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KUR’AN’I KERİM’İN MUHTEVASINI ANLAMAK -  
TECVİD VE TEFSİR USÛLÜ 1. BÖLÜM

4. Kur’an Resulullah as’a 23 yıllık süreçte peyderpey 
indirilmiştir. 

Bu durumla ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kur’an’ın peyderpey indirilmesi Arap dilinde 
tencimu’l-Kur’an kavramıyla ifade edilir.

B) Kur’an’ın parça parça indirilmesi ile ilgili 
Kur’an’da kullanılan kavram tenzil kavramıdır.

C) İnzal kavramı Kur’an’ın bölük bölük indirilmesini 
ifade eder.

D) Peyderpey indirilmesi Kur’an’ın Peygamber as’ın 
kalbine yerleştirilmesi ve insanlara dura dura 
okumasıydı.

E) Müşrikler Kur’an’ın bir defada indirilmesi 
gerektiğini söyleyerek Peygamber as’ı 
reddediyorlardı.

5. Resulullah as kendisine indirilen vahyi korumak 
için öncelikle kendisi ezberliyor sonra da vahiy 
kâtibi olarak adlandırılan okuryazar sahabeye 
yazdırıyordu. Daha sonra da gelen ayetleri 
sahabeye ezberletiyordu. 

Rivayetlere göre vahiy kâtiplerinin Kur’an 
parçalarını üzerine yazdıkları malzemeler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kürek ve kaburga kemikleri

B) Deri parçaları

C) Hurma lifleri

D) Kitaplar

E) Parşömenler

TEST 1
1. Kur’an’ın indirildiği ortamın anlaşılması, mesajının 

kavranması ve değiştirmeyi amaçladığı yaşam 
tarzının ve ikame etmeyi hedeflediği ilke ve 
değerlerin anlaşılması açısından önemlidir. 

Tevhid inancını merkeze koyan Kur’an vahyinin 
Hicaz Bölgesi’nde düzeltmeyi hedeflediği 
dini inançlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Arabistan yarım adasında en yaygın inanç 
putperestliktir.

B) Arabistan’ın kuzey ve güney bölgelerinde 
Hristiyanlığı benimseyen kavimler vardı.

C) Putperestliği benimseyen topluluklar Allah 
inancını benimsemiyorlardı.

D) Putlar Allah ile insanlar arsında birer aracı 
olarak görülüp Allah’a yaklaştıran veya Allah 
katında şefaatçi olan güçler olarak görülürdü.

E) Özellikle hac mevsiminde yapılan panayırlar 
vesilesiyle putlar aynı zamanda ticari birer 
kaynak olarak da görülüyordu.

2. Vahiy kelimesinin Kur’an’daki kullanımları 
ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Zekeriya as ile ilgili olarak ima ve işaret 
anlamında kullanılmıştır.

B) Cin ve insan şeytanlarının birbirini yönlendirmesi 
babında vesvese ve fısıltı anlamında 
kullanılmıştır.

C) Bal arısına vahyetmesi içgüdü anlamında 
kullanılmıştır.

D) Havarilere, Musa as’ın annesine ve Meryem’e 
vahyetmesi hakiki vahiydir.

E) Vahiy meleği aracılığıyla elçilerine vahyetmesi 
risalet ve tebliğ amaçlıdır.

3. Vahiy çeşitlerinden biri olarak kabul edilen gayrı 
metluv vahiy nasıl tanımlanmıştır?

A) Cansız varlıklara vahiy

B) Bal arısı gibi hayvanlara vahiy

C) Meryem, Sare gibi kimselere ilham şeklindeki 
vahiy

D) Meleklere yapılan vahiy

E) Paygambere bildirilip mushafa kaydedilmeyen 
vahiy
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6. Peygamber as Dönemi’nde Kur’an’ın tamamının 
yazıldığı ve ezberlenmiş olduğu ancak bir kitap 
hâline getirilmemiş olduğu kabul edilir. 

Kur’an’ın o dönemde bir cilt hâlinde 
toplanmayışının nedenleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

A) Peygamber as hayatta olduğu için Kur’an’ın 
toplanmasına ihtiyaç duyulmamıştı.

B) Bu dönemde vahiy devam ediyordu ve bu 
nedenle Kur’an’ın bir araya getirilmesi mümkün 
değildi.

C) Ayet ve sureler nuzül tarihine göre 
sıralanmıyordu. Bazen, daha önce inen bir 
sureye, sonradan inen bazı ayetler ilave 
ediliyordu. 

D) Vahyin tamamlanmasıyla Peygamber’in vefatı 
arasındaki süre, Kur’an’ın bir cilt hâlinde 
toplanmasına yetecek kadar değildi.

E) Peygamber as zamanında kitap hâline getirmek 
için yeterli imkân ve malzeme yoktu.

7. Birinci halife Ebu Bekir Dönemi’nde yalancı 
peygamber Müseyleme’ye karşı 633 yılında yapılan 
“Yemame Savaşı’’nda birçok hafız sahabinin şehit 
düşmesi diğerleri gibi Ömer’i de kaygılandırmış 
ve halife makamında olan Ebu Bekir’e durumun 
önemini anlatarak Kur’an’ın bir araya toplanmasının 
gerekliliği hususunda onu ikna etmişti. Bunun 
üzerine Ebu Bekir de vahiy kâtiplerinden Zeyd b. 
Sabit’i Kur’an’ın toplanması işinde görevlendirmişti. 

Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden 
değildir?

A) Özel görevlendirilmiş bir vahiy kâtibi olması 

B) Peygamber as’ın yazdırdığı nüshanın onda 
bulunması

C) Zekâ ve hafızasıyla ün yapmış olması

D) Kur’an’ın bütününü ezbere bilmesi

E) Resulullah as’ın Cebrail’le yaptığı son 
mukabeledeki son arzada kendisinin de 
bulunmuş olması 

8. Kur’an’ın cem edilmesi süreci ile ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Getirilen ayetlerin Peygamber as’ın mushafına 
uygun olması gerekiyordu.

B) Ayetlerin Kur’an’a kaydedilmesi için iki şahidin 
olması şarttı. 

C) Ayetleri getirenlerin onları ezbere bilmesi 
gerekiyordu. 

D) Kur’an’ın cem edilmesi yaklaşık bir yıl kadar 
sürmüş ve Kur’an’ın toplandığı bu kitaba 
Abdullah b. Mes’ud’un teklifiyle Mushaf adı 
verilmiştir.

E) Bu mushafta yedi harf korunmuş ve tilaveti nesh 
edilmiş ayetler mushafa alınmamıştır.

9. Kur’an’ın üçüncü halife Osman Dönemi’nde 
istinsah edilmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kur’an’ın istinsah edilmesinin ana nedeni ilk 
mushafta var olan yedi harf ve yorum amaçlı 
notların Kur’an’dan zannedilmesi nedeniyle 
çıkan ihtilaflardır.

B) İstinsahta ilk mushaf esas alınmıştır.

C) Bu mushaflara özel notlar kaydedilmemiş ve 
yedi harf alınmamıştır.

D) Yedi adet çoğaltılan mushaflardan Medine’de 
bırakılanına İmam Mushaf denir.

E) Halife Ebubekir Dönemi’nde yazılan ilk mushaf 
ve farklı mushaflar da korunmuştur.

10. İlk Kur’an nüshaları harekesizdi ve harflerin üzerinde 
de noktalar bulunmuyordu. O dönemin önemli 
hattatlarından Ebu’l-Esved ed-Düeli tarafından 
Kur’an harekelendi ve öğrencileri Nasr bin Asım 
el-Leysi ve Yahya bin Ya’mer tarafından da harflerin 
noktaları kondu. Harekelere bugün kullanılan son 
şekli ise Halil bin Ahmed tarafından verildi. 

Bu işlemlerin yapılmasının ana nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam toplumunda sanatsal zevkin gelişmesi

B) Hat sanatında meydana gelen terakki ve 
ilerleme

C) Kıraat ilminin gelişmesi

D) Arap olmayan toplumların Kur’an’ı okuma ve 
anlamada zorluk yaşamaları ve hatalar yapması

E) Devletin bu yönde bir zorunluluk getirmesi
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11. Kur’an lafzının kökü hakkında İslam âlimleri 
arasında farklı fikirler ortaya atılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu iddialardan biri 
değildir?

A) Kur’an lafzı âlemi mürtecel bir isimdir.

B) Kur’an lafzı, aslı hemzeli ve okumak 
anlamındaki “karae” kökünden türemiş bir 
isimdir.

C) Kur’an lafzı, aslı hemzeli ve yaklaştırmak 
anlamındaki “karae” kökünden türemiş bir 
isimdir.

D) Kur’an lafzı, aslı hemzeli ve toplamak 
anlamındaki “karae” kökünden türemiş bir isimdir.

E) Kur’an lafzı, hemzesiz “k-r-n” kökünden türemiş 
ve yaklaştıran ya da karine ve delil olan şey 
anlamında bir isimdir.

12. Kur’an’ın gönderiliş hedefi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kur’an tüm insanlığı hidayete erdirmek üzere 
nazil olmuş evrensel bir ilahi mesajdır.

B) İnsanlar okuyarak sevap kazanmaları ve 
ölülerine okuyarak ruhlarını şad etmeleri için 
gönderilmiştir.

C) Hem bu fani dünyada hem de ahirette insanlığı 
mutluluğa ulaştıracak değerleri bildirmek için 
nazil olmuştur.

D) İnsanların hakkında ihtilafa düştükleri konuların 
hakikatlerini onlara bildirmek amacıyla 
indirilmiştir.

E) Daha önceki kitaplarda bildirilmiş olup insanların 
üstünü örttükleri hakikatlerin gerçeklerini onlara 
açıklamak için gönderilmiştir.

13. Kur’an’ı Kerim’de yüce kitabımız birçok sıfatla 
nitelenmiştir. Bu sıfatlar aynı zamanda Kur’an’ın 
diğer isimleridir. 

Allah’ı hatırlatıp tanıtan, hatırlanması ve 
unutulmaması gereken esasları bildiren kitap 
anlamında Kur’an’a verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ez-zikr

B) El-müheymin

C) El-mesani

D) El-hüda

E) El-besair

14. Kur’an’ı Kerim 114 sureden ve bu sureler de 
6236 ayette oluşmuştur. Kur’an’daki en uzun ayet 
Bakara/282, en son indirilen ayet de çoğunluğa göre 
Bakara/281. ayettir. Ayetlerin Kur’an içerisindeki 
tertibi yani sıralaması da tevkifidir/vahye dayalıdır.  
Kur’an’da 14 yerde geçen bazı ayetler vardır ki bu 
ayetler okunduğunda vacip olan tilavet secdesi 
yapılması gerekir. 

Bu ayetlere verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tilavet B) Tesbih C) Hamdele

 D) Secde E) Tekbir

15. Sureler, isimlerini ihtiva ettikleri garip bir kelimeden 
veya ifade ettikleri manadan alırlar. Bazı surelerin 
birden fazla isimleri vardır. Mesela Fatiha suresine 
yirmiden fazla isim verilmiştir. Bazen de iki veya 
daha çok sureye ortak bir isim verilmiştir. 

Sureler ve isimleri ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Maide – sofra

B) Enfal – savaş ganimetleri

C) Rad – gök gürültüsü

D) Neml – karınca

E) Ahzab – azap, ceza

16. Sureler, isimlerini ihtiva ettikleri garip bir kelimeden 
veya ifade ettikleri manadan alırlar. Bazı surelerin 
birden fazla isimleri vardır. Mesela Fatiha suresine 
yirmiden fazla isim verilmiştir. Bazen de iki veya 
daha çok sureye ortak bir isim verilmiştir. 

Sureler ve isimleri ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fatır – Yaratan 

B) Casiye – diz çökmek

C) Zariyat – koşan atlar

D) Zuhruf – süs, mücevher

E) Ğaşiye – örten, bürüyen
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17. Aşağıdaki surelerden hangisi Huruf-u mukataa 
ile başlamamıştır?

A) Bakara B) Nisa C) Araf

 D) Taha  E) Sad

18. Allah kelamı olan Kur’an’ı Kerim’de herhangi bir 
çelişkinin olması söz konusu olamaz. Nitekim Yüce 
rabbimiz;“Onlar hâlâ Kur’an’ı iyice düşünmüyorlar 
mı? Eğer o, Allah’tan başkasının katından olsaydı, 
kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı.” 
(Nisa: 4/82) buyurmuştur. Bununla birlikte, Kur’an’ın 
çeşitli özelliklerine vakıf olmayan ve yeterli alt yapısı 
bulunmayanlar onun bazı ayetleri arasında ihtilaf 
olduğunu zannedebilir. Böyle bir yanılgıya düşmüş 
kimseye cevap verilmesi ve vehminin giderilmesi 
gerekir. 

Bu tür izahları yaparak vehimleri ortadan 
kaldırmaya çalışan Kur’an ilmi hangisidir?

A) Müşkilu’l-Kur’an

B) Mübhematu’l-Kur’an

C) Garibu’l-Kur’an

D) Mecazu’l-Kur’an

E) Muhkem ve Müteşabih

19. Kur’an kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını 
nakledenlerine isnat ederek bilmek şeklinde tarif 
edilen Kıraât ilminin konusu, telaffuzlarındaki ihtilaf 
ve edâlarındaki keyfiyet bakımından Kur’an’ın 
kelimeleridir. Kıraat âlimlerince sahih kabul edilmiş 
on kıraat bulunur ki bunlar “Kıraat- aşera” olarak 
adlandırılırlar. 

Bunlar içerisinde Müslümanlar arsında en 
yaygın olan ve ülkemizde de benimsenen kıraat 
imamı ve ravisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nâfi kıraatinin – Verş rivayeti

B) İbn Kesîr kıraatinin – Kunbul rivayeti 

C) Ebû Amr kıraatinin – Dûrî rivayeti 

D) Âsım bin Behdele kıraatinin – Hafs rivayeti

E) Kisâî kıraatinin - Leys 

20. Kıraât âlimlerine göre Kur’an çeşitli şekilde 
okunabilmektedir:

I. Her bir harfin hakkını tam vermek, medlerini 
yeterince uzatmak, harekeleri birbirinden 
ayırmak, şeddeleri tam yapmak ve gunnelerin 
hakkını vermek gibi tecvid kurallarını yerine 
getirmede, okuyuş hassasiyetinin en son 
imkânını kullanarak Kur’an’ı okuma tarzıdır. 

II. Kur’an’ı, acele etmeden, dura dura, anlaya 
anlaya okumaktır. Bu okuyuş tarzı, tefekkür ve 
istinbat içindir. 

III. Kur’an’ı, tecvid kaidelerine uyarak hızlı bir 
şekilde okumaya denir. Bu tür okuyuşta medler 
asgari hadde iner.

IV. Bu okuyuşta orta bir yol izlenir. Tutulacak yerler 
normal olarak tutulur.

Yukarıda anlatılan okuma şekilleri sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisidir?

    I        II       III       IV   

A) Tertil Tahkik Tedvir Hadr

B) Tahkik Hadr Tertil Tedvir

C) Tedvir Tertil Hadr Tahkik

D) Hadr Tedvir Tertil Tahkik

E) Tahkik Tertil Hadr Tedvir

21.  kodlaması Tecvid ilminde 
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) İzhar harflerini

B) Kalın okunan harfleri

C) İhfa harflerini

D) İnce okunan harfleri

E) Kalkale harflerini

22. Kur’an’da birçok kıssa yer alır. Bunlardan biri de 
Hz. İsa’ya ait kıssadır. Kur’an’da  Hz. İsa’nın;

I. Babasız olarak dünyaya geldiği,

II. Kavmine ibadetleri emrettiği,

III. Kıyamete yakın dünyaya döneceği,

IV. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderildiği,

V. Ruhulkudüs’le desteklendiği

hususlarından hangisi yer almaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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ÇÖZÜMLER
1. İslam’dan önce Arapların büyük çoğunluğu daha çok 

putperestlik inancına sahiptir. Putperestlik inancı her 
şeyden önce yaratıcı ve yüce bir Allah’a inanmakla be-
raber Allah’ın altında Allah ile kendi aralarında aracılık 
edecek, Allah Teâlâ indinde yüce bir konuma sahip ol-
duklarına inandıkları aracılara da kulluk etmeleri teme-
line dayanmaktadır. Bu aracılara kulluk etmelerinin tek 
nedeni sahip oldukları uzak Allah inancıdır.

Cevap C

2. Hakiki vahiy Allah Teâlâ tarafından nebi ve resullere 
gönderilen ve insanlara tebliğ edilmesi istenen vahiydir. 
Bu sebeple İsa as’ın havarilerine, Musa as’ın annesine 
ve Meryem’e gönderilen vahiy hakiki vahiy olarak değil, 
ima emir ve ilham olarak anlaşılmıştır.

Cevap D

3. Gayrı metluv vahiy Kur’an dışında Peygamber as’a bildi-
rildiğine inanılan ve mushafa yazılmadığı için de tilavet 
edilmeyen vahiy olarak tanımlanmıştır.

Cevap E

4. Kur’an’ın -Hz. Peygamber’e- toplu olarak bir defada de-
ğil, peyderpey, parça parça indirilmesi Kur’an’da “tenzil” 
kavramı ile de ifade edilmektedir. Kur’an’ın böyle parça 
parça indirilmesi Arap dilinde “Tencîmu’l-Kur’an” terimiy-
le ifade edilmektedir. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade 
edilir. “İnkâr edenler: Kur’an ona bir defada topluca in-
dirilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice 
yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve 
onu tane tane (ayırarak) okuduk.” (Furkan 25/32) “Biz 
onu, Kur’an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye 
(ayet ayet, sure sure) ayırdık ve onu peyderpey indirdik.” 
(İsra 17/106). İnzal kavramı ise Kur’an’ın tümünün indi-
rilişinin, yani indirilen bütün parçaların toplamının Allah 
Teâlâ’ya ait olduğunu göstermektedir.

Cevap C

5. Vahiy kâtipleri gelen ayetleri, çeşitli malzemeler üzeri-
ne yazmışlardır. Bunların en bilinenleri; develerin kürek 
ve kaburga kemikleri (azm), tabaklanmış deri parçala-
rı (edim), yaprak taşlar (lihaf), hurma dallarının uygun 
yerleri (asib), seramik parçaları (hazef), tahta (kateb), 
parşömen (rakk) ve papirüslerdir. Bunlar arasında özel 
işlenmiş hayvan derisi ise hem dayanıklılık hem de o 
günler için elde edilmesi en kolay malzeme olması bakı-
mından, özellikle hicretten sonra daha fazla kullanılma-
ya başlanmıştır.

Cevap D

6. Kur’an’ın kitap hâline getirilememesinin sebepleri ara-
sında A, B, C ve D seçeneklerindeki nedenler sayılırken 
imkân ve yazı malzemesinin yetersizliği sayılmaz.

Cevap E

7. Zeyd’in Kur’an’ı toplama işiyle görevlendirilmiş olması-
nın nedenleri olarak şunlar sunulmaktadır: Özel görev-
lendirilmiş bir vahiy kâtibi olması, zekâ ve hafızasıyla 
ün yapmış olması, Kur’an’ın bütününü ezbere bilmesi, 
Resulullah as’ın Cebrail’le yaptığı son mukabeledeki 
son arzada kendisinin de bulunmuş olması ve hakkında 
hiçbir şaibenin olmaması.

Cevap B

8. Rivayetlere göre Peygamber as zamanında Kur’an bir 
kitap hâlinde toplanmadığı için Peygamber mushafına 
uygun olması gibi bir zorunluluk da söz konusu olamazdı.

Cevap A

9. Kur’an istinsah edildikten sonra, bu nüshalara uymayan 
farklı nüshaların tashih edilmesi, eğer tashih edilemiyor-
sa mürekkeplerinin silinmesi suretiyle imha edilmesine 
karar verildi. İlk nüsha ise Medine valisi Mervan bin 
Hakem tarafından ihtilaflara neden olmaması için imha 
edilmiştir.

Cevap E

10. Üçüncü halife Osman zamanında çoğaltılan Mushaflar, 
harekesiz ve noktasız bir şekilde yazılmıştı. Sahabe, 
Peygamber as’dan duyduğu için noktasız ve harekesiz 
Kur’an’ı hatasız okuyorlardı. Fetihler sonucunda İslam 
toplumunun çoğunluğunu oluşturan ve Arap olmayan 
milletler, harekesiz ve noktasız Kur’an nüshalarını doğru 
okuma ve anlama konusunda sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu 
nedenle Kur’an’ın harekelenmesi ve noktaların konul-
masına ihtiyaç doğdu. Soruda anlatılan sürecin yaşan-
masının ana nedeni budur.

Cevap D

11. “Kur’an” lafzının kökü hakkında İslam âlimleri arasında 
ortaya atılan görüşler şunlardır:

a.  “Kur’an kelimesinin hemzesiz ve türemiş olduğunu 
savunanlar: Bu görüşe göre Kur’an lafzı “k, r, n” kök 
harflerinden türemiş karine, işaret, delil veya yakınlaş-
tıran anlamında bir kavramdır.

b.  “Kur’an” kelimesinin hemzeli ve türemiş olduğunu sa-
vunanlar: Kur’an lafzının, karae’den türemiş bir kelime 
olduğunu savunan bu görüş içerisinde Karaenin top-
lamak manasına dayandığını iddia edenler olmuşsa 
da çoğunluğa göre “Kur’an” lafzı, “okumak” anlamına 
gelen karae’den türemiş, okunan şey anlamında bir 
kelimedir.

c.  Şafii ve taraftarlarına göre “Kur’an lafzı alem-i mürte-
cel bir isimdir. Arap dilinde alem-i mürtecel, ilk anda 
bir şeye isim olarak konmuş, bundan sonra da başka 
hiç bir şeyde kullanılmayan özel isimdir.

Cevap C
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12. Kur’an’ın indiriliş gayesini birçok ayetinde Kur’an kendisi 
açıklamıştır. Şu hadisler bunu öz olarak ifade etmek-
tedir: “Allah’ın kitâbına sımsıkı sarılınız. Onda, sizden 
öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Ara-
nızdaki meselelerin çözümü ondadır. O, oyun-eğlence 
değil, doğru ile yanlışı birbirinden ayırandır. Onu büyük-
lenerek terk edene Allah öldürücü darbe vurur. Onun 
dışında hidayet arayanı Allah saptırır. O, Allah’ın hiç 
kopmayan sağlam ipidir; hikmetle dolu zikir ve dosdoğ-
ru yoldur. O, (kendisiyle amel edildiği sürece) arzu ve 
isteklerin doğrudan sapmadığı, lisanların yanılmadığı, 
âlimlerin doyamadığı, çok okunmakla yıpranıp eskime-
yen, incelikleri ve nükteleri tükenmeyen bir kitaptır... Onu 
esas alarak konuşan doğru konuşmuş, onunla, amel 
eden sevap kazanmış, tartışma yapan başarılı olmuş, 
karar veren doğru karar vermiş ve ona davet eden doğru 
yolu göstermiş olur...”. “Kur’an, bir ucu Allah’ın, diğer ucu 
da sizin elinizde olan bir ip gibidir. Ona (sıkıca) sarılınız. 
İşte o zaman (doğrudan) sapmaz ve helak olmazsınız.” 

Cevap B

13. Hatırlamak anmak anlamına gelen zikir kelimesi 
Kur’an’ın isimlerinden biridir ve Allah’ı hatırlatıp tanıtan, 
hatırlanması ve unutulmaması gereken esasları bildiren 
kitap anlamında Kur’an’a verilen bir isimdir.

Cevap A

14. Secde sözlükte, aşırı saygı göstermek, tevazuyla eğil-
mek ve alnı yere koymak manalarına gelmektedir. Okun-
ması veya dinlenmesi hâlinde secde edilmesi gereken 
ayetlere secde ayeti, bu sebeple yapılan secdeye de 
tilâvet secdesi denir. Tilâvet secdesi yapmak vaciptir ve 
Kur’an’da 14 yerde geçer: Araf 206, Rad 15, Nahl 49, 
İsra 107, Meryem 58, Hac 18, Furkan 60, Neml 25, Sec-
de 15, Sad 24, Fussilet 37, Necm 62, İnşikak 21, Alak 19

Cevap D

15. Ahzab, “hizb”in çoğuludur. Hizb, grup, parti, bölük, toplu-
luk gibi anlamlara gelir. Kur’an’ın dörtte birine ve her gün 
okunması alışkanlık hâline gelen dua demetine de hizip 
denir. Müslümanlara karşı savaşmak üzere toplanıp, 
Medine’yi kuşatmaya gelen ve Hendek (diğer adıyla Ah-
zab) Savaşı’na sebep olan düşman kuvvetlerine “ahzab” 
denilmiş; surenin bir bölümünde bu savaştan bahsedildi-
ği için de sureye “Ahzâb suresi” adı verilmiştir.

Cevap E

16. Zâriyat kelimesi “toprağı tozu etrafa savuran rüzgârlar” 
anlamına gelmektedir.

Cevap C

17. Hurûf-u mukataa’ ile başlayan sureler şunlardır: Bakara, 
Âli İmran, Araf, Yunus, Hud, Yusuf, Ra’d, İbrahim, Hicr, 
Meryem, Taha, Şuara, Neml, Kasas, Ankebut, Rum, 
Lokman, Secde, Yasin, Sad, Mümin, Fussilet, Şûra, 
Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf, Kaf ve Kalem sureleridir.

Cevap B

18. Kur’an’ı Kerim ayetleri arasında ilk bakışta ihtilaf ve 
çelişki gibi görünen durumları inceleyen ilme müşkilu’l- 
Kur’an denir.

Cevap A

19. Bugün ülkemizde de olduğu gibi Müslümanların ekseri-
yeti Kur’an’ı, Âsım kıraatinin Hafs rivayetine göre oku-
maktadırlar.

Cevap D

20. Kıraât âlimlerine göre Kur’an üç şekilde okunabilmektedir:

1.  Tahkik: Kıraât ilminde tahkik, her bir harfin hakkını tam 
vermek, medlerini yeterince uzatmak, harekeleri birbi-
rinden ayırmak, şeddeleri tam yapmak ve gunnelerin 
hakkını vermek gibi tecvid kurallarını yerine getirme-
de, okuyuş hassasiyetinin en son imkânını kullanarak 
Kur’an’ı okuma tarzıdır. 

2.  Buna yakın bir de “tertil” tarzı vardır ki Kur’an’ı, acele 
etmeden, dura dura, anlaya anlaya okumaya denir. 
Bu okuyuş tarzı, tahkikten biraz daha hızlıdır. Tahkik, 
ta’lim ve temrin, tertil ise tefekkür ve istinbat içindir.

3.  Hadr: Kıraât ilminde hadr, Kur’an’ı, tecvid kaidelerine 
uyarak hızlı bir şekilde okumaya denir. Bu tür okuyuş-
ta medler asgari hadde iner.

4.  Tedvir: Tahkik ile hadr arasında bir okuyuş tarzıdır. Bu 
okuyuşta orta bir yol izlenir. Tutulacak yerler normal 
olarak tutulur.

Cevap E

21. Arapçada 28 harf vardır. Kur’an derslerinde öncelikle 
bu harfler öğretilir.  harfleri tecvitte 7 kalın 
harfin kodlanmış hâlidir. Derste kalın harfler gösterilmek-
tedir. 

Cevap B

22. Kıssa Kur’an’da yer alan ibret verici hikâyelerdir. 
Kur’an’da Hz. İsa’ya dair birçok husus anlatılır. Babasız 
olarak dünyaya geldiği, kavmine zekâtı ve namazı em-
rettiği, İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderildiği, 
Ruhulkudüs’le desteklendiği birçok mucize gösterdiği 
hususları Kur’an’da yer alan hususlardandır. Kıyamet 
yaklaşınca dünyaya döneceği olayı Kur’an’da yer al-
maz. Bazı hadislerde bu husus kıyamet alameti olarak 
zikredilmiştir.

Cevap C




