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Kur’an Okuma ve Tecvid dersi, her yarıyılda (hazırlık sınıfı dâhil) iki kredi olmak üzere toplamda 

yirmi krediye sahiptir, bu yönüyle de ilahiyat lisans müfredatının en ağırlıklı derslerinden biridir. Bu 

programın hazırlanmasında öğrencilerin, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuyabilme becerisi ile 

temel düzeyde ezbere sahip olmalarını sağlayacak bir eğitim sistemi göz önünde bulundurulmuştur.  

Müfredat dört ana başlıktan oluşmaktadır:  

1. Pratik Altyapı: Tashîh-i Hurûf ve Talim  

İlk yarıyıl, belli bir pratik altyapı oluşturma dönemi olarak değerlendirilmiş, buna bağlı olarak ders 

“Tashîh-i Hurûf ve Ta’lim” çalışmalarına tahsis edilmiştir. Dolayısıyla bu yarıyılın müfredatını harfler ile 

tashîh-i hurûf çalışmaları ve namaz duaları ve namaz sûreleri (Nas-Fil arası) çerçevesinde ise ta’lim 

çalışmaları oluşturmaktadır. Buna ek olarak da müezzinlik uygulaması ve Âyete’l-Kürsî’nin okunmasını 

içermektedir; belirtilenler dışında bir ezber/yüzüne okuma çalışmasını kapsamamaktadır. Daha sonra 5-6 ve 

9-10. yarıyıllarda bu bilgileri hatırlatmak ve tekrarlatmak, nakil gelen öğrencilere de aynı eğitimi vermek 

üzere aynı eğitimin tekrarlanması planlanmıştır.  

2. Teorik Altyapı: Tecvid 

İkinci yarıyılda müfredat ağırlıklı olarak teorik bilgilere tahsis edilmiştir. Bu dönemde tecvid 

konularının derinlemesine ele alınması, Hafs rivayetine has özelliklerin aktarılması, Mushaf ve Kur’an 

kültürü kapsamında değerlendirilen konuların işlenmesi hedeflenmiştir. Teorik bilgilerin işlendiği bu 

yarıyılda vize sınavı ve/veya ara sınavlar yazılı olarak yapılabilir. Öğrenilen teorik bilgilerin uygulaması ise 

öğrencilerin aşina oldukları namaz sureleri ve Yasin suresinin okunması ile sağlanması planlanmıştır. 

3. Yüzüne Okuma              

Yüzüne okuma çalışmalarında program bitimine kadar Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi hedeflenmiş, 

yüzüne okuma müfredatı üçüncü yarıyıldan başlamak üzere sekiz yarıyıla dağıtılmıştır. 

4. Ezber 

Ezber Okuma çalışmasında dört yıllık sure içerisinde namaz dua ve sureleri başta olmak üzere son 

cüzün tamamı, Yasin, Mülk, Rahman, Hucurat, Saff, Cuma sureleri ile belli özel gün ve gecelerde 

okunabilecek ve kapsadıkları konular da dikkate alınarak seçilen 10 aşırın ezberletilmesi hedeflenmiştir.  

Programın Uygulanması 

Programda belirtilen sorumlulukların amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle 

her kademede –özellikle hazırlık sınıfındaki ta’lim ve tecvid aşamasında- öğrencilerin sorumluklarını tam 



olarak yerine getirmeleri diğer aşamaların da temeli olacağı için çok önemlidir. Öğrencilerin program 

yeterliliklerini tam olarak sağlayabilmeleri için ders dışında bireysel ve grup çalışmalarına katılmaları, 

dersin hocasının bu çalışmaları takip etmesi oldukça mühimdir. Ezber aşamasında öğrencilere ödev olarak 

verilen ezberlerin öncesinde dersin hocası tarafından sınıfta çalıştırılması ve öğrencilere ezberleyecekleri 

yerin yazdırılarak dersin hocasına okuma esnasında ezber defterlerine veya kendilerine ait bir mushafa 

yanlışların işaretlenmesinin ğalat ezberlerin önüne geçebilecek önemli bir araç olacağı düşünülmektedir. 

Hazırlık sınıfından sonraki dönemlerde, tecvid kurallarının ve harf ta’liminin tekrarının titizlikle yapılması 

programının hedefe ulaşması için önemlidir.  

HAZIRLIK SINIFI I. DÖNEM 

Tashih-i Huruf ve Ta’lim: Harflerin tashihi, namaz duaları, müezzinlik uygulamaları, Nâs-Fil 

suresi arasındaki sureler ve Ayet’el-Kürsi. 

HAZIRLIK SINIFI II. DÖNEM 

Tecvid: Tecvid kurallarının teorik olarak anlatılması 

Yüzüne Okuma: Tecvid kurallarının Nâs-Fil arası surelerde ve Yâsin suresinde uygulamasının 

yapılması 

Ezber: Hümeze-Duha sureleri arası  

Uygulama: 1. derste tecvid ve yüzüne  

        2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 

KUR’AN-I KERİM OKUMA VE TECVİD-I 

Yüzüne Okuma: 1-3. cüzler  

Ezber: Leyl-Âla arasındaki sureler 

Uygulama: 1. derste yüzüne  

        2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 

KUR’AN-I KERİM OKUMA VE TECVİD-II 

Yüzüne Okuma: 4-6. cüzler  

Ezber: Tarık-Tekvir arasındaki sureler  

Uygulama: 1. derste yüzüne  

        2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 



KUR’AN-I KERİM OKUMA VE TECVİD-III 

Ta’lim: Namaz dualarının ta’limi 

Yüzüne Okuma: 7-10. cüzler  

Ezber: Yâsin suresi 

Uygulama:  1. derste yüzüne ve ta’lim 

                     2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 

KUR’AN-I KERİM OKUMA VE TECVİD-IV 

Ta’lim: Nâs-Fil arası surelerin ta’limi 

Yüzüne Okuma: 11-14. cüzler  

Ezber: Mülk ve Nebe sureleri 

Uygulama:  1. derste yüzüne ve ta’lim 

                     2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 

KUR’AN-I KERİM OKUMA VE TECVİD-V 

Yüzüne Okuma: 15-18. cüzler  

Ezber: Abese, Naziât ve Saff sureleri 

Uygulama: 1. derste yüzüne  

        2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 

KUR’AN-I KERİM OKUMA VE TECVİD-VI 

Yüzüne Okuma: 19-22. cüzler  

Ezber: Rahman ve Cuma sureleri 

Uygulama: 1. derste yüzüne  

        2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 

 

 



KUR’AN-I KERİM OKUMA VE TECVİD-VII 

Ta’lim: Namaz dualarının ta’limi 

Yüzüne Okuma: 23-26. cüzler  

Ezber: Hucurat suresi, Bakara 1-5; Bakara 255; Bakara 153-157. ayetler 

Uygulama: 1. derste yüzüne ve ta’lim 

         2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 

KUR’AN-I KERİM OKUMA VE TECVİD-VIII 

Ta’lim: Nâs-Fil arası surelerin ta’limi 

Yüzüne Okuma: 27-30. cüzler  

Ezber: Bakara 285-286; Âli İmran 190-194; Tevbe 126-129; İbrahim 35-41; Haşr 20-24. ayetler 

Uygulama: 1. derste yüzüne ve ta’lim 

        2. derste bir sonraki haftanın ezberini çalıştırma ve bu hafta için verilen ezberi dinleme 

 


