmasından baĢlanır. 

Bu yöntemle baĢarılı bir öğretim yapabilmek için, her Ģeyden önce, buna uygun bir 

kitabın bulunması gerekir. Burada “kısa hece” ile amaçlanan bir ve iki harfli hecelerdir. 

Bunların okunması ve yazılması kolaydır: Ay, baba, dede gibi. Gittikçe çok hecelerle 

yeni sözcüklerin öğretilmesi sürdürülür. Anlamlı hece ve sözcükler yazdırmak yolu  ile 

öğretime doğrudan doğruya bu yöntemle baĢlanmasını istenmektedir. Harflerin ayrıca 

öğrenilmesine gerek görülmemiĢtir. 
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2.2.4. Karma Yöntem: Ses yöntemi ile sözcük yönteminin birbiriyle karıĢımından 

oluĢmuĢtur. Bu yöntem ile öğretim yaparken, sessiz harfler soyut olarak, örneğin (b, e, 

k) Ģeklinde söylenilmeyecek, kendilerinden sonra gelen bir sesli ile birlikte, örneğin  

baba, baca, ada, kara, kaba gibi anlamlı hece ve sözcükler içinde öğretilecektir 

(BinbaĢıoğlu, 1992: 7-9). 

 

2.3. Cumhuriyet Dönemi Kur‟an Eğitimine BakıĢ 

  1923‟te Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢ  ilanından sonra Kur‟an 

öğretimini Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı üstlenmiĢtir. Osmanlı Devleti‟nin yıkılmasına 

kadar aralıksız devam eden Kur‟an dersi, Cumhuriyetin kuruluĢ yıllarında okullarda 

öğretilirken 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat kanunu Kur‟an eğitiminin 

sınırlanmasına yol açmıĢtır (Öcal, 1998: 242). Kur‟an eğitimi 1926‟dan sonra 

müfredattan çıkarılmıĢ ve 1928 harf inkılabıyla da yasaklanmıĢtır. 1928 yılında kabul 

edilen harf inkılâbı doğrultusunda 1929-1930 öğretim yıllarında Arapça ve Farsça 

dersleri ortaokul müfredatından çıkarılmıĢtır. Din dili olarak iĢlev gören Arapçanın 

harflerinin yasaklanması o tarihte sayıları çok az olan Kur‟an Kurslarındaki öğretimi de 

olumsuz etkilemiĢ ve Kur‟an öğrenilmesini zora sokmuĢtur.  

 Türkiye‟de 1930-1949 yılları arasında yaklaĢık 20 yıl boyunca okullarda din 

dersi okutulmamıĢtır. Bu dönemde Kur‟an eğitimi gizli yapılmıĢtır. 14 mayıs 1950 

tarihinde yapılan seçimlerden birinci çıkan Demokrat Parti (DP) yönetimi sonrasında 

ezan Arapça aslına dönmüĢ, Kur‟an eğitimi tekrardan açıktan yapılmaya baĢlanmıĢtır.  

Yasak ve baskı dönemlerinde Kur‟an öğretim faaliyetleri devam edememiĢ 

sekteye uğrayarak gerilemiĢtir. Bunun sonucu olarak Kur‟an eğitimi yıllarca gizli ve 

açık olarak çok kötü Ģartlarda ve ilkel metotlarla ilgili ilgisiz kiĢilerce fedakarlıklar 

yapılarak yürütülmüĢtür. Bu hususta fahri Kur‟an kursları da özel gayretler 

göstermiĢlerdir. Kur‟an öğretimi ülkedeki olumlu siyasi geliĢmeler sonrası 1950 

yılından itibaren camilerde açıktan yapılmaya baĢlanmıĢtır. Uzun yıllar ailede veya 

okulda  Kur‟an eğitimi alamayan çok sayıda vatandaĢ, Kur‟an kurslarında ve camilerde 

Kur‟an öğrenmiĢtir. BaĢta Diyanet ve din eğitimcileri olmak üzere Kur‟an öğretiminde 

yasaklar ve baskılar sebebiyle yetkililerin bu konuya uzun süre ilgisiz kalarak Kur‟an 

öğretimi ile ilgili metot ve materyal geliĢtirilmesi ihmal edilmiĢtir. Bu sebeple Kur‟an 

öğretimi sistemli bir Ģekilde yapılamamıĢtır. Yeni bir sistem geliĢtirilemeyince de bu 

gün bile Osmanlıdan tevarüs eden sistem halen uygulanmaya devam etmektedir. Bu 
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sistem de temel olarak Kur‟an eğitimi üzerine olmayıp Osmanlıca üzerine 

temellendirilmiĢtir.  

  Ülkemizde Kur‟an öğrenilmesi ve öğretilmesi siyasi ve sosyal kaynaklı çeĢitli 

sebeplerden dolayı zamana zaman sekteye uğramıĢtır. Kur‟an öğretimi tarih boyunca 

hem devlet eliyle, hem de özel kiĢi ve kuruluĢlar eliyle yapılmıĢtır.  

1980-1995 yıllarında 5.sınıfı bitiren öğrencilerin bir kısmı örgün eğitime 1 yıl 

ara vererek Kur‟an kurslarında, Kur‟an okuma ve temel dini bilgiler derslerini yeterli 

düzeyde öğreniyorlardı. 1994-1995 öğretim yılı, Kur‟an kurslarının kurs ve öğrenci 

sayısı itibariyle en parlak yıllarından biri olmuĢtur. Bu yıl itibariyle kurs sayısı 5483‟e 

ulaĢmıĢtır. Öğrenci sayısı ise 172.053‟ü yüzünden okuyan, 21.475‟i hafızlığa çalıĢan 

olmak üzere toplam 193.528 kiĢi olmuĢtur. Aynı yıl 3208 erkek, 827 kız öğrenci 

hafızlık belgesi almıĢtır. Ancak 1997 yılında kesintisiz zorunlu ilköğretime geçilince 

kurs sayısı ile birlikte öğrenci sayıları da azalmaya baĢlamıĢtır (Çağrıcı, 2002: 25/424). 

1997 tarihinde 8 yıllık kesintisiz eğitimin yürürlüğe girmesiyle birlikte Kur‟an 

kursları da tekrar öğrenci azlığı sorunu baĢlamıĢtır. Birçok Kur‟an kursu 

öğrencisizlikten dolayı kapanma noktasına gelmiĢtir. Sekizinci sınıfı bitiren öğrencilerin 

ara vermeden liseye devam etmeleri dolayısı ile 8 yıllık eğitimini tamamlayan 

öğrenciler Kur‟an dersinin ve temel dini bilgilerin öğretildiği Ġmam Hatip Orta 

Okullarının da kapanmasıyla Kur‟an okuma bilgisinden mahrum olarak Ġmam Hatip 

Lisesine gelmek durumunda kalmıĢtır. Artık Kur‟an okuma ve temel dini bilgiler 

derslerini ise Kur‟an Kurslarında değil, camilerde Yaz Kur‟an Kursları‟nda almak 

durumunda kalmıĢlardır. Ancak camilerde büyük bir öğrenci yığılması olunca camilerde 

yeni Ġmam Hatip Lisesi mezunu öğrenciler yardımcı hoca olarak görevlendirilmiĢtir. 

Bunun sonucu olarak da eğitim, istenilen seviyenin çok altında kalmıĢtır. Ayrıca 1999 

tarihinde bu kurslara yaĢ sınırı getirilmiĢ, sadece 5. Sınıfı bitiren öğrenciler 

katılabilmiĢlerdir. 

3. GÜNÜMÜZDE KUR‟AN ÖĞRETĠMĠ VE ÖĞRETĠM PROGRAMLARI 

Günümüzde Türkiye‟de Kur‟an öğretimi hem örgün, hem de  yaygın eğitim 

yoluyla sürdürülmektedir. Yaygın eğitim alanında DĠB‟na bağlı eğitim yapan Kur‟an 

kursları ile camiler ve yaz aylarında yine DĠB‟ınca sürdürülen bir öğretim faaliyeti 

olarak yaz Kur‟an kursları bulunmaktadır. Yaygın Din Eğitimi faaliyeti olarak arzu 
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eden herkese Ġslam dininin temel kaynağı, Kur‟an‟ı doğru ve usulüne uygun 

öğrenebilmesi  sağlanmaktadır. 

Yaygın din eğitimindeki hedef kitle okul öncesi yaĢtaki çocuklar, okula devam 

eden çocuklar ve gençler, okula gitmemiĢ veya okulu tamamlayamamıĢ genç ve 

yetiĢkinler, camilerde cemaat, Kur‟an kurslarında öğrenci ve kursiyerler, yani her 

yaĢtaki öğrenenler ve öğrenmek isteyenlerdir. Yaygın eğitimin temel özelliği kısa süreli 

kurslar aracılığıyla eğitimin yapılmasıdır. Çünkü bu eğitimin ana hedef kitlesi olan 

yetiĢkinler, öğrenirken çocuk ve gençlerden daha acelecidirler. 

Yaygın din eğitiminin faaliyet alanları da çok çeĢitlidir. Bunlar aile, cami ve 

mescitler, Kur‟an kursları, cezaevleri, çocuk ıslahevleri, huzurevleri, yetiĢtirme yurtları 

ve hastanelerdir. Camiler ve Kur‟an Kursları; yaygın Kur‟an eğitimi çalıĢmalarının 

yapıldığı merkezlerin baĢında gelir. 

Örgün eğitimde ise, Kur‟an öğretimi  önceleri sadece Ġmam Hatip Liselerinde ve 

Ġlahiyat Fakültelerinde yapılmakta iken günümüzde MEB‟e bağlı hemen hemen tüm 

okullarda yapılmaktadır. MEB‟e bağlı eski adıyla Halk Eğitim Merkezleri, yeni adıyla 

Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri‟nde de yaygın eğitim faaliyeti yoluyla da Kur‟an-ı 

Kerim dersleri verilmektedir. 

Kur‟an Kursları, Ġmam Hatip Liseleri, Ġlahiyat Fakülteleriyle devam eden tilavet 

öğretimi, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın düzenlediği çeĢitli kurs ve seminerlerle 

desteklenmesine rağmen sonucun değiĢmediği görülmektedir. Kur‟an öğretiminin 

problemlerini çözüme kavuĢturmakla sorumlu bireylerin, sorunu kendi dıĢındaki 

unsurlarda aramaları ve sürekli muhataplarını suçlamaları çözüme katkı sağlamak 

yerine konuyu daha karmaĢık bir hale getirmektedir (Eğin, 2010: 601-602).  

Kur‟an öğretiminin bu kadar çok kurumda ve çok sayıda kiĢiye verilmesi, eğitim 

süresinin uzun bir döneme yayılmasına rağmen, hem nicelik hemde nitelik olarak arzu 

edilen baĢarı elde edilememektedir. 

 Burada öğretim programlarını esas alarak kısaca bu öğretim kademelerindeki 

Kur‟an öğretimine ve ders programlarına temas edilmesi konunun incelenmesine katkı 

sağlayacaktır. Ders Programı: “Öğretim programı içinde yer alan ve dersle ilgili olan 

eğitim faaliyetlerinin sistematik bir Ģekilde düzenlenmesidir” (Aydın, 2005: 59). BaĢka 

bir ifade ile “ders programı, bir dersin amaç, muhteva, öğretme-öğrenme süreçleri ve 
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değerlendirmeden oluĢan programdır” (Aydın, 2005: 59) Yöntem ise (menhec=method); 

Bir hedefe ulaĢmak için izlenen planlı en kısa yoldur. 

3.1. DĠB Kur‟an Kursları Öğretim Programı 

DĠB‟e bağlı Kur‟an Kurslarında isteğe bağlı eğitim yapılmakta, buraya her 

yaĢtan öğrenciler gelebilmektedir. Bu Kurslar için hazırlanan öğretim programının 

amaçları ve öğretim ilkeleri sıralanırken, orijinal metni güzel okuma hedeflenmiĢtir. 

Ancak bu amaçlara nasıl ulaĢılacağı ve öğretim uygulamasının nasıl yapılacağı ile ilgili 

bilgiler programda yer almamıĢtır. Bu da öğreticiler açısından önemli bir zorluktur. Bu 

nedenle Kur‟an Kursları öğreticileri, öğretim teknikleri açısından desteklenmek 

durumundadır. 

Kur‟an-ı Kerim elifbâsı ve  ders  içeriği Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Eğitim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır (DĠB, 2004: 11). Kur‟an 

eğitiminin etkin olarak yapıldığı ve vatandaĢların din eğitimi ihtiyacını karĢılamak üzere 

devlet eliyle açılan bu Kur an Kursları, 2 Ģer aylık 4 dönemden oluĢan 8 aylık bir sürede 

eğitim vermektedir. Ve bu kurslar cumhuriyetin kuruluĢundan beri varlığını bir Ģekilde 

sürdürmektedir. 

YetiĢkinler Kur‟an eğitimini ya Kur‟an kursundan ya da camilerden almaktadır. 

Kur‟an kurslarında genelde bayanlara yüzünden Kur‟an okuma ve hafızlık eğitimi 

verilirken erkek Kur‟an kurslarında ise genelde hafızlık ağırlıklı olmakta ve kursa 

katılanlar genel olarak küçük yaĢta olan öğrencilerden oluĢmaktadır. Mevzuatta bir 

sınırlama olmamakla birlikte uygulama genelde bu Ģekildedir. YetiĢkin erkekler bu 

kurslardan değil camilerde açılan kurslarda Kur‟an eğitimi almaktadır.  

3.2. Yaz Kur‟an Kursları Öğretim Programı 

Bilindiği üzere yaz aylarında yoğun bir Ģekilde DĠB‟in organizasyonu ile yaz 

Kur‟an Kursları açılmaktadır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, uzmanların katkılarıyla 

genellikle camilerde sürdürülen yaz kursları için bir öğretim programı ve bir öğretici 

kılavuzunu hazırlamıĢtır. Hazırlanan programda öğretim ilkeleri sıralanırken, orijinal 

metnin kısa sürede  okunması hedeflenmiĢtir (DurmuĢ vd., 2007: 77, 89). 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yakın zamana kadar Kur‟an ve dini bilgiler öğretimini 

geleneksel tarzda yürütmekte olan yaz kurslarını ele alarak onları ortaya çıkan ihtiyaçlar 

ve değiĢmeler çerçevesinde yeniden yapılandırma yoluna gitmiĢtir. Bu manada elli yılı 

aĢkın bir zamandan beri görev yapan yaz kursları için ancak 2004 yılında ayrıntılı bir 
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müfredat hazırlanabilmiĢtir. Bu tarihe kadar Yaz Kur‟an Kursları tamamen din 

görevlilerinin kendi beceri ve gayretleri çerçevesinde yürütülmüĢtür. BaĢkanlık 2004 

yılında çıkartılan Yaz Kur‟an Kursları Öğretim Programlarını daha da geliĢtirerek 2005 

yılında kur sistemine göre yeniden düzenlemiĢtir. Program öğrencilerin bilgi ve 

becerilerine göre ayrıĢtırılmasını esas alan “kur” sistemine göre yapılandırılmıĢtır. 

Program her biri üç haftalık bir eğitim süresini ihtiva eden üç kur halinde 

düzenlenmiĢtir. Kurslarda gerçekleĢtirilmesi hedeflenen eğitim, “Kur‟an‟ı Yüzünden 

Okuma Becerini Kazandırma” ile “Temel Dini Bilgileri”ni kapsamaktadır (BaĢkurt, 

2007: 127). 

Örgün eğitim içinde olan öğrenciler de yaz aylarında camilerde ve Kur‟an 

kurslarında açılan yaz Kur‟an kurslarına katılarak Kur‟an‟ı öğrenmeye çalıĢmaktadırlar. 

Yaz kurslarında 3 dönemden oluĢan 9 hafta süreli eğitimin ise günlük 3 saat dersin 2 

saati Kur‟an dersine ayrılmıĢ olmasına rağmen verim elde edilememektedir. Bu kurslar 

da 1950 yılından beri vardır. 28 ġubat 1997 darbesi uygulamalarından biri olan Kur‟an 

kurslarına giden çocuklara 12 yaĢ sınırı getiren uygulama 2012‟de sona ermiĢtir. 2012 

Yaz Kur‟an Kurslarında her yaĢ grubundan olan öğrenciler kabul edilmiĢtir. Bu kurslar 

Kur‟an öğretimine daha erken yaĢlarda baĢlayarak Kur‟an ve dini bilgiler öğretimindeki 

eksikliğin telafisinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Yaz Kur‟an Kurslarında aynı anda yüzbinlerce öğrenci öğretim görmektedir. 

2014 yılında Yaz Kur‟an Kurslarında okuyan öğrenci sayısı 3.148.793‟tür. Ülkemizde 

genel olarak vatandaĢların bir çoğu hayatında en az bir kere dahi olsa bu kurslara 

katılmıĢ, cami ortamında bulunmuĢ, o havayı teneffüs etmiĢtir. Bunun yanında Yaz 

Kur‟an Kurslarına gelen birçok insanın hayatının bir baĢka döneminde tekrar eğitim 

fırsatını yakalayamayacak olması da buralardaki eğitimin önemini ortaya koymaktadır. 

Eğer bu kurslarda baĢarılı bir Ģekilde Kur‟an okuması öğretilebilirse ülkemizdeki 

Kur‟an okuyanların oranında kayda değer bir artıĢ olacaktır. 

Yaz Kur‟an Kurslarını diğer kurslardan ve örgün eğitimden ayıran en önemli 

özellik isteğe bağlı oluĢu, çoğu camilerde açılması ve ağırlıklı olarak ilköğretim 

çağındaki öğrencilerin bu kurslara devam etmesidir.  

3.3. Cami Dersleri Öğretim Programı 

  Bu program, DĠB.‟nın yürütmekte olduğu Kur‟an kursu hizmetlerinden 

faydalanma imkânı bulamayan, ama Kur‟an-ı Kerim, meali ve gerekli dini bilgileri 

öğrenmek isteyen bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla hazırlanmıĢtır. 
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Programda, Kur‟an-ı Kerim‟i temel tecvit bilgilerine uygun olarak yüzünden okuma ve 

ezbere ilaveten, öngörülen bölümlerin meali ve temel dini bilgiler de yer almaktadır. 

50‟Ģer saatlik 3 kur olarak hazırlanan programın her kurunda 34 saat Kur‟an-ı 

Kerim ve 16 saat dini bilgiler dersi öngörülmüĢtür. Haftada 6 saatlik programın 3 saati 

Kur‟an-ı Kerimi yüzünden okuma, 1 saati ezber ve 2 saati dini bilgiler olarak 

planlanmıĢtır (DĠB, 2010). Ġlk kurda Kur‟ana geçilmesi hedeflenmiĢ, diğer kurlar  ise 

okumayı geliĢtirme ve tecvid bilgilerine ayrılmıĢtır. 

3.4. MEB. Kur‟an-ı Kerim Dersi Programı 

Yürürlükte olan MEB programı tüm sınıflarda birbirine yakın Kur‟an eğitimi  

dersini öngörmektedir (Yılmaz, 2010). Ġçerik olarak DĠB.‟nın programına çok yakındır. 

Kur‟an-ı Kerim ders kitapları ve içeriği Milli Eğitim Bakanlığı Din öğretimi Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır (MEB, 2016).
 
Kur‟an öğretimi, Lisede bir ders 

yılında  72  saatlik bir programdır. 

2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk ve orta öğrenimde seçmeli Kur‟an dersleri 

koyulmuĢtur. Aynı yıl Kur‟an-ı Kerim dersi yetiĢkinler için de eski adıyla Halk Eğitim 

Merkezleri, yeni adıyla Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerinde verilmektedir. 

Günümüzde de uygulama devam etmektedir. 

Ġmam-Hatip Orta Okulu‟nda baĢlayan Kur‟an öğrenimi ve Ġmam-Hatip 

Liseleriyle ihtisas seviyelerine ulaĢtırmayı hedeflemektedir. Bu okullardan mezun olan 

öğrenciler Kur‟an kurslarında ve camilerde görev alarak Kur‟an eğitimi vermektedir. Bu 

sebeple bu okullarda sadece Kur‟an okuması öğretilmesi yeterli olmayıp Kur‟an‟ı 

baĢkalarına öğretecekleri için Kur‟an öğretim teknikleri dersleri de verilmesi 

gerekmektedir. 

3.5. Ġlahiyat Fakültelerinde Kur‟an Öğretimi 

Günümüzde Ġlahiyat fakültelerine gelen öğrenci Kur‟an okumasını bildiği kabul 

edilerek müfredat oluĢturulmaktadır. Bu sebeple ilahiyatlarda elifbâ öğretimi 

yapılmamaktadır. Ġlahiyat Fakültelerinde zorunlu olarak yürütülen “Kur‟an Okuma ve 

Tecvid Dersi” isimli derste Kur‟an‟ın güzel,  doğru ve seri okumasını öğretmek ve 

tecvit kuralarının kavratılması  ile sınırlıdır. Öğrenilen Kur‟an‟ın baĢkasına nasıl 

öğretileceği ile ilgili program birkaç Ġlahiyat Fakültesinde seçmeli olarak verilmektedir. 

Kur‟an okuma ve tecvid adı altında okutulan derslerde, Kur‟an dersinin, orijinal metnin 

yüzünden okunması ve ezberletilmesine hasredilmesi sonucunu doğurmuĢtur. Esas 
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olarak bu fakültelerden mezun olanlar Kur‟an öğretecek kiĢilerin en baĢında 

gelmektedir. Bunun için özellikle Ġlahiyat Fakültelerinde Kur‟an‟ın  öğretim 

tekniklerinin öğretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. DKAB öğretmenliği de Ġlahiyat 

Fakültelerin kategorisinde değerlendirilmiĢtir. 

3.6. Kur‟an Öğretim Teknikleri Dersi ve Hizmet Ġçi Eğitim Kursları 

Her ilmin kendine mahsus öğretim yöntemleri olduğu gibi Kur‟an-ı Kerim 

okumayı öğrenmenin ve öğretmenin de özel yöntemleri vardır. Kur‟an-ı Kerim 

öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin neler olabileceğini uygulamalı olarak 

öğreten bir ders hem Ġmam Hatip Liselerinde hem de ilahiyat fakültelerinde zorunlu 

dersler içerisinde yerinini almasına ihtiyaç vardır. Bunun için Kur‟an öğretim yöntem 

ve teknikleri ile bunlarla alakalı problem ve çözüm önerileri üzerinde çalıĢmalara ayrıca 

ihtiyaç duyulmaktadır.   

Elifbâ  okumada ve okutmada farklı metotların uygulandığı bir vakıadır. Elifbâ 

öğretiminde  kullanılan farklı metotlar beraberinde farklı sonuçları da getirmektedir. 

GeçmiĢte kullanılan yöntemler, bu alanda yapılan çalıĢmalara temel oluĢturmaktadır. 

Bütün bu çalıĢmalardan daha verimli sonuç elde etmek, daha kısa zamanda hedefe 

ulaĢmak, öğretici ve öğrencinin iĢini biraz daha kolaylaĢtırabilmek için yapılabilecek 

neler olursa, onları planlayıp uygulamaya koymak gerekmektedir. Hatta bu konuda 

elifbâ alanında uzmanlara da ihtiyaç vardır. 
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Tablo 1: DĠB Kur‟an Kursu Kur‟an-ı Kerim ders programı 
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Tablo 2: MEB  9. Sınıf Kur‟an-ı Kerim ders programı 
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Tablo 3: MEB  10. Sınıf Kur‟an-ı Kerim ders programı 
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Tablo 4: DĠB Yaz Kur‟an Kursu Kur‟an -ı Kerim ders programı I.Kur 
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Tablo 5: DĠB Yaz Kur‟an Kursu Kur‟an-ı Kerim ders programı II.Kur 
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  Tablo 6: DĠB Cami dersleri Kur‟an-ı Kerim ders programı I.Kur 
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Tablo 7: DĠB Cami dersleri Kur‟an-ı Kerim ders programı II.Kur 
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4. KUR‟AN OKUYABĠLMENĠN ĠSTATĠSTĠKSEL DURUMU 

Ülkemizdeki Kur‟an okuyabilenlerin genel durumu için son yıllarda yapılan 2 

anketteki ilgili kısımların istatistiki bilgileri aĢağıda sunulmuĢtur. 

4.1. “Kur‟an‟ın Anlamı ile BuluĢmak” AraĢtırması 

Zinde Sosyal GeliĢim Derneği tarafından Kur‟an-ı Kerim okunması ile ilgili 

Ankara Sosyal AraĢtırmalar Merkezi (ANAR)‟ne kamuoyu anketi yaptırılmıĢtır.  

19-22 Ekim 2007 tarihleri arasında yapılan “Kur‟an‟ın Anlamı ile BuluĢmak 

AraĢtırması‟a göre Türk halkının yüzde 38‟i Kur‟an‟ı Arapçasından okumasını biliyor,  

yüzde 62‟si  ise Kur‟an okumasını bilmiyor (ANAR, 2007: 103-124) 

 

4.2. Türkiye'de Dini Hayat AraĢtırması 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın 15 Mayıs -20 Eylül 2013 tarihleri arasında Türkiye 

Ġstatistik Kurumu‟na (TÜĠK) yaptırdığı  "Türkiye'de Dini Hayat AraĢtırması" na göre 

nüfusunun yüzde 99,2'si Müslüman olan Türkiye'de nüfusun yüzde 41,9‟u Kur‟an‟ı 

Arapçasından okuyabildiğini söylemiĢ,yüzde 57‟si  ise Kur‟an-ı Kerim'i Arapçasından 

okumayı bilmediklerini söylemiĢtir. Bir diğer   sonuca göre: Kur‟an-ı Kerim'i 

Arapçasından okumayı öğrenmeyi  isteyen kiĢi oranı, Yüzde 74 tür. (TÜĠK 2013: 89, 

93) 
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II. BÖLÜM 

ELĠFBA ÖĞRETĠMĠ ve STANDARDĠZASYONU  

1. KUR‟AN ÖĞRETMENĠN ÖNEMĠ  

Kur‟an-ı Kerim Ġslam dininin temel kaynağıdır. Ġslam toplumlarının temel 

referansı olan Kur‟an-ı Kerim indiriliĢinden itibaren tüm Müslümanların baĢucu kitabı 

olmuĢtur. Kur‟an-ı Kerim‟in dili, anadilleri ne olursa olsun Müslümanları birleĢtiren ana 

unsurdur. Kur‟an-ı Kerim‟in gerek lafız yönüyle, gerekse anlamca öğrenilmesi esastır.  

Kur‟an-ı Kerim‟in dili Arapçadır. Dolayısıyla Kur‟an-ı Kerim metninin doğru 

bir biçimde okunabilmesi için de öncelikle Arap alfabesinin ve okuma kaidelerinin 

öğrenilmesi gerekir. Bu sebepledir ki, her Kur‟an okuyucusunun, Kur‟an‟ı okurken 

dilini hata(lahn)dan koruması gerekir. Kırâat bilginleri ilâhi kelâma yakıĢır bir tarzda 

Kur‟an‟ın kelime ve harflerinin nasıl telaffuz edileceğine dair ölçüleri belirlemiĢlerdir. 

Bu itibarla her akl-ı selim sahibi Kur‟an okuyucusu, bu konuda bir dayanağı olmadan, 

belli-belirsiz ortaya atılan sözlere değil, konunun uzmanı olan âlimlerin eserlerinde 

tespit ettikleri usul ve kaidelere uymalıdır. 

Kur‟an-ı Kerim'in, tarihsel süreç içinde diğer Arapça metinlerden farklı olarak 

kendine özgü bir okunma biçiminin oluĢtuğu bilinmektedir. Türkler de ilk dönemlerden 

beri Kur‟an-ı Kerim‟i, Arapçanın fonetik yapısı ve tecvit kuralları çerçevesinde ortaya 

çıkan bu kendine özgü okunuĢ biçimine bağlı kalarak okuya gelmiĢlerdir. Buna göre 

Kur‟an‟ın okunmasına talip olanlar, O‟nun okunuĢu ile ilgili teknikleri ve kuralları, 

uygulamalı bir biçimde öğrenmekte, Kur‟an-ı Kerim'i doğru ve güzel bir Ģekilde 

okumakla yüküm olmaktadırlar. Bu anlamıyla okuma, yazıyı çözüp seslendirme 

çabasıdır ki bu beceri elifbâ cüzleri ile kazandırılmaya çalıĢılmaktadır. 

Yüce Allah Kur‟an-ı Kerim ‟i  fasih bir Arapça ile indirmiĢtir. Kur‟an-ı Kerim‟in  

Arapça indirildiği kendisinde toplam on ayrı yerde (Yusuf, 12/2; Ra‟d, 13/37; Nahl, 

16/103; ġura, 42/7; Zuhruf, 43/3; Zümer, 39/28;  Fussilet, 41/3 ; Ahkaf, 46/12 ) Arapça 
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olduğunu ifade eden ayetlerden  sadece mananın değil, elfazının da Kur‟an kavramının 

içeriğine dahil olduğu açık ve kesin bir Ģekilde anlaĢılmaktadır.  

Bir ayeti kerimede :“ġüphesiz O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiĢtir. Onu 

Ruhu‟l-emin (Cebrail), uyarıcılardan olasın diye, senin kalbine apaçık Arap diliyle 

indirdi.” (ġuara Sûresi, 192-195) buyrulmakta, diğer bir ayeti kerimede ise  “Böylece 

biz onu Arapça bir Kur‟an olarak indirdik.” (TâHâ Sûresi, 113) buyrulmaktadır. 

Kur‟an-ı Kerim‟i doğru okuyabilmek önemlidir. Örneğin namazın farzlarından 

biri “Kıraat”tir.  Namaz ibadetinin geçerli olması kıraatın düzgün olmasına bağlıdır. Bu 

durum Kur‟an-ı Kerim‟in yüzünden doğru okunmasının önemli olduğunu gösterir. 

Bundan dolayı Hz.Muhammed‟den günümüze tüm Müslümanlar Kur‟an-ı Kerim‟i 

indirildiği biçimde, harflerin telaffuz Ģekilleri ve tecvid kurallarına uygun öğrenmeye ve 

okumaya dikkat etmiĢlerdir. Müslüman bireylerin Kur‟an-ı Kerim‟i güzel okuma 

becerilerini geliĢtirmek için modern eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinden 

yararlanılması kaçınılmazdır. Ġbadet ve dini törenlerin ayrılmaz parçası Kur‟an-ı 

Kerim‟dir. Ġbadetlerin istenilen Ģekilde yerine getirilebilmesi için Kur‟an-ı Kerim‟in 

tecvid kurallarına uygun olarak okunması, bazı sûre ve ayetlerin ezberlenmesi de 

gerekmektedir. Kur‟an  öğrenmenin önemine paralel olarak öğretmekte bir o kadar 

önem arz etmektedir. 

2. KUR‟AN ÖĞRETĠMĠNDE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER 

Eğitimde, temel ne kadar sağlam atılırsa o kadar kaliteli ve kalıcı bir sonuç alınır. 

Bundan dolayı Kur‟an-ı Kerim öğretiminin temeli olan elifbâ öğretimine çok önem 

verilmesi gerekir. Burada sağlanan baĢarının Kur‟an-ı Kerim‟in diğer öğretim 

aĢamalarına olumlu etkileri olacaktır. Fakat yapılacak hataların da telafisi zor 

sonuçlarının da olacağı asla unutulmamalıdır.  

Ġyi bir öğretim için beĢ temel unsur vardır (Yılmaz, 2016: 48); 

1. Öğretmen / Öğretici / Hoca 

2. Yöntem ve Teknikler / Metotlar 

3. Program / Müfredat 

4. Kitap / Araç-Gereç / Materyal 

5. Mekan 

 

Elifbâ öğretiminden arzu edilen baĢarının elde edilememesinin çeĢitli sebepleri 

vardır. Bu sebepler kısaca izah edilmeye çalıĢılacaktır. 
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2.1. Alan Bilgisi 

Elifbâ öğretiminden arzu edilen baĢarının elde edilememesinin  temel 

etkenlerden biri alan bilgisi eksikliğidir. Öyle ki, elifbâ eğitimi veren öğreticilerin çoğu 

bu noktada ciddi sıkıntılar çekmektedir. Ġmam-Hatip liselerinde verilen Kur‟an 

eğitiminin ihtiyacı karĢılamaması, Ġlâhiyat fakültelerinde Kur‟an-ı Kerim öğretim 

teknikleri dersinin olmaması ve müfredattan kaynaklanan nedenlerden dolayı 

öğreticiler, yeterli alan bilgisine sahip olamamaktadır. Bu durumun sonucu olarak 

mezkur okullardan  mezun olup din görevlisi olmak için DĠB tarafından yapılan 

yeterlilik mülakatlarında yetkililer tarafından Kur‟an okuma kategorisininde baĢarı 

seviyesi düĢük bulunmaktadır. Kur‟an öğretiminin kaideleriyle ilgili yeterli ölçüde 

doğru bilgiye sahip olmayan öğretici, meslektaĢları ile sürekli çatıĢma ve tartıĢma 

yaĢamaktadır. Sağlam bir alan bilgisine sahip olmak ve uygulama esaslarını bilmek 

problemi çözüme kavuĢturmanın en önemli ayağıdır.  

2.2. Yöntem Bilgisi 

Bilindigi gibi öğretim yöntemi; öğretimde amaçlara ulaĢabilmek için, 

tekniklerin, iĢlenecek konunun, araç, gereç ve kaynakların bir bütünlük oluĢturacak 

biçimde düzenlenerek hizmete sunulmasında izlenen bir öğretme yoludur. Ayrıca 

öğretim tekniği; ögrencilere belli bir içeriği sunmada, öğretim tekniklerinin 

düzenlenmesinde izlenen özel bir yoldur (Aydın, 2004: 14). 

Kur‟an öğretim ve yöntemlerinin neler olduğu hususunda genel geçer bir 

metodun varlığından söz etmek mümkün değildir. Belli ilke ve esaslara dayalı, fakat 

daha çok herkesin kendi yöntemini uygulayarak Kur‟an öğrettiği bilinmektedir. 

Günümüzde insan zihninin öğrenmeyi nasıl gerçekleĢtirdiği çok net bir Ģekilde ve 

örnekleriyle önümüze gelmektedir. Talebeye alıĢılagelmiĢ metotla öğretmek yerine, 

onun öğrenme, anlama, algılama, muhafaza etme becerisine uygun usul ve esaslar 

tavsiye edilmelidir.  

Bir çok Kur‟an öğreticisi öğretim metotları konusunda yeterli olmadığını 

söylemekte ve bunu vurgulamak için, kara düzen / geliĢi güzel okutuyoruz, deneme 

yanılma yoluyla bir Ģeyler yapmaya çalıĢıyoruz veya “hocalarımızdan ne gördüysek 

öyle uygulamaya çalıĢıyoruz”Ģeklindeki görüĢler beyan etmektedir. Kur‟an okunması 

için belli esaslar olduğu gibi öğretilmesinde de belli esaslara dikkat edilmeli, bir metot 

dahilinde Kur‟an 'ı Kerim öğretilmelidir. 
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2.3. Kitap ve Materyal Durumu 

Kur‟an-ı Kerim öğretimi öncelikle elifbâ öğretimi ile baĢlar. Kur‟an-ı Kerim'i 

okuma, yazıyısını çözüp seslendirme becerisi elifbâ cüzleri ile kazandırılmaya 

çalıĢılmaktadır. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın 1972 yılından itibaren Kur‟an öğrenimi için  bu 

güne kadar dört ayrı elifbâ kitabı hazırlamıĢ ve Kur‟an kurslarında ve camilerde bu 

elifbâların kullanımını mecburi tutmuĢtur. Ġlk ve orta öğretim de Kur‟an-ı Kerim ders 

kitaplarının devlet tarafından ücretsiz verilmesinin ardından Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

tarafından 2012 yılından itibaren de elifbâ kitapları öğrencilere ücretsiz verilmektedir. 

Öğrencilerin kendi imkanlarıyla temin ettikleri özel yayınevleri ve dini 

cemaatler/guruplar tarafından hazırlanan elifbâlar da kullanılmaktadır. Kurslarda elifbâ 

kitapları ücretsiz verilmesine rağmen öğrenciler farklı elifbâlar tercih edebilmektedirler. 

Bunun baĢlıca sebeplerinden biri DĠB nın elifbâlarında eğitim yaĢı  ve eğitim süresi göz 

ardı edilerek tek tip elifbâ kitabının olmasıdır. Sebeplerden biri de elifbâların eğitim 

dönemi baĢında dağıtımının yetiĢtirilemeyip geciktirilmesidir. 

Elif cüzünün Kur‟an öğrenmeye giriĢ ders kitabı olarak kullanıldığını 

düĢünürsek, ders kitabının öğretme-öğrenme sürecinin vazgeçilmez görsel araçları 

arasında olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ise her öğrencinin önünde elifbâ cüzü olması ve 

her öğrencide aynı olması gereklidir. Çünkü her konuda olduğu gibi ilk okuma-yazma 

öğretiminde de konunun görselleĢtirilmesi, öğreticinin tahtada yapacağı izahlardan her 

öğrencinin eĢit yararlanabilmesi ancak bu Ģekilde olabilir. 

Elifbâ kitabı o kadar önemlidir ki, iyi hazırlanmıĢ bir elifbâ ile yapılan öğretimde 

hocanın ve öğrencilerin bile  farkına varmadan  düzenli ve verimli bir eğitim elde 

edilebilir. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı özellikle son yıllarda yaz Kur‟an kurslarındaki eğitime 

büyük önem vermektedir. Dini bilgiler alanında özel kitaplar hazırlanmasına rağmen 

Kur‟an öğretimi için kullanılan elifbâlarda maalesef bir çalıĢma yapılmamıĢtır. 1972 

yılında hazırlanan “Kur‟an Okumaya GiriĢ” isimli elifbâ 2006 yılında da 58. baskısını 

yapmıĢtır. Günümüzde DĠB‟nın içerik ve sistem olarak birbirine çok benzerlik arz eden 

üç çeĢit elifbâ yayını bulunmaktadır. Bu elifbâlar büyük-küçük herkese ve 8 aylık uzun 

süreli kıĢ kursları ile 9 haftalık kısa süreli kurslarda da  aynı elifbâ okutulmaktadır.  

Okutulan elifbâların hedef kitlesine göre çeĢitlendirilmesi ve geliĢtirilmesi icap 

etmektedir.  
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Kur‟an okumayı öğrenmek için gerekli olan Arap alfabesini öğrenmede uzun 

yıllar kullanılan elifbâ cüzleri dil öğretimindeki değiĢiklikler dikkate alınmaksızın 

yenilenmeden basılmaya devam ettirilmektedir. Ülkemizde Kur‟an öğretimine 

kullanılan elifbâların içeriği birbirleriyle çok benzer olup uygulamada tamamen din 

görevlilerinin kendi beceri ve gayretleri çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca elifbâ 

kitabının içeriğinde Kur‟an okumasını öğretmek için gerekli  konuların iyi   

belirlenememesi sebebiyle yetersiz, eksik ya da gereksiz konuların  olması, konunun 

öğrenci seviyesine uygun izah edilememesi gibi hususlar arzu edilen verimin alınmasını 

engelleyen bir durumdur. Ülkemizde ve dünyada eğitim-öğretimde geliĢmeler 

yaĢanırken din eğitimi bunlardan geri kalmamalıdır. Arap harflerinin öğretiminde 

kullanılan elifbâ kitapçığı modern yöntemlerle, Yaz Kur‟an kurslarına gelen öğrenci 

profili göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Bu konuda Arap dilinin 

konuĢulduğu ülkelerde harf veya kelime öğretiminde kullanılan kitapçıklarından da 

faydalanılabilir. 

Türkiye genelinde Yaz Kur‟an kursları öğretim ortamı olarak genelde camilerde 

yapılmaktadır. Bununla birlikte Kur‟an kurslarından da bu amaçla faydalanılmaktadır. 

Camilerdeki geniĢ alanlardaki öğretim ortamı öğrenmeyi ve disiplini zorlaĢtırmakta, 

farklı araç-gereç kullanımına kısıtlı izin vermektedir. Öğreticilerin TV, bilgisayar, VCD 

gibi görsel ve iĢitsel materyal kullanımı da hem mekanın özelliği hem de materyal 

kısıtlılığı sebebiyle çok az kullanılabilmektedir. 

Yaz Kursları ile ilgili ciddi problemlerden birisi de, öğrenci sayısının çokluğu 

nedeniyle ortaya çıkan karmaĢadır. Özellikle tek görevlisi bulunan camilerde zaman 

zaman bir sınıftaki öğrencilerin sayısı 30–40‟ı bulmakta, klasik yöntemle birebir 

öğrenciyle ilgilenildiğinde 45 dakikalık bir derste öğrenci baĢına ayrılan zaman birkaç 

dakika olmaktadır. Ayrıca bir öğrenciyle ilgilenildiği esnada ise sınıfta gürültü 

oluĢmakta, diğer öğrencilere sıranın gelmesi için çok bekleme gibi problemler ortaya 

çıkmaktadır. Yaz Kur‟an Kursu döneminde daha fazla öğrenciye faydalı olabilmek için, 

toplu eğitimden yararlanılması ile öğrenci baĢına ayrılan zaman dilimi 

artırılabilmektedir. Bunun için toplu eğitime göre materyaller hazırlanması 

gerekmektedir. Ders kitaplarının sesli ve görüntülü  materyallerle  desteklenmesinin 

büyük faydalar sağlamaktadır. 
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Olası Kitap ve Materyaller; 

1. Kitap 

 1.1.Öğrenci elifbâ kitabı 

 1.2. Öğrenci alıĢtırma elifbâsı 

 1.3. Yazı defteri ve yazı elifbâsı 

1.4. Öğretici kılavuzu 

 2. Ses ve görüntülü materyal 

  2.1. Cd, Vcd, Kaset 

  2.2. KonuĢan Kalem 

  2.3. Posterler 

2.4. Projeksiyon ve bilgisayar 

2.5.Ġnteraktif Programlar 

3. puzzle, yapboz vb.  çeĢitli oyuncaklar 

Materyal kullanımının önemi ve sağladığı baĢlıca yararlar; 

 Ġnsan zihni ne kadar geliĢirse geliĢsin, soyut olan nesneleri, varlıkları 

veya sözel yolla anlatılan bilgileri somutlaĢtırmakta zorluk çeker.  

 insanların hakkında fazla bilgiye sahip olmadıkları bir nesne veya olayı, 

sadece kendilerine verilen sözel bilgilerle, zihinlerinde canlandırmaları 

oldukça zordur. 

 Öğretim materyalleri deney, örnek, Ģema, Ģekil, tablo gibi yöntemlerle 

bilgiyi somutlaĢtırarak öğrenmeyi kolaylaĢtırırlar. Çoklu öğrenme ortamı 

sağlar. 

 Ġçeriği tutarlı Ģekilde sunma imkanı verir. Öğretmenler çoğu zaman aynı 

dersi birden fazla Ģubede anlatmak zorunda kalmaktadır.Bu tür 

durumlarda, her sınıfta öğrencilere verilen bilgilerin, örneklerin ve 

açıklamaların mümkün olduğunca birbirine benzer ve eĢdeğer olması 

gerekir.  

  Tekrar tekrar kullanabilme imkanı verir. Örneğin poster veya 

projeksiyon kullanan bir öğretmen, her sınıfta yeniden tahtaya yazmadan 
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fazladan madde ve malzeme harcamak zorunda kalmadan bu malzeme ve 

materyalleri öğrencilere uzun yıllar öğretim aracı olarak kullanılabilir 

 Ġçeriği basitleĢtirme Bazı durumlarda öğrencilere sözel olarak anlatılan 

içerik onlar için son derece karmaĢık olabilir. Bu tür durumlarda basit bir 

Ģekil veya model ile rahatlıkla anlatılabilecek bir konunun öğrencilere 

sözel yolla kavratılmasında güçlük çekilir.  

 

Araç-gereçlerin öğretime sağladığı yararların yanı sıra öğretmene sağladığı yararlar da 

vardır: 

 Açıklamalar için harcadığı zaman azalır. 

 Tahta kullanımı için harcanan zamandan tasarruf sağlar. 

 Farklı türde öğrenen öğrencilere çok farklı Ģekillerde içeriği sunma / çok 

sayıda örneği daha kısa sürede sunma imkanı olur. 

 Poster kullanımında projeksiyon hazırlamak için zaman harcamaya gerek 

kalmaz 

 Daha kaliteli çizimler, çizim için için harcanan vakitten tasarruf sağlar. 

 Etkinlikleri/görselleri/ Ģemaları istediği kadar tekrar imkanı. 

Öğrenme iĢlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar 

iyi öğrenir ve geç unuturuz. En iyi öğrendiğimiz Ģeyler kendi kendimize yaparak 

öğrendiğimiz Ģeylerdir. Öğrendiğimiz Ģeylerin çoğunu gözlerimizin yardımı ile 

öğrenebiliriz. En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaĢığa doğru giden 

öğretimdir. Bu hedefleri sağlamak için materyal kullanımına önem verilmelidir.
1
 

2.4. Eğitim Süreleri - Sürenin Kısa Olmasının Önemi 

Elifbâ eğitiminin en çok verildiği yaz kurslarına iki ay boyunca katılan 

öğrenciler kısa sürede Kur‟an okumayı öğrenemediğinden kurs sonuna doğru az bir 

öğrenci elifbâ cüzünü ancak bitirebilmekte ve çok azı Kur‟an okumaya baĢlamaktadır. 

Araya okulun girmesiyle birlikte Kur‟an okumaya geçen çocuklar da Kur‟an okumayı 

unutmaktadırlar. Bu nedenle daha kısa sürede Arapça okumayı öğretecek yöntemler 

bulunmalı ve konuyla ilgili olarak bilimsel araĢtırmalar yapılmasına gereksinim 

duyulmaktadır. Ayrıca öğrenciler bir an önce Kur‟an okumaya baĢlamalı ki ardından da 

                                                 
1
 Detaylı bilgi için bkz. Web:http://egitimcbuedutr.wixsite.com/cbuegitim/materyal (eriĢim: 25.04.2017) 
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kurs bitmeden Kur‟an okumanın ayrılmaz parçası olan tecvit öğretilmelidir. Elifbâ 

kitabında derslerin gereğinden fazla olması sürenin uzamasına neden olmaktadır. Eğitim 

sürelerinin uzaması, öğrencilerde ümitsizliğe sebep olmakta; onların kendilerini bu 

alanda yeteneksiz görmelerine yol açmaktadır. Özellikle öğrenciler için “Kur‟an-ı 

Kerim ‟i usulüne uygun olarak okumanın, çok zor olduğu” yönünde bir ön yargının 

oluĢmasına neden olabilmektedir. Kur‟an öğrenmenin kolay ve kısa sürede 

öğretilemediği takdirde, öğrencilerin, Kur‟ân‟ı usulüne uygun olarak okumayı öğrenme 

konusundaki isteklerinin sönmesine neden olmaktadır. Öyle ki pek çoğunun daha iĢin 

baĢında bu eğitime devam etmekten vazgeçtiği görülmektedir. 

Halen yaz Kur‟an kurslarında da 8 ay ve 32 hafta süreli eğitimi olan bir eğitim 

yılı içinde faaliyet gösteren Kur‟an kurslarında kullanılan elifbâlar kullanılmaktadır. 

Bunun yerine daha kısa (mesela 10 dersten oluĢan) “Yaz Kursu Elifbâsı” 

hazırlanmalıdır. 

KıĢ döneminde faaliyet gösteren Kur‟an kurslarında  süre sıkıntısı olmadığından 

burada dersler daha uzun iĢlenebilir, bol bol alıĢtırma yapılabilir. Fakat üçer haftalık 

dönemlerden oluĢan 9 haftalık yaz Kur‟an kurslarında  süre sıkıntısı yaĢanmaktadır. 

Hedef kitlesi farklı olan yaz kursları için daha çabuk, daha etkin ve kısa sürede Kur‟an 

öğretimi için özel elifbâ çalıĢmaları yapılmalıdır. ÇeĢitli nedenlerden dolayı 

öğrencilerin  bir çoğu bu sürenin tamamında kursa devam edememektedir. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Din Eğitimi Dairesi Genel Müdürlüğü‟ne ait Yaz 

Kur‟an Kursları‟nda son üç yılda okuyan öğrenci sayılarını bakıldığında yıllık 3-4 

milyonu bulmaktadır (DĠB, 2015). Bu durum Türk halkının dine olan ilgi ve bağlılığını 

göstermektir. Buna karĢılık 50 yılı aĢkın bir zamandır hizmet veren (BaĢkurt, 2007: 

127). Yaz Kur‟an Kursları için ihtiyaç duyulan Kur‟an öğretim programlarının 

geliĢtirilememiĢ olması bu ilgi ve beklentinin karĢılanamamasına neden olmuĢtur. 

YetiĢkinlerde de durum farklı değildir. ÇalıĢma hayatı içinde iĢten çıkarak kursa 

gelen yetiĢkinlerde uzun süre kursa katılamamaktadır. Sürenin uzaması devamsızlıkları 

beraberinde getirmekte ve dersler arasında bilgi kopukluğuna sebep olmaktadır. 150 

saat düzenlenen kurslarda temel bilgiler ve Kur‟an dersleri verilmektedir. Kur‟an‟ın 

nazil olmaya baĢladığı zamanlarda ona muhatap olanlar büyük oranda yetiĢkinlerdi. 

Dolayısı ile Kur‟an eğitimine tabi tutulanların ilk olarak yetiĢkinler olduğunu 

unutmamak gerekir. 
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2.5. Kendi Kendine Kur‟an Öğrenme 

Kur‟an öğretimi, alanın uzmanları tarafından teorik ve pratik eğitim Ģeklinde 

ikiye ayrılmıĢtır. Esasen bu ayrım, Kur‟an eğitiminin bölümlerini, farklı seviyelerini 

gösteren bir mahiyet arz etmemektedir. Bu ayrımın temel amacı, Kur‟an eğitiminin 

temel özelliklerine vurgu yapmaktır. Buna göre Kur‟an eğitiminin teorik/kitabî 

bilgilerini kiĢiler büyük oranda çalıĢarak/araĢtırarak kendileri edinebilmektedir. Meselâ 

harflerin her birinin mahrecinin neresi olduğu, sıfatların sayısı ve özelliklerinin neler 

olduğu konusu ile tecvidin diğer konuları kitaplardan öğrenilebilmektedir. 

Kur‟an tilâvetiyle ilgili birtakım bilgilerin teorik olarak öğrenilmesinin yanı sıra 

bu bilgilerin pratikte nasıl uygulanacağı meselesi kiĢinin tek baĢına üstesinden 

gelebileceği bir konu değildir. Çünkü bu eğitimin iki unsuru vardır. Birincisi bilgi, 

ikincisi uygulamadır. Bilgi öğrenilebilir, uygulama ise göze ve kulağa hitap eder.  Zira 

bir harfinin mahrecini ve sıfatlarını kitaplardan öğrenen bir kiĢinin, sadece 

okuduklarından hareketle, söz konusu harfin sesini doğru bir Ģekilde telaffuz etmesi 

mümkün gözükmemektedir. Çünkü Kur‟an-ı Kerim ‟in usulüne uygun olarak tilâvet 

edilebilmesi, ancak Kur‟an eğitiminin merkezinde olan fem-i muhsin sahibi bir hocadan 

sağlanabilir. Uygulama aĢamasında temel unsur teknik materyallerden önce, hocadır. 

Kaset, CD ve internet ortamı ikinci derecededir. Yalnızca teknik ortamda alınan Kur‟an 

eğitiminde yanlıĢ ses ve telâffuz ihtimali çoktur. Bunu önlemek için önce hoca, sonra ek 

destek olmak üzere materyal gelir. 

3. ARAP YAZISININ VE ELĠFBÂNIN TARĠHĠ 

Kur‟an-ı Kerim  ilahî bir kelam olmakla birlikte ilk muhataplarının dili olan 

Arap harflerinden oluĢmaktadır. Arap alfabesi  Kur‟an-ı Kerim‟in inzalinden önce de  

kullanılıyordu. Bu sebeple Arap harflerinin Ģekline, sıralamasına bir kutsallık 

atfedilmemelidir. Kelimelerin yapı taĢı harfler olduğu için Arap alfabesinin ve harflerin 

sıralanmasının oluĢum sürecine yer verilmiĢtir.  

3.1. Ġlk Dönem Yazının ve Alfabenin oluĢumu 

Arapça harflerin ve kelimelerin okunuĢunu öğreten kitaba elifbâ denir. Elifbâ 

cüzü, Arap alfabesinin ilk iki harfinden (Elif + Bâ) ismini almıĢtır. Ġlk elifbâ cüzünün 

kim tarafından hazırlandığı bilinmemekle birlikte elifbâ  cüzünün Ġslam‟ın ilk yıllarında 

Hz. Ali tarafından düzenlendiği söylenmektedir (BinbaĢıoğlu, 1992: 7-9). Fakat bu 

hususu gösteren somut bir belge bulunmamaktadır.  
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Önceleri “müsned” dedikleri Güney Arabistan yazısını kullanan Araplar, 

muhtemelen III. yüzyılın sonlarından veya IV. yüzyılın baĢlarından itibaren, Ârâmî 

yazısından geliĢtirilmiĢ olan Nabatî alfabesinden faydalanarak düzenledikleri yirmi iki 

harfli alfabeyi kullanmaya baĢladılar. Elifbânın biri baĢlangıçtan hicrete, diğeri hicretten 

günümüze kadar devam eden iki dönemi vardır. Birinci dönemde, Nabatîler‟den alınan 

alfabeye Arap diline has olan bazı sesleri karĢılamak için önceleri noktasız kullanılan 

 harfleri ilâve edilmiĢ, ancak böylece sayıları yirmi sekize çıkarılan (غ ظ، ق، ذ، خ، ث،)

harflerin ebced tertibindeki dizimi değiĢtirilmeyerek diğer Sâmî alfabelerde de ortak 

olan orijinal sıra aynen korunmuĢtur. Bazı dilcilerin sayıyı yirmi dokuza ulaĢtırdığını 

kabul ettikleri “lâmelif”in (ال )  ise VI. yüzyılda Tamaralılar‟dan alındığı sanılmaktadır 

(Ertem, 1995: 11/42). 

Ebced tertibi Ģöyledir. 

ظُِغلاَا َ ْدََث خْزَض  ش  ف ْظََق ش  ع  ْيََع  ل و  َك  ِٔ ْصََُدطّ َّْ ْذَُ  ْتج   

 ا،َب،ج،َد،َُـ،َّ،َص،ح،َط،ََٓ،َك،َل،َم،َى،َط،عَ،َف،َص،َق،َس،َػ،َخ،َز،َرَ،َرَ،ع،َظ،غ،َال

Ebced, aslında alfabedeki harflerin kolaylıkla hatırda tutulmasını sağlamak için 

eski dönemlerde geliĢtirilmiĢ bir formül olup gerçekte bir anlamı bulunmayan 

kelimelerinin ilki “ebced” Ģeklinde okunduğu için bu adla anılmıĢtır. Bu formülde yer 

alan kelimeler Ģunlardır: ebced (جد ٘ٛش) hevvez ,(أب ), huttî (ٟحط), kelemen (ٓ ٍّ  sa„fes ,(و

فؿ) ظع ), karaĢet (ؼت س خر) sehaz ,(ل لظػ) dazağ ,(ث ). Türkçe‟de bu tertibin son 

kelimesi, ayrı bir rakam değerine sahip olmayan lâmelif (ال ) ile bitirilerek dazığlen 

لظؽال) ) Ģeklinde söylenmektedir . Mağrib Müslümanları ise sa„fes, karaĢet ve dazağ 

kelimelerini sa„fad (فك ـع ), karaset (ظت س ؽػ) ve zağaĢ (ل  Ģeklinde (ظ

söylemektedirler (Uzun, 1994: 10/69). cümleler aynı mı alındı, yoksa değiĢtirildi mi? 

Üç kelimeden fazla alıntı tırnakla verilir.  

Hemen her alfabedeki harflerin çok eskiden beri rakam olarak birer karĢılığının 

bulunduğu, bir baĢka deyiĢle harflerin rakam yerine de yazıldığı bilinmektedir. Ebced 

Arap alfabesindeki  harf sayı sistemidir. “Ebced hesabı” denilen ve Arap alfabesinin 

ebced tertibindeki sırayla harflerinin sayı değerleri vardır (Ek 3 ).  Latin → Yunan → 

Fenike yoluyla Sâmî alfabelere dayanan yeni Türk alfabelerinde de ebced tertibinin 

izleri görülmektedir (Ek 3 ). 

Hz. Peygamber devrinde de kullanılan ebced tertibi, Emevî Halifesi Abdülmelik 

b. Mervân zamanında (685-705) değiĢtirilerek yerine Nasr b. Âsım ile (ö. 89/708) 
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Yahyâ b. Ya„mer el-Udvânî (ö. 129/746)‟nin hazırladıkları, birbirine benzer harflerin 

artarda sıralanması esasına dayanan bugünkü “hurûfü‟l-hecâ” tertibi getirilmiĢtir (Uzun, 

1994: 10/69). Bu yeni sistemde harflerden biçim itibariyle üçlü ve ikili benzerler öne, 

müstakil Ģekle sahip olanlar sona alınmıĢtır. Ancak eskisinde olduğu gibi bu yeni 

sistemde de harf sıralaması müstakil Ģekle sahip harflerden olan elifle baĢlatılmıĢtır. 

Buna göre, 

Doğu tertibi;  

م،َى،َص،َع،َع،َغ،َف،َق،َط،َػ،َُـ،َّ،َٓ،َالا،َب،َخ،َز،َج،َح،َر،َد،َر،َس،َص،َط،َظ،َم،َل،َ  

Batı tertibi; 

 ا،َب،َخ،َز،َج،َح،َر،َد،َر،َس،َص،َط،َػ،َص،َع،َط،َظ،َع،َغ،َف،َق،َك،َل،َم،َى،َّ،َُـ،َال،َٓ

Halîl b. Ahmed‟in (ö. 175/791), Kitâbü‟l-„Ayn adlı sözlüğünde harflerin 

mahreçlerine göre uyguladığı üçüncü bir tarz daha bulunmaktadır. Bu tertipte mahreci 

ağza en uzak olan harften dudağa doğru bir sıralama takip edilmiĢ olmakla birlikte illet 

harfleri (ٚ ، ا ، ٓ) en sona alınmıĢtır (el-Ferahidi, 2001: 30): 

ٓ،َاَ،ََّف،َب،َمَ/ََ/َى،َ/َس،َلرَ،َز/َظ،ََدَ،خََ،َط،َصَ/َطَ،َ/َصَ،َع/َق،َكَ/َج،َػرَ،َغَع،َح،َُـ،َ  

Arap harfleri önceleri noktasız ve harekesizdi. Fetihler neticesinde yabancı 

unsurların Müslüman olarak Araplara karıĢması ile selikalarının bozulması ve özellikle 

Kur‟an kıraatında hatalı okumaların baĢ göstermesi üzerine Ebü‟l-Esved ed-Düelî (ö. 

69/688), Kur‟an‟ın metnini baĢtan sona kadar farklı mürekkeple ve nokta Ģeklindeki 

harekelerle harekeledi. Birbirine benzeyen harfleri ayırt etmek için bazı harflere nokta 

konulmasının tarihiyle ilgili farklı görüĢler bulunmakla birlikte, Noktalama iĢi, Haccâc 

b. Yûsuf es-Sekafî‟nin emriyle Ebü‟l-Esved‟in öğrencileri olan Nasr b. Âsım ile (ö. 

89/708) Yahyâ b. Ya„mer (ö. 129/746) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir (DurmuĢ, 1997: 

16/158) Daha sonra Abbâsîler zamanında Halîl b. Ahmed, harflerin kendi noktaları ile 

Ebü‟l-Esved ed-Düelî tarafından ortaya konan nokta biçimindeki harekelerin birbirine 

karıĢmasını önlemek ve değiĢik renkte mürekkep kullanmaktan kurtulmak için bugün 

bilinen harekeleri ortaya koymuĢtur (Ek 22). Bunu yaparken Arapça‟da uzun sesliler 

(med harfleri) olan elif, vav ve yâ‟nın kısa seslilere tekabül etmek üzere minyatürlerini 

hareke olarak kullandı. Bunlardan baĢka   sükûn, Ģedde, medde, hemze-i vasıl 

ــ) ), hemze-i kat„ (ء) iĢaretleri de Halîl b. Ahmed tarafından ortaya konulmuĢtur 

(OkumuĢ, 2010). 
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Ġslâmiyet‟e beraber yayılan ve Kur‟an yazısı olmasından dolayı “Ġslâm yazısı” 

adıyla anılan elifbâ, kullanıldığı ülkelerin fonetik özelliklerine göre küçük değiĢiklikler 

göstererek çeĢitlenmiĢ ve zamanla “ümmet yazısı” haline gelmiĢtir. Mısır yazısı, Ġran 

yazısı, Mağrib yazısı, Osmanlı yazısı gibi isimlerle tanınan bu çeĢitler, harflerin 

Ģeklinden doğan üslûp özelliklerinin yanında ilâve harflerle de kendini belli etmiĢtir. 

Osmanlıca, Farsçadan çok etkilenmiĢtir. Osmanlı yeryüzünde 6 asır hüküm sürünce 

Arapçada bazı yönleriyle Osmanlıcadan etkilenmiĢ olabilir. Asya, Afrika ve bazı 

Avrupa ülkelerinde Ġslâm‟ın yayılmasına paralel olarak Arap harfleri Arap olmayan 

milletler tarafından kabul edilerek kullanılagelmiĢ, fakat her millet kendi dilinin ses 

yapısına göre yirmi sekiz harfe ilâveler veya bunlardan eksiltmeler yapmıĢtır. Farsça‟da 

ve Osmanlı Türkçesi‟nde bulunan (،گ ڭ، ژ، پ) harfleri bu Ģekilde oluĢmuĢtur. Arap 

harfleri yayıldığı yerlerde bazen mevcut yazının yerine geçmiĢ, bazı yerlerde de ilk yazı 

olarak kullanılmıĢtır. Dünyada Latin alfabesinden sonra en çok kullanılan yazı 

durumunda olan Arap elifbâsı, bugün Ġslâmiyet‟in yayılıĢ alanı içerisinde Atlas 

Okyanusu‟ndan Endonezya adalarına, Çin‟den Afrika ortalarına kadar uzanan geniĢ bir 

alanda ve bazı Amerika ülkelerinde tek veya ikinci yazı olarak kullanılmaktadır. Bu 

harflerin Türkler tarafından Ġslâmiyet‟in kabulünden hemen sonra kullanılmaya 

baĢlandığı tahmin edilmektedir. 

 Arap Alfabesi, tarih boyunca Türk diline uygulanan yazılar arasında en uzun 

sürelisi, aynı zamanda en yaygın olanıdır ve muhtemelen Türkler‟in Ġslâm‟a girmeye 

baĢladıkları IX. yüzyıldan itibaren, yani 1000 yılı aĢkın bir süreden beri Türk dil ve 

lehçelerinin yazımı için kullanılan tek alfabeyi oluĢturmuĢtur. Bugün de hâlâ alfabesini 

değiĢtirmiĢ çeĢitli Türk halkları arasında resmen değilse de geçerliliğini korumaktadır.  

Irak ve Ġran‟da yaĢayan Âzerîler‟le  Türkmenler ise bu yazıyı kullanmaktadırlar 

(Kaçalin, 1995: 47). Arap harflerinin Türkçe‟ye uygulandığı bilinen ilk eser, KâĢgarlı 

Mahmud‟un 1072-1074 yılları arasında tamamladığı Dîvânü lugāti‟t-Türk‟tür. 1 Kasım 

1928 tarih ve 1353 no‟lu kanunla Arap harflerine dayalı Osmanlı alfabesi bırakılarak 

Latin asıllı yeni Türk alfabesi kabul edilmiĢtir (DurmuĢ, 1997: 16/159). 

3.2. Osmanlıda Alfabe 

Osmanlıda alfabe Arapça metinleri okumak gayesiyle hazırlandığı için Kur‟an 

öğretiminde Osmanlı alfabeleri tarafımızdan özellikle incelenmiĢtir. 1850'den Önceki 

"Elifbâ Cüzü"nden ilk sayfasında eüzü ve rabbiyessirden sonra 29 harf sıralanıyor, 

sonraki sayfada üstün esre ötre, sonraki sayfada tenvinler sonra da eliften baĢlayarak her 
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sayfada sırasıyla her bir harf cezimli tutularak  diğer tüm harflerle üç hareke ile 

birleĢtiriliyordu. ( ) ve o sayfadaki harfin mahreci ve nasıl okunacağı ile 

bilgiler sayfanın baĢında ve sonunda birer satır olarak verilmiĢtir bu elifbâlarda sadece 

harflerin harekelerle okunuĢu olup kelimelere yer verilmemiĢtir. Bu sebeple harflerin 

talimini öğretmek için hazırlandığı söylenebilir.  

Mesela ḫ  harfi için sayfanın baĢında ḫa‟nın mahreci boğaz evvelindendir. Sonunda ise 

“ḫanın hakları gizli ağzın az açılmak , yüksek boğaz hırıldatmak” denilmektedir. (Ek 23 

) 27.sayfada bütün alıĢtırmalar bitmiĢ  ebced-hevvez den sonra namaz dualarına yer 

verilmiĢtir (Baymur, 1947: 26-27).  

Osmanlı topraklarında eğitim-öğretim müesseselerinin hemen hepsinde Ġslami 

ilimler okutulmaktaydı. Bu ilimlerin baĢında da Kur‟an ilimleri geliyordu. Osmanlı  

eğitim sisteminde Kur‟an elifbâsının öncelikli olması, medreselerde Kur‟an, Hadis, ve 

fıkıh derslerinin tamamının Arapça olması sebebiyle denebilir. Öğrenci daha 

ilköğretiminden itibaren Kur‟an‟la tanıĢıyor, uzun müddet onun usulüne uygun 

okunması, ezberlenmesi ile meĢgul oluyordu. Ülkemizde Kur‟an öğretimi geleneğinde 

Osmanlının etkisi büyük olup bugün hala etkileri devam etmektedir. Bu sebeple 

Osmanlıya sık sık atıflar yapılacaktır. Osmanlıda genel olarak Osmanlıca alfabe 

kullanılıp özel Kur‟an elifbâsı kullanılmıyordu. Osmanlının son dönemlerinde Kur‟an 

Elifbâsı ismiyle özel elifbâlar basılmıĢtır. Özellikle 1900-1928 harf devrimine kadar da 

birçok Kur‟an Elifbâsı yayımlanmıĢtır.    

  Osmanlı Arap alfabesini kullandığı için Osmanlıca alfabenin sonuna Arapçaya 

mahsus el takısı, Ģedde, vb konuları ekleyerek Kur‟an öğretimini gerçekleĢtiriyordu. 

1847 tarihli Talimat‟a (Sıbyan Mektepleri Hocalarına Tâlimat, 1847) göre öğretim 

yöntemi ile ilgili olarak, elifbâ cüzünün levhalara yazdırılarak ta alıĢtırma yaptırılması 

isteniyordu. Günümüzde hazırlanan Kur‟an elifbâlarında kullanılan kelimelerin Kur‟an-

ı Kerim‟den seçilmesi istenmektedir. Ancak kelimeleri yeni öğrenen bir kiĢinin 

yanlıĢ/bozuk telaffuzu hususunda ecdadın bu hassasiyeti dikkate alındığında ilk 

derslerdeki kelimelerin Kur‟an ayetleriyle ilgili olmaması düĢünülebilir. Osmanlıda 

elifbâlardaki kelimeler de sadece Kur‟an‟dan seçilmeyip günlük hayatta kullanılan 

kelimelerden de seçilmektedir. 
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3.3. Arapça Yazı Türleri 

Ġslâm‟ın doğuĢunda, sert köĢelerin ve düz hatların hâkim olduğu kûfî yazı tarzı, 

çeĢitli üslûplarıyla H.5. (M. 11.) yüzyıla kadar, bilhassa mushaflarda kullanılmıĢtır. Hz 

Mushaflarda ilk dönemde kufi yazısı kullanılmıĢ, daha sonra kavisli hatların hâkim 

olduğu nesih yazısı kullanılmaya baĢlandı. Nesih hattı Kur‟an‟ı yazmak için en uygun 

hat çeĢidi olarak görüldü. Bugün Kur‟an-ı Kerim ve O‟nu okumayı öğreten elifbâlarda 

bu yazı türü kullanılmaktadır. Her iki grubun dıĢında kalan üçüncü bir tarz kûfî 

yazısından neĢet eden Mağrib yazısıdır. Mağrib bölgesi olan Fas, Cezayir, Sudan ve 

Ġspanya ‟da Kur‟an-ı Kerim‟lerde bugün hala bu yazı kullanılmaktadır. Mağrib hattı 

diye anılan bu tarzda, harflerin dizisi, bazı harflerin noktalarının yerleri, bazı harekelerin 

Ģekillerinde ayrılıklar taĢır (Çetin, 1991: 279) (Ek 7, 10, 17).   

Ġslâm hat sanatında bu yazıların dıĢında tevki„, rika„, muhakkak, reyhânî ve 

sülüs yazı stilleri olsa da Kur‟an yazısında genel olarak ilk dönemde kufi günümüzde 

ise nesih ve kufiden geliĢtirilmiĢ mağribi yazısı kullanılmaktadır. Yazı sitillerine 

bilgisayar diliyle font diyebiliriz. Bilgisayar fontlarında da nesih yazısı esas alınarak 

çeĢitli fontlar oluĢturulmuĢtur. 

Hat sanatının Allah‟ın kelamı olan Kur‟an‟ı en güzel Ģekilde yazma gayreti ve 

isteği hatt sanatının geliĢmesine de katkısı olmuĢtur. Kur‟an‟ın ilk nüshaları ile 

sonrakiler kıyas edildiğinde yazıdaki geliĢme kendini göstermektedir. Nesih hattı çok 

kolay okunan ve yazılan yazı haline gelmiĢtir. ġeyh Hamdullah‟tan (ö.1520) baĢlayarak 

Mushaf, Osmanlılarda nesih hattıyla yazılmıĢtır (Vural, 2014). Hat sanatında geliĢtirilen 

bazı iĢaretlerde (harekelerin farklı yazılıĢları, tezyini iĢaretler) Kur‟an-ı Kerimde  

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde basılan baĢlıca Mushafların hattatları, 

KayıĢzâde Hafız Osman Efendi, Hasan Rızâ Efendi , Hamit Aytaç vd. dir. Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı son yıllarda iki çeĢit bilgisayarda yazılmıĢ Mushaf baskısı yapmıĢtır. Özel 

yayınevleri ise genel olarak bilgisayarda yazılmıĢ Kur‟an basmaktadır. Bilgisayar 

yazımı tercihinde kolay okunabilme, baskı sistemine uyum, ve el yazmasının çok 

yüksek maliyetlerde olmasının etkili olduğu söylenebilir. 

3.4. Bilgisayar Yazısı ve El Yazısı 

Özellikle son yıllarda elifbâ ve Mushaf yazımında teknoloji kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Harekeleri karıĢtırmama ve yazıdaki sıkıĢıklıklar önleme gibi gerekçelerle 

bilgisayar yazısına ister istemez rağbet artmıĢtır. Bu durum ise en az beĢ yüz yıllık 

köklü bir geçmiĢe sahip, nesih hattı ile yazılmıĢ Kur‟an‟lar yerine bilgisayar hattı diye 
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tanımlanan Kur‟an‟ların tercih edilmesi sonucunu doğurmuĢtur. Ancak harflerin el 

yazısı ile birden fazla Ģeklinin yazılması, esnekliklerin bulunması, mekanik ortamda 

hazırlanan yazıda bulunmamaktadır. Örneğin harfleri farklı birleĢme ve uzatmalarla 

sayfa görünümünü düzenleme imkanını bilgisayarda bulunmamaktadır. Halbuki, bir 

hattat, hat kuralları doğrultusunda sayfada istediği gibi düzenlemeler yapabilir. Örneğin 

seyrek sayfaları boĢluk bırakmak yerine uzayabilen harfleri uzatarak doldurabilir 

(Vural, 2014). 

Bilgisayar hattı ile yazılan elifbâlarda iki Ģekilde yazılabilen harflerin sadece bir 

Ģekli kullanılmaktadır. Çünkü her bir harf bir tuĢa sabitlenmiĢtir. Arapçada el yazısında 

harfler yan yana ve alt alta birleĢmekte, bilgisayarda ise sadece yan yana birleĢmektedir. 

Bu sebeple bilgisayar hattı ile yazılan elifbâlarda harflerin birleĢimi ile el yazması 

elifbâlarda harflerin birbirleriyle birleĢme Ģekillerinde de değiĢiklikler bulunmaktadır. 

Bilgisayar hattı ile elifbâyı öğrenen kiĢiler el yazması Kur‟anları okumakta 

zorlanmaktadırlar, hatta bazı kiĢiler okuyamamaktadır. Bu hususlar göz önünde 

bulundurularak bilgisayar fontunda özel yazılım yapılarak bu olumsuzluklar 

giderilebilir. 

4. ELĠFBÂYA GĠRĠġ VE HARFLER 

Elif Cüz‟ü: Kur‟an harflerinin ve kelimelerinin öğretiminde kullanılan baslangıç 

niteliğindeki kitaplardır (Devellioğlu, 1988: 182). Elif cüzü harflerle baĢlar. 

Harf: Ġnsan yaratılıĢının gereği elinde olmayarak nefes alır veya verir. Bu nefes, 

irade kuvvetiyle çıkar ve iĢitilirse ses olur. Eğer bu ses mahreç
2
lerin birinden çıkarsa 

harf denilir (Ünlü, 1995: 88). Harfler kelimelerin yapı taĢı olduğu için bu konu üzerinde 

biraz fazla durulacaktır. Harflerin doğru öğretilmesi ve kısa sürede öğretilmesi 

önemlidir. Kur‟an öğrenmeye niyet edip kurslara baĢlayanların bir kısmı baĢladıktan 

kısa bir süre sonra dersi bırakmaktadır. Çoğunluk ise harfleri öğrenemediği için ilk 

derste bırakmaktadır. Bu sebeple temel harf eğitimi çok önemlidir. Arap harfleri diğer 

Sâmî alfabelerinde olduğu gibi sağdan sola doğru yazılır. Harflerin bitiĢip bitiĢmeme 

özellikleri vardır. 

Arap alfabesinde harf öğretimini harfin sesi ve Ģekli olmak üzere iki aĢamada 

değerlendirebiliriz.Genel olarak harf öğretiminde harfin sesi ve Ģekli söz konusudur.   

                                                 
2 Mahreç: Harflerin çıktığı ve baĢka harflerden temyiz ve tefrik edildigi yere denir. Bu konuda detaylı bilgi için bkz: 

Ġsmail Karaçam; Kur‟an‟ı Kerim‟in Faziletleri ve Okuma Kaideleri, MÜiF Yayınları, Ġstanbul 1977, s.205–212. 



 

 42 

1)Harfin Ģeklinin öğretimi 

1.1. Harfin müstakil Ģeklinin öğretimi 

1.2. Bazı Harflerin ikinci Ģeklinin öğretimi 

1.3. Harfin birleĢik (baĢta, ortada, sonda) Ģeklinin öğretimi 

Latin alfabesinde harfler büyük harf (Majiskül) ve küçük harf (Miniskül) diye 

ayrılırken Arapçada bu durum söz konusu değildir. Arapçada bazı harflerin yalın halde 

tek baĢına yazılıĢında iki farklı Ģekli vardır. Türkçede  bir yazı içinde bu Ģekilde aynı 

harfin iki farklı Ģekilde yazılıĢı yoktur. Arapça harflerin yalnız baĢına iken yazılıĢı ile 

diğer harflere bitiĢince ki (baĢta, ortada ve sonda) Ģekillerinde farklılık bulunmaktadır. 

2)Harflerin ses olarak öğretimi 

2.1. Harfin isminin öğretimi 

2.2. Harfin harekeyle okunuĢu 

Arapçada harflerin ismi ile okunuĢu farklıdır. Harflerin ismi kelime okumaya 

geçilince bir daha kullanılmaz. Sadece Huruf-u Mukatta‟a içinde yer alan harfler 

isimleriyle okunur. Bunun dıĢında Kur‟an-ı Kerimde harekesiz harf genel olarak 

okunmamaktadır. Ancak vav, yâ ve elif harfleri med görevi görebilmektedir. Harflerin 

öğretiminde klasik olarak önce harflerin isimleri ardından da  harekeyle okunmasına 

geçilmektedir. Ancak harflerin ismi hiç öğretilmeden direk harekeyle birlikte seslerini 

öğretmek bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. 

4.1. Harflerin Ġsimleri 

Alfabe harflerine, kelimeleri hecelerine ayırmalarından dolayı “hurûfü‟l-hecâ” 

denilmektedir. Osmanlıca‟da ise bu tabirin taĢıdığı anlam biraz farklıdır. Osmanlı 

Türkçesi‟nde harfleri seslendirmek için hareke yerine 4 harf kullanılır: ا=A   ٚ=U,Ü,O,Ö   

ٖ =E,A   ٜ= I,Ġ (TimurtaĢ, 1997: 33). Bu harflere okutucu harfler  veya “hurûfü‟l-hecâ”  

denir. 

 Hurûfü‟l-Hecâ (hece harfleri) olarak isimlendirilen Arap harflerinin yalın halleri 

ülkemizde Arapça veya Osmanlıca olarak iki türlü isimlendirmesi yapılmaktadır. 

Osmanlıda Arap harflerini/alfabesini kullandığı için ve geçmiĢimizde hocaların silsilesi 

Osmanlı‟dan geldiği için Türk kültüründe Osmanlı Türkçesi‟ndeki isimlendirme yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Elif, be, te, se, cim, ha, hı… gibi. Ancak Arapça harfleri 



 

 43 

Arapların isimlendirdiği Ģekliyle isimlendirilmesi asıl olmalıdır. Elif, bâ, tâ, sâ, cîm, ḥâ, 

ḫâ gibi (Ek 1). 

Kur‟an eğitiminde her yaĢta  insan  olabildiği için ve yetiĢkinler önceki 

çağlarında Kur‟an derslerine Osmanlı Türkçesi‟ndeki harflerin isimlerine aĢına 

olmuĢlardır. Bu sebeple bu insanlara orijinal Arapça isimlerinden öğretmek karıĢıklığa 

yol açabilir. Belki bu durumda olanlara Osmanlı Türkçesiyle isimler öğretilebilir. 

Ancak hiç bilmeyenlere orijinal isimleriyle öğretilmelidir.  

Harflerden on ikisinin ismi iki, on altısınınki ise üç harfle yazılmaktadır. Ġki 

harfle yazılan isimlerin sonuna sakin bir hemze de getirilebilmektedir. Bu Ģekilde 

olduğunda tüm harflerin ismi üç harfle yazılmıĢ olur. Sona eklenen cezimli hemze 

telaffuzu zorlaĢtırdığı için hemzesiz isimlendirilir. Tam isimlendirme ise َا لْث اءَ،َا ْلر اءَ،َا ْلثَّاء 

veya   ث  ء  ،    ء  ، ب  ء  Ģeklindedir.  

Harflerin Arapça orjinal isminin okunuĢunda ikiĢer harflilerin medleri tabiidir ki, 

bir elif miktarı çekilirler. Üçer harfliler meddi lazımın hafif olan kısmındandırlar. Dört 

elif çekilir. Ayn ve ğayn isimleri ise meddi lîn‟dir ki iki veya üç elif çekilir. Elif ismi 

uzatmadan söylenir. Osmanlıca isimlendirmelerde ise tüm harfler hiç uzatılmadan 

isimlendirilir. Osmanlı Türkçesi‟nde harfleri seslendirmek için hareke yerine 4 harf 

kullanılır.( ا=A   ٚ=U,Ü,O,Ö   ٖ =E,A   ٜ= I,Ġ ) .Bu harflere okutucu harfler denir. Ve 

sesi uzatmak için değil kısa okuma içindir. Uzatılan seslerde harfin önüne harf değil 

harfin üzerine med iĢaretleri kullanılmaktadır. He ( ٖ ) okutucusu, ince harflerde e, kalın 

harflerde a sesi vermektedir. 10.sırada (ٖ س) Ra ve Re diye iki Ģekilde de seslendirilmeye 

müsait olsada aslolan Ra sesidir. Bazı Osmanlıca elifbâlarda  (ٜ سَ ) Rı denmiĢsede  

ancak genel kabul görmemiĢtir.  

 Zâ harfi ,  ص

Kāmus Tercümesi‟ne
3
 göre (IV, 997) Arap alfabesinde bu harfin “zâ‟, zây, zeyy, 

zey, ze‟y” Ģeklinde beĢ söyleniĢi vardır (DurmuĢ, 2013: 44/157). Huruf-u mukatt‟a‟dan 

olmadığı için de hep harekeyle okunduğundan ismi pratikte önem arzetmemektedir. Râ 

ismiyle de kafiyeli olması hasebiyle zâ denmesi daha kolaydır. Araplar zây ve zâ olarak 

iki Ģeklide de kabul etmektedir. Ülkemizde bu harfin illaki zây diye diretilmesinin 

anlamı yoktur. 

                                                 
3 Fîrûzâbâdî‟nin el-Ķāmûsü‟l-muĥît adlı Arapça sözlüğünün Mütercim Âsım Efendi (ö. 1819) tarafından el-

Okyânûsü‟l-basît adıyla yapılan tercümesinin diğer adıdır. 
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4.2. Harflerin Sayısı 

Hece harflerinin sayısı konusunda lamelif ve hemzeyle ilgili ihtilaflar var ise de 

pek ehemmiyeti haiz değildir. Genel kanaat hakiki bir mahrece sahip olmayan elif (ilk 

harfi hemze kabul edilmek suretiyle) ve mükerreren sıraya giren lamı saymayarak hece 

harflerinin yirmi sekiz olmasıdır. Bazıları hece harflerinin sayısına hakiki bir mahrece 

sahip olmayan  sakin vav, yâ, elif med harflerini ve lamelifi de katarak 32 ye çıkarır. 

Ancak asıl olan 28 olduğudur. Hemze harekeli olup ayrı bir harftir ve bu sebepledir ki 

ülkemizde hece harflerinin içine gösterilmemektedir. Fakat Arap alfabelerinin 

bazılarında alfabe tablosuna Lamelifin  gösterilmeyeip onun yerinde kıvrık hemzeye 

harekesiz olarak yer verilir. Böylece hece harflerinin sayısı 29 olur. Elif ve hemze 

Ģeklindeki yazılıĢları göstererek aynı sesin iki farklı yazılıĢı olduğuna dikkat çekmek 

gerekir. 

 Hece harflerinin bütününü Kur‟an-ı Kerim‟de yer alan Ali Ġmran Sûresi 

154.ayetiyle, Fetih Sûresi 29.ayetinde görebiliriz.  Ayrıca Kevser Sûresinde  aynı 

cinsten yazılıĢta biri noktalı diğeri noktasız olan grup harfler beraber bulunmamaktadır. 

 ط -var ػ ,yok ج ve ر -var ح ,yok ق -var ف ,yok ع- var ص ,yok ظ -var ط ,yok غ -var ع

yok, س var- صَ  yoktur. 

4.3. Harflerin Sıralaması 

Alfabetik dizindeki kamuslarda ve uluslararası kabul edilmiĢ bilgisayar 

programlarında 28 harf aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

 ا،َب،َخ،َز،َج،َح،َر،َد،َر،َس،َص،َط،َػ،َص،َع،َط،َظ،َع،َغ،َف،َق،َك،ل،َم،َىَ،َُـَ،َّ،َٓ

Ülkemizde ise ّ ve ُـ harflerinin sıralaması yer değiĢtirilerek,  Lamelif‟te sıralamaya 

konarak 29 harf aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır. Ülkemizin de uluslararası sıralamaya 

uyması daha isabetli bir tutum olacaktır. 

،َم،َى،َّ،َُـ،َال،َٓا،َب،َخ،َز،َج،َح،َر،َد،َر،َس،َص،َط،َػ،َص،َع،َط،َظ،َع،َغ،َف،َق،َك،َل  

Alfabe sıralamasında ilk harf ebced sıralaması ve diğer dillerdeki alfabelerdeki 

ilk harfin de aynı ses olması (A, Alfa,…) ve de Arapçada en çok kullanılan harflerin 

baĢında yer alması dikkate alınarak müstakil Ģekle sahip harflerden olan elifle (Hemze) 

baĢlatılmıĢtır. Allah lafzına hürmeten, ilk harfine atfen elif  önemsenmiĢtir. Ardından 

takım harflere yer verilmiĢtir. Önce biçim itibariyle üçlü ve ardından  ikili benzerler ve 

en sona da , müstakil Ģekle sahip olanlar getirilmiĢtir. Lamelifin elifi asıl olduğundan 

elif ile beraber uzatma harfleri ve illetli harfler olan vav ve ya harfleri alfabenin sonuna 
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yer almıĢtır ( vav, elif, ya ). Günümüzde  ّ , ُـ, lamelif ve hemzede sıralama farklılıkları 

bulunmaktadır. 

4.3.1 Hemze 

 “Elif ” (ا) Sami dillerinde de eliftir; ancak, Araplar bunu değiĢtirip “hemze” (ء) 

yapmıĢlar. Esas Sami dillerinde ( ا) iĢareti hemze yerinedir ama ismi eliftir. Ġsmi 

değiĢtirmiĢlerdir. Araplar Ġslamiyet‟ten sonra bu alfabeye tamamıyla Ġslami bir hüviyet 

kazandırmak için bir takım değiĢiklikler yapmıĢlar. Ġlk değiĢiklik bu isimde olmuĢtur 

(Tokatlı, 2008). 

Elif harfinin hemze ve elif için ortaklaĢa kullanıldığını gören gramerciler ve 

kıraat âlimleri, Kur‟an kıraatinde karıĢıklığa meydan vermemek için sert ünsüz olan 

hemzeyi ayrı bir iĢaretle gösterme gereğini duydular. Hz. Osman Mushafı‟nda hemzeler 

sadece okunuĢta olup yazıda hiç yer almıyordu. Ġlk zamanlar, Hemze iĢareti için nokta 

halindeki harekelerle karıĢmayacak Ģekilde farklı renkte mürekkeple harflerin üstüne 

konan bir imlâ iĢareti mahiyetinde büyükçe bir veya iki nokta kullanıldı. Daha sonra 

Halîl b. Ahmed tarafından bu noktalar ve farklı mürekkepler karmaĢasını ortadan 

kaldırmak üzere mahreç yakınlığı sebebiyle küçük ayn harfi baĢı (ء) hemze iĢareti  

olarak icat edildi. Ancak bunun müstakil bir harf olmayıp bir imlâ iĢareti mahiyeti 

taĢıması ve çoğunlukla destek (kürsü) üzerine yazılması birçok imlâ karıĢıklığına yol 

açtı; nitekim Arap alfabesi imlâ kurallarının çoğu hemzenin yazılıĢıyla ilgilidir. Elif 

Ģekli ise sâkin ve yumuĢak elif (med) için devam etti (DurmuĢ, 1998: 17/190-193).  

Arapça‟da  alfabe sistemlerinin ilk harfi olan hemzedir. Elif adıyla tanınan ve 

uzun fethadan ibaret olan harf değil, sert patlarlı gırtlak ünsüzü olan hemzedir. 

Öncelikle harf adları tespit edilirken her harfin adını oluĢturan kelimenin ilk sesi o harfi 

göstermek üzere belirlenmiĢtir; “bâ, cîm, dâl” adlarının b, c, d harflerini göstermesi gibi. 

Aynı Ģekilde “elif” adının da ilk sesi hemzedir (e) ve ayrıca alfabe içinde asıl elif harfi 

“Lâmelif” adıyla bilinen harftir; çünkü lâm harfler içinde önceden geçmektedir. Lâmelif  

terkibindeki lâm ise sâkin elifle baĢlanarak bir isim teĢkil edilemediği için buna imkân 

veren vasıl harfi olarak elifin baĢına getirilmiĢtir. Elif Ģekli hem hemzenin hem de elifin 

sembolüdür. Arap alfabelerinde kısa hemze özel olarak gösterilmektedir. (ٜ َ،َء،َ  (ُـ،َّ 

sıralamasındadır.  

Hemzenin kelimede yazılıĢ Ģekilleri oldukça mühim ve bilinmesinde fayda 

vardır. Hemze, eliften baĢka bir harf ise de kelimelerin evvelinde (  ر  misalinde (أ   
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görüldüğü gibi dik olarak elif Ģeklinde, kelimenin ortasında ve sonunda bazan dik (ا)  

Ģekilde, bazan da (ء) Ģeklinde yazılan harekeli veya sakin olan  bir harftir. hemzenin iki 

Ģekli vardır. (ا)  Uzun/dik  hemze  ve  (ء) küçük/ topak/ kıvrık hemzedir. Kıvrık hemze; 

elif, vav ve yâ desteğiylede yazılır. Bazen de boĢa yazılır. ( أ،ؤ،ئ،ء)  

 Kelimelerin evvelindeki hemzeler vas‟l ve kat‟ı olmak üzere ikiye ayrılır. 

a) Vasl Hemzesi:  

BaĢlangıcında hemze bulunan kelimeden önce gelen bir harfi veya bir evvelki 

kelimenin son harfini o hemzeli kelimeye birleĢtirdiğimizde, okuyuĢ halinde hemze 

düĢer yahut telaffuzdan kalkarsa hemze; vasl hemzesidir. DüĢmezse hemze kat‟ı 

hemzesidir. Esasen Arap gramerinde vasl hemzesi ile kat‟ı hemzesi kesin olarak 

ayrılmıĢ ve hangi kelimelerde hangisi olduğu belli edilmiĢtir. Kadim Mushaflarda ve 

elyazması Mushaflarda vasıl hemzesi üstünde vasl kelimesindeki sad harfinden mülhem 

sad harfinin baĢı küçük olarak yazılmaktadır.  

b) Kat‟ı Hemzesi:  

BaĢlangıç halinde olduğu gibi vasl halinde de yazı ve lafız itibariyle sabit olan 

hemzelerdir. Vasl hemzesinin bulunduğu yerlerin dıĢında karĢımıza çıkan her hemze; 

kat‟ı hemzesidir. Fethalı veya dammeli iken kat‟ı sembolü olarak  dik elif iĢaretinin 

üzerine Halil b. Ahmed‟in icat ettiği kısa hemze  koyularak, kesreli olduğunda da 

altına koyularak gösterilir.  

Huruf-u Mukatta ile baĢlayan surelerin bazılarında bulunan ve ilk harfi teĢkil 

eden hemzeler ne hemze-i kat‟ı ne de hemze-i vasıldır. Diğer harfler gibi birinci harfler 

de isim olarak melfuz olduğundan hemzenin taksiminden sayılamaz. 

Her iki hemze konusunda netice olarak denilebilir ki, vasl hemzeleri asli harf 

değildir. Kat‟ı hemzeleri ise asli ve zait olanları vardır. Kelimelerin evvelinde dik 

yazılmıĢ olan hemzelerin vasl cinsine alamet olmak üzere üste Ģöyle (ٱ) bir yarım sad 

koymak adet olduğu gibi; kat‟ı cinsine alamet olmak üzere; üstün ve ötre olanlarının 

üzerine (أ), meksur olanlarının altına bir hemze (إ) resmetmek dahi Mısır matbaalarınca 

icad ve itiyad edilmiĢtir (Ünlü, 1995: 123).  

Arabistanda basılan Medine Mushafı olarak isimlendirilen mushafta bu iĢaretler 

aynen uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde tab edilen Kur‟an-ı Kerim‟lerden Hattat 
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Hasan Rıza‟nın yazdığı Kur‟an-ı Kerim‟de vasl iĢaretleri harekesiz eliflerde koyulmuĢ, 

Hafız Osman hattında koyulmamıĢtır. Süleyman Feyzullahoğlu ve Muhammet Abay 

tarafından ayrı ayrı hazırlanmıĢ Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca iki çeĢit bilgisayar hattlı 

Kur‟an basılmıĢtır. Süleyman Feyzullahoğlu tarafından hazırlanmıĢ bilgisayar hattında 

bu iĢaretler koyulmamıĢtır. Muhammet Abay tarafından hazırlanmıĢ bilgisayar hattında 

cezimli hemzelerde (   )  bu durum kullanılmıĢtır.             ,               Herhalde cezimli olan 

hemzelerin harf-i med olan elifle karıĢmaması için   bu uygulama yapılmıĢtır. 

Ülkemizdeki Mushaflarda kısa hemze olması gerekirken Resmi Osmani‟ye göre 

dik hemze olarak yazılan birkaç tane kelime dıĢında bu uygulama yoktur. Onlar da 

meddi muttasıl olan kısa hemze yazılmayıp dik hemze yazıldığı yerlerdir.    أ ْ  ا      ٛ  , , أَُ ْۤ ُ َل رٌ 

Burada da zait olan cemi‟ elifi zannedilmemesi için üstüne hemze iĢareti konması 

muhtemeldir.  

Bu durumun pratikte önemi ise  ülkemizde Kur‟an okuyucusunun  Arapça bilgisi 

olmadığından ﴿َ 5ًَ ْغر ۪عيُيُۜ ُِْذً ا﴾ اِ   örneğinde olduğu gibi ayet geçiĢlerinde geçilen ayet 

baĢındaki hemze-i vasılları bilemeyip hemze-i katı‟ gibi okunması hatası yapılmaktadır. 

Bu sebeple en azından ayet baĢlarındaki hemze-i katı‟ların üzerine/altına kısa hemze 

konmasında fayda bulunmaktadır. Bu iĢaret kullanılmadığı için hemzelerin geçiĢlerde 

doğru okunabilmesi için hemzesi hemze-i vasıl olan kelimeleri gösteren özel risaleler 

hazırlanmıĢtır. Ancak diğer Ġslam ülkeleri destek elifi üzerinde kısa hemzeyi  

kullanmaktadır.  

 4.3.2. Elif 

Elif Harfinin Kur‟an‟da YazılıĢ ġekilleri 

Kur‟an yazısında med harfi olan Elif, açıktan yazılmasının dıĢında üç Ģekilde 

daha karĢımıza çıkmaktadır. 

1. Elifi Mukadder/Sağîra :Yazıda hiç olmayıp harfin üstünde küçük Ģekilde (۱)  

gösterilerek yazılır. Bu durumda iĢaret küçük bir  elif harfidir. gibi. Kur‟an-ı 

Kerimde yaklaĢık 6800 adet bulunmaktadır.   

Bu iĢaret bunun dıĢında elif açıktan yazıldığında da öncesindeki fethanın 

uzatılacağını hatırlatmak için fetha yerine de kullanılabilir.  
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Ayrıca  bu iĢaret,  bunun dıĢında med harfi ya‟nın   kesrenin uzatılacağını 

hatırlatmak için kesre yerine de kullanılabilir.  gibi. Kur‟an-ı Kerimde 

yaklaĢık 8951 adet bulunmaktadır. 

Aynı Ģekilde uzatılan kesreli zamirin altında da kullanılmaktadır.  gibi. 

Kur‟an-ı Kerimde yaklaĢık 1064 adet bulunmaktadır. 

Ayrıca kısa hemzede tenvinden sonra gizli elif  olmaktadır. Vakf  esnasında bu 

mukadder elif sebebiyle  kısa hemzenin tenvini med ile okunmaktadır.     

YazılıĢı:      OkunuĢu:  

2. Elifi Maklube: Vav Ģeklinde yazılır. Vav elif yerini tutar.   gibi. Kur‟an-ı 

Kerimde 8 kelimenin tekrarıyla yaklaĢık 180   adet bulunmaktadır. 

3. Elifi Maksure: Ya Ģeklinde yazılır. Ya elif yerini tutar.  gibi. Kur‟an-ı 

Kerimde yaklaĢık 1584 adet bulunmaktadır. Arapça imlada gerçek yâ harfinin 

altına iki nokta koyulur, elifi maksure olan yâların altına nokta koyulmaz kuralı 

vardır.          ,       ا   

Ayrıca tenvinden sonraki destek elifi de ya Ģeklinde olabilmektedir.  

gibi. Kur‟an-ı Kerimde yaklaĢık 92 adet bulunmaktadır. 

Elif harfinin vav veya yâ‟ya kalb edilmesi sebebiyle genel olarak ikisi içinde  

Arapça Elifi Maklube tabiri kullanılsada yâ harfi için Elifi Maksure terimi tercih edilir. 

Arap alfabesinde kendinden önceki harfin kalınlık yada inceliğinden etkilenen 

tek harf eliftir.Buna göre eğer öncesindeli harf ince ise elif te ince, eğer kalınsa elif te 

kalın okunur. Bu harf dıĢında hiçbir harf öncesindeki veya sonrasındaki harfin kalınlık 

yada inceliğinden etkilenmez. Harf kalınsa kalın, inceyse ince telaffuz edilir. 

 4.3.3. Hâ ve Vâv / َّ،َُـ 

Ülkemizde hazırlanan elifbâlarda harf sıralamasında önce vâv sonra hâ harfi 

gelmektedir. Uluslararası sıralamadaki gibi 26.sıradaki  vâv ile 27 .sıradaki  hâ yer 

değiĢtirmesi gerekmektedir. Ebced sıralamasında da böyledir.[ Hevvez (٘ٛش )] . Diğer bir 

tertip olan mağriblilerin kullandığı doğu tertibinde de hâ harfi, vâvdan önce 
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gelmektedir. Ayrıca Halil b. Ahmed‟in mahreç sıralamasına göre düzenlediği 

alfabesinde de böyledir. Alfabe teĢekkül ettirilirken alfabeye bazı anlamlar yüklemek 

için de “he” (ُـ) ve “vav”ı (ّ ) peĢ peĢe getirerek  “huve”   terkibiyle Ġslami hüviyeti 

oraya konmuĢtur. (ٜ، َّ  Bu gün farklı anlamda olsa bile bu alfabe Kur‟an . (ُـ،

alfabesidir. Kendine özgü bir alfabe olmuĢtur. Fakat Farslar tekrar değiĢiklik yapmıĢlar 

ve vav (ّ) ı öne alarak  ve hâ‟nin (ُـ) yerlerini değiĢtirmiĢler (ٜ ،َ،ُـ  ّ). Osmanlı 

alfabeyi Farslardan aynen yaptıkları gibi alınca bizim kitaplarımızda da bu sırayla 

yerleĢmiĢtir (Tokatlı, 2008). Bugün bizim Osmanlıca kitaplarında hatta Kur‟an alfabesi 

kitaplarında bile bu Ģekli görüyoruz. Halbuki Arapçadaki Ģekli ٜ، َ َّ  dır. Tüm  ُـ،

kamuslarda , bilimsel eserlerde ve bilgisayar sistemindeki dizide de böyledir. YerleĢik 

sistem,  ebced dizisinde ve Araplardaki gibidir ve o Ģekliyle kullanmamız gerekir 

(Tokatlı, 2008). 

4.3.4.Lamelif 

   Lâmelif, sanıldığının aksine lâm ve eliften oluĢan birleĢik bir harf olmayıp lâm 

desteğine yazılmıĢ sâkin med elifinden ibaret bir harftir. Harfleri ortaya koyanın amacı, 

onların birbiriyle nasıl terkip oluĢturduğunu göstermek değil aksine her harfi müstakil 

olarak belirlemektir. Böyle olmasaydı diğer bütün harflerin de birbiriyle terkip keyfiyeti 

verilirdi. Müberred ve Ġbn Cinnî gibi âlimler bu görüĢtedir. Ġbn Cinnî lâmelif ifadesinin, 

alfabe harfleri hakkında bilgisi yetersiz kimselerin söyleyiĢi veya öğretme kolaylığı için 

öğretmenler tarafından kullanılan yanlıĢ bir tabir sayıldığını, doğrusunun bâ ( ب) gibi, lâ 

(٢ ) olduğunu kaydeder (Ġbn Cinnî, ts.: 1/43 ). Harf adları belirlenirken adın ilk sesinin o 

harfin sesini göstermesi esas alınmıĢtır. Elif daima sâkin bir harf olduğu için onunla 

baĢlayan ve sesini hissettiren bir adın teĢkil edilmesi mümkün olmadığından buna 

imkân veren vasıl harfi olarak baĢına fethalı bir lâm getirilmek suretiyle lâ adı elde 

edilmiĢ ve bununla vasıl lâmından sonra elifin uzun “â” sesi hissettirilmiĢ ve 

korunmuĢtur (DurmuĢ, 2003: 37/95).  

Lam olarak seçilmesinin sebebi Ģeklen elif ile lam arasındaki benzerliktir. Ayrıca 

Arapçada lam edat olarak da çok kullanılan bir harftir. Lamelif, ebced dizisinde yer 

almayıp  sayısal bir değeri de bulunmamaktadır. Lamelif‟i lamdan sonra koyabilirlerdi. 

Ancak elif med harfi de olduğu için en sonda med harfleri toplanmıĢtır. Arap alfabesi 

bir ara ebced dizisinde benzer harfler bir araya getirilmek suretiyle yeni bir sıraya 

sokulmuĢtu. Bu dizi Mağribde ilk dönemden bu güne kadar korunmuĢtur. Bu diziden 

sonra yapılan son sıralama da vav ve ya harflerinin sessiz değerleri yanında ötre ve esre 
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kısa seslileriyle birlikte harekesiz olarak geldiklerinde û ve î uzun sesiyle birlikte elif 

harfinin â sesiyle de bir takım oluĢturularak alfabenin sonuna alınmıĢtır. Halil b. 

Ahmed‟in mahreç sıralamasına (med  harflerini de kendi arasında mahreç sırasındadır.)  

göre düzenlediği alfabesinde de böyledir.( َٓ َا، ،ّ) Bu sıralamada elifin yanına lam 

eklenmiĢ ve lamelif Ģeklinde gösterilmiĢtir. Bu durumda ilk sıradaki harf ise hemze 

kabul edilmektedir. Elifin bu son sıralamadaki  durumu hicri II. Asırda mevcuttu. Bir 

rivayete göre Lâ‟nın yâ‟dan önce konmasında onun iki okunuĢ rolüne iĢaret vardır. 

Sağındaki harfle açık hece okunması Lâ, solundaki harfle kapalı hece okunması Lây 

gibi. Arap alfabesinin bugünkü tanıdığımız yukarıdaki tertibe ne vakit sokulmuĢ olduğu  

hakkında kesin bir Ģey bilmiyoruz. IV.Hicri (X. Miladî) asırdan sonra ortaya çıkmıĢ 

olması kuvvetle muhtemeldir (Yazır, 1981: 1/54).  

ilk harf aslında hemzedir. Ancak elif demek te caiz görülmüĢtür. Lamelifin yeri 

elifin yeridir ve hemzenin yeri ile bir düĢünülebilmektedir. He harfinin mahreci ile 

hemzenin mahreci de bir olduğu için he‟den sonra hemze olarakta düĢünülmüĢ olabilir.  

Lamelif bir harf olmadığı için alfabeden çıkarılması daha uygundur. Harflerin 

birleĢmesi konusunda anlatılmalıdır. Elifbâya baĢlar baĢlamaz Lamelif bir harf olmadığı 

durumunu öğrenciye izah etmek hem kafa karıĢıklığına hem de zaman kaybına 

sebebiyet vermektedir. Arap alfabelerinin bir kısmında da Huruf-u Hecâ‟da Lamelife 

yer verilmemektedir. 

4.4. Harflerin ġekilleri  

Arap alfabesi 28 ses değerinden ve 18 ana Ģekilden oluĢur. Bu Ģekillere nokta 

ilavesiyle sayı 28‟e çıkmaktadır. 

ٜ ُـَ،َ ع،َف،َق،َك،َل،َم،َى،َّ،َا،َبَ،َح،َد،َس،َطَ،َصَ،َط،   

4.4.1.  Ġki ġekilde Yazılabilen Harfler 

Arapçada bazı harflerin yalın halde tek baĢına yazılıĢında iki Ģekli vardır. 

Türkçede  bir yazı içinde bu Ģekilde aynı harfin iki farklı Ģekilde yazılıĢı yoktur. Latin 

alfabesinde farklı fontlarda aynı harf farklı  karakterde olabilmektedir. Arapçada iki 

Ģekilde yazılabilen harflerden biri diğerinden daha çok kullanılmakta ve ana Ģekli 

oluĢturmaktadır. Bu harflerin müstakil hali ile  baĢta ortada sonda birleĢme Ģekilleri 

birbiriyle karıĢtırılmamalıdır. Alfabe öğretilirken iki Ģekilde yazılan harflerin önce 

harflerin önce tek bir Ģekili öğretilmesi sadelik ve kalıcılık açısından faydalı olacaktır. 

Ancak bir çok elifbâda  iki Ģekli olan harflerin bir kısmı yan yana iki Ģekil birlikte 
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öğretilmekte iki Ģekilde yazılan harflerin bir kısmının ise ikinci Ģekli hiç 

gösterilmemektedir. Burada geliĢi güzel keyfi bir uygulama görüyoruz. Mesela bir 

alfabede sadece kâf  harfinin iki çeĢit stili konmakta, bir diğerinde râ ve zâ bir diğerinde 

mim veya bir kaçı gösteriliyor. Hepsi bir elifbâda gösterilmiyor. Diğer bir hususta bazı 

harflerin baĢta birleĢme Ģekli müstakil Ģeklinin ikinci yazılıĢı gibi alfabenin içinde 

gösteriliyor. 

Misal:   

Ġki farklı Ģekli bulunan harfler aĢağıda gösterilmiĢtir;  

 

Ġki Ģekli olan  harflere belki iki Ģekli birbirinden ayırmak için bir niteleme 

yapılabilir. Uzun hemze-kıvrık/kısa hemze, açık te-kapalı te, çift gözlü he -tek gözlü he, 

kısa ra-uzun ra, kısa zâ-uzun zâ, kısa kef-uzun kef, yatık mim- dik mim, kısa yâ-uzun yâ  

gibi. 

  Bu durum elifbâ yazılmasında bazı sıkıntılara yol açmaktadır. Özellikle 

bilgisayarda yazılan elifbâlarda harflerin eĢ değer karakterli yazılması için  unicod  

standardından veya karakter eĢlem tablosundan yararlanılması gerekmektedir. Fakat 

genel olarak bu yapılmayıp iki karakterli yazılan harflerin sadece klavyede kodlu olan 

tek Ģekli kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak elifbânın tamamında iki Ģekilde 

yazılan, veya iki Ģekilde birbirine birleĢebilen harflerin sadece tek Ģekli yer almaktadır. 

Kur‟an-ı Kerime geçildiğinde de karĢısına elifbâda kullanılmayan ikinci Ģekiller çıkınca 

da kiĢi okuyamamaktadır. 

Alfabenin içinde  tek tabloda harflerin iki Ģekilde yazılıĢını göstermek 

karmaĢaya sebebiyet vererek harfin Ģeklinin net öğrenilmesine engel teĢkil etmekte ve 

psikolojik olarak alfabenin zor olduğu kanaati oluĢturmaktadır. Bunun yerine alfabe 

tablosunda harfler öğretilirken önce harflerin sadece ana Ģeklinden oluĢan tek Ģekilleri 

öğretilmelidir. Sonra ayrı bir tabloda iki Ģekli olan harfler öğretilirse daha kolay ve 

doğru öğretilmiĢ olacaktır. Ġki farklı Ģekli olan 9 harften bir kısmı gösterilmese de 

olabilir. Bu harflerden genel olarak hiç öğretilmeyen ve kullanımı az olan  ye  ve 

lamelif   harfinin ikinci Ģekli Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın  bastığı hüsn-ü hatt sanatı ile 

yazılan Kur‟an-ı Kerimlerde kullanılmakta ise de son dönemlerde yazılan Kur‟an 

yazımında  kullanılmamaktadır. Ayrıca lamelif‟in alfabe içerisinden çıkarılması 
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hususunda da açıklama yapılmıĢtır. Mim harfinin iki Ģeklinde de baĢ kısmı aynı 

olduğundan kolayca tanınmaktadır. bu sebeple ayrıca öğretilmesine gerek 

duyulmamaktadır. Ġleriki derslerin içinde kullanılarak kavranabilir. 

Eğer iki Ģekli olan harfleri tek tabloda gösterdiğimiz zaman 28 harfle beraber 9 

harf daha fazladan öğretmemiz gerekir ki buda öğretimi zorlaĢtırır. Bunun yerine 28 

harfi öğrettikten sonra iki Ģekilde yazılan mim, ye ve lamelif dıĢındaki 6 harf  ayrı bir 

tabloda gösterilmesi daha uygun olacaktır.  

 

Tablo 8: Alfabe Tablosu (Ġki ġekilli Harflerle Birlikte) 

Nun harfinin uzun keĢideli yazılması iki farklı Ģekil sayılmayabilir. Nun gibi 

çanağı olan  diğer (sin, Ģın, sad, dad, kaf, lam ,ye) harflerde de keĢide 

uygulanabilmektedir. Yine bir çok Kur‟an-ı Kerimde özellikle  ayet  sonlarında uzun 

keĢide kullanılmaktadır. Be, fe ve kef  harfi de keĢideli yazılabilmekte olup bu 

keĢidenin derinliği nun harfine göre daha az olmaktadır. Elifbâlarda genel olarak bu 

keĢide (uzatma) kullanılmamaktadır. 

Yâ harfinin ikinci Ģekli eskiden sık kullanılırken günümüzde basılan Kur‟an-ı 

Kerimlerde çok nadir kullanılmaktadır. Çünkü bu yâ harfi öncesindeki harfe bitiĢtiğinde 

o harfin altına birleĢmekte ve beraberinde hareke kullanımı zorlaĢmaktadır. Ayrıca Arap 
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aleminde Resmi Osmani‟de yazıda olmayan yâ harfleri ile med olunacak zamirlerin 

altına medharfi olan ya bu ikinci ya Ģekli ile gösterilmektedir.  

َ َ)ء َ َ َ َ ا(   Kıvrık olan hemzeyi , alfabede elifin ikinci yazılıĢı diye öğretilmesi ise bir 

hatadır. Dik elifin Ģekli hemze olabilir, fakat kıvrık hemze elif Ģeklinde değildir. Ayrıca 

elifbânın en baĢında hemen ilk harfte Kur‟an öğrenecek kiĢiye bu harfin iki yazılıĢın 

öğretilmeye çalıĢılması, öğrenciye eğitimin devamında ne çeĢit zorlukların çıkabileceği 

ihtimalini düĢündürmektedir.  

 

4.4.2. Hâ Harfi YazılıĢ ġekli   َ(ٍََََُـ)     

Ġki gözlü Hâ harfi tek baĢına(münferit) yazıldığında bu Ģekilde ( ُـ ) Kur‟an-ı 

Kerimde yalın olarak bulunmamaktadır. Hâ harfi baĢta birleĢtiğinde  bu Ģekli 

almaktadır. Yalın olarak  tek gözlü (ٍ)  olarak  bulunmaktadır. Kaynaklarda bu durum 

için bir bilgiye rastlayamadık. Arapçada kelimeden bağımsız bir olgu olan zamir tek 

gözlü (ٍ) ile gösterilmektedir. Tahminimizce  bu  tek gözlü (ٍ) Hâ harfi zamirle 

özdeĢleĢtiği için kelimenin bir cüz‟ü olan hâ ile tefrik olması düĢünülmüĢ olabilir. Diğer 

bir tahminimiz ise Osmanlı Türkçesinde e sesi için kullanılan he okutucu harf için tek 

gözlü (ٍ) olarak,  He sessiz harfiyle (َُـ)  karıĢmasın diye böyle bir ayırım  olabilir.  

Nesih yazısının ve harf  harakterlerinin  olgunlaĢmasında Osmanlı dönemindeki 

hattatların  etkisi olmuĢtur. Hatta Kur‟an-ı Kerim “Mekke'de indi, Kahire'de okundu, 

Ġstanbul'da yazıldı" sözü, darb-ı mesel olmuĢtur.  Arapça alfabeyi günlük yazıĢma ve 

konuĢma dili olarak kullanılan ülkelerde harflerin yazılıĢlarında bazı Ģekil değiĢiklikleri 

olmaktadır. Buda doğal karĢılanmalıdır. Mesela Arap harflerinden oluĢan Urduca dilini 

Ta‟lik ve Nesih kırması olarak ifade edilen yazıyla da kullanan Pakistan bölgesindeki 

Kur‟an-ı Kerim‟lerde Hâ‟nın Ģekli sülüs yazıdaki  ( ) gibidir. Mağrib bölgesinde he ise 

(  ) gibidir. Hâ harfinin Ģekli bazı elifbâlarda üَzög iüiَََ(ُـ)  , bazı elifbâlarda tek gözlü 

(ٍ) bazı elifbâlarda da iki Ģekil birlikte gösterilmektedir. Bu  (َُـ) iki gözlü  hâ‟ya güzel 

hâ  ismi ile de anılmaktadır.   

Hatt sanatında noktasız harfe mühmel, noktalı harfe mucem harf denilmektedir. 

Hâ harfi mühmel, yuvarlak te harfi mucemdir. Hatt sanatında da okunması zor harflerin 

üstlerine veya altlarına o harflerin küçük birer mücerret örneği konulmaktadır. He  

harfinin yuvarlak te‟den ayrıĢması, onun noktasına karĢılık denge unsuru olarak ve 
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yazıda dolgunluk  sağlayarak zinet olması için  kelimenin sonuna bitiĢen he  harfinin 

üzerine küçük bir he harfi koyulabilir. Sadece bu he harfi yalnız olarak çift gözlüdür. 

Sanatsal bir uygulama olduğundan bilgisayar yazması mushaflarda kullanılmamaktadır. 

Örnek:   

4.4.3. Yâ Harfi YazılıĢ ġekli ََٓ(-َََ)ٕ    

Altında iki nokta olan tek harf vardır. O da (baĢta ve ortada 

bulunduğunda)yâ‟dır. Kur‟an-ı Kerim‟de ya harfi sonda iken ٕ Ģekil 

kullanılmamaktadır. Kur‟an-ı Kerim yazısı Resmi Osmani‟ye uygun yazılması 

gerekmektedir. Kur‟an-ı Kerim dıĢında Arapça yazarken geliĢmiĢ imla kuralları ile 

yazılır.  Arapça imla kurallarında elifi maksure olarak ifade edilen elif gibi okunan 

yâ‟lar noktasız olup bu noktasız yanın elifin yerine olduğuna iĢaret olması için üstüne 

ülkemizde çeker denen ancak aslında küçük bir elif olan iĢaret koyulur. Bunun dıĢında 

diğer yâ‟lar noktalı yazılmaktadır.  1- ء    -2        ٟ    اٌ  ر ٞ ,  ؼ 

Ülkemizde hazırlanan el yazısı bazı elifbâlarda ve bilgisayarda yazılan bazı 

elifbâlarda  yâ müfret halde iken veya kelimenin sonunda yazılıĢında bu noktalı yâ 

kullanılmaktadır. Bu durumdaki ya harfinin noktaları  Kur‟an-ı Kerim‟de kullanılmadığı 

için da elifbâlarda kullanılmasını da uygun bulmamaktayız. ٞ اٌ  ر gibi.   

Hz. Osman mushafında hiçbir harfin noktası yazılmamıĢtır. Harflerin noktalama 

iĢlemi takribi 50 yıl sonradır. Ġslam tarihinin bilinen en eski yazılı belgeleri olan  

Mushaflardan Hz. Osman‟a nispet edilen St. Petersburg Mushafı‟n da sondaki yazılıĢta 

olan yâların altında iki nokta görülmektedir (Altıkulaç, 2015). 

 

ġekil 1: Hz. Osman‟a nispet edilen mushafın St. Petersburg nüshası (Mücadele, 1). 

4.5. Kalın ve Ġnce Harfler  

Latin alfabesindeki 29 harfin  önce 8 tanesi sesli ve 21 tanesi sessiz diye ikiye 

ayrılır. 8 sesli harfin de 4‟ü kalın (a,ı,u,o), 4‟ü ince (e,i,ü,ö) diye ayrılır.  Sessiz harflerin 
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peĢindeki sesli harf kalın ise sessiz harfte kalın okunur,  peĢindeki sesli harf ince ise 

sessiz harfte ince okunur. Bu durumda Türkçede bütün sessiz harfler ince de olurlar 

kalın da olurlar. Arapçada böyle değildir. Arapçada tüm harfler sessiz kabul edilir. Sesli 

harf hiçbir mahrece dayanmadan çıkan sese denmektedir. Bu durum ancak uzatma 

harflerinde (harf-i med) olur. Hemze de sessizdir çünkü ses boğazın göğse bitiĢtiği yere 

dayanır.  Arapçada sesli harflerin karĢılığı harekelerle sağlanır. 28 harften oluĢan Arap 

alfabesinin yedisi daima (üç harekede de) kalın, on dokuzu her zaman ince, ikisi bazen 

kalın bazen incedir. Bu dilde harfler kalın ve incelik sıfatlarını baĢkalarından değil, 

zatlarından (mahreçlerinden) alırlar. Sadece med harflerinden elif, kendinden önceki 

harf kalın ise elif de kalın, kendinden önceki harf ince ise elif de ince okunur. Diğer 

harflerin kalınlığı veya inceliği birbirini etkilemez. Kalınlık ve incelik özelliği ses 

tellerinden değil, ağzın aldığı umumi vaziyetten gelmektedir. Ses telleri ancak düz ses 

verir. Sesin cinsinin kalınlığı ve inceliğini, güzellik ve çirkinliğini doğurur. Mahrece 

etkisi yoktur (Sağman, 1955: 35).  

Türkçedeki sekiz sesli, kendileri okundukları takdirde sekizi de aynı mahreçten 

çıkar ve sekiz harften yarısı ince yarısı kalın olması fizik fonetiğinin tekniğine aykırıdır. 

Sekiz sesli harfin kendileri okundukları zaman sekizi de Arapçadaki hemzeden ibarettir. 

Bunun mahreci, boğazın göğse bitiĢtiği yerdir. Aynı mahreçten çıkan ses ağzın aldığı 

vaziyetin sayısı kadar çeĢit göstermektedir. Bu harflerin kendileri okunmayıp diğer 

harfleri okutmaları esnasındaki incelik ve kalınlık durumu ses tellerinden değil ağzın 

aldığı vaziyetten gelmektedir (Sağman, 1955: 35).  

Sonuç olarak harflerdeki kalınlık ve incelik ses tellerinden değil, mahrecin 

teĢekkülünden ve bu teĢekkül esnasında ağzın aldığı vaziyetten kaynaklanır. Ses telleri 

yalnız sesin cinsini meydana getirir. Mahreçten harf Ģeklinde çıkan sesin hiçbir sıfatına 

karıĢmaz. Ses telleri ham madde verir, mahreç onu iĢler. Harfin inceliği, kalınlığı ve 

bütün sıfatları bu iĢlemenin mahsülüdür (Sağman, 1955: 35).  

28 harften oluĢan Arap alfabesinin yedisi daima (üç harekede de) kalın, on 

dokuzu her zaman ince, ikisi bazen kalın bazen incedir. 

 Her zaman kalınlar: )ر،َص،َع،ََط،َظ،َغ،ََق(َ  

 Bazen ince bazen kalın olanlar: Ra ile Lafza-ı Celal‟in lamıdır 
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Ra harfinin hükümleri çoktur, tecvitte detayları anlatılır. Ortalama bir ifadeyle 

üstünlü veya ötreli olursa kalın, esreli olursa ince olur.  Lafza-ı celalin lamı ise makabli 

üstünlü veya ötreli olursa kalın, esreli olursa ince olur.  

 Bunun dıĢında kalan harflerin hepsi her zaman incedir (Sağman, 1955: 

35).  

Ancak alfabe öğretilirken MEB Kur‟an-ı Kerim ders kitabında olduğu gibi önce 

28 harfin 7‟si kalın,  kalan 21‟i ince olduğu öğretilir. Kalın harfler ezberletilip kalan 21 

harf incedir denir. Ayrıca ince harflerin özel olarak öğretilmesi gerekmemektedir. Bazen 

ince bazen kalın olan Ra ile lafzatullah‟ın  lamı hareke ile okunurken duruma göre 

kalınlık incelik değerlendirmesi olur. Harekesiz iken bu iki harf ince statüsündedir. 

Ayrıca ince harflerin hepsi aynı ölçüde ince, kalın harflerin hepsi aynı ölçüde kalın 

okunmamaktadır. Harflerin sıfatlarına göre ton farkları olabilmektedir. Ülkemizde hala 

" َعَ ،َ ح  " harflerini kalın harf diye öğreten hocaların sayısı azımsanmayacak kadar 

çoktur. 

Kalın sesli harflere isti‟lâ (ء ال  :harfleri denmekte olup bu harfler (ا ظ   ع  ْغٍظَقِْعََ َض  ُخضَّ

beytinde bulunan 7 harftir. َ)ر،َص،َع،ََط،َظ،َغ،ََق( 

Ġsti‟lâ, dilin kök tarafının üst damağa yükselmesine denir. Kalın harflerde üst 

çene/ damak açılır. Dilin kökü kabartılarak kaldırılır ve dil hafifçe geri çekilir. Böylece 

ses ağzı doldurarak yukarıya yönelir. Yani ses damağa çarparak çıkar (Fırat, 2007: 549-

568). 

                                             

ġekil 2: Kalın Harflerde Ağzın Aldığı Durum. 

Ġnce sesli harflere istifâle (  ٌ  ا ظ   ف) harfleri denmekte olup bu harfler; 

 (Bilgini sözlü olarak yay ki, o bilgi ile donatılasın) , اُْنُشْس َحِديَث ِعْلِمَك َظْىَف تَْجَهُص بَِرا 

beytinde bulunan 21 harftir( ََٓا،َب،َخ،َز،َج،َحَ،َد،َر،َس،َص،َط،َػ،ََع،َفَ،َك،َل،َم،َى،َّ،َُـ( 
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istifâle, dilin aĢağıya meyletmesine denir. Bu ismi almalarının sebebi ise seslerinin 

ağzın alt kısmına nispet edilmelerindendir (Fırat, 2007: 549-568). 

Kalın harflerin öğrenilmesi/ezberlenmesi mutlaka gereklidir. Bu harfleri 

öğrenmeden harekeye geçilemez. Bu sebeple öğrencinin ezberlenmesi gereken harfleri 

genel  harfler tablosu içinden seçerek öğrenmesi zordur. Olması gereken kalın harflerin 

ayrı bir tabloda sunulmasıdır. 

Bazı hocalar öğrencilere ince ve kalın harf ayrımından bahsetmek yerine harfi 

doğrudan  hareke ile öğretmeyi tercih etmektedir. 

Alfabede harfleri kalın ,ince ve peltek diye birlikte üçlü tasnif edilmesi bir 

hatadır. Kalınlık ve incelik harfin bir sıfatı olup pelteklik ise sıfat değildir. Harfin 

teĢekkülü esnasında dilin aldığı vaziyetten kaynaklanan harfin okunuĢ biçimidir. Bu 

sebeple farklı kategoriler söz konusudur. 

4.6. Peltek Harfler 

Peltek : Dilini diĢlerinin arasına alır gibi yapmak veya dilin ucunu üst ön diĢlere 

sürterek taĢırmaktır. Dilin taĢma miktarı da peltek olan 3 harfte aynı değildir. En çok sâ, 

biraz azı zâl, zâ da ise dil özel olarak diĢlerden dıĢarı çıkarılmayıp yumuĢaklık 

nispetinde basınçla dilin doğal taĢmasıdır. 

                                                     

ġekil 3: Peltek Harflerin Derecesi 

Aynı alfabe tablosunda kalın harfleri bir renkte, peltek harfleri ayrı bir renkte ve 

diğer harfler de ayrı bir renkte gösterildiğini görüyoruz. Diğer dillerde alfabede harfler 

hep tek renkle öğretilmektedir. Renkler kafa karıĢıklığına sebebiyet vererek öğretimi 

zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca hem kalın ve hem peltek olan zâ harfinde iki renk 

verilememektedir. Bazı elifbâlarda ise zâ harfinin yarısı bir renk ddiğer yarısı bir renkle 

gösterilerek hem kalın hem de peltek olduğu gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. Bazı elifbâlarda 

ise zâ harfini pelteklik derecesi az olduğu için yarı peltek olarak yanlıĢ öğretilmektedir.  

Bunun yerine iki Ģekilde yazılan harflerde ifade ettiğimiz gibi peltek harfleri de ayrı bir 

tabloda gösterilmesi uygun olur.  
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4.7. Huruf-u Mukattaa  

Kur‟an-ı Kerim‟de harekesi olamayan harfler okunmaz ve sadece   ٌٝا  ٚ   

kelimesindeki  4 harfin َ)َا،ٜ ل،ََّ،ََ  َ(   harekesi bulunmayabilir. Bunun dıĢında Huruf-u 

mukatta‟a diye bilinen 3‟ü tek harf, 4ü iki harf, 4‟ü 3 harf, 2‟si 4 harf ve biri 5 harften 

oluĢan 14 farklı kelimenin tekrarlarıyla birlikte 29 surenin baĢındaki harekesiz (üstün, 

esre, ötresi olmayan)  harflerin okunması ismiyle olmaktadır. Bu sebeple harflerin 

isimleri bilinmelidir.َ 

Arap  aleminde en çok okutulan El-Kâidetü‟n-Nuraniyye isimli elifbâda  1. 

Derste harflerin isim ve Ģekilleri öğretildikten sonra 2. Derste Huruf-u Mukatta‟a dersi 

okutulmaktadır. Ülkemizde ise huruf-u mukatta‟a dersi son derslerde okutulmaktadır. 

Osmanlıda genel olarak Osmanlıca alfabe kullanılıp bu alfabenin sonuna 3-4 sayfa 

Kur‟an‟a mahsus konular ekleniyordu. Özel Kur‟an elifbâsı az kullanılıyordu. Huruf-u 

mukatta‟a sadece Kur‟an‟a mahsus olduğu için sona eklenen sayfalarda yer alıyordu. 

Ülkemizde Kur‟an öğretimi geleneğinde Osmanlının etkisi büyük olup bugün hala 

etkileri devam etmektedir. Bu sebeple  huruf-u mukatta‟a dersi son derslerde  iĢlendiğini 

tahmin ediyoruz. 

Aslında huruf-u mukatta‟alarda harflerin isimleri söylenmektedir. Okumaya 

yardımcı olmak amacıyla mukatta‟a  harflerinin üzerine hareke kullanılmayıp kısa ve 

uzun med iĢareti kullanılmaktadır. Araplarda ise kısa med iĢareti(dik üstün) 

kullanılmayıp sadece uzun med iĢareti kullanılmaktadır. 

Huruf-u Mukatta‟a harflerinden Osmanlı Türkçesiyle olan isimler ile orijinal 

Arapça isimler arasında okumada ses farkı olan sadece keftir. diğerlerinde  med 

iĢaretleri okumayı yönlendirmektedir. 

Elifbâ öğretimi esnasında karĢılaĢılan bir diğer problem ise hurufu mukataanın 

seslendirilmesi ile ilgilidir. Elif-ba öğretiminin baĢına harflerin isimlerini orijinal 

halleriyle değil Türkçeye uyarlanmıĢ Ģekliyle öğrenen öğrencilerin hurufu mukattaa‟yı 

okurken de bu isimleri kullanmaya çalıĢmaları tabidir. Öğrenci tarafından üzerindeki 

med iĢaretleri dikkate alınarak okunmaktadır. Harflerin en baĢtan Arapça adlarıyla 

öğretilmesi, problemi mutlak anlamda sona erdirecek bir çözümdür. Ancak çözümü 

teoride son derece kolay olan bu problem öğretmenlerin de vaktiyle aynı öğrenme 

sürecinden geçmiĢ olmaları ve harflerin orijinal adlarını kullanma alıĢkanlığına sahip 

olmamaları nedeniyle sürüp gitmektedir. Öğretmenlere bu konuda özel dikkat ve gayret 

yükümlülüğü düĢmektedir. 
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 طه طط ص ق ن يط حن

 الس طعن الن المس المض كهيعض حن ععق

Tablo 9: Huruf-u Mukatta‟a 

Huruf-u Mukatta‟a 14 Harfin farklı kombinasyonlarından oluĢur. Bu 14 harfin 

Arapça isimleri mecburen öğrenilecektir.   ) ٰٓ َ، ـٰ  (   ا،َٰح،َٰس،َٓطَ،َٓصَ،َٰط،َٓع،َٓق،َٓك،َٓل،َٓم،َٓى،َُ

Böylece 14 harfin Arapça ismi doğru talaffuz edilmiĢ olur, kalan 14 harf te Arapça 

isimleriyle öğretilirse alfabe harfleri tamamen doğru isimlendirilmiĢ olacaktır. 

 ا،َب،َخ،َز،َج،َح،َر،َد،َر،َس،َص،َط،َػ،َص،َع،َط،َظ،َع،َغ،َف،َق،َك،ل،َم،َىَ،َُـَ،َّ،َٓ

5.  HARFLERĠN ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ 

Alfabenin en önemli dersi 1.ders olan harflerin öğretimidir. Harfler kelimelerin 

yapı taĢı olduğu için harflerin öğretimi üzerinde bir çok metod uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmada baĢlıca yöntemlere yer verilecektir. Harflerin doğru öğretilmesi ve kısa 

sürede öğretilmesi önemlidir. Gözlemlerimize göre Kur‟an öğrenmeye niyet edip 

kurslara baĢlayanların bir kısmı baĢladıktan kısa bir süre sonra dersi bırakmaktadır. 

Çoğunluk ise ilk ders olan harflerin öğreniminde bırakmaktadır. Kelimenin yapı taĢı 

olan harfler doğru öğrenilirse diğer dersler kolayca öğretilebilir. 

5.1. Harflerin ġiir ve Musiki ile Öğretimi  

Ġnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmiĢe sahip olan musikî, çok erken 

dönemlerden beri sadece bir eğlence aracı olarak değil aynı zamanda bir eğitim aracı 

olarak da düĢünülmüĢtür. ġiir ve musiki, Kur‟an eğitiminde ezberlenmesi gereken elifbâ 

harflerinin kalıcı ve etkili bir Ģekilde aktarılmasında bir araç olarak kullanılabilir. 

Ayrıca Ģiir ve musikînin çocuklara keyif verdiği gözlenen bir etkinliktir. 

Harflerin Ģekli ve / veya isimleri öğretilirken, musikî ile birlikteçağrıĢım ve 

kodlama esaslı uygulamalardan yararlanılabilir. AĢağıdaki tekerleme bu çerçevede 

geleneksel bir uygulama örneğidir. Görüldüğü üzere bu uygulamada farklara değil 

benzerliklere vurgu yapılmaktadır. Oysa farklara dikkat çekilmesi öğrenmeyi çok daha 

kolaylaĢtıracaktır. Harflerin bağımsız Ģekilleri esas alınarak oluĢturulmuĢ tekerleme 

tarzındaki bu armonik metinler üzerinde çalıĢılmalıdır. Bireysel farklılıkları öne 

çıkartacak çalıĢmalar daha faydalı olacaktır. 
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Osmanlı devrinde bazı hocalar harflerin Ģekillerini bazı eĢya ve hayvanlara 

benzeterek ezberletmek istemiĢlerdir (Baymur, 1947: 27). 

Elif mertek gibi,            Be,  tekne gibi,                 

Te, ona benzer              Se, ona benzer                 

Cim, karnı yarık            Ha, ona benzer                

                                     Hı, ona benzer                

Dal, beli bükük              Zel, ona benzer 

Ra çengel gibi                Ze, ona benzer  

Sin, üç diĢli                    ġın, ona benzer  

Sat, deve dudaklı            Dat, ona benzer 

Tı, tavĢan kulaklı            Zı, ona benzer 

Ayın, ağzı açık               Ğayın, ona benzer          

Fe, kuzu baĢlı                 Kaf, koyun baĢlı   

Kef, eğri büğrü               Lam, orak gibi 

Mim, çomak gibi            Nun, çanak gibi 

Vav, bir gözlü                He, iki gözlü 

Lamelif, sapan gibi         Ye, yatar orak gibi 

 

ġekil 4: Harflerin Nota ġeklinde Gösterimi (Baymur, 1947). 
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Bu benzetmeler, bir müzikle de eĢlendiriliyor ve sallanarak okunuyordu 

(Baymur, 1947: 32-33). Bu Ģekilde kulağa ve ruha hoĢ gelen, bir musiki ile öğretim 

öğrenciye haz vermektedir. 

Alfabenin ġiirlerle öğretilmesi için tarafımızdan oluĢturulan bir Ģiirde Ģu Ģekildedir; 

10 Derste Elif-Ba ġiiri 

Elif, Bâ, Tâ, Sâ Cim,         On derste Kur‟an öğreneceğim, 

Ha,Hâ, Dal, Zâl                 Kur‟an öğrenmek ne güzel.  

Ra, Zâ, Sin, ġîn;                  Kur‟an okuyorum yaĢasın! 

Sad, Dad, Tı, Zı;                  Kur‟an‟la geçirelim zamanımızı, 

Ayn, Ğayn, Fâ, Kaf;            BaĢlayalım öğrenmeye harf harf 

Kef, Lam, Mim, Nun;          Öğrenilmesi kolaydır onun 

Vav, He, Ye;                        BaĢlayalım on derse Bismillah diye… 

5.2. Harflerin Resim ve Hikaye Ġle Öğretimi 

Harflerin hem isimleri hem de Ģekillerinin öğrenilmesinde birtakım 

çağrıĢımlardan yararlanılabilir. Günümüzde genelde elifbâlarda isim öğretilmek için 

resim çalıĢması yapılmıĢtır. Mesela Elma‟nın E‟si, Bebeğin B‟si, Nenenin N‟si gibi. Bu 

durum harflerin ismini hatırlatmakta, ama Ģekle yönelik bir amaç taĢımamaktadır. Bazı 

elifbâlarda da sadece Ģekil öğretilmek için resim çalıĢması yapılmıĢtır. Mesela Nun, 

çanak gibi, Dal, beli bükük gibi. Daha faydalı olması amacıyla hem Ģekil hem ses 

benzerliği olan resimler kullanılabilir. Örneğin Terliğin T‟si, Nalın N‟si Ceketin C‟si, 

Virgülün V‟si gibi.  

 

ġekil 5: Yeni Usul Resimli Osmanlı Elifbâsı, Yahut Türkçe Diline BaĢlangıç, H.1327 

 

ġekil 6: Resimli Güzel Elifbâ, H.1337 
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ġekil 7: Posterli Elifbâ, 2015 

Resimli alfabe tablosunda harflerin zihinde kalıcılığını sağlamak için 

yanlarındaki resimlerle iliĢkilendirilmiĢtir. Burada Ģekil ile ses birlikte öğretiliyor ki bu 

pedagojik açıdan  yerinde bir davranıĢtır. Seçilen resimlerde bazı hususlara dikkat 

etmek gereklidir.    Öncelikle resimler hedef kitlenin zihin düzeylerine uygun, 

çocukların tanıdığı Ģeylere ait ve harfin hem Ģekline hemde ismine yönelik resimler 

olmalıdır. Hem Arapça hem de Türkçede ortak kullanılan kelimelere dikkat edilmelidir. 

Mesela zeytin resmi/kelimesi Zâl harfine örnek gösterilmektedir. Halbuki bu Zâ harfine 

örnek olmalıdır.  Resimlerin telaffuzunda yine Türkçe sözcüklere yer verilmiĢ olması 

bir Arapça telaffuzu  tam karĢılamadığı için sakınca ise de faydası daha fazladır. Harfler 

birkaç kısa öykü ve manzum bir beytin içinde de öğretilebilir. Mesela Bâ, Tâ, Sâ  için; 1 

BeĢiği, 2 elinle Tut, 3 kere Salla cümlesi ile harflerin noktalarına ve isimlerine dikkat 

çekilebilir.  Resimlendirme  sadece harflerde kullanılabilir kelimelerde ise zordur.  

Günümüzde fotografik hafıza teknikleri olarak da isimlendirilen bu yöntem 

sadece çocuklar için değil her yaĢ grubu için istifade edilebilir bir uygulamadır. 

5.3. Harflerin Yazdırılarak Öğretimi 

Harflerin çabuk ve kalıcı öğrenilebilmesi için harfler, bir taraftan gösterilmeli bir 

taraftan da yazdırılmalıdır. Okuma ve yazmaya birlikte önem verilmelidir. Arapça 

harflerin  yazılıĢ yönü, sağdan sola ve yukarıdan aĢağıya yazılır. Harfler her zaman 

harfin italik olarak sola meyilli yazılmaktadır. Öğrencilere yazı çalıĢması yaptırılırken 

hocanın da bu esnada yazılıĢ yönünün doğru olup olmadığını (yukarıdan aĢağıya, 

sağdan sola) kontrol etmeli, varsa yanlıĢları düzeltmelidir.  

Diğer dillerin öğretiminde de yazı mutlaka kullanılmaktadır. Yazı öğretimde 

kalıcılık sağlayan bir unsurdur. Gözlemlerimize göre ülkemizde genel olarak  elifbâ 

öğretimine yazı unsuru  ile destek olunması ihmal edilmektedir. Bu sebeple de elifbâyı 

öğrenen kiĢiler sık sık tekrar yapmamalarının ve yazıyı kullanmamalarının neticesi 
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olarak öğrendiklerini kısa sürede unutmaktadırlar. Ayrıca harfleri yazarken kiĢinin 

kendi iĢeteceği bir sesle seslendirmesi kalıcı öğrenmeye katkı sağlamaktadır. Bunlar 

eğitim değeri yüksek uygulamalardır. Okuma ve yazmanın birlikte öğretilmesi, yazıyı 

delalet ettiği nesne ile ve Ģekliyle öğrenmek, yazı Ģeklinin daha iyi kavranmasıyla ilgili 

hareketlerde bulunmak gerekir. 

Yazı dersi için boĢ bir sayfa yerine harflerin silik olarak siyah dıĢında bir renkle 

basılmıĢ olduğu özel hazırlanmıĢ yazı kağıtlarından veya yazı elifbâlarından 

yararlanılmalıdır.  Siyah-beyaz fotokopi ile çoğaltılan yazı kağıtlarında - kurĢun 

kalemler de siyah olduğu için -öğrenci üzerinden geçtiği hareketi algılaması zorlaĢır. 

Yazı için sadece kağıt-kalem değil baĢka yazı metodlarıda Osmanlı döneminde 

eğitimde uygulanıyordu. Örneğin öğrencilerden harfin Ģeklini parmakları ile havada, 

masada, yerde vb. yazmalarını isteniyordu.  

Harf ve kelimeleri Arapça yazı kesik kalemle hattın kalın ve ince yazılması 

gerektiği için tahtaya tebeĢir veya normal bir tahta kalemiyle yazdığımızda harfin 

gerçek görüntüsünü sağlayamamaktayız. Bunun için projeksiyon yardımıyla tahtaya 

yansıtmak veya harita  posterleri gibi  elifbâ posterleri vb. araç ve gereçlerden 

yararlanmak daha gerçekçi olacaktır. 

Bir harf takımının seslendirilmesinin ardından kurĢun kalemle yazı kağıdında 

açık renkli yazıların üstünden gitmelerini, sonra da boĢ bırakılan yerlere kendilerinin 

yazmalarını öğrencilerden istenebilir (Ek 24). Bu kısımda ve tüm yazma etkinliklerinde 

önemli olan öğrencinin güzel yazması değil, harfin nasıl yazıldığını kavraması, Ģeklini 

iyi tanıması, gördüğü her yerde hemen tanıyacak seviyeye gelmesidir. Eğer boĢ bir 

sayfaya harfler yazdırılırsa bu durumda yazı ile gereksiz zaman harcanabilir. Ayrıca bu 

durumda öğrenciye haz verecek bu uygulama zahmet verir hem de gereğinden fazla 

zaman harcanır.  

Elifbâ eğitimlerinde bir harf ile ilgili  üç ayrı Ģeklin öğrenilmeye çalıĢılması 

genellikle öğrencileri zorlamakta, zihin karıĢıklıklarına neden olmaktadır. Elifbâ 

eğitimlerinde bir harf  ile ilgili harfin baĢta, ortada ve sonda üç ayrı Ģeklinin olduğu 

ifade yerine harfin tamamı veya yarısı yazılmaktadır denebilir. Sonda diye özel bir Ģekil 

aslında yoktur. Genel olarak harfler kendinden sonrasına birleĢirse yarısı yazılır, 

kendinden sonraki harfe birtiĢmezse harfin tamamı yazılır. ġekli görmenin yanı sıra 

öğrenci kendisi de yazdığında bu sorun kolaylıkla ortadan kalkmaktadır. Harfler 
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yazılırken harfin alamet-i farikası olan baĢ kısma dikkat çekilmeli, öğrencinin alamet-i 

farikası ile harfi tanıması sağlanmalıdır. 

Tüm harfler yazıldıktan sonra bu yazı sayfasını saklanması istenir. Harflerin 

birleĢmesi dersinde bu sefer silgi ile harflerin yazılıĢını yönüne de dikkat ederek her 

harfin son yazılan yarı kısmının silinmesi istenir. Yazım ve silim etkinliğinin kesinlikle 

ihmal edilmemesi gerekir. 

Yazı, harflerin daha etkili öğrenilmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır. Zira 

öğrenme ne kadar farklı duyuya hitap ederse o kadar güçlü olur. Sesi / harfi yazma sesi 

görselleĢtirme aĢamasının yardımcı etkinliklerindendir. Harflerin yazdırılması diğer 

metodların da ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. 

5.4. Harflerin Gruplandırılarak Öğretimi 

Ülkemizde Arapça alfabede önce 28 harfin tamamı sırasıyla öğretilmekte 

ardından hareke ve kelimelere geçilmektedir. Türkçe öğretiminde ise harfler sırasıyla 

değil sık kullanılan ve kolay telaffuzlu oluĢturulan gruplarla öğretilmektedir. 

Türkçe okuma yazma öğretiminde kullanılan ses/harf grupları aĢağıdaki gibidir 

(MEB, 2016).  

1. Ses grubu : ELAN  

2. Ses grubu : ĠTOBU  

3. Ses grubu : KIRÖSÜ  

4. Ses grubu : MDġYCZ  

5. Ses grubu : ÇGPH  

6. Ses grubu : FVĞJ    

 Grup Sistemini Yapılandırma : 

   Elifbâ hazırlamaya yardımcı olmak için harflerin mahreçlerini aĢamalı olarak 

öğrenmeyi sağlayacak harf grupları oluĢturulmalıdır. Bunun için önce harflerin 

Mushaf‟taki tekrar sıklıkları (frekans) tespit edilebilir. Frekansın yanı sıra Türkçe sesler 

ile mahreç (çıkak) yakınlıkları da göz önünde bulundurularak harf gruplamaları 

oluĢturulabilir. Böylece hem Kur‟an‟da çok geçen sesler harf sıralamasında öne alınmıĢ 

olur, hem de baĢlangıçta öğrencilerin Türkçeden aĢina oldukları sesler kullanılarak 

öğretimde “kolaydan zora” ilkesine göre hareket edilmiĢ olur.  

Tüm harflerin\seslerin elifbâ öğretiminin baĢlangıç aĢamasında ve tek seferde 

öğretilmesi yerine öğretim sürecine yayılarak peyderpey öğretilmesi yoluna gidilmeli, 
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böylelikle öğrencinin bir çok yeni ve farklı sesle bir anda muhatap olmasından 

kaynaklanan zorluğun önüne geçilmelidir. Harfler genelde direk kitaptan öğretilmekte 

ve öğrencilerde harflerin Ģekillerinden ziyade harflerin sıralarını ezberlemektedir. 

Harflerin  hepsini tek sayfada göstermek yerine farklı boyutlarda farklı sayfalarda 

göstermelidir. 

Arapça alfabede de sık kullanılan ve kolay telaffuzlu harflerden ve mahreç 

birliği/yakınlığı olan gruplar oluĢturularak alfabe öğretilebilir. Genel olarak Ģekil ve ses 

yönünden benzerliği olanlar kendi aralarında gruplandırılarak farklılıklarıyla 

kavratılabilir. Öğrencileri zorlayan  sebeplerden  biri ise alfabetik sıralamadan dolayı 

Arap harflerinin dağınık mahreçli olarak öğretilmeye çalıĢılmasıdır. Bu aĢamada 

yapılması gereken Ģekil öğreniminde olduğu gibi sesleri de sadeleĢtirmek ve 

kolaylaĢtırmaktır. 

Harfler alfabedeki sırasıyla gösterilmektedir. Ancak Arapça kelimelerde çok 

kullanılan(  ٜ َ،َّ ،َ ٍ ) hâ,  vav ve  yâ harfleri alfabenin sonundadır. Huruf-u Munfasıla 

olan (sonrasına bitiĢmeyen) harfler de alfabenin sonundadır bu harfler kendinden 

sonraki harfe bitiĢmediği için kelime içinde okuması daha kolay olacağı için önce 

öğretilmelidir. Öğretimde sıralama harflerin kolaylığı ve kullanım çokluğu dikkate 

alınarak oluĢturulan sıra ile  grup grup öğretilebilir.  Harfler  toplu olarak ise kitabın en 

sonunda isimlerini de  Arapça  yazılarak  verilmelidir.  

Harflerin\seslerin öğretiminde klasik usülde olduğu üzere alfabedeki sıranın esas 

alınması yerine mahreç açısından öğrenmeyi kolaylaĢtırıcı yeni bir harf sıralaması 

belirlenmeli, öğretim bu sıraya göre yapılmalıdır. Böylelikle öğrencinin zorlanacağı 

mahreçlerle peĢi peĢine muhatap olmasının doğurduğu güçlük giderilmelidir. Türkçe 

hançereye sahip öğrencilerin bu durumu dikkate alınmalıdır. Elifbâ öğretiminde 

harflerin sıralaması hususunda Arapça Türkçe mahreçler dikkate alınarak aĢağıdaki 

gruplamadan yararlanılabilir. Gruplar oluĢturulduktan sonra üç dört harf öğretilip onlar 

ile kelime ve heceler yapılabilir. Arapça harflerden grup oluĢturmak için aĢağıda bazı 

kriter bilgiler verilmiĢtir.  

Arapça Harflerin Türkçe Mahreçlere Kıyasla Tasnifi (Açık vd., 2015: 15): 

1)Mahreci Türkçedeki mahreçlere çok yakın olan harfler 

 ب،َخ،َدَ،َص،َط،َف،َل،َم،َى،َُـ،َٓ

2)Mahreci Türkçedeki mahreçlere benzerlik gösteren harfler 
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 ا،َزَ،َر،َر،َسَ،َػ،َغ،َق،َكَ،َّ

3)Mahreci Türkçede bulunmayan harfler 

 ج،َح،َص،َع،َط،َظ،َعَ

Diğer bir kriter ise telaffuz kolaylığıdır.Harflerin Arap lisanına göre kolay 

telaffuzlu olanları Ġzlak sıfatına sahip olanlardır.  Ġzlak ; Harfler telaffuz edilirken dilin 

çabuk olmasına denir. Ġzlak sıfatına haiz 6 harf vardır. ( ََِهْيََلُةَ   فَ،َسَ،َم،َىَ،َل،َبَ (ف شَّ

 (.Harfi Arap Ġnsanına göre kolay olsada Türk insanı için talaffuzu zordur س)

Diğer bir kriter ise yazım kuralıdır.Kendisinden sonraki harfe bitiĢmeyen 6 harf (َ،ا،ََد،َر

   (س،َصَ،َّ

Diğer bir kriter ise Med Harfleridir: َٜ ،َّ،ا 

Bu bilgiler çerçevesinde örnek bir gruplama çalıĢması aĢağıda verilmiĢtir. 

1.Grup; Kolay telaffuzlu Ġzlak harfleri: َ)َفَ،َسَ،َم،َىَ،َل،َب(  

2.Grup; Med harfleri ve en çok kullanılan harfler: ٜ ُـَ،َ  ا،َ،َكَ،ََّ، 

3.Grup; Mahreç yakınlığı olan harfler:  َخ،َزَ،َد،َرَ،َص،َط  

4.Grup; Mahreç yakınlığı olan harfler: ع،َح،َج،َػَ  

5.Grup; Kalın harfler: ص،َع،َط،َظ،َقَ،ر،َغََ  

1.Grupta fetha, kesra ve damme öğretimi, 

2.Grupta cezim ve medd-i tabii, 

3.Grupta Ģedde, çeker ve diğer medler 

4.Grupta tenvinler, 

5. Grupta zamir öğretilebilir 

Her grup bir öncekilerle birlikte kombine edilmelidir. 
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Diğer bir kriter ise harflerin Kurân-ı Kerim‟de kullanım sıklığına göre öncelik 

verilerek öğretilmesidir. 

Harflerin Kur‟an‟da kullanılma sayısı, çoktan aza sırasıyla aĢağıdaki gibidir (Keskioğlu, 

2008: 129). 

 48892 ا 1

 

 10522 ك 11

 

 2503 خ 21

 33522 ل 2

 

 9419 ع 12

 

 2115 غ 22

 27269 ن 3

 

 8499 ف 13

 

 1688 ض 23

 26922 م 4

 

 6813 ق 14

 

 1508 ش 24

 25856 و 5

 

 6011 ض 15

 

 1404 ث 25

 25719 ي 6

 

 5998 د 16

 

 1264 ط 26

 14850 هـ 7

 

 4834 ذ 17

 

 1229 غ 27

 12824 ت 8

 

 4138 ح 18

 

 842 ظ 28

 12240 ز 9

 

 3322 ج 19

 

 4079 ال 29

 11428 ب 10

 

 2807 ص 20

 

 3283 ء 30

Tablo 10: Kur‟an‟da Harflerin Kullanılma Sayısı (Keskioğlu, 2008). 

 

Diğer bir örneklemede ise, Arap alfabesini oluĢturan 28  harfin önce yarısını 

öğretip bu harflerle kelime oluĢturup sonra kalan diğer harfler öğretilebilir. Ġlk önce 

öğretilecek harfler seçilirken takım harflerden birer tane alınarak oluĢturulmuĢtur. 

Böylece nokta farkları birbirine karıĢtırılması engellenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 ا،َبَ،َح،َدَ،َسَ،َطَ،َصَ،َط،َع،َف،َك،َل،َم،َّ،َُـ

Bazı Osmanlıca elifbâlarda da önce huruf-u munfasıla denilen kendisinden 

sonraki harfe bitiĢmeyen 6 harf (َّ،َا،ََد،َر،َس،َص)  öğretilmektedir. Ardından birer birer 

birer harfler bu harflere eklenmektedir. Buradaki temel amaç bu harflerle oluĢturulan 

kelimeler de harfler birbirine bitiĢmeden yazılacağı için okuması kolay olacaktır. Misal: 

ن   ز     ،   ْ ش   ٚ    
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Ayrıca Osmanlıca öğretiminde ise hareke yerine kullanılan okutucu 4 harfin     

(ٜ َ،ٍَ  .öğretimine öncelik  verilmektedir ( اَ،َّ، 

Bu yönteme göre hazırlanmıĢ “Ses Temelli Elifbâ” incelenebilir (Açık vd., 2010). Ses 

Temelli Elifbâ‟da gruplama Ģöyledir. 

 

Tablo 11: Ses temelli elifbâ‟da harf grupları (Açık vd., 2010). 

 

Nokta durumuna göre harflerin grupları: 

 

A-Nokta sayısına göre; 

Bir noktalı olanlar: ب،َج،َر،َر،َص،َع،َظ،َغ،َف،َى،َ  

Ġki noktalı olanlar: خ،َق،َ  

Üç noktalı olanlar: ز،َػ،َ  

Kalan harfler noktasızdır. 

B-Nokta yerine göre; 

Altında  nokta olanlar: َجَب،َ  

Müfret harflerde altında nokta olan sadece iki harf vardır. Onlarda birer 

noktalıdır. Yâ harfi baĢta ve ortada bitiĢtiği zaman altında iki nokta olur. iki 

nokta olan tek harf yâ‟dır 

Üstünde nokta olanlar: ىَغ،َف،َع،َظ،َر،َص،َز،َػ،َر،َقَخ،َ  

Kalan harfler noktasızdır. 
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Nokta Sayısı ve Yerlerinin Sebepleri 

Ba(ب), ta(خ) , sa(ز), harfleri birinci, ikinci ve üçüncü sırada oldukları için bir, 

iki ve üç nokta ile noktalanmıĢlardır. Noktanın Ba harfinin altına konulması harfi cer 

olması ( ameli ile lafzı arasındaki iliĢki ) sebebiyledir (Yılmaz, 2003). 

Cim (ج), harfi, telaffuzu (ağız aĢağı açılıyor) sebebiyle noktası altadır. Kesra 

hareke de aynı sebeple harfin altına konmuĢtur.  

ḥa (ر), zal(ر),  za(ص) , za (ظ), dad (ع) ve ğayın harfleri ise telaffuzları (ağız 

yukarı açılıyor) (ağız aĢağı açılıyor)sebebiyle noktaları üste konulmuĢtur. 

ġin(ػ), harfine üç nokta konması üç harf suretinde olmasındandır. Çift harfler 

arasında noktası en çok olan olduğu için noktaları telaffuzuna göre alta değil de üste 

konulmuĢtur. 

Fa ve kâf  harflerinin noktaları da, birbirinden ayırmak için telaffuzlarına uygun 

olarak üstten konulmuĢtur. Ehl-i Mağrib ise,  fa harfinin noktasını alta koymuĢtur. 

Çünkü o, harfi cerdir. Fa harfinin noktası altta olunca kâf  harfinin noktasıda üste bir 

tanedir (Yılmaz, 2003). 

5.5. Harflerin Hareke Ġle Birlikte Öğretimi 

Kur‟an öğreniminde/öğretiminde birinci basamak elifbâ öğretimidir. Elifbâ 

öğretiminde harflerin doğru ve düzgün telaffuzla öğretimi çok önemlidir. En önemlisi 

de harflerin isimleri üzerinde çok durmadan üstün, esre ve ötre ile harflerin okunuĢlarını 

uygulayarak okutmaya baĢlamaktır. Çünkü harflerin isimlerini öğrenen bazı öğrenciler  

harekeli okuyuĢa geçerken zorlanmaktadır. Öğrenci, harfi “Cim” diye öğrenince “ََُجََِج  ”جَ 

diye okumakta zorlanmaktadır. Harfleri harekelerle birlikte kavrayan öğrencilerin 

okumaya geçmesinin daha kolay ve çabuk olduğu bir çok defa gözlemlenmiĢtir. Ġlk 

derste (َََُأ ََََإَََِأ), (َََُبََِب َخََِخََُ) ,(بَ   Ģeklinde öğretilerek baĢlanabilir. Ya da bütün harfleri(خَ 

önce “üstün” hareke ile okunuĢu ( َجَ  َزَ  َخَ   ”kavratılır. Sonra “esre” ile, sonra da “ötre ) أ ََبَ 

ile bütün harflerin okunuĢu kavratıldıktan sonra yine (ََََُأ َإََِ َبََُ) ,(أ َََ َبَِ َخََُ) ,(بَ  َخَِ  (خَ 

Ģeklindeki okunuĢa geçilebilir.  Aynı harekelerle harflerin baĢta, ortada ve sonda 

 yazılıĢları pekiĢtirildiğinde okumak kolaylaĢacaktır. Harekeli öğretimde Önce fetha, 

sonra kesra, en son da damme öğretilir. Harekeler Kur‟an‟da sayısal olarakta çoktan aza 

bu sıraya göredir. Bazı Arap alfabelerinde Önce fetha, sonra damme, en son da kesra 

öğretilir (Yılmaz, 2010). 
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Türkiye‟de Kur‟an öğretiminde genellikle harfler öncelikle yalın isimleriyle 

tanıtılmaktadır. Oysa farklı ülkelerde -mesela Malezya ve Endonezya‟nın bir kısmında- 

harfler öğretilirken her harf için fetha hareke esas alınarak öğretilmektedir. Dolayısıyla 

öğrenci yalın halden harekeli okunuĢa geçerken zorlanmadığı gibi hareke değiĢikliğinde 

de zorlanmamaktadır. Ayrıca bazı Arap ülkelerinde hazırlanan elifbâ‟larda harekeler 

öğretilirken bir harfin bütün hareke çeĢitleri arka arkaya verildikten sonra diğer harfe 

geçilmekte ve kelime Ģeklindeki okuyuĢlar sırasında bütün kelimeler Kur‟an‟dan 

seçilmektedir (ġahin, 2012). 

5.6. Harflerin Mahreçlerinin Öğretimi   

Her lisanda harflerin kendine özgü bir çıkıĢ yeri vardır. Harflerin çıkıĢ yerine 

mahreç denir. Kur‟an‟ın doğru okunmasında en önemli hususlardan biri harfleri doğru 

seslendirmedir. Bunun gerçekleĢebilmesi için seslendirici harekeler ve harflerin mahreci 

önem arzeder. 

 Harflerin mahreçleri akciğerlere dolan hava dıĢarıya ya ses ya da nefes hâlinde 

çıkar. Ġrade dıĢında alıp verilmekte olan nefes, ses tellerini titreĢtirerek çıkarıldığında 

ses meydana gelir. Bu ses ağız, boğaz veya dilin belli bir noktasından çıkarılırsa harf 

meydana gelir.  

Kur‟an‟ı doğru okuyabilmek için harfler mahreçlerine uygun olarak telaffuz 

edilmelidir. Çünkü harfin yanlıĢ 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 harflerin baĢında gelir. Arap harflerinin mahreçleri ağız 

içerisinde Türkçeden oldukça farklı bir dağılım izler. Türkçede mahreçler genel olarak 

ağzın ön bölgesinde yoğunlaĢmaktadır. Arapça harflerin bir kısmı boğazdan çıkartılarak 

söylenmektedir. Bu sebeple ülkemizde özellikle boğaz harflerinin söylenmesinde 

problemler yaĢanmaktadır. Ġslâm ülkelerinde, özellikle de Türk hafızları ile, Arap 

okuyucuları arasında “Dâd” ve “Tâ” harflerinde duyum (ses) itibariyle farklılık arz 

etmektedir. Bunu yazı ile ifade etmek mümkün olmadığı için Araplardan ve ehil 

hafızların ağzından duyarak değerlendirmek gerekir.Ayrıca damme harekenin sesinde 

de farklılık bulunmaktadır.   Arap harflerinin çıkıĢ yerleri, üç ana bölgede toplanır. 

Bunlar; boğaz, dil ve dudaktır. Bunların dıĢında, ağız boĢluğu ve geniz de mahreç 

bölgesi kabul edilir. Med harfi olan ٞ ٚ ا harfleri ağız boĢluğundan, gunne sesi ise 

genizden çıkarılır (Ek 25, 26). 
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Harflerin ismi ile mahreç çalıĢması sağlıklı bulunmamaktadır. Bunun için Halîl 

b.Ahmet, harflerin baĢına fethalı bir hemze getirmiĢ, harfi de sakin hâle getirerek 

mahrecini belirlemiĢtir:     ا /eb,     ا /et,     ا /ah,   ا ع /a„,  ا   غ /ağ,…. Ģeklinde harfleri 

çıkarıyordu. El-Halîl‟in bu yöntemi kendisinden sonra gelen dilciler tarafından da 

izlenmiĢtir (Yüksel, 2007). Kazan bölgesinde okutulan elifbâların ekserisinde harflerin 

isimleri öğretildikten sonra 2.derste kelimelere geçilmeyip sadece hemze, fetha 

harekeyle öğretilip ardından tüm harfler hemze+cezim ile okutulmaktadır. Bizde ise 

harflerden sonra 2. Ders fetha, kesra ve damme Ģeklinde devam etmektedir. Hemze üç 

harekeyle okuması öğretildikten sonra bütün harfler önce cezimli hâli ile öğretilebilir. 

Harfin sesinin en net kavranabileceği Ģekli cezimli hâli olduğu için mahreç  daha kolay 

telaffuz edilir. Tüm harfler bittikten sonra  harflerin harekeli hâline geçilir. Ayrıca 

harekeden sonra cezmin öğretilmesi/kavranması zor olmaktadır. 

Bir harfin mahreci, bu mahreçten çıkan sesi ve sıfatı bilinmek istendiğinde, o 

harfin evveline harekeli bir hemze getirilip harfe de cezim veya Ģedde verilerek telaffuz 

edilir. O harfin sesi nerede sıkılır veya kesilirse, mahreci orasıdır. Sesi de o mahreçten 

çıkan sestir.  

5.7. Harflerin PekiĢtirilmesi 

Arap alfabesi öğretildikten sonra genelde harfler sırasıyla öğretilirken öğrenci 

harfin Ģeklini değil, sırayla harflerin isimlerini ezberlemektedir. Bu sebeple isimle 

harfin Ģeklini eĢleĢtiremiyor. Harfi tanımayabiliyor. Bunu engellemek için harfler  

sondan baĢa doğru da okutulmakta veya harfler karıĢık olarak sorulmaktadır. Ġkinci 

derste  harflerin sırası değiĢtirilmiĢ alfabe tablosu ile de bu durum aĢılmaya 

çalıĢılmaktadır. KarıĢık harfler  bir ders olarak elifbâya yazılmakta ve sıradan tüm 

öğrencilere  okutulduğu için harfleri öğrenen öğrencilere de  bu ders okutulmakta, buda 

harfleri bilen öğrencilere sıkıcı gelmektedir. Arapça ve Osmanlıca elifbâlarda böyle bir 

ders sayfası bulunmamaktadır. 

Bunun yerine dil eğitimlerinde uygulanan ders kitabı ve  çalıĢma  kitabı olmak 

üzere elifbâlarda da alıĢtırma yapılabilmesi için yardımcı elifbâ hazırlanabilir. Harflerin 

karıĢık dizideki tablosu yardımcı kitaba koyulabilir. Veya kelimeler geçildiğinde 

harekeyle okumaya baĢlamadan önce dersteki kelimeleri oluĢturan  tüm harflerin 

isimleri saydırılabilir. 
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5.8. Harfleri Türkçe Karakterlerle Öğretmek 

Arapça kelimelerin okunuĢları Türkçe karakterlerle yazmak doğru bir yöntem 

değildir. Fakat bazen de bilinmeye ulaĢmak için bilinenden yaralanmak için  Türkçe 

kelimelere atıfta bulunmak zorunda kalınabilmektedir. Ancak Arapçadan Türkçeye 

geçmiĢ kelimeler Arapça orijinal telaffuzlarıyla mahreçlerine riayet edilerek 

kullanılması ideal olandır. Örneğin ق harfinin mahrecini pekiĢtirmek için “kalem” 

kelimesinin dilimize Arapçadan geçtiği ifade edilerek Arapçada bu kelimenin nasıl 

telaffuz edildiği öğrencilere söylenebilir. Veya doğal seslerden yararlanılarak karga 

sesine benzetilebilmektedir. 

5.9. Genel Teknikler 

Ġslam toplumlarında olduğu gibi bizim toplumumuzda da orijinal metnin 

öğretimi ile ilgili çeĢitli teknikler geliĢtirilmiĢtir. Bu teknikler belli bir bilgi ve tecrübe 

birikimine dayanmaktadır ve değerlidirler. Öğrencileri tek tek veya topluca okutturmak, 

harf talimi yapmak, tecvid kurallarını uygulayarak göstermek ve uygulanmasını 

sağlamak bilinen tekniklerindendir. Bunun yanında yeni geliĢen teknolojiyi kullanarak 

CD vb. sesli ve görsel materyallerden yararlanılmaktadır. Günümüzde Kur‟an okumayı, 

öğretme konusunda yeni yöntemler kullanarak öğrenim süresini kısaltmaya Ģiddetle 

ihtiyaç vardır (AĢıkoğlu, 2007). 

Kur‟an‟ın orijinal metninin öğretimiyle ilgili olarak araĢtırmacı ve öğreticiler 

tarafından çeĢitli teknikler önerilmiĢtir. Bunlardan bazıları Ģu Ģekilde özetlenebilir: 

“Kur’an öğretiminde hoca ile talebenin bir ortamda yüz yüze bulunmasını 

zorunlu kılan “müşafehe”  kıraati hocadan dinlemeyi esas alan “sema’” ve yine 

kıraati hocaya sunmayı ifade eden “arz”  geleneksel anlamda önerilen 

yöntemlerdir. Ayrıca Kur’an öğretiminde araştırmacı ve öğreticiler tarafından 

çeşitli yöntemler önerilmektedir. Bunlardan bazıları, basitten karmaşığa doğru 

adım adım öğretme; harflerin tahtaya tek tek yazılarak tanıtılması ve çıkış 

yerleri gösterilerek bunların seslendirilmesi; harflerin öğretiminde harfleri 

“altında bir nokta olanlar”, “üstünde iki nokta veya üç nokta olanlar” şeklinde 

gruplandırılmasıyla kavratılması; öğreticinin okuyuşunu kavrama yoluyla 

okuyucuyu modellemenin kullanılması; tekrarlarla kavratma; tecvitte tartışarak 

buldurma; takrir yoluyla anlatarak öğretme; toplu tekrar ve grup çalışmaları 

yapma; günlük dilde kullanılan kelimelerden hareketle Kur’an metninin 

öğretilmesi yöntemlerinin yanında metnin görsel sunumu ardından model 
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okuyuşların sergilenmesi, toplu tekrar yoluyla metnin öğretilmesi sonrasında 

öğrencilerin tek tek dinlenerek düzeltilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi” 

şeklinde özetlenebilir (Şahin, 2012).  

Günümüzde, yukarıda sıralananların dıĢında da Kur‟an öğretiminde kullanılacak 

yöntemler adına öğreticilere rehberlik etmesi için materyaller hazırlanmaktadır. Ancak 

bunlar, öğretilecek Ģeyin mahiyeti ve onun öğretimi üzerinden olmaktan ziyade genel 

öğretim yöntemleriyle ilgilidir. Türkçe  veya genel Arapça öğretim  yöntemleri 

incelense de aynen uygulama imkanı bulunmamaktadır. BaĢka bir ifadeyle  gerekli  olan 

bunların dıĢında Türkler için Kur‟an öğretim yöntemleridir.  

6. DABT‟UL MUSHAF  

Kur‟an-ı Kerim ilk yazıya geçirildiğinde hem noktasız hem de harekesizdi. Yazı 

türü ise kufi idi. Fetihler neticesinde Müslüman olan Arapların dıĢındaki toplumların 

Kur‟an kıraatinde hatalı okumaların baĢ göstermesi üzerine ilk olarak Hz. Ali‟nin 

(ö.40/660) talebesi tabiûn âlimlerinden Ebü‟l-Esved ed-Düelî (ö. 69/688), Kur‟an‟ın 

metnini baĢtan sona kadar yazı renginden farklı mürekkeple ve nokta Ģeklindeki 

harekelerle harekeledi.bu devirde harflerin yine noktaları bulunmamaktadır. Kullanılan 

bu noktalar hareke yerinedir. Ġkinci olarak Nasr b. Âsım ile (ö. 89/708) Yahyâ b. 

Ya„mer (ö. 129/746) tarafından birbirine benzeyen harfleri ayırt etmek için harflere 

nokta konuldu. Daha sonra Abbâsîler zamanında  Halîl b. Ahmed el-Ferahîdî, harflerin 

kendi noktaları ile Ebü‟l-Esved ed-Düelî tarafından ortaya konan nokta biçimindeki 

harekelerin birbirine karıĢmasını önlemek ve değiĢik renkte mürekkep kullanmaktan 

kurtulmak için noktayı çizgiye dönüĢtürerek, bugünkü "hareke" formatını uygulayan ilk 

kiĢi olmuĢtur (el-Ferahidî, 2001: 3/105). Bunu yaparken Arapça‟da uzun sesliler (med 

harfleri) olan elif, vav ve yânın kısa seslilere tekabül etmek üzere minyatürlerini hareke 

olarak kullandı. Bunlardan baĢka   sükûn, Ģedde, medde, hemze-i vasıl 

ــ) ), hemze-i kat„ (ء) iĢaretleri de Halîl b. Ahmed tarafından ortaya konulmuĢtur 

(OkumuĢ, 2010).  
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ġekil 8: Halîl b. Ahmed tarafından icat edilen harekelerin Ģekli (OkumuĢ, 2010). 

Ġlk harekeleme faaliyetinden hemen sonra benzer harflerin noktalanması iĢi 

gerçekleĢmiĢtir ki, kaynaklarda buna i‟cam veya nakti‟l-i‟cam da denir. Mushafların 

harekelenmesi zaman içinde ‚ilmu‟n-nakt ve‟Ģ-Ģekl‛ adıyla müstakil bir ilim dalı haline 

gelmiĢtir. Mısır‟da basılan matbu Melik Fuat ve Medine‟de basılan Medine 

Mushaf‟larının sonunda yer alan açıklamalarda harekeler için eskiden kullanılan‚ Ģekl 

ve nakt‛ kavramlarını karĢılamak için‚ ed-dabt‛ tabiri de kullanılmaktadır. 

  Buradan da anlaĢılacağı üzere hareke ve harekeleme sistemi vahye dayanmayıp 

okumayı doğru ve kolay kılmak için vahyin tamamlanmasından yaklaĢık 50 yıl sonra 

baĢlayan ve bundan sonraki yaklaĢık 100 yılda oluĢan iĢaretlerdir. Günümüzde mağrip 

bölgesinde, orta doğuda, uzak doğuda ve ülkemizde baskısı yapılan  Kur‟an-ı 

Kerim‟lerde harekelerin Ģeklinde (Ek 19) ve harekeleme yönteminde bazı farklılıklarda 

bulunmaktadır. Bunun dıĢında tecvid kurallarına göre harekeleme sistemi uygulanan 

Kur‟an-ı Kerim‟ler de bulunmaktadır. Arabistan‟da baskısı yapılıp Hacca ve Umreye 

giden tüm Müslümanlara hediye edilerek tüm dünyaya yayılan Medine Mushafı olarak 

isimlendirilen Kur‟an-ı Kerim‟lerde de zenginleĢtirilmiĢ hareke sistemi 

uygulanmaktadır. Arapça, Arapların kendi lisanı olmasına rağmen yine de Kur‟an-ı 

Kerim-i rahat okuyabilmek için harekelerde okumayı kolaylaĢtırıcı özel düzenlemeler 

yapılarak özel anlamlar kazandırılmıĢtır. Genel bir tespit yapacak olursak; Arap 

ülkelerinde yapılmıĢ dabt çalıĢmaları bu dili ve kültürü bilmeyen Müslüman 

toplulukların ihtiyaçlarını karĢılamada yetersiz kalmıĢ hatta pratik karmaĢasına neden 

olmuĢtur. Amaç Kur‟an metnini sağlıklı okumaksa, toplumların kendi bilgi düzeyleri ve 

alıĢkanlıkları doğrultusunda tercih ettikleri dabt yöntemi konusunda anlayıĢlı olmak 

gerekir.  Zaten bu hususta içtihada sıcak bakılmasının nedeni de budur. Ülkemizde 

insanların kitlesel olarak Kur‟an-ı Kerim‟i okumasının sağlanması, Kur‟an-ı Kerim‟in 

daha kolay okunması için yeni okutma iĢaretleri eklenmesine ve harekeleme sisteminin 

de revize edilmesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda önerilerimiz ilgili 

yerlerde izah edilecektir. Elifbâ cüzünün hedefi Kur‟an-ı Kerim‟in okunmasını 
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öğretmek olduğu için Kur‟an-ı Kerim‟deki bu okuma özellikleri elifbâda da öğretilmesi 

gerekecektir. Arap aleminin kullandığı elifbâlarda bu sistem üzere hazırlanmıĢtır. 

7. HAREKELER VE ĠġARETLER 

Arap alfabesinde harflerin tamamı sessiz harflerdir. Bu harfleri sesli hale 

getirebilmek için kullanılan iĢaretlere „‟hareke‟‟ denilir. Harekeler yazıda harflerden 

tamamen ayrı harflerin üzerine veya altına yazılırlar. Harekeleri yalnız baĢına 

düĢündüğümüz zaman belirli bir Ģey ifade etmezler. Harfleri, çıkıĢ yerinde (mahrecinde) 

hareket haline getirirler.  Neticede hece vücuda gelir. Böylece harf seslendirilmiĢ olur. 

Kur‟an‟ın doğru okunmasında en önemli hususlardan biri doğru seslendirmedir.  Bunun 

gerçekleĢebilmesi için seslendirici harekeler önem arz eder (Ünlü, 1995: 102). 

Arapçada harfler hareke ve sükûnsüz olmaz. Harekeli harfe müteharrik, 

harekesiz harfe de sakin harf denir. Bir hareke miktarını alimlerimiz „bir parmağı 

açacak veya kapatacak kadar geçen zaman” olarak değerlendirmiĢlerdir. Bu parmağı 

açıp veya kapatma, okuyuĢtaki süratle orantılı olur (Karaçam, 1977: 227). 

Kur‟an-ı Kerim‟i okurken tilavetin sıhhati harfin mahrecinden gelen sesin 

doğrultusunu temin edecek olan harekenin düzgün okunup okunmayıĢına bağlıdır. ġayet 

hareke eksik olursa harf de eksik olur. Harekenin sıhhatli okunuĢunda ağzın aldığı 

durumun çok büyük önemi vardır. Zira ağzın durumu ve Ģekli harekenin kalıbı 

demektir. Eğer ağzın durumu telaffuz edilecek harekeye uygun değilse, arzu edilen 

sesin çıkması da mümkün değildir. Binaenaleyh daha harf okunurken ağzın biçimi 

harekeye uygun durumda olmalıdır (Karaçam, 1977: 227).  

Hareke harfin ince veya kalın okunmasında bir tesir sahibi değildir. Ġnce harfin 

harekesi ne olursa olsun ince, kalın harflerin de harekesi ne olursa olsun kalın okunur.  

Harekeler harflerin ses kıymetlerine delalet etmek üzere sonradan konulmuĢ kısa 

seslendirme iĢaretleridir. Harflerin hece halindeki özelliklerini ifade ederler. Her 

harekenin karĢılığında bir hece ve her hecenin karĢılığında bir hareke vardır. Bu 

takdirde yazıdaki hareke iĢareti; hakikatte harften de harfin belirli halinden de baĢkadır. 

 diye harfleri birer birer okursak, her birinin  (ka) (ق  ) , (ke) (ن  ) ,(sa) (ؾ  ) ,(se) (ض  )

üstündeki iĢaret birbirinin aynısı olduğu halde ses kıymeti eĢit değildir. Her birinde 

harfin tabiatına göre baĢkaca bir özellik sezilir. Kalın ve ince harflerde farklı olduğu 

gibi ince harflerde de (  ض) (se), (  ن) (ke) derken yine ton farkı olmaktadır. Her hareke 

harfi tek hece halinde okutur. ġu halde hakikatte hece kadar harekeye farklı ses 
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verilmektedir. Bunların yazıda iĢaretle tespiti mümkün değildir. Sadece ince harflerde e 

sesi verir demek yeterli değildir. Her harfi tek tek seslendirmek gerekir. Harflerin 

heceleme dönemi harekelerle baĢlar ve diğer okumalardan bambaĢka bir mahiyet arz 

eder. Ġnce harften kalın harfe geçerken ara tonda sesler verilir.   ا ؾ gibi. Harekeler 

uzman rehber eĢliğinde seslendirilir. 

Halil b. Ahmed büyük bir fılolog olup harekeye bu günkü Ģeklini kazandırmıĢtır. 

ġöyle ki, fetha yerine yatık bir elif, kesra yerine çekilmiĢ bir ya veya noktaların 

birleĢimi, damme yerine de küçük bir vav kullanmıĢtır. Fethanın elif ile, kesranın yâ ile, 

dammenin vav ile münasebeti vardır. Tenvinlerde ise kendisinden önceki nokta 

Ģeklindeki harekelerde çifter nokta kullanmasına uyarak iĢaretleri çiftli kullanmıĢtır.  

Fetha yüksek tonlu bir ses olduğu için harfin üstüne, kesra aĢağı tonlu bir ses 

olduğu için  harfin altına , harfin altı ve üstü dolunca damme de ön kısmına 

konulmuĢtur. Fetha‟nın  yeri harfin üzeri, kesra‟nın yeri harfin altı,  damme‟nin  yeri 

ise, ilk dönemde harfin önüne koyulurken sonraları oda harfin üzerine konulmuĢtur.  

Arapçada ve Kur‟an‟da harfleri seslendirmeye yarayan ve hareke adını alan üç 

kısa iĢaret vardır. Bu üç iĢaret hiçbir zaman ince harfle kalın harfi aynı seda ile 

okutmadığı gibi tüm ince harfleri veya tüm kalın harfleri de birebir aynı seda ile 

okutmaz. Her harfin harekelerle okunuĢu aslında kendine özeldir. 

Ülkemizde harflerin isimlendirilmesinde hem Arapça hem de Osmanlı Türkçesi 

ile iki Ģekilde isimlendirme yapıldığı gibi harekelerdeki terimlerde de aynı durum söz 

konusudur. Harekelerin isimleri ve  iĢaretleri Ģunlardır: 
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Arapça Osmanlıca(Türkçe) 

 اّعرْى فرذح

 اعشٍ كغشج

 اّذشٍ ضوح

 ايكَٔاّعرْى الرٌْييَتالفرخ=فرذرْيي

 ايكَٔاعشٍ الرٌْييَتالكغش=كغشذْيي

 ايكَٔاّذشٍ الرٌْييَتالضن=ضورْيي

 جضم=طْذاس غكْىال

 شذج الشذج

x كشچ 

 كشچاّعرْىَ االلفَالظغيشج

 هذ هذ

Tablo 12: Arapça ve Osmanlı Türkçesi Olarak Ġki Ġsimlendirme 

7.1. Fetha, Fetha Tenvini ve Fethanın Meddi 

1) : Arapçada Fetha ( ـ ح), Türkçede Üstün (ْٛ ظ  dediğimiz ve harfin (اٚ

üzerine konulan küçük bir yatık çizgidir. (  ض) gibi. Fetha yüksek tonlu bir ses olduğu 

için iĢareti harfin üstüne konmuĢtur. 

Arapça Fetha‟nın kelime manası açmak demektir. Bu iĢaretin  bulunduğu harf, 

ağızdan çıkarken ağzın yazı ile tamamen tayin edilemeyecek bir derecede açılacağını 

anlarız. Harflerin özelliğine göre ağzın açılma açısı değiĢik olur. Sabit bir ölçüsü yoktur. 

  Türkçe Üstün; üstte demek olup, kendisinin harf üstünde bulunacağını ve ağzın 

da yukarı doğru açılacağı anlaĢılır. Harfin fetha hareke ile yalnız tek hece haline delalet 

ettiğini yani o harfin bir defa okunacağını anlarız. Bu hareke bulunduğu ince harfi kısa 

„e‟ kalın harfi kısa „a‟ sesiyle seslendirir. Her zaman aynen bunlar gibi olmayabilir. 

Yerine göre e veya a sesi arasında dönüp dolaĢan derecelerden biri ile de 

seslendirilebilir.     ve   ع harfleri ince harf olup ince â ile okunur. Bu iki boğaz harfi fetha 

ile seslendirilirken boğaz sıkılacağı için kas hareketi gereği fıtri olarak  ağız hafif açılır. 

Bu sebeple direk e sesi verilemeyip ince â ile seslendirilir. Ra harfi, fetha ile 

harekelendiğinde kalın okunur. Hemze ise direk harekenin sesini alır. 
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Örnek: (  ا) (e), (   ) (ce), (  ض) (se), (  ؾ) (sa), (  ز) (ra),  (   ) (hâ), (  ع) („â) gibi. 

A ünlüsü Türkçede düz, geniĢ ve arka dil ünlüsüdür. Ġki çıkıĢ biçimi vardır 

(Ġserer, 2017):  

Kalın A ve Ġnce Â 

1-Kalın A: Dil ağız boĢluğu içinde kaĢıksı bir hâl alır. Misal:  Kaya, Ada, 

Ancak, Amaç,  

2-Ġnce Â: ince â‟yı belirtmek için üzerine Ġnceltme (düzeltme) iĢareti kullanılır 

(TDK, 2017). Bu iĢaret bazen de sesi uzatmak için kullanılır, fakat buradaki amaç sesi 

uzatma değil inceltme amacını taĢır. Dil ağız boĢluğu içerisinde yayvan bir hâl alır. 

Misal:  Lâf, Hâl, Sıhhat, Nasihât, Lâpa, Lâstik, Kemâl, Nâdide, Kâhya, Lâle, Kâr, 

dükkân, hikâye, kâfir, kâğıt, gibi. 

Fethalı harfe, Arapçada meftuh ve kelimenin sonunda ise i‟rab bakımından 

mensub, Osmanlıcada sadece meftuh denilir. 

Word programı üzerinden yapılan incelemeye göre Kur‟an-ı Kerim‟de 114.642 

adet fetha bulunmaktadır. 

Fetha‟nın uzatılarak okunması: Fethadan sonra elif harfi (harekesiz) olursa ses 

uzatılır. Fethanın uzatıldığında kalın harfler aynı ses tonuyla uzatılır, fakat ince 

harflerde e sesi ince â sesine dönüĢtürülerek uzatılır. Fethadan sonra harekesiz elif
4
 

olmadan ses uzatılan yerlerde fetha yerine (۱)bu iĢaret kullanılır. Terminolojide bu 

iĢaretin net bir ismi oluĢmamıĢtır. (۱) Bu iĢaret için; âsâr, çeker, hançeriyye, kısa med, 

dik çeker, üstüne çeker, dikey fetha, uzatma iĢareti, kısa elif(elif-i maksûra), elif-i 

sağîra, dik çekme, tabi uzatma iĢareti, gizli med vb. 10‟un üzerinde isim 

kullanılmaktadır. Bizim tercihimiz ve önerimiz Arapça “Medli Fetha / Fetha Meddi”, 

Türkçe “Çeker Üstün / Üstün Çeker”dir. Arap aleminde bu okutma iĢareti değil küçük 

elif harfi (elif-i sağîra - َالظغيشج  kabul edilir. Ve hangi harfi uzatacak ise onun (االلف

üstüne değil önüne doğru fetha hareke ile birlikte kullanılır. Tek baĢına ve hareke olarak 

kullanılmaz. Bu iĢareti Osmanlı hareke olarak kullanmıĢ, fakat Araplar bu iĢarete 

yükledikleri anlam orada gizli bir elif varlığı olduğu için sanki Kur‟an‟a fazladan elif 

                                                 
4 Elif bizzat harekesiz olup harekesiz elif demek zait olsa da yanlıĢ anlamaya sebebiyet vermemek için bu Ģekilde 

kullanılmıĢtır. Çünkü hemze ile elif ayrımı ülkemizde net bilinmemektedir. 
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konmuĢ gibi düĢünmekte ve bu iĢaretin hareke olarak kullanılmasına karĢı 

çıkmaktadırlar. Misal  

 

Word programı üzerinden yapılan incelemeye göre Aliyyü‟l Kâri imlası ile olan 

Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 6800 adet medli fetha bulunmaktadır. 

2)  : Arapçada Tenvinli Fetha/Fethanın tenvini (َتالفرخ ١ٓ) (الرٌْيي  ,(ـ ح 

Türkçede Ġki Üstün (ايكَٔاّعرْى) dediğimiz ve harfin üzerine konulan iki yatık çizgidir.( 

ا    ) gibi. Tenvin: Mana olarak “n” sesi (sakin   ْ  harfi) ilavesi demektir. Tenvinli fetha 

dendiğinde fethanın sesine n sesi eklenir. Tenvinli fetha bulunduğu ince harfi „‟en‟‟, 

kalın harfi „‟an‟‟ sesiyle seslendirir.   ْ  harfi ince bir harf olduğu için kalın harflerde 

fethanın sonuna eklenen   ْ  harfinin ince okunmasına dikkat edilmelidir. Diğer önemli 

bir hususta tenvinli fetha önünde destek elifi denilen bir elifle beraber yazılır. Bunun 

birkaç istisnası vardır. Ta-i merbuta denilen (   ) harften sonra konulmaz. Kısa hemze de ( 

 ise her ne kadar yazıda olmasa da gizli elif var kabul edilir. Bu elif vakıf yaparken ( ء  

harf-i med olarak  okunur. Arapçada bazen de elif yerine ya harfi yazılır. (  ٍٝ  ( ٘ د ٜ ,   

gibi. Medine Mushafı olarak isimlendirilen Kur‟an-ı Kerim‟lerde de üç tenvinden 

herbiri iki Ģekilde kullanılır. Eğer Tenvinli fetha‟dan sonra idğam varsa fethaların 

kaydırılarak ve  arası açılarak yazılır.   

Word programı üzerinden yapılan tespite göre Kur‟an-ı Kerim‟de 3742 adet 

Tenvinli Fetha bulunmaktadır. 

7.2. Kesra, Kesra Tenvini ve Kesranın Meddi 

1) : Arapçada kesra veya kesre , Türkçede esre dediğimiz ve harfin altına 

konulan ufak yatık bir çizgidir.(   ض) gibi. 

Arapça Kesra‟nın kelime manası kırmak demektir. Kesra isminden, harfin 

okunurken çenenin sabit olmayan bir ölçüde az veya çok aĢağı doğru kırılacağını 

anlarız. Kesre çenenin aĢağı doğru kırılıĢ halini gösterir.  

Türkçeye Farsçadan geçen “Esre”nin aslı, altlık anlamında “astar” kelimesinden 

istidlâlen “âst + âr” olduğunu harfin altına konmasından bu ismi aldığını söyleyebiliriz 

(Asım, 1916). 
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Kısa seslendirici olan kesranın altında bulunduğu harfler kalın olsun ince olsun 

“i”  sesiyle okunur. Elifbâlarda  pratik ve basit Ģekilde ifade etmek için Kesra, ince 

harfler i, kalın harfleri ı sesiyle okutur  Ģekliyle yapılan izah tam doğruyu 

yansıtamamaktadır. Bu hatayı düzeltmek için “kalın harfleri  ı-i arası bir sesle okutur” 

denmektedir. Asıl buradaki husus kesralı olan kalın harf okunurken harfin kalınlığının 

muhafaza edilebilmesi için ses “ı” dan baĢlayıp  “i” sesi ile sonlanmasıdır. Ağızdan 

çıkan son ses kesraya ait “i” sesidir. Ancak yazıda bunu ifade etmek çok güç 

olmaktadır. Burada iĢ tamamen öğreticiye düĢmektedir. Osmanlıca veya Arapça 

elifbâlarda harekelerde bu izahlar yazılmamıĢtır/yapılmamıĢtır. Hocanın izahına ve 

seslendirmesine  bırakılmıĢtır. 

Örnek: (  ض) (si), (   ) (di), (  ش) (zi), (  ظ) (zıi), (  ق) (kıi), gibi 

Word programı üzerinden yapılan analize göre Kur‟an-ı Kerim‟de 36.005 adet 

uzatmayan kesra bulunmaktadır. 

Kesra‟nın uzatılarak okunması: Kesradan sonra harekesiz yâ harfi olursa ses 

uzatılır. Kesranın uzatıldığında kalın harfler ve ince harfler kesra ile okunduğu ses 

tonuyla uzatılır, bu sebeple ince harfleri i, kalın harfleri ı-i arası bir sesle uzatır diye izah 

yapılmaya gerek yoktur. Kesra uzatılacağı zaman (۱) dikey Ģeklinde yazılabilmektedir. 

Ülkemizde Kur‟an-ı Kerim‟lerde bu (۱) dikey Ģekil tercih edilmektedir. Medine 

Mushafı‟nda bu iĢaret kullanılmamaktadır. Kanaatimizce bu iĢareti okumayı 

kolaylaĢtırmak için Osmanlı icat etmiĢtir. Bu iĢareti Araplar kullanmadığı için Arapça 

ismi olmayıp sadece Osmanlıca ismi bulunmaktır. O da “çeker” dir. Tercihimize göre 

Arapça medli kesra / kesranın meddi ismi verilebilir. 

Word programı üzerinden yapılan analizde Kur‟an-ı Kerim‟de 10.013 adet medli kesra 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

2) : Arapçada Tenvinli Kesra/ Kesranın tenvini (الرٌْييَتالكغش)( ٓ١ عس   Türkçede ,(و

Ġki Esre (ٍايكَٔاعش) dediğimiz ve harfin altına konulan iki yatık çizgidir.(     ) gibi. Tenvin: 

mana olarak “n” sesi (sakin   ْ  harfi) ilavesi demektir. Tenvinli Kesra denildiğinde 

Kesranın sesine n sesi eklenir. Kalın harfler ve ince harfler Tenvinli Kesra  ile nasıl 

okunuyorsa o sese n sesi eklenir. Ayrıca bir izah yapılmaya gerek yoktur. Medine 

Mushafı olarak isimlendirilen Kur‟an-ı Kerim‟lerde de üç tenvinden herbiri iki Ģekilde 

kullanılır. Eğer Tenvinli kesra‟dan sonra idğam varsa kesraların arası açılarak ve 

kaydırılarak yazılır.  
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Tenvinli Kesra bulunduğu harfler kalın olsun ince olsun in sesiyle okunur.   ْ  

harfi ince bir harf olduğu için kalın harflerde kesranın sonuna eklenen   ْ  harfinin ince 

okunmasına dikkat edilmelidir. 

Word programı üzerinden yapılan analize göre Kur‟an-ı Kerim‟de 2634 adet 

Tenvinli Kesra bulunmaktadır. 

Esreli harfe Arapçada „meksur‟ ve kelimenin sonunda ise i‟rab bakımından 

„mecrur‟, Osmanlıcada ise sadece „meksur‟ denir. 

7.3. Damme, Damme Tenvini ve Dammenin Meddi  

1)  :Arapçada ُل  damme / zamme, Türkçede ٍاّذش „ötre‟ dediğimiz ve harfin 

üzerine konulan küçük vav harfine veya büyücek virgül (,) iĢaretine benzer bir iĢarettir. 

Arapça Damme‟nin  kelime manası yummak demektir; Damme okunurken 

dudakları belli olmayan ölçülerde yani harfin özelliğine göre birbirine bitiĢtirileceğini 

az veya çok yumulacağını anlarız. Diğer bir ifade ile harfin yumulmuĢ halini gösterir. 

Türkçe ötrenin aslı “ötrö” olup m.466 tarihinde telif olunan “Kitâb Dîvân 

lugâti‟t-Türk” adlı eserden “utru”,“karĢı” manasına olduğunu öğreniyoruz (Asım, 

1916). Yani dudakların karĢıya/öne uzatılması veya ilk dönem ötre iĢaretinin harfin 

karĢısına/önüne koyulduğundan bu ismin kullanıldığı ifade edilebilir. 

Damme harekenin telaffuzunda dudakların ileriye uzatılarak tam manasıyla 

toplanmasına dikkat edilmelidir. Zira bu toplanma iĢi kıvamında olmazsa az büzülürse 

harfin sesinin doğrultusu “O” sesine kaçar. Çok büzülürse ve dudaklar çok ileri 

götürülürse “Ü” sesine kaçar. 

Damme üzerinde bulunduğu harfi kısa „u‟ sesi ile seslendirir. Ancak bu u tonu 

ince harflerde ince û, kalın harfleri u sesiyle okunur. ü sesi hiç bulunmamaktadır (Koç, 

2010). Elifbâlarda basit ve kısa Ģekilde ifade etmek için damme, “ince harfler ü, kalın 

harfleri u sesiyle okutur”  Ģekliyle yapılan izah yanlıĢtır. Bu hatayı düzeltmek için “ince 

harfleri  u-ü arası bir sesle okutur” denmektedir. Asıl buradaki husus dammeli olan ince 

harf okunurken harfin inceliğinin muhafaza edilebilmesi için ince û sesidir. Türkçede U 

ünlüsünün fonetik olarak ince okunması  gerektiğinde üzerine inceltme iĢareti ( û ) 

koyularak kullanılır. Yani türkçede ince û sesi bulunmaktadır. U ünlüsü yuvarlak, dar, 

arka dil ünlüsüdür. Dudaklar öne doğru uzayarak, yuvarlak bir biçim alır. Dudaklar çok 
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ileri uzatıldığında ses ü ye yaklaĢır. Bu sebeple damme harekede dudakları orta 

seviyede uzatmak gerekir. 

Mahkûm, Sükûnet, Hükûmet, Billûr, MeĢgûl, Sûlh, Ampûl  gibi kelimelerde u 

sesi inceltilerek okunmaktadır. Bu „u‟ lar Osmanlıcada Türkçe fonetiğinin etkisiyle 

bazan „ü‟, ‟ö‟ veya „o‟ ya dönüĢür. Mesela (ْ  ٕٛ  ِ    ِ ), mü‟minûün kelimesini Araplar 

„mu‟minun‟ suretinde okurlar. Biz „mü‟min „ deriz. (س  ّ   ) Ömer kelimesini Araplar 

„Umar‟ suretinde okurlar. Biz Ömer deriz. (ْ ّ    ) Osman kelimesini Araplar „Usman‟ 

okurlar. Biz Osman deriz. 

Alfabedeki harflerden bir kısmını damme ile „u‟ sesinde telaffuz güçlüğünü 

belki göreceğiz. Harekeler okumanın temel taĢı olduğu için ilk anlarda doğru sesi 

öğretmeye gayret  etmeliyiz. 

َ  ) ,(su) (ؾ  ) ,(sû) (ض  ) ) (mû), (   ) (hû) gibi. (û:ince u) 

Kur‟an-ı Kerim‟in telaffuzunda damme harekesi ile „u‟ sesinin dıĢında baĢka bir 

ses yoktur. Hiçbir Arap ülkesinde aksini görmek veya iĢitmek mümkün değildir. Bu 

noktada da öğreticiye mühim görevler düĢmektedir.
5
 

Word programı üzerinden yapılan analizde Kur‟an-ı Kerim‟de 37.337 adet 

Damme bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

Damme‟nin uzatılarak okunması: Dammeden sonra harekesiz vav harfi olursa 

ses uzatılır. Kesranın uzatıldığında kalın harfler ve ince harfler damme ile okunduğu ses 

tonuyla uzatılır, bu sebeple ince harfleri ince û, kalın harfleri u sesiyle uzatır diye izah 

yapılmaya gerek yoktur. Ülkemizde Kur‟an-ı Kerim‟lerde Damme uzatılacağı zaman 

özel bir iĢareti bulunmamaktadır. Ancak Pakistan bölgesinde baskısı yapılan Kur‟an-ı 

Kerim‟lerde Damme uzatılacağı zaman Damme-i ma‟kuse (ٗ ى ٛظ  ع   ِ ); ters damme 

iĢareti kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu iĢaretin veya bizim geliĢtirdiğimiz iĢareti 

kullanabiliriz. Osmanlıda zamirlerde dammenin uzatılacağı zaman kuyruğunu geri 

kıvırarak uzatmayı görselleĢtirmiĢ Mushaflar bulunmaktadır.  (Ek 17,20) 

  Fetha ve kesranın kısa meddine uyumlu, tarafımızdan geliĢtirilen damme meddi;  

 

                                                 
5
 Bu konuda detaylı bilgi için bkz: Mahmud Bedreddin Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, s. 20-22, 32-36, 

Ġstanbul, 1974. 
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2) : Arapçada Tenvinli Damme/Zamme Tenvini (الرٌْييَتالضن),( ٓ١ لّ  ), 

Türkçede Ġki Ötre (ٍَاّذش  dediğimiz ve harfin üzerine konulan kuyruklu veya .(ايكٔ

Ģapkalı ötredir. Bu kuyruk veya Ģapka dammeye Ģeklen eklenmiĢ nun narfinin 

küçültülmüĢ sembolüdür.(     ) gibi. Bu iĢaretin farklı Ģekilleri de vardır. Tenvin: mana 

olarak “n” sesi (sakin   ْ  harfi) ilavesi demektir. Tenvinli damme denildiğinde damme 

sesine n sesi eklenir. Kalın harfler ve ince harfler tenvinli damme  ile nasıl okunuyorsa 

o sese n sesi eklenir. Ayrıca bir izah yapılmaya gerek yoktur.   ْ  harfi ince bir harf 

olduğu için kalın dammenin sonuna eklenen   ْ  harfinin ince okunmasına dikkat 

edilmelidir. Medine Mushafı olarak isimlendirilen Kur‟an-ı Kerim‟lerde de üç 

tenvinden herbiri iki Ģekilde kullanılır. Eğer Tenvinli Damme‟den sonra idğam varsa 

dammeler ikili olarak yazılır.    

Ülkemizdeki Mushaflarda damme tenvini  iki Ģekilde kullanılmaktadır. fakat bu 

durumun özel bir anlamı olmayıp sadece hatt sanatı açısından bir çeĢitliliktir.  

Word programı üzerinden yaptığımız analizde Kur‟an-ı Kerim‟de 2518 adet 

Tenvinli Damme bulunmaktadır. 

Dammeli harfe Arapçada „madmum‟ ve kelimenin sonunda ise i‟rab bakımından 

merfu‟, Osmanlıcada ise sadece „madmum‟ denir. 

Arapçada ُل  damme mi ? zamme mi ? Araplar damme diye seslendirmekdirler, 

fakat Osmanlı döneminde bu harfin iki Ģekilde de seslendirmesi mevcuttur. Günümüzde 

iktisadi bir kavram olan “zam” kelimesi de “z” ile seslendirilmektedir. Ayrıca elifbâ 

içerisinde ١س لّ   kelimesi de z ile zamir diye isimlendirilir.  

  Osmanlı döneminde Azmi efendinin yazmıĢ olduğu tarihsiz elifbânın 35. 

dersinde  ق harfinin okunuĢu anlatılmaktadır. “ق harfi kalın   gibi okunan ق lar: 

لٝ لٛاْ , ل  لحٝ , ز ت, ا لالٌ  gibi.  ظ gibi okunan ق lar:  لسٚز لطسا , ل ,ا لى ,ز , 

سق, سق,ازق عك ,ـ لسز ,ب ١ك ,   .gibi ـ

7.4. Sükûn 

 : Arapçada Sükûn veya Cezm, Türkçede Cezim / Cezm /Tutar dediğimiz ve 

harfin üzerine konulan halka Ģeklinde iĢarettir. Arapça cezmin manası kırpmak, kesmek, 

sükût etmek (Sarı, 1984: 217) anlamlarına gelmektedir. Sükûn‟ün manası ise hareketsiz 

kılmak demektedir. Bu harf için harekesiz kılmak demektir. Cezm üzerinde bulunan 
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harf tek baĢına okunmaz, ancak  kendinden önceki harfin harekesiyle birleĢtirilerek 

okunur. Bu sebeple ismine hareke denmeyip iĢaret denir. 

Cezim Harfin harekesinin olmadığını gösteren iĢarettir. Harekesi olmadığından 

hafif harf denilerek alameti için (١ؿ ف    ) hafif kelimesinin baĢında hânın üst 

kısmının noktasız hali  kullanılmıĢtır. Tecvitte meddi lazımın sükûnlü olan kısmına 

da hafif kısım demekteyiz. Arab ülkeleri ve Pakistan bölgesinde bu iĢaret kullanılır.        

Yuvarlak olan cezim( ّجص )kelimesinin sonundaki mim  baĢından  uyarlanmıĢtır. 

Ülkemizde bu iĢaret kullanılır. Medine mushafında bu iĢaret hiç okunmayan harfler 

üzerine konulur. Mağrib ve Kazan bölgeside yuvarlak halka Ģeklini kullanmaktadır. 

Ancak çoğunluk  bu iĢareti kullanmakta olduğundan ülkemizde bu iĢareti kullanması 

yerinde olabilir. Arap alfabelerinde sükûn iĢareti  bu  Ģekilde öğretilmektedir 

(OkumuĢ, 2010). 

Word programı üzerinden yaptığımız analizde Kur‟an-ı Kerim‟de 44.119 adet 

Cezm bulunmaktadır. Damme ve uzatmayan kesradan adet olarak daha fazla 

kullanılmıĢtır. 

Cezm ve ġedde iĢaretleri kelimeleri birbirine bağladığı için önem arzeder. 

Kur‟an‟ı seri okumak için cezm ve Ģeddenin fonksiyonu iyi kavranıp uygulanmalıdır. 

Ayrıca Elif-Lam takısı olan her kelimenin baĢı Cezm veya ġedde ile baĢlamaktadır. 

Sükûn terimi tecvitte üst isim olarak cezm ve Ģedde için ortak kullanılır. Sükûn 

yazılıĢ olarak iki çeĢittir: ġedde ve cezim. Osmanlıda Ģedde ve cezim için fonksiyonu 

göz önünde bulundurularak bağlama iĢaretleri de denilmiĢtir.  ġedde ve cezim   ayrıca 

sükûn okuyuĢ olarak Sükûn-ü Lazım ve Sükû-ü arız diye iki çeĢittir. Cezimli/Sükûn‟lü 

harfe sakin harf de denir. Sakin nun ve sakin mim gibi 

7.5. ġedde 

 : Arapça ve Osmanlıcada Ģedde ismi verilen iĢaret/alamet tek baĢına 

kullanılmayıp harfin üstünde harekelerle birlikte kullanılır.  SıklaĢtırmak (iki harfi tek 

harfe sıkıĢtırmak), bağlamak (Sarı, 1984: 812), güçlendirmek manasına olan Ģedde 

birincisi sakin ikincisi harekeli olarak peĢ peĢe gelen aynı olan iki harfi tek harf olarak 

gösterme imkanı verir. Yani harfi iki defa okumaya imkan verir. Osmanlıcada bu iĢaret 

olmadığından Osmanlıcaya mahsus bir ismi olmayıp Arapça ismi kullanılmıĢtır. 

Osmanlıcada bu durumda harf iki kere yazılır. ٍت ٍ ِ millet kelimesi gibi. Arapça'da, bir 

ünsüzün iki kez okunması gerektiğini gösteren ve harfin üstüne konulan alamettir. 
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ġedde alameti olarak; Ģedid (  د ؼد٠    ) kelimesinin Ģin harfinin baĢ kısmındaki diĢleri 

alamet olarak kullanılmıĢtır. Harfin Ģeddeli haline teĢdid denir. 

Word programı üzerinden yapılan analizde Kur‟an-ı Kerim‟de 18.914 adet Ģedde 

bulunduğu saptanmıĢtır. 

7.6. Med 

: Arapça Med, Osmanlıca Med veya medde denilen harfin üzerine 

konulan bu iĢaret Kur‟an-ı Kerim okurken uzatılacak yerin çokça uzatılacağını 

hatırlatan yardımcı iĢarettir. Harfin üzerinde bulunup bulunmaması okumayı 

değiĢtirmez. Med harfinden sonra  Hemze ve Sükûn-ü lazım bulunursa bu iĢaret 

kullanılır. Sükûn arız olan yerde sükûn okuyucunun vakıf veya vasıl yapma tercihi 

bulunduğu için vasılda meddi arız meddi tabiye dönüĢtüğünden med iĢareti kullanılmaz. 

 med kelimesinden icat edilmiĢtir. 

Word programı üzerinden yapılan analize göre Kur‟an-ı Kerim‟de 5096 adet 

med iĢareti bulunmaktadır.  

 

Tablo 13: Hareke ve ĠĢaretlerin Sembolleri 

7.7. Harekelerde Özel Uygulamalar  

Araplarda tenvinler iki Ģekil kullanılmaktadır. PeĢinden idğam uygulanacak 

tenvinlerde bir Ģekil, diğer yerlerde diğer Ģekil kullanılmaktadır. Ülkemizde kısa med 

olarak kullanılan çeker olarak ta ifade edilen hareke olarak kabul edilen iĢaret Araplarda 

hareke kabul edilmeyip harf kabul edilmektedir. Bu iĢaret küçük bir elif harfidir.  

Kur‟an imlasında med harfi elifin açıktan yazılmadığı yerlerde elif olduğuna  iĢaret 
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olması için fethanın önüne Elif-i Sağîra ( küçük elif ) koyulur. Dikkat edilirse harfin 

üstüne değil peĢine doğru koyulmaktadır. Bu durum aynen Araplarda küçük vav ve ya 

harfinin kullanıldığı gibidir. Osmanlı Kur‟an imlasındaki bu gizli eliflerin çoğunu 

açıktan yazdırdığı için günümüzde Mushaf birliği sağlanamamasın sebeplerinden biri de 

bu durumun gösterilmektedir. Arabistan‟da harfin altına ise çeker hiç 

kullanılmamaktadır.  

Pakistan'da ise üç harekenin de çekeri bulunmaktadır. 

Misal:   Arabistan‟da       , ,    , , , , 

              Türkiye‟de         ,  , ,   ,  

              Pakistan'da        

Arapça imlada    kelimelerinde olduğu gibi Ģedde+kesra ve Ģedde + kesra 

tenvini harfin altına değil de Ģeddenin direk altına konulabilmektedir. Fakat Kur‟an 

imlasında bu Ģekilde kullanılmamaktadır.  

8. MUSHAF ĠMLALARI 

Kur‟an-ı Kerim‟in yazımında iki ayrı imlâ kullanılmaktadır. Bunlardan birisi 

ülkemizde tedavül eden mushaflardaki imlâ olan Ali el-Kārî imlâsı, diğeri Resm-i 

Osmânî denilen imlâdır. 

8.1. Resmu‟l-Mushaf 

Kur‟an metninde geçen kelimelerin yazılıĢ Ģekli olan ve III. Halife Hz. Osman‟ın 

yazdırdığı mushaflarda kullanılan imlâya Resm-i Osmânî (er-Resmü‟l-Osmânî) 

denmiĢtir (Altıkulaç, 2014). Buna Resmu‟l-Mushaf” tabiri de kullanılabilir. Hz. Osman 

mushafının metninde yer alan harf ve kelimelerin yazılmasını ifade eder ve bu yönüyle 

Resmu‟l Mushaf tabirine karĢılık gelir. Resmu‟l-kıyâsî  ise mushaf yazısı dıĢındaki 

Arapça yazıların geliĢen imlâ tarzına göre yazılmasını ifade etmek için kullanılır 

(OkumuĢ, 2010). Resmu‟l-kıyasi zaman içerisinde geliĢen yazı tarzına uygun olarak 

Arapça metinlerin belli kural ve kaidelere bağlı olarak yazılması demektir. Resmi Ġmla 

da denir. 
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Örnek verecek olunursa, Resmi Osmaniye göre Kur‟an-ı Kerimde 

kelimesi elifsiz yazılırken Kur‟an dıĢında geliĢen resmi imlada   kelimesi 

elif ile yazılmaktadır. Resmi Osmaniye göre    kelimesi açık  “tâ” ile, geliĢen 

resmi imlaya göre ise  yuvarlak “tâ” ile yazılmaktadır. Elifbâdanın amacı Kur‟an 

okumayı öğretmek olduğu için  elifbâdaki kelimelerin yazılıĢı Resmi Osmani‟ye göre 

olmalıdır. Diğer örnekler: Resmi imlaî   ,َ  ء َُْۤ ُ Resmi Osmanî , ل رٌ  أََُ , ْۤ ُ ل رٌ 

Detaylı örnekler için  ek 20 incelenebilir. 

8.2. Kur‟an-ı Kerim‟de Ali el-Kâri imlâsı 

Hz. Osman`ın yazdırdığı Kur‟an baz alınarak yazılan Kur‟an‟larda ٍه ِ (Mâlik)  

veya  ٚا  (Davût)  gibi kelimeler o dönemin imlasına uygun olarak yazılmaktadır. Yani 

bazı kelimelerde uzatılması gereken harflerin önünde med harfi olmadan uzatılıyordu.. 

Ancak bu durumda uzatılması gereken bazı kelimelerin okunmasında Arap olmayan 

toplumlar zorluk çekiyordu. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için,  önünde med harfi 

olmadan uzatılacak harflerin  önüne hareke durumuna göre elif, vav veya yâ gibi 

uzatma harfleri eklenmiĢ, bazı kelimelerde vav yerine elif, bazen okunmayan harfin 

yazılmaması vb. gibi bazı değiĢiklikler yapılmıĢ olan bu imlaya da 16. Yüzyılda 

yaĢayan hattat ve kurra olan Ali el-Kâri ye nisbeten Ali el-Kâri imlası denmiĢtir. (örnek 

: hemzeden sonra Resmi Osmani‟de  olan vav  yoktur.  , 

mimden sonra resmi Osmanide olmayan fakat okunuĢta olan elif, hâ dan sonra ye ilave 

edilmiĢtir.) Ali el-Kârî imlası ile yazılan bu Mushaflarda bazı kelimelerde ise bu kural 

uygulanmamıĢtır.   Günümüzde Kur‟an yazımında bu imlayı yaygın olarak ülkemizde 

kullanılmakta, diğer ülkelerde pek kullanılmamaktadır. Ali el-Kârî, Kur‟an yazımında 

bu imlayı kullandığı doğru olsada ondan önce Kur‟an yazımında bu imlanın kullanıldığı 

tespit edilmiĢtir (Abay, 2015). Böylece Kur‟an-ı Kerim‟in yazımında iki ayrı imlâ 

kullanılmaktadır. Bunlardan birisi ülkemizde tedavül eden mushaflardaki imlâ olan Ali 

el-Kārî imlâsı, diğeri Resm-i Osmânî denilen imlâ. Asım kıraatine göre okunuĢta 

herhangi bir farklılık arzetmeyen bu imlâ farklılığı, Kur‟an yazımında ciddi tartıĢmalara 

sebep olmuĢtur ve olmaktadır. 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu öncülüğünde  

kasım 2008 de  gerçekleĢtirilen bir toplantıda Kur‟an-ı Kerim‟lerde kullandığımız Ali 

el-Kârî imlasından, diğer Ġslam ülkelerinin kullandığı Resmi Osmani  imlasına geçme 
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kararı alındı.
6
 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 1985‟te Resm-i Osmânî diye itibar edilen imlâ 

ile 30 bin adet Kur‟an-ı Kerim basıp dağıtmıĢtır (Altıkulaç, 2014). 

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı iĢbirliği ile  “Hediyem 

Kur‟an olsun” kampanyası, hususen Kur‟an alabilme imkanı olmayan coğrafyalar için 

Ġslam dünyasının dört bir köĢesinde Kur‟an-ı Kerim‟e ihtiyaç duyulan yerlerde çeĢitli 

dillerde mealli Kur‟an-ı Kerim‟in bağıĢçılar yoluyla hediye edilmesini amaçlamaktadır.  

Herkesin rahatlıkla okuyabileceği Resmi Osmani Hattı üzerine basılan mealli 

Kur‟an-ı Kerim nüshası, yurt dıĢında öncelikle Balkanlar ve Orta Asya Ülkeleri baĢta 

olmak üzere Latin Amerika, Kafkaslar, Güney Asya ve Ortadoğu„daki ülkelerde 

bulunan yerel STK‟lar ve Dini Ġdarelerden gelen talep üzerine bu coğrafyalara 

ulaĢtırılmaktadır.
7
 Dağıtılan bu Mushaflar ülkemizde DĠB. tarafından Resmi Osmani 

Hattı üzerine basılmaktadır. 

Kur`an`ı Kerim üzerinde ayrıntılı çalıĢmalarda bulunan Dr. Tayyar Altıkulaç, 

imlanın diğer Ġslam ülkeleri ile kaynaĢabilmenin de önünü kestiğini, ülkemizden giden 

Kur`an-ı Kerimlerin bu ülkelerde kabul görmeyip geri gönderildiğini ifade etmektedir. 

Suudi Arabistan hükümetinin yıllar önce Hz. Osman`ın mushafını baz alan ve tecvidli 

okumayı sağlayacak bazı iĢaretler de içeren milyonlarca Mushaf basıp umre ve hacca 

gelen  herkese dağıttığını, böylece Resmi Osmaniye imlasının dünyada yaygınlaĢtığını 

anlatan Altıkulaç, Diyanet olarak Resmi Osmaniye`yi takip etmeyi teklif etmiĢtir. 

Toplantının geniĢletilip diğer Ġslam ülkeleriyle de görüĢülerek bir imla birliği 

sağlanmasının uygun olacağını söyleyen Altıkulaç, Sonuç olarak burada yapılması 

gereken öneri kanaatimizce özetle Ģunları söylemiĢtir: Mushaflarda imlâ meselesi, Ġslâm 

ülkelerinin yetkili makamları tarafından yeniden ele alınmalı, uluslararası ilmî bir 

çalıĢtayda konunun tartıĢılması sağlanmalıdır. Bunu teminen Türkiye, Suudî Arabistan 

ve Mısır gibi birkaç ülkenin bu konuda iĢbirliği yapmaları ve Ġslâm dünyasına öncülük 

etmeleri mümkündür. 

8.3. Resmi Osmanî Ġle Ali el-Kârî  Ġmlâsı Farkı 

Arapçada bazı kelimelerin ortasında veya sonunda bulunup med(çekme) vazifesi 

gören “Elif”ler bazı yerlerde yazılıp bazı yerlerde yazılmadığı bilinmektedir. 

Hz.Osman‟ın yazdırdığı Mushaflarda bu elifler genelde yazılmamıĢtır. 

                                                 
6
 Detaylı bilgi için bkz: http://www.haber7.com/guncel/haber/360193-diyanetten-kuranda-imla-devrimi  (20.04.2017) 

7 Detaylı bilgi için bkz: http://www.hediyemkuranolsun.com/index.php/proje-hakkinda/  (EriĢim: 20.04.2017) 

http://www.haber7.com/guncel/haber/360193-diyanetten-kuranda-imla-devrimi
http://www.hediyemkuranolsun.com/index.php/proje-hakkinda/
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Ancak, zamanla Arap yazısının geliĢmesinde katkıda bulunan bazı hattatlar 

yazdıkları Kur‟an-ı Kerimlerde okuyuĢu kolaylaĢtırmak gayesiyle bazı mukadder  

“Elif”leri açıktan yazmıĢlardır. Mesela bunlardan H.692 yılında vefat eden Yakut-i 

Musta‟sım ile H. 972 yılında vefat eden ġeyh Hamdullah yazdıkları Mushaflarda bu 

eliflere yer vermiĢlerdir.  böyle kelimeler Ali el-Kârî tarzı yazılan Kur‟an-ı 

Kerim‟de oldukça bir yekün tutmaktadır (Okutan, 1989: 102). Ġki imla arasında genel 

bir ayrılıktan söz edemeyiz.  Ortak kelimeler de vardır farklı yazılan kelimeler de vardır. 

Mesela “Ali el-Kârî‟ye göre yazılmıĢ Kur‟an‟larda  kelimesi Resmi Osmani gibi 

yazılıyor.  kelimesi ه ٌ ِ  kelimesi gibi kıyasi imlada elifle yazılır. Günümüzde 

Türkiye‟de basılan mushaflarla Resm-i Osmânî‟ye uygunluk anlayıĢıyla basılan 

mushaflar arasında 4704 kelimede farklılık olduğunu tespit edilmiĢtir (Altıkulaç, 2014). 

Normalde Arapça imlâ, telaffuzla uyum içerisinde olur. Ancak mushafların 

imlâsı bazı hususlarda telaffuza uymamaktadır. Âlimler bu hususları “hazif, ziyâde, 

hemze, bedel, fasl ve iki farklı kıraatle okunup da birini gösterecek Ģekilde yazılan” 

olmak üzere altı baĢlıkta toplamıĢlardır (Ek 20 ) (ÖğmüĢ, 2015). Her birine birer örnek 

verelim: Hazif, nida edatındaki elifin  Ģeklinde hazfedilmesi; ziyade, isim olsun fiil 

olsun örneğindeki gibi cemî kelimeden sonra elifin getirilmesi; hemze, 

kendinden önceki harfin kesresine muvafık olarak nebre üzerine Ģeklinde yazılması 

gerekirken Ģeklinde nebresiz yazılması, bedel, “salât” ve “zekât” gibi kelimelerin 

elif yerine vav ile yazılması; fasl, bitiĢik yazılması gereken  ِّ  gibi kelimelerin 

Ģeklinde ayrı yazılması; iki farklı kıraatle okunup da birine delâlet edecek Ģekilde 

yazılan ise elifle de okunan Fâtiha sûresindeki ٍه ِ  kelimesinin  elifsiz yazılması 

gibidir.  Burada zikredilenlerin dıĢında istisnaî yazım Ģekilleri de mevcuttur.( Ek 20) 

Ali el-Kârî 1605 de vefat etmiĢ bir Türk muhaddis ve kıraat âlimi. Fakat ondan 

yüz sene evvel yaĢamıĢ ġeyh Hamdullah Efendinin yazdığı Kur‟an bu günkü Ali el-Kârî 

Kur‟an‟ıyla aynı imla kurallarını taĢıyor. Her halde ġeyh Hamdullah Efendi bunu 

kendine göre yazmamıĢ, O da birine bakarak yazmıĢtır. O da kendinden önceki birine 

bakmıĢtır. Bu silsile nereye kadar gidiyor bilemiyoruz.  
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Hattat Muhsin Demirel‟e göre;
8
 Ali el-Kârî Efendi bu imladaki bazı 

tutarsızlıkları düzeltip, bir takım çalıĢmalar yapmıĢ olmalı ki, böyle bir isim verilmiĢ. 

Yani bu günkü ikinci imla Ali el-Kârî‟dir. Türkiye'deki cari Kur‟an‟lar Ģu anda Ali el-

Kârî imlasıyla maruftur. Ecdadımız her nasılsa Aliyy-ül Kari imlasını beğenmiĢ. Fakat 

dünya üzerinde cari imla Resmi Osmani‟dir. Yani aĢağı yukarı yüzde sekseni-doksanı 

Resmi Osmani'ye göre yazılmaktadır.  

Resmi Osmani kavramı bazen Hatt-ı Osmanî ile karıĢtırılmaktadır. 1871‟ten 

itibaren Kur‟an-ı Kerimler matbaa yoluyla çoğaltılınca  çok meĢhur ve Osmanlı devri 

hat sanatının efsane olan isimlerinden biri Hattat Hafız Osman‟ın m.1686 -h. 1097‟da 

yazdığı Mushaf-ı Ģerif 1880‟de Matbaacı Osman Bey‟in gayretiyle çok sayıda bastırıldı. 

Bu olayla “Hattat Hafız Osman ismi ve Hafız Osman hattı Mushaf/ Hatt-ı Osmanî” ismi 

yaygınlaĢtı. O kadar ki hâla baskıları devam eden matbu‟ Burdurlu KayıĢzade Hafız 

Osman (1835-1894) hattı Kur‟an-ı Kerimler bile asırlar boyu devam eden bu Ģöhreti 

sebebiyle büyük Hafız Osman‟ın zannedilir ve ona mal edilir.
9
  

8.4. Mushafın ÇeĢitli Baskıları 

Ġslam memleketlerinde, Kur‟an-ı Kerim'in ilk matbaa basımları 1850 yılında 

Hindistan'da yapılmıĢtır. Ardından Mısır'da ilk Arapça Kur‟an-ı Kerim basımı, 1864 de 

(H. 1281) Bulak matbaasında yapılmıĢtır. Bu basımda, Hazreti Osman Mushaf'ı esas 

tutulmuĢtur. Ġstanbul'da ilk Kur‟an-ı Kerim basımı 1871 de (H. 1288), Hafız Osman 

hattı ile yapılmıĢtır. Avrupada ise ilk Mushaf basımı 1694 te Hamburg‟ta yapılmıĢtır 

(Okutan, 1989: 194).
 
 

Suud eski kralı Fehd, Mısır meliki Fuad‟ın (ö.1936) ilmi bir heyete tetkik 

ettirerek 1342/1924 yılında bastırdığı Mushaf‟ın esas alarak  (ö.1426/2005) hicri 1404 

miladi 1984 yılında Medine‟de sırf mushaf basımıyla ilgili bir merkez kurarak bastırdığı 

mushafları dünyanın değiĢik ülkelerine dağıtmaya baĢlamıĢtır. Kabe ve Mescidi 

Nebevide islam ülkelerinin bastığı Kur‟an‟lar tıpkı basım yapılarak bulundurulurken 

Türkiyede basılan Kur‟an‟ların  Hz.Osman Mushafı‟nın imlasına aykırı oldukları 

gerekçesiyle  Suud  Hükümeti tarafından basılmadığı gibi ülkelerine sokmadıklarını, 

bazı Müslüman ülkelerin de bu tutumu sergiledikleri bilinmektedir. 

                                                 
8 Detaylı bilgi için bkz: http://www.risalehaber.com/bediuzzaman-kuranda-farkli-bir-tevafuk-buldu-76405h.htm 

(EriĢim Tarihi: 20.04.2017). 

9 Detaylı bilgi için bkz: http://www.ktsv.com.tr/25-hattat-hafiz-osman-efendi-1642-1698 (EriĢim Tarihi: 22.02.2017) 

http://www.risalehaber.com/bediuzzaman-kuranda-farkli-bir-tevafuk-buldu-76405h.htm
http://www.ktsv.com.tr/25-hattat-hafiz-osman-efendi-1642-1698
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Medine matbaasında basılan Kur‟an‟lar  bilgisayar yazısına çok benzese de el 

yazısıdır, Halep asıllı Türkmen olan  hattat Osman Taha (D.1934) bu yazıyı 70'li 

yıllarda geliĢtirmiĢ, Ġlk Kur‟an hattını Suriye vakıflar baĢkanlığının isteğiyle 1970 

yılında bitirmiĢtir. 1984 yıllarda ise Suudi Arabistan bir araĢtırma heyeti oluĢturmuĢ ve 

hattat Taha'da karar kılmıĢtır. 1988 yılında Suudi Arabistan tarafından davet edilmiĢ ve 

Kur‟an-ı Kerim basım merkezinin baĢına getirilmiĢtir. O günden bu yana hattat Taha 

Suudi Arabistan‟da yaĢmakta ve Hafs rivayetinin dıĢında  da Ġslam aleminde yaygın 

olan birkaç kıraat usulüne uygun yazım usulleri geliĢtirip yazmaya devam etmektedir. 

1973 yılında Hattat Hamid Aytaç‟tan icazet almıĢtır. Hattat Taha, Hattat Osman‟dan da 

etkilendiğini açıkça beyan eder ve özellikle sayfa sonlarını ayet sonlarıyla bitirme 

usulünü ondan aldığını söyler. ġu anda dünya ülkeleri içerisinde özellikle Ġran, Suudi 

Arabistan, Mısır  ve Lübnan‟da basılan Kur‟an‟lar da en fazla Osman Taha hattı 

kullanılmaktadır. Osman Taha kendi geliĢtirdiği rumuzları da kullanmaktadır.
10

 

Mısır Meliki I.Fuad‟ın Bulak‟ta Matbaatu‟l-Emiriyye‟ de bastırdığı Mushafa 

kendi ismine nisbetle “Mushaf-u Melik Fuad” veya  basıldığı matbaaya nisbetle 

“Emiriyye Mushafı”denmektedir.  Bu  Mushafın Muhammed Ali El-Haddâd(1865-

1939) tarafından Hz. Osman‟ın mushafındaki imlâya uygun Ģekilde hazırlandığı iddaa 

edilmiĢtir (Aruçi, 2005: 30/500). 1920‟de Mısır Meliki I. Fuad kendi adına bir Kur‟ân-ı 

Kerim yazdırmak isteyince  Ġstanbuldan. Hattat Aziz Efendiyi 1922 yılında, resmen 

Mısır a davet edildi. Melik Fuad nüshası olarak bilinen Mushaf-ı Ģerif i burada Ezher 

ulemâsının kontrolüyle resm-i Osmânî üzere altı ayda yazdı.
11

 

Hattat Osman Taha tarafından Emiriyye Mushafı esas alınarak yazılanı ve 

Medine‟de baskısı yapılmakta olan Mushafa “Medine Mushafı” (Mushafu‟l-Medîneti‟n-

Nebeviyye) denilmektedir. 

 

                                       ,    ,  

Tablo 14: Muhammed Ali El-Haddâd „nın  mukadder elif,vav ve yâ harfini küçülterek 

kullanması 

                                                 
10 Detaylı bilgi için bkz: http://quranfonts.com/what-is-the-method-calligrapher-uthman-taha.html ( 12.03.2017) 

11 Detaylı bilgi için bkz: http://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/392-aziz-efendi  (EriĢim tarihi: 20.04.2017) 

http://quranfonts.com/what-is-the-method-calligrapher-uthman-taha.html
http://www.ktsv.com.tr/sanatkarlar/392-aziz-efendi
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Tablo 15: Muhammed Ali El-Haddâd „nın  sükûn kullanımı ve idgama uyarladığı 

tenvin 

Hz. Osman‟ın  beĢ nüsha olarak istinsah ettirdiği Mushaflara göre Kur‟an metni 

yazılıp, okunmakta ve bu imlaya göre yazılan Kur‟an‟ların imlasına Hatt-ı Resmi 

Osmanî deniyor. Bu Hatt-ı Resmi Osmanî kelimesi hat manasında değil, imla 

manasındadır. Resm-i Osmânî‟ye uygun oldukları görüĢü ile muhtelif ülkelerde 

basılmıĢ mushafların imlâlarının ilk mushaflardan herhangi birindeki örneğine bire bir 

uygun olarak yazıldığını kabul etmek mümkün değildir (Altıkulaç, 2014). 

8.5. Resm-i Mushafın Elifbâlarla Ġlgisi 

Elifbâ bağlamında Resmi Osmani‟nin farklı cihetleri bulunmaktadır. Elifbâda 

kullanılan kelimelerin Kur‟an‟da yazıldığı Ģekliyle yazılması, islam aleminde basılan 

elifbâların resmi Osmanî imlalı Kur‟an kelimelerinden müteĢekkil olması hasebiyle 

aynen alınıp ülkemizde uygulanması, diğer yönden de Arapça dilini kullanan 

ülkelerdeki elifbâlarda resmi ve kıyasi imlanın birlikte olduğu unutulmamalıdır. Gün 

gelip baĢka ülkelere elifbâ gönderileceği zaman, veya ülkemiz Resmi Osmani imlaya 

geçtiğinde elifbâlar hazırlanırken bu hususun göz önünde bulundurulması cihetiyle 

elifbâ konusu içinde yüzeysel olarak değinilme ihtiyacı hissedilmiĢtir. 

Kur‟an-ı Kerim Arap lisanında olduğu için Arap ülkelerdeki elifbâlar aynen 

alınıp okutulsa nasıl olur? düĢüncesi bazen dillendirilmektedir. Arapça alfabeyi günlük 

yazıĢma ve konuĢma dili olarak kullanılan ülkelerde harflerin yazılıĢlarında 

zenginleĢtirilmiĢ imla değiĢiklikleri ve bazı harflerin Ģekillerinde değiĢiklikler 

olmaktadır. Bu sebeple  Arabistan dahil bu ülkelerin elifbâlarının amacı Kur‟an‟ı 

okumayı öğretmekle birlikte kendi lisanlarının yazım ve okunmasını öğretmektir. Bu 

amaçla hazırlanan elifbâlar incelenirken bu hususa dikkat edilmelidir. Kur‟an imlasında 

“Resmi Osmanî” kullanılıp “Resmi Ġmlaî” deki değiĢiklikler kesinlikle 

kullanılmamaktadır. Bu elifbâlardaki kelimeler de sadece Kur‟an‟dan seçilmeyip günlük 

hayatta kullanılan kelimelerden de seçilmektedir. Ayrıca harekelemede de bazı değiĢik 

uygulamalar bulunmaktadır.  
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9. ELĠFBÂDA KELĠMELERĠN SEÇĠMĠ  

Cümlenin anlamlı en küçük yapıtaĢı olan kelime, dilin de en önemli 

unsurlarından biridir. Arapçada kelimeler çoğunlukla üç harfli olup altı harfe kadar 

çıkmaktadır. Elifbâlarda genelde kelime okumaya 3 harfli kelimelerden baĢlanmaktadır. 

iki harfli olanlar genelde edatlardır. Arap aleminde kullanılan elifbâlarda ilk derslerde 

iki harfli hecelerinden kullanıldığı görülmektedir. Ancak ülkemizde  iki harfler sadece 

Ģedde ve cezimde kullanılmaktadır. üç harekenin de baĢlangıçta iki harften oluĢan 

hecelerle kullanılması tedricilik açısından faydalı olacaktır.  

1847 tarihli Talimat‟a göre  öğretim yöntemi ile ilgili olarak, elifbâ cüzünün 

levhalara yazdırılarak ta  alıĢtırma yaptırılması isteniyordu. Bu arada, Kur‟an‟a 

saygısızlık olmaması için, bu yazdırmanın Kur‟an ayetleriyle ilgili olmaması istenmiĢtir 

(Akyüz, 1999: 3). Günümüzde  hazırlanan Kur‟an elifbâlarında kullanılan kelimelerin 

Kur‟an-ı Kerim‟den seçilmesi istenmektedir. Ancak kelimeleri yeni öğrenen bir kiĢinin 

Kur‟an kelimelerinin yanlıĢ/bozuk telaffuzu hususunda ecdadın bu hassasiyeti dikkate 

alındığında ilk derslerdeki kelimelerin Kur‟an ayetleriyle ilgili olmaması düĢünülebilir.  

Bütün dillerde olduğu gibi kimi kelimeler çokça kullanılırken kimisi de az 

kullanıla gelmiĢtir. Kur‟an-ı Kerim kullandığı kelimeler itibariyle eĢsiz bir yere sahiptir. 

Kelime sayısı bakımından az ancak zengin mânâlı kelimelere sahiptir. Nâzil olduğu 

dönemde kullanılan ve garip olmayan kelimelerin hemen hemen bütün çeĢidini 

kullanmıĢtır. Her baptan kelime bulundurmaktadır. Arapça elifbâların bir amacı  

Arapçayı da öğretmek olduğundan elifbâlardaki kelimeler günlük kullanılan 

kelimelerden de seçilmektedir. Ülkemizde  bazı elifbâlarda Kur‟an‟da olmayan Arapça 

kelimeler kullanılmakta, bazı elifbâlardada anlamsız kelimeler uydurulmaktadır. 

Harekeler öğretilirken kullanılan kelimelerde bir ders içinde 30-40 kelime 

kullanılmakta fakat bu kelimelerde alfabedeki tüm harflerin kullanılmasına dikkat 

edilmemektedir. Bazı derslerde 7-8 tane harf hiç kullanılmadığını müĢahede ettik. Bu 

sebeple herbir kelime özenle seçilmelidir. Türkçede okuma yazma öğretilirken bu 

hususa ayrı bir önem verilmekte ve pangram cümlelerden yararlanılmaktadır. Pangram; 

bir dilde ki bütün harfleri içermesi istenen özel olarak oluĢturulan cümledir. Ebced 

dizisi bir pangram örneğidir. Elifbâ derslerinde bir konu öğretilirken o dersin içerisinde 

tüm harflerin kullanımına dikkat edilmelidir. Hece harflerinin bütününü Kur‟an-ı 

Kerim‟de yer alan Ali Ġmran Sûresi 154.ayetiyle Fetih Sûresi 29.ayetinde görebiliriz.  
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Ayrıca kelimelerdeki hareke kombinasyonlarında da tek bir vezin değil tüm 

vezinlere yer verilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Elifbâ bittiğinde Kur‟an‟a 

geçildiğinde ağız her kelimeyi okumaya alıĢmıĢ olması, okumayı hızlandıracak ve 

kolaylaĢtıracaktır. Arap elifbâlarında bunu görmek mümkündür. 

 

 

10. KUR‟AN‟DAKĠ KELĠMELERĠN DOKÜMENTASYONU 

Elifbâda kullanılacak kelime seçimi ve hareke kombinasyonlarının isabetli 

seçilmesi ile Kur‟an metnine âĢina olunur. Bu sebeple Kur‟an‟daki kelimelerin 

dokümantasyonunu bilmeye ihtiyaç vardır.  

Kur‟an‟da türev ve tekrarlarıyla birlikte en çok kullanılan ilk üç kelime Ģöyledir: 

ALLAH   : 2698        KAVL ٛي  KANE : 1362 و ْ         1735 : ل

Kur‟an‟da kullanılan en çok kullanılan 206 kelimenin listesi ek 4‟te verilmiĢtir.  

Kur‟an‟daki kelimelerin bir kısmı birden fazla tekrar edilmiĢ, bir kısmı da hiç tekrar 

edilmemiĢtir. Kur‟an‟da  kelimelerin tekrarsız  toplam sayısı 6230, tekrarlarla birlikte 

toplam sayıları ise 49939‟tür. Bizim seçtiğimiz 206 kelimenin türevleri hariç sadece 

tekrarlarıyla birlikte toplam sayıları ise   24888‟ tir. Neredeyse tüm kelimelerin yarısını 

yaklaĢmaktadır. Verilen bu rakamlar değiĢikler olabilmektedir. Bir sayıma göre de 

77.439 kelimedir (MamiĢ, 2007). 

Yukarıda verilen kelimelerin dıĢında Kur‟an‟da sık kullanılan edatlar da ek 5‟te 

verilmiĢtir.   

11. KELĠME OKUMAYA GEÇĠġ 

Kelime okumaya geçiĢte sırasıyla Fetha, Kesra, Damme hareke ile okunan 

kelimeler gösterilmektedir. Veya harekeler hepsi birlikte gösterilmeye baĢlanmaktadır. 

Bazı elifbâlarda fetha, ardından fethanın uzatılması, ardından da fethanın tenvini ; kesra,   

kesranın uzatılması, ardından da kesranın tenvini; damme, damme‟nin uzatılması 

ardından da damme‟nin tenvini öğretilmektedir. Buraya kadarki konular en az 10 ders 

sürmektedir. Ardından cezim ve Ģedde öğretilmektedir. Bu durumda kısa sesler yani 

harekeler uzatılmadan okunması yerleĢmeden araya uzatma katılması kısa seslerinde 

uzatılarak okunmasına sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca cezim ve Ģedde bir çok 

kelimede bulunmasına rağmen ilk 10 derste seçilecek kelimelerin cezim ve Ģeddeden 
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arındırılmıĢ olması  bu konularda daha az örnek kullanılmasına ve pekiĢmemesine 

sebebiyet vermektedir. Bu durumda cezim ve Ģedde 10.dersten sonraya kalmaktadır ki 

kalan derslerde yeterli kelime okunamaktadır. Halbuki Kur‟an‟ı seri okumayı 

sağlayacak iĢaretler cezim ve Ģeddedir. Çünkü kelimeleri birbirine ulayan unsur baĢta 

her bir el takısında olmak üzere  cezim ve Ģeddedir. 

Orta Asya‟da okutulan elifbâlar da harflerin isimleri öğretildikten sonra 2. derste 

her harfin cezimli olarak evveline fethalı bir hemze getirilip, birleĢtirilerek 

okutulmaktadır. Ardından fetha, kesra ve dammeye   geçilmekte ve üç hareke cezim ile 

kombine edilmektedir. 

Yeni bir uygulama olarak elifbâlarda harfler öğretildikten sonra sadece 

hemzenin üç harekeyle okunması öğretilip sonra bütün harfler önce cezimli hâli ile 

öğretilebilir. Harfin sesinin en net kavranabileceği Ģekli cezimli hâli olduğu için mahreç  

daha kolay telaffuz edilir. Tüm harfler bittikten sonra  harflerin harekeli hâline geçilir. 

Ayrıca harekeden sonra cezmin öğretilmesi/kavranması zor olmaktadır. Bunun sebebi 

ise önce harfe harekeyle ses eklemesi öğretilmekte, sonra cezimde eklenen sesin iptal 

edilerek harfin sessiz hale getirilmesi öğretilen sesin unutturulmak istemesidir. 

12. HARFLERĠN BĠRBĠRĠNE BĠTĠġTĠRĠLEREK YAZIMI 

Arap harfleri diğer Sâmî alfabelerinde olduğu gibi sağdan sola doğru yazılır. 

Harflerin bitiĢip bitiĢmeme özellikleri vardır; bitiĢenler kelimenin baĢında, ortasında ve 

sonunda Ģekil değiĢikliğine uğrarayabilmektedir. BaĢa ve ortaya geldiğinde bir sonraki 

harfe bitiĢmeyenler (،ش، ز، ذ،  ، ا ٚ )‟tir, sonda ise bütün harfler birleĢir. Harfler arasında 

majüskül ve minüskül farkı bulunmamakta, yalnız hat sanatında Allah adına mahsus 

olmak üzere lam harfi elif  harfinde kısa yazılarak minüskül denilebilecek bir hale 

getirilmektedir. Ba harfi ve eĢdeğer harfler sin ve Ģin harflerine birleĢirken diĢler 

karıĢmasın diye baĢlangıcı  büyük yazılır.  gibi 

 Kur‟an harfleri, Türkçemizdeki el yazısında olduğu gibi, önceki ve sonraki harfe 

bitiĢtirilerek yazılır. Harflerin birleĢmesi her nekadar Türkçe el yazısına benzetilse de 

bu durum Arapçaya mahsus özel bir durumdur. Öncelikle birleĢimin mantığı 

anlatılmalıdır.  

Arapça yazılımda hem yazım ve okuma kolaylığını, hem de kelime bütünlüğünü 

sağlamak için bir kelimeyi oluĢturan harfler birbirine bitiĢtirilerek yazılır. Harfler 
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bitiĢmesine göre baĢta, ortada, sonda diye üç gruba ayrılır. Harf sadece kendinden 

sonraki harfe bitiĢiyorsa baĢta; hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki harfe 

bitiĢiyorsa ortada, harf sadece kendinden önceki harfe bitiĢip sondaki harfe bitiĢmiyorsa 

sonda denir.  

Öncelikle harekelerin, harfleri birleĢtirmeden öğretilmesi kolaylık sağlayacaktır. 

Fakat hem hareke hemde harflerin bitiĢmesi aynı anda öğretilmesi öğrenmeyi 

zorlaĢtırmaktadır. Kelime içindeki konumuna göre harflerin yazılıĢ biçimleri değiĢir. Bir 

harf, kelime içinde Ģu dört konumdan birinde olur: 

 1-Hiç bitiĢmemiĢ Ģekli, 

 2-Sadece kendinden sonraki harfle bitiĢmiĢ Ģekli, 

 3-Hem önceki, hem sonraki harfle bitiĢmiĢ Ģekli,  

 4-Sadece kendinden önceki harfle bitiĢmiĢ Ģekli 

Ülkemizde kullanılan elifbâların büyük çoğunluğunda 2.derste kelimeden 

bağımsız bir Ģekilde kelimenin içinde bulunduğu Ģekliyle parça parça harflerin baĢta, 

ortada,  sonda Ģekilleri tablo olarak verilmektedir. Arapça ve Osmanlıca elifbâların bir 

çoğunda böyle bir ders sayfası bulunmamaktadır. Öğrencinin kelimeyi bütün olarak 

daha görmeden parçaları sunmak soyut durum oluĢturmaktadır. Genelde baĢta-ortada-

sonda terimi kelimenin unsurları olarak görülmekte ve bazı karıĢıklıklara mahal 

verebilmektedir. Munfasıl (bitiĢmeyen/ayrık) harfler (ش,ز,ذ, ,ا,ٚ) kelime baĢına veya 

ortasına geldiğinde tarif zorlaĢmaktadır. Ayrıca sadece iki harften oluĢan kelimede de 

ifade oturmayabilir.  Misal : (ٚجد)   

Bunun yerine Osmanlıca elifbâlarda kullanılan tabirler aĢağıda tabloda gösterilmiĢtir. 

Sonda Ortada BaĢta 

Sağdan BitiĢik Sağdan ve Soldan BitiĢik Soldan BitiĢik 

Öncesine BitiĢik Öncesine ve Sonrasına BitiĢik Sonrasına BitiĢik 

Tablo 16: Elifbâlarda Harflerin BirleĢme ġekli Ġçin Kullanılan Tabirler. 

Bir kelimeyi oluĢturan harfler birbirine bitiĢtirilirler. Harf kendinden sonraki 

harfe bitiĢirse de sadece baĢ tarafı yazılır. Harfler baĢta ve ortada iken kendinden 

sonraki harflere bitiĢtiğinden Ģeklinin ilk yarısı yazılır, ancak harfler sonda ise; 

kendinden sonraki harflere bitiĢmediğinden Ģekilleri değiĢmez asıl Ģeklinin tamamı 
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yazılır. Bir harf kendinden sonraki harfe bitiĢirse yeni Ģekli olur diye  öğretmek  yerine  

“yarısı yazılır” diye ifade etmek daha uygun olabilir. 

Bazı harfler bitiĢirken yazımı kolaylaĢtırmak, satır düzenini korumak gibi yazım 

kuralı gereği  zorunlu olarak Ģeklinde bazı değiĢiklikler olabilir veya yeni Ģekilleri olur. 

Türkçede r harfi elyazısında satır düzenini korumak için değiĢtirilmektedir. 

ġekli değiĢen harfler alfabenin son 10 harfindedir. : ن,غ,ع,َ,ٖ,ٜ 

Alfabedeki altı harfin dıĢındaki bütün harfler kendinden sonrakine birleĢebilir. 

Kendinden sonraki harfe bitiĢmeyen harflere munfasıl (bitiĢmeyen/ayrık) harfler denir. 

 Bunun sebeplerinden biri  ise harflerin Arap yazısının doğuĢunda noktasız .(ٚ,ش,ز,ذ, ,ا)

olduğunu da göz önünde bulundurarak bu harflerin her biri diğer harflerden biriyle 

karıĢmasını engellemektir.  ؿ ٌ hecesinde baĢtaki elif veya lam olduğu açık değildir. 

Aynı Ģekilde  kelimesinde baĢtaki nun veya  zâl olduğu ve ortadaki harfin vav veya 

fâ olduğu müphemdir.   

Harflerin baĢta, ortada ve sonda  bitiĢince ki hallerini öğretmek için Arap 

elifbâlarında  harflerden sonra harekesiz olarak kelimeler sunulmakta ve bu kelimedeki 

harflerin isimleri tanıtılmaktadır.  Ayrıca harekesiz kelimeler hem ikiĢerli hem de üçerli 

harflerden oluĢturulmaktadır. ĠkiĢerli olarak yazmanın faydası birinci harfi daha bariz ve 

daha kolay bir Ģekilde ortaya koyar.  Çünkü genel olarak sondaki Ģekil, tek baĢına olan 

Ģekille aynıdır. Bu sebeple iki harften oluĢan hecede sadece baĢtaki harfin birleĢmesi 

öğretilmiĢ olur. 

Arap elifbâlarında bu dersle birlikte Hurûf-u Mukatta‟a iĢlenmektedir. Çünkü 

harflerin ismi yeni öğretilmiĢ ve henüz hareke öğretilmemiĢtir. Ülkemizde ise genelde 

Hurûf-u Mukatta‟a en son derste iĢlenmektedir. Halbuki Hurûf-u Mukatta‟a larda 14 

harf geçmektedir. Buda 28 harften oluĢan alfabe  yarısıdır. Harflerin hem karıĢık 

okunması hem de Hurûf-u Mukatta‟a konusunun kolay bir Ģekilde okunması sağlanarak 

iki dersi birden pratik Ģekilde öğretilmiĢ olacaktır.    

 ا،َب،َخ،َز،َج،َح،َر،َد،َر،َس،َص،َط،َػ،َص،َع،َط،َظ،َع،َغ،َف،َق،َك،ل،َم،َىَ،َُـَ،َّ،َٓ

Ülkemizde Hurûf-u Mukatta‟a nın okunuĢları yani harflerin isimleri açık olarak 

yazılmaktadır. Eğer kalan 14 harfinde seslendirilmesi yazı ile gösterilirse tüm harflerin 

isimleri daha sağlıklı bir Ģekilde öğretilir (Ek 21). 
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13. ELĠFBÂ ÖĞRETĠMĠNDE GÖRSEL HAFIZA VE ZEKÂ 

Kur‟an öğretiminde geleneksel Kur‟an öğretiminin yanında Kur‟an öğretimini 

kolaylaĢtırmak, ezberleme yerine kavrama mantığı ile daha etkili öğrenme yolunun 

izlendiği, hafıza tekniklerinden faydalanıldığı ve konuların kolaydan zora doğru 

sıralandığı bir öğrenme programı öngörülmektedir. 

Zeka: Her insanda farklı türde zeka geliĢimi vardır. Gardner'ın Çoklu zeka 

kuramında
12

 sözel, mantıksal zeka, görsel zeka, bedensel zeka, ritmik zeka, sosyal zeka, 

içsel zeka, doğa zekası olmak üzere 8 çeĢit zeka belirlenmiĢtir. Zeka türüne göre kimi 

insanlar sözlü iletiĢim ile, kimisi  Ģekiller, semboller, tablolarla, kimisi mimik ve 

jestlerle,  kimisi mantıksal izahlarla muhakeme yapabilirken; kimisi ritim ve musiki ile 

çok rahat anlayabilir. Tek bir zeka alanına dönük programların verimi düĢük olmaktadır. 

Derslerde ne kadar çok zeka türüne hitap edilirse baĢarıda o ölçüde artacaktır.Elifbâ 

kitabı ve derslerin içerikleri çoklu zekaya göre planlanırsa daha verimli olacaktır. 

Derslerin içeriği hazırlanırken sınıftaki farklı anlayıĢ ve zeka türlerine sahip 

öğrencilerin için anlatım çeĢitliliğine önem verilmelidir. Ülkemizde Kur‟an dersleri, 

farklı eğitim düzeylerinde her yaĢtan insana hitap ettiği için çoklu zeka yönteminin 

uygulanmasının en çok  ihtiyaç duyulduğu alanlardandır. 

           Duyu organlarımızın öğrenmedeki önemi: Öğrenmeye katılan duyu 

organlarının sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenilir ve öğrenilenler o derece kalıcı 

olur. Öğrendiklerimizin  % 83‟ü görme, % 10‟u iĢitme, % 4‟ü  koklama, % 2‟si 

dokunma, % 1‟i tatma  yolu ile öğrenilir . Farklı öğrenme biçimine sahip öğrenciler için 

birden çok duyu organına hitap edilmelidir. Örneğin bazı öğrenciler sözel yolla kolay 

öğrenirken, bazıları görerek, bazıları okuyarak, bazıları da yaparak-yaĢayarak en iyi 

öğrenirler.
13

  

Duyu organlarımız Öğrenmedeki  Yüzdesi 

Tatma %1 

Dokunma %2 

Koklama: %4 

ĠĢitme %10 

                                                 
12 Detaylı bilgi için bkz. http://www.kigem.com/coklu-zeka-kurami-nedir.html  (EriĢim Tarihi: 01.01.2017)  

13  Detaylı bilgi için bkz: https://kbrbastem.wordpress.com/ (EriĢim Tarihi: 02.03.2017) 

 

http://www.kigem.com/coklu-zeka-kurami-nedir.html
https://kbrbastem.wordpress.com/
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Görme %83 

Tablo 17: Duyu organları ve öğrenmedeki yüzdeleri. 

Elifbâ öğretiminde iĢitme hocanın  okuması , öğrencilerin toplu tekrarı ile; 

dokunma  öğrencinin yazı çalıĢmasıyla,  görme ise ders sayfalarının dizaynı ve tahtada 

çeĢitli materyaller kullanımı ile eğitime dahil edilmelidir. Duyu organları ile 

öğrenilenler içerisinde en önemlisi görsellerdir. 

Örneğin harflerin öğretiminde sayfa dizaynı, çeĢitli grafik ve tablolar  ile içerik 

basitleĢtirilerek  görsel hafızaya hitap edilmelidir. Bazı durumlarda öğrencilere sözel 

olarak anlatılan içerik onlar için son derece karmaĢık olabilir. Bu tür durumlarda basit 

bir Ģekil veya model ile rahatlıkla anlatılabilecek bir konunun öğrencilere sözel yolla 

kavratılmasında güçlük çekilir. Harflerin belirli bir ritimle/makamla okunması ile iĢitme 

organı daha fazla aktif edilmelidir. Elifbâ kitabının bu gibi nitelikleri taĢıması gerekir. 

Harflerin belirli bir ritimle/makamla okunması ile iĢitme organı daha fazla aktif 

edilebilir. 

Bir diğer hususta elifbâ okumayı öğrenenler çok kısa bir sürede öğrendiklerini 

unutmaktadırlar. Burada öğretim yöntemimizin de bilimsel verileri dikkate alarak 

hazırlanması gerekir. 

 

Etkinlik Bilgi Hatırlama Yüzdesi 

Okuma %10 

ĠĢitme %20 

Görme %30 

Hem görme hem iĢitme %50 

Söyleme %70 

Yapıp söyleme %90 

Tablo 18: Etkinlik ve hatırlama yüzdeleri. 

Bu oranlara bağlı olarak, araç-gereçlerin kullanımı, öğrenme iĢlemine katılan 

duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleĢmesine yardımcı 

olacaktır. Bu anlatılanları örnekleyecek olursak; 

Dizayn ve Ritim 
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Alfabe sıralamasında diğer dillerdeki alfabelerdeki ilk harfin de aynı ses olması 

(A, Alfa,…) ve de Arapçada en çok kullanılan harflerin baĢında yer alması dikkate 

alınarak elifle ile baĢlatılmıĢtır. Ardından takım harflere yer verilmiĢtir. Önce biçim 

itibariyle üçlü ve ardından  ikili benzerler ve en sona da , müstakil Ģekle sahip olanlar 

getirilmiĢtir. Elifbâlarda ise her harf bağımsız bir kutuya koyularak takım özelliği 

gölgelenmektedir (Ek 41). Bu husus hem görsel hem de iĢitsel olarak eğitimi olumsuz 

etkilemektedir. Örneğin cim harfi üst satırın sonunda takımı olan ha ve hı harfi alt 

satırda kalmaktadır. Zihnen bu harflerin takım algısı bozulmaktadır.  

                                   

Tablo 19: Klasik olarak harflerin diziliĢi. 

Ayrıca seslendirilirken de  cim ayrı, ha ayrı, hı ayrı seslendirilmesi yerine cim-

ha-hı  diye tek cümle haline getirilirse hem görsel olarak hem iĢitsel olarak harfler 16 

grupta toplanmıĢ olacaktır. Sonuç olarak öğrenme süresi yarı yarıya düĢmekte, kalıcı ve 

kolaylaĢtırıcı olmaktadır. 
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Tablo 20: Hafıza tekniği ile harflerin gruplu diziliĢi 

Ezber için görsel hafızadan yararlanarak Ģekildeki yuvarlağı iki eĢit parçaya 

bölüp her iki parçanın satırlarına aynı sayıda harf düĢürülmüĢ ve grup harfler asla 

bölünmemiĢtir. Böylece mantıksal ve görsel hafızaya hitap etmiĢ olur. Ayrıca harfler 

belirli bir makamla (örnek: UĢĢak Makamında Veysel Karani ilahisi gibi)okunduğunda 

ritmik hafızaya da hitap etmiĢ olur. 

Klasik olarak harflerin diziliĢ  tablosunda  renklendirme yaparak birden çok 

bilginin verilmesi öğrenmeyi ve algılamayı zorlaĢtırmaktadır. Klasik elifbâlarda kalın, 

peltek ve farklı yazılıĢı olan harfler aynı yerde gösterilmektedir. Bunun yerine  kalın, 

peltek ve farklı yazılıĢı da olan harfler ayrı birer tablo  olarak gösterilmelidir.  

Yazım ġekli Ve Okuma Yönü 

Harfler öğretildikten sonra fetha dersine geçildiğinde seçilen  kelimelerde 28 

harfin tamamı kullanılırsa harfleri pekiĢtirmek için öncelikle harfleri tek tek harekesiz 

olarak isimleriyle okutulabilir. Böylece harflerin karıĢık olarak yazıldığı  ayrı bir derse 

ihtiyaç kalmaz. 

Kelimelerde harfler bitiĢtirildiğinde hem hareke hem harflerin bitiĢmesi aynı anda 

öğretilmesi zordur. Bu sebeple harfler ayrık yazılabilir. Böylece gerek görüldüğünde üç 

harften önce harfler harekeleriyle ikiĢerli olarak ta okumaya müsait olur. Ayrıca  hem 

yatay (satır) hem de dikey (sütun) olarak ta okunabilir. Arapçada  benzer sesli harfler alt 

alta getirilerek muhakeme imkanı sunulmuĢ olur. 
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Tablo 21: Kelimelerin öğretiminde görsellik 

Beden dili 

 Bazı ĠĢaretlerin Öğretimi: Sukûn  ve Ģedde  birbirini tamamlayan konular olup 

Ģekildeki gibi el hareketleriyle konunun kavratılmasına katkı sağlanılabilir. Böylece  

bedensel zekadan yararlanılmıĢ olur.  

 

Tablo 22: Beden Dilinden Yararlanma 

Modelleme 

 Harflerin BitiĢtirilmesinin Öğretimi: Arapçada bir kelimeyi oluĢturan harfler 

birbirine bitiĢik yazılmaktadır. Harf sadece kendinden sonraki harfe bitiĢiyorsa baĢta; 

hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki harfe bitiĢiyorsa ortada, harf sadece 

kendinden önceki harfe bitiĢip sondaki harfe bitiĢmiyorsa sonda denir.  Bir harf 

kendinden sonraki harfe bitiĢirse (BaĢta ve ortada iken) sadece baĢ kısmı yazılır. Bu 

durum vesikalık fotoğrafa benzetilebilir. Ancak harfler sonda ise; kendinden sonraki 

harflere bitiĢmediğinden Ģekilleri değiĢmez asıl Ģeklinin tamamı yazılır. Öğrencilere 

sözel olarak anlatılan bazı içerikler onlar için son derece karmaĢık olabilir. Bu tür 

durumlarda basit bir Ģekil veya model ile rahatlıkla anlatılabilecek bir konunun 

öğrencilere sözel yolla kavratılmasında güçlük çekilir. AĢağıdaki Ģekille bu durum 

modellenerek içeriği basitleĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 9: Harflerin BitiĢmesinin Modellemesi. 

Kodlama 

Özel Cümleler Ġle  Öğretim: Kısa sürede eğitim için zaman verimli 

kullanılmalıdır. Bunun için ders anlatırken cümleler özenle seçilerek bir kerede 

anlaĢılması, aynı hususların tekrar tekrar söylenmesine ihtiyaç bırakılmamalıdır. Ye‟nin 

noktaları altta, Te‟nin noktaları üstte demek ayırıcı bir cümle olmamaktadır. Bunun 

yerine “Ye‟nin noktaları Y‟erdedir, Te‟nin noktaları T‟epededir” diyerek kodlama 

yapılarak sözel hafızadan yararlanılmıĢ olacaktır. Kodlama kuramına göre bir öğrenme 

ortamındaki bilgi öğrenen tarafından algılandıktan sonra sembolleĢtirilip kodlanmakta 

ve bellekte saklanmaktadır. Bilgi iki yol ile sembolleĢtirilmektedir:
14

 Bilginin zihinsel 

sembollere (imgelere) dönüĢtürülmesi ve bilginin sözel sembollere (imgelere) 

dönüĢtürülmesi.  

 

ġekil 10: Bilginin Sembollere DönüĢtürülmesi 

 

                                                 
14 Detaylı bilgi için bkz: https://kbrbastem.wordpress.com/ (EriĢim Tarihi: 02.03.2017) 

https://kbrbastem.wordpress.com/
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III. BÖLÜM 

MEVCUT ELĠFBÂ  VE  ELĠFBÂ ÖĞRENĠMĠ PROGRAMLARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

1. ELĠFBÂ KĠTABININ ÖNEMĠ 

Kur‟an-ı Kerim öğretimi öncelikle elifbâ öğretimi ile baĢlar. Elifbâ, Kur‟an 

okumaya giriĢ mesabesinde olup temel okuma kurallarının öğretilmesini 

hedeflemektedir.  Kur‟an-ı Kerim'i okumanın ana kuralları öğretildikten sonra detay 

kurallar Mushaf metni üzerinde gösterilmesi tercih edilebilir. Elifbâ cüzleri Kur‟an 

okumaya baĢlangıç olup, bitiĢ değildir. Bu sebeple elifbâ cüzlerine  Kur‟an okumaya 

giriĢ denmesi daha uygun olabilir. 

Elifbâ kitabı o kadar önemlidir ki, iyi hazırlanmıĢ bir elifbâ ile yapılan öğretimde 

hocanın ve öğrencilerin bile  farkına varmadan  düzenli ve verimli bir eğitim elde 

edilebilir. BaĢarı için kelimelerin seçiminde ve yapılan izahlarda özenilerek hazırlanmıĢ 

bir elifbâ ile iyi bir yöntem uygulayacak hocaya ihtiyaç vardır. Bu önemine binaen bu 

bölümde elifbâlarda bulunan konu içerikleri ve izahlar ders  ders ele alınacaktır. 

Derslerin iyi anlaĢılması ne kadar iyi anlatıldığına ve izahlara bağlıdır. Bu gerçeği 

dikkate alarak  öğreticiye ayrı, öğrenciye ayrı izahlar yapılmalıdır. Öğrenci kitabında 

öğreticiye yönelik izahlardan kaçınılmalıdır. Ülkemizdeki elifbâlarda kurallar Âsım 

Kırâatının Hafs rivayetine göre öğretilmektedir. 

Öncelikle Kur‟an öğretiminin daha etkili ve baĢarılı olabilmesi için, öğreticiler 

Ģu üç temel soruya cevap vermek durumundadırlar. Bunlar kime, neyi, nasıl, 

öğreteceğim sorularıdır (AĢıkoğlu, 2007). 

1-“Kime öğreteceğim?” sorusu hedef kitleyi tanıma açısından önemlidir. Bunlar 

yetiĢkinler olabilir, gençler olabilir, çocuklar olabilir. Öğretici buna göre tavır 

alacaktır. 
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2-“Neyi öğreteceğim?” sorusu öğretimin içeriğini belirlemektedir. Hedef 

kitlenin durumuna göre öğretilecek içerik zenginleĢtirilebilir veya 

somutlaĢtırılabilir. 

3-“Nasıl öğreteceğim?” sorusu ise, öğretimde takip edilecek yöntemi ortaya 

koyması bakımından önem taĢımaktadır. Öğretici hedef kitlesinin durumuna ve 

anlayıĢ kapasitelerine göre farklı yöntemler belirleyebilir.  

Elifbâ öğretiminin amacı metni doğru okumayı öğretmektir. Metin öğretimi ile 

ilgili de bazı aĢamalar vardır. 

1. Metnin görsel sunumu:  

-Harflerin ve harekelerin tanıtımı 

-Metnin tahtaya yazılarak, yansıtılarak veya posterli sunumu 

-Kitaptan buldurulması veya ayrı sayfa olarak dağıtılması 

2. Model okuyuĢlarla doğru okumanın sağlanması, 

 -Metnin öğretici tarafından okunması 

-VCD, kaset vb. aracılığı ile örnek okuyuĢ olarak sunulması 

3. Toplu tekrar yoluyla metnin öğrenilmesi, 

   -Öğrenilecek metnin öğrencilerce toplu olarak okunması 

-Toplu okunuĢta özelliği olan harflere ve özel kurallara dikkat çekilmesi 

4. Öğrencilerin tek tek dinlenerek okuyuĢlarının düzeltilmesi,  

-Öğrencinin harflere dikkat ederek metni doğru okuması 

-Her öğrencinin öğretici tarafından dinlenmesi ile kontrolü 

2. ELĠFBÂ ÖĞRETĠMĠNDE DĠKKAT EDĠLECEK GENEL HUSUSLAR 

 Elifbâlarda içerik olarak bulunması gereken bazı özellikler vardır. Öncelikle 

elifbâ cüzleri çok detaycı olmamalı, bazı bilgiler Kur‟an‟a bırakmalıdır. Çünkü gereksiz 

detaylar eğitim süresinin uzamasına sebep olmakta ve  çocukları bezdirmektedir. 

Açıklamalar öğrencilerin seviyelerine göre anlayabileceği Ģekilde kolayca 

anlaĢılabilecek Ģekilde izah edilmelidir. Detaylı değil, pratik ve çocuğun seviyesine 

uygun elifbâ cüzleri tercih edilirse çocukların öğrenme Ģevki  artacaktır. Kur‟an 
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okumasını öğretmek için gerekli  konuların iyi   belirlenememesi sebebiyle elifbâ 

içeriğinde bulunan derslerin   yetersiz, eksik ya da gereksiz konuların  olması eğitimi 

olumsuz etkilemektedir. 

  Çocuğa Kur‟an‟ın kısa sürede öğrenilebileceği düĢüncesi hissettirilmeli, bu 

sayede çocuklarının kısa sürede Kur‟an'a geçtiğini gören anne-babalar da Kur‟an 

öğrenmenin zor olmadığını görmeye baĢlayacak ve eğer Kur‟an okumayı bilmiyorlarsa 

öğrenmeye niyet edebileceklerdir. Türk halkının çoğu Kur‟an okumasının 

bilmemektedir. Bu sebeple Amacımız bir zümrenin Kur‟an öğrenmesi değil kitlesel 

olarak Kur‟an eğitiminde tetikleyici çalıĢmalar yapmaktır.  

Bir öğrenci genellikle günde bir sayfa okumayı hedefler. Bir ders saati  kırk dakika 

olduğunu var sayarsak  bir derste iĢlenebilecek bir sayfada ortalama kırk kelimeye yer 

verilmesi yeterli olmaktadır. Dersler için ilave alıĢtırmalara yardımcı elifbâ kitabı 

hazırlanarak orada yer verilmesi daha uygun olabilir. Öğreticiye yönelik izahlar da   

öğrenci kitabında değil de “Elifbâ Öğretici Kitabı” hazırlanarak orada yer verilmelidir.  

Elifbâ cüzünden her ders ve konu müstakil düĢünülmeli.  Tam bir sayfa iĢlenmesi 

daha uygundur. Her sayfada  konu bütünlüğü önemlidir. Konu diğer sayfaya 

sarkıtılmamalıdır. Çünkü  camilerde özellikle yaz kurslarında  elifbâ öğretirken  bir 

derse gelen öğrencinin diğer derse gelemediği sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur. 

YetiĢkinlerde iĢ durumu, mesai durumu vs. sebeplerle aynı durum olmaktadır.  

ĠĢlenen dersle ilgili örnekler hep kolay olmamalı, kolay kelimelerden baĢlayarak 

gittikçe zorlaĢtırılmalı ve özellikle de Kur‟an-ı Kerim‟den seçilmelidir. Ders kitabında 

örnekler yeterli ve sınırlı sayıda tutulmalı, öğrencilerin bolca kelime telaffuzu için 

alıĢtırma kitabına yönlendirilmelidir. 

Öğrencilerin Kur‟an metnine aĢinalık kazanabilmesi için sürekli Kur‟an‟da 

karĢılarına çıkabilecek her çeĢit  hareke kombinasyonlarında kelime örnekleri 

verilmelidir.  

Elifbâ yazımında el yazısı ve bilgisayar yazısı beraber kullanılarak Arapçadaki 

tüm harf karakterlerine dikkat edilmelidir. Öğrencilere farklı hatlarla (font) yazılmıĢ 

Mushafları da okuyabilecek yetkinlikte bir eğitim verilmelidir. 

Arapça öğreniminde yazmak da okumak kadar, hayati bir önem taĢır. Bu yüzden 

birinci dersten son derse kadar, her ders için, dersin içeriğine uygun yazılı alıĢtırmalar 

ve aynı Ģekilde doğru zaman göz önünde bulundurularak ev ödevleri verilmelidir. 
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Elifbâlarda fiziki olarak bulunması gereken bazı özellikler vardır. Renkli olmalı, 

yazılar görselin üzerine gelmemeli, puntolar  büyük  ve algılanacak Ģekilde 

olmalı. Arapça yazının kendisi  güzel olmalı, amatörce  yazılmıĢ olmamalı, hiç bir 

yazım hatası olmamalı, yanlıĢ bilgi içermemelidir. Renk ve punto gibi unsurlarla 

vurgulanmak, öne çıkarılmak istenen bölümler için kullanılmalıdır.  

Okul öncesi elifbâlarda  bulunması gereken bazı özellikler vardır. Okul öncesi 

çocuklar için hazırlanmıĢ setlerde somut algı oluĢturacak öğeler içermelidir. Özellikle 5-

6 yaĢındaki çocuklar, dikkat süreleri çok kısa olduğundan Kur‟an öğrenirken ister 

istemez odaklanma problemi yaĢar. Bu nedenle setler okul öncesi yaĢ grubunun ne 

kadar çok duyu organına hitap ederse o kadar verim alınır. Yani renkli, eğlenceli, 

hikâyelerle harflerin özelliğini yansıtılabilir olmalı, hikâyeli bir elifbâ ya da bilgisayar 

ortamındaki sesli eğitim, ve posterli eğitim  sıradan bir elifbâya göre daha öğreticidir. 3 

boyutlu oyuncak setleri ise okul öncesi grup için en ideal seçim olacaktır. En iyi öğretim 

somuttan soyuta ve basitten karmaĢığa doğru giden öğretimdir. 

Yeni bir ses öğretilirken öğrencinin sesi doğru telaffuz edememesi değil, sesi 

fark etmemesi problem olarak görülmelidir. Öğrencinin, sesi doğru telaffuz edemese de 

doğru sesi anladığından, kendi telaffuzunun yanlıĢ olduğunu fark ettiğinden ve doğru 

sesi çıkartmaya çalıĢtığından emin olunduğunda sonraki aĢamaya geçilebilir. 

Dersler, öncelik sırası dikkate alınarak iĢlenmeli ve kolaylık derecesine göre 

anlatılmalı, verilen örnekler mutlaka iĢlenen konularla sınırlandırılmalı, görülmeyen 

derslerle ilgili örnekler kullanılmamalıdır. 

Elifbâ öğretimi sırasında klasik cüzlerde harflerin tamamı tek bir sayfada 

öğretildikten sonra, tüm harflerin baĢta, ortada ve sonda yazılıĢ Ģekilleri verilmekte ve 

ardından hareke öğretimine geçilmektedir. Ancak bu harekeleri ve kuralları öğreten 

sayfalardaki örnek sayısının fazlalığı dikkat çekicidir. Her bir hareke veya kural ayrı 

ayrı sayfalarda bol okuma örnekleriyle iĢlenmektedir. Zira harflerin öğretim aĢaması 

elifbânın baĢında sadece isimlerin ezberletilmesi Ģeklinde yapıldığı için aslında harfler 

tam olarak öğrenilmeden bir sonraki aĢamaya (harekelerin öğrenilmesi aĢaması) 

geçilmektedir. Tüm elifbâ öğretim süreci boyunca bir yandan yeni konular öğrenilirken 

aslında bir yandan da harf öğretimi tekrarlar ve pekiĢtirmeler ile devam etmektedir. Bu 

yönüyle elifbâ öğretimi süreci aslında harflerin öğretim süreci olmaktadır.  
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Harekelerin sesinin öğrenilmesi konusunda bazı öğrencilerin yaygın bir Ģekilde 

harekeli seslerin uzatılarak okuması problemiyle karĢılaĢılmaktadır. Okumayı yeni 

öğrenmekte olan öğrenci sıradaki harfi çözebilmek için farkında olmadan zaman 

kazanmaya çalıĢmakta ve okumakta olduğu sesi gereksiz bir Ģekilde uzatmaktadır. Daha 

ilk derste öğretmenin bu uzatmaları engellemesi, daha sonraki okuyuĢ hatalarının önüne 

geçmede önemli bir etken olacaktır. Bunun için öğrenciye harfin sesini zihinde 

toparlaması için zaman verilmeli ancak seslendirme aĢamasında mutlaka doğru ses 

vermesi istenmelidir. BaĢlangıçta gereksiz uzatmaların önüne geçilmesi med harfleri 

iĢlenirken karĢılaĢılacak zorlukların da önüne geçilmesini sağlayacaktır.  

Konular öğretilirken teorinin anlatılmaya çalıĢılması yerine örneklerin nasıl 

okunduğunu  göstermek tercih edilmelidir. Zira teknik izahlar genellikle öğrencilerin 

kafasını karıĢtırmaktadır. Konunun doğrudan örnekler üzerinden kavratılması yerinde 

olacaktır. Dersin konuları özellikleri gereği birbirleriyle iliĢkili olarak iĢlenmelidir. 

Konuların programda belirtilen sırayla iĢlenmelidir. Günümüzde mevcut elifbâ cüzleri 

incelendiğinde çoğunun ana hatlarıyla birbirine benzediği görülmektedir. Kur‟an-ı 

Kerim dersi için ders kitabı yazanlara, Elifbâ kitabı hazırlayanlara kaynak teĢkil etmek 

ve önerilerde bulunmak  için elifbâ cüzlerinin içerdiği konular madde madde ele 

alınacaktır.  

Elifbâ öğretiminde terminolojide karıĢıklıklar bulunmaktadır. Bu bölümde 

yapılan izahlar ve konu baĢlıkları bu belirsizliği gidermeye yöneliktir. Diğer bölümlerde 

anlatılan hususlar burada sistemleĢtirmeye ve somutlaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Burada 

belirtmek gerekir ki, Kur‟an öğretimi ile ilgili yapılacak değerlendirmelere dayanak 

olan programlar, DĠB. ve MEB.‟ınca hazırlanan öğretim programlarıdır. 

3. ELĠFBÂ PROGRAMINDA BULUNAN DERSLERĠN ĠNCELENMESĠ 

3.1. Harfler  

Tilavetin temel yapı taĢları harflerdir. Öğrenciler, harfleri tanıyıp isimleriyle 

birlikte doğru telaffuz etmeyi baĢardıktan sonra  fazla yoğunlaĢmadan heceleme yani 

hareke öğretimine (sesli okumaya-sesi fark ettirmeye)  geçilmektedir. Elifbânın en 

sonunda harflerin isimleri Arapça harflerle yazılarak netleĢtirilir. Kelime öğretimine 

geçildiğinde önce harfleri harekesiz olarak düĢünüp isimleri sorularak harfin tanınıp 

tanınmadığı hususu kontrol edilebilir. Bu uygulama, harflerin tam öğrenilmeyip 

sırasının ezberlenmesini bozmak için karıĢık harf tablosu olarak değerlendirilebilir. 
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3.1.1. Harflerin Ġsimleri ve ġekilleri 

Harflerin adları Arapça orijinal Ģekli ile öğretilir. Bu hususa dikkat edilmesi 

ileride öğrenci Huruf-u Mukatta‟a ile karĢılaĢtığında okuma kolaylığı sağlayacaktır. 

Öğretici gerek görmezse harfin ismini öğretmeden direk harekeyle olan sesi de 

öğretebilir. Bu durumda harflerin ismini,  bütün harfler tamamlandıktan sonra toplu 

olarak öğretilir. Bu derste harfleri müstakil haldeki Ģekilleri öğretilir. Takım harfler 

birbirleriyle nokta farkıyla ayrıldıkları için bu hususu ön plana çıkarılmalıdır. Bu 

aĢamada  noktalı harfler gruplandırılabilir. Harflerin sağdan sola doğru yazılıp 

okunduğu ifade edilmelidir. 

3.1.2. Kalın ve Ġnce Özellikli Harfler 

Harekeler harflerin kalın ve ince özelliğine göre ses verirler. Bu sebeple kalın 

harflerin öğrenilmesi/ezberlenmesi mutlaka gereklidir. Bu harfleri öğrenmeden 

harekeye geçilemez. Bu sebeple öğrencinin ezberlenmesi gereken harfleri genel  harfler 

tablosu içinden seçerek öğrenmesi zordur. Olması gereken kalın harflerin ayrı bir 

tabloda sunulmasıdır. ع  ve    harfleri  ile harekesiz س frahi  kalın olarak 

öğretilmemelidir. Harfi doğrudan  hareke ile öğretmeyi tercih eden hocalar ince ve kalın 

harf ayrımından bahsetmeden direk sesi öğretmektedir.Öğrenci harfleri tanıyıp kalın ve 

ince ayrımınıda kavramadan kelime okuyuĢuna geçilmemelidir. 

3.1.3. Peltek Harfler 

Alfabede harfleri kalın, ince ve peltek diye birlikte üçlü tasnif edilmemelidir. Kalınlık 

ve incelik harfin bir sıfatı olup pelteklik ise sıfat değildir. Harfin teĢekkülü esnasında 

dilin aldığı vaziyetten kaynaklanan harfin okunuĢ biçimidir. Pelteklik, dilini diĢlerinin 

arasına alır gibi yapmak veya dilin ucunu üst ön diĢlere sürterek taĢırmaktır. Alfabe 

tablosunda peltek harfleri ayrı bir renkte  gösterilmesine ihtiyaç yoktur. Harfin ismi 

öğretilirken bu husus da beraber öğretilmelidir. 

 3.1.4. Harflerin YazılıĢları 

Harflerin çabuk ve kalıcı öğrenilebilmesi için harfler, bir taraftan gösterilmeli bir 

taraftan da yazdırılmalıdır. Okuma ve yazmaya birlikte önem verilmelidir. Arapça 

harflerin  yazılıĢ yönü, sağdan sola ve yukarıdan aĢağıya yazılır. Harfler her zaman 

italik olarak sola meyilli yazılmaktadır. 
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Yazmak, öğrenmeyi kalıcı kılan, hem hızlandıran hem de kolaylaĢtıran bir 

unsurdur. Yazı dersi için boĢ bir sayfa yerine harflerin silik olarak basılmıĢ yazı 

kağıtlarından yararlanılmalıdır (Ek 24).   

3.1.5. Harflerin Mahreçleri 

Harflerin her birinin  çıkıĢ yerini  isimleriyle öğretmek  yerine harekeyle 

öğretilmesi daha sağlıklıdır. Bu sebeple harekelere geçilince mahreç çalıĢmasına 

baĢlanılabilir. Ayrıca  ilk derste mahrece çok vakit harcamak öğrenciye yılgınlık 

vermektedir. “mahreciyle söyletme” aĢaması tek seferde bitirilemeyecek, tüm sürece 

yayılması gereken bir aĢamadır. Öğrencilere teoriden  bahsetmek yerine harfi doğrudan 

o ses ile öğretmek tercih edilmelidir. Ses yönünden benzerliği olanlar  birbirleriyle 

karĢılaĢtırılmalıdır (Kaya, 2012: 615). 

3.1.6. Ġki ġekilde Yazılan Harfler 

Arapçada bazı harfler birbirinden farklı iki Ģekilde yazılabilmektedir. Alfabenin 

içinde  tek tabloda harflerin iki Ģekilde yazılıĢını göstermek karmaĢaya sebebiyet 

vererek harfin Ģeklinin net öğrenilmesine engel teĢkil etmekte ve psikolojik olarak 

alfabenin zor olduğu kanaati oluĢturmaktadır. Bunun yerine alfabe tablosunda harfler 

öğretilirken önce harflerin sadece ana Ģeklinden oluĢan tek Ģekilleri öğretilmelidir. 

Sonra ayrı bir tabloda iki Ģekli olan harfler öğretilirse daha kolay ve doğru öğretilmiĢ 

olacaktır. 

3.2. Harekeleri Tanıma  

Kur‟an harflerinin tamamı sessizdir. Bu harfleri seslendiren ve dilimizdeki sesli 

harflerin yerini tutan iĢaretlere hareke denir. Bu iĢaretler harflerin üstünde veya altında 

bulunur. Harflerin kısa sesli okunmasını sağlayan üç hareke vardır: Fetha (Üstün), 

Kesra (Esre) ve Damme (Ötre) dir. Okumayı yeni öğrenmekte olan öğrenci sıradaki 

harfi çözebilmek için farkında olmadan zaman kazanmaya çalıĢmakta ve okumakta 

olduğu sesi gereksiz bir Ģekilde uzatmaktadır. Bu hususa dikkat edilmelidir. Kelime 

öğretimine geçildiğinde harflerin önce ayrı ayrı yazılarak bitiĢtirilmeden kelime 

yazılması, dikkati birleĢtirme Ģekline değil de harekeye  yoğunlaĢtıracağından hareke 

daha kolay öğrenilecektir. 
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3.2.1. Fetha :  

Ġnce harfleri „e‟, kalın harflerin „a‟ sesiyle okunmasını sağlar.    ve ع harflerini  

ince â sesiyle okutur. ََس harfi fethalı iken kalın olup „a‟ sesiyle okunur. 

Word programı üzerinden yaptığımız analizde Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 

114.642 adet fetha bulunmaktadır., 

3.2.2. Kesra :  

Ġnce harfleri direk „i‟ sesiyle, kalın harfleri ise „ı‟dan „i‟ sesine geçilerek okutur. 

Sonuç olarak tüm harfleri „i‟ sesiyle okutur. Ağızdan çıkan son ses “i” sesidir. Kalın 

harfleri “ı” sesiyle okutur demek yanlıĢ bir izahtır. ز harfi  kesralı iken ince olup „i‟ 

sesiyle okunur. 

Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 46.018 adet uzatmayan kesra bulunmaktadır. 

3.2.3. Damme :  

Kalın harfleri  „u‟ sesiyle,  ince harflerde  „u‟  sesini incelterek ince „û‟   sesiyle 

okutur. Ağızdan çıkan son ses “u” sesidir. Ġnce harfleri “ü” sesiyle okutur demek yanlıĢ 

bir izahtır. Damme ince sesli harflere “ü-u arası” bir ses; kalın sesli harflere  “u” sesi 

verir de denilmektedir. ince sesli harflere damme harekeyi karĢılamak için Türçedeki 

Türk Dil Kurumu‟nca tanımlanan ince û sesi kullanılabilir. Billûr kelimesindeki û sesi  

gibi. ز harfi dammeli iken kalın olup „u‟ sesiyle okunur. 

Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 37.337 adet damme bulunmaktadır. 

3.3. BirleĢtirme ĠĢaretleri 

Heceleri ve kelimeleri birbirine bağlayan iĢaret cezm ve  Ģeddedir. Cezm ve  

Ģedde iĢaretleri,  harfi  tek baĢına  okutamaz , ancak  kendinden önceki harfin 

harekesiyle birleĢtirilerek okunur. Bu sebeple ismine hareke denmeyip iĢaret denir. 

3.3.1.Cezm (Sükûn):   

Cezm üzerinde bulunan harf tek baĢına okunmaz, ancak  kendinden önceki 

harfin harekesiyle birleĢtirilerek okunur. Elifbâda önce harekeler ile ses katmak  

öğretilmekte sonra da  cezm ile harf harekesiz/sessiz hale getirildiği için öğrencilerin 

zor kavradığı bir konudur.  

Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 44.119 adet Cezm bulunmaktadır. 
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3.3.2. ġedde :  

ġeddeli harf, aslında iki harftir. Bunlardan birincisi cezimli, ikincisi harekelidir. 

ġedde  mutlaka bir hareke ile birlikte bulunarak harfi iki kere okutur.. ġedde üzerinde 

bulunan harf tek baĢına okunmaz. Kendinden önceki harfi kendine cezimli gibi 

birleĢtirir, sonra beraberindeki diğer harekeyle de sesi bölmeden bir hece olarak okutur.  

Aslında Ģedde birincisi cezimli, ikincisi harekeli olan iki aynı harfin peĢ peĢe geldiğinde 

tek harf olarak yazılmasıdır. Türkçede iki sessiz harfin yan yana gelmesine 

benzemektedir. Cennet, Dikkat  gibi. 

Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 18.914 adet Ģedde bulunmaktadır. 

3.4. Harflerin BaĢta, Ortada ve Sonda YazılıĢ ġekillerini Tanıma  

Arapçada bir kelimeyi oluĢturan harfler birbirine bitiĢtirilirler. Harflerin 

birleĢmesi ile ilgili olarak harfin sadece sonrasına bitiĢik olmasına baĢta, öncesine ve 

sonrasına bitiĢik olmasına ortada ve sadece sonrasına bitiĢik olmasına da sonda  

bulunma hali denir. Bir harf kendinden sonraki harfe bitiĢirse Ģeklinde kısalma olur.  

Harfler baĢta ve ortada iken kendinden sonraki harflere bitiĢtiğinden Ģeklinin ilk yarısı 

yazılır, ancak harfler sonda ise; kendinden sonraki harflere bitiĢmediğinden Ģekilleri 

değiĢmez asıl Ģeklinin tamamı yazılır.  

Harfe bitiĢmesinde  yeni Ģekil öğretmek  yerine  “yarısı yazılır” diye ifade etmek 

daha uygun olabilir. 

BirleĢtirmede bazı harflerin Ģeklinde değiĢiklikler olmakta veya yeni Ģekillere 

dönüĢmektedir. Türkçede r harfinin el yazısında Ģeklinin değiĢmesine benzemektedir.  

Bu  harfler alfabenin son 10 harfindedir. : ن,غ,ع,َ,ٖ,ٜ 

Dikkat edilmesi gereken bir husus ta, baĢta ve ortada Ģekli değiĢen bu harflerin 

ilk derste alfabe tablosunda sanki müfret olarak iki Ģekilde yazılan harfmiĢ gibi 

verilmesi hatasıdır. Örnek :  

Ülkemizde birleĢtirme Ģekilleri tüme varım yöntemiyle öğretilmektedir. Yani  

kelime gösterilmeden önce kelimenin  baĢı, ortası  ve sonu kesik kesik harfler Ģeklinde 

gösterilmeye çalıĢılmaktadır. Bu da öğrenmeyi zorlaĢtırmaktadır. Bu konunun tümden 

gelim metoduyla öğretilmesi daha uygundur. Arap alemindeki uygulama böyledir. 

Harflerin baĢta, ortada ve sonda  bitiĢince ki hallerini öğretmek için elifbâlarda  önce 

harekesiz olarak kelimeler sunulmakta ve bu kelimedeki harflerin içinde baĢta, ortada 
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ve sonda  harfler tanıtılmaktadır.  Ayrıca harekesiz kelimeler hem ikiĢerli hem de üçerli 

harflerden oluĢturulmaktadır. ĠkiĢerli olarak yazmanın faydası birinci harfi daha bariz ve 

daha kolay bir Ģekilde tanınmasına imkan verir.  Çünkü genel olarak sondaki Ģekil, tek 

baĢına olan Ģekille aynıdır. Bu sebeple iki harften oluĢan hecede sadece baĢtaki harfin 

birleĢmesi öğretilmiĢ olur. Bir harfi önce tek, sonra kelime sonunda, sonra da  baĢta ve 

ortasında yazılı olarak öğretmek  kolaydır.  

BirleĢme konusu  fetha, kesra, damme, cezm ve Ģeddeden sonra öğretilirse 

kelime seçimi  daha esnek ve isabetli olur. Ve bu hareke ve iĢaretlerin pekiĢmesi 

sağlanmıĢ olur. Harfin sesinin ve mahrecinin en net kavranabileceği Ģekli cezimli ve 

Ģeddeli  hâli olduğu  için her harf için baĢta ortada ve sonda olmak üzere gösterilen üç 

kelimeden birinde ilgili harfin cezm ve Ģeddeli halini kullanmak harflerin mahrecinin 

yerleĢmesi hususunda büyük kazanım sağlayacaktır. 

3.5. Med (Uzatma) Harfleri; Medd-i Tabii 

Med, uzatmak demektir. Kur‟an-ı Kerim‟de hareke  uzatılacaksa bunun en kısası 

ilave bir hareke miktarıdır. Bir hareke miktarını alimlerimiz „bir parmağı açacak veya 

kapatacak kadar geçen zaman” olarak değerlendirmiĢlerdir. Bu parmağı açıp veya 

kapatma, okuyuĢtaki süratle orantılı olur (Karaçam, 1977: 227). Kendinden önceki 

harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere med harfleri (uzatma harfleri) denir.  

Med harfleri üçtür: Elif  ا , vav  ٚ , yâ  ٜ dır. Ve bu harfler harekesizdir. Kendileri 

okunmayıp kendinden önceki ilgili harekeyi uzattırır. Kur‟an-ı Kerim‟de harekesi 

olmayan harf okunmaz. Harekesiz harflerin ekseriyeti ise med harfleridir. Bu sebeple 

fethadan sonraki harekesiz harf genelde elif, kesradan sonraki harekesiz harf genelde yâ, 

ve dammeden sonraki harekesiz harf genelde  vav olup uzatma görevi yaparlar. 

3.5.1. Elif: ا 

Elif, kendisinden önceki fethalı harfin uzatılarak okunmasını sağlar. Kalın 

harfleri „a‟ sesiyle, Ġnce harfleri ince „â‟ sesiyle uzatır. Ġnce „â‟ sesi  „e-a‟ arası bir ses 

diye tanımlansa da ara sesleri öğrencinin kavraması zor olmaktadır. Bu sebeple „â‟ 

sesinde ağız az açılırsa „â‟  sesi incelir. 

Burada hemze ve elifin farkını da izah etmek yerinde olacaktır. Elif bizzat 

harekesiz olup harekesiz elif demek zait olsa da elifbâlarda  yanlıĢ anlamaya sebebiyet 

vermemek için bu Ģekilde kullanılmıĢtır. Çünkü hemze ile elif ayrımı ülkemizde net 

bilinmemektedir. Elif harekesiz, hemze ise harekelidir. 
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3.5.2. Yâ ve Çeker ĠĢaretleri : ٜ 

Harekesiz ya harfi, kendisinden önceki kesralı harfin uzatılarak okunmasını 

sağlar. „Ġnce harfleri “i” sesiyle, kalın harfleri “ı-i” arası bir sesle uzatır‟ diye tanımlama 

yapmak zaittir.  Kesra harfleri nasıl okutuyorsa uzatma sesi de aynıdır. 

 Kesra sesinin uzatılacağını  hatırlatmak için yatık olan kesra, dik olarak yazılır. 

Ancak dik yazılması mecburi olmayıp ihtiyarîdir. Arap aleminde bu uygulama olmadığı 

için Osmanlıca‟da “Çeker” olarak isimlendirilen bu iĢaretin Arapça karĢılığı yoktur. 

Bazı elifbâlarda çeker diye ayrı bir ders gösterilmesi fuzûlidir. Çeker meselesi burada 

medd-i tabi konusunda izah edilir. Birde aynı sâikle zamir konusunda çeker iĢareti 

kullanılmaktadır. 

Kur‟an-ı Kerim‟de 10.013 adet medli kesra bulunmaktadır. 

 3.5.3. Vâv ve Cem‟i Elifi :ٚ  

Harekesiz vav harfi,  kendisinden önceki dammeli harfin uzatılarak okunmasını 

sağlar. “Ġnce harfleri “u-ü” arası bir sesle, kalın harfleri “u” sesiyle uzatır” diye 

tanımlama yapmak zaittir. Damme harfleri nasıl okutuyorsa uzatma sesi de aynıdır. 

Arapça cemi‟ (Çoğul) olan kelimelerin sonunda ekseriyette  uzatma harfi vav 

bulunmaktadır. Ve  bu vav dan sonra harekesiz okunmaya hiçbir etkisi olmayan bir elif 

yazılmaktadır. Bu elif, kelimenin çoğul olduğunu  tekil kelimelerden tefrik olması için 

koyulmaktadır. Örneğin, ا  harfinin uzatılmasını  ق  kaf , ا  kelimesindeki birinci elif ل  ٌٛ 

sağlar. Fakat kelimenin sonundaki elifin okunuĢa herhangi bir etkisi yoktur. Bazı 

elifbâlarda okunmayan elif diye ayrı bir ders gösterilmesi fuzûlidir. Bu mesele  burada 

medd-i tabi konusunda izah edilir. 

3.5.4. Meddin Ġptali 

Med harfleri harekesiz olmaktadır. Bu harflerden sonra gelen kelimenin baĢında 

yalnız vasıl hemze-i veya elif lam  (el takısı)  gelirse uzatma yapılmaz. Bu durumda 

med harfinden sonra harekesiz olan vasıl hemzesi ve ardından da cezim veya Ģedde 

gelir, uzatma harfinden önceki harf uzatılmadan  Ģedde ve cezime bitiĢtirilerek okunur.   

Tablo 23: Meddin iptal edildiği durumlar. 
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Bu durum Medd-i Lazımla karıĢtırılmamalıdır. Medd-i Lazımda med harfinden 

sonra direk Ģedde veya cezim gelmekte araya vasıl hemzesi girmemektedir. Med 

harfiyle Ģedde veya cezim bir kelimede yer almaktadır.  Meddin iptalinde Hemze-i vasıl 

ve el takısın elifi diğer kelimenin baĢı olup uzatma harfi bir kelimede, Ģedde veya cezim 

ayrı kelimede yer almaktadır. Kur‟an-ı Kerim‟de  uzatma harfinden sonra Ģedde ve 

cezm olduğu durumda meddi lazım ise üzerinde med iĢareti koyulmaktadır. Meddin 

iplalinde ise med iĢareti bulunmamaktadır. Elifbâlarda genelde bu konu 

iĢlenmemektedir. 

3.6. Gizli Elif ve Elif Yerini Tutan Vâv ve Yâ ile Âsar-Çeker ĠĢaretleri : (۱) 

Uzatma (Med) harflerinden olan elif harfi açıktan yazıldığı gibi bazen de   

Kur‟an yazısına has olmak üzere  okuyuĢta olup yazıda olmadığı kelimelerde 

mevcuttur. Bu elife gizli elif veya Elif-i Mukadder denir. Bu duruma iĢaret etmek için 

de fetha harekesi dik bir Ģekilde yazılmaktadır. Fethanın meddi diyebileceğimiz 

üzerinde bu  iĢaret bulunan harfin  önünde elif varmıĢ gibi fetha yönünde uzatılacağı 

anlaĢılmıĢ olur.  gibi.  Bazı elifbâlarda bu iĢarete “Âsâr” denilmektedir. Arap 

aleminde bu iĢaret hareke kabul edilmeyip küçük bir elif harfi olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca tek baĢına kullanılmayıp fetha harekenin önüne fetha ile birlikte 

kullanılmaktadır.  gibi.  Bu iĢaret harfin altında olduğunda ise ismi çeker olup yine 

Arap aleminde basılan Kur‟an-ı Kerimlerde hiç kullanılmamaktadır. Çeker ifadesi 

Osmanlıca olup Osmanlı döneminde okutulan elifbâlarda kullanılmıĢtır. Fakat Âsâr 

ismine hiçbir kaynakta rastlanılmamaktadır. Günümüz elifbâlarında DĠB. ve MEB. 

programlarında da kullanılan bu kavram geçmiĢte kullanılmadığını düĢünmekteyiz.   

 , Ġz, iĢaret ve niĢan manalarında düĢünülürse med harfi elifin izi ,iĢareti :  ث  ز

niĢanı gibi düĢünülmüĢ olabilir. Çoğul (cemi‟) kelimesi olması ise gizli elifin harfine, 

elif yerine yazılan   ٜ harfine,   elif yerine yazılan ٚ harfinin iĢaret olabilir.  Cürümler, 

kabahatler manasında ـ  ز    ile bir bağlantı kurulamamıĢtır. 

Bazen de  yine  Kur‟an yazısına has olmak üzere  okuyuĢta olup yazıda olmadığı 

sınırlı sayıda kelimede ٚ  ile  ٜ ‟nın Uzatma harfi olan elif ا görevi yaptığı da görülür ve 

bu duruma iĢaret etmek için yine uzatılacak harfin üzerine dik fetha koyulmaktadır. elif 

yerine yazılan  ٜ harfine  Elif-i Maksure, elif yerine yazılan  ٚ harfine  Elif-i Maklube 

denir. Genelde elifbâlarda bu konunun baĢlığı “Elif Yerini Tutan Vâv ve Yâ” Ģeklinde 



 

 116 

olmaktadır. Bunun yerine  baĢlık “Uzatma harfi elif yerine yazılan vav ve yâ harfleri”  

Ģeklinde ifade edilmesi konuyu daha anlaĢılır kılacaktır. 

Kur‟an-ı Kerim‟de Elif-i Maksure tekrarlarıyla birlikte 1584 kelimede medli 

١عٝ)    gibi) ve 566 kelimede ise medsiz (علَٔهللا gibi)  , Elif-i Maklube ise sadece 8 

kelimenin ( ٛ١  .gibi) tekrarıyla 180 kelimede geçmektedir ح

Fethanın meddi (Dik üstün) konusu ile elif yerine yazılan vâv ve yâ konuları 

birleĢtirilerek tek konu haline getirilirse ve bu iĢaret olan yer uzatılır Ģeklinde genel 

kuralla doğru okuma temin edilebilir. Her zaman tekrarlayacağımız temel cümle 

harekesiz harfler okunmaz kuralını burada da uygulamıĢ oluruz. Bu konunun harf-i med 

konusunun peĢinden iĢlenmesi uygun olur. 

Ali el-Kârî imlası ile olan Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 6800 adet medli fetha 

bulunmaktadır. 

3.7. Med (Uzatma ĠĢareti);  

Uzatmayı oluĢturan uzatma harfleridir. Uzatmanın süresini belirleyen ise uzatma 

harfinden sonraki harf veya harekedir. Uzatma harfinden hemen sonra, harf olarak 

hemze veya hareke olarak Ģedde ile cezim yoksa 1 elif, eğer varsa 4 elif uzatılır. 

Bu   konuda öğrenciye ilk etapta uzatmanın sebebine girmeden üzerinde uzun 

med iĢareti olan yerde ses çok uzatılır Ģeklinde izah yeterli olabilir. Yaygın eğitimde 

öğrencilere en kısa yoldan okuma becerisi kazandırmaya odaklanılmalıdır. Mesela med 

konusunda kuraldan bahsetmek yerine üzerinde med iĢareti olan yerde çok uzatılır deyip 

okumaya baĢlanır.  

Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 5097 adet med iĢareti bulunmaktadır. Bu 

kelimelerden 3359 adedi Fetha +Elif, 334 adedi Elifi Maksûre, 549 adedi Damme+Vav, 

433 adedi ise Kesra+Ya Ģeklindedir. Kalan 400 civarı kelime ise Dikey fethalıdır. 

 3.7.1. Medd-i Muttasıl, Medd-i Munfasıl,  

Uzatma harfi olan (ٚ  ,  ٜ , ا) vav, yâ, elif‟ten ve dikey fethadan hemen sonra 

kısa (Medd-i Muttasıl) veya dik hemze (Medd-i Munfasıl) gelirse uzatma süresi artar. 4 

elif miktarı olur. Uzatmayı hatırlatmak için uzatılan yere Med (Uzatma) iĢareti konur.  

Kur‟an-ı Kerim‟de yaklaĢık 1750 adet Medd-i Muttasıl, 3250 adet Medd-i 

Munfasıl  bulunmaktadır. 
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3.7.2. Medd-i Lazım 

Uzatma harfi olan vav, yâ ve elif‟ten ve dik üstünden hemen birleĢtirme 

iĢaretleri olan Ģedde veya cezim gelirse hem uzun süre (4 elif miktarı)  uzatılır, hem de 

harfler birleĢtirerek okuma yapılır. Uzatmayı hatırlatmak için uzatılan yere med 

(uzatma) iĢareti konur. OkuyuĢ hızlandıkça uzatma süresi de kendiliğinden kısalmıĢ 

olur. Kur‟an‟da kelime olarak cezimli misal sadece bir kelimenin  iki  kere geçmesinden 

ibarettir . Uzatma harfi vav olan  sadece iki kelime vardır . Bir 

de Huruf-u Mukataa‟alar vardır. Sonuç olarak Medd-i Lazım birkaç kelime hariç Üstün 

+Elif + ġedde Ģeklindendir.  

Kur‟an-ı Kerim‟de tekrarlı kelimelerle birlikte yaklaĢık 121 kelimede Medd-i 

Lazım kuralı bulunmaktadır. 

3.8. Tenvin 

Tenvin üç harekenin sonuna cezimli nun eklemektir. Bu üç hareke fethanın 

tenvini, kesranın tenvini ve dammenin tenvinidir.  Nun harfi ince bir harftir. Bu sebeple 

bu derste en önemli hususlardan biri de tenvinli  kalın harflerde tenvindeki cezimli 

nunun ince okunmasına özen gösterilmesidir.  

Kur‟an-ı Kerimde tenvinli kelimelerin analizi yapıldığında(Ek 6) en çok 

kullanılan ilk 50 kelime içinde 12 kelime tenvinli olup bu tenvinli kelimelerin 6‟sı 

medli, 5‟i cezimli 1‟i Ģeddeli dir. Ayrıca tenvinli kelimelerde  ağırlıklı olarak med harfi 

bulunduğu görünmektedir. Bu sebeple tenvinli kelimelere cezim, Ģedde ve med harfleri 

öğretildikten sonra geçilmelidir.  

Kelime örneklerinde; medli, medsiz, kısa hemzeli ve Ta-i merbuta ile ilgili 

kelimeler yazılmasına dikkat edilmelidir. 

3.8.1. Fetha tenvini: 

Ġnce harflerin „en‟ sesiyle, kalın harflerin „an‟ sesiyle okunur demek yerine 

önceki bilgilerin kullanılmasına atıf yapılarak Fetha sesine N sesi eklenir gibi bir izahta 

yapılabilir. Kalın harflerde tenvindeki cezimli nunun ince okunmasını sağlamak için   

A‟dan E‟ye geçiĢ Ģeklinde bir ses olur. 

 Tenvinlerde sadece Fethanın tenvininden sonra fazladan destek elifi 

bulunmaktadır. Sadece Ta-i Merbuta ( ) ile kısa hemzede (ء)  destek elifi 

bulunmamaktadır. Kısa hemzenin önünde ise gizli elif vardır denebilir. Böylece vakf 
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esnasında kısa hemzede bu gizli elif sebebiyle med ile vakf edilir denebilir. Ġki üstünlü 

kısa hemze konusunda genelde hata yapılarak med ile değil cezm ile vakf edilmektedir.  

Ayrıca destek elifinde elifin yerine yâ harfide bulunmaktadır.  Kur‟an-ı Kerim‟de bu 

özellikte (ٜ ٘د gibi) 92 kelime bulunmaktadır. Ayrıca elifbâlar da iki üstünlü kelimelerin 

sonuna vakf gülü (duruĢ iĢareti) koyulursa vakf konusuna gelindiğinde bu sayfada fetha 

tenvininde vakf alıĢtırmaları yapılabilir. 

Bazı elifbâlarda alfabedeki tüm harfler önce fetha tenvini ile destek elifi 

yazılmadan tek tabloda gösterilmektedir. Destek elifi yazılmaması  bir    eksikliktir. 

Word programı üzerinden yaptığımız analizde Kur‟an-ı Kerim‟de 3742 adet 

Tenvinli Fetha bulunmaktadır. 

3.8.2. Kesra tenvini  

Tüm harfleri “in” sesiyle okutur. Ancak  Ġnce harfleri  direk „in‟ sesiyle, kalın 

harflerde cezimli  nunun ince okunmasını sağlamak için  “ ın dan in” e geçiĢ Ģeklinde 

bir ses ile okunur. 

Kur‟an-ı Kerim‟de 2634 adet Tenvinli Kesra bulunmaktadır. 

3.8.3. Damme tenvini  

Tüm harfleri “un” sesiyle okurken sondaki cezimli  nun‟un ince okunmasına 

dikkat edilir. Ġnce harflerde dammede olduğu gibi ince û ile ûn sesi verilir. 

Kur‟an-ı Kerim‟de 2518 adet Tenvinli Damme bulunmaktadır. 

3.9. Lafzatullah (“Allah” Lafzı) :     

“Allah” Lafzı  okunurken ta‟zim içeren ses tonu ile okuması için kalın ve ince 

okuma usulü vardır. Lafzatullah  ٖ ا ي ي  harflerinden oluĢmakta olup birinci ي harekesiz, 

ikinci ي Ģeddelidir. Bu Ģeddeden önceki hareke fetha veya damme ise bu Ģeddeli lam 

kalın okunur. ġeddeden önceki hareke esre ise ince okunur. Pratik tanımlama açısından 

üst harekelerde kalın, alt harekede ince okunur. Yemin kelimesi olarak günlük hayatta 

kullanıldığından öğrenci tarafından kolaylıkla anlaĢılmaktadır. Lam kalın okunacaksa 

dilin ucu  normal  ince lama göre  üst damağa doğru biraz daha geri çekilerek okunur. 

-Lafzatullah konusu içerisine  ٍُٙ  kelimesi de eklenmelidir. Çünkü aynı اٌ

kurallar geçerlidir. Allahım! anlamına gelen ٍُٙ  kelimesi namaz dualarının çoğunda da اٌ

geçmektedir.  

Kur‟anda tolam 2698 adet “Allah” lafzı, 5 adet ٍُٙ  .lafzı vardır اٌ
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3.10. Zamir ( ر مض = Damîr) 

Arapçada zamir bulunduğu kelimenin  bir harfi olmayıp bizzat kendisi ismin 

yerini tutan ayrı bir kelime hükmündedir. Zamirin çok çeĢitleri vardır. Ancak elifbâ 

dersinin konusu olan kelimenin sonunda  yer alan dammeli veya kesreli  ٖ  harfine zamir 

denir. Müfret, müzekker, gaib ve muttasıl zamirdir. Fethalı olan hâ‟lar zamir değildir. 

فٗ     .gibi. Birkaç kelimenin sonundaki  hâ‟lar ise  zamir olmayıp kelimenin son harfidir ظ 

او ٗ    ٛ  gibi ـ 

Kur‟an tilavetinde zamirin ( ٗـ  özel bir okunuĢu vardır. Kendisinden önceki ( ٖ ـ  

harf harekeli olduğunda zamir uzatılarak okunur. Öncesindeki harf harekesiz olduğunda 

(ki bu harf harfi med olur)  ise veya   cezimli ise zamir  uzatılmaz.   

Bu dersin amacı zamirin hangi durumlarda uzatılarak, hangi durumlarda da 

uzatılmayarak okunacağıdır. Zamir konusu öğrencilerin zor öğrendiği ve Kur‟an 

okuyanlarında sıklıkla hata yaptığı bir konu olması hasebiyle önemli bir konudur. 

Genelde elifbânın son sıralardaki derslerinden olduğu için öğretimi ihmal 

edilmektedir. 

3.10.1.Hu zamiri  

Kur‟an-ı Kerimde dammeli olan zamirden önceki harf harekeli ise zamir önünde 

med harflerinden vav ( ٚ )varmıĢ gibi uzatılarak okunur.  Dammeli olan Hu zamiri, 

öncesindeki hareke sadece üst harekeler yani fetha ve damme olur, kesra olmaz.  Vakf 

halinde uzatma iptal olur. *    ٌٗ ,   ٗ ب ٖ   , ز  د  ح   ٚ  gibi  

Kur‟an-ı Kerimde uzatılan ve uzatılmayan toplam 1466 adet dammeli   zamir 

bulunur. Dammeli   zamirin  uzatmasını hatırlatmak için bazı Kur‟anlar‟da özel iĢaretler 

konulmaktadır.  Medine Mushafı‟nda önüne küçük vav koyulur. Pakistan bölgesinde ise 

damme-i ma‟kuse denilen dammenin ters yazılıĢı ile zamirin uzatılacağı  gösterilir. 

Ülkemizdeki basılan Mushaflarda ise kuralı bilmek gereklidir. Yazıda bir göstergesi 

yoktur. Bu sebeple Zamir konusunda  dammeli uzatmalara ağırlık verilmelidir. Kesranın 

uzatılması çekerli olarak gösterildiği için okunmasında zorlanılmamaktadır. 

3.10.2. Hî zamiri :  

Kur‟an-ı Kerimde Kesralı olan zamirden önceki harf harekeli ise zamir önünde 

med harflerinden Yâ (ٞ )varmıĢ gibi uzatılarak okunur.  Kesralı olan Hi zamiri, 
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öncesindeki hareke sadece Kesra  olur,  diğer harekeler gelmez. Vakf halinde uzatma 

iptal olur.  *   ٗ ب  ٗ    ,ز   ِ  ٛ  gibi ل 

Kur‟an-ı Kerimde 1064 adet uzatılan , 441 adet uzatılmayan toplam1505 adet Hi 

zamiri vardır ve   Hi zamiri öncesindeki hareke  her zaman esredir. Hi zamiri uzatılacağı 

zaman esresi çeker Ģeklinde dik kesra olarak yazılmaktadır. Pakistan bölgesinde de 

ülkemizdeki gibidir fakat   Medine Mushafı‟nda Kesralı   zamirin  uzatmasını 

hatırlatmak için  önüne küçük yâ harfi koyulur.  

 Zamirin kaideler dıĢında okunduğu iki kelime vardır. Birincisi uzatılması 

gerekirken uzatılmayan   ُ ٗ   ٌ ى  ل   kelimesindedir. Bu durumun sebebi olarak kelimenin  ٠ س 

aslı   ٖ  ل  dur. Arapça kural gereği kelimede elif düĢmüĢtür. Böylece zamirden önceki ٠ س 

harf harekesiz olduğundan  çekilmez.   ٗ ل   kelimesinde zamir, aslına tâbi olarak ٠ س 

çekilmez. Kur‟an ı Kerim de bu kelimenin altına kasr iĢareti konulmuĢtur (  ). 

Ġkincisi genel kural gereği uzatılmaması gerekirken uzatılan   ٔ  ٙ  ِ    ٗ  kelimesindedir. Bu ـ ١

kelime asım kıraatında böyle okunmaktadır.   ٗ  Kelimesinde zamirin uzatılmadan ـ ١

okunduğu kıraatlerde vardır. Kur‟an ı Kerim de bu kelimenin altına med iĢareti 

konulmuĢtur . Asım kıraatinde bu 2 kelime bu Ģekilde okunur. 

Bunlardan baĢka zamirle olmadığı halde yazılıĢ itibariyle zamire benzeyen he ( ٖ 

ـٗ ،  ) harfleri vardır. Bunlar bulunduğu kelimenin asıl harflerinden olduğu için 

uzatılmadan okunurlar. Kur‟ân‟daki bu kelimelerin tamamı Ģunlardır: 

او ٗ    ٛ ٗ   ، ـ     ٕ  ٠   ُ ِ   ٔ ف مٗ    ، ٌ   ،   ٗ    ٕ      ُ  ٌ ،  

3.10.3.Zamir Çok Uzatılması (Medd-i Munfasıl) 

Uzatılan zamirden sonra katı‟ hemzesi olursa medd-i munfasıl olarak çok 

uzatılır. Ve bu durumda zamir üzerine med iĢareti konulur.   ٖ ٍ د   ٌٗ    ا   

3.10.4.Zamir Meddinin Ġptali 

Uzatılan zamir vakf halinde ise uzatma uygulanmaz. Zamirden hemen sonra 

gelen harfin harekesi yoksa (Hemze-i vasıl ise) zamir yine uzatılmadan okunur.    ه ٍ  ّ  ٌ  , ٌٗ    ا

ٗ       ,  ٌٗ    ا  ك    .gibi   ب 

3.11. Elif-Lam (EL) Takısı: (لا) 

Arapçadaki el (اي) takısının Türkçede bir karĢılığı yoktur.  El takısının görevi ve 

anlamı Ġngilizcedeki "The" takısı ile örtüĢür. KullanılıĢ amacı önüne geldiği kelimeyi 
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belirginleĢtirmektir. Bir nevi tanımak ve tanımlamak için kullanılır. Önüne geldiği 

kelimeye haslık anlamı katar. Kelimenin asıl harflerinden değildir.  

Arapçada isimleri belirli (marife) yapma yollarından biri, ismin baĢına elif lam  

 takısı getirmektir. BaĢında elif lam olan kelimelerde tenvin olmaz gibi izahlar elifbâ  اي

öğretiminin konusu olmayıp Arapça öğretmek içindir. Ayrıca bu bilgiler öğrenciler için 

olmayıp öğreticiler içindir. 

Arapça ve Osmanlıca harekesiz olarak ta yazılıp okunduğu için el takısı konusu,  

kelime harekesiz olduğunda önem arz etmektedir. Fakat Kur‟an harekeli olduğu için el 

takısı konusunda kameri harfler için bir ders ve Ģemsi harfler için bir ders ayrılması pek 

fayda sağlamamaktadır. 

Kur‟an‟da  kelimeler harekeli olduğu için el takısı  rahatlıkla okunmaktadır. 

Yine de konu iĢlenmek istenirse el takısının olduğu kelimeler diğer dersler içerisine 

serpiĢtirilip ayrıca müstakil olarak iĢlenmemesi zaman kazancı sağlayacaktır. 

Bu konunun elifbâ öğretiminde faydası olduğu kanaatini taĢımıyoruz. Bu 

kanaatimizi paylaĢan birçok meslektaĢımızın olduğunu da biliyoruz. Ayrıca bu konu 

DĠB. Yaz Kur‟an Kursu müfredatında da bulunmamaktadır. Fakat yaz kursunda 

dağıtılan elifbâların içinde konu olarak yer aldığı için hocalar tarafından yaz kursunda 

da okutulmaktadır. 

3.11.1. Ġzhar-ı Kameriyye  

Elif lam takısı baĢına gelen kelimelerin ٘ـ ,ٚ, َ,ن, ق ,ؾ, غ ,ع ,خ,  ,   ,  ,ا  ,ٜ 

harflerinden biriyle baĢlarsa lam harfi cezimli olarak okunur. Elif lam takısının hemzesi, 

kendisinden önce harekeli bir harf geldiğinde okunmaz. 

Buna, izhar-ı kameriyye denilmesinin sebebi: “Ayın yanında 

yıldızların görüldüğü gibi, bu 14 harfin yanında da lâm-ı tarifin 

görülebilmiĢ olmasıdır” diye benzetme yapılmıĢtır. Bazı hocalar bu izahların çok bi 

fayda sağlamadığı konunun daha iyi isimlendirmesi açısından konuyu lamı tarifin 

idğamı Ģekliyle öğretmektedirler. 

3.11.2. Ġdğam-ı ġemsiyye  

Elif lam takısı baĢına gelen kelimelerin  ,ي,ظ,ط,ق,ؾ,غ,ض,ش,ز,ذ, ,ث,ْ 

harflerinden biriyle baĢlarsa lam harfi okunmayıp lamdan sonra gelen  bu harfler Ģeddeli 
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olarak okunur. Elif lam takısının hemzesi, kendisinden önce harekeli bir harf geldiğinde 

okunmaz.  

Bu idgama; güneĢin yanında yıldızların görülmediği gibi, bu 14 

harfin yanında da lam-ı tarifin görülmemesinden dolayı "Ġdgam-ı 

Ģemsiyye" denilmiĢtir. Bazı hocalar bu konuyu lamı tarifin idğamı Ģekliyle 

öğretmektedirler. 

El takısı vb konular ve detaylar sebebiyle elifbâ öğretim sürecinin de 

beklenenden uzun sürmesine neden olacaktır. Detay konular Mushaf üzerinde çalıĢmaya 

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

okunmaz.Alfabenin 28 harfinin yarısı Ġzhar-ı Kameriyye , diğer yarısı Ġdğam-ı 

ġemsiyye harfleridir. 

Bu konunun örneklendirmesi Ek 40‟deki gibi verilebilir. 

3.12. Hemze-i Vasl ve Hemze-i Kat‟ı 

BaĢlangıcında hemze bulunan kelimeden önce gelen bir harfi veya bir evvelki 

kelimenin son harfini o hemzeli kelimeye birleĢtirdiğimizde, okuyuĢ halinde hemze 

düĢer yahut telaffuzdan kalkarsa hemze; vasl hemzesidir. DüĢmezse hemze kat‟ı 

hemzesidir. Esasen Arap gramerinde vasl hemzesi ile kat‟ı hemzesi kesin olarak 

ayrılmıĢ ve hangi kelimelerde hangisi olduğu belli edilmiĢtir. El yazması Mushaflarda 

vasıl hemzesi üstünde vasl kelimesindeki sad harfinden mülhem sad harfinin baĢı  

küçük olarak yazılmaktadır.  gibi. Arap alemindeki Mushaflarda kat‟ı hemzesinde 

elifle beraber kısa hemze iĢareti kullanılır.  gibi. Ülkemizde ise bu uygulama 

yoktur. Haddi zatında genel olarak Kur‟an-ı Kerim okuyucuları bu konuda vakıf  ve 

vasıl durumunun dıĢında zorlanmamaktadır.  

Türkiye'de basılan bütün mushaflarda, ayet sonlarında ve durak iĢaretlerinde 

durulacağı öngörüsüyle hareket edildiğinden, ayet baĢlarındaki vasl hemzelerini 

harekelenmektedir. Medine mushafında ise; ayet sonlarında vasıl öngörüsüyle  vasl 

hemzelerine hareke konmamaktadır. Bu konu Arapça dil bilgisi gerektiren durumdur. 

Ülkemizde Kur‟an okuyanların büyük çoğunluğu Arapça bilmediği için  Kur‟an-ı 

Kerimdeki tüm vasıl hemzelerini gösteren risaleler hazırlanmıĢtır. Arapçada dilbilgisi 

ile yakından ilgili olduğu için Arap Alemindeki elifbâlarda ayrı bir ders olarak 
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iĢlenmektedir. Arapça bilmeyen birine elifbâda bir sayfa ders koyarak öğretilebilecek 

bir husus değildir. 

3.13. Huruf-u Mukatta‟a  

Huruf-u Mukatta‟a, sözlükte “kesik harfler” anlamına gelir. Bir veya birkaç 

harften oluĢur. Kur‟an- ı Kerim‟in yirmi dokuz sûresi bu harflerle baĢlar. Kur‟an-ı 

Kerim‟e özgü olan Hurûf-ı Mukattaa‟nın aslında özel bir okunuĢ Ģekli yoktur. Bu 

harfler kendi isimleriyle ve ayrı ayrı okunurlar.  Arapça harflerin isimlerini bilen birisi 

rahat bir Ģekilde mukatta harfleri okuyabilir. Bu harflerin üzerine konan uzatma 

iĢaretlerinin esasen okumaya bir etkisi olmayıp  sadece hatırlatma amaçlıdır.    

Huruf-u Mukatta‟a 14 Harfin tek veya farklı kombinasyonlarından oluĢur. Bu 14 

harfin Arapça isimleri Kur‟an okumak için mecburen öğrenilecektir. )  َ،َا،َٰح،َٰس،َٓطَ،َٓص

َٰٓ َ، ـٰ  ,Böylece 14 harfin Arapça ismi doğru talaffuz edilmiĢ olurَ(   ٰط،َٓع،َٓق،َٓك،َٓل،َٓم،َٓى،َُ

kalan 14 harf te Arapça isimleriyle öğretilirse alfabe harfleri tamamen doğru 

isimlendirilmiĢ olacaktır. 

Ülkemizde bu konu alfabenin sonunda yer almaktadır. Arap  aleminde ise 1. 

Derste harflerin isimleri öğretildikten sonra 2. Derste Huruf-u Mukatta‟a dersi 

okutulmaktadır. Eğer alfabenin sonunda  28 harfin tamamının  ismi Arapça harflerle 

yazılırsa bu konu daha iyi anlaĢılacak ve daha faydalı olacaktır (Ek 21).  

3.14.Yazıldığı Halde Okunmayan Harfler 

Diğer dillerde olduğu gibi Arapça'da da bazı harfler yazılır, ama okunmaz. Bu harfler, 

okunan harflerle karıĢtırılmaması için harekesiz ve iĢaretsiz olarak yazılırlar. 

Okunmayan harfler: “Vâli” (   ٝ اٌ  ٚ  ) kelimesinde özetlenen vav (ٚ) , elif ( ا), lâm ( ي) ve 

yâ ( ٜ) harfleridir.  ٔا gibi Ġstisnai  birkaç kelime dıĢında bunlar için iki durum söz 

konusudur:  Hiçbir zaman okunmayan durumlar veya bazen okunan, bazen okunmayan 

durumlar (Ek 40). 

3.14.1. Hiçbir Zaman Okunmayan Durumlar 

 Hemze harfinin kürsüsü olan elif, vâv ve yâ harfleri, hemze için 

destek ve kürsü olurlarsa ( ئ - ؤ - أ ) okunmazlar, sadece hemze ( ء) 

okunur. 

 Med harfi elifin yerine gelen vâv ve yâ harfleri okunmazlar (  ٚ  –   ٞ  ) 
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 Arapça çoğul  kelimelerin sonunda vav harfinden sonra yer alan cemi 

elifi de okunmaz ve Medine Mushafında cemi elifi  üzerine 

okunmadığını hatırlatmak için yuvarlak iĢaret konulur.  

 Altı Kelimedeki vav harfi: Kur'ân-ı Kerim'de altı kelimede  ötreden 

sonra vav harfi harekesiz gelmesine rağmen  uzatma görevi 

olmadığından kasr ile okunur ve vavın altında kasr yazılarak belirtilir. 

Bunun adına “yazılır ama okunmaz” da diyebiriz. Bir tanesi hariç 

diğer 5 tanesi için hemze ve lam arasındaki vav uzatmaz diye izah 

edilebilir. Bu kelimelerin Ģöyledir:  

 

ġekil 11: Altı Kelimedeki Vav Harfi 

 3.14.2. Bazen Okunup Bazen Okunmayan Harfler  

 Hemze-i vasl önceki harf veya bir evvelki kelimenin son harfi  ondan 

sonra gelen harfle birleĢtirilerek okunursa hemze-i vasl okunmaz. 

 Med Harfleri, Hemze-i Vasl Ġle BitiĢtiğinde okunmaz; 

Kelimenin sonunda yer alan med harfi baĢka bir kelimenin baĢında gele hemze-i 

vasl ile bitiĢtiğinde med harfi  okunmayarak uzatılmaz.  

 ġemsî Harflerle BitiĢen Elif-Lâm Takısındaki Lâm 

"El" takısındaki elif, aslında hemze-i vasl'dır. Onun okunuĢunu 1.maddede anlatılmıĢtır. 

Lâm harfinin okunuĢu ise, kendinden sonraki harfe bağlıdır. ġöyle ki alfabedeki 28 

harfin 14'ü Ģemsî, diğer 14'ü ise kamerî harftir. Lâm harfinden sonra Ģemsi harfler 

gelirse lam okunmaz, lam harfinden sonraki harf Ģeddeli okunur: 

 Kur‟anı Kerimdeki 7 elif harfinin bulunduğu kelimede vakf yapıldığında 

elif okunarak med uygulanır.Vasl halinde ise elif okunmayarak kasr 

yapılır. 

 

ġekil 12: ġemsî Harflerle BitiĢen Elif-Lam Takısındaki Lam 
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3.15. Vakıf  

Kur‟an okunduğu sırada, nefes almak ve mananın bütünlüğü amacıyla durulur. 

Ayetlerin ortasında  veya sonunda yapılan duraklamalara vakf denir. Kur‟an-ı Kerim 

okunurken yapılan vakfelerde bazı kelimelerin sonlarında değiĢiklikler oluĢur. Söz 

konusu değiĢiklikler Ģunlardır: 

3.15.1. Cezme DönüĢüm: Kelimenin son harfi üzerinde kısa ses iĢaretleri (fetha, 

kesra, damme) veya kesra tenvini ve damme tenvini olursa, kelime üzerinde 

vakfedilince cezmli okunur. 

3.15.2. Harfe DönüĢüm: 

 Kelimenin son harfi fetha tenvini olursa vakf halinde fetha tenvinin 

önündeki  elif , med harfine dönüĢerek fetha ile uzattırır. 

 Kelimenin son harfi Tâ-i Merbuta ise (   ) ,harekesine bakılmaksızın vakf 

halinde cezmli he harfine (   ٖ   ) dönüĢür. 

   ٛ  ٘ ve   ٝ  ٘   gibi kelimelerde öncesi dammeli vav‟da  ve öncesi kesralı 

yâ‟da  vakf edilirse bu harfler med harfine dönüĢür. 

3.15.3. DeğiĢime Sebep Olmayan Vakf: 

Kelimenin son harfi cezmli veya med harflerinden biri olursa vakfedilince hiç 

bir değiĢikliğe uğramaz ve olduğu Ģekilde okunur. 

-Vakıf/duruĢ konusu bir çok elifbâda iĢlenmediği görülmektedir. Vakıf meselesi 

detaylı olmakla beraber elifbâda 3 husus izah edilebilir. Genel olarak tenvinli fethanın 

dıĢında son harfin harekesi cezimli okunması, Tenvinli fethada duruĢ ve Ta-i merbutada 

duruĢtur. Tenvinli fethada duruĢ konusunu pekiĢtirmek için elifbânın tenvinli fetha 

konusu dersine dönüĢ yapılarak oradaki örneklerden istifade edilebilir. 

3.16. Diğer Konular 

3.16.1.Ta‟yı merbuta:( ٛط     ( bağlı tâ =   ء  ِسب

Tâ-i merbûta Arapça yazımda ek bir iĢarettir, ancak Arap alfabesinden sayılmaz. 

Yuvarlak tâ‟da denmektedir. Yuvarlak tâ‟nın  kelimelerin aslından olmayıp zâid olduğu 

unutulmamalıdır. Kur‟an-ı Kerimde 2475 adet vardır. Arapçada diĢilik tâ‟sı da denilen 

bu tâ, dilbilgisi ile yakından ilgili olduğu için Arap alemindeki elifbâlarda ayrı bir ders 

olarak iĢlenmektedir. Alfabenin üçüncü harfi olan tâ için açık ta (yazıda iki ucu arası 
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açık olduğu için), tâ-i merbûta için kapalı  tâ (yazıda iki ucu  birbirine bağlandığı için) 

denir. Müstakil ders yapılmasına gerek olmayıp diğer dersler içerisine serpiĢtirilebilir. 

3.16.2. Med-Kasr Kelimeleri 

Kur‟an-ı Kerim‟de bazı kelimelerin altında küçük ve eğik olarak “med” ِد  veya 

“kasr” فس  ifadeleri yer alır. Bu ifadelerden med, bulunduğu harfin uzatılarak ل

okunacağını gösterir. Kur‟an-ı Kerim‟de genel kural gereği önünde uzatan harf 

bulunmadığından uzatılmadan okunması gereken bir yer, eğer istisnai olarak 

uzatılacaksa oranın altına  küçük harflerle ِد kelimesi yazılır. Eğer genel kural gereği 

uzatarak okunması gereken bir yer de eğer istisnai olarak uzatılmayacaksa oranın altına 

da küçük harflerle  فس   .kelimesi yazılır. Bunların belli bir kuralı yoktur ل

Kur‟an-ı Kerimde 497 adet فس  .iĢareti bulunmaktadır ِد iĢareti, 243 adet  ل

فس iĢaretlerin 204 adedi ل  kelimesinde, 46 adedi  kelimesinde 

yoğunlaĢmakta, kalanları da belirli kelimelerin tekrarından oluĢmaktadır. فس   ل

kelimesinin 86 adedi de elif harfinin altındadır. Bu 86 kelimenin 64 adedi  ٔ ا kelimesi 

ve  24 adedide 11 kelimenin tekrarıdır. Yâ harfinin altında med  yazanı tesbit  

edemedik, kasr yazılı olanı   1 adet tesbit edebildik ve  kelimesindedir. Diğer tüm 

med ve kasr iĢaretleri vav harfi ile ilgilidir. Kısa hemze, vav kürsüsü ile aynı hizaya 

yazılı olan (ؤ )  kelimelerin bazısında dammeli hemze ِد   ile, bazısında dammeli hemze  

فس    .ile okunmaktadır ل

Bu kelimeler  dıĢında فس ِد ve  ل  iĢaretleri birkaç zamir ve zamire benzeyen 

Hâ‟nın altındadır. 

Medine Mushafında ise ise uzatmaya  etkisi olmayan  vav, elif ve yâ harflerinin 

altına فس  iĢareti kullanılmayıp üstüne “0” Ģeklinde iĢaret koyulmakta . Uzatanlara ise ل

 iĢaret kullanılmayıp olduğu gibi bırakılmaktadır.  Vav kürsüsü ile aynı hizaya yazılı ِد

olan (ؤ )  hemzeler  vavın üstüne değil daha önüne yazılarak vav diğer med harfleri gibi 

okutturulmaktadır. Diğer özel kelimelerde ise  ötresi olan harfin önüne küçük bir   ٚ  

harfi yazılarak uzattırılmaktadır.  

 

Bu konu elifbâ içerisinde değil de Mushaf üzerinde öğretilmesi daha uygundur.  
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3.16.3. GeçiĢ Nunu 

Sonu tenvinle biten bir kelimeden sonra vasıl hemzeli bir kelime veya ilk 

harekesi cezm veya Ģedde olan bir kelime gelirse, iki sâkinin birleĢmesi durumu 

gerçekleĢir. Bu durumdan kurtulmak için tenvinin sonundaki sâkin nun harfine hareke 

verilir ve cezm kesreye dönüĢür.  

Kur‟an‟larda okuyucuya kolaylık sağlama amacıyla tenvinden sonra harekesiz harf 

geldiğinde  tenvinin altına küçük kesreli nun (   ْ  ) yazılır. Aslında bu nun tenvinin 

içindeki cezimli nun sesinin esreli nun sesine çevrilip açıktan yazılmasıdır. 

 

Tenvinli kelimelerden sakin harfle baĢlayan kelimeye geçiĢ konusu Kur‟an-ı 

Kerim üzerinde öğretilecek bir konudur.  Zaten tüm Kur‟an-ı Kerim‟de 33 yerde 

bulunmaktadır. Halbuki altında kasr yazan 492 kelime, med yazan 243 kelime 

bulunmaktadır. Ve elifbâda bu konuya hiç yer verilmemektedir. Kur‟an-ı Kerimde 

altında ufak nun bulunan 33 kelime için müstakil derse yer verilmesi önem ayrımına 

ters düĢmektedir.  

3.16.4. Üsten BitiĢmeli Harfler 

Bu konu hiçbir elifbâda müstakil olarak yer almamaktadır. Genel olarak harfler 

bitiĢirken yan yana bitiĢmektedir. Fakat Arapçada bazı harfler üst üste birleĢmektedir ve 

öğrenciler bu üst üste birleĢme olan kelimeleri okumada biraz zorlanmaktadır.   ,   , خ 

harfleri kendisinden önceki harflere  üsten birleĢmektedir. Ve  bu harflerden önce gelen 

 harfleri üsten birleĢeceği için  Ģekil değiĢimine uğrar Ayrıca  bu altı ي, ٜ , ْ ,ث ,   ,  

harf َ harfi ile birleĢirken de özel Ģekil alarak üsten birleĢir. Bilgisayarda fontlarda bu 

bitiĢmeler genellikle yan yana olmaktadır. 
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Tablo 24: El yazısı ve bilgisayar yazısı farklılığı.      

                       

3.16.5. Vakf Alametleri ve secavnd iĢaretleri (Kelime Üstü  ĠĢaretler) 

Mushaf‟ta okuyucunun nerelerde durup nerelerde durmaması gerektiğini 

gösteren iĢaretlere vakf alametleri denir. Her ayetin sonunda vakf gülü diye bir iĢaret 

koyulur. Ülkemizde ayet içindeki  vakf alametleri için yaygın olarak‚ secavend‛ ismi de 

kullanılmaktadır. Arapça bilmeyen ve ayetlerin anlamıyla aĢina olmayan 

Müslümanların Kur'ân okurken doğru yerlerde mananın bütünlüğü amacıyla 

vakfetmelerini sağlamak ve iĢlerini kolaylaĢtırmak amacıyla Muhammed b. Tayfur Es-

Secavendî tarafından bir takım iĢaretler belirlenmiĢtir. Kur‟an-ı Kerim‟de, kelimelerin 

üstünde yazılan bazı  harflerle okuyucu bilgilendirilir. Muhammed b. Tayfur es- 

Secavendî‟nin (ö.560/1164) adına nispetle bu iĢaretlere  Secavend denir. Bu kavram 

Türkiye dıĢındaki diğer Ġslâm ülkelerinde pek kullanılmamaktadır.  Secâvendî ; lâzım 

(َ), mutlak (ط), câiz ( ), mücevvez li-vechin (ش), murahhas li-zarûretin (ؾ) terimlerini 

belirlemiĢ, vakfın câiz olmadığı yerlere de lâmelif (ال ) koymuĢtur (Altıkulaç, 2009: 

36/268).  

 KayıĢzâde Hafız Osman mushafının sonunda kaynağı belirtilmeden vakf 

alametleriyle ilgili olarak‚ keyfiyetu‟s-secâvend‛ diye bir baĢlık yer almaktadır.Bu 

baĢlık altında vakf alametleri ve bunların ne anlama geldikleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır 

(OkumuĢ, 2010): 
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َ  ال  ) :َ  Lazım Vakf. Durmak gerekir. Durulmadığında mana bozulabilir. Tesbitimize : (ش 

göre Kur‟an-ı Kerimde 82 yerde vardır.   ال  َ  .kelimesindeki َ harfinden mülhemdir ش 

ط ٍ ك   ) :ط  ِ  )Mutlak Vakf. Durmak için müsait yerdir. Durulabilir ve geçilebilir; herhangi 

biri seçilebilir. Öncesi ile sonrası mana olarak birbirinden ayrı olan yerde bulunur. 

Tesbitimize göre Kur‟an-ı Kerimde 3445 yerde vardır. Arap aleminde bu iĢaret 

kullanılmamaktadır.   ٍ ط  ِ  .harfinden mülhemdir ط kelimesindeki ك  

ش  ) :   .Caiz Vakf . Durulabilir veya geçilebilir, ancak durulması daha iyidir(ج  ء 

Tesbitimize göre Kur‟an-ı Kerimde 1659 yerde vardır. Melik Fuad nüshasında durmakta 

geçmekte eĢittir yazmaktadır.   ش  .kelimesindeki   harfinden mülhemdir ج  ء 

ٍََ) :ش ْج  ْ َلِ ص َّْ  Mücevvez Vakf: (caiz görülmüĢ)Geçmek de durmak da câizdir fakat (ُهج 

geçmek daha iyidir. Tesbitimize göre Kur‟an-ı Kerimde 226 yerde vardır. Arap 

aleminde bu iĢaret kullanılmamaktadır. ص َّْ  .harfinden mülhemdir ش kelimesindeki ُهج 

جٍَ) :ؾ  ُشّس  َلِض  ْض خَّ  Murahhas Vakf: Nefes yetmemesi gibi bir zaruret olduğunda (ُهش 

durulabilir, Normalde geçmek daha iyidir. Tespitimize göre Kur‟an-ı Kerimde 157 

yerde vardır. َْض خَّ  .harfinden mülhemdir ؾ kelimesindeki ُهش 

 Geçmek de durmak da câizdir fakat geçmek daha iyidir. Tespitimize göre Kur‟an-ı :ق

Kerimde 102 yerde vardır.   ً  .harfinden mülhemdir ق kelimesindeki ل د   ل ١

ؿ   Durmak Ayetin manasına daha uygundur. Tespitimize göre Kur‟an-ı Kerimde 82 :ل

yerde vardır. 

 Bazı âyet-i kerimelerin sonunda bulunur. Bir konunun bittiğini diğer konunun :ع

baĢladığına iĢaret eder. Namazda okunursa, ayn iĢaretinin olduğu ayetten sonra rükuya 

gitmek iyi olur. önceleri ؽس   kelimesinden mülhem ilk harfi rumuz olarak alındığı ve 

on ayette bir koyulmuĢsa da  sonraları ٛع  kelimesinin son harfinden mülhem زو

alınmıĢtır. Tespitimize göre Kur‟an-ı Kerimde 444 yerde vardır. 

اٌ ه : ك ر   .demektir. Kendisinden önce hangi secavent geçmiĢse, bu da öyle demektir و 

ال ال  La takıf den mülhem olarak( ال   م ؿ   ):  durulmaz  demektir . Öncesi ile sonrası 

arasında mana olarak birbirine bağlı olan yerde bulunur. Durmak iyi değildir. ال  bulunan 

yerde durulursa, önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Âyet-i kerime sonunda 

durunca, tekrar edilmez. Tespitimize göre Kur‟an-ı Kerimde 1431 yerde vardır. 

∴ ∴ :  ( ع  ٔ مٗ   ِ ) : Muaneka Vakfı PeĢpeĢe birbirine yakın yerde bulunan üç noktalı 

iĢaretin ancak birinde durulur, her ikisinde birden durulmaz ve her ikisinde birden de 
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geçilmez. Ayrıca bu noktaların yanında diğer secavend  iĢaretlerinden biri de bulunur. 

Kur‟an-ı Kerimde 33 adet bulunmaktadır. Muaneka lugatta kucaklaĢmak birbirine 

sarılmak anlamında olup istılahta üç noktadan birinde durmayarak iki cümlenin 

birbirine bağlanmasıdır. 

 Son dönemlerde Mısır âlimleri bunlara ilaveten aĢağıdaki iĢaretleri de 

eklemiĢlerdir ve bu iĢaretler  Arap alemindeki Mushaflarda kullanılmaktadır. 

 ٟ ٝ  ) Durmak geçmekten iyidir. Vakfetmek daha iyidir anlamına gelir ve : لٍ   ٌ  ٚ ل ؿ ا   ٛ  (  اٌ 

cümlesinin kısaltılmıĢıdır. ق secavendi yerine kullanılmaktadır. 

 ٍٟ ـ   : .Geçmek durmaktan daha iyidir.  Vasletmek daha iyidir anlamına gelir ve  (ٝ  ٌ  ٚ  ا 

  ً ـ   ٛ  ٌ  .secavendi yerine kullanılmaktadır ؾ .cümlesinin kısaltılmıĢıdır( ا 

 Ülkemizde basılan Mushaflarda kullanılan iĢaretleri gruplandırılarak öğretilmesi 

dahi iyidir. 

 

Tablo 25: Durulması ve geçilmesi gereken harfler. 

Arap aleminde ve Melik Fuad nüshasında    sadece  َ,  , ,ل  ٟ ٍٟ  ,لٍ  ـ  , ∴ ∴ iĢaretleri 

kullanılmaktadır.diğer iĢaretler kullanılmamaktadır. 

Tecvid ilminde, vacip, lazım gibi ifadeler, kıraatin vacipleridir. Yoksa Kur‟an-ı 

Kerimde  secavent ve vakf yerlerinde hiç durulmadan okunsa caiz olur, günah iĢlenmiĢ 

olmaz. Ancak kıraati düzgün okumak için tecvid kaidelerine uymaya çalıĢmak iyi olur. 

3.16.6. Kelime Altı  ĠĢaretler; 

Kur‟an-ı Kerim‟de, kelimelerin  altında bazı iĢaretler vardır. Bu iĢaretler ve 

manaları : 

فس   .Bu kelimenin bulunduğu yerler kısa (uzatılmadan) okunur :(Kasr) ل

  .Bu kelimenin bulunduğu yerler uzun okunur :(Med) ِد

 ٗ ى ظ  (Sekte): Bu kelimenin yazıldığı yerde, kısa bir zaman durulur, nefes alınmadan 

okuyuĢa devam edilir. Durulmadan geçilirse, anlamı bozulur. Kur‟an-ı Kerimde dört 

yerde sekte vardır.  
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 Kelimenin yazıldığı gibi değil de, idgam ile okunur. Kelimelerin altında :(Ġdgam) ا ؼ َ 

yazılı olan idgam, Kur‟an-ı Kerimde, yalnız Hud Sûresi 42. âyetinde vardır. Burada, 

(Ġrkeb me‟anâ) yazılır ise de, (Ġrkemme‟anâ) okunur. 

 .Sad harfinin altına yazıldığı yerlerde "sad" harfi "sin" gibi de okunur :(Sin) ض 

ٗ ٌ ِ  Yalnız Hud Sûresinin 41. âyetinde geçer. Mecrahâ kelimesinin altında :(Ġmale) ا

imâle yazar. Meyillendirmek anlamında olup buradaki ra harfi, üstünden esreye doğru 

meyillendirilerek okunur. OkunuĢunu, bilen birisinden öğrenmek gerekir. Kur‟an-ı 

Kerimde Asım kıraatında 1 tane yerde uygulanır. 

 ً١ ٙع   (Teshil): KolaylaĢtırmak demektir. Birbirini takip eden iki hemzeden ikincisi, 

"elif" ile "he" sesi arasında yumuĢak olarak okunur. Kur‟an-ı Kerimde Asım kıraatında 

1 tane yerde Fussılet sûresinin 44. Âyetinde uygulanır. 

  Bunları yazı ile tarif edilmesi, anlatılması zordur. Bilen birisine sorularak 

öğrenilmelidir. 

 

Tablo 26: Kelime Altı ĠĢaretlerin Gösterimi 

 3.16.7. Duâlar ve Sûreler  

Namaz duaları Kur‟an-ı Kerimde olmadığı için elifbânın sonuna eklenmesi 

gerekli olsada namaz sûreleri Kur‟an-ı Kerimde son 4 sayfasında yer aldığı için elifbâya 

konulmasına ihtiyaç olmamaktadır. Kadim elifbâlarda da sadece dualar vardır, sureler 

eklenmemiĢtir. 

 3.16.8. Harf Ta‟limi Yaptırmak: 

 Bu uygulama, özellikle yüzüne okuma derslerinin ilk on beĢ dakikalık 

bölümünde yapılmalıdır. Önce öğretmen, ardından da öğrenciler koro halinde bu 

tatbikata katılmalıdırlar. Her harf üç hareke, sonra sakin, sonra Ģeddeli   daha sonra ise 

med harfleriyle telaffuz edilmelidir. 
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Tablo 27: Harf Taliminin Gösterimi. 

 3.16.9. Elifbâda öğretilecek konuların sıralaması:  

 Elifbâ öğretiminde en kısa yoldan fakat eksik bir konuda bırakmadan öğretmek 

için aĢağıdaki dersler ve konular yeterli olmaktadır. 

1.Ders: Harflerin Tanınması,   2.Ders: Fetha, Kesra, Damme, 3.Ders: Cezim ve 

ġedde,  4.Ders: Ġlk Dokuz Harfin BirleĢtirilmesi ,  5.Ders: Orta  On Harfin 

BirleĢtirilmesi,  6.Ders: Son  On Harfin BirleĢtirilmesi,   7.Ders: Uzatma Harfleri ( Tüm 

harf ve harekeler öğretildikten sonra, uzatmadan okuma alıĢkanlığı yerleĢtirildikten 

sonraya bırakılması daha uygun olacağı kanaatindeyiz.) 8.Ders: Diğer Uzatmalar (Elifi 

Maksure Ġle Elifi Maklube ve Fer‟i Medler) 9.Ders: Lafzatullah ve Tenvinler 

(Kur‟an‟da tenvinli kelimelerin çoğun medli olduğundan uzatma konusundan sonraya 

bırakılması daha uygun olacağı kanaatindeyiz.)  10.Ders: Zamir , Bir Kaç Mukatta‟a ve 

Vakıf  Ġle  elifbâ öğretimini tamamlanabilir. Diğer kuralları Kur‟an okurken Kur‟an 

üzerinde öğrenilmesi mümkün olmaktadır.  

Ġlk derste mahrece çok vakit harcamak öğrenciye yılgınlık vermektedir. 

“mahreciyle söyletme” aĢaması tek seferde bitirilemeyecek, tüm sürece yayılması 

gereken bir aĢamadır. Öğrenciye  en kısa yoldan okuma becerisi kazandırılmaya 

odaklanılmalıdır. Mesela meddi muttasılda kuraldan bahsetmek yerine üzerinde med 

iĢareti olan yerde çok uzatılır deyip okumaya baĢlanır. Tecvid bilgilerine ise okuma 

melekesi yerleĢtikten sonra baĢlanabilir. 

 3.16.10. Kur‟an‟a GeçiĢ:  

Kur‟an‟a geçen öğrencilere kolaylık ve  aĢinalık olması  için genelde Kur‟an‟ın 

baĢından veya Yasin Sûresinden baĢlatılmaktadır.Ayrıca arada tekrarlanan ayetin çok 

olmasına binaen Rahman Sûresinden baĢlatmak da iyi bir yöntem olabilir. Böylece 

tekrar ayetleri okurken arada dinlenmiĢ ve seri okuma noktasında kabiliyet kazanabilir. 

Osmanlıda ve günümüzde Arabistanda elifbâyı bitiren öğrenciler müstakil olarak 

basılan Amme cüzünden baĢlatılmaktadır. 
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 Kur‟ân-ı Kerim‟e ilk defa geçildiğinde en fazla üç satır, kelime kelime 

veya birkaç kelime önce öğretmen okuyup sonra da öğrenci tekrar ederek koro halinde 

okunmalıdır. 

 Öğrencilerin Kur‟ân-ı Kerim‟den  çok sayfa / satır okutmak yerine, aynı 

sayfayı veya satırları çok defa okutmak tercih edilmelidir. Öğrencinin kendi kendine 

okuma çalıĢması yaparken bir kelimeyi en az üç defa okumasını öğütlemek, Kur‟ân-ı 

Kerim sık geçen kelimelere aĢinalık kazanması gerektiğini vurgulamak gerekir. 

3. KUR‟AN ÖĞRETĠMĠNDE KULLANILAN BAġLICA ELĠFBALARIN 

ĠNCELENMESĠ 

 Ġnceleme kriterleri: ders baĢlıkları ve içerikleri, kullanılan yazı aracı (el yazması/ 

bilgisayar fontu), ders sıralamaları, kullanılan kelimelerin analizleri, klasik elifbâlardan 

farkı, sayfa dizaynı ve renk kullanımı, eksik ve fazla ders durumu vb. hususlardır. 

3.1. Ġlk Elifbâ Cüzleri 

Asırlarca öğretim aracı olarak kullanılan elifbâ cüzü‟nün yazılıĢ amacı Kur‟an‟ı 

okutmayı öğretmektir. Ġlk elifbâ cüzünü kimin hazırladığı bilinmemekle birlikte bir 

rivayette Hz. Ali‟nin hazırladığı rivayetidir.  

Elimizde bulunan en eski elifbâ 1800 yılların sonuna ait olup bu  elifbâ cüzünün 

oluĢturulmasında izlenen yolu, genel olarak ifade edecek olursak; birinci sayfasında 

"Besmele" ve "Rabbiyesir" den sonra Arap alfabesine ait 29 harf sırasıyla verilmektedir. 

Ġkinci sayfada, tek tek her harfin altına ve üstüne  aynı anda üstünlü, esreli, ötreli 

Ģekilleri birer kutuda yazılmıĢtır . Üçüncü sayfada aynı harfler; bu sefer iki 

üstün, iki esre ve iki ötre  ile aynı anda harekelenmiĢtir. Sonra da eliften baĢlayarak her 

sayfada sırasıyla her bir harf cezimli tutularak  diğer 28 harf üç hareke ile harekelenip 

ikiĢer ikiĢer birleĢtiriliyor. ( )ve o sayfadaki sabit olan harfin mahreci ve 

nasıl okunacağı ile bilgiler sayfanın baĢında ve sonunda birer satır olarak verilmiĢtir. Bu 

Ģekilde 28 harfin her biri ayrı sayfada verilmiĢtir. Bu elifbâda sadece harflerin 

harekelerle okunuĢu olup kelimelere yer verilmemiĢtir. Bu sebeple harflerin talimini 

öğretmek için hazırlandığını söyleyebiliriz. Bu elifbâ risalesini ikmal eden zeki bir 

çocuk bile  Kur‟anı okuyamıyordu (BinbaĢıoğlu, 1992: 7-9). 

 Mesela ḫ  harfi için sayfanın baĢında ḫa‟nın mahreci boğaz evvelindendir. 

Sonunda ise “ḫanın hakları gizli ağzın az açılmak , yüksek boğaz hırıldatmak” 
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denilmektedir. (Ek 23) bütün alıĢtırmalar bitince ebced-hevvez  cümlesi ve ardından 

namaz dualarına yer verilmiĢtir (Baymur, 1947: 32). Çok çeĢitli basımları yapılan bu 

elifbâ cüzü, genellikle 31 sayfadır. 

 Her sayfada alfabedeki 28 harf aynı anda üç hareke ile harekelenip yanına bir 

harf cezimli olarak eklenmiĢ o harfe tahsis edilmiĢtir.ve bu sistem her sayfada sırayla 

uygulanmıĢtır. Ayrıca bir kelime bulunmamaktadır. 

 Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Kur‟an elifbâsı ismiyle özel elifbâlar basılmıĢtır. 

Bu Kur‟an elifbâları hazırlanırken de Osmanlıca elifbânın tesirinde kalınarak 

hazırlanmıĢtır. Ġçindeki konular Osmanlıca ve Arapça öğretiliyormuĢ gibi ele alınmıĢtır. 

Günümüzde elifbâ, sadece Kur‟an okumayı öğretmeye odaklanarak hazırlanmalıdır. Ali 

Haydar Taner 1928 yılında Osmanlıca elifbâ ile Kur‟an elifbâsını ayırarak ayrı ayrı iki 

elifbâ basmıĢtır. Buna rağmen “Ali Haydar Kur‟an Elifbâsı”nın ön sözünde bu elifbâya 

Osmanlıca elifbâyı bitirdikten sonra baĢlayınız demesine rağmen günümüzde hazırlanan 

elifbâların hemen hemen tamamı bu elifbâyı örnek alarak hazırlanmaktadır. Ali Haydar 

Elifbâsı günümüzde bile binlerce kez, milyonlarca adet basılmaktadır.  

3.2. Ali Haydar Elifbâsı 

Ülkemizde  okutulan elifbâların çoğunluğu Ali Haydar Taner tarafından 

hazırlanıp, Ġstanbul da 1927 de Hilmi Kitapevi tarafından basılmıĢ “Ali Haydar 

Elifbâsı” tertibinde hazırlanmıĢtır. Bu elifbâ, ya aynen basılmakta ya da ders düzeni 

aynı tutularak ders içindeki kelimeler değiĢtirilerek basılmaktadır. Kanaatimizce bunun 

temel iki sebebi ; 

1-Kitap telif yasasındaki 50 yıl sürenin dolması ile bedel ödemeden herkesin basabilme 

hakkı.
 15

 

2- ġeyh Ali Haydar Efendi
16

  ile karıĢtırılması. Onun tarikatına mensup olanlar 

tarafından kutsiyet atfedilmesi. 

                                                 
15 Türkiye‟de halen yürürlükte olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5 Aralık 1951‟de kabul edildi. Yasa 

çeĢitli dönemlerde yeniden düzenlendi. Telif konusunda uluslararası bir antlaĢma olan Bern Konvansiyonu‟nu, 7 

Haziran 1995‟te kabul eden Türkiye‟de daha önce 50 yıl olarak belirlenen koruma süresi, yapılan değiĢiklikle 70 yıla 

çıkarıldı. Sonuç olarak Ģu an yürürlükte olan yasaya göre, bir yazarın eseri, yazarın ölümünden sonraki 70 yıl 

boyunca telif hakları kapsamında tutulmaktadır. 

16 Ali Haydar Gürbüzler "Ahıskalı Ali Haydar Efendi" (1870, Ahıska, Batum - 1960, Ġstanbul), ismi ile tanınan Ġslam 

dini, NakĢibend tarikatı, Halidiye kolunun son halkalarından olup, Yahyalı Ġsmet Efendi silsilesinden gelen NakĢi 

ġeyhi, Ġsmailağa Cemaati'nin lideri ve Ģeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun  mürĢidi. Türkiye'de Ġstanbul ilinin 

Fatih Ġlçesi, ÇarĢamba semtinde bulunan Ġsmet Efendi Dergahı'nın son Ģeyhi,  dersiam, müderris. 
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Taner‟e Göre Eğitimde Metot 

Taner‟e göre eğitim bilimi kuramsal(teorik)ve kılgılı(pratik) olmak üzere baĢlıca iki 

bölüme ayrılır. Teorik bölümünde, çocukların doğduklarından, yetiĢkin hale gelinceye 

kadar süren yetiĢtirilmesinden, tensel(vucudi)ve tinsel(ruhi) geliĢiminden bahsedilir. 

Pratik (kılgılı) bölümünde ise, çocukları eğitmek için kullanılan yollardan ve araçlardan 

bahis olunur. Bu araçlardan en önemlisi öğretim, yani okul eğitimidir (Erdem, 2007). 

 Taner‟e Göre Kur‟an Öğretiminde Uygulanacak Metotlar 

Taner Kur‟an öğretiminde uygulanacak metotları kendi kaleminden Ģöyle 

sıralamıĢtır:  

Muallimlere “Şimdiye kadar takip olunan usule göre Türkçe elifbâyı 

bitiren çocuğa doğrudan doğruya ecza-u şerife okutturuluyordu. Savti usule 

göre yazılan elifbâlarda en ziyade Türkçe’nin kıraatine ehemmiyet 

verdiklerinden ve Arabi lisanında kesretle kullanılan şedde, tenvin, harfi tarif 

vesayir harflerde harekeleri olmadığından birden eczayı şerifeye geçen 

çocuklar azim müşkülat karşısında kalıyorlardı. Senelerce uğraştıkları halde 

layıkıyla Kur’an-ı Kerim tilavetine muvaffak olamıyorlardı. Bu sebebe mebni 

telif ettiğim elifbâyı “Hakiki Kolay Elifbâ” ve ”Kur’an-ı Kerim Elifbâsı” 

namıyla iki kısma ayırmaya muvafık buldum” (Erdem, 2007: 56). 

 Taner bu kitaptan (Kur‟an-ı Kerim Elifbâsı) maksat ana dilinin elifbâsı ile eczayı 

Ģerife arasında bir köprü hizmeti görmesi, buna binaen “hakiki kolay elifbâ ikmal 

edilmeden Kur‟an-ı Kerim elifbâsına baĢlatmamalı, bu kitap bitmeden eczamı Ģerifeye 

geçmemelidir” Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. Türkçe elifbâyı ikmal eden çocuklara 

harflerin Ģekilleri ve malum olduğundan eserin baĢ tarafında bu nevi 

temrinat(alıĢtırmalar) dersinden sarf-ı nazar edilmiĢ ve en çok kuvvet lisan-ı arabiyenin 

ve hattı Kur‟an‟ın Türk çocuklarına müĢkül gelen cihetlerine verilmiĢtir (Erdem, 2007: 

56). 

Eğitimde uyulması gereken kurallar 

-Talim kıraat esnasında asla nazariyat gösterilmeyecek ve kaide öğretilmeyecektir. 

Hece harflerini noktalı, noktasız, muttasıl ve munfasıl, Ģemsiye ve kemeriye 

kısımlarıayırıp mübtedilere talim etmek muvafık değildir. Keza resmi hareke ve harfi 

medlerĢedde, tenvinler vesair hakkında tarifat yapmak ve nazari malumat vermek 
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bumertebedeki çocuklara zaiddir. Mebzulen verilen misallerden çocuk kendiliğinden 

tarzı kıraatı öğrenir. Nasıl ki ana lisanı da misallerden ve kelimelerden öğrenmiĢtir. 

 -Kelimelerin ve ayetlerin manalarını söylemeyecek bütün dikkat ve kuvvet derste kıraat 

cihetine verilecektir. 

-Muallimler alıĢılagelen heceleme usullerinden katiyyen ictinab edeceklerdir. Çocuklar 

kelimeleri, harf ve harekeleri tahlil etmezler. ġeklin heyeti umumiyesini belirler. 

-Kur‟an muallimi okuttuğunu aynı zamanda yazar , yazdırır. Yazıp yazdırdığını okur ve 

okutursa daha çok muvaffak olur. 

-Yazma ve yazdırma usulünü kabul eden muallim kitap haricinde hitap edeceği misaller 

abes ve manasız hece ve kelimelerden ibaret olmamalıdır. 

-Arabi ibarelerin kıraatinde harflerin tefhim ve terkikine dikkat lazımdır. Buna  binaen 

bizzat yüksek sesle okumalı ve çocukları da yüksek sesle okumaya alıĢtırmalıdır (Taner, 

1927: 1).  

  

ġekil 13: Ali Haydar, Kur‟an-ı Kerim Elifbâsı ve Hakiki Kolay Elifbâ  
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Ali Haydar Kur‟an-ı Kerim Elifbâsının kritiği 

 1927 yılında Ġstanbul‟da Hilmi Kitabevi tarafından basılan Ali Haydar Kur‟an-ı 

Kerim Elifbâsı 31 sayfadan oluĢmaktadır. Sadece konu baĢlığı ve altında kelimeler 

verilmiĢ derslerde izahlara yer verilmemiĢtir. Kelimeler Kur‟an-ı Kerimden seçilmiĢtir. 

Derslerde genel olarak 10‟ar kelimede bir kelime kalıpları değiĢtirilmiĢtir. Ders dağılımı 

sırasıyla aĢağıdaki gibidir; 

 Alfabe (1 sayfa), Üstün ve üstün uzatma (2 sayfa), Esre ve esre uzatma (1 sayfa), 

Ötre ve ötre uzatma (2 sayfa), Cezim (2 sayfa), Ġki ötre ve cemi vavı (2 sayfa), ġedde (1 

sayfa), Ġki ötre devam ve iki üstün (1 sayfa), Ġki esre (1 sayfa), Genel tekrar (1 sayfa), 

Lafzatullah ve Genel tekrar (1 sayfa), Zamirler ve Elifi maksure  (1 sayfa), Dik 

üstün(Elifi mukadder), Uzun med ve hemzeyi vasıl (1 sayfa), El takısı (12 sayfa) 

Son iki sayfası namaz duaları (2 sayfa). 

 ا،َب،َخ،َز،َج،َح،َر،َد،َر،َس،َص،َط،َػ،َص،َع،َط،َظ،َع،َغ،َف،َق،َك،َل،َم،َى،َّ،َُـ،َال،َٓ

 1.sayfa: Alfabe  

Alfabedeki harfler tablo Ģeklinde verilmiĢtir. Alfabe tablosunda  iki Ģekilde de 

yazılabilen harfler aynı kutuda gösterilmiĢ fakat kef harfinin iki yazılıĢı iki ayrı 

kutucukta gösterilmesi sanki iki ayrı harfmiĢ gibi algı oluĢturmaktadır. Kalın harfler 

belirtilmemiĢtir. 

2.sayfa: Üstün  

Sadece üstün harekeli 46 kelime kullanılmıĢtır. BaĢta munfasıl harflerle oluĢan 6 

kelime biraz büyük yazılarak verilmiĢtir. Ardından harfler bitiĢik yazılarak hem hareke 

hem birleĢme aynı anda öğretilmektedir. Ders sayfasında غ ,ع ,ظ ,ط ,ع ,ػ, ٓ harfi 

kullanılmamıĢtır. Son 10 kelimenin baĢında hemze kullanılmıĢtır. 

3. Sayfa: Üstün uzatma  

50 kelime kullanılmıĢtır. Bir kelime içinde med harfi elif  1-3  adet kullanılmıĢ. 

Ve elife 2.,3.4.6. sırada bulunmasına yer verilmiĢtir.Ġlk 30 kelime medli Son 20 

kelimenin tamamı ع harfi  baĢta ortada sonda bulunan kelimelerden seçilmiĢ, medsiz ve 

sadece fetha harakelidir. 
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4. Sayfa: Esre ve esre uzatma 

52 kelime kullanılmıĢtır. Ġlk 36 tanesi medsiz ve hepsinin harekesi aynı 

vezindedir  .  Kalan 16 medli kelimede  ve  veznindedir. Bir 

kelimede iki ٓ med harfli kelimeye yer verilmemiĢtir. 

5. Sayfa Ötre ve fetha uzatma 

50 kelime kullanılmıĢtır.15 kelime  vezninde, 10 kelime  

veznindedir. 10 kelimede damme hareke hiç kullanılmamıĢ sadece fetha hareke ile harfi 

medden elif olan kelimelere yer verilmiĢtir. Araya konan bu kelimeler ders bütünlüğünü 

bozmaktadır. Kalan 15 kelimede de harfi medden elif olan içinde damme hareke de 

bulunan kelimelere yer verilmiĢtir.  

6. Sayfa: Harfi medden vav 

Ġlk 10 kelimede önce tek vav medli kelimeler verilmiĢitr. Ardından bu 10 

kelimenin beĢinin baĢına    ِ  ve beĢinin baĢına     اي edatları getirilmiĢtir. Sonraki 10 

kelime de iki vav harf-i medli kelimeler verilmiĢtir. Sonraki 5 kelime de ya harfi medli 

müfret kelime ve 5 kelime de aynı kelimenin cemisi (ya ve vav) med harfli verilmiĢtir. 

En Son 5 kelime de medsiz müfret kelime ve 5 kelime de aynı kelimelerin cemisine yer 

verilmiĢtir. 

Bu derste Arapça kalıpları öğretiyormuĢ gibi iĢlenmiĢtir. Üç med harfinin bulunduğu 

kelimelere yer verilmemiĢtir. Harfi medden elif+vav, Ya+vav ve vav+vav‟a yer 

verilmiĢtir. Meddi tabi konusu tamamlanmıĢtır. 

7 ve 8. Sayfa: Cezim 

Cezim konusu zor bir konu olduğu için iki sayfa ayrılmıĢtır. BaĢta iki harfli olan 

cezimli edatlara yer verilmiĢ ardından bu edatların önüne kelimeler eklenerek devam 

etmiĢitir.Arapçada muttasıl ve munfasıl zamirlerin çoğuna yer verilmiĢtir. Ayrıca 

cezimli olan müzari fiillerin önce müfredine ve sonra aynı kelimelerin cemilerine yer 

verilmiĢtir. Kur‟an öğretiminden çok Arapça kalıpları öğretme durumuna gelmiĢtir. 

9 ve 10. Sayfa: Ġki ötre 

Önce harf-i med elif+iki ötreli kelimelere yer verilmiĢ, ardından harfi med elif 

tekrarı yapılarak diğer sayfaya geçilmiĢ ve ّ ve ٓ harfi medlerinin tekrarı yapılmıĢtır. 

Kur‟an-ı Kerimde tenvinli kelimelerin çoğu medli olduğu için yerinde bir tekrar 
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olmuĢtur. Sonra medsiz kelimelerin iki ötreli hallerine yer verilmiĢtir. 15 tane kelime ta-

i marbuta ile seçilmiĢtir. 10 kelimede de meddi muttasıllı (kıvrık hemze ortada) iki 

ötreli kelimelere yer verilmiĢtir. Son 20 kelimede de  tenvine hiç yer verilmeyip sadece 

cemi kelimeler seçilmiĢ hem ّ meddinin tekrarı hem de cemi vavının önüne yazılan 

harekesiz elif gösterilmiĢtir. Harfi med ya+iki ötreli kelimelere yer verilmemiĢtir, 

Cezimden sonra araya tenvin girmesi uygun olmamıĢtır. Cezimin ardından devamı 

mahiyetinde olan Ģeddeye yer verilmesi konu bütünlüğü açısından daha uygun 

olabilirdi. Nitekim iki ötreden sonra Ģeddeye dönülmüĢtür. Günümüzde elifbâlarda önce 

iki üstün, sonra iki esre en son iki ötre öğretilmektedir. Bu elifbâda da harekeler 

öğretilirkende önce üstün sonra esre sonra ötre öğretilmiĢti. Tenvinlerde de bu sıraya 

uyulması daha düzenli olabilirdi. 

11.Sayfa : ġedde 

Önce 20 civarında iki harften oluĢan Ģeddeli kelimeler yer verilmiĢ ardından 

Ģedde + harf-i med elif ten oluĢan kelimeler ardından Ģedde+ harf-i med elif+iki ötre 

kelimelere yer verilmiĢtir. sonra 3 ve 4 harfli Ģeddeli kelimelere yer verilmiĢtir. Son 10 

kelimede açık te ve kapalı te ye yer verilmiĢtir. Bu derste Ģedde ve cezim bir kelimede 

kullanılmamıĢtır. 

12 Sayfa : Ġki üstün 

Sayfa baĢındaki 20 kelimede  önce harf-i med vav+iki ötre , harf-i med elif+iki 

ötre, harf-i med ye+iki ötre kelimeler yer verilmiĢtir. Sonra iki üstüne geçilmiĢtir. Ġlk 10 

kelimede harfimed ye+iki üstün, sonraki 10 kelimede medsiz iki üstüne yer verilmiĢtir. 

Son 15 kelimede de kapalı te  ile açık te  kullanılarak,  kapalı te de destek elifinin 

kullanılmadığı vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu derste destek elifinin kullanılmadığı 

kıvrık hemzeli kelimeler kullanılmaması eksiklik oluĢturmuĢtur. 

13 Sayfa :Ġki esre 

Ġki ötre ve iki esrede olduğu gibi önce harf-i med elif+iki esreli kelimelere yer 

verilmiĢ, ardından iki esreli medsiz kelimelere yer verilmiĢtir. Harf-i med vav+iki esreli 

ve harf-i med ye+iki esreli kelimelerede yer verilmiĢtir. Son 10 kelime cemi (çoğul) 

kelime olup  aynı  kelime hem nasb hem de  cer hallerinde  verilmiĢtir.  Genel olarak 

derslerde cemi kelimeler fazla kullanılmaktadır. 
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14 Sayfa : Tekrar 

Önceki derslerin tekrarı yapılmıĢtır. Bir önceki ders iki esre olduğundan ona yer 

verilmemiĢtir. Ayrıca tekrarda  elif harf-i medli 1 kelime kullanılmıĢ diğer med 

harflerine fazla yer  verilmemiĢtir. ġedde dersinde yer verilmeyen Ģedde ve cezim bir 

kelimede kullanılmamıĢtır. 

15 Sayfa : Lafzatullah  ve harf-i med tekrarı  

Lafzatullah kolay bir konu olarak görülmüĢ ve sayfada konuya az yer verilmiĢtir. 

Fakat  ٍُٙ  ve     kelimelerine yer verilmemiĢtir. Bu kelimelerde aynı kural اٌ

çerçevesindedir. Sayfanın çoğunluğu harfi med tekrarına ayrılmıĢtır. Elif harfi medli 

kelimeler ağırlıktadır. 

16 Sayfa : Zamirler ve elifi maksure (Elif yerine yazılan yâ) 

Sayfanın yarısı zamirlere, diğer yarısı elif yerine yazılan yâ harfi konusuna 

ayrılmıĢtır. Sayfada konu baĢlıkları yazmamaktadır. Önce zamirden önceki harf cezimli 

seçilerek zamirlerin uzatılmadan okunması iĢlenmiĢ, sonra zamirin uzatılması konusu 

iĢlenmiĢtir. Dikkat çeken husus esre harekeli zamirler uzatılacağı zaman altına 

günümüzde çeker iĢareti kullanılmaktadır. Fakat burada normal esre kullanılmıĢtır. Bu 

da kuralın öğrenilmesini yardımcı olmaktadır. Çeker iĢareti olduğunda öğrenci iĢareti 

dikkate alarak zamirin öncesinin harekeli olduğunu kontrol etmemektedir. 

Elif yerine yazılan yâ harfinin hem sonda hem de ortada olduğu kelimeler 

seçilmiĢtir. Elif yerine yazılan vavlara elifbâda hiç yer verilmemiĢtir. Burada yer 

verilmesi uygun olurdu. 

17 Sayfa : Elifi Mukadder   ve zait medler 

Sayfada Elifi Mukadder  konu baĢlığı yazmamaktadır. Sayfanın yarısı yazıda 

olmayan  elif harfi meddi iĢlenmiĢtir. Kalan yarısının 10 kelimede medd-i muttasıl, 6 

kelimede medd-i munfasıl, 1 kelimede medd-i lazım verilmiĢtir . Sonra 10 kelimede 

Arapça emir kiplerinin müfredi ve ardından 10 kelimede de emir kiplerinin cemi 

kalıpları verilmiĢtir. 

Bu ders dik üstünün öğretimi açısından elifi maksureden önce verilmesi daha 

uygun olabilir. Elifi maksurede hem dik üstün hemde yâ harfinin elif yerine 



 

 141 

kullanılması aynı anda öğretilmektedir. Eğer sıralama değiĢirse önceki derste dik üstün 

öğrenilmiĢ, sonraki derste sadece elifi maksurede öğretilmiĢ olacaktır. 

18-29. Sayfalar 

Bu derslerde toplam 12 sayfada lamı tarif dersleri iĢlenmiĢ, kelimenin hem el 

takısız hali hem de aynı kelimenin  el takılı hallerine yer verilmiĢtir. Sayfalarda içinde el 

takısı olan Kur‟an‟dan kısa cümlelere de yer verilmiĢtir. Kısa ayetlerin son cümlelerine 

yer verilerek vakıf konusu da iĢlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu konuya çok sayfa ayırmasının 

sebebi tefsir gibi harekesiz Kur‟an metinlerindeki el takılı kelimelerin doğru 

okunmasını sağlamaktır. Çünkü Osmanlıcada el takısı kullanılmadığından o dönemde 

Osmanlıca bilen kiĢiler  bu konuda eksiklik hissetmiĢlerdir.  

30-31.Sayfalar 

Son iki sayfada namaz dualarına yer verilmiĢtir. Namaz Sûreleri diye bilinen 

kısa sûrelere yer verilmemiĢtir. Çünkü elifbâyı bitiren öğrenciler direk Mushaf yerine  

kısa sûrelerinde içinde olduğu amme cüzü fasikülünü okumaya baĢlıyorlardı. 

Ali Haydar Taner Osmanlıca elifbâyı bitirdikten sonra Kur‟an elifbâsına 

baĢlanıldığı varsayımıyla Kur‟an elifbâsını hazırlamıĢtır. Birisi Osmanlıca elifbâ olan 

Hakiki Kolay elifbâ, diğeri Kur‟an-ı Kerim elifbâsı olmak üzere iki kitabı olan Taner 

“Hakiki kolay elifbâ ikmal edilmeden Kur‟an-ı Kerim elifbâsına baĢlatmamalı” 

demektedir. Türkçe elifbâyı ikmal eden çocuklara harflerin Ģekilleri malum olduğundan 

eserin baĢ tarafında bu nevi temrinat(alıĢtırmalar) dersinden sarf-ı nazar edilmiĢ ve en 

çok kuvvet lisan-ı arabiyenin ve hattı Kur‟an‟ın Türk çocuklarına müĢkül gelen 

cihetlerine yer verilmiĢtir. 

Sonuç olarak bu elifbâ Taner‟in kendi ifadesinden  de  anlaĢılacağı üzere 

Osmanlıca okumayı çözen öğrencilere Osmanlıcada kullanılmayan Arapçaya mahsus 

kalıpları, el takısı, Ģedde vd. hususları öğretmeyi hedeflemiĢtir. Alfabede kalın harfler 

belirtilmemiĢtir. Halbuki harekelerin seslendiriliĢi harflerin kalın ince ayrımına 

dayanmaktadır.  Kelimelerde bazı harfler (غ , ,ظ ,ط ,ع, ٓ) az kullanılmıĢtır. Kelimeler 

genelde müfret müzekker ve cemi müzekker kalıplarında seçilmiĢ, müennes ve tesniye 

kelimelere çok az yer verilmiĢtir. Açık te ve kapalı te‟yi içeren kelimelerde çoktur. 

Sayfa içeriklerinde birden fazla konu iç içe iĢlenmiĢtir. Ders sıralamalarında dağınıklık 

görülmektedir. Örneğin cezim den sonra iki ötre sonra Ģedde sonra iki üstün devam 

etmiĢtir. 10. Sayfada ise 17. Sayfada iĢlenen meddi muttasıllı (kıvrık hemze ortada) 
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kelimelere yer verilmiĢtir.  Ders içerikleri hakkında bilgi verilmeyip sadece baĢlık 

koyulmuĢ ve baĢlık altında da kelimeler dizilmiĢtir. Bazı sayfaların ise konu baĢlığı 

bulunmamaktadır. Lamı tarife 12 sayfa ayrılmıĢtır. Ülkemizde sırf Kur‟an okumayı 

öğrenmek isteyenler için bu derse ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü Kur‟an harekeli 

olduğu için lamı tarifin okunuĢu da harekeye göre olacaktır. Ali haydar elifbâsı binlerce 

kez milyonlarca adet basılmıĢ. geleneksel okuma öğretme yöntemi bu kitapla sürüp 

gitmiĢtir.  

3.3. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın Yayınladığı Elifbâlar 

“Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kur‟an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar Ġle Öğrenci 

Yurt Ve Pansiyonları Yönergesi”nin  Kurslarda eğitim-öğretim programları ve 

materyaller bölümü : 

Madde 21 – (1) Kur‟an kurslarında, Yaz Kur‟an kurslarında ve Camilerde 

Kur‟an öğretimi kurslarında BaĢkanlıkça hazırlanan veya ihtiyaç ve taleplere göre 

müftülükçe hazırlanıp BaĢkanlıkça onaylanan eğitim ve öğretim programları 

uygulanır.  

(2) Uygulanan programlarda BaĢkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve 

materyaller ile müftülükçe uygun görülen diğer eğitim araçları kullanılır.” 

denilmektedir.  

Bu açıdan Kur‟an öğretiminin verildiği Kur‟an kurslarında DĠB. elifbâsı tek 

kaynak olarak kullanılmaktadır. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından 1970‟li yıllardan 

itibaren 4 çeĢit elifbâ yayınlanmıĢtır. 

3.3.1. Kur‟an Okumaya GiriĢ (Tayyar Altıkulaç, Demirhan Ünlü, ġevki Özkan), 

1972 

Bu elifbâ Din ĠĢleri Yüksek Kurulu‟nun 08.03.1972  gün ve 423 sayılı  kararıyla 

Diyanet ĠĢleri  BaĢkanlığı tarafından yayımlanmıĢtır. “Kur‟an Okumaya GiriĢ” isimli 

elifbâ 2006 yılında da 58. Baskısını yapmıĢtır. Bu elifbânın ilk baskılarında tüm Arapça 

harflerin ve kelimelerin latin harfle okunuĢu yer alırken son baskılarında ise sadece 

alfabe tablosunda harflerin Türkçe okunuĢu yazılmıĢ kelimelerin okunuĢu kaldırılmıĢtır. 

Bu elifbânın sesli kaseti bulunmaktadır. 

Ġlk baskıları el yazısı Ģeklinde iken sonraları bilgisayar fontunda hazırlanmıĢtır. 

Bilgisayar fontunun dez avantajları için ilgili bölüme bakınız. Elifbâda tek siyah renk 
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kullanılmıĢtır. Bu elifbâda genel olarak bir derste iki üç konu birlikte verilmeye 

çalıĢılmıĢ bölümlendirme veya gruplandırma yapılmamıĢtır. Buda öğretimi 

zorlaĢtırmaktadır.  

 

1. Ders: 28 harf iki sutun olarak yukarıdan aĢağıya doğru tablo oluĢturularak 

verilmiĢ ve  kitabın kendisi ve harfler tablosu soldan baĢlamaktadır. Harflerin 

Türkçe harflerle Osmanlıca isimlendirmiĢtir. 

2. Ders: Harekeler konusu anlatılmıĢ ve her harf sırasıyla üstün esre ve ötre ile 

harekelenerek tek tablo ile sunulmuĢtur.   ا  ,ا  ,ا     ,   ,    ... sonda boĢ kalan altı kutuya 

rasgele harfler yerleĢtirilmiĢtir. Kalın harf ve ince harf ayrımına gidilmemiĢtir. 

Üstün e veya a okutur deyip geçilmiĢtir.  

3. Ders : ع, ,َ,ي,ن,ا harfleri baĢta, ortada ve sonda kelime olarak üç hareke ile 

birlikte tam olmayan iki sayfada verilmiĢtir. Harfler her derste altıĢar altıĢar 

olarak verilmektedir. bu iki sayfa içindeki kelimelerde bu altı harfin baĢta,ortada 

ve sondaki halleri sistematik olarak değil karma olarak verilmiĢtir. 

4. Ders:  ,ؾ,غ,ض,ز,  harfleri baĢta, ortada ve sonda kelime olarak üç hareke ile 

birlikte iki ayrı yarım sayfada verilmiĢtir. Kelimelerde önceki altı harfle birlikte 

bu altı harf kullanılmıĢtır. 

5. Ders:  ,ق,ؾ,ٚ,ٖ,ٜ harfleri baĢta, ortada ve sonda kelime olarak üç hareke  ile 

birlikte iki ayrı yarım sayfada verilmiĢtir. Kelimelerde  önceki   harfler de 

kullanılmıĢtır. 

6. Ders: ط,ق,ذ,خ, ,ث harfleri baĢta ortada ve sonda kelime olarak üç hareke ile 

birlikte iki ayrı yarım sayfada verilmiĢtir. Kelimelerde  önceki   harfler de 

kullanılmıĢtır. 

7. Ders: ظ,غ,ش - ,ي,ن,ْ harfleri baĢta ortada ve sonda kelime olarak üç hareke ile 

birlikte iki ayrı yarım sayfada verilmiĢtir. Kelimelerde  önceki   harfler de 

kullanılmıĢtır. Bu derste önceki derslerde olduğu gibi harfleri 6 ya tamamlamak 

için ي,ن, harfleri tekrardan verilmiĢtir. 

8. Ders: Cezm konusu önce izah edilmiĢ, ilk kelimesi   ا ذ de hem esre hemde peltek 

harf tercihi  ile zor okunuĢlu seçilmiĢtir. Genelde   ا fethalı hemze ile baĢlaması 

daha kolaydır. Ders iki sayfaya yayılmıĢtır. Ġlk sayfada 4 satır , diğer sayfada da 

10 satır yer almaktadır. Öğrenci genelde bir sayfa okumayı hedeflediği için 
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dersin iki sayfaya yayılması dersin çok uzun olduğu psikolojisini oluĢturmakta, 

hem de ders yetiĢmemektedir. 

9. Ders: ġedde konusu önce izah edilmiĢ, ilk kelimesi   ُ    de hem esre hemde peltek 

harf tercihi  ile zor okunuĢlu seçilmiĢtir. Genelde   ا fethalı hemze ile baĢlaması 

daha kolaydır. ġeddeli harf ile önceki harfin ayrık yazılması tercih edilirse  konu  

daha kolay anlaĢılmaktadır. Ders üç sayfaya yayılmıĢtır. 

10. Ders: Tenvin konusu önce izah edilmiĢ ardından kelimelere geçilmiĢtir. Bir satır 

iki üstün, sonraki satır iki esre, sonraki satır da iki ötre kelimeleri  aynı düzende 

iki sayfanın tamamında takip edilmiĢtir. Önce iki üstünlü kelimelerin tamamı, 

sonra iki esreli kelimelerin tamamı, sonra da iki ötre kelimeleri  tamamı verilmesi 

daha öğretici olabilir. Konu medlerden önce iĢlendiği için de kelimelerin tamamı 

med‟siz seçilmiĢtir. Halbuki Kur‟an istatistiğine bakıldığında tenvinli kelimelerin 

çoğu medlidir. 

11. Ders: Med harfleri konusu önce izah edilmiĢ ardından kelimelere geçilmiĢtir. Üç 

med harfi tek derste verilmiĢtir. Ġlk 5 kelime med harfi elifli, sonraki 6 harf med 

harfi vavlı, sonraki 4 harf med harfi yâ‟lı seçilmiĢ sonrada iki sayfaya yayılan 

kelimelerde med harfi karma olarak kullanılmıĢtır. En baĢtaki vav harf-i medi 

olan kelimeler ا  gibi cemi‟ kelimeler seçildiği için vav harfinin önünde ا  ٛ 

harekesiz olan cemi‟ elifi kafa karıĢıklığına sebebiyet vermektedir. Bunun yerine 

önce sadece harf-i medden vav olanlar seçilmesi daha uygundur.   ْ ٚ   gibi. Ayrıca 

med harfleri ilk örneklerde ayrık olarak yer alsa daha iyi olabilir.    ا ْ  ,ش  ٚ  ,  ٓ ٠    gibi. 

Ayrıca harf-i medden yâ‟dan önce çeker iĢareti sadece sondaki bir kelimede 

kullanılmıĢ, diğer kelimelerde hiç kullanılmamıĢtır. Halbuki ülkemizdeki 

Kur‟an‟larda çeker iĢareti hep kullanılmaktadır. 

12. Ders: Uzatan elif yerini tutan vav ve yâ harfleri konusunda 6 adet vav lı kelimeler 

verilmiĢtir. Kur‟an-ı Kerimde bu özellikte toplam 8 kelime çeĢidi bulunmaktadır. 

Ġki kelime daha verilse tüm kelimeler gösterilmiĢ olur. ardından 20 kelimede ya 

ile ilgilidir fakat araya vav ile ilgili bir örnek karıĢmıĢtır. Bu konuda elifin gizli 

kabul edildiği veya harfi medden elifin takdir edildiği  gibi kelimelerde 

verilerek konu bütünlüğü sağlanabilir.  Çünkü burada elif yerini tutan vav ve yâ 

dan önceki harflerde genel olarak  dik üstün   kullanılmaktadır. Bu iĢaret 

öncelikle elifin gizli kabul edildiği  gibi kelimelerde kullanılırsa daha iyi 

olur. Çünkü hem bu iĢaretin fonksiyonu hem de elif yerini tutan harfler aynı anda 
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iki bilgi birden öğretilmesi yerine tek tek öğretilmiĢ olacaktır.  gibi 

elifi maksurenin arada olduğu kelimelere hiç yer verilmemiĢtir.     Kur‟an-ı 

Kerimde uzatan elif yerini tutan vavlı 8 kelime çeĢidi Ģunlardır: 

 

Tablo 28: Uzatan elif yerini tutan valı 8 kelime çeĢidi. 

13. Ders: Yazıda görülmeyen med ismi verilen konuda  aslında zamir konusu 

anlatılmıĢtır. Ġlave olarak ise elifin gizli kabul edildiği veya harfi medden elifin 

takdir edildiği kelimelerle konu birleĢtirilmiĢtir. Zamir konusu müstakil olarak 

verilmesi daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu elifbâda sadece 

gizli/takdiri vav ve yanın uzatması gösterilmiĢtir. Zamirin uzatılmayacağı 

kelimelere hiç yer verilmemiĢtir. Eğer zamir konusu müstakil olsa idi zamirin 

hem uzatılacağı hem de uzatılmayacağı konusu birlikte anlatılırdı. Elif konusu ise 

bir önceki konuyla birleĢtirilebilir.  Ayrıca kelimelerin sıralamasında dengesizlik 

bulunmaktadır. ilk on kelimede ötreli uzatan zamir, sonra 2 kelimede esreli 

uzatan zamir, sonraki 3 kelimede ise elif-i mukadder olan kelimeler verilmiĢtir. 

Diğer sayfada kelimeler karıĢık olarak verilmiĢtir. Ayrıca esreli uzatılan zamirin 

altında  çeker iĢareti kullanılmamıĢ, düz esre kullanılmıĢtır. Halbuki ülkemizdeki 

Kur‟an‟larda çeker iĢareti hep kullanılmaktadır. 

14. Ders: El takısı konusu 3 sayfa olarak verilmiĢtir. Önce izharı kameriyye, sonra 

idğamı Ģemsiyye, sonrada iki konu karıĢık olarak örneklendirilmiĢtir. Bu konu 

elifbâda olmasa bir eksiklik oluĢturmamaktadır. Örneğin kameri harflerde lam 

cezimli okunur diye izah ediliyor. Halbuki bu bilgi olmasa da yazıda zaten cezim 

bulunmaktadır. Okuyucu harekeye göre doğru bir Ģekilde okuyacaktır. Bu konu 

eski elifbâlarda harekesiz yazıyı okumayıda öğrettiği için yer almaktadır. Burada 

amaç Kurân‟ı Kerimi okumayı öğretmek olduğu için ve Kurân‟da harekeli 

olduğundan bu konu gereksiz sayılabilir. 

15. Ders te Huruf-u  Mukatta olan 14 kelime verilmiĢtir fakat okumanın açık 

yazılıĢına yer verilmemiĢtir. 

Elifbânın sonunda ezan, kamet, namaz tesbihatları, namaz duaları, cenaze duaları ve 

kısa sureler eklenmiĢtir. 

 



 

 146 

3.3.2. Tecvidli  Kur‟an-ı Kerim Elifbâsı (Faruk Salman, Nazif Yılmaz, Nihat 

Morgül) 

Bu elifbâ ilk olarak Dem yayınları tarafından yayımlanmıĢ, ardından Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayın Kurulu‟nun 13.06.2006 tarih ve 22/2 sayılı kararıyla yararlı 

görülmüĢ ve Mütevelli Heyeti‟nin 14.06.2006 gün ve 1211/2 sayılı kararıyla basılmıĢ, 

en son olarak ta  Din ĠĢleri Yüksek Kurulu‟nun 31.05.2007 / 47 kararıyla Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı tarafından yayımlanmıĢtır. Elifbânın Ġnteraktif-görüntülü CD uygulaması 

hazırlanmıĢ olup hazırlanan görüntülü-interaktif Kur‟an-ı Kerim öğretim 

CD‟lerinde Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇOLLAK‟ın ses ve görüntüsü yer almaktadır. 

Elifbâ el yasızıyla Hattat M.Arif Vural tarafından yazılmıĢtır. 28 dersten oluĢan bu 

elifbâ, DĠB. hem kıĢ Kur‟an kurslarında hem de yaz Kur‟an kurslarında okutulmaktadır. 

KıĢ kurslarında eğitim süresi uzun  olduğu için uygun olsada yaz kurslarında süre kısıtlı 

olduğu için bu elifbâ uzun gelmektedir. 

1.Ders: Harfler tablosu  4x7 kutu olarak verilmiĢtir. herbiri bir kutuda bir harf 

verilerek gruplama yapılmamıĢtır. Ġki Ģekilde yazılan harflerden sadece ش,ز harflerine 

yer verilmiĢ diğerleri ilerki derslerde kelime okunuĢunda verilmiĢtir. Bu tercihe göre   

 harflerinin ikinci Ģekilleri de ileride verilebilirdi. Kalın ve peltek  harflerle ilgili bir ش,ز

bilgi verilmemiĢtir. Fakat harekeler  anlatılırken kalınları ve inceleri farklı okuttuğu  

söylenmiĢ ama kalın ve ince harfler  öğretilmemiĢtir. 

2.Ders: Harflerin harekelerle okunuĢu baĢığı koyulmuĢ fakat nasıl 

seslendirileceği ile ilgili izah yapılmamıĢtır. Bu derste tüm harfler   َ...َِب,ُب,  üç      ا ,اِ,اََُب 

hareke ile birden verilmiĢtir. 4.,5. Ve 6. derslerde ise tek üstün konusu iĢlenmiĢtir. 

Ardındaki derslerde esre ve ötre iĢlenmiĢtir. Bu sebeple bu ders burada fazla olarak 

verilmiĢtir. Öğrencinin üç harekeyi birlikte öğrenmesi oldukça zordur. Eğer bir ders, 

öğretilmeden Kur‟an okumaya geçiĢte eksiklik hissediliyorsa o konu  gerekli ,  eksiklik 

hissedilmiyorsa o konu fazlalıktır. 

3.Ders: Harflerin baĢta, ortada ve sondaki durumları kesik kesik tablo olarak 

verilmiĢtir. BaĢtakiler fethalı, ortadakiler esreli sondakilerde ötreli verilmiĢtir. Öğrenci 

hiç bir kelime görmeden  kelimenin parçalarını kavraması zor görülmektedir. 

Çoğunlukla Osmanlı dönemi elifbâların ve Arap alemindeki elifbâların baĢında böyle 

bir ders bulunmamaktadır. Ayrıca harekeler ilerideki 5 sayfada ancak öğretilmekte iken 

burada harfleri tüm harekelerle vermekte uygun olmamıĢtır. 
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4.,5. ve 6. Ders: Üç sayfada üstün konusu iĢlenmiĢtir. Ġlk sütunda harfler gruplanarak 

harekesiz olarak sadece baĢtaki hali ve yalın hali  verilmiĢ ve ilgili satırda o gruptaki 

harflerden oluĢan kelimeler verilmiĢtir.  Kelime seçiminde önce ilk iki satırda 

birleĢmeyen ش,ز,ذ, ,ا,ٚ  munfasıl harflerden oluĢan kelimeler seçilmiĢtir. Osmanlı 

dönemi elifbâlarda bu Ģekilde baĢlamaktadır. Ancak dersin devamında ve ileriki 

sayfalarda da harfler önce bitiĢmeden tek tek yazılmıĢ yanındada bitiĢik hali verilmiĢtir. 

Bu sebeple diğer harflerde munfasıl olarak yazıldığı için bu tercih bir özellik arz 

etmemektedir. Ġlk bitiĢik yazılı kelime       و verilmiĢtir.   ن harfi birleĢirken Ģekil 

değiĢikliğine uğrayan bir harf olduğu için yeni bir bilgi gerektirmektedir. Bu sebeple 

biraz daha ileriki kelimelerde verilmesi gerekirdi.  5.satırın baĢında  , ,خ harfleri 

verilmiĢ ancak ilgili satırdaki kelimelerde خ harfi hiç kullanılmamıĢtır. Önce 

kelimelerde harfler bitiĢtirilmeden yazılmıĢ bir sonraki kutuda harflerin bitiĢtirilerek 

yazımı gösterilmiĢtir. Bu öğrenimi kolaylaĢtırmaktadır. Ancak her kelimeyi iki kere 

okuma durumu oluĢmaktadır. Genel olarak ilgili satırdaki harflerin sondaki hali ile ilgili 

kelime verilmemiĢtir.  

7.Ders: Esre konusu iĢlenmiĢtir. “Kalın harfleri ı-i arası bir sesle okutur” demektedir. 

Ara ses tanımı öğrenci tarafından algılanması zor olmaktadır. Seçilen kelimelerde 

harekeleme çeĢitlendirilmesi isabetli olmuĢtur.  vb. kelime 

kalıpları ile örnekler çeĢitlendirilmiĢtir.   Kalın harflerden sadece ق kullanılmıĢtır. 

8.Ders: Ötre konusu iĢlenmiĢtir. “Ġnce harfleri u-ü arası bir sesle okutur” demektedir. 

Seçilen kelimelerde harekeleme çeĢitlendirilmesi isabetli olmuĢtur. Kalın harflere 

yeterince yer verilmiĢtir. 

9.Ders: Harflerin cezimli okunuĢu baĢlığı verilmiĢ fakat nasıl okutacağı izah 

edilmemiĢtir. Halbuki önceki  derslerde  ilgili harekeler izah edilmiĢtir. Cezimin  izahı 

10. Derste yer almaktadır. Bu derste tüm harfler fethalı hemzenin üç harekeli hali ile 

tablo olarak verilmiĢtir. Yeterli zaman varsa okunması faydalıdır. Zaman kısıtlı 

olduğunda okunmayabilir.  

10.Ders: Cezimli kelimeler verilmiĢtir. Ġlk kelime   ْ  hem kolay anlaĢılabilir hem de , ا 

kolay okunabilir bir kelimedir. Harekeleme çeĢitlendirilmesi isabetli olmuĢtur. 

11.Ders: Kelime  alıĢtırma sayfası verilmiĢtir. 28 kelimeye yer verilmiĢ sadece 1 

kelimede cezim bulunmamakta diğer kelimeler hep cezimlidir. Cezim içermeyen 

kelimelere de yer verilmesi daha uygun olacaktır. 
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12.Ders: Harflerin uzatılarak okunması konusu iĢlenmiĢtir. Her harf üç uzatma harfi ile 

birlikte bir tablo oluĢturulmuĢtur. Üç uzatma harfinin birlikte aynı anda öğretimi zor 

olmaktadır. Bu sebepledir ki  ileriki derslerde her bir sayfada uzatma harfleri tek tek 

öğretilmiĢtir. Bu tablonun ileriki üç dersten sonra özet mahiyette verilmesi  daha uygun 

olacaktır.    

13.Ders: Uzatma harflerinden elif ile ilgili kelimeler verilmiĢtir. Uygun kelimeler 

seçilmiĢtir. Önce iki harf, sonra üç, sonra dört ve beĢ harfli kelimeler verilerek tedricilik 

uygulanmıĢtır. 

14.Ders: Uzatma harflerinden yâ ile ilgili kelimeler verilmiĢtir. Uygun kelimeler 

seçilmiĢtir. Önce iki harf, sonra üç, sonra dört ve beĢ harfli kelimeler verilerek tedricilik 

uygulanmıĢtır. Tüm kelimelerde uzatmada çeker iĢareti kullanılmıĢtır. Bazı kelimelerde 

çeker yerine esre harekesi de verilmesi öğrencinin uzatma iĢlemini çeker iĢareti ile değil 

de kurala kavrayarak okumasına katkı sağlanabilir.  

15.Ders: Uzatma harflerinden vav ile ilgili kelimeler verilmiĢtir. Uygun kelimeler 

seçilmiĢtir. Üç harfli kelimelere yer verilmemiĢtir. Sonda cemi‟ elifi olan ٚا ف س   gibi و 

kelimelere de yer verilmemiĢtir. Hatta sonraki tüm uzatmaları içeren alıĢtırma 

sayfasında da üç harfli kelimelere ve sonda cemi‟ elifi olan kelimelere  yine yer 

verilmemiĢtir. Bu konu ayrı olarak okunmayan elif baĢlığı ile 27. Derse bırakılmıĢtır. 

Bu tercih hem konuları çoğaltmıĢ, hemde konu bütünlüğünü bozmaktadır. 

16.Ders: AlıĢtırmalar- 2 baĢlığı altında tüm uzatmaları içeren alıĢtırma  kelimeleri 

verilmiĢtir. 

17.Ders: Harflerin Ģeddeli okunuĢu dersinde ilk sayfada     ا    ,ا    ,ا düzeniyle tüm harfler 

verilmiĢtir. Burada hemzenin harekesi değiĢtirilip Ģeddedi olan ana harfin harekesi hep 

Ģedde+üstün Ģeklindedir. Bu uygulama talim için tercih edilen bir Ģekildir. Fakat burada 

Ģeddeli öğretildiği için Ģeddenin harekesinin de     ا    ,ا    ,ا Ģeklinde değiĢtirilmesi daha 

öğretici olabilir. Ayrıca bu formatta konunun baĢında tüm harflerin tablo olarak 

verilmesi uygulamasının, karıĢık kelime okumasını gösterdikten sonra verilmesi  

denenebilir. Yani 17. Ders ile 18. Dersin yeri değiĢtirilebilir. Ayrıca Ģedde konusu 

cezim konusunun hemen ardından verilmesi daha anlaĢılır olmaktadır. Burada cezimden 

sonra  medler konusu yerleĢtirilmiĢ, sonra Ģeddeye geçilmiĢtir. 

18.Ders: “ġedde üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutur” açıklamasından ardından  

önce iki, sonra üç ve dört harfli kelimelere yer verilmiĢtir. ġeddenin yeri ikinci veya 
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üçüncü harfin üzerinde verilmesi de isabetli olmuĢtur. Ġlk kelime     ز ile ikinci kelime   ْ  ا 

kelimesi yer değiĢtirilmesi daha iyi olur. çünkü ز sesi zor bir sesdir. Cezim ve Ģedde 

derslerinde ilk kelimenin   ْ ْ   ve ا    .olması hem kolaylık hem de uyum sağlayacaktır ا 

19.Ders: AlıĢtırmalar- 3 baĢlığı altında birkaç cezimli kelime dıĢında Ģeddeli kelimeler 

verilmiĢtir. 

20.Ders: Ġki üstün ile ilgili kelimeler verilmiĢtir. Ġlk kelimede iki üstündeki destek elifi 

ayrı yazılmıĢ olması isabetli olmuĢtur. Ġlk kelimede ( ا  peltek harf olmasa daha uygun( ا ذ 

olabilir. Kelime seçimlerinde hem medli hem medsiz kelimeler ile kısa hemze ve tâ-i 

marbutaya yer verilmiĢtir. fakat destek elifi  yâ harfiyle yazılan   gibi 

kelimelere yer verilmemiĢtir.  

21.Ders: Ġki esre ile ilgili kelimeler verilmiĢtir. Kelime seçimlerinde hem medli hem 

medsiz kelimeler ile harfi medden vav, yâ ve elif ile birlikte iki esre kullanılmıĢtır. Tâ-i 

marbutaya yer verilmiĢtir. 

22.Ders: Ġki ötre ile ilgili kelimeler verilmiĢtir. Kelime seçimlerinde hem medli hem 

medsiz kelimeler ile harfi medden vav, yâ ve elif ile birlikte iki ötre kullanılmıĢtır. Tâ-i 

marbutaya yer verilmiĢtir. 

23. Ders: “Çeker: Önünde med harfi olsun/olmasın, o harfin uzatılacağını gösterir” 

açıklaması yapılmıĢtır. Sayfada verilen kelimeler ise önce  sonra da   gibi 

kelimeler yer verilmiĢtir. Burada bazı hatalardan söz edebilir. ,  bu iĢaretler Ģekil 

olarak aynı olsa da fonksiyonları farklı olduğu için isimleri aynı olmamalıdır. Nasıl ki  

 bu iĢaretler aynı olsa da harfin üstünde üstün, altında esre ismini alıyorsa alttaki 

iĢaret çeker üstteki iĢaretin ismi dik üstün vb. bir çok ismi bulunmaktadır. Çeker 

denmemektedir. Aslen bu karıĢıklığın sebebi Arap aleminde bu iĢaretin altta ve üste 

hareke olarak kullanılmayıp sadece Osmanlı med olan yerlerde bu iĢareti kullanmıĢtır. 

Ve çeker ismini sadece harfin altındaki bu iĢaret için kullanmıĢtır. Harfin üstündeki bu 

iĢaret için küçük bir elif iĢareti ismini kullanmıĢtır. Ayrıca çeker konusu müstakil bir 

konu olmayıp  harfi med konusunda ya harfi medi olan kelimelerde kullanılan bir 

iĢarettir. O konuda zaten öğretilmiĢ oluyor. Ayrıca zamir konusunda da bu iĢaret 

kullanılmaktadır. Burada da  14. Derste bu iĢaret öğretilmiĢtir. Burada zait olmuĢtur. 

Konuları gereksiz yere çoğaltmak eğitimde  karıĢıklığa sebebiyet vermektedir.  
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24.Ders: “Vav ve yâ Ģeklinde yazılan elif” konusu iĢlenmiĢtir. Ġlk kelimede olan  

yerine dördüncü kelime olan  kelimesi  tercih edilirse ya harfinin ayrı yazılması 

sebebiyle daha anlaĢılır olacaktır. Son iki satırda vav ve yâ Ģeklinde yazılan elifler 

karıĢık olarak verilmiĢtir. Vav olanlar ayrı, yâ olanların ayrı verilmesi daha sistematik 

bir eğitim sağlayacaktır. Ayrıca baĢlık “Uzatma harfi elif yerine yazılan vav ve yâ 

harfleri”  Ģeklinde ifade edilmesi konuyu daha anlaĢılır kılacaktır. 

25.Ders: “Zamir  kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak, cezmli ve harekesiz ise 

uzatılmadan okunur.” Ġzahından sonra önce uzatılan zamirler sonra uzatılmayan 

zamirler verilmiĢtir. Zamirlerin uzatılması özellik olduğu için önce düz uzatmadan 

okunan zamirleri sonra uzatılan zamirlerin verilmesi, bilginin ve uygulamanın üzerine 

eklenerek verilmesi daha uygun olabilir.  

26.Ders: “El Takısı” baĢlığı altında tek sayfada izaharı kameriyye ve idğamı Ģemsiyye 

verilmiĢtir. BaĢlıktan baĢka izah yapılmamıĢtır. Öğrenciye izah yapılmadan harekeye 

göre okunacağı için özel bilgi gerektirmemektedir. Bu sebeple bu ders elifbâda olmasa 

da  bir eksiklik hissedilmeyecektir. 

27.Ders: “Okunmayan elif ve eliflam” baĢlığı altında sayfanın yarısında cemi 

kelimelerdeki okunmayan elif gösterilmiĢtir. Bu konu vav harfi meddi içerisinde 

gösterilebilir. Sayfanın diğer yarısında da  el takısının öncesine kelime ve harf ilavesiyle 

el takısı olan kelimelere geçiĢ gösterilmiĢtir. Bu konu da el takısı  içerisinde 

gösterilebilir. 27. Ders suni olarak oluĢturulmuĢtur. Kadim elifbâlarda böyle müstakil 

bir konu bulunmamaktadır. 

28.Ders: Bu derste 5 konu iĢlenmiĢtir. Lafzatullah, hurufu mukata‟a medd-i muttasıl, 

medd-i munfasıl ve medd-i lazım ile med-kasır konusu. Bir ders içerisinde bu kadar çok 

çeĢitli konu iĢlenmesi ve kavranması imkansız denecek kadar zordur. 26 ve 27. Dersler 

pek mühim olmamasına rağmen birer sayfa ayrılmıĢ,  en önemli konular tek sayfaya 

sıkıĢtırılmıĢtır. Medd-i muttasıl, munfasıl ve lazım ile ilgili konular elifbâların çoğunda 

da olduğu gibi meddi tabii‟nin arkasından iĢlenmesi daha uygun olmaktadır. Med-kasır 

konusuna değinilmesi yerinde olmuĢtur. Çünkü Kur‟anı Kerimde yaklaĢık 500 kelimede 

kasr ve 250 kelimede med iĢareti bulunmaktadır. Bir çok elifbâda bu konuya hiç 

değinilmemektedir. 
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Vakf konusu iĢlenmemiĢtir. Elifbânın sonuna ser levha olarak Fatiha Sûresi ile Bakara 

Sûresi 1-5 ayetleri eklenmiĢ, ardından dualar ve  en sonda da  kısa tecvid  bilgileri  

eklenmiĢtir. 

3.3.3. Tecvidli  Kur‟an Okuma Rehberi (Davut Kaya) 

Bu elifbâ Din ĠĢleri Yüksek Kurulu‟nun 21.02.2008   gün ve 17 sayılı  kararıyla Diyanet 

ĠĢleri  BaĢkanlığı tarafından yayımlanmıĢtır. Elifbâ bilgisayar fontu ile yazılmıĢtır. 

Ġncelemede izah sayfalarına sadece gerekli görüldüğünde değinilmiĢ, kelimelerin 

yazıldığı ders sayfaları esas alınmıĢtır. 

Sayfa 11: “Harflerin Ģekilleri” baĢlığı altında 5x6 kutu çizilerek 28 harf yerleĢtirilmiĢtir. 

Ġlk kutuda elifin yanına kısa hemze iĢareti koyulmuĢtur (اء). Bu sanki elifin ikinci 

yazılıĢıymıĢ gibi algılanmaktadır. Yani hemze harfi elif diye öğretilmektedir. Arap 

elifbâlarında  kıvrık hemze sonda, yâ  harfinden önce ayrı bir kutuda gösterilmektedir. 

Kalın harfler alfabenin içinde kırmızı renkte gösterilmiĢtir. Kalın harfler ezberlenmesi 

gerektiği için ayrı bir tablo olarak verilmelidir. S.16 da ses benzerliği olan harfler için 

bile ayrı tablo oluĢturulmuĢken kalın harfler için de ayrı bir tablo oluĢturulması 

gerekirdi. bilgisayar fontu kullanıldığından  iki türlü yazılıĢı olan harfler hiç 

gösterilmemiĢtir.  

Sayfa 15: “Harfleri ayrı ayrı tanıma”  baĢlığı altında harfler karıĢık yazılarak alfabe 

tablosu oluĢturulmuĢtur. Öğrenci tarafından harflerin isimlerinin sırasıyla öğrenilip 

Ģekillerinin öğrenilmemesi sebebiyle ezberi bozmak için hazırlanmıĢtır. 

Sayfa 17: Üstün konusunda 28 harf, alfabetik sırayla tablo oluĢturularak her biri sadece 

üstün hareke ile harekelenmiĢtir. Bu Ģekilde alfabetik diziliĢ, öğrenciyi konuyu öğrenme 

yerine ezberlemeye sevketmektedir. Halbuki  15.sayfada  alfabetik sıranın ezberinin 

bozması   hedeflenmiĢtir.  

Sayfa 18: Esre konusunda 28 harf, alfabetik sırayla tablo oluĢturularak her biri sadece 

esre hareke ile harekelenmiĢtir. 

Sayfa 19: Ötre konusunda 28 harf, alfabetik sırayla tablo oluĢturularak her biri sadece 

ötre hareke ile harekelenmiĢtir. 

Sayfa 21,22,23 ve 24: “Harflerin baĢta, ortada ve sonda yazılıĢ Ģekilleri” baĢlığı altında 

tüm harfler 4 sayfada tamamlanmıĢtır. Harfler kelime oluĢtururken hem ayrık  hem de 

bitiĢik yazılarak gösterilmiĢtir.   ر   , ا   خ   ذ  kelimesi ظ   ي   gibi . hemzenin ortada yazılıĢında ا   
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yerine   ً ط     kelimesi verilebilirdi. Nitekim hemzenin sonda yazılıĢında   ظ       

kelimesindeki verilmiĢ, ortada ve sondaki Ģekil aynı olmuĢtur. Bu derste aslolan 

kelimenin baĢı ortası sonu değil yazım Ģekli olarak harflerin baĢta orta sonda yazılıĢıdır. 

Harfler sonraki harfe bitiĢirken baĢ tarafı (yarısı) yazılır. Öğrenci tarafından da böylece 

tanınır. Fakat bazı harfler bitiĢme özelliğinden dolayı yeni bir Ģekil alır. ع,ن,ٜ harfleri 

gibi. Bu harfler hep alfabenin son 10 harfi içerisindedir. Bu harflerin ayrıca öğretilmesi 

lazımdır. Harflerin bitiĢmesinde hemen ilk sayfada bu harflerin kullanılmaması gerekir. 

Burada   harfin öğretilirken     ع ٌ kelimesinde ع harfi, ث  harfin öğretilirken   و   س 

kelimesinde ن harfi kullanılmıĢtır. BirleĢmede tamamen bilgisayar birleĢimi kullanılmıĢ 

el yazısı birleĢimlerine yer verilmemiĢtir. Bazı kelimeler Kur‟an‟da bulunmamaktadır.    

harfin öğretilirken      ٍش , ث  harfin öğretilirken   ـ ١ ص (doğrusu   ـ  ش olup uzatma konusu 

iĢlenmediğinden kelimenin yapısı bozulmuĢtur), غ harfin öğretilirken   ن , بٍ  ػ harfin 

öğretilirken   ى ط    kelimesi gibi.  

22. sayfada son öğretilen harf ؾ tır bu harfin grubu olan ق harfi sonraki sayfaya 

bırakılarak grup harf bölünmüĢtür. ال  harfi alfabenin baĢında öğretilmiĢ fakat burada 

kelimede kullanılmamıĢtır.    ال  ِ  gibi  

Sayfa 25: “Kendisinden sonrakine bitiĢmeyen harfler” baĢlığı altında munfasıl harfler 

izah edilerek peĢinden örneklere geçilmiĢtir. Bir önceki ders içerisinde bu konu izah 

edilmiĢ ancak burada pekiĢtirmek için yeni bir ders sayfası oluĢturulmuĢtur. Bu vb. 

tekrar sayfaları elifbâ eğitimin süresini uzatmaktadır. Bu sayfadaki kelimelerde müstakil 

ya harflerinin altında iki nokta kullanılmıĢtır ki Kur‟an-ı Kerimde bu Ģekilde 

kullanılmamaktadır.   ٞ  .gibi ٠ د 

Sayfa 26, 27 ve 28: ġekil bezerliği olan harfler diye tüm harfler yeniden baĢta ortada 

sonda yazılıĢ kelimeleri verilmiĢtir. Burada sadece  ن,ي,ا  ve  , ,ث,ْ,ٜ peĢpeĢe 

getirilmiĢ diğer harfler kendi gruplarında gösterilmiĢtir. Halbuki 21.,22.,23. ve 

24.sayfalarda aynı hedefe ulaĢılabilir. Eğer bu ihtiyaç ise o zaman baĢta ortada sonda 

dersi alfabetik sıralama ile değil de sadece bu Ģekilde  verililerek ders sayısı 

fazlalaĢtırılmamıĢ olur. 

Sayfa 30, 31 ve 32; Üstün harekeli kelimelerden oluĢan bir ders sayfası, Esre harekeli 

kelimelerden oluĢan bir ders sayfası, Ötre harekeli kelimelerden oluĢan bir ders sayfası 

verilmiĢtir. Gelinen bu derse kadar öğrenci harekeleri öğrenmiĢ durumdadır. Bu sebeple 

bu derslere ihtiyaç duyulmamaktadır. Ayrıca esre harekeli sayfada 35 kelime olup hepsi 
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 aynı hareke düzenine sahiptir. Bu durum öğrenciyi ritim ezberine sevk 

etmektedir.  

Sayfa 33, 34, 35 ve 36; Kalın harflerin bulunduğu kelimelerden oluĢan bir ders sayfası,  

ince harflerin bulunduğu örnek kelimelerden oluĢan bir ders sayfası, Peltek harflerin 

bulunduğu örnek kelimelerden oluĢan iki  ders sayfası hazırlanmıĢtır. Gelinen bu derse 

kadar öğrenci zaten bu ayrımı öğrenmiĢ olması gerekirdi. 

Sayfa 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 ; Bu altı sayfada cezim konusu iĢlenmiĢtir. BirleĢme 

konusundan   bu derse kadar  yaklaĢık 500 kelime  verilmiĢtir.  cezim ve Ģedde konusu, 

harfleri birleĢtirmeden önce verilmiĢ olsaydı bu kelimeler içinde de cezim ve Ģedde 

kullanılmıĢ ve yerleĢmiĢ olurdu. Bir sayfa …    ا    ,ا , bir sayfa …     ا    ,ا, bir sayfa … 

 .iki sayfada cezimli örnek kelimeler, bir sayfada cezimli hemzeler verilmiĢtir ا    ,ا    

Cezimli hemzeler konusunun müstakil iĢlenmesi bu konunun daha iyi kavranmasına 

katkı sağlamaktadır. Çünkü cezimli hemzeler öğrenciler tarafından zor öğrenilmektedir. 

Sayfa 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 ; Bu yedi sayfada Ģedde konusu iĢlenmiĢtir. Cezim 

konusundaki sistem uygulanmıĢtır. 

Sayfa 50 ve 51; Önce bir sayfada iki üstün ile tüm harfler tek tek harekelenmiĢ, sonraki 

sayfada da iki üstünlü kelimeler verilmiĢtir. Henüz med konusu iĢlenmediği için  içinde 

med harfi olmayan kelimeler seçilmiĢtir. Halbuki tenvinli kelimeler genellikle medlidir. 

Sayfa 52 ve 53; Önce bir sayfada iki esre ile tüm harfler tek tek harekelenmiĢ, sonraki 

sayfada da iki esreli kelimeler verilmiĢtir. 

Sayfa 54 ve 55; Önce bir sayfada iki ötre ile tüm harfler tek tek harekelenmiĢ, sonraki 

sayfada da iki ötreli kelimeler verilmiĢtir. 

Burada elifbâ bölümü bitirilmiĢ Namaz duaları ve kısa sureler yer verilmiĢtir. Sonra 

tecvid ismiyle 2.bölüme geçilmiĢtir. 

Sayfa 69 ve 70; Uzatma harflerinden ilk önce vav harfi iĢlenmiĢtir. Elifbâlarda genel 

olarak önce uzatma harflerinden  elif  öğretilmektedir. E-a doğal sesi daha kolay 

öğrenilmektedir. Önce bir sayfada tek tek tüm harflerin önüne uzatma harfi ٚ  

konmuĢtur. Sonraki sayfada da kelimeler verilmiĢtir. Kelimelerde uzatma harfi vav ile 

biten ا  ٍٛ ع    .gibi hiçbir kelime kullanılmamıĢtır ج 
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Sayfa 71 ve 72; Önce bir sayfada tek tek tüm harflerin önüne uzatma harfi ٜ konmuĢtur. 

Sonraki sayfada da kelimeler verilmiĢtir. Ġlk sayfada uzatma için hiç çeker iĢaretine yer 

verilmemiĢken ikinci sayfadaki örneklerin tamamı çeker iĢareti ile yazılmıĢtır. Bu 

derste, önceki derste öğrenilen uzatma harfi vav ve  yâ uzatma harfi birlikte  ٝ ح   ٛ٠ gibi 

hiçbir kelimede  kullanılmamıĢtır. Kelimelerde sadece uzatma harfi yâ vardır. 

Sayfa 73 ve 74; Önce bir sayfada tek tek tüm harflerin önüne uzatma harfi elif  (ا ) 

konmuĢtur. Sonraki sayfada da kelimeler verilmiĢtir. Bu derste, önceki derste öğrenilen 

uzatma harfi vav ve  ya harfleri elif  (ا ) harfi ile kombine edilmemiĢtir.   ٕاٚ   ى gibi . Farklı 

uzatma harflerinin bir kelime içersinde kullanılması önceki uzatma harfinin pekiĢmesi 

ve senkronize edilmesi konunun yerleĢmesi açısından faydalı olacaktır. 

Sayfa  75;  Uzatma iĢareti olarak dik üstün ve med iĢareti konusu oluĢturulmuĢtur. Fakat 

dik üstün (gizli elif), medd-i munfasıl, medd-i muttasıl, medd-i lazım, huruf-u 

mukatta‟a, elifi maksure ve zamir gibi bir çok konu içeren kelimeler verilmiĢtir ki 

bunun öğretilmesi çok zordur. Bu derste henüz  iĢlenmemiĢ fakat sonraki derslerde 

iĢlenecek olan  konulardan  zamir, elifi maksure ve huruf-u mukatta‟a ile ilgili 

kelimelere yer verilmiĢtir. 

Sayfa  76;  Uzatan elif yerini tutan vav ve yâ harfleri konusunda 7 adet vav lı kelimeler 

verilmiĢtir. Sayfada 8 kutu çizilmiĢ ve bir kutu boĢ bırakılmıĢtır. Kur‟an-ı Kerimde bu 

özellikte toplam 8 çeĢit kelime bulunmaktadır. 

 

Tablo 29: Uzatan elif yerini tutan vav ve yâ harfleri hakkında vavlı kelimeler. 

  kelimesi de   verilse tüm kelimeler gösterilmiĢ olur. Sonra elifi maksure 

konusu iĢlenmiĢtir. Elif yerine yazılan ye harfi nin sadece sonda olduğu kelimeler 

seçilmiĢtir.  

  gibi elifi maksurenin arada olduğu kelimelere hiç yer verilmemiĢtir. 

Sayfa  77 ve 78;   Uzatan ve uzatmayan zamir konusu iĢlenmiĢtir. Zamir konusunda 

önce uzatılan zamirleri sonra uzatılmayan zamirlere yer verilmiĢtir. Sıralamada önce 

uzatılmayan sonra uzatılan zamir olması değerlendirilebilir. 
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Sayfa  79;   “Okunmayan elif” baĢlığı altında sayfanın yarısında cemi kelimelerdeki 

okunmayan elif gösterilmiĢtir. Bu konu, vav harfi meddi içerisinde gösterilebilir. Kadim 

elifbâlarda böyle müstakil bir konu bulunmamaktadır. 

Sayfa  80, 81 ;   Ġdğam-ı ġemsiyye ve izharı kameriyye konusu iĢlenmiĢtir. 

Sayfa  82;   Vasıl ve katı‟ hemzesi iĢlenmiĢtir. Arap elifbâlarında bu konuya özel yer 

verilmektedir. Ancak bu konunun bir sayfa ile elifbâda öğretilebilmesi çok zordur. 

Sayfa  83;  Lafzatullah konusu iĢlenmiĢtir. 

Sayfa  84;  Huruf-u Mukatta‟a konusu iĢlenmiĢtir. 

Sayfa  86, 87 ve 88;  Vakıf ve secavend  konusu iĢlenmiĢtir. 

111 sayfadan oluĢan kitabın  90 sayfası elifbâ olup 58 sayfası Arapça metinli okuma 

sayfası, kalan sayfalar izahlardan oluĢmaktadır.  90-111 sayfaları arasında tecvid ve 

detay konulara yer verilmiĢtir. 

3.3.4. Kur‟an Öğreniyorum ( Osman Eğin, Hüseyin Öresin) 

 Bu elifbâ  Eser Ġnceleme Komisyonu‟nun 19.01.2015 tarih ve 25 sayılı kararıyla 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı tarafından yayımlanmıĢtır. Elifbâ   

“http://Kur‟an.diyanet.gov.tr/elifbâ” web sayfasında sesli ve görsel olarak dijital 

platformda da sunulmuĢtur. Elifbânın 54. sayfasında pekiĢtirme olarak mürselat 

Sûresinin 1-13 ayetleri    Resmi Osmani Kur‟an imlası ile verilmiĢtir. Ayrıca Arap 

aleminde Resmi Osmaniye göre hazırlanmıĢ ve  yaygın olan “El-Kâidetü‟n-Nuraniyye” 

isimli elifbâya çok yakın hazırlanmıĢtır. Bu elifbâyı DĠB. nın Mushaflarda Resmi 

Osmani‟ye geçiĢ çalıĢmasının bir unsuru olarak görmekteyiz. 

 Bu elifbâda birbirleriyle ilgili konular önce tek tek, sonrada bir arada 

“karĢılaĢtırma” sayfalarında mukayeseli sunulması bir yenilik olmuĢtur.  Örnek olarak 

 .fetha, fethanın meddi ve fethanın tenvini peĢpeĢe verilmiĢtir ب  ,ب  ,   

 Elifbânın isimleri aynı fakat içeriği farklı  iki   baskısı mevcuttur. Birbirinden 

farkı ise birinde diğer elifbânın içeriğinin tamamı olup ilave olarak  elifbânın sonunda 

detaylı tecvit konuları verilmiĢ ve bu elifbâda uygulama sayfalarındaki alıĢtırma 

kelimeleri diğerinden fazla tutulmulmuĢtur. Ve bu fazla kelimeler genellikle  Resmi 

Osmani imla ile yazılmıĢtır. Biz burada kısa olanı inceledik. 

http://kuran.diyanet.gov.tr/elifba
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 Bilgisayar hattı ile yazılan elifbâda sadece 7  sayfada ikinci renk olarak kırmızı 

kullanılmıĢtır. Diğer dersler tek siyah renkte yazılmıĢtır. Ġki Ģekilde yazılabilen harflerin 

ikinci Ģekline yer verilmemiĢtir.  

 1.Ders: Harfler konusu olup toplam 10 sayfadan oluĢmaktadır.  9.sayfada harfler 

5x6 kutu  sisteminde yazılmıĢtır. Grup harfler ayrı ayrı kutularda ve biri satırın sonunda 

diğeri alt satırın baĢında kalarak gruplar bölünmüĢtür. ال  harfine yer verilmemiĢtir. Ġlk 

derste ال  olduğu zaman  bu harf için açıklama yapılması hem zaman kaybı hem kafa 

karıĢıklığına sebebiyet vermektedir.  harflerinde önce ha ,sonra vav harfi 

getirilerek ilk defa orijinal sıraya yer verilmiĢtir. 10. ve 11. sayfalarda harflerin 

Ģekillerinin altında Arapça harflerle isimleri yazılmaktadır. Öğrenci henüz Arapça 

kelimeleri okumasını bilmediği için bu sayfa bu aĢamada öğrenciye bir fayda 

sağlamamaktadır. Osmanlıca elifbâlarda öğrenci Arapçayı okumayı öğrendikten sonra 

bu sayfa elifbânın en sonunda verilmektedir. Harfler tablosunda tek renk kullanılmıĢ 

kalın ve peltek harfler tablo içerisinde belirtilmemiĢtir ki doğru bir uygulamadır. 12. 

Sayfada önce ince harfler bir tabloda, sonra kalın harfler altında ikinci ayrı bir tabloda 

verilmiĢtir. Önce az olan (7 tane ) kalın harfler verilirse sonra kalan ince harfler 

denilirse ince harfleri göstermeden de aynı amaca ulaĢılabilir. 13.,14. Ve 15. sayfalarda 

harflerin baĢta, ortada, sonda yazılıĢını öğretmek için kelimeler harekesiz ve ilgili harf 

kırmızı renkli olarak yazılmıĢ ve yazılan kelimelerde kelime okunuĢu değil harflerin 

tanınarak isimlerinin söylenmesi istenmiĢtir. Bu Arap aleminde kullanılan elifbâlarda 

uygulanan ve yerinde bir uygulamadır. Fakat ana harfler henüz öğrenilmeden hemen 

üçüncü satırda üst üste  ا,ٚ,ٜ  üzerine yazılan kısa hemzeye  ئ,ؤ,أ Ģeklinde yer verilmesi 

uygun olmamıĢtır. Bu konu kafa karıĢıklığına sebebiyet vermemesi için ilerde verilmesi 

daha uygun olabilir. Eğer kısa hemze müfredata baĢta dahil edilecekse ilk derste de yer 

verilmesi gerekir.  El-Kâidetü‟n-Nuraniyye” isimli elifbâda kısa hemze sonda yâ  

harfinden önce ayrı bir kutuda gösterilmektedir. Üçüncü satırın baĢında yer alan عث  أب

kelimesinde elif üstünde hemze ülkemizde ilerde basılacak resmi Osmani imlalı 

Kur‟anlarda  kullanılması  hedeflenmiĢ olsa da mevcut basılan Kur‟anlarda  henüz 

kullanılmamaktadır. عث  harfi birleĢirken Ģekil değiĢikliğine uğrayan ع kelimesinde أب

bir harf olduğu için yeni bir bilgi gerektirmektedir. Bu sebeple ع harfi baĢta 

kullanılmaması biraz daha ileriki kelimelerde verilmesi gerekirdi. Aynı Ģekilde Ģekil 

değiĢimine uğrayan bir harf olan  kef harfi de erken kullanılmıĢtır. Harflerin birleĢme 

Ģekilleri hep bilgisayar hattına göre olup el yazması birleĢme Ģekillerine hiç yer 
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verilmemiĢtir. Kelimeler genel olarak üç harften oluĢmakta bazen de dört harften 

oluĢmaktadır. Ġki harfli kelimelere de yer verilirse daha öğretici olmaktadır. 16. Sayfada 

Kalın harfler, 17. Sayfada peltek harfler ayrıca tekrardan ayrı bir tablo olarak baĢta 

ortada sonda düzeninde gösterilmiĢtir. 18. Sayfada ayrı grup olan fakat Ģekil olarak 

birbirine benzeyen harfler ile noktalı harflerden oluĢan kelimeler verilerek harfler 

pekiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Genel olarak tüm elifbâlarda, hem ana dersler hem 

alıĢtırmalar aynı kitap içinde verilmektedir. Bunun yerine alıĢtırmalar öğrenci çalıĢma 

kitabı ismiyle ayrı bir  yardımcı elifbâ hazırlanıp orada verilmesi tercihimizdir.  

 2.Ders: Fetha baĢlığı altında fetha hareke harflere “e” sesi verir denilmiĢ. “a” 

sesine hiç yer verilmemiĢtir.  Ġki sayfadan oluĢan bu derste önce bir sayfada tek tek tüm 

harfler fetha harekeyle gösterilmiĢ.  Sonraki sayfada da kelimeler verilmiĢtir. 

Elifbânın genel formatında alfabetik sıraya uyarak ince harfler ile kalın harfler bir arada 

verilmeyip hep önce ince harfler sonra kalın harfler kendi arasında sırayla iki bölüm 

olarak verilmiĢtir. Harekeye geçildiği için Ra harfine fetha ve damme harekede kalın 

harfler arasında yerini almıĢtır.  Harfler ayrı ayrı kutularda yazılmıĢ olsa da her satırda 

dört-beĢ harf yazılarak bu dört-beĢ harf bir kelime gibi ritmik sistemle okunması 

istenmiĢtir. 

 Ġnce harfler ile kalın harfleri ayrı ayrı tablolarda vermek kalın ince temyizini  

düĢünmeden/bilmeden okunacağı için öğrenmeyi zorlaĢtırma ihtimali vardır.  Bunun 

yerine klasik elifbâlardaki gibi kalın ve ince harflerin karma verilmesi daha öğretici 

olabilir.  

 20. sayfada ilk kelime okunuĢuna geçilmektedir. Üç harfli 24 kelime içerisinde 

72 harf kullanılmasına rağmen 6 harfe yani غ,ظ,ط,ق,ؾ,ٜ harflerine hiç yer 

verilmemiĢtir. Bu harfleden 5‟i kalın harftir. bu durumda öğrenci kalın harfleri 

seslendirmeyi tam öğreneceği söylenemez. 

 3.Ders: Fethanın uzatılması konusunda sol yanındaki harekesiz elif veya harfin 

kendi üzerindeki dikey fetha sebebiyle uzatılacağı açıklanmıĢtır. Ve harfler  Önce 

ince harfler, sonra kalın harfler kendi arasında sırayla medli olarak iki Ģekilde   

verilmiĢtir. Elifbânın genelinde kavramların Arapçası kullanılmasına özen gösterilse de 

burada  matematiksel bir kavram olan dikey terimi “dikey fetha”  Ģeklinde 
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kullanılmıĢtır. Bu iĢarete medli fetha ismi verilebilir. Bu iĢaret Arap aleminde tek baĢına 

kullanılmayıp fetha harekeyle birlikte kullanılmakta ismi de elif-i sağıra‟dır.   

 KarĢılaĢtırma dersi:    ,  ب  fetha  ve fethanın meddi peĢpeĢe verilmiĢtir. Ġki sayfa 

içerisinde önce ince harfler, sonra kalın harfler kendi arasında sırayla bir satır medsiz ve 

bir satır medli olarak iki Ģekilde  karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. Sütun 

düzeninde iki Ģerli olarak okunması istenmiĢtir. 

 Uygulama dersi:  Harf-i medden elif ile  medd-i tabii konusu  isim verilmeden 

sadece uzatma dersi olarak bir sayfada örnek kelimeler iĢlenmiĢtir. 24 kelimeden oluĢan 

dersin son yarısı elifi maksureye ayrılmıĢtır. Diğer elifbâlarda müstakil olarak verilen 

“elif yerine yazılan ya ve vav dersi” burada hiçbir izah yapılmadan uzatma harfi elif ile 

birleĢtirilmiĢtir. Konular birbirine karıĢtırılarak verilmiĢtir. Bu durum öğrenmeyi 

zorlaĢtıracaktır. En azından harekesi olmayan harfler okunmaz denilerek genel bir ifade 

kullanılabilir. 3. Dersin baĢında verilen  bilgileri bu konuyla ilgili sayılamaz. 

Elif yönünde uzatmanın 4 çeĢidi bulunmaktadır.  burada sadece iki çeĢide 

örnek verilmiĢtir. Daha sonra da bu konu iĢlenmemiĢ eksik bırakılmıĢtır. 

 4.Ders: Fethanın Tenvini (Ġki Fetha) baĢlığı altında harflere “en” sesi verir 

denilmiĢ. Kalın harflerdeki “a” sesine hiç yer verilmemiĢtir. Biri Türkçe biri Arapça 

kökenli olan “Ġki Fetha” kelimesi yerine parantezde  iki üstün denebilir.   Bu derste önce 

bir sayfada tek tek tüm harfler fetha tenvini  ile gösterilmiĢ. Fetha tenvininin peĢine 

destek elifi bulunur. Sadece yuvarlak ta ile kısa hemzede bulunmamaktadır. Ayrıca 

destek elifi yerine ya harfi de  gibi yazılmaktadır. Bu durumlar 

yansıtılmamıĢtır.  

 KarĢılaĢtırma dersi: iki sayfada da    ,  ب  ,ب  Ģeklinde fethanın üç konumu olan 

fetha, fethanın meddi ve fethanın tenvini birer satırlı olarak alt altta  verilmiĢtir. Ġki 

sayfa içerisinde önce ince harfler, sonra kalın harfler kendi arasında sırayla bir satır 

medsiz bir satır medli ve bir satır da tenvinli   olarak üç Ģekilde  karĢılaĢtırmalı olarak 

verilmiĢtir. 

 Uygulama dersi:  Fethanın üç konumu olan fetha, fethanın meddi ve fethanın 

tenvini ile ilgili alıĢtırma kelimeleri verilmiĢtir. Elifi mukadder konusu daha önce 

gösterilmiĢ fakat ilk örnek kelime  burada verilmiĢtir. Elifi maklube konusu hiç 
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anlatılmadan burada   kelimesi verilmiĢtir.  kelimesi Resmi Osmani imla ile 

yazılmıĢtır. Eğer bu çalıĢmada Resmi Osmani‟ye geçiĢ için alt yapı hazırlama hedefi 

güdülüyorsa medli fetha  iĢareti ile ilgili kelimeler bir konu içerisinde toplanmalıdır. 

Dağınık olarak farklı farklı konular içinde verilmemelidir.  

 5.Ders: Kesra bütün harflere “i” sesi verir denilerek diğer elifbâlardaki kalın 

harflere “ı” sesi verir hatalı cümlesine dikkat çekilmiĢtir.  Ġki sayfadan oluĢan bu derste 

önce bir sayfada diğer derslerde olduğu gibi tek tek   önce ince harfler, sonra kalın 

harfler kendi arasında sırayla kesra harekeyle gösterilmiĢ.  Sonraki sayfada da kelimeler 

verilmiĢtir 

 Uygulama dersi: Kesranın uzatılan ve uzatılmayan durumlarıyla ilgili alıĢtırma 

kelimeleri verilmiĢtir. Sayfada bulunan  kelimesi hem Resmi Osmani imla ile hem 

de sonunda elif eksik yazılmıĢtır. Kelimenin ülkemizdeki mushaflardaki yazılıĢı  

Ģeklindedir. Ayrıca elifi maksure ile ilgili kelimelerede yer verilmiĢtir.  

kelimesinde yâ harfinin  harekeli olması uygun olamamıĢtır. 

 6.Ders: Kesranın uzatılması konusunda kesra harekeden sonra gelen “harekesiz 

ya harfi ve dikey kesra” harfin uzatılarak okunması gerektiğini ifade eder denilmiĢtir. 

Kesra harekeden sonra dört sayfadan oluĢan bu derste önce bir sayfada tek tek   önce 

ince harfler, sonra kalın harfler kendi arasında sırayla çeker iĢeretli  ve önünde ya 

uzatma harfi ile   gösterilmiĢ. Bizzat kesra hareke hiç kullanılmamıĢtır.   Arap aleminde 

bu iĢaret hiç kullanılmamaktadır. Bu durumda kesra harekenin bizzat kendisi 

kullanılmaktadır. 

 KarĢılaĢtırma dersi: Kesra  ve kesranın meddi peĢpeĢe verilmiĢtir. Ġki sayfa 

içerisinde önce ince harfler, sonra kalın harfler kendi arasında sırayla bir satır medsiz ve 

bir satır medli olarak iki Ģekilde  karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir.   Kur‟an‟da 52 

yerde  hemze altında çeker iĢareti olup hemzeden sonrada uzatma harfi ya 

kullanılmaktadır. burada  hemze üzerinde medli fetha gibi düĢünülerek hata ile önüne 

med harfi konmamıĢtır. 

 Uygulama dersi: Kesranın uzatılan ve uzatılmayan durumlarıyla ilgili alıĢtırma 

kelimeleri verilmiĢtir. 18 kelimeden 4 tanesi zamir ile ilgilidir. Bu kelimeler 14. derste 

anlatılacak olan zamir konusuna içerisinde verilmelidir. Yâ uzatma harfi ile elif uzatma 
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harfini birlikte içeren kelimelere yer verilmesi  önceki bilgilerin unutulmamasına katkı 

sağlamaktadır. 

 7.Ders: Kesranın Tenvini (Ġki Kesra) baĢlığı altında kesra harekedeki “i” sesi 

tenvininde “in” sesine dönüĢür denilmiĢtir. Bu derste önce bir sayfada tek tek tüm 

harfler fetha tenvini  ile gösterilmiĢ.  

 KarĢılaĢtırma dersi: iki sayfada da Ģeklinde kesranın üç konumu olan 

kesra, kesranın meddi ve kesraanın tenvini birer satırlı olarak alt altta  verilmiĢtir. Ġki 

sayfa içerisinde önce ince harfler, sonra kalın harfler kendi arasında sırayla bir satır 

medsiz bir satır medli ve bir satır da tenvinli   olarak üç Ģekilde  karĢılaĢtırmalı olarak 

verilmiĢtir. 

 Uygulama dersi:  Tüm kelimeler kesra tenvinli olmakla bereber kelimeler aynı 

zamanda geçmiĢ tüm konuları da içermektedir.  kelimesi Resmi Osmani imla ile 

yazılmıĢtır. 

 8.Ders: Damme ince sesli harflere “ü-u arası” bir ses; kalın sesli harflere  “u” 

sesi verir denilmektedir. Burada bir ara ses tanımı yapılmıĢtır. Bunu karĢılamak için 

Türçedeki Türk Dil Kurumu‟nca tanımlanan ince û sesi kullanılabilir. Billûr 

kelimesindeki û sesi  gibi. Ġki sayfadan oluĢan bu derste önce bir sayfada tek tek tüm 

harfler fetha harekeyle gösterilmiĢ.  Sonraki sayfada da kelimeler verilmiĢtir. 

 KarĢılaĢtırma dersi: Damme  ve dammenin meddi peĢpeĢe verilmiĢtir. Ġki sayfa 

içerisinde önce ince harfler, sonra kalın harfler kendi arasında sırayla bir satır medsiz ve 

bir satır medli olarak  iki Ģekilde   karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir.    

 Uygulama dersi: Dammenin uzatılan ve uzatılmayan durumlarıyla ilgili alıĢtırma 

kelimeleri verilmiĢtir. 

 10.Ders: Dammenin Tenvini (Ġki Damme) baĢlığı altında damme harekedeki “u” 

sesini  “un” sesine dönüĢtürür denilmiĢtir. Damme konusundaki izahla birebir uyumlu 

olabilir. Veya kısaca damme sesine “n” sesi eklenir, diyerek te izah edilebilir. 

Bu derste önce bir sayfada tek tek tüm harfler damme tenvini  ile gösterilmiĢ.  

 KarĢılaĢtırma dersi: iki sayfada da Ģeklinde diğer derslerde olduğu 

gibi dammenin üç konumu olan damme, dammenin meddi ve dammenin tenvini birer 

satırlı olarak alt altta  verilmiĢtir.  
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 Uygulama dersi:  Tüm kelimeler damme tenvinli olmakla bereber kelimeler aynı 

zamanda geçmiĢ   konuları da içermektedir.  kelimesi Resmi Osmani imla ile 

yazılmıĢtır. Ayrıca bir kelime iki tane vav uzatma harfi geçen kelimelerde eklenebilir. 

 11.Ders: Cezm (Harflerin BirleĢtirilmesi) baĢlığı altında Cezm, üzerinde 

bulunduğu harfi kendinden önceki harfin herekesiyle birleĢtirir. Cezimli harf aynı 

zamanda “sakin harf” olarak da ifade edilir. Cezim okutma iĢareti olmadığı için  

“okutur” ifadesi kullanılmamıĢtır. Her satırda    ا ؾ   < ا ؾ >     ٍ ـ   Ģeklinde tedricilik ا 

uygulanmıĢtır bu bir yenilik sayılabilir. Cezm ve Ģeddenin; Fetha, fetha meddi, Fetha 

tenvini, kesra, kesra meddi, kesra tenvini, damme, damme meddi, damme tenvini, 

konularından sonraya konulması bu iĢaretlerin kalan konularda  pekiĢmesi için yeterli 

olmayabilmektedir. Bu sebeple daha önce iĢlenmesinde fayda mülahaza edilebilir. Ġlk 

satırdaki cezmli harf ؾ, ikinci satırdaki harf  ز harfleri telaffuzu zor harflerdir. Bunun 

yerine nun gibi kolay harflerden baĢlansa ve üçüncü kademede dört harf yerine üç harfli 

kelime tercih edilirse daha kolay bir öğretim sağlanabilir.        ْ ْ   < ا  ٔ ت    < ا   gibi ا 

 Kavrama: Alfabedeki  28 harf önüne harekeli baĢka bir harf getirileren bir harfle 

ikili olarak tamamı cezm hareke ile harekelenmiĢtir.  Bu yeni bir uygulamadır. Klasik 

düzende 28 harfin baĢına sadece fethalı hemze getirilerek öğretilmektedir. Ġlk hecede 

olan     ب de hemzenin yâ harfinin üzerinde kullanılması  yerine daha sade   ء ٠  ن   ) ز  ء   (ز 

kelimesi olabilir. 

 Uygulama dersi:  Cezm ile ilgili alıĢtırma kelimeleri verilmiĢtir.  kelimesi 

Resmi Osmani imla ile yazılmıĢtır. Elifbâda Resmi Osmani imla ile seçilen kelimeler  

dik üstün diye ifade edilen iĢaretli olmasına rağmen müstakil olarak dik üstün konusunu 

iĢleyen kelime uygulama sayfası bulunmamaktadır. 

 12.Ders: ġedde mutlaka bir hareke ile birlikte bulunur ve bulunduğu harfi bir 

önceki harf ile birleĢtirip sesi bölmeden tekrar okutur. bu durum Türkçemizdeki iki 

sessiz harfin yan yana gelmesine benzer sıhhat, dikkat gibi. Bu bölümde Türkçe 

dilinden örenekler getirilmiĢtir. Diğer derslerde  benzeri Türkçe dilinden izahlarla 

desteklenebilir. Örneğin damme sesi için ince harflerin okunmasında billûr sesindeki u 

sesi  gibi söylenebilir. Bu derste Ģeddeli harf Ģema ile ayrı ayrı iki harf olarak yazılarak 

öğrencinin kavramasına Ģekil ile yardımcı olunmuĢtur. Sayfada yer alan ٚا س   ِ  kelimesinin 

sonunda elif olması gerekmektedir. 
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 Uygulama dersi:  ġedde ile ilgili alıĢtırma kelimeleri verilmiĢtir.  kelimesi 

Resmi Osmani imla ile yazılmıĢtır. 

 13.Ders: Buraya kadar anlatılan tüm konular için pekiĢtirme olarak Mürselat 

Sûresinin 1-13 ayetleri    Resmi Osmani Kur‟an imlası ile verilmiĢtir. Sayfada   ء  ّ  اٌع 

kelimesi verilmiĢ fakat uzun med iĢareti olan fer‟i medler konusu elifbâda 

anlatılmamıĢtır. 

 14.Ders: Kelimenin sonuna eklenen “hâ” harfi zamir olarak isimlendirilir. Zamir 

kendinden “önceki ve sonraki” harfin durumuna göre uzatılır veya uzatılmaz 

denilmektedir. Ve sayfada zamirden önceki ve sonraki harfler zamirle beraber kırmızı 

renk ile gösterilmiĢtir. Kesralı ve dammeli “hâ” harfi diye ilave açıklama yapılabilir.  

Zamir konusu; Zamirin uzatılması, zamirin uzatılmaması ve zamirin uzatılmasının iptal 

edilmesi ile ilgili  üç bölüm olarak iĢlenmiĢtir. Konu bütünlüğü açısından ilave olarak 

zamirden sonra hemze gelirse çok uzatılılası (Meddi munfasıl) konusu ile hâ harfi 

altındaki med-kasır iĢareti iĢlenebilir.  

 15.Ders: “Lafzatullâh‟ın lâm‟ı kalın veya ince okunabilir. Bu durum 

lafzatullahtan bir önceki harfin harekesi ile ilintilidir.” ġeklinde izah edilmiĢtir. iki 

bölüm olan sayfada önce kalın okunuĢlar, sonra ince okunuĢlar ayrı bölüm olarak 

verilmiĢtir. lafzatullahtan önceki harf harekesi ile birlikte beraber kırmızı renk ile 

gösterilmiĢtir. Sanki önceki harfinde bir etkisi varmı gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Bunu yerine sadece önceki harekenin renklendirmesi konunun daha net anlaĢılmasına 

katkı sağlayacaktır. Fakat  ٍُٙ  ve      kelimelerine yer verilmemiĢtir. Bu kelimelerde اٌ

aynı kural çerçevesindedir. 

 16.Ders: Tenvinli kelimelerden geçiĢ konusu iĢlenmiĢtir. Tenvinli kelimelerden 

sakin harfle baĢlayan kelimeye geçiĢ konusu Kur‟an-ı Kerim üzerinde öğretilecek bir 

konudur.  Zaten tüm Kur‟an-ı Kerim‟de 33 yerde bulunmaktadır. Halbuki altında kasr 

yazan 492 kelime, med yazan 243 kelime bulunmaktadır. Ve elifbâda bu konuya hiç yer 

verilmemektedir. Kur‟an-ı Kerimde altında ufak nun bulunan 33 kelime için müstakil 

derse yer verilmesi önem ayrımına ters düĢmektedir.  

 El takısı konusuna yer verilmemiĢtir. Kur‟an harekeli olduğu için el takısı 

konusunda kameri harfler için bir ders ve ġemsi harfler için bir ders ayrılması pek fayda 

sağlamamaktadır. Kur‟an‟da  kelimeler harekeli olduğu için el takısı  rahatlıkla 
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okunmaktadır. Yine de konu iĢlenmek istenirse el takısının olduğu kelimeler diğer 

dersler içerisine serpiĢtirilip ayrıca müstakil olarak iĢlenmemesi zaman kazancı 

sağlayacaktır. 

 Elifbânın tamamında 16 ders baĢlığı ve  okunacak 49 ders sayfası 

bulunmaktadır. Elifbânın sonuna kısa sureler eklenmiĢtir. Kur‟an‟a geçen öğrenci bu 

sureleri Kur‟an‟dan okuyabilmektedir. Elifbânın sonunda kadim elifbâlarda kısa 

surelere yer verilmeyip sadece  Kur‟an‟da olmadığı için namaz dualarına yer 

verilmektedir. 

 Ġki farklı baskısı bulunan bu elifbânın diğer baskısı iki bölüm ve 28 dersten 

oluĢmaktadır. Tecvid uygulamaları ismiyle ikinci bir bölüm oluĢturulmuĢtur. 26. ve 27. 

derslerde med konusu iĢlenmiĢtir. Medler (Medd-i muttasıl, medd-i munfasın ve medd-i 

lazım) konusu iki elifbâda da olması gerekmektedir. Konu içeriğinde uzatma 

sebeblerine girmeden üzerinde med iĢareti bulunan yerler uzatılır diye basit bir izahla 

kısa elifbâda da yer verilmesi gerekir. 

3.5. MEB. Kur‟an Dersi Kitabı Elifbâ Bölümü 

Ġmam Hatip Liseseleri Kur‟an-ı Kerim Ders Kitabı Meb Talim Terbiye Kurulunun 

16.02.2010 gün ve 13 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiĢtir. Kitap,  Faruk 

Salman ve Nazif yılmaz tarafından hazırlanmıĢtır. Yazarlar ayrıca Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı‟nın yayınladığı incelemesini yaptığımız Tecvidli  Kur‟an-ı Kerim Elifbâsı 

(Faruk Salman, Nazif Yılmaz, Nihat Morgül) kitabınında hazırlayan kiĢilerdir. 

Bilgisayar fontu ile yazılmıĢtır. 

-Harfler ve Ġsimleri: harflerin Ģekilleri 4x7 kutu içerisinde tek renk ile gösterilmiĢtir. 

Harflerin ikinci yazılıĢlarına ve ال  harfine yer verilmemiĢtir.  

-Harflerin yazılıĢları (baĢta,ortada,sonda): Ġki sayfada harflerin baĢta, ortada sonda 

Ģekillerinin gösteren tablo verilmiĢtir. Sonra harflerin mahreci baĢ sûreti ile 

gösterilmiĢtir. Harflerin mahreci harf harf açıklanmıĢtır. 

-Ġnce ve kalın sesli harfler bölümünde kalın harfler 3 bölüme ayrılmıĢtır. 

1-Ġnce sesli harfler َ،َُـََٓ)ا،َب،َخ،َز،َج،َ،َد،َر،ََص،َط،َػ،ََ،َفَ،َك،َل،َم،َى،ّ  

2- Kalın sesli harfler 

a-َ)ر،َص،َع،ََط،َظ،َغ،ََق( 

b -  ع ve   harfleri kalına yakın bir sesle okunur. 
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c- ز harfi bazen kalın bazen ince okunur denmektedir 

b ve c maddeleri izahları makul değildir. ع ve   harfleri kalın harfler içerisinde sayılmıĢ 

ve literatürde ع ve   harfleri kalına yakın bir sesle okunur  diye bir izah ta 

bulunmamaktadır. Henüz harekeye geçilmediği için  ز  harfinin  kalın okunması 

hakkında bir bilgi verilmesi de uygun değildir. ز harfi harekesiz iken ince harf 

statüsünde kabul edilir. Ülkemizde bu yaygın bir hatadır. 

Harflerin okunuĢu:  

1-Üstün : Açılama yapıldıktan sonra tek satırda 28 harf üstün ile harekeli olarak 

gösterilmiĢ. Altında da kelimelere geçilmiĢtir. Kelimeler  aralarında boĢluk bırakılarak 

açıkta yazılmıĢ kutu içerisine konmamıĢtır. Bu Ģekilde kutu içine koymadan yazmak 

Kur‟an öğretimine daha uygun olmaktadır. Bir satırda harfler bitiĢtirilmeden kelimeler 

yazılmıĢ altındaki satırda da aynı kelime harfler bitiĢmiĢ  olarak gösterilmiĢtir. Sayfanın 

çoğunda munfasıl (bitiĢmeyen) harfler tercih edilmiĢtir. Diğer harfler de bitiĢtirilmeden 

yazıldığı için kendisinden sonraki harfe bitiĢmeyen 6 harfi (َّ ،َ َص َس، َر، َد، َ  özellikle (ا،

seçmeye gerek yoktur. غ,ظ,ق,غ,ٜ harfleri sayfada hiç kullanılmamıĢtır. 

2-Esre : Ġnce harflerin “i” sesisle, kalın harflerin “ı-i” arası bir ses ile okunmasını sağlar 

denildikten  sonra tek satırda 28 harf esre ile harekeli olarak gösterilmiĢ. Altında da 

kelimelere geçilmiĢtir. Kelimeler   aralarında boĢluk bırakılarak açıkta yazılmıĢ kutu 

içerisine konmamıĢtır.  hareke düzenine sahip kelimeler 

verilmiĢtir. 

3-Ötre : Ġnce harflerin “u-ü” arası bir ses ile,  kalın harflerin “u” sesisle  okunmasını 

sağlar denildikten  sonra tek satırda 28 harf üstün ile harekeli olarak gösterilmiĢ. Altında 

da kelimelere geçilmiĢtir.  hareke düzenine sahip 

kelimeler verilmiĢtir. 

Cezm (sükûn) : “Cezim harflerin harekesi olarak okunmasını sağlar” diye tanım 

yapılmaktadır. Ardından öğretmenden ve   öğrencilerden sayfada göstermeden     ا    ,ا    ,ا 

Ģeklinde tüm harflerin okunmasını istenmektedir. Sonra kelimelere geçilmiĢtir. Önce iki 

harfli kelimeden baĢlayarak altı harfli kelimelere kadar çıkılmıĢtır. Ġlk kelime   ْ  ا 

seçilmiĢtir bunun yerine  cezim ve Ģedde derslerinde ilk kelimenin   ْ ْ   ve ا   olması hem ا 

kolaylık hem de uyum sağlayacaktır.  
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Sayfanın sonunda kendimizi deneyelim bölümünde ĠnĢirah Sûresi yazılarak öğrencinin 

bu derse kadar öğrendiği ve okuyabileceği kelimeler kırmızı renk ile belirtilmiĢtir. 

ġedde: Tanım yapıldıktan sonra  öğretmenden ve   öğrencilerden sayfada göstermeden 

 düzeniyle tüm harflerin okunmasını istenmektedir. Sonra kelimelere ا    ,ا    ,ا    

geçilmiĢtir. Önce iki harfli kelimeden baĢlayarak altı harfli kelimelere kadar çıkılmıĢtır. 

Sayfanın sonunda kendimizi deneyelim bölümünde Felak Sûresi yazılarak öğrencinin 

bu derse kadar öğrendiği ve okuyabileceği kelimeler kırmızı renk ile belirtilmiĢtir. 

Tenvin : Med konusu iĢlenmeden tenvin konusuna geçilmiĢtir. Kur‟an-ı Kerimde 

tenvinli kelimelerin analizi yapıldığında çoğunluğunun medli olduğu görülecektir bu 

sebeple tenvinler med konusu iĢlendikten sonraya alınması daha sağlıklıdır. 

Ġki üstün : Tanım yapıldıktan sonra kelimelere geçilmiĢtir. Ġki üstünden sonra fazladan 

bulunan  destek elifi yerine bazen de yâ harfi de  gibi yazılmaktadır. Bu 

kelimelere yer verilmemiĢtir. Henüz med konusu öğretilmediğinden  Kelimelerin 

tamamı medsiz olup sadece    ء  ِ ّ  ء  ,   .kelimeleri hata ile verilmiĢtir ظ 

Sayfanın sonunda kendimizi deneyelim bölümünde Mürselat Sûresinin ilk 6 ayeti 

yazılarak öğrencinin bu derse kadar öğrendiği ve okuyabileceği kelimeler kırmızı renk 

ile belirtilmiĢtir. 

Ġki esre : Tanım yapıldıktan sonra kelimelere geçilmiĢtir. Kelimelerin tamamı 

medsizdir. Sayfanın sonunda kendimizi deneyelim bölümünde Abese Sûresinin 13-19. 

ayetleri yazılarak öğrencinin bu derse kadar öğrendiği ve okuyabileceği kelimeler 

kırmızı renk ile belirtilmiĢtir. 

Ġki ötre : Tanım yapıldıktan sonra kelimelere geçilmiĢtir. Kelimelerin tamamı 

medsizdir. Sayfanın sonunda kendimizi deneyelim bölümünde Ġhlas Sûresi verilerek 

öğrencinin bu derse kadar öğrendiği ve okuyabileceği kelimeler kırmızı renk ile 

belirtilmiĢtir. 

Med harfleri: elif, vav , ya sırasıyla iĢlenmiĢtir. 

Elif uzatma harfi: Tanım yapıldıktan sonra  öğretmenden ve   öğrencilerden sayfada 

göstermeden ...   ,  ب,  düzeniyle tüm harflerin okunmasını istenmektedir. Sonra kelimelere 

geçilmiĢtir. Önce iki harfli kelimeden baĢlayarak yedi harfli kelimelere kadar 

çıkılmıĢtır.   ل  ال gibi bir kelimede iki tane uzatma olan kelimelere yer verilmemiĢtir. Ġlk 
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hece    ٠ yerine ا    gibi elifin ayrı yazıldığı bir hece verilirse uzatma harfi daha bariz bir 

Ģekilde görülmüĢ olur. 

Vav uzatma harfi: Tanım yapıldıktan sonra  öğretmenden ve   öğrencilerden sayfada 

göstermeden ...  ٛ , ,بٛ   düzeniyle tüm harflerin okunmasını istenmektedir. Sonra اٚ 

kelimelere geçilmiĢtir. Önce iki harfli kelimeden baĢlayarak yedi harfli kelimelere kadar 

çıkılmıĢtır. ا بٛ   ٛ  gibi bir kelimede iki tane uzatma olan kelimelere yer verilmemiĢtir. Ġlk 

hecede kalın harfli  ٛل yerine ٚ   gibi  hem ince sesli bir harf hem de vavın ayrı yazıldığı 

bir hece verilirse uzatma harfi daha bariz bir Ģekilde görülmüĢ olur. Sonda cemi‟ elifi 

olan ٚا ف س   .gibi kelimelere de yer verilmemiĢtir و 

Sayfanın sonunda kendimizi deneyelim bölümünde Kafirûn Sûresi verilerek öğrencinin 

bu derse kadar öğrendiği ve okuyabileceği kelimeler kırmızı renk ile belirtilmiĢtir. Fakat 

sayfada medd-i munfasıllar öğretilmediği halde onlarda kırmızı yazılmıĢtır. Eğer medd-i 

munfasıllar daki (َ .okunmayacak olursa mana bozulmaktadır (ال ٓ ََ اَذ عََْ-ال ٓ ثُُذّىَ ا ْعثُُذَه   

Yâ uzatma harfi: Tanım yapıldıktan sonra  öğretmenden ve   öğrencilerden sayfada 

göstermeden ...  düzeniyle tüm harflerin okunmasını istenmektedir. Ġlk harfte   

hemze altında çeker iĢareti olup hemzeden sonrada uzatma harfi yâ kullanılması 

gerekmektedir. Sonra kelimelere geçilmiĢtir. Önce iki harfli kelimeden baĢlayarak yedi 

harfli kelimelere kadar çıkılmıĢtır.   ٓ ١  ١ ٕ  ِ  gibi bir kelimede iki tane uzatma olan 

kelimelere yer verilmemiĢtir. Ġlk hecede  ٝـ yerine ٜ   gibi  ya harfinin ayrı yazıldığı bir 

hece verilirse uzatma harfi daha bariz bir Ģekilde görülmüĢ olur.   ٝ ح  ٛ٠ gibi vav ve yâ 

harfi medi bir arada kullanılmamıĢ, elif ve yâ harfi medi tek keliemede kullanılmıĢtır. 

Sayfanın sonunda kendimizi deneyelim bölümünde Fîl Sûresi verilerek öğrencinin bu 

derse kadar öğrendiği ve okuyabileceği kelimeler kırmızı renk ile belirtilmiĢtir. 

Vav ve Ya ġeklinde Yazılan Elif Konusu: Tanım yapıldıktan sonra kelimelere 

geçilmiĢtir. Önce uzatan elif yerini tutan  gibi yâ‟lı kelimeler verilmiĢtir. Sonra son 

6 kelimede elif yerini tutan  gibi vav lı kelimeler verilmiĢtir. Kur‟an-ı Kerimde vav 

lı kelimeler toplam 8 çeĢit bulunmaktadır.  kelimeleri de verilirse tamamı 

verilmiĢ olur. 

Elif harfinin Kur‟an‟da YazılıĢı; biri açıktan, biri gizli, biri vav Ģeklinde, biri de 

ya Ģeklinde olmak üzere dört Ģekli vardır. Açıktan yazılan elif med harfleri dersinde 
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iĢlenmektedir. Diğer üçü tek konuda birleĢtirilirse daha düzenli bir eğitim sağlanmıĢ 

olur. 

Uzatma (Asar-Çeker): “Harfin üstüne konulan uzatma iĢaretine  asar, altına konulan 

uzatma iĢaretine  çeker denir. Bu iĢaretler o harfin uzatılacağını gösterir” açıklaması 

yapılmıĢtır. Sayfada verilen kelimeler ise önce  sonra da   gibi kelimeler yer 

verilmiĢtir. Asar isminin literatürde yeri bulunmamaktadır. Osmanlı med olan yerlerde 

bu iĢareti kullanmıĢtır. Harfin üstündeki bu iĢaret için küçük bir elif iĢareti ismini 

kullanmıĢtır. Çeker ismini ise harfin altındaki bu iĢaret için kullanmıĢtır. Ayrıca çeker 

konusu müstakil bir konu olmayıp  harfi med konusunda ya harfi medi olan kelimelerde 

kullanılan bir iĢarettir. O konuda zaten öğretilmiĢ oluyor. Ayrıca zamir konusunda da bu 

iĢaret kullanılmaktadır. Burada zait olmuĢtur. Konuları gereksiz yere çoğaltmak 

eğitimde  karıĢıklığa sebebiyet vermektedir.  

Sayfanın sonunda kendimizi deneyelim bölümünde Bakara Sûresi 6 ve 7. Ayetler 

verilmiĢtir.  

Elif-Lam Takısı: “Arapça isimleri marife yapma yollarından biri, ismin baĢına elif-lam 

takısı getirmektir” Ģeklinde bir izah Kur‟an öğretimi için gerekli bir bilgi değildir. Aynı 

Ģekilde tenvin konusunda da Arapça isimlerde kullanılır diye bir izah bulunmaktadır.  

Bu konu Arapça hocasının öğreteceği bir bilgidir. Sayfada önce izharı kameriyye, sonra 

idğamı Ģemsiyye sonrada iki konu karıĢık olarak örneklendirilmiĢtir. Burada amaç 

Kur‟ân‟ı Kerim‟i okumak olduğu için ve Kurân‟da harekeli olduğundan bu konuya 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu konu verilecekse el takısıyla baĢlayan kelimelerle birlikte 

el takısından önce harf veya kelime olan  okunuĢlara da yer verilmelidir. 

Zamir: Zamir   hakkında bir bilgiye yer verilmeden   “hâ” harfi zamir olarak 

isimlendirilir. Zamir kendinden  önceki   harf harekeli olduğunda uzatılır, harekesiz 

veya cezimli olduğunda uzatılmaz diye izah edilmiĢtir. El takısında, tenvin konusunda 

Arapça dil bilgisi izahlarına yer verildiği halde zamir hususunda Arapça dilbilgisi izah 

yapılmamıĢtır. Kelime sonundaki esreli ve ötreli “hâ” harfi diye ilave açıklama 

yapılabilir.  Zamir konusu; Zamirin uzatılması, zamirin uzatılmaması ve zamirin 

uzatılmasının iptal edilmesi, zamirden sonra hemze gelmesi, zamir altındaki med-kasır 

iĢareti konu bütünlüğü açısından ilave olarak iĢlenebilir.  
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Med-Kasr Kelimeleri : Konu izah edildikten sonra 5 kelime altında med ile, 

sonra 5 kelimede altında kasr ile verilmiĢtir. Altında med olan kelimelerin hepsi hemzeli 

olmuĢtur. ÇeĢitlilik açısından  gibi kelimelere de  yer verilmelidir.  فس ِد ve  ل  

iĢaretleri birkaç zamir ve zamire benzeyen Hâ‟nın altında da bulunmaktadır. Konu 

bütünlüğü açısından bu tür kelimelere de yer verilmelidir. 

Verilen 10 kelimenin dördü meddi muttasıl olan kelimeler olup fakat meddi 

muttasıl konusu henüz anlatılmamıĢtır. 

Okunmayan elif: BaĢlık altında vasıl hemzesi ile baĢlayan fiiller, el takısı, ve sonda 

cemi elifi olan ٚا ف س   gibi kelimelere  yer verilmiĢtir . Cemi‟ elifleri uzatma harfi vav و 

içinde gösterilebilir.  24 kelimenin 12 tanesi vasıl hemzesi konusuyla bir olan   el takısı 

olan kelimelerdir. Önceki el takısı dersinde izah edildiği gibi orada bu kelimeler izah 

edilebilir. Konuları dağıtmak yerine mümkün olduğu kadar bir biriyle ilintili konuları 

bir arada vermeye özen gösterilirse daha düzenli ve kısa bir eğitim sağlanmıĢ olur.   

Huruf-u Mukatta‟a: 29 surenin baĢında 14 Harfin tek veya farklı kombinasyonlarından 

oluĢan 14 çeĢidi olan harf gruplarıdır. Bu derste sadece 8 çeĢidi gösterilmiĢtir. Verilen 8 

çeĢit  huruf-u mukatta‟a içinde 14 harften 11‟i olup kâf, Ayn ve Sad harfleri olanlar 

verilmemiĢtir. “Meddi lazım konusunda açıklanan uzatma kurallarına uygun olarak 

okunur” Ģeklinde Ġzah yapılmıĢ fakat meddi lazım konusu henüz anlatılmamıĢtır.bu izah 

sanki harfler harekeyle okunuyormuĢ algısı oluĢturmaktadır.  Halbuki harfler bir 

harekeye bağlı olarak okunmayıp harflerin ismi söylenmektedir. Aslında 28 harfin 

tamamının Arapça açık yazılıĢı olan isimleri, imam hatip öğrencisine gösterilmelidir. 

Elifbâ kısmı burada bitirilmiĢ namaz dualarına geçilmiĢtir. Ardından da tecvide giriĢ 

ismiyle ikinci bir bölüm oluĢturulmuĢtur. Med konusu burada iĢlenmiĢtir. Medler 

(Medd-i muttasıl, medd-i munfasın ve medd-i lazım ) konusu elifbâ bölümünde   olması 

gerekmektedir. Konu içeriğinde uzatma sebeblerine girmeden üzerinde med iĢareti 

bulunan yerler uzatılır diye basit bir izahla kısa elifbâda da yer verilmesi gerekir. 

3.6. El-Kâidetü‟n-Nuraniyye ( ġeyh Nur Muhammed Hakkanî.)  

 Arap aleminde yaygın olan bu elifbâ bir çok islam ülkesi tarafından da 

kullanılmaktadır. m.1998- h.1419 yılında ilk baskısı yapılan elifbâ Suudi Arabistan‟da 

Kur‟an öğretimi için en çok kullanılan elifbâ özelliğine sahiptir. Medine‟de Mescidi 

Nebevi‟nin içerisinde akĢam yatsı arası yaklaĢık 30 ayrı elifbâ öğretim halkasında 
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Kur‟an öğretilmekte ve hepsinin bu elifbâyı kullandığını umre ziyaretlerimizde bizzat 

defalarca müĢahede edip derslere iĢtirak ederek uygulamaları izleme imkanımız 

olmuĢtur. Elifbâ Furqan Center tarafından basılmaktadır. H.1427 tarihli 12. Baskısı 

incelenmiĢtir. 23 okuma sayfası olan elifbânın sonundada 3 sayfada öğreticiler için ders 

iĢleme metodu kısaca anlatılmıĢtır. Elifbâ Medine Mushafındaki Ġmla iĢaretlerini esas 

alarak hazırlanmıĢtır. Ġmla Resmi Osmani‟ye göredir.  

1.DERS: ِِجاءَالوفشد  دشّفَال

Müfret hece harfleri baĢlığı altında harflerin Ģekilleri 5x6 kutu sisteminde yazılmıĢ. her 

kutunun üst sol köĢesinde harflerin isimleri açıkça yazılmıĢtır. ش harfinin ismi شا 

Ģeklinde gösterilmiĢtir. Ülkemizde bazı hocalar bu harfin ismi sadec  ٜشا diye ısrar 

etmeleri gerekmemektedir. Ġki isimlendirmede doğrudur. Fakat ز ile kafiyeli olması 

açısından شا Ģeklinde söylenmesi daha kolaydır. Alfabede ال  harfine yer verilmeyip onun 

yerinde yâ harfinden önce kısa hemze (ء) harfine yer verilmiĢtir. Son kutuda da yâ 

harfinin ikinci yazılıĢı olan  Ģekle yer verilmiĢtir. Ya-i sağira olarak Kur‟anda gizli 

uzatma harfi olan esreli uzatılan zamirler gibi yerlerde uzatılacak harfin altına bu yâ 

Ģekli ufak olarak yazılmaktadır. 

2.DERS: Hece harflerinin birleĢtirilmesi : ِِجاءَالوشكثح  دشّفَال

Harflerin baĢta, ortada ve sonda  bitiĢince ki hallerini öğretmek için ülkemizdeki 

elifbâlarda kullanılan standart Ģablon kullanılmamıĢtır. Bunun için önce harekesiz 

olarak kelimeler sunulmakta ve bu kelimedeki harflerin içinde baĢta, ortada ve sonda  

harfler tanıtılmaktadır.  Ayrıca harekesiz kelimeler hem ikiĢerli hem de üçerli harflerden 

oluĢturulmaktadır. ĠkiĢerli olarak yazmanın faydası birinci harfi daha bariz ve daha 

kolay bir Ģekilde tanınmasına imkan vermektedir.  Çünkü genel olarak sondaki Ģekil, tek 

baĢına olan Ģekille aynıdır. Bu sebeple iki harften oluĢan hecede sadece baĢtaki harfin 

birleĢmesi öğretilmiĢ olur. Kelimelerdeki harflerin tek tek seçilebilmesi için ayrı ayrı 

reklerde yazılmıĢtır. 

3.DERS: Huruf-u Mukatta‟a  

Huruf-u Mukattaa‟da harfler ismiyle okunmaktadır. 1. Ve 2. derste harflerin isimleri 

öğretildiği için bu ders bir tekrar ve pekiĢtirme özelliği de taĢımaktadır.َ 

Ülkemizde ise genelde harfler Osmanlıca isimleriyle öğretildiği için huruf-u mukatta‟a 

dersi son derslerde okutulmaktadır.  
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Huruf-u mukattaa‟larda harflerini okumaya yardımcı olmak amacıyla mukatta‟a  

harflerinin üzerine hareke kullanılmayıp ülkemizde kısa ve uzun med iĢareti 

kullanılmaktadır. Araplarda ise kısa med iĢareti(dik üstün) kullanılmayıp sadece uzun 

med iĢareti kullanılmaktadır. 

4.DERS: Harekeli harfler 

Tüm harfler …   ٖ,  ٖ  Ģeklinde mahreç sırasına göre fetha,  kesra ve damme ile أ  ,   ,أ   - ٖ  ,

harekelenmiĢtir.  Mahreç sırasına göre boğazdan baĢlayarak dudağa doğru  önce boğaz 

harfleri sonra, dil ve ağız harfleri, en sonda da dudak harfleri verilmiĢtir. Tüm harfler 

tek renk olup fakat mahreç özelliğine göre her grubun harekesi farklı renkle yazılmıĢtır. 

Kalın harfler özel olarak belirtilmemiĢ, hareke ile seslendirilirken ses olarak 

öğretilmektedir. 

 5.DERS: Tenvinli harfler 

Mahreç sırasına göre önceki dersteki sıralamanın tersinden önce dudak harflerinden 

baĢlayarak (  َ ,  َ ,  ِ ) boğaza doğru  fetha tenvini,  kesra tenvini ve damme tenvini   ile 

harekelenmiĢtir.  Fetha tenvininde fazladan yazılan elif kullanılmıĢ hatta elif yerine 

yazılan ya harfide (ٜ  ) kullanılmıĢtır. Harfler içinde yuvarlak ta ile kısa hemzede ayrıca 

kullanılmıĢtır. 

6.DERS: Hareke ve tenvinlerle ilgili  alıĢtırmalar için 54 kelime verilmiĢtir. 

7.DERS: َالياءَالظغيشج,َالْاَّالظغيشجااللفَالظغيشج,  

Elif-i sağîra ,Ya-i sağîra , vav-ı sağîra : 28 harfi tek tek Elif-i sağîra ile okunuĢu 

gösterilmiĢ en sonda hemze, ha,vav, harfleri Ya-i sağîra  ve vav-ı sağîra ile 

gösterilmiĢtir. 28 harf sıralanırken önce idğam harfleri, sonra izhar harfleri ve en 

sondada ihfa harflerine göre sıralanmıĢ bu durumu belirtmek için ise harekelerin 

renkleri gruplandırılmıĢtır. Harflerin rengine müdahele edilmemiĢtir. 

Bu konu bizim elifbâlarımızda bulunmamaktadır. Bu imla Arap aleminde kullanılan 

“Emiriyye Mushafı” olarak bilinen ilk olarak 1922 yılında basılan mushaftaki imlaya 

göredir.  Ülkemizde basılan Mushaflarda esreli zamir uzatılacağı zaman iĢaret olarak 

çeker iĢareti kullanılmaktadır. Araplarda çeker iĢareti kullanılmayıp zamirin altına 

küçük bir yâ harfi yazılmaktadır. Ötreli zamir uzatılacağı zaman ise bizde özel bir iĢaret 

kullanılmamaktadır. Pakistan bölgesinde uzatmanın iĢareti olarak ötre ters 

yazılmaktadır. Araplarda  ise zamirin altına küçük bir vav harfi yazılmaktadır. 
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Bu elifbâda zamir konusuna ihtiyaç duyulmadığı için yer verilmemiĢtir. Çünkü zamir 

uzatılacağı zaman zamirin altına ya-i sağîra  veya vav-ı sağîra  koyularak metinden 

uzatılacağı gösterilmektedir. 

Bizde dik üstün veya asar olarak bilinen iĢaret yine Araplarda tek baĢına 

kullanılmamaktadır. Aslında bu iĢaret fonksiyon olarak gizli elifin yerini tutmaktadır. 

Bu sebeple asıl ismi Elif-i sağîra (küçük elif)tir. Küçük elif olarak kabul edildiği için 

harf olarak değerlendirilmekte uzatma harfi elifin olması gerektiği yere konmaktadır.  

Öncesinde ise üstün ile birlikte kullanılmaktadır. 

Arap alemi ile aramızdaki mushaflarda en büyük fark bu küçük elif kullanılan yerlerde 

yaĢanmaktadır. 

 

ġekil 14: Elif-i sağîra, yâ-i sağîra , vav-ı sağîra‟nın kullanımı. 

8.DERS: Harfi Med ve Harfi Lin 

  ٝ ا,ب  Ģeklinde tüm harfler sırayla 1 sayfa da gösterilmiĢtir. Önce elif, sonra vav en son ب  ,بٛ 

ya uzatma harfi kullanılmıĢtır. Vav harfi medinden sonra okunmayan cemi‟ elifi tüm 

harflerde kullanılmıĢtır. Halbuki vav harfi medi sadece cemi‟ kelimelerde 

kullanılmamaktadır. Bu bir hata olmuĢtur. Çeker iĢaretini Araplar kullanmadığı için yâ 

harfi medinden önce normal esre hareke bulunmaktadır. Diğer sayfada ise tüm harfler  

sırayla   ٝ ٛ   ,ب   Ģeklinde önce vav,  sonra yâ lîn harfiyle yazılmıĢtır. Arap elifbâlarının ب 

genelinde olan bu  konu, bizim elifbâlarımızda bulunmamaktadır. 

9.DERS: Ġki sayfada konu olarak geçmiĢ derslerin tamamını içeren alıĢtırma sayfası 

verilmiĢtir. GeçmiĢte anlatılmayan medd-i muttasıl ile ilgili kelimeler dikkat çekmek 

için bu kelimelerde med harfleri kırmızı renkle yazılmıĢtır. Kutularda hep tek  kelime 

bulunmaktadır. Medd-i munfasıl iki kelime arasında olduğu için meddi munfasıla yer 

verilmemiĢtir. Ders aralarında kısım kısım harflerin sıfatlarına yer verilmiĢtir. 

10.DERS: Sükûn; Alfabenin ilk 17 harfi     ا    ,ا    ,ا Ģeklinde  sırayla bir sayfada 

gösterilmiĢtir. Cezim ile ilgili olduğu için kalkale harfleri farklı renkte belirtilmiĢtir. 

11.DERS: Sükûn ile ilgili 4 sayfa alıĢtırma verilmiĢtir. Sakin nun ve kalkale harfleri ayrı 

renkte gösterilmiĢtir. Kelimeler kutu sisteminden çıkarılıp arada bölme olmadan açıktan 
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satıra 5-6 kelime yazılmıĢtır. Kelimeleri birbirinden ayırmak için bir kelime siyah bir 

kelime mavi olarak dizilmiĢtir. Böylece kelimeler uzun bir cümle gibi gözükmektedir. 

Bu da Kur‟an okumaya alıĢtırma açısından fayda sağlayabilir. El takısı ile ilgili izharı 

kameriyye kelimelerinede bu alıĢtırmalar içerisinde yer verilmiĢtir. 

12.DERS:  Bir sayfada  , ,ث,  harflerinin her biri  18 değiĢik Ģedde kombinasyonu ile 

Ģeklinde verilmiĢtir. 

13.DERS:  ġedde ile ilgili bir sayfa alıĢtırma verilmiĢtir. El takısı ile ilgili idgamı 

Ģemsiyye kelimelerine de bu alıĢtırmalar içerisinde yer verilmiĢtir. ġeddeli nun ve mim 

harfleri tutulacağı için bu iki harf Ģeddeli olduğunda kırmızı renk ile belirtilmiĢtir. 

14.DERS:  Bir kelimede Ģedde ve sükûn içeren örneklerin alıĢtırması yapılmıĢtır. 

15.DERS:  Bir kelimede iki Ģedde içeren örneklerin alıĢtırması yapılmıĢtır. 

16.DERS:  Med ile birlikte Ģedde ve  sükûn içeren örneklerin alıĢtırması yapılmıĢtır. Bu 

derste genel olrak medd-i lazım konusu iĢlenmiĢtir. 

SON DERS: Ġki sayfada konuların tamamını içeren alıĢtırma sayfası verilmiĢtir. 

Tecvid kuralları da her derste bir konu ile ilgili birer ikiĢer kelime verilerek elifbâ 

eğitim  sürecinin tamamına yayılarak verilmiĢtir. 

Elifbânın son  3 sayfasında öğreticiler için her derste ders iĢleme metodu birkaç örnekle 

kısaca anlatılmıĢtır. Arap elifbâlarında  kelimeler,  harf ve hareke  tahlilleri yaptırılarak 

okutulmaktadır. 

ا ْىَ,َا ت ذا َ,دال_فرذريي_د  ,ََتا_فرذح_َب  ا:ُوضجَ_فرذح_اَ   ا ت ذا

  :  ب_فرذح_َالفَطغيشجَ;َََت اَ                         

 ا ْب:ُوضجَ_فرذح_تا_عكْى:ا ْبَََ              

  ت اَ:تاَ_فرذح_َالف_َعكْىَ:ََت اَََََََََََ
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IV. BÖLÜM 

POSTERLĠ ELĠFBÂ VE YENĠ METOT ÖNERĠSĠ 

1. POSTERLĠ ELĠFBÂ METODUNUN AÇIKLANMASI 

Ülkemizde, son dönemlerde Kur‟an öğretim yöntem ve teknikleri alanında 

birtakım sorunlar yaĢanmaktadır. Bu problemlerin çözümü için alternatif teknik ve 

metotların denenmesi yararlı olacaktır. Etkinliği kanıtlanmıĢ metot ve programlardan 

faydalanmanın yanı sıra, fem-i muhsin sahibi, donanımlı ve yeterliği olan 

öğreticilerin/eğitmenlerin yetiĢtirilmesi, Kur‟an öğretim yöntem ve teknikleri alanına 

yeni ve farklı kazanımlar sağlayacak, yaĢanan problemlerin çözümüne de yardımcı 

olacaktır (Ata, 2013).  

Kur‟an eğitim ve öğretiminde baĢarı, elifbâ kitabı,  müfredat, ders materyali ve 

özenle hazırlanmıĢ yöntemi uygulayacak ehil bir hoca  ile sağlanabilir. Günümüzde  

kullanılmakta olan ve bugüne değin kullanılmakta olan elifbâ kitaplarının 

incelenmesinin yanı sıra bu konuda yapılmıĢ bir takım araĢtırmalarda göz önünde 

bulundurularak tarafımızdan hazırlanmıĢ posterli elifbâ kitabı, Kur‟ân eğitimi veren 

hocalara ve eğitim uzmanlarına gösterilmiĢ onlar tarafından uygulanmıĢ, öğrencilerin ve 

öğretmenlerin önerileri ile gelen geri bildirimler ile olgunlaĢtırılmıĢtır. 

Kur‟an öğretiminde geleneksel Kur‟an öğretiminin yanında Kur‟an öğretimini 

kolaylaĢtırmak, ezberleme yerine kavrama mantığı ile daha etkili öğrenme yolunun 

izlendiği, görsel hafıza tekniklerinden faydalanıldığı ve konuların kolaydan zora doğru 

sıralandığı Posterli Elif-Bâ‟da 10 saatlik bir öğrenme programı öngörülmektedir. Bu 

bölümde  Kur‟an öğretimi için yeni metot denemesi sunulacaktır.  

Bu elifbâ; büyük, küçük her Müslümana 10 ders ve 10 saat gibi  kısa sürede 

Kur‟an öğretmek için hazırlanmıĢtır. Temel bütün konular ele alınmıĢ; kısa, sade ve 

akılda kalıcı olması için örnek kelimeler az fakat yeterli sayıda özenle seçilmiĢtir. 
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Bilindiği gibi medeniyetler insanların tecrübe birikimleridir. Bu itibarla, 

sahamızla alakalı bizden önceki çalıĢmaları tanımak bizi bu konuda bilgi sahibi kılacağı 

gibi, geçmiĢimiz hakkında çıkaracağımız bir harita rotamızı, tayin etmemizi 

kolaylaĢtıracak ve gelecek için bir proje yapmamıza yardımcı olacaktır.  

Kur‟an öğretiminin günümüzdeki zorluklarını yenmek, bu yolda kafa yorarak 

çağdaĢ çözümler üretmek ve zamanımızın teknik imkanlarını bu uğurda kullanmak için 

geçmiĢte bu alanda yapılan çalıĢmaları gözden geçirmek ilmi bir ihtiyaçtır. 

Bu bölümde Kur‟an‟ı 10 saat gibi kısa bir sürede ve kolay bir Ģekilde öğretmek 

iddiasıyla hazırlanan ve bu düĢünceyi cami ve okullarda uygulamaya koyan ibrahim 

Tunç'un Kur‟an öğretimi konusunda hazırladığı elifbâ ve materyallerin sunumu 

yapılacaktır. Öğretim yöntemi gerekçeli olarak izah edilecektir. 

Bundan dolayı burada, günümüzde hâlâ üzerinde tartıĢılan Kur‟an öğretimi 

konusunda bir metod denemesini gündeme getirmeye vesile olabileceği düĢüncesi ile bu 

tez çalıĢması yapılmıĢtır. Burada sunulan  araç-gereç veya materyallerin küçük 

bütçelerle  karĢılanabilecek nitelikte olmasına dikkat edilmiĢtir. Projeksiyon/bilgisayar 

temini pahalı, sürekli taĢınması zahmetli olması özellikle cami gibi geniĢ alanlarda 

kullanım zorluğu sebebiyle pratik olarak kullanılabilecek poster kullanımı tercih 

edilmiĢtir. 

Posterli elifbâ öğrenci beklentisine uygun, her konu tam bir sayfada iĢlenmiĢ. 

Birbiri ile ilintili konular bir arada anlatılmıĢtır.  Her ders sayfası için ayrı bir renk 

kullanılarak kitap monotonluktan/ tek düze olmaktan çıkarılıp  ders geçiĢleri 

hissettirilmek istenmiĢtir. Harflerin öğretiminde ve bazı konuların öğretiminde 

resimlerden yararlanılarak fotoğrafik hafıza teknikleri kullanılmıĢtır. Kitabın sınıf 

ortamında tahtaya asılıp toplu  ders anlatımı için büyük ders posterleri hazırlanmıĢtır.  

Öğrenciler için elifbânın tamamında yazı çalıĢması yapabilmesi için yazı elifbâsı 

eki bulunmaktadır. Ayrıca hem öğretici hem de öğrenci için destek olarak görsel ve 

iĢitsel içerikli Kur‟an öğretiyorum ve Kur‟an öğreniyorum baĢlıklı iki bölümden oluĢan 

dvd‟si  hazırlanmıĢtır. 

Algılamayı kolaylaĢtırıcı hafıza teknikleri kullanılmıĢ; gruplama, kodlama, 

simetri, renk seçimi, sayfa yapısı ( dizayn), tablolaĢtırma, görseller  kullanılma, özel ve 

pratik izahlar ile el hareketleriyle öğrenciler sadece belirli duyulara hasredilmiĢ bir 

öğrenme süreci değil, diğer duyu organlarını da hesaba katan bir öğrenme süreci 
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iĢletilmiĢtir. Bazı harflerin öğretiminde hikâyeleĢtirme yönteminden de yararlanılmıĢtır. 

bir Ģekilde anlatılarak  çok kısa cümlelerle formüle edilmiĢtir. Bu sistem beĢ yılda 

binlerce öğrenci ile yaklaĢık 500 camide görevliler  tarafından  ve  tarafımızdan bizzat 

uygulanarak geliĢtirilmiĢ ve klasik anlayıĢtan çıkılarak pratik izahlar da yapılmıĢtır.  

Günümüzde özellikle zamanın kısıtlı, öğrenci sayısının da yoğun olduğu 

durumlarda tercih edilmektedir. Öğrencilerin Kur‟an kıraati konusundaki hem dil hem  

kulak aĢinalığını geliĢtirmek için kelimelerin seçiminde Kur‟an‟da sık geçen ve kısa 

sûrelerden ve namaz  dualarından seçilmesi,  ders içeriklerinde alfabe harflerinin 

tamamının dengeli kullanımına özen gösterilmiĢtir.  

Ders ve poster sayfaları sınıf ortamında toplu anlatıma göre hazırlanmıĢtır. 

Klasik birebir  okuma sisteminde hoca bir öğrencinin derslerini dinlemesi esnasında 

diğerlerinin çalıĢmaması, gürültü yapması dersi olumsuz etkilemekte ayrıca zaman 

kullanımı noktasında öğrencilerin tamamının dersini dinlemeye zaman 

yetiĢtirememektedir. Toplu okuma esnasında aralarda öğrencilere bazı kelimeleri 

okutturulacağı için öğrenci kendisine ne zaman sorulacağını bilmediği için her an 

teyakkuz halinde olacak, ister okusun ister dinlesin kendisini bütünüyle derse 

verecektir. Böylece klasik sistemde  oluĢabilecek monotonluğu ortadan kaldıracak ve 

her öğrenciyi daha aktif hale getirecektir. 

Derslerin iyi anlaĢılması ne kadar iyi anlatıldığına bağlıdır. Bu gerçeği dikkate 

alarak açıklamalarımız hem öğreticiye hem de öğrenciye yöneliktir. Ġleriki aĢamada 

öğretici kılavuzu hazırlanması hedeflenerek öğreticiye yönelik açıklamalar öğrenci 

kitabından çıkarılacaktır. 

Mevcut Kur‟an-ı Kerim‟lerin baskısının bir kısmı el yazısı bir kısmı da 

bilgisayar yazısı olduğundan bu elifbâ, bilgisayarda yazılmıĢ olsa da özel çalıĢma 

yapılarak bilgisayar yazısında bulunmayan el yazısı karakterleri de kullanılmıĢtır . 

Böylece öğrenciler farklı hatlarla (font) yazılmıĢ Mushafları da okuyabilecek yetkinlikte 

bir öğrenme deneyimine muhatap kılınmıĢtır. Örnek olarak iki Ģekilde yazılabilen 

harfler, cim harfinin cime, mim‟e ve bâ‟ya bitiĢmesi vd.. 

Her ders kendi arasında üç eĢit bölüme ayrılmıĢtır. Önceki öğrenilen bilgiler 

sonraki öğrenilecekler için temel oluĢturmuĢtur. Verilen bir bilgi sadece bir kere 

kullanılmayıp defaatle kullanılacak düzeyde verilmiĢtir. Bir öğrenci genellikle günde bir 

sayfa okumayı hedeflemektedir. Bir ders ortalama  kırk dakikada iĢlenebilecek ölçüde  
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bir sayfada yaklaĢık kırk kelime ile birbirine eĢit 10 sayfada 10 ders sunulmuĢtur. 

Derslerin sınırlı ve düzenli olması sayesinde  sınıf toplu olarak okutulup, toplu olarak 

Kur‟an geçilmesi esas alınmıĢ. Ayrıca toplu tekrarlar da yapılabilir. 

Bu sistemle Kur‟an eğitiminde hedef kitlenin durumuna göre azami süre, günde 

1 ders-1 saat olmak üzere 10 gün, Orta seviyeye göre, günde 2 ders- 2 saat olmak üzere 

5 gün, Üst seviyeye göre asgari süre, günde 5 ders-5 saat olmak üzere 2 gündür. 

Ġki günlük program özellikle lise ve üniversitede okuyanlar ile memur veya hafta 

içi çalıĢan kimseler için hafta sonu olarak seçilmiĢ ve “Hafta Sonu Öğren, Ömür Boyu 

Oku” Programı olarak uygulanmaktadır. Program, vasat zeka seviyesi esas alınarak 

hazırlanmıĢtır. Ġki günlük programlar 40 yaĢ altına uygulanmaktadır. 

 Mahreç öğretimi: Elifbâ okuturken harflerin mahreçlerini  sistemli  bir Ģekilde 

gösterilmiĢ olması harflerin mahrec ve telaffuzlarının düzgün öğretilmesinde  gereklidir. 

Bunun için elifbâya  mahreç Ģeması eklenmiĢtir. Posterli elifbâda mahreç öğretimi, 

sadece 1.derste değil, elifbâ öğretiminde 6. Dersin sonuna kadar olan ders içerisine 

yayılarak verilmektedir. 

 Yazı Elifbâ‟sı: Yazarak çalıĢma metodu kalıcı bir öğrenim için vazgeçilmezdir. 

Posterli Elifbânın birebir  aynısı silik olarak baskısı yapılmıĢtır. Öğrenciler ayrıca 

dersleri yazarakta alıĢtırma yapmaktadırlar.  Elifbâ dersinde yazılı çalıĢma yaptırmanın, 

okumayı  öğrenmeye de  büyük faydası vardır. Harflerin Ģekillerini kalıcı bir Ģekilde 

öğrenmek için yazı elifbâsının dıĢında sadece  yazı çalıĢma sayfası da 

kullanılabilmektedir(Ek 24). Yazı çalıĢma sadece 28 harfin her biri birer satırda 15-20 

tekrarı olan silik baskılı harflerin baskısından oluĢmaktadır.  

 1.Ders: Harflerin tanınması, 2.Ders: Fetha, kesra, damme, 3.Ders: Cezim ve 

Ģedde,  4.Ders: Ġlk dokuz harfin birleĢtirilmesi   5.Ders: Orta  on harfin birleĢtirilmesi  

6.Ders: Son  on harfin birleĢtirilmesi, 7.Ders: Uzatma harfleri (tüm harf ve harekeler 

öğretildikten sonra, uzatmadan okuma alıĢkanlığı yerleĢtirildikten sonraya konmuĢtur.) 

8.Ders: Diğer uzatmalar (dik üstün ve fer‟i meddler) 9.Ders: Lafzatullah ve Tenvinler 

(Kur‟an‟da tenvinli kelimelerin çoğun medli olduğundan uzatma konusundan sonraya 

konmuĢtur.), 10.Ders: Zamir, huruf-u mukatta (iki tane) ve vakıf  ile  elifbâ öğretimini 

tamamlanmaktadır. Diğer elifbâlarda olan el takısı bağımsız bir ders olarak ele 

alınmayıp  diğer derslerin içinde örneklendirilmiĢtir.  
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Bu son kısımda  tez çalıĢmasının içinde anlatılmaya çalıĢılan “Bir elifbâ nasıl 

olmalıdır?” sorusunun cevabı olarak uygulamalı  ve somutlaĢtırılmıĢ Ģekli  sunulmaya 

çalıĢılacaktır. 

2. POSTERLĠ ELĠFBA METODUNDAKĠ DERSLER 

1.DERS: HARFLERĠN ĠSĠMLERĠ (Ek 27-28) 

1. Derste  28 harf 16 gurupta toplanmaktadır. Harflerin gruplu öğretilmesi öğrenmeyi 

büyük ölçüde kolaylaĢtırıp  ve ezberlemeyi çabuklaĢtırmakta ve öğrenme hızı 

katlanmaktadır. Bu guruplaĢtırma hem sayfa dizaynında hem de seslendirmede 

uygulanmıĢtır. 

Alfabede harfler nokta farkıyla ikili veya üçlü gruplar oluĢturmaktadır. Bu harflerin bir 

kısmı birbiriyle noktalar farkıyla ayrılan grup harflerdir. Takım harfler birbirleriyle 

nokta farkıyla ayrıldıkları için bu hususu ön plana çıkarmak için harflerin tamamının 

ana Ģekli siyah,  noktalar ise kırmızı renkli yazılmıĢtır.  Her bir grup tek kutu içerisinde 

toplanarak   16 grup  oluĢturulmuĢtur. Böylece adeta 16 harf gibi öğrenilecektir. Her 

grup bir harfmiĢ gibi bir kerede okutularak öğretilirse öğrenme süresi yarı yarıya 

düĢmekte, kalıcı ve kolaylaĢtırıcı olmaktadır. Mevcut elifbâlarda  grub  oluĢturan 

harflerin her biri bir kurtuda ve bazıları ise biri  bir satırda diğeri alt satıra bırakılarak 

gruplar bozulmaktadır. Bu da grup algısını zorlaĢtırmaktadır.  

 

Tablo 30: Harflerin gruplandırılması. 

Ezber için görsel hafızadan yararlanarak alfabe tablosu yuvarlak bir Ģablon içine 

yazılmıĢ ve  yuvarlak ders Ģablonunu dikeyden iki eĢit parçaya bölüp simetrik olarak  

her iki parçanın satırlarına aynı sayıda harf düĢürülmüĢ ve grup harfler asla 

bölünmemiĢtir. Seslendirmede de telefon numarası gibi grup grup okunmaktadır. 
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Tablo 31: Harflerin telefon numarası gibi gruplanması - 0 535 250 81 24 

 Gözün sabit bir noktaya bakarken görebildiği sahanın tümüne "Görme Alanı" adı 

verilir. Gözün üzerinde odaklaĢması ile çektiği fotoğrafın kâğıt üzerindeki iz düĢümü 

yuvarlağa yakın elips Ģeklindedir. Bu elipsin çapı 4-7 cm olarak değiĢir. Gözün 

bir saptamada anlamlandırdığı harfler arasında oluĢan bu alana “Aktif görme alanı” 

denilmektedir. Elips biçimindeki alanın içinde kalan harflerin tümü kavranabilir.  Bu 

alanın dıĢında kalan alanlar ise anlamlandırılamaz. Buna “Çevresel Görme” denir.
17

 

 Beyin üzerinde en fazla etkisi olan duyu organımız gözdür. Görme ile ilgili 

sinirler beyinde çok fazla yer kaplıyor. Sinir, bilim araĢtırmalarına göre beynimizdeki 

verilerin %80 görsel yolla alınıyor. Bir bilgiye fotoğraf ve video eklendiğinde %65 

hatırlanıyor.
18

 Ġnsanların ismini unutsak da yüzlerini hatırlamamızın nedeni yüz 

hatlarının göz yoluyla beynimize kaydedilmesidir. Bu sebeple elifbânın her dersinde 

sayfa dizaynı önem arzetmektedir. 

Alfabe tablosunda lamelif‟e yer verilmemiĢtir. Ġlk derste öğretici bu harfin 

aslında lam ve elif harflerinin birleĢmesi olduğunu, ayrı bir harf olmadığını, harf 

sayısına katılıp katılmayacağı gibi izahlar yaparak dersin 5-10 dakikasını bu konuya 

ayırmaktadır. Bu hem zaman kaybı hem de kafa karıĢıklığı demektir. Ayrıca ikinci ders 

olan kelime okumaya geçince de lamelif hiç kullanılmamaktadır. Bu sebeple lamelif, 

harflerin birleĢtirilmesi konusunda gösterilmiĢtir. 

Türkçedeki harfinin iki Ģekilde yazılabildiği gibi Arapçada da bazı  harfler 

iki Ģekilde yazılabilmektedir.  Ġki Ģekilde yazılan harfler genelde tüm harflerin 

bulunduğu  ilk Ģablonda tek kutuda ve yan yana gösterilmektedir. Öğrenci henüz harfin 

ilk Ģeklini öğrenmemiĢken hemen yanında ikinci Ģeklin olması   kafa karıĢıklığına sebep 

olmaktadır. Özellikle birinci kutuda elifin yanına kısa hemzenin konması ise daha ilk 

anda ĢaĢkınlık oluĢturmaktadır. Bu sakıncalar sebebiyle iki Ģekilde yazılan harfler ayrı 

tabloda verilmiĢ ve iki Ģekilde yazılabilen harfler için her bir Ģekle isimlendirme 

yapılmıĢtır. 

                                                 
17 Bu konuda detaylı bilgi için bkz: http://hizli-okuma.cokbilgi.com/aktif-gorme-alani/ 

18 Bu konuda detaylı bilgi için bkz: http://www.derinbeyin.com/gorsel-sistem/ 
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Tablo 32: Ġki ġekilde Yazılabilen Harfler 

Kalın harfler konusu da yine tüm harflerin bulunduğu ilk Ģablonda renkli olarak 

gösterilmesi aynı sakıncaları beraberinde getirmektedir. Bu sebeplerden  Posterli 

Elifbâ‟da  iki Ģekli olan harfler ve  kalın harfler ayrı ayrı tablolarda gösterilmiĢtir. Kalın 

harfler seslendirmede farklı olduğu için ezberlenmesini gerekir. Ezberini kolaylaĢtırmak 

için üçgen Ģekli oluĢturularak harfler  arasında uyum sağlanmıĢtır. Kaf harfinden 

baĢlamanın sebebi Kalın kelimesinde KA çağrıĢımı yapmasıdır. Kalın harfleri 

ezberlemeden öğretmek için üç grup olarak kavratılmaktadır. 

Kalının Ka‟sından ق  , boğazdan hırıltılı çıkan harfler غ,خ , ve badem gözlü harfler 

  ظ,ط,ق,ؾ

Aynı tabloda renklendirme yaparak birden çok bilginin verilmesi öğrenmeyi ve 

algılamayı zorlaĢtırmaktadır.  Bu sebeple kalın peltek ve farklı yazılıĢı da olan harfler 

özellikle ayrı ayrı olarak yazılmıĢtır. Kalın peltek ve farklı yazılıĢı da olan harfler 

ezberlenmelidir. Kalın olan 7 harfin dıĢındakiler incedir. Kalın harfleri ezberlemeye 

kalının “ka”sından çağrıĢımla Kaf harfinden baĢlayınız. Peltek harfler tabloda çok 

peltekten az pelteğe doğru sıralanmıĢtır. 

1. Dersi pekiĢtirmek için 2.derste üstün bölümündeki harfleri önce tek tek harekesiz 

olarak ismiyle okuyunuz. Üstün bölümündeki 12 kelimede, 28 harfin tamamı 

kullanılmıĢtır. 

Resimli Alfabe Tablosu (Ek  27) 

Harfleri kolay öğrenmek için Resimli alfabe tablosunda harflerin zihinde kalıcılığını 

sağlamak için yanlarındaki resimlerle iliĢkilendirilmiĢtir. Bu iliĢki hem ses ve Ģekil 

bakımından birliktelik arz etmektedir. Harflerin Ģekilleri ve isimleriyle bu resimler 

arasında birden çok bağlantı kurulmaya çalıĢılmıĢtır. Resimlendirme  sadece harflerde 

kullanılabilir kelimelerde ise zordur. Benzer çalıĢmalarda harflerin isimlerinde resmin 

ilk harfi ile harfin isminin ilk harfi eĢleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.  Posterli Elifbâda ise 

isimle beraber maddenin  resmi ile de bağlantı kurulmaya çalıĢılmıĢtır. Mesela mevcut 

bir çalıĢmada Nun Harfinde, Nene nin “N” si denmiĢtir. Biz ise Nal‟ın “N” si diyoruz 
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yani nesne  isminin baĢ harfi “N” ve nal Ģekil olarak ta  Nun‟a benziyor. Her harfte bu 

husus  gerçekleĢtirmeye çalıĢılmıĢtır. 

Harfler birkaç kısa öykü ve manzum bir beytin içinde de öğretilebilir. Mesela 

 için; 1 BeĢiği, 2 elinle Tut, 3 kere Salla cümlesi ile harflerin noktalarına veث, ,   

isimlerine dikkat çekilebilir.   ıtpay mah   ,ıdalkas enibec   niçi ıralatkon niçi  , ,خ

yedi, خ tepesine sakladı gibi. 

  Manzum bir beyit olarak ta aĢağıdaki Ģiir oluĢturulmuĢtur. 

10 Derste ElifBâ ġiiri 

Elif, Be, Te, Se, Cim; On derste Kur‟an öğrenceğim, 

Ha, Hı, Dal, Zel; Kur‟an öğrenmek ne güzel, 

Ra, Ze, Sin, ġın; Kur‟an okuyorum yaĢasın! 

Sad, Dad, Tı, Zı; Kur‟an‟la geçirelim zamanımızı, 

Ayn, Ğayn, Fe, Kaf; BaĢlayalım öğrenmeye harf harf 

Kef, Lam, Mim, Nun; Öğrenilmesi kolaydır onun 

Vav, He,  Ye; BaĢlayalım on derse bismillah diye… 

2.DERS: HARFLERĠN HAREKELERLE OKUNMASI (Ek  29) 

Bu elifbâ‟da tedrici bir öğretim vardır. Ġkinci dersin amacı harekeleri öğretmek 

olduğundan normalde yazım kuralı gereği harfler bitiĢtirilerek yazılması gerekirken 

harfler birbirine bitiĢtirilmemiĢtir. Amaç  zihnin harekeye yoğunlaĢması ve harekelerin 

kavranmasını sağlamaktır. Harflerin bitiĢtirilme konusuna  ileride geçilecektir. 

Seçilen kelimelerin Kur‟an‟da sık geçen ve kısa sûrelerden ve namaz  dualarından 

seçilmesi  öğrencilerin Kur‟an kıraati konusundaki hem dil hem  kulak aĢinalığını 

geliĢtirecektir. 

Harfleri gördüğünüzde düĢünmeden tanıyacak seviyeye gelmedikçe bu derse 

geçmemektedir. Arap alfabesinde 28 harfin tamamı sessizdir. Harflerin seslendirilerek 

okunmasını sağlayan iĢaretlere okuma iĢaretleri veya hareke denir. Bu iĢaretler harflerin 

altına veya üstüne konularak ince harflerde farklı, kalın harflerde farklı seslendirmeler 

yaparlar. Bu sebeple 7 kalın harfin ezberlenmesi önemlidir. Diğer harfler ise incedir.  
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Her bölümün baĢında alfabedeki tüm harflerin özelliklerini ve ses yapısının 

içinde barındırdığı 6 harf (ز,ا,ع, ,ق,ن) kırmızı renkle verilmiĢtir. Önce bu 6 harf 

öğrencilere okutulursa diğer harfleri  de öğrencinin okuyabildiği ve konuyu anladığı 

hususu tarafımızdan tecrübe edilmiĢtir.  

Bir ders kendi içinde  birkaç bölüme ayrılmıĢtır. Böylece her bir bölümde öğrencilerin 

tekrar yapması için bir süre verilmesi sağlanarak  adım adım ilerlenmiĢ olunacaktır. 

Arapça harflerin ve harekelerin bir bilen tarafından seslendirilmesi gerekir. 

Harekeler üç tanedir ve harekeler söylenirken uzatılarak söylenmez. Kelime 

öğretiminde harflerin önce harf harf  seslendirip sonra da hepsini bir kerede toplu 

seslendirme ile okutulmaktadır. Bu uygulamada harflerin uzatılmadan seslendirilmesine 

dikkat edilmelidir. 

2. ders bir birine eĢit üç ayrı bölüme ayrılmıĢtır. Önce kolay ses olduğundan üstün 

bölümü, sonra esre sonrada ötre bölümü verilmiĢtir. Her bölümde önceki öğrenilen 

bilgiler sonraki konu içinde kullanılmıĢtır.  

2.ders 1.bölüm: fetha bölümünde seçilen 12 kelimede 28 harfin tamamı kullanılmıĢ olup 

kelimelerin ilk harfleri ses benzerliği olan harflerden oluĢturulup mavi renklendirilerek  

muhakeme gücü oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca üstün bölümündeki kelimelerde 28 

harfin hepsi bulundurularak   harflerin harekesi kırmızı renk yapılmıĢ olup, amaç 

harekeyi okumaya geçmeden önce harflerin isimlerini pekiĢtirmek için öncelikle harfleri 

tek tek fethasız olarak sin, elif, lam diye tereddütsüz   okunması içindir. Böylece bu 

bölüm harflerin karma tablosu  olarak  kullanılabilir. Ders içerisinde iki Ģekilde yazılan 

harflerin bir kısmı da kullanılmıĢtır. Kalanları da sonraki derslerde  kullanılmıĢtır. 

Harflerin mahreç ve telaffuzlarını öğretirken bazı harf gruplarının öğretimine 

özen gösterilmelidir. Öğrencilere bu harflerin okunuĢları iyi kavratılmalıdır. Özellikle 

ses benzerliği olan Ģu dört harf grubu üzerinde dikkatli durulmalıdır: (ؾ,ض,ث), (ظ,ش,ذ), 

 harfleridir. Ses yönünden benzerliği olan bu harfler her kelimenin (ق,ط, ) ve (ٖ,خ, )

baĢında mavi renkli yazılıp   alt alta getirilmiĢ, sütun olarak okutturularak ses 

farklılıkları  kavratılması hedeflenmiĢtir.  

2.ders 2.bölüm: Esre bölümünde bir çok elifbâda genellikle seçilen tüm kelimelerde 

fetha, kesra, fetha hareke dizilimi olması öğrenmeyi gölgelemekte ve ritmi ezbere 
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dönüĢtürmektedir. Posterli elifbâda 6 farklı hareke kombinasyonu mevcuttur. 

 

2.ders 3.bölüm: Ötre bölümünde bir çok elifbâda genellikle seçilen tüm kelimelerde 

damme, kesra, fetha hareke dizilimi kullanılmaktadır. Posterli elifbâda 7 farklı hareke 

kombinasyonu mevcuttur.  

Ayrıca bu bölümde 3 harakeninde öğretimi tamamlandığı için  ز  harfinin üç hareke ile 

ile okunuĢu bir arada sunulmuĢtur. Pratik bir izah olarak ta ز harfinin harekesi üstünde 

ise (fetha ve damme) kalın, altında ise (kesra) ince okunacağı öğretilmektedir.   ز  ,ز  ,ز 

Genel ders uygulaması: Öğretmen dersi öğrencilere tahtaya astığı  posterden kelime 

kelime önce kendi okur sonra öğrencilere tekrar ettirir. Posterler sınıfın her tarafında 

kolaylıkla okunabilecek Ģekilde ve büyüklüktedir.  Bu posterler öğrencilerin 

kitaplarındaki ders sayfalarının bire bir  aynısıdır. Böylece posterden anlatılanlar 

kitaptan da takip ettirilebilir. Bir ders kendi içinde  birkaç bölüme ayrılmıĢtır. Böylece 

her bir bölümde ara verilerek öğrencilerin tekrar yapması için bir süre verilir. Öğrenciler 

ikiĢerli olarak gruplandırılarak birbirlerine dersi okurken hoca da arada gezerek   

öğrencilerin dersi anlayıp anlamadığını kontrol etmektedir. Bu uygulama öğrencinin 

derse  aktif katılımını sağlayarak  bilgiyi ölçme imkanı sunmaktadır. 

Bu uygulamanın daha somutlaĢtırılmıĢ Ģekli 2. Ders üzerinde Ģu Ģekildedir. 

Önce her öğrencinin harfleri tanıyıp tanımadığı ilk bölümde kontrol edilmelidir. Bunun 

için hoca ilk bölümdeki 12 kelimeyi oluĢturan harflerin isimlerini önce satır satır sonra 

sutun sutun seslendirir ve ardından öğrencilere karıĢık olarak harflerin sadece isimleri 

söylenmesi istenir. Ardından önce bölümün baĢında bulunan  6 harf (ز,ا,ع, ,ق,ن) tek tek 

seslendirilir. Sonra bölümdeki kelimeleri seslendirmeye geçilir. Kelimeleri oluĢturan 

harfler önce tek tek seslendirip sonra da tüm harfler bir kerede toplu seslendirme ile 

okutulmaktadır. Her kelime üç kez tekrarlanır.   ض   ا   ي : Önce Se - E – Le sonra SeELe 

gibi. Ġlk bölümdeki 12 kelime birlikte okunduktan sonra öğrencilerin tekrar yapması 

için kısa bir ara verilir. Sonra diğer bölümlerde aynı Ģekilde iĢlenerek ders tamamlanır.    

3. DERS: BĠRLEġTĠRME ĠġARETLERĠ (CEZĠM ve ġEDDE) (Ek  30) 

Cezim ve Ģedde iĢaretleri kavranması zor iĢaretlerdir. ġedde aslında  birincisi cezimli, 

ikincisi harekeli olan iki aynı harfin peĢ peĢe gelmesidir. ġedde cezm iĢareti üzerine 
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konumlandırıldığı için cezm ve Ģedde konu bütünlüğü açısından birleĢtirilmiĢtir. 

Kelimeleri okumada birbirine bağladığı için Kur‟anı seri okumak için bu iĢaretlerin iyi 

kavranması gerekir. Bu iĢaretleri somutlaĢtırmak için uygulamada öğretici el hareketleri 

ile konunun kavranmasına yardımcı olmaktadır. 

Kelime seçiminde cezim ve Ģedde iĢaretleri ilk , orta ve son heceye getirilmiĢtir. 

Hemzenin cezimli hali, bir kelimede iki Ģedde, bir kelimede iki cezm , cezm ve Ģedde 

birlikte aynı kelimede de kullanılmıĢtır. Kelime yazımında harfler bilinçli olarak 

birleĢtirilmeyip öğrenciler  harflerin birleĢmesine değil, iĢaretin kavranmasına 

yoğunlaĢtırılmak istenmiĢtir. 

1-CEZĠM (Sükun): Cezim üzerinde bulunduğu harfi kendisinden önceki harfe sessiz bir 

Ģekilde bağlayarak iki harfi birden tek hece olarak okutur. Osmanlıca tutar iĢareti de 

denir. Bu husus  el hareketleri yardımıyla  pekiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.  E sesini 

okurken el açık, sonra cezimli Lam‟ın L‟sini  tutma (tutar) iĢareti yaparak el kapatılır. 

EL 

Harfler birleĢtirilmeden verilmektedir. KurĢun kalem yardımıyla cezim ve önceki harf 

bir daire içine alınarak tek hece olarak okunmasına yardımcı olunmaktadır.  

2-ġEDDE:  Tek baĢına olmayıp diğer harekelerle birlikte bulunur. Üzerinde bulunduğu 

harfi, öncesine bir kere cezimli gibi birleĢtirir, bir kere de beraberindeki diğer harekeyle 

olmak üzere bir hecede iki kere okutur. Aslında Ģedde birincisi cezimli, ikincisi harekeli 

olan iki aynı harfin peĢ peĢe geldiğinde tek harf olarak yazılmasıdır. ġeddeli harfin açık 

yazılıĢında aslında iki harf olduğu görülür. El iĢaretiyle Ģeddeye gelince; 

=  Açık eli cezimli okuyuĢta kapıyor, sonra harekeli okuyuĢta 

açıyoruz.  

Ġlk üç dersin genel bir tekrarı yapılarak sonraki üç derse geçilmektedir. 

4., 5. ve 6. DERSLER: HARFLERĠN BĠRBĠRĠNE BĠRLEġTĠRĠLEREK YAZILMASI 

(Ek 31, 32,33 

Ġlk üç derste önce harflerin isimleri, sonrada harekelerle okunuĢu, sonra da 

birleĢtirme iĢaretleri tek tek öğretilmeye çalıĢılmıĢ her bir bölümde sadece bir bilgi 

öğretilmiĢtir. Hem harekeler hem de birleĢtirme aynı anda verilmeyip asıl verilmek  

istenen bilgiye yoğunlaĢmak için harfler birleĢtirilmeden yazılmıĢtır.  
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Bu derste sadece harflerin birleĢtirilmesi öğretilmektedir.  Ayrıca ilk üç derste 

öğrenilen bilgilerin pekiĢtirmesi sağlanmıĢ olacaktır. Önce harflerin neden bitiĢtirilerek 

yazıldığının mantalitesi izah edilmiĢtir. Arapça yazılımda hem yazım ve okuma 

kolaylığını, hem de kelime bütünlüğünü sağlamak için bir kelimeyi oluĢturan harfler 

birbirine bitiĢtirilerek yazılır. Harfler bitiĢmesine göre baĢta, ortada, sonda diye üç 

gruba ayrılır. Bu üç derste bu duruma dikkat çekmek için öğretilen  harf  kelime içinde 

baĢta, ortada ve sonda kırmızı renkte verilmiĢtir. Harf sadece kendinden sonraki harfe 

bitiĢiyorsa baĢta; hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki harfe bitiĢiyorsa 

ortada, harf sadece kendinden önceki harfe bitiĢip sonraki harfe bitiĢmiyorsa sonda 

denir. Sondaki Ģekil genellikle tek baĢına olan Ģekille aynıdır. Her harf kendinden 

önceki harfe bitiĢebilir, alfabedeki altı harfin dıĢındaki bütün harfler de kendinden 

sonrakine birleĢir.  

 Bir harf kendinden sonraki harfe bitiĢirse Ģeklinde değiĢme olur. Bu Ģekil 

değiĢikliği ise genelde harfin son yarım kısmının yani kuyruk kısmının dikey veya yatay 

olarak kesilmesidir. Böylece kendinden sonrakine bitiĢen harfin Ģeklinin yarısı 

yazılmamıĢ olur. Bu değiĢim baĢtaki kutucuklarda topluca göstermiĢtir. Harfler baĢta ve 

ortada iken kendinden sonraki harflere bitiĢtiğinden Ģeklinin yarısı yazılır, ancak harfler 

sonda ise; kendinden sonraki harflere bitiĢmediğinden Ģekilleri değiĢmez asıl Ģeklinin 

tamamı yazılır. Satır baĢında harfin ana Ģeklinin görselleĢtirme esnasında harfin ana 

karakteri üzerinde kesilen kısımda renklendirme yapılmıĢtır.  BirleĢme karakterine 

dikkat çekmek için harflerin baĢta ve ortadaki Ģekli sütun olarak bir kutuda, sondaki 

Ģekli ayrı bir kutuda gösterilmiĢtir. Böylece öğrencinin ana karakteri fark ederek kolay 

tanımasına zemin hazırlanmıĢ olacaktır. Genel olarak sondaki Ģekil, Tek baĢına olan 

Ģekille aynıdır. 

 Her harf için baĢta, ortada ve sondaki halini göstermek için üç kelime 

gösterilmiĢ, Üstün, esre, ötre, cezim ve Ģedde iĢaretlerinin pekiĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ayrıca harflerin mahrecinin yerleĢmesi için her harf için verilen üç kelimeden birinde 

ilgili harf cezimli veya Ģeddeli seçilmiĢtir. 

 Bazı harfler bitiĢirken yazım kuralı gereği Ģekli tamamen değiĢebilir, yeni 

Ģekilleri olur. ġekli değiĢenler son 10 harf içerisindedir. Bu harfler kırmızı oklarla 

gösterilmiĢtir. ġekil değiĢikliğine uğrayan harfler ve değiĢiklikler gerekçeli olarak 

anlatılmıĢtır. 
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ġekil 15: Harflerin birbirlerine birleĢtirilerek yazılması. 

Konunun görsel izahı için vesikalık fotoğraf ile  boy fotoğrafı örneği verilmektedir. 

Nasıl ki vesikalık fotoğrafta baĢ kısım kullanılıyorsa, harflerde birbirine birleĢtirilirken 

baĢ kısmı kullanılır. Sonuç olarak harflerin de boy ve vesikalık olmak üzere iki Ģekli 

olmuĢ olur. Tanıdığımız birinin vücudunu görmeden, sadece baĢını görünce tanıdığımız 

gibi harflerin de baĢ kısmını görünce tanımalıyız. Harflerin sondaki Ģekli ile yalın Ģekli 

aynı olduğu için aynı renkte modellenmiĢtir. harflerin birleĢmesinde baĢta, ortada, sonda 

ve bağımsız Ģekli diye tanımlamak yerine tam hali ve yarım hali diye daha sade bir izah 

faydalı olmaktadır. Burada öğretim tekniği açısından konuyu daha somutlaĢtırarak 

öğreticilere sunulmaktadır. 

 Ġlk örneklerde basit birleĢtirmeler ve aynı sayfadaki harflerden kombinasyon 

oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Aynı harfin birden fazla alternatifli birleĢtirme Ģekilleri de 

kullanılmıĢtır. Bütün derslerde bu kriterler dikkate alınarak aynı sistem ile 

hazırlanmıĢtır.  

 Nokta farkıyla birbirleriyle ayrılan grup harflerin ana Ģekillerindeki değiĢimler 

(gövdeleri) birbiri yerine kullanılabilir. Ayrıca grup harflerin bir ders içinde bitirilmiĢ 

sonraki derse bırakılmamıĢtır. Örneğin bazı elifbâlarda sayfa dizaynı, satır sayısı  

ayarlanamadığından   ,  harfleri  bir derste خ harfi sonraki derse bırakılmaktadır. 
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4.derste alfabedeki 28 harfin 9 harfi, 5 ve 6.derslerde 10‟ar harfi verilmiĢtir. ْ  ve   ٜ   

harfi grup özelliği sebebiyle baĢa çekilerek  , ,ث harflerinin peĢinden verilmiĢtir. 

Kendinden sonraki harfe bitiĢmeyen harfler Ģunlardır. 

 

Tablo 33: Kendinden sonraki harfe bitiĢmeyen harfler. Kodlama: Ev dere taĢlı dere 

Yuvarlak te ve lamelif harfleri de tüm Ģekilleriyle bu dersler içinde anlatılmıĢ ve 

örneklendirilmiĢtir. 

Harflerin ġekillerini Birbirinden Ayırmak Ġçin Pratik Bilgiler; 

-Kısa hemze (ء) ile ع  baĢı: Kısa hemze her zaman havada olur bitiĢmez, Ayn baĢı her 

zaman bitiĢik yazılır. (Elifin harekeli haline Hemze denir.) 

-Dik Hemze ile Lam: Dik hemze veya elif sadece kendinden önceki harfe bitiĢir, 

sonraki harfe bitiĢmez, Lam ise öncesine de sonrasına da bitiĢebilir. 

-Te ve noktalı ye: Ye‟nin noktaları Ye‟rdedir, Te‟nin noktaları Te‟pededir. 

-Ayn harfinin ortadaki Ģekli mantara benzer. Ġçi doludur. Mim ve fe ile karıĢtırmayınız.  

-Dal satırın üstünde, Ra satırın altındadır. 

-Kef‟in baĢta ve ortadaki Ģekli Türkçedeki K harfinin kollarına benzer. 

Bu üç dersin genel bir tekrarı yapılarak sonraki iki derse geçilmektedir. 

7. ve 8. DERSLER: MEDLER (UZATMALAR) (Ek  34,35) 

Ġlk 6 derste harekelerin uzatılmadan okuma alıĢkanlığı kazandırılmaya çalıĢılmıĢ 

ardından   uzatma derslerine geçilmiĢtir. Bazı elifbâlarda üstün ardından uzatması, esre 

ardından uzatması, ötre ardından da uzatması tercih edilmektedir. 

Genel olarak Arapçada harekesi olmayan harf okunmaz. Kur‟an-ı Kerimde sadece 4 

harfin   harekesi olmayabilir diğer tüm harfler harekelidir. Okunmayan harfler: “Vâli” ( 

  ٝ اٌ  ٚ  ) kelimesinde özetlenen vav (ٚ) , elif ( ا), lâm ( ي) ve yâ ( ٜ) harfleridir.  Harflerin 

harekesi üstün, esre ve ötre uzatılmadan okunur. Ancak üstünden sonra harekesiz elif 

gelirse (üstün+ harekesiz elif), esreden sonra harekesiz yâ gelirse (esre+harekesiz yâ), 

ötreden sonra harekesiz vav gelirse (ötre+harekesiz vav), bu harekeler kısa süreli 

uzatılır. Bunun miktarı ise harekeli iki harf okuyacak kadar zamandaki uzatmadır. (1 
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Elif miktarı = iki hareke süresi = elif diyecek kadar = bir parmak kaldıracak kadar) Harf 

iki hareke miktarı uzatılır. Biri kendi harekesi diğeri de fazladan bir hareke okunacak 

kadar uzatılır. Harekesiz ve uzatma görevi gören Vav, Yâ, Elif‟e Harf-i Med (Uzatma 

Harfi) denir. ġöyle bir genelleme yapılacak olursa Kur‟an-ı Kerimde  üstünden sonra 

harekesiz harf varsa bu büyük çoğunlukla eliftir, esre den sonra harekesiz harf varsa 

büyük çoğunlukla yâ‟dır, ötre den sonra harekesiz harf varsa büyük çoğunlukla vavdır .       

Uzatma harfinden sonra hemze veya birleĢtirme iĢaretleri (Ģedde ve cezim) 

yoksa az uzatılır ki bu kurala da Medd-i Tabii denir. Uzatma harfinden sonra hemze 

veya birleĢtirme iĢaretleri varsa çok uzatılır. Bu kurala da Ģartlara göre Medd-i Muttasıl, 

Medd-i Munfasıl / Medd-i Lazım, Medd-i Arız kurallarından biri denir. Bu derslerde 

kural isimlerini söylemeden direk uygulama öğretilmektedir. 

Asıl olan harekenin uzatılmadan kısa sesidir. Uzatmayı oluĢturan uzatma harfleridir. 

Uzatmanın süresinin uzun veya kısa olmasını da belirleyen unsur   ise uzatma harfinden 

sonraki harf veya harekedir. Uzatma harfinden hemen sonra harf olarak hemze (harekeli 

elif) veya hareke olarak Ģedde ile cezim yoksa 1 elif, eğer varsa 4 elif uzatılır.  

 

ġekil 16: Uzatma harfleri ve birleĢtirme iĢaretleri. 

7.ders bir birine eĢit üç ayrı bölüme ayrılmıĢtır. Harekelerin öğretim sırasına mutabık 

olarak önce uzatma harfi elif bölümü, sonra uzatma harfi   yâ, sonrada uzatma harfi vav 

bölümü verilmiĢtir. Her bölümde önceki öğrenilen uzatmalar sonraki konu içinde 

kullanılmıĢtır. Her bölümde uzatma harfi net gözükmesi için ilk kelimede uzatma harfi 

birleĢtirilmeden bağımsız olarak yazılmıĢtır. Uzatma harfine  kelime içinde ikinci, 
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üçüncü ve dördüncü sırada verilmiĢ, ayrıca her bölümde bir kelime içinde aynı ve farklı 

olmak üzere birden fazla uzatma harfi de kullanılmıĢtır. Ra harfi, hem ince hem kalın 

okunuĢu olması hasebiyle her bölümde  kelime içinde yer verilmiĢtir. 

7.ders 1.bölüm: Harekeler kalın ve ince harfleri nasıl okutuyorsa öyle uzatır. Ancak 

üstün; ince harflerde “e” yerine ince “â” sesi (e-a arası) ile uzatır. Ağız çok açılmayıp az 

açılırsa A sesi incelir.  

Lamelif: Lam‟ın önünde elif demektir. Lamelifteki elif harekesiz ise Lââ sesiyle 

uzatılır. Lamelif ile ilgili 3 kelime verilmiĢtir. 

 Ģeklinde farklı hareke kombinasyonu 

mevcuttur.  

7.ders 2.bölüm: Esre hareke “i” sesiyle uzatır diye açıklama yapmak yerine kalın ve 

ince harfleri nasıl okutuyorsa öyle uzatır diye izah yapılmıĢtır. Esreyi uzatan önündeki 

harekesiz yâ harfidir. Önce bu hususu vurgulamak adına esre normal Ģekliyle 

verilmiĢtir. Sonra bu esre çeker Ģekliyle gösterilmiĢtir. Sadece çeker iĢareti 

koyulduğunda öğrenci uzatma harfine odaklanmayıp sadece çeker iĢareti sebebiyle 

uzatma yapıldığı hissine kapılmaktadır. Esreden sonra harekesiz yâ gelirse bu esrenin 

uzatılacağını hatırlatmak için genelde çeker ismiyle dik esre olarak yazılabilir. Bazı 

elifbâlarda çeker diye ayrı bir ders yapılması zaittir. Önceki bölümde öğrenilen uzatma 

harfi elif, ya ile birlikte kullanılmıĢtır. 

  

Ģeklinde farklı hareke kombinasyonu mevcuttur.  

7.ders 3.bölüm: Ötre kalın ve ince harfleri nasıl okutuyorsa öyle uzatır diye izah 

yapılmıĢtır. Vav uzatma harfi hem tek baĢına hem bir kelimede iki defa, hem de önceki 

bölümde öğrenilen uzatma harfleri yâ ve elif   ile birlikte kullanılmıĢtır. Ayrıca konu 

bütünlüğü açısından cemi‟ kelimelerdeki uzatma harfi vavdan sonra gelen okumaya 

etkisi olmayan  cemi‟ elifide gösterilmiĢtir. Bir çok elifbâda bu konu ayrı bir ders olarak 

gösterilmektedir. 

 

Ģeklinde farklı hareke kombinasyonu mevcuttur.  
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8.Ders: (Ek  35) 

Elif harfi ile ilgili özel kurallar: Kur‟an yazısında med harfi olan elif, açıktan 

yazılmasının dıĢında üç Ģekilde daha karĢımıza çıkmaktadır. 

A. Yazıda hiç olmayıp harfin üstünde küçük Ģekilde (۱)  gösterilerek yazılır. Bu 

durumda iĢaret küçük bir  elif harfidir.  

Ayrıca kısa hemzede tenvinden sonra gizli elif  olmaktadır. Vakf  esnasında bu 

mukadder elif sebebiyle  kısa hemzenin tenvini med ile okunmaktadır. Son iki derste 

gösterilecektir.      YazılıĢı:      OkunuĢu:  

B. Vav Ģeklinde yazılır. Vav elif yerini tutar.  

C. Ya Ģeklinde yazılır. Ya elif yerini tutar.   

Ayrıca tenvinden sonraki destek elifi de yâ Ģeklinde olabilmektedir.  

Bu izahlar  öğretici içindir. Öğrenciye okuma odaklı olarak verilecek bilgi üzerinde dik 

üstün  (üstün çeker) bulunan harf  önünde elif varmıĢ gibi uzatılır. Dik üstünden sonra 

gelen harekesiz yâ ve vav harfi elif görevi görüp okunmazlar yokmuĢ gibi hareket 

edilerek atlanır. Bu konuda kullanılan “Asar” ismi ana kaynaklarda kullanılmamaktadır. 

UZUN SÜRELĠ UZATMALAR: (Medd-i Muttasıl ve Medd-i Munfasıl) 

Uzatma harfi olan vav, yâ, elif‟ten ve dik üstünden hemen sonra kısa (kıvrık) veya dik 

hemze gelirse uzatma süresi artararak 4 elif miktarı olur. Uzatmayı hatırlatmak için 

uzatılan yere med (Uzatma) iĢareti konur. Öğrenciye okuma odaklı olarak verilecek 

bilgi üzerinde Med (Uzatma) iĢareti) bulunan harf  çok uzatılır Ģeklindedir. 

UZUN SÜRELĠ UZATARAK BĠRLEġTĠRME (Medd-i Lazım)   

Uzatma harfi olan vav, yâ, elif‟ten ve dik üstünden hemen sonra birleĢtirme iĢaretleri 

olan cezim veya Ģedde gelirse hem uzun süre (4 elif miktarı uzatılır), hem de birleĢtirme 

yapılır. Uzatmayı hatırlatmak için uzatılan yere med  ( -Uzatma) iĢareti konur. 

Kur‟an‟da kelime olarak cezimli misal sadece bir tane, uzatma harfi olan vav‟lı sadece 

iki tane vardır. Bu kelimeler derste verilmiĢtir. Bir de sûre baĢlarındaki harekesiz özel 
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harfler vardır ki bu harflerin okunuĢları da bu kurala göredir. Sonuç olarak uzatarak 

birleĢtirme yapılan yerlerde bir kaç kelime hariç Üstün+Elif +ġedde Ģeklindendir.  

ġedde konusu öğretilirken el hareketiyle eli kapama ve açma hareketi 

öğretilmiĢti. Bu bilgi temelinde zor bir konu olan medd-i lazım öğretilirken elimiz 

havada ve açık halde uzatmaya baĢlaytıp yavaĢça 4 elif süresi içerisinde  kol ileri 

uzatılırken eli kapama ve açma hareketi ile hem med hemde Ģedde senkronize 

edilmektedir. 

 

                        ( 4 elif )             ر         :         ر 

ġekil 17: Medd-Ġ Lazımın Öğretilmesi.  

Kelime sonundaki meddi tabilerden sonra , eliflam (El takısı) ile baĢlayan 

kelime  veya vasıl hemzesi olan kelime gelirse uzatma iĢlemi iptal edilir. Fakat bunu 

bilmek için Arapça bilgisine sahip olmak gerekir. Öğrenciler Arapça bilmediği için 

onlara yapılabilecek izah ; Uzatma harflerinden sonra harekesiz baĢka bir elif ve 

sonrasında da Ģedde veya cezm varsa  uzatma iĢlemi iptal edilir. Bu medd-i lazım ile 

karıĢtırılmamalıdır. Medd-i lazımda uzatma harfinden hemen sonra Ģedde veya cezm 

gelip üzerinde de med iĢareti bulunur.  burada ise uzatma harfinden sonra cezm ve 

Ģeddeden önce araya  fazladan bir elif girmekte ve med iĢareti bulunmamaktadır.  

9. DERS: LAFZATULLAH VE TENVĠNLER (Ek  36) 

Tenvin konusu öğrencilerin kolay kavradığı bir konu olduğu için yanına bir konu 

daha eklenmiĢtir. Ekelenen Lafzatullah konusu teberrüken baĢa alınmıĢtır.  

Allah (c.c) kelimesi (Lafzatullah): Allah (c.c) kelimesindeki Ģeddeli lam, 

öncesindeki üstün veya ötre ile birleĢirse kalın, esre ile birleĢirse ince okunur. Yani Ra 

harfinde olduğu gibi üsteki harekelerde kalın, alttaki harekede ince okunur. KuL ve BiL 

deki kalın ve ince L sesi gibi. L kalın olduğunda dilin ucu ince L ye göre biraz daha geri 

çekilir. Allah kelimesinin tok bir sesle okunması saygı göstergesidir. 
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Kur‟an-ı Kerimde tenvinli kelimelerin analizi yapıldığında bu kelimeler ağırlıklı 

olarak medli, cezimli ve Ģeddeli dir. Bu sebeple tenvin konusuna cezim, Ģedde ve med 

harfleri öğretildikten sonra geçilmiĢtir.  

Tenvin, üç harekenin sonuna cezimli nun sesi yani N sesi eklenmesidir.  ĠĢaret 

olarak ta kelimelerin sonlarındaki çift harekelere tenvin denir. Nun harfi ince bir harftir. 

Bu sebeple bu derste en önemli hususlardan biri de tenvinli  kalın harflerde tenvindeki 

cezimli nunun ince okunmasına özen gösterilmesidir.  

              

ġekil 18: Tenvinin Gösterilmesi.  

Tenvinlerde eklenen nun sesi ince harf olduğu için kalın harflerde Ġki üstünde 

a‟dan e‟ye , iki esrede ı‟dan i ye , iki ötrede u dan ince û‟ ya geçiĢler olur. böylece kalın 

harfin kalınlığı, nun harfinin  incelik yapısı korunmuĢ olur. 

Kelime seçiminde içinde med harfi olmayan kelimede tenvin, uzatma harfi 

elif‟ten sonra, uzatma harfi ya‟dan sonra, uzatma harfi vav‟dan sonra, med‟den sonra 

tenvin, Ģedde‟li tenvin, lamelif‟li tenvin, ta-i merbuta  ile tenvin, kısa hemze ile tenvin, 

destek elifi yerine gelen elifi maksure ile tenvin Ģeklinde farklı kombinasyonlar 

mevcuttur.  

Ġki üstünün önünde her zaman fazladan bir elif harfi bulunur.  Bunun birkaç 

istisnası vardır. Ta-i merbuta denilen (   ) harften sonra konulmaz. Kısa hemze de (   ء ) ise 

her ne kadar yazıda olmasa da gizli elif var kabul edilir. Bu gizli elif vakıf yaparken 

harf-i med olarak  okunur. Arapçada bazen de elif yerine yâ harfi yazılır. ٜ د ٘  gibi .  

Bu derste iki üstünlü kelimelerin önünde vakıf gülü denen duruĢ iĢaretleri konulmuĢ 

olup 10. dersin sonunda vakıf konusu iĢlenirken buraya geri dönüp iki üstünlü 

kelimelerde vakf alıĢtırmaları yapmak için imkan sunulmuĢtur. 

10. DERS : ZAMĠR, MUKATT‟A VE VAKIF (Ek  37) 

Zamir, mukatta‟a harfleri ve vakıf  ile  elifbâ öğretimini tamamlanmaktadır.  

Diğer elifbâlarda olan el takısı konusu bağımsız bir ders olarak ele alınmayıp  diğer 

derslerin içinde örneklendirilmiĢtir.  Kur‟an‟da  kelimeler harekeli olduğu için 

elifbâdaki diğer konuları bilen bir kiĢi el takısı  rahatlıkla okunmaktadır.  
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Zamir: Kelime sonundaki ötre veya esreli tek gözlü He‟ye zamir denir. Kur‟an 

tilavetinde zamirin ( ٗـ  özel bir okunuĢu vardır. Kendisinden önceki harf harekeli ( ٖ ـ  

üstün, esre, ötre) olduğunda zamir uzatılarak okunur. Öncesindeki harf harekesiz 

olduğunda (ki bu harf harfi med olur)  ise veya   cezimli ise zamir  uzatılmaz. Eğer 

He‟nin esresi uzatılacaksa dik esre olur ve uzatılacağı anlaĢılır. Ancak He‟nin ötresi 

uzatılacaksa  bir iĢaret olmadığından bu kuralın mutlaka bilinmesi gerekir. Bu sebple 

ötreli zamir konusuna biraz daha ağırlık verilir. Zamir konusu zor ve teferruatlı bir konu 

olduğu için dikkat edilmelidir. 

 Uzatılacak zamir, elif ve eliflam (El takısı) ile baĢlayan kelimeye cezim veya 

Ģedde ile geçiĢ yapılarak bağlanacaksa uzatılmadan okunur. 

 Uzatılacak zamirden sonra okunan hemze (katı hemzesi) gelirse uzatma miktarı 

artırılır. Bunun için zamirin üstüne med iĢareti konulur. 

 Eğer  elif ve lam (El takısı) ile baĢlayan kelimeye  veya vasıl hemzesi olan 

kelime gelirse uzatma iĢlemi iptal edilir. Fakat bunu bilmek için Arapça bilgisine sahip 

olmak gerekir. Öğrenciler Arapça bilmediği için onlara yapılabilecek izah ; zamirden 

sonra Ģedde veya cezm varsa  uzatma iĢlemi iptal edilir.  

 Sûre BaĢlarındaki Özel Harfler: Kur‟an-ı Kerimde harekesi olmayan harf 

okunmaz. Ancak 29 sûre baĢında bulunan harekesiz harflerin isimleri okunur/söylenir. 

Bu harflere Huruf-u Mukatta‟a denir. Eğer  bu harfler üzerinde uzatma iĢareti varsa 

uzatılarak, yoksa uzatılmadan okunur. Huruf-u Mukatta‟a 14 Harfin tek veya farklı 

birleĢiminden oluĢan 14 farklı kombinasyonu vardır. Tekrarlarıyla birlikte 29 tanedir.  

Alfabedeki 28 harften 14‟ü  mukatta‟a harfleridir. Geriye   14  harf kalmaktadır.  Bu 14 

mukatta‟a harflerinin Arapça orijinal isimleri mecburen öğrenilecektir. Kalan 

harflerinde orijinal isimleri hepsi ek 21 teki gibi  tek sayfada verilirse tüm alfabedeki 

isimler Arapça orijinal isimleriyle öğrenilmiĢ olacaktır. 

 Kur‟an‟a geçen öğrencilere kolaylık ve  aĢinalık olması  için genelde Kur‟an‟ın 

baĢından veya Yasin Sûresinden baĢlatılmaktadır. Bunun için biz sadece Bakara 

Sûresinin ve Yasin Sûresinin baĢındaki mukatta harflerinini verdik . Diğerlerini ise 

Kur‟an okunurken öğretilmesine bıraktık. MEB.  Kur‟an dersi kitabında da huruf-u  

mukattaa‟nın tamamına yer verilmeyip sadece  8  çeĢidine yer verilmiĢtir. 

Vakıf (DuruĢ ve ĠĢaretleri): Kur‟an‟da  ayetlerin tamamlandığı yerlerde vakıf gülü ismi 

verilen durma iĢaretleri bulunur. Ve bu iĢaretler içinde ayetleri sıralamak için Arapça 
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sayılar yazılıdır. Arapça rakamların öğrenilmesi için sırası ile 1 den 14 e kadar durak 

iĢaretleri içinde sayılar verilmiĢtir. Ayetleri Türk dilindeki cümle gibi düĢünüp sondaki 

iĢareti de nokta gibi düĢünebiliriz. Ayet  aralarında ise durma iĢaretleri olarak satır 

üzerine durma kuralı için özel anlamı olan bazı iĢaret harfler bulunur. Bu iĢaretleride 

virgül gibi düĢünebiliriz. Bu iĢaretlerden en önemlileri durmak lazım manasında (َ), 

burada durulmaz manasında (ال ) dir. Diğer iĢaret harflerinde durulup durulmamasında 

bir beis bulunmamaktadır. 

 Bu yerlerde durulduğunda veya herhangi bir yerde nefes almak için 

durulduğunda genel olarak, okunan son harfin harekesi okunmayıp yerine cezim varmıĢ 

gibi durulur. Eğer son harften önce uzatma harfi varsa, peĢine cezim getirdiğimiz için 

burada 4 elif miktarı uzatma yapılır.  

 Sadece son harfin harekesi iki üstün ise önündeki fazla olan destek elifi, uzatma 

harfine dönüĢerek tek üstün ile kısa süreli uzatılır. Bunun için 9. dersteki iki üstün 

konusuna dönüp uygulama yapılır. Kısa hemzedeki iki üstün dik üstüne dönüĢtürülerek 

hemze uzatılarak duruĢ yapılır. 

 Ayrıca son harf yuvarlak te ise iki üstün dahil harekesi ne olursa olsun te yerine 

cezimli he okunarak durulur. 

 10 dersin sonunda elifbâ öğretimi tamamlanarak Kur‟an-ı Kerim okumaya 

geçilir. Yüce kitabımızı doğru ve güzel okumak için daha baĢka kurallar da vardır. Bu 

kurallar 10 derste Hızlı ve posterli Tecvid kitabımızda yer almaktadır. Ancak verilen bu 

bilgilerle Kur‟an okumaya baĢlayabilirsiniz. Diğer kuralları Kur‟an okurken Kur‟an 

üzerinde öğreniniz.  

10 Derste, 10 Saatte  Kur‟an Eğitimi Uygulama Yöntemi Ve Materyal Kullanımı 

(Resim 1,2,3) 

 Bu metodda temel unsur öğrencilerin toplu bir Ģekilde koro yöntemi ile 

öğretimin yapılmasıdır. Sistem ferdi uygulamayı içermekle birlikte genel olarak 

okullarda olduğu gibi toplu eğitim sistemini esas almaktadır. Kur‟an öğrenmek isteyen 

kiĢi sayısının fazlalığı ve yaĢ aralığının geniĢ olması, dikkate alındığında bu amacın 

gerçekleĢmesi için bireysel eğitimden toplu/koro eğitime geçiĢ bir çıkıĢ yolu olarak 

düĢünülmüĢtür. Çünkü belirli bir yaĢa gelmiĢ yetiĢkin insanlar, bireysel eğitimden 

utanmakta ve çekinmektedir. Ancak toplu eğitime sıcak bakmakta, böylece kiĢilikleri de 

rencide olmamaktadır. 
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 Bireysel eğitimde öğrencilerde çekingenlik olmaktadır. Kur‟an eğitiminde her 

yaĢtan öğrenci  bulunmaktadır. Utanma ve eleĢtirilme kaygısı, Kur‟an öğrenmede en 

büyük engel olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu hususu gidermek için toplu öğretim bir 

çıkıĢ yolu olarak düĢünülmüĢtür. Ayrıca bu uygulama, doğru Kur‟an okumanın ve 

okutmanın, talebeyi derste zihnen yoğunlaĢtırmanın önemli bir safhasıdır. Bu metot 

öğrencinin toplum içinde okurken heyecanını kontrol etmesinde ve kendine 

güvenmesinde de etkili bir yöntemdir. 

 Toplu eğitim için öğrenci kitabı ile birebir uyumlu ders posterleri hazırlanmıĢtır. 

Bu posterler tahtaya asılarak ders iĢlenmektedir. Zaman kaybına sebebiyet verdiği için 

tahtaya yazmak veya projeksiyon kullanımı tercih edilmemektedir.  

 "Kur‟an, fem-i muhsinden (uzman ağzı veya güzel icra eden kiĢi) öğrenilir"
 

sözü 

çok yaygındır. Yani Kur‟an, doğru ve güzel okuyanlardan öğrenilir. Bu söz, Kur‟an 

öğreniminde görselliğin ve iĢitselliğin önemini gösterir. Kur‟an tâlimi Ģifahî yapılan bir 

ilimdir. Hoca tahtaya asılan elifbâ posteri üzerinden, metinleri kendisi okuyarak 

gösterir. Her öğrenci için tek tek okuması hocayı aĢırı yormaktadır. Bir kerede tüm 

öğrencilere toplu okuması hem öğretici hem de öğrenci açısından daha verimlidir.  

 Öğrencilerin, sadece güzel okuyanları dinlemeleri yeterli değildir. Onlardan 

öğrendiklerini kendi sesleriyle icra etmeleri gerekir. Tilâvetin istenilen düzeyde 

gerçekleĢmesi için hem dinlemede hem de okumada tekrar çok önemlidir.  

 Her poster sayfası kendi içinde  bölümlere ayırlmıĢtır, Öğrenilenleri bu bölüm 

aralarında  kontrol edilerek dersin öğrenilip öğrenilmediği değerlendirilerek ilerlenilir. 

Bir bölümü (üç - beĢ satır) Öğrencilerinize kelimeleri önce koro hâlinde birkaç kere 

tekrar ettiriniz. Ardından tek tek öğrencilere birkaç kelime okutarak konuyu anlayıp 

almadığını kontrol edilir. Bölümün  anlaĢıldığından ve doğru telaffuz edildiğinden emin 

olduktan sonra ikiĢerli olarak takım oluĢturularak öğrenciler bölümü birbirlerine 

okumaya baĢlar, bu esnada hocada arada gezerek kontrollerini yapar.  Sonra diğer 

bölüme geçilir. Hem kolay öğrenen öğrenci hem de  zor öğrenen öğrencilerin derse 

katılımını sağlamak için kolay öğrenen öğrenciyle zor öğrenen öğrenciyi eĢleĢtirerek 

takım oluĢturabilirsiniz. Kolay öğrenen öğrencilere kalfa görevi verilmiĢ olur. Bu 

uygulama ile tüm öğrencilerin aktif katılımını sağlanmıĢ olur. 

 Sesler henüz öğrenilmeden önce kulak aĢinalığının kazanılması önemlidir. 

Bunun için önce hocanın seslendirilmesi gerekir . Eve verilen ödevler evde kimsenin 
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Kur‟an okumasını bilinmemesi veya bilip vakit ayırmaması sebebiyle genelde 

çalıĢılamamaktadır. 

3. POSTERDEN GÖREREK KORO HALĠNDE OKUMAYI SÜRDÜRMENĠN 

FAYDALARI  

 Her öğrenci okumaya iĢtirak eder, öğrencilerdeki okuma çekingenliği azalır. 

Böylece öğrencide kendine güven oluĢur. Koro halinde okuyuĢ esnasında adeta her 

öğrenci hem görerek okumuĢ hemde öğretmenden dinlemiĢ olur. Metni bakarak toplu 

okuma öğrencileri hep ders ile meĢgul etmiĢ olur. Kısa zamanda çok öğrenciye bol 

miktarda okuma ve onlardan dinleme imkanı verme suretiyle öğretmenin iĢini 

kolaylaĢtırır. Okullarda ve camilerde Kur‟an eğitiminde en temel sorun, zamanın kısıtlı 

olması sebebi ile mevcut elifbâlardaki ortalama 30 dersin tamamlanamamasıdır. 

Öğrenci sayısı da yoğun olduğu için klasik bire bir eğitimde her öğrenciye derslerde sıra 

gelmemesi bile muhtemel olmaktadır.   Elifbâlardaki derslerin ve sayfaların çok olması 

sebebiyle  bitirememe endiĢesi ile öğrencilerdeki öğrenme heyecanı düĢmektedir. Bu 

durum kurslardaki devamıda etkilemekte, ümitsizlik kursun bırakılmasını tetiklemekte 

ve yarıda bırakılan eğitim her sene aynı durumun tekrar etmesiyle kısır bir döngü 

oluĢturmaktadır. 10 ders öğrencide bitirilebilir/varılabilir bir hedef olarak görülmekte ve 

biran önce Kur‟an‟a geçme hevesi  oluĢturmaktadır. Elifbâ bittiğinde de öğrenciye yeni 

bir heves ve heyecan gelmekte, böylece her daim heyecanın canlı tutulması ve 

öğrencilerin devamı sağlanmaktadır. 

 Dersleri koro halinde okumanı  sağladığı baĢlıca katkı Ģunlardır (Çollak, 2010: 

515): Her öğrenci okumaya iĢtirak eder. Katılım nedeniyle öğrencilerdeki okuma 

esnasındaki heyecanlanma her geçen gün daha da azalır. Öğrencide kendine güven 

oluĢur. Koro halinde okuyuĢ esnasında adeta her öğrenci okunan bölümlerin tamamını 

öğretmenine okumuĢ ve ondan dinlemiĢ olur. Öğretmenden gelen doğru sesler telaffuz 

edile edile öğrencinin hafızasına yerleĢir. Toplu okuma, öğrencileri hep ders ile meĢgul 

etmiĢ olur. Kısa zamanda çok öğrenciye bol miktarda okuma ve onlardan dinleme 

imkânını vermek suretiyle öğretmenin iĢini kolaylaĢtırır.  Kur‟ân eğitiminin bir diğer 

özelliği, dersin bir bölümü toplu olarak yapılsa bile, en azından bir bölümünün de hoca 

ile öğrenci arasında birebir yapılmasıdır. Dersin bu aĢamasında talebe okumakta, hoca 

dinlemekte ve gördüğü hataları birebir düzeltmeye çalıĢmaktadır. Sadece topluca 

okutmakla yetinilmeyip mutlaka her öğrenci dinlenilmelidir. Koro okuyuĢu sırasında 

öğretmen, okunan bölümleri öğrencilere tek tek veya grup olarak tekrar ettirir. Böylece 



 

 196 

hoca, onların kavrayıĢ düzeyini ve düzgün okuyup okuyamadıklarını kontrol eder. 

Kelimeler birkaç defa okunup tekrarlanmalıdır. 

 Talim çalıĢması: Her lisanda harflerin kendine özgü bir çıkıĢ yeri vardır. 

Harflerin çıkıĢ yerine mahreç denir. Kur‟an‟ın doğru okunmasında en önemli 

hususlardan biri harfleri doğru seslendirmedir. Bunun gerçekleĢebilmesi için 

seslendirici harekeler ve harflerin mahreci önem arzeder. Bu hususta öğretici, öğrenciye 

örnek model olmalı, harfleri tanımada ona kılavuzluk etmelidir. Bunun için de önce 

öğretmen ardından da öğrenciler koro halinde harf tâlimi yapmalıdır.  

Harflerin ismi ile mahreç çalıĢması sağlıklı bulunmamaktadır. Bunun için 

oluĢturulan bir harfin 4 çeĢit ses durumunu yansıtan talim çalıĢma Ģablonu 

kullanılmaktadır. Ġlk hali harfin üç hareke ile olan halidir(be,bi,bu). Ġkinci hali ise 

harflerin baĢına üç harekeli bir hemze getirilmiĢ  cezimli hâlidir (eb, ib, üb ). Harfin 

sesinin en net kavranabileceği Ģekli cezimli hâli olduğu için mahreç  daha kolay telaffuz 

edilir, üçüncü hali ise harflerin baĢına üç hareke ile  hemze getirilmiĢ  Ģeddeli hâli 

(ebbe, ibbe, übbe ), ve son hali ise daha sonra ise med harfleriyle (bâ, bî, bû) telaffuz 

edilmelidir. Bu Ģablon satır veya sütun olarak kullanılabilmektedir. (Ek  39,40 ) 

Harflerin mahreçlerinin iyi kavratılması için yüksek sesle ve doğru telaffuzlarla koro 

çalıĢması yaptırılır. 

4. POSTERLĠ KUR‟AN‟I KERĠM ÖĞRETĠM TEKNĠKLERĠ 

 Bir öğrenci genellikle bir derste bir sayfayı okumayı hedeflemektedir. Posterli 

elifbâ da, 40 dk derste iĢlenebilecek, ortalama bir sayfada 40 kelime ile birbirine denk 

10 sayfada 10 dersi posterli  olarak hazırlanmıĢtır. Böylece sınıf, toplu olarak okutulup 

toplu olarak Kur‟an‟a geçirilir. Öğrenciler arasında ders birliği olduğu için öğrenciler 

birbirine destek olabilir ve geri kalmamak için daha fazla gayret göster. Hoca tek tek 

okuttuğunda ders süresi  yetmediği için   öğrenciye rastgele birkaç kelime okutarak 

dersi geçmesine veya kalmasına karar verebilmektedir. Öğrenci bu Ģekilde elifbâda bir 

çok harfi ve kelime kalıplarını okumadan  elifbâyı bitirdiğinden Kur‟an‟ı 

okuyamamaktadır. Bu durumda hoca öğrenciyi yeniden cüze indirdiğinde öğrenci 

demoralize olmakta ve  kısır döngü yeniden baĢlamaktadır. 

 Poster tercihinin sağladığı baĢlıca katkı Ģunlardır; posterden görerek eğitim 

yapmak  hem öğrenciye hem de öğreticiye kolaylık sağlar. poster ebadı 110 x 75 cm 

olup posterdeki yazılar büyüklüğü, sınıfta en uzakta olan öğrenci dâhil bütün 
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öğrencilerin rahatlıkla görerek okuması mümkündür. Posterler seri ve etkili bir Ģekilde 

kullanılıp ders bitiminde de hemen toplanabilir.   Projeksiyon  kullanmak için teknik 

bilgi ve ön hazırlık gereklidir. Ayrıca projeksiyon açma kapama süreleride 

düĢünüldüğünde  bu da  zaman  kaybına sebebiyet vermektedir. Sık sık teknik 

aksaklıklar yaĢanmakta, cami gibi geniĢ alanlarda perdeye yansıtma olanağı 

sağlanamamaktadır.  Projeksiyon  temini pahalı, bilgisayarın sürekli taĢınması zahmetli 

olabilir.  

 Camilerde hocaların çok azı projeksiyon kullanılabilmektedir. Bunun baĢlıca 

sebebi camilerdeki geniĢ alanlar  projeksiyon kullanımına kısıtlı izin vermesi, teknik 

bilgi ve kullanım becerisi gerekliliği, mekanın özelliği ve ekonomik eriĢim gibi sebepler 

de sayılabilir. 

 Mevcut sistemle farkı: 20 kiĢilik bir sınıfta 40 dakikalık bir derste birebir eğitim 

verilirse öğrenci baĢına 2 dakika düĢmekte 38 dakika öğrenci kendi baĢına 

kalmaktadır.Bu sistemde ise 40 dakikanın yarısı20 dakikalık bölümde sınıf sistemi için 

hazırlanan elifbâ kitabının birebir baskısı olan büyük posterler tahtaya asılarak önce 

hoca, ardından da talebeler koro halinde dersi defaatla okur. Aralarda koro halinde 

okuyan öğrencilerden karma olarak birkaç kelime dinleme ile dersin öğrenilip 

öğrenilmediği kontrol edilir. Sonra tahtada posterden ders dinlemeye geçilmektedir. 

Hocanın anlatacağı bilgiler de  kitapta yer aldığı için öğrenci not almakla uğraĢmayıp 

tüm dikkatini derse verebilmektedir. 

 Elifbâ okutulurken harflerin mahreçlerini  ağız ve boğaz  Ģekilleri üzerinden 

gösterilmesi doğru kavranmasını sağlar. Müfredatın kısa olması zamandan ve materyal 

malzemesinden de tasarruf sağlamaktadır.  
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SONUÇ VE ÖNERĠLER  

Ġnsanlığa hidayet rehberi olan yüce kitabımız Kur‟an-ı Kerim, nazil olduğu 

dönemden günümüze inananlar, onu önce okuyup öğrenmek sonra da anlayıp amel 

etmek ve insanlara öğretmek için her türlü gayreti sarfedegelmiĢtir. Bu gayret kıyamete 

kadar insanlık var olduğu sürece devam edecektir. Zira ilahi irade böyle takdir etmiĢtir.  

ÇalıĢmamıza, Kur‟an‟ın nazil olduğu ilk dönemden baĢlayarak günümüze kadar 

süregelen Kur‟an öğretimi tarihine bir bakıĢ ile baĢlanmıĢtır. Daha sonra Kur‟an 

öğretiminin inceliklerine dair çalıĢmalar, mevcutta olanlar ve olması gerekenler belli bir 

düzen içerisinde verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu sırada ülkemizdeki   Kur‟an-ı Kerim okuyabilme ve öğrenebilme durumu, 

elifbâ ders  programı, elifbâ kitapları ve elifbâ öğretimi ile ilgili bulgulardan ortaya 

çıkan sonuçlar ve problemin çözümüne yönelik bazı önerilerde bulunulmuĢtur.  

Halkın Kur‟an okuyabilenlerin sayısının az olmasının ana sebepleri; ülkemizdeki 

geçmiĢte yaĢanan Kur‟an‟a karĢı olan  yasaklayıcı tutumlar, sekiz yıllık kesintisiz 

zorunlu eğitim sonucu  Ġmam Hatip Liselerinin orta kısmının kapatılması ve sekiz yıllık 

zorunlu eğitim sonucu  Kur‟ân kurslarına öğrencilerin gidememesidir. Diğer bir sebep 

ise çalıĢmanın ana konusunu teĢkil eden Kur‟an  öğretiminde standart bir eğitimin ve  

verimli bir metodun uygulanamayıĢıdır. 

Ülkemizde Kur‟an öğretimine kullanılan elifbâların içeriği birbirleriyle çok 

benzer olup uygulamada tamamen din görevlilerinin kendi beceri ve gayretleri 

çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca elifbâ kitabının içeriğinde Kur‟an okumayı 

öğretmek için gerekli  konuların iyi belirlenememesi sebebiyle yetersiz, eksik ya da 

gereksiz konuların  olması, konunun öğrenci seviyesine uygun izah edilmemiĢ ve ortak 

bir terminolojide uzlaĢılmamıĢ olması gibi  hususlar arzu edilen verimin alınmasını 

engelleyen bir durumdur. Bu çalıĢmada elifbâ standardize edilmeye çalıĢılmıĢtır.  
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  Elifbâ hazırlanırken kelimelerin  seçimi ekseriyetle tesadüfe bırakılmıĢtır.  

Halbuki Kur‟an okumanın baĢarısı seçilecek kelimelerin özelliğine bağlıdır. Elifbâ 

hazırlanırken kelimelerin seçiminde titiz davranılarak Kur‟an-ı Kerim‟de sık kullanılan 

kelimelerin seçilmesi önemlidir. Okutulacak her bir kelimenin öğrenciye kazanımları 

düĢünülmelidir. Kelime seçiminde, kemiyetten çok keyfiyet önemli olmalıdır. Eser 

içerisinde ne kadar çok kelimeye yer verirsem, o kadar iyi  öğretirim mantığına göre 

değil, sınırlı sayıda da olsa konunun tamamını öğretebilecek özellikte kelimeler 

verilmelidir. Daha çok örnek gerekirse yardımcı elifbâ kitabında alıĢtırmalar 

verilmelidir. Bu amaca yönelik Kur‟an-ı Kerim‟de en çok kullanılan kelimelerin bir 

listesi hazırlanarak Ek 4‟te verilmiĢtir. 

  Elifbâ derslerinde kaidelerin teorik olarak anlatılması yerine pratik olarak 

okunması sağlanmalı, öğrenciye en kısa yoldan okuma becerisi kazandırmaya 

odaklanılmalıdır. Hatta bu amaca ulaĢmak için Kur‟an harekelenmesinde okumayı 

kolaylaĢtıracak yeni okutma iĢaretler kullanılması, kural ezberi olmadan sadece 

metinden görsel okuma imkan sağlayacaktır. Örneğin fethanın uzatılacağı zaman çeker  

gibi dik yazılması, hatta damme içinde uzatılacağı zaman kullanılacak bir iĢaret 

kullanılması çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Böylece med ve zamir konusunda 

okuma kolaylığı sağlanmıĢ olacaktır. 

 Ülkemizde Kur‟an-ı Kerim‟lerde damme uzatılacağı zaman özel bir iĢareti 

bulunmamaktadır. Ancak Pakistan bölgesinde baskısı yapılan Kur‟an-ı Kerim‟lerde 

damme uzatılacağı zaman damme-i ma‟kuse (ٗ ى ٛظ  ع   ِ ) ters damme iĢareti 

kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu iĢaret  veya bizim geliĢtirdiğimiz fetha ve 

kesranın kısa meddine uyumlu, tarafımızdan geliĢtirilen  damme meddi kullanılabilir.  

 Yasalarla kendisine din eğitimi görevi verilmiĢ olan DĠB. ve MEB. tarafından 

Kur‟an eğitiminde ilke, teori, metot ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla “Elifbâ 

Öğretimi Uygulama Esasları” hazırlanmalıdır. 

 DĠB. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Mushafları Ġnceleme ve 

Kıraat Kurulu BaĢkanlığı tarafından ortaklaĢa  elifbâ hazırlanması ve öğretimi ile ilgili 

çalıĢmalar yapılmalıdır. Kur‟an-ı Kerim‟lere imlası ve doğru yazılması ile ilgili tetkikler 

yapan ve sonucuna göre onay mührü koyan Mushafları Ġnceleme ve Kıraat Kurulu 

BaĢkanlığı, nihai hedefi Kur‟an-ı Kerim okumayı öğretecek olan elifbâlar için de bir 



 

 200 

onay mührü olmasa da en azından kurallarına uygun hazırlanmıĢ elifbâlar için tavsiye 

yazısı ile bu sürece katkı verebilir. 

 Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, 2008 yılında Kur‟an-ı Kerim‟lerde kullandığımız Ali 

el-Kârî imlasından, diğer Ġslam ülkelerinin kullandığı Resmi Osmanî imlasına geçme 

kararı almıĢ fakat 2017 yılında halen geçememiĢtir. Fakat 2015 yılında yayınladığı 

Kur‟an Öğreniyorum isimli elifbânın bazı kelimelerinde Resmi Osmanî imlasına yer 

vermiĢtir. DĠB.  bu geĢiĢ sürecinde sadece bu imla ile yetinmeyip dünya üzerindeki 

uygulanan diğer hareke iĢaretlerini inceleyerek ötrenin uzatılma iĢareti gibi kolay 

okumaya yönelik olan uygulamaları da Kur`an-ı Kerim‟e yansıtması, elifbâlarıda buna 

uyumlu hale getirmesi yerinde olacaktır. 

 Elifbâ öğretimi hususunda birinci derecede görev alan Ġmam-Hatip Lisesi ve 

Ġlahiyat Fakültelerinden mezun olan öğrencilerdir. Bu sebeple bu okullarda sadece 

Kur‟an okumanın öğretilmesi yeterli olmayıp Kur‟an‟ı baĢkalarına öğretecekleri için 

“Kur‟an-ı Kerim öğretimi ile ilgili hangi yöntemlerin, yaklaĢım ve tekniklerin  

kullanılacağı konusu daha somut hale getirilerek zorunlu ders olarak verilmelidir.   

Ülkemizin Ģartlarını göz önüne aldığımızda, Kur‟an-ı Kerim okumayı bilenlerin 

çoğunun, Kur‟an‟ı ilk defa yaz kurslarında okumaya baĢladıklarını görürüz. Yaz 

Kurslarına gelen ve henüz elifbâ‟yı tamamlayamadan kurstan ayrılan bir çok öğrenci 

olabildiği gibi Kur‟an okumaya geçip pekiĢtirmeye fırsat bulamadan da ayrılanlar 

olmaktadır. Bir sonraki yıl yine elifbâdan baĢlayan bu çocukların Kur‟an öğrenmeye 

olan ilgileri azalmaktadır. Bu sebeple Yaz Kur‟an Kursları‟ndaki elifbâ öğretimini 

merkeze koyarak; okullarda, Kur‟an Kurslarında ve camilerdeki elifbâ öğretiminin kısa 

sürmesi için  özel bir elifbâ çalıĢmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Bir çok öğretmen Kur‟an-ı Kerim dersi  saatini az, öğrenci sayısını fazla  

bulmaktadır. Bu durum için bir çözüm yolu olarak ders saatinin çoğaltılmasından ziyade 

sürenin daha tasarruflu bir Ģekilde kullanılması açısından  bireysel öğretim  yerine toplu 

eğitime ağırlık verilmesi durumunda Kur‟an-ı Kerim dersinden daha verimli sonuç 

alınacağı söylenebilir. Dersi tahtaya yazmak yerine projeksiyon, poster vb. araç-

gereçleri kullanılmasıyla  zamandan kazanç sağlanacaktır. 

Öğretmenler genellikle Kur‟an-ı Kerim öğretirken  elifbâ  kitabının dıĢında ,  

ders araç-gereci kullanmamaktadır. Bu sebeple tek kaynak olan elifbâ kitabı daha da 

çok önem arz etmektedir. Ġdeal, kalıcı  ve hızlı öğretim yapmak için elifbâ kitabı hafıza 

tekniklerinden de yararlanılarak çok iyi hazırlanmıĢ olmalıdır. 
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 Bu çalıĢma vesilesiyle  tarafımızdan yüz adede  yakın elifbâ kitabı incelenmiĢ 

olup birkaç istisna dıĢında sadece kelimeler değiĢik olup  sistem olarak hemem hemen 

hepsi birbirine benzemektedir.  

Tecrübeler göstermiĢtir ki, elifbâyı kısa sürede ve sağlıklı bir Ģekilde bitirip 

Kur‟an okumaya geçmek, öğrencilerin Kur‟an okuma heyecanlarını sürdürmede önemli 

rol oynamaktadır. Kur‟an üstatlarının dikkat etmesi gereken nokta Ģu ki, elifbâ dersleri 

mutlaka sürekli ve ara verilmeden olmalıdır. Elifbâda ders sayısı çoğaldıkça eğitim 

süresi de uzamaktadır. Bu sebeple derslere devam azalmakta ve bu amaca ulaĢmak 

zorlaĢmaktadır. Bu  hedef doğrultusunda ve öğrencilerin Kur‟an okumaya geçme 

heyecanlarını canlı tutmak için  derslerin sayısı az olmalıdır. Mevcut elifbâların 

genelinde ortalama 30 ders bulunmakta, bu durumda eğitim süresi uzadığı için yaygın 

eğitimde süreklilik sağlanamamakta  ve eğitim tamamlanamamaktadır. 

 Bu gün halen en çok kullanılan Ali Haydar Elifbâ‟sı, 1927 yılında yazılmıĢ ve  

günümüzde hazırlanan yeni elifbâlar bile Ali Haydar Elifbâ‟sının etkisinden kendini 

kurtaramamıĢtır. ġimdiye kadar hazırlanan elifbâ kitaplarını tamamına yakını geleneksel 

yöntemlerle hazırlanmıĢ, insanın görsel hafızası dikkate alınmamıĢtır. Halbuki 

anlatımdan ziyade görsel ve iĢitsel eğitimin öğrenmede daha etkili olduğu açıktır.  

ÇalıĢmanın son bölümünde Kur‟an öğrenmek isteyenlerin iki hafta gibi kısa bir 

sürede Kur‟an okumaya baĢlamalarının hedeflendiği, hafıza tekniklerinin de içerisinde 

kullanıldığı yeni bir elifbâ tasarımı sunulmaya çalıĢılmıĢtır. 10 Derste 

Kur‟an öğretmeyi esas alan posterli elifbâ bu hedefe yönelik hazırlanmıĢtır. 

Mükemmellik Allah‟a mahsustur. Uzun araĢtırmalar sonucu  ortaya 

koyduğumuz metodumuz elbette kusurlardan hâli değildir. Ancak Kur‟an Eğitimi‟ne  

olumlu katkılarının olmasını temenni ederiz. Gayret kuldan baĢarı Allah‟tandır. 
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Ek 40: Elifbâlarda bazı konuların farklı sunumu 
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Ek 41: Bir çok elifbâda 1.ders tablosu 

 

Ek Resim 1: Posterli elifbâ okul içi uygulama 
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Ek Resim 2: Posterli elifbâ  uygulama 

 

 

Ek Resim 3: Posterli elifbâ cami içi  uygulama 
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