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Başkanlığımızca;  Camiler  ve  Din  Görevlileri  Haftası  kutlama etkinlikleri  çerçevesinde  merkez  ve taşra

teşkilatında  vaiz ve üstü unvanlarda görev yapanlar hariç erkek ve kadın personel arasında Hafızlık ve

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları düzenlenmektedir.

1. AMAÇ
Başkanlığımız personelinin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı

kazanmalarını,  hizmet  aşkı  ve  heyecanını  kaybetmeden  görevlerini  cesaretle  icra  etmelerini,  hizmet

süresince kendilerine güven duymalarını, hafızlıklarını pekiştirmelerini ve Kur’an’ı Güzel Okuma ve anlama

becerilerini  geliştirmelerini  sağlamaktır.  Ayrıca  ülkemizde  Başkanlığımız  Mushafları  İnceleme ve  Kıraat

Kurulu  tarafından,  yurtdışında  ise  diğer  ülkelerce  düzenlenen  uluslararası  Hafızlık  ve  Kur’an-ı  Kerim’i

Güzel  Okuma  Yarışmalarına  Türkiye’yi  temsilen  katılacak  yarışmacıların;  ulusal  düzeyde  yapılan

yarışmalarda tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda daha iyi dereceler elde etmeleri hedeflenmektedir.

2. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında vaiz ve

üstü unvanlarda görev yapanlar hariç kadrolu, sözleşmeli ve vekil erkek ve kadın personel katılabilecektir.

3. MÜRACAAT
Şartları  taşıyan personelimiz,  01 Şubat -  03 Mart 2023  tarihleri  arasında bağlı  bulundukları  birimlere

müracaat edeceklerdir. Merkez teşkilatından müracaat edeceklerin müracaatları Mushafları İnceleme ve

Kıraat  Kurulu  Başkanlığınca,  İhtisas  ve  kıraat  bölümü kursiyerlerinin  müracaatları  ilgili  ihtisas merkezi

müdürlüğünce alınacaktır. İhtisas merkezlerindeki kısa süreli kursiyerlerin müracaatları ise ihtisas merkezi

müdürlüğünce kabul edilecek ve müracaat dilekçeleri kursiyerin bağlı bulunduğu müftülüğe gönderilecektir.

Katılma  şartlarını  taşıyan  personel,  bu  şartnamede  belirtilen  kategorilerden  sadece  birisine  müracaat

edebilecektir. 

Geçmiş yıllarda yapılan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finallerinde birinci,

ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatları aynı yarışma dalı için kabul edilmeyecektir.

Bu  şartnamede  belirtilen  şartları  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  personelin  başvurusu  iptal
edilecektir.

4. UYGULAMA
a) Hafızlık yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca hıfzı kontrol, eda-seda, tecvit ve ek-9’daki

anlam bilgisi üzerinden yapılacaktır.

b) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında değerlendirme; ilgili kurullarca güzel okuma (eda),

tecvit,  terennüm (makam), meal ve kelime anlamı üzerinden yapılacaktır. Seçici kurul; yarışmacının

okuyacağı aşırları ek-7’deki tabloda yer alan aşırlar arasından kura ile belirleyecek ve yarışmacıya

okuduğu aşırdan bir ayet meali ile ek-8’de ki listeden 5 kelimenin anlamı sorulacaktır. 

c) Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına; Başkanlık merkez, merkez ilçe, ilçe ve

dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi bazında başlanacak ve yarışmaya katılım şartlarına sahip



istekli bütün personelin katılımı sağlanacaktır. Başkanlık merkez, merkez ilçe, ilçe ve dini yüksek

ihtisas/dini ihtisas merkezi birincileri belirlendikten sonra bunlar arasında il merkezinde yapılacak

yarışma  sonucunda  bölge  yarışmasında  ili  temsil  edecek  olan  il  birincisi  tespit  edilecektir.  İl

birincilerinin katılacağı bölge finallerinde ise Türkiye final yarışmasında bölgeyi temsil edecek bölge

birincisi belirlenecektir. 

d) İlçe, il, bölge ve final yarışmaları, daha çok katılımın sağlanması amacıyla cami içinde veya cami

dışında uygun salonlarda yapılacaktır. Yarışma yeri, tarihi ve saati vatandaşlarımıza duyurularak

cami  cemaatinin  yanında  Kur’an  kursu,  imam-hatip  ortaokulu  ve  lisesi  ile  ilahiyat  fakültesi

öğrencilerinin de katılımları sağlanacaktır.

e)  Yarışmalar için  mümkün mertebe halkın katılımının yoğun olduğu mekanlar  ve saatler  tercih

edilecektir.

5. SEÇİCİ KURULLAR
5.1-  Başkanlık Merkez, Merkez İlçe, İlçe, Dini Yüksek İhtisas/Dini İhtisas Merkezi, İl ve Bölge
Seçici Kurulları

a) Başkanlık Merkez, Merkez İlçe, İlçe ve Dini Yüksek İhtisas/Dini İhtisas Merkezi Seçici
Kurulları:  Başkanlık  Merkezinde  Mushafları  İnceleme  ve  Kıraat  Kurulunun  belirleyeceği

komisyonun, Merkez ilçe ve ilçelerde il  veya ilçe müftüsünün; dini yüksek ihtisas/dini ihtisas

merkezlerinde  müdürün  başkanlığında;  bir  müftü  yardımcısı,  bir  ilçe  müftüsü,  ilahiyat

fakültesinden bir öğretim üyesi/görevlisi, dini yüksek ihtisas/ dini ihtisas merkezinden bir eğitim

görevlisi, bir şube müdürü, imam hatip lisesi meslek dersi öğretmenlerinden bir kişi, din kültürü

ve ahlak bilgisi dersi öğretmenlerinden bir kişi, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi, aşere –

takrip icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve rehber öğreticilerden bir kişi olmak üzere en az

beş kişiden oluşur.

Kadın  yarışmacıların  komisyonlarında  komisyon  üyelerinin  en  az  iki  tanesi  kadınlardan

oluşturulacaktır.

b) İl  Seçici Kurulları:  İl  genelindeki seçmelerin yapılmasında il  seçici  kurulu;  il  müftüsünün

başkanlığında,  bir  müftü  yardımcısı,  bir  ilçe  müftüsü,  ilahiyat  fakültesinden  bir  öğretim

üyesi/görevlisi,  dini  yüksek  ihtisas/dini  ihtisas merkezinden  bir  eğitim  görevlisi,  imam  hatip

lisesinden bir meslek dersi öğretmeni, baş vaiz/uzman vaiz/vaizlerden bir kişi,  aşere – takrip

icazeti almış bir kurra hafız yoksa hafız ve bir rehber öğreticiden olmak üzere en az beş kişiden

oluşur.

Kadın  yarışmacıların  komisyonlarında  komisyon  üyelerinin  en  az  iki  tanesi  kadınlardan

oluşturulacaktır.

c)  Bölge  Seçici  Kurulları:  Bölge  seçici  komisyon  başkanı  Mushafları  İnceleme  ve  Kıraat

Kurulunca,  komisyonun  diğer  üyeleri  ise  yarışmanın  yapılacağı  il  müftülüğü  tarafından

belirlenecek olup il müftüsü veya il müftü yardımcısı, bir ilçe müftüsü, ilahiyat fakültesi öğretim

üyelerinden/görevlilerinden  bir  kişi,  dini  yüksek  ihtisas/dini  ihtisas merkezinden  bir  eğitim

görevlisi, imam hatip lisesinden bir meslek dersi öğretmeni ve aşere - takrip icazeti almış bir

kurra hafız yoksa hafız olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

Kadın  yarışmacıların  komisyonunda  komisyon  üyelerinin  en  az  iki  tanesi  kadınlardan

oluşturulacaktır.



5.2- Yüksek Seçici Kurul: Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

5.3- Seçici Kurullar ile İlgili Diğer Hususlar:
a)  Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları seçici kurullarında kurra hafız veya

hafız olanlar tercih edilecek, bulunmaması halinde diğer kişilerden oluşturulacaktır.

b)  Her yarışma için ayrı  bir  seçici  kurul  oluşturulacaktır.  Yeterli  sayıda görevli  bulunmaması

halinde, bir görevliye birden fazla seçici kurulda görev verilebilecektir. Zaruret halinde Kur’an-ı

Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık yarışmasını aynı seçici kurul da yapabilecektir.

6. DEĞERLENDİRME ESASLARI
6.1-  Hafızlık Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:

a) GENEL İLKELER
1) Yarışma sırası ve hazırlanan soru zarfları kura ile belirlenecektir.

2) Her adaya hafızlıktan üç, anlam bilgisinden bir soru sorulacaktır.

3) Yarışmacıya her soru için beşer dakikalık süre tanınacaktır.

b)  SORULAR
1) Birinci soru sayfa başından olacaktır. (1-30 cüzlerden)

2) 2. ve 3. soru sayfa geçişli olacaktır. (1-30. cüzlerden)

3) Anlam bilgisi Ek-9’da belirtilen Hucurat Suresinden sorulacaktır.
c) OKUYUŞ TARZI

1) Yarışmacı okuyuşlarda hadr veya tedvir usullerinden birini seçebilecektir.

d) NOT BAREMİ
1) Hıfzda her soru 20 puan, (3 * 20 puan= 60 puan)

2) Tecvid ve meharic-i huruf 30 puan,

3) Eda-seda 5 puandır.

4) Anlam bilgisi 5 puandır.
e) DEĞERLENDİRME

1)  Yarışmacı takılırsa  geriden  almasına  iki  defa  imkân  verilecektir.  Birinci  uyarıda

okuyabilirse  bir  (1)  puan,  ikinci  uyarıda  okuyabilirse  bir  (1)   puan  daha  düşülecektir.

Yarışmacı takılır ve kurul tarafından hatırlatma (fetih) yapılınca devam edebilirse üç (3) puan

daha düşülecektir.

2) Yarışmacıya 3 hatırlatma (fetih) yapılırsa soru iptal edilir. O sorudan puan alamaz.

3) Yarışmacı hezreme şeklinde (aşırı süratli) veya her bir soru için tanınan beşer dakikalık

süreyi aşarak çok ağır okursa toplamda 5 puan düşülecektir.

4)  Yarışmacı yanlış  okuduğunu  fark  edip  (uyarı  yapılmadan)  kendisi  hemen  düzeltme

yaparsa çeyrek (0,25) puan düşülecektir.  
5)  Her tecvit ve meharic-i huruf, sıfatı huruf, vakıf ve ibtida hatasından yarım (0,5) puan

düşülecektir.

6) Anlam bilgisi sorularında her kelime bir puandır.

7)  Puanlamada  eda-sada  yönünden  değerlendirme,  Seçici  Kurul  Üyelerinin  takdirine

bırakılmıştır.



6.2-  Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Seçici Kurullar Şu Hususlara Dikkat Eder:
a)  GENEL İLKELER

1)  Sorular eşit uzunlukta ve her bir yarışmacı için farklı ayetlerden olmak üzere meal ve

kelime anlamı  sorularıyla birlikte önceden Kurul  tarafında hazırlanıp şartname ile  birlikte

illere gönderilecektir. 

2) Yarışma sırası ve hazırlanan soru zarfları kura ile belirlenecektir.

3) Yarışmacıların yarışma okuyuşu 10 dakikayı geçmeyecektir.

4) Ayet tekrarı yapılmayacaktır.

5) Yarışmacının hatalarından dolayı okuma esnasında müdahale edilmeyecektir.

b)  OKUYUŞ TARZI
1) Tahkik usulünde okunacaktır.

c)  NOT BAREMİ
1) Tecvit, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf 50 puandır. 

2) Eda-sada, makam ve terennüm 40 puandır.

3) Meal sorusu 5 puandır.

4) Kelime anlam bilgisi 5 puandır.
d)  DEĞERLENDİRME

1) Her tecvit kuralı ihlalinde bir (1) puan düşülecektir.

2) Her meharic-i huruf ve sıfatı huruf ihlalinde bir (1) puan düşülecektir.

3) Her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir (1) puan düşülecektir.

4)  Manayı bozacak şekilde kelimeyi veya harekeyi yanlış okuma ile oluşan galattan iki (2)

puan düşülecektir.

5)  Her  eksik/zayıf  tecvit,  mahreç  ve  sıfat  uygulamasından  dolayı  yarım  (0,5)  puan

düşülecektir.

6) Aday hadr veya tedvir usulünde okursa beş puan (5) düşülecektir.

7) Anlam bilgisi sorularında her kelime bir puandır.

8) Eda-sada-makam ve terennüm yönünden değerlendirme Seçici Kurul üyelerinin takdirine

bırakılmıştır.

6.3-  Değerlendirme İle ilgili Diğer Hususlar
Yarışmacıların  puanı,  yarışma  Seçici  Kurul  Üyeleri  tarafından  verilen  puanların  aritmetik

ortalamasıdır.  Eşitlik  olması  halinde  sırasıyla  not  baremindeki  değerlendirmeye  esas  olan

hususlardaki puanlara bakılarak komisyonca takdir kullanılır.

7. YARIŞMA EKLERİ
Yarışma takvimleri, bölge merkezleri ile bu bölgelere dâhil iller ek-1, ek-2, ek-3 ve ek-4’te, duyuru metinleri

ek-5 ve ek-6’da,  Kur’an’ı  Kerim’i  Güzel Okuma Yarışmasında okunacak Aşr-ı  Şerifler  ek-7’de,  Kur’an-ı

Kerim’i Güzel Okuma kelime bilgisi listesi ek-8’de, Hafızlık Kelime bilgisi listesi ek-9’da belirtilmiştir.



8. ÖDÜLLER
Yarışmalarda başarılı olan personele il ve ilçe müftülüklerince teşvik ödülleri verilebilir. 

8.1-  İl Düzeyindeki Yarışmalar
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye          Çeyrek altın

İkinciye   1 gram altın

Üçüncüye   0,5 (yarım gram) gram altın il müftülüklerince verilir.

Ayrıca  il  düzeyinde  yarışmaya  katılıp  dereceye  giremeyen  yarışmacılara  il  müftülüklerince  takdir
edilecek hediyeler verilir.

8.2-  Bölge Yarışmaları
Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarında dereceye girenlerden:

Birinciye          1 tam altın

İkinciye   1 yarım altın

Üçüncüye   1 çeyrek  altın Diyanet İşleri Başkanlığınca     verilir.

Ayrıca bölge bazında yarışmaya katılıp dereceye giremeyenlere  Diyanet İşleri  Başkanlığınca 1 gram
altın verilir.

8.3- Türkiye Finalleri
Hafızlık Final Yarışmasında dereceye girenlerden

Birinciye 10 tam altın

İkinciye  8 tam altın

Üçüncüye  6 tam altın

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında dereceye girenlerden
Birinciye  8 tam altın

İkinciye  6 tam altın

Üçüncüye  4 tam altın Diyanet İşleri Başkanlığınca     verilir.

Ayrıca  Türkiye  Finallerine  katılıp  dereceye giremeyenlere  Diyanet  İşleri  Başkanlığınca 1  yarım altın
verilir.



9. DİĞER ŞARTLAR
1)  İlgili  kurullarca yapılan değerlendirme sonuçları  ve kararları  bir  tutanakla tespit  edilerek özel

dosyasında saklanır.

2)  İl, bölge ve Türkiye Final yarışmalarının yapılacağı il müftülükleri, yarışmalarla ilgili koordineyi

sağlayacak, ayrıca yarışmacıların iaşe ve ibatelerini de karşılayacaktır. 

3) İl  dışından  yarışmalara  katılacak  yarışmacı  ve  jürinin  görevlendirmeleri,  bağlı  bulundukları

birimlerce yapılacaktır.  

4) İlçe yarışmalarının sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde il müftülüğüne, İl yarışmalarının

sonuçları, yarışmaları takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezine ve Mushafları İnceleme

ve Kıraat Kurulu Başkanlığına , bölge yarışmalarının sonuçları ise aynı süre içerisinde Mushafları

İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

5)  Yarışma sonuçları, tutanakların Seçici Kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra

ilan  edilecektir.  Dereceye  giren  personele  mahallince  hazırlanan  ödüller  protokol  sırasına  göre

yetkililerce verilecektir.

6)  İlden bölge merkezlerine yarışmacı olarak gidecek personele ve bölge birincisi olarak Türkiye

finallerine  katılacak  personele  görevlendirme  onayı,  görev  yaptığı  il  müftülüğünce  alınacak  ve

mahalli saymanlıkça yol hariç bir gün süreyle yolluk ve yevmiyeleri ödenecektir.

7)  Türkiye  finalleri,  finalin  yapılacağı  ilin  müftülüğü  tarafından  kayda  alınacak  ve  Başkanlığa

gönderilecektir.

8)  Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş

sayılacaktır.  Şartnamede  belirtilmeyen  hususlarda  veya  tereddüt  halinde  Diyanet  İşleri

Başkanlığı’nın kararları geçerlidir.

9)  Seçici  kurullarda  başkan  ve  üye  olarak  görevlendirilen  ve  kurumlarınca  yolluk  ve  yevmiye

ödenemeyenlere il, ilçe ve bölge kurulları için azami net 300 (üçyüz) TL; Yüksek Seçici Kurulda ise

azami net 500 (beşyüz) TL ile iaşe, ibate ve yol masrafları yarışmanın yapıldığı ilin Türkiye Diyanet

Vakfı şubelerince karşılanır.

10)  Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları Bölge ve Türkiye Finallerinde verilecek

olan altın ödülleri, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezince karşılanacaktır.

11)  Bölge  ve  Türkiye  Finallerine  katılan yarışmacıların  ödülleri  Türkiye  Diyanet  Vakfı  Genel

Merkezince yarışmanın yapılacağı il şubelerine önceden gönderilecek,  ilgili müftülükçe de ödüller

temin edilerek yarışma günü takdim edilecektir.

12) Yarışmaların online yapılması durumunda yarışmaya katılacak temsilci, bulunduğu ilçe veya il

müftülüğünden yarışmaya katılacak olup gerekli  teknik  altyapı  il  veya ilçe  müftülüğü tarafından

hazırlanacaktır.

13) Bölge finallerinde yarışacak illerin sayısı dört ve dördün altına düştüğü  durumlarda, o bölgede

yarışacak iller Başkanlığımızca belirlenecek olan diğer bölgelerde yarışmaya katılacaktır.

14) Tüm kategorilerde puanı 70’in altında olan yarışmacılar dereceye giremez.



ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI TAKVİMİ
1. HAFIZLIK YARIŞMASI

a)  Başkanlık  Merkez,  Merkez ilçe ve ilçelerdeki  yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi,  seçici

kurullar  tarafından  aşağıda  belirtilen  tarihte çalışma  saati  bitimine  kadar  sonuçlandırılacaktır.

Yarışmalarda  birinci  olan  personelin  isimleri  yarışmayı  takip  eden  hafta  içinde  İl  müftülüğüne

bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma

saati  bitimine kadar  sonuçlandıracaktır.  Yarışmalarda birinci  olan personelin  isimlerini  yarışmayı

takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne ve Mushafları İnceleme ve

Kıraat Kurulu Başkanlığına bildireceklerdir.

c)  Bölge  Seçici  Kurulları,  bölge  yarışmalarını  aşağıda  belirtilen  tarihte  ek-1’de  belirtilen  bölge

merkezlerinde  yapacak,  yarışmalarda  birinci  olanın  ismini  yarışmayı  takip  eden  hafta  içinde

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığa göndereceklerdir.

d)  Yüksek Seçici Kurul 19. Erkek Din Görevlileri  Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 27 Ağustos
2023 tarihinde Siirt’te yapacaktır.

Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi:  01 Şubat - 03 Mart 2023
Başkanlık merkez, merkez ilçe ve ilçe, 

dini yüksek ihtisas ve 

dini ihtisas merkezlerinde ki yarışmaların son tarihi:  31 Mart 2023
İl yarışmalarının son tarihi:  16 Haziran 2023
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:  17 Temmuz 2023
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:  27 Ağustos 2023

2. KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
a)  Merkez ilçe  ve ilçelerdeki  yarışmalar  ve bunların değerlendirilmesi,  seçici  kurullar  tarafından

aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan

personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma

saati  bitimine kadar  sonuçlandıracaktır.  Yarışmalarda birinci  olan personelin  isimlerini  yarışmayı

takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne ve Mushafları İnceleme ve

Kıraat Kurulu Başkanlığına bildireceklerdir.

c)  Bölge  Seçici  Kurulları,  bölge  yarışmalarını  aşağıda  belirtilen  tarihte  ek-2’de  belirtilen  bölge

merkezlerinde  yapacak,  yarışmalarda  birinci  olanın  ismini  yarışmayı  takip  eden  hafta  içinde

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığa göndereceklerdir.

d)  Yüksek  Seçici  Kurul  19.  Erkek  Din  Görevlileri  Türkiye  Kur’an-ı  Kerim’i  Güzel  Okuma Final

Yarışması 25 Ağustos 2023 tarihinde Bitlis’te yapacaktır. 



Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi:  01 Şubat - 03 Mart 2023
Başkanlık merkez, merkez ilçe ve ilçe, 

dini yüksek ihtisas ve 

dini ihtisas merkezlerinde ki yarışmaların son tarihi:  31 Mart 2023
İl yarışmalarının son tarihi:  16 Haziran 2023
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:  19 Temmuz 2023
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:  25 Ağustos 2023

KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMALARI TAKVİMİ
1. HAFIZLIK YARIŞMASI

a)  Merkez ilçe  ve ilçelerdeki  yarışmalar  ve bunların değerlendirilmesi,  seçici  kurullar  tarafından

aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan

personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde İl müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma

saati  bitimine kadar  sonuçlandıracaktır.  Yarışmalarda birinci  olan personelin  isimlerini  yarışmayı

takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.

c)  Bölge  Seçici  Kurulları,  bölge  yarışmalarını  aşağıda  belirtilen  tarihte  ek-3’te  belirtilen  bölge

merkezlerinde  yapacak,  yarışmalarda  birinci  olanın  ismini  yarışmayı  takip  eden  hafta  içinde

Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul 9. Kadın Din Görevlileri Türkiye Hafızlık Final Yarışmasını 02 Eylül 2023 
tarihinde Bolu’da yapacaktır.

Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi:  01 Şubat - 03 Mart 2023
Başkanlık merkez, merkez ilçe ve ilçe, 

dini yüksek ihtisas ve 

dini ihtisas merkezlerinde ki yarışmaların son tarihi:  31 Mart 2023
İl yarışmalarının son tarihi:  16 Haziran 2023
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:   21 Temmuz 2023
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:  02 Eylül 2023

2. KUR’AN-I KERİMİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI
a) Merkez ilçe ve ilçelerdeki yarışmalar ve bunların değerlendirilmesi, seçici kurullar tarafından 

aşağıda belirtilen tarihte çalışma saati bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Yarışmalarda birinci olan 

personelin isimleri yarışmayı takip eden hafta içinde il müftülüğüne bildirilecektir.

b) İl Seçici Kurulları, il birincilerinin seçimi ile ilgili bütün işlemleri aşağıda belirtilen tarihte çalışma 

saati bitimine kadar sonuçlandıracaktır. Yarışmalarda birinci olan personelin isimlerini yarışmayı 

takip eden hafta içinde bölge final yarışma merkezi olan il müftülüğüne bildireceklerdir.



c) Bölge Seçici Kurulları, bölge yarışmalarını aşağıda belirtilen tarihte ek-4’te belirtilen bölge 

merkezlerinde yapacak, yarışmalarda birinci olanın ismini yarışmayı takip eden hafta içinde 

Başkanlığa göndereceklerdir.

d) Yüksek Seçici Kurul 9. Kadın Din Görevlileri Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final 

Yarışmasını 14 Eylül 2023 tarihinde Aydın’da yapacaktır.

Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi:  01 Şubat - 03 Mart 2023
Başkanlık merkez, merkez ilçe ve ilçe, 

dini yüksek ihtisas ve 

dini ihtisas merkezlerinde ki yarışmaların son tarihi:  31 Mart 2023
İl yarışmalarının son tarihi:  16 Haziran 2023
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:  23 Temmuz 2023
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:  14 Eylül 2023



Ek-1
ERKEK DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE

YARIŞMAYA KATILACAK İLLER
Bölge Yarışma Tarihi: 17 Temmuz 2023

1. Bölge Yarışma Merkezi:
MARDİN

2. Bölge Yarışma Merkezi:
GİRESUN

3. Bölge Yarışma Merkezi:
OSMANİYE

1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA
2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE
3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS
4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY
5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ
6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN
7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN
8- ELAZIĞ 8- TRABZON

9- RİZE

4. Bölge Yarışma Merkezi:
ERZURUM

5. Bölge Yarışma Merkezi:
AKSARAY 

6. Bölge Yarışma Merkezi:
KOCAELİ

1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE
2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA
3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA
4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ
5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ
6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE
7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR
8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA
9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ

10-SAKARYA
11-BİLECİK

7. Bölge Yarışma Merkezi:
ISPARTA 

8. Bölge Yarışma Merkezi:
KARABÜK

9. Bölge Yarışma Merkezi:
HAKKARİ

1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKÂRİ
2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK
3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT
4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN
5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR
6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS
7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ
8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL
9- DENİZLİ 9- DÜZCE
10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN

10. Bölge Yarışma Merkezi: 
İSTANBUL
1- İSTANBUL

TÜRKİYE FİNAL YARIŞMA MERKEZİ SİİRT
TÜRKİYE FİNAL YARIŞMA TARİHİ 27 AĞUSTOS 2023



Ek-2
ERKEK DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE

BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER
Bölge Yarışma Tarihi: 19 Temmuz 2023

1. Bölge Yarışma Merkezi:
MALATYA

2. Bölge Yarışma Merkezi:
AMASYA

3. Bölge Yarışma Merkezi:
KAHRAMANMARAŞ 

1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA
2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE
3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS
4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY
5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ
6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN
7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN
8- ELAZIĞ 8- TRABZON

9- RİZE

4. Bölge Yarışma Merkezi:
ERZİNCAN

5. Bölge Yarışma Merkezi:
KIRŞEHİR 

6. Bölge Yarışma Merkezi:
BİLECİK

1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE
2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA
3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA
4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ
5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ
6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE
7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR
8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA
9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ

10-SAKARYA
11-BİLECİK

7. Bölge Yarışma Merkezi:
BURDUR

8. Bölge Yarışma Merkezi:
KASTAMONU

9. Bölge Yarışma Merkezi:
ŞIRNAK

1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKÂRİ
2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK
3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT
4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN
5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR
6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS
7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ
8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL
9- DENİZLİ 9- DÜZCE
10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN

10. Bölge Yarışma Merkezi: 
İSTANBUL
1- İSTANBUL

TÜRKİYE FİNAL YARIŞMA MERKEZİ BİTLİS
TÜRKİYE FİNAL YARIŞMA TARİHİ 25 AĞUSTOS 2023



Ek-3
KADIN DİN GÖREVLİLERİ HAFIZLIK YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE BU BÖLGELERDE

YARIŞMAYA KATILACAK İLLER
Bölge Yarışma Tarihi:   21 Temmuz 2023

1. Bölge Yarışma Merkezi:
ELAZIĞ 

2. Bölge Yarışma Merkezi:
ÇORUM

3. Bölge Yarışma Merkezi: 
KİLİS

1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA
2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE
3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS
4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY
5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ
6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN
7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN
8- ELAZIĞ 8- TRABZON

9- RİZE

4. Bölge Yarışma Merkezi:
GÜMÜŞHANE 

5. Bölge Yarışma Merkezi:
KAYSERİ

6. Bölge Yarışma Merkezi:
BALIKESİR 

1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE
2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA
3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA
4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ
5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ
6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE
7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR
8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA
9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ

10-SAKARYA
11-BİLECİK

7. Bölge Yarışma Merkezi:
UŞAK

8. Bölge Yarışma Merkezi: 
ESKİŞEHİR

9. Bölge Yarışma Merkezi:
IĞDIR

1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKÂRİ
2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK
3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT
4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN
5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR
6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS
7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ
8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL
9- DENİZLİ 9- DÜZCE
10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN

10. Bölge Yarışma Merkezi: 
İSTANBUL
1- İSTANBUL

TÜRKİYE FİNAL YARIŞMA MERKEZİ BOLU
TÜRKİYE FİNAL YARIŞMA TARİHİ 02 EYLÜL 2023



Ek-4
KADIN DİN GÖREVLİLERİ KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ VE

BU BÖLGELERDE YARIŞMAYA KATILACAK İLLER
Bölge Yarışma Tarihi: 23 Temmuz 2023

1. Bölge Yarışma Merkezi: 
DİYARBAKIR

2. Bölge Yarışma Merkezi:
TRABZON

3. Bölge Yarışma Merkezi: 
MERSİN

1- DİYARBAKIR 1- SAMSUN 1- ADANA
2- ADIYAMAN 2- GİRESUN 2- OSMANİYE
3- MARDİN 3- ORDU 3- KİLİS
4- BATMAN 4- SİNOP 4- HATAY
5- ŞANLIURFA 5- AMASYA 5- K.MARAŞ
6- GAZİANTEP 6- ÇORUM 6- MERSİN
7- MALATYA 7- TOKAT 7- KARAMAN
8- ELAZIĞ 8- TRABZON

9- RİZE

4. Bölge Yarışma Merkezi:
AĞRI 

5. Bölge Yarışma Merkezi: 
NİĞDE 

6. Bölge Yarışma Merkezi: 
YALOVA

1- AĞRI 1- SİVAS 1- ÇANAKKALE
2- ERZİNCAN 2- NEVŞEHİR 2- YALOVA
3- KARS 3- KIRŞEHİR 3- BURSA
4- BAYBURT 4- YOZGAT 4- KIRKLARELİ
5- ERZURUM 5- NİĞDE 5- TEKİRDAĞ
6- ARTVİN 6- KAYSERİ 6- EDİRNE
7- TUNCELİ 7- AKSARAY 7- BALIKESİR
8- ARDAHAN 8- KONYA 8- KÜTAHYA
9- GÜMÜŞHANE 9- KOCAELİ

10-SAKARYA
11-BİLECİK

7. Bölge Yarışma Merkezi:
AFYONKARAHİSAR

8. Bölge Yarışma Merkezi:
ANKARA 

9. Bölge Yarışma Merkezi:
BİNGÖL

1- AYDIN 1- KIRIKKALE 1- HAKKÂRİ
2- ANTALYA 2- ÇANKIRI 2- ŞIRNAK
3- UŞAK 3- KARABÜK 3- SİİRT
4- MANİSA 4- BOLU 4- VAN
5- ISPARTA 5- KASTAMONU 5- IĞDIR
6- İZMİR 6- ANKARA 6- BİTLİS
7- BURDUR 7- ESKİŞEHİR 7- MUŞ
8- MUĞLA 8- ZONGULDAK 8- BİNGÖL
9- DENİZLİ 9- DÜZCE
10-AFYONKARAHİSAR 10-BARTIN

10. Bölge Yarışma Merkezi: 
İSTANBUL
1- İSTANBUL

TÜRKİYE FİNAL YARIŞMA MERKEZİ AYDIN
TÜRKİYE FİNAL YARIŞMA TARİHİ 14 EYLÜL 2023



Ek-5

D U Y U R U

2023 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE ERKEK DİN
GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM

Hafızlık Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi:  01 Şubat - 03 Mart 2023
Başkanlık merkez, merkez ilçe ve ilçe, 
dini yüksek ihtisas ve 
dini ihtisas merkezlerinde ki yarışmaların son tarihi:  31 Mart 2023
İl yarışmalarının son tarihi:  16 Haziran 2023
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:               17 Temmuz 2023
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:              27 Ağustos 2023
Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                        SİİRT

           
           Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:

Birinciye 10  tam altın
İkinciye   8  tam altın
Üçüncüye   6  tam altın

Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması Takvimi
Müracaat Tarihi:  01 Şubat - 03 Mart 2023
Başkanlık merkez, merkez ilçe ve ilçe, 
dini yüksek ihtisas ve 
dini ihtisas merkezlerinde ki yarışmaların son tarihi:  31 Mart 2023
İl yarışmalarının son tarihi:  16 Haziran 2023
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:             19 Temmuz 2023
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:             25 Ağustos 2023
Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                        BİTLİS

           Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma     Yarışması Ödülleri:  

Birinciye 8  tam altın
İkinciye 6  tam altın
Üçüncüye 4  tam altın

Ayrıca  Türkiye  Finallerine  katılıp  dereceye  giremeyenlere  Diyanet  İşleri  Başkanlığınca bir
yarım altın verilir.

Müracaatlar Müftülüğümüze yapılacaktır. Yarışmalara ait şartname Müftülüğümüzce 
imza karşılığı tebliğ edilecektir.

ERKEK DİN GÖREVLİLERİMİZE DUYURULUR



Ek-6

D U Y U R U

2023 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE KADIN DİN
GÖREVLİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK VE KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

YARIŞMALARI İLE İLGİLİ TAKVİM

Hafızlık Yarışma Takvimi
Müracaat Tarihi:  01 Şubat - 03 Mart 2023
Başkanlık merkez, merkez ilçe ve ilçe, 
dini yüksek ihtisas ve 
dini ihtisas merkezlerinde ki yarışmaların son tarihi:  31 Mart 2023
İl yarışmalarının son tarihi:  16 Haziran 2023
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:              21 Temmuz 2023
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:              02 Eylül 2023
Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                         BOLU

           
           Hafızlık Final Yarışması Ödülleri:

Birinciye 10  tam altın
İkinciye   8  tam altın
Üçüncüye   6  tam altın

Kur’an-I Kerimi Güzel Okuma Yarışması Takvimi
Müracaat Tarihi:  01 Şubat - 03 Mart 2023
Başkanlık merkez, merkez ilçe ve ilçe, 
dini yüksek ihtisas ve 
dini ihtisas merkezlerinde ki yarışmaların son tarihi:  31 Mart 2023
İl yarışmalarının son tarihi:  16 Haziran 2023
Bölge yarışmalarının yapılacağı tarih:              23 Temmuz 2023
Türkiye finalinin yapılacağı tarih:              14 Eylül 2023
Türkiye finalinin yapılacağı yer:                                         AYDIN

           Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma     Yarışması Ödülleri:  

Birinciye 8  tam altın
İkinciye 6  tam altın
Üçüncüye 4  tam altın
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Ek-7

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA İL VE  İLÇE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I
ŞERİFLER:

1. Al-i İmran Suresi     26-30

2. Nisa Suresi             59-63

3. Maide Suresi          57-63

4. En’am Suresi         11-18

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA BÖLGE YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I
ŞERİFLER:

1. Al-i İmran Suresi     26-30

2. Nisa Suresi             59-63

3. Maide Suresi          57-63

4. En’am Suresi         11-18

5. Hud Suresi             61-68

6. Kasas Suresi          61-70

7. Ankebut Suresi       01-10

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA TÜRKİYE FİNAL YARIŞMALARINDA OKUNACAK AŞR-I
ŞERİFLER

1. Al-i İmran Suresi     26-30

2. Nisa Suresi             59-63

3. Maide Suresi          57-63

4. En’am Suresi         11-18

5. Hud Suresi             61-68

6. Kasas Suresi          61-70

7. Ankebut Suresi       01-10

8. Secde Suresi         01-11

9. Mü’min Suresi        21-27

10. Zuhruf Suresi        26-35



Ek:8
AŞR-I ŞERİF KELİME VE KAVRAMLARI

1. Aşır (Ali imran 26 – 30) Sayfa 52-53.

.Mülkü çekip alırsın :   َوَتْنِزُع اْلُمْلَك

.Yüceltirsin :       َوُتِعزُّ

ؕ .Hayır senin elindedir :     ِبَيِدَك اْلَخْيُر

.Hesapsız/sayısız :    ِبَغْيرِ ِحَساٍب

َهاِر .Geceyi gündüze katarsın :  ُتوِلُج الَّْيَل ِفي النَّ
.Tehlike :      ُتٰقيًةؕ

ُ ُرُكُم اهّٰلل+ .Allah sizi sakındırır :    َوُيَحّذِ
ۚۛ .Hazır :       ُمْحَضرًا
ؕ .Uzak bir mesafe :    َاَمدًا َبٖعيدًا

.Alçaltırsın :   َوُتِذلُّ

2. Aşır (Nisa 59 – 63) Sayfa 86-87.

Sizden olan idareciler :  َوُاوِ۬لي ااْْلَْمرِ ِمْنُكْمۚ

Anlaşmazlığa düşerseniz :    َفِاْن َتَناَزْعُتْم

ِ وُه ِاَلى اهّٰلل+ Allaha götürün :   َفُردُّ

ࣖ .Netice olarak en güzeldir :   َوَاْحَسُن َتْْأٖوياًل

İddia ederler/ İleri sürerler :     َيْزُعُموَن

وا Mahkemeleşmek/ Muhakeme olmak :   َاْن َيَتَحاَكُمٓ

َمْت َاْيٖديِهْم Kendi işledikleri yüzünden :   ِبَما َقدَّ

ِ Allaha yemin ederler :   َيْحِلُفوَن ِباهّٰلل+

Etkili ve güzel söz :    َقْواًْل َبٖليغًا

Onlardan yüz çevir :   َفَاْعرِْض َعْنُهْم
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3. Aşır (Maide 57- 63) Sayfa116-117.

Oyun ve eğlence/alay :    ُهُزوًا َوَلِعبًا

Çağırdığınızda :   َوِاَذا َناَدْيُتْم

ٓا ? Bizden hoşlanmıyor musunuz :   َهْل َتْنِقُموَن ِمنَّ

ؕ ِ Allah katındaki karşılık :   َمُثوَبًة ِعْنَد اهّٰلل+

Maymun :    اْلِقَرَدَة

Yeri daha kötü:   َشرٌّ َمَكانًا

ْثِم Günahta yarışırlar :    ُيَساِرُعوَن ِفي ااْْلِ

ْحَتؕ Haram yemeleri :    َوَاْكِلِهُم السُّ

بَّاِنيُّوَن Din adamları :    الرَّ

 Alimler/Bilginler :   َوااْْلَْحَباُر

4. Aşır (Enam 11-18) Sayfa 128.

Yeryüzünde gezin dolaşın:   ٖسيُروا ِفي ااْْلَْرِض

ٰمَواِت Göklerin yaratıcısı :    َفاِطرِ السَّ

.O yediren ve beslenmeye ihtiyacı olmayandır :   َوُهَو ُيْطِعُم َواَْل ُيْطَعُمؕ

َل َمْن َاْسَلَم Müslüman olanların ilki :    َاوَّ

ي Rabbime isyan edersem :   ِاْن َعَصْيُت َرّبٖ

 Kim azaptan kurtarılırsa :   َمْن ُيْصَرْف َعْنُه
ؕ Allah ona acımıştır :    َفَقْد َرِحَمُه

.Allahtan başka onu(zararı) giderecek yoktur :   َفاَل َكاِشَف َلُهٓ ِااْلَّ ُهَوؕ

Sana bir hayır verirse :   َوِاْن َيْمَسْسَك ِبَخْيرٍ

Sonra bakın/görün :   ُثمَّ اْنُظُروا
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5. Aşır (Hud 61- 68) Sayfa 227-228.

O sizi yerden yarattı :   ُهَو َاْنَشَاُكْم ِمَن ااْْلَْرِض

Oranın imarında sizi görevli kıldı :    َواْسَتْعَمَرُكْم ٖفيَها

Ümit beslenen/umulan :   َمْرُجواًّ

Şüphe eden :    ُمرٖيٍب

Bırakın onu(deveyi) :    َفَذُروَها

Onu (deveyi) kestiler :    َفَعَقُروَها

Yalanlanamayacak :   َغْيُر َمْكُذوٍب

Rezillik/zillet :    ِخْزِي

ْيَحُة Korkunç ses :   الصَّ

?Yasaklıyor musun/ engelliyor musun:   َاَتْنٰهيَنٓا

6. Aşır (Kasas 28/61-70) Sayfa 392.

.Güzel bir vaad :  َوْعدًا َحَسنًا

ْنَيا .Dünya hayatının geçici menfaat ve zevki  : َمَتاَع اْلَحٰيوِة الدُّ

ا َاَجْبُتُم ?Ne cevap verdiniz  :  َماَذٓ

ا َمْن َتاَب .Tövbe eden kimseye gelince : َفَامَّ

 .Kurtuluşa erenler : َاْلُمْفِلٖحيَن 

اُء .Dilediğini yaratır : َيْخُلُق َما َيَشٓ

.Ve seçer, tercih eder  : َوَيْخَتاُر
ِ .Allah (noksan sıfatlardan) münezzehtir : ُسْبَحاَن اهّٰلل+

.Şanı yücedir : َوَتَعاٰلى

.O’na döndürüleceksiniz : َوِاَلْيِه ُتْرَجُعوَن
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7. Aşır (Ankebut 29/1-10) Sayfa 395-396.

.?İnsanlar sanıyorlar mı?, zannediyorlar mı : َاَحِسَب النَّاُس

 .Andolsun ki biz sınamıştık, imtihandan geçirmiştik : َوَلَقْد َفَتنَّا

.Doğru olanlar : َالَّٖذيَن َصَدُقوا

.Yalancılar : َاْلَكاِذٖبيَن

ََٔـاِت ّيِ .Kötülük yapanlar : َيْعَمُلوَن السَّ

اَء َما َيْحُكُموَن .Ne kadar yanlış düşünüyorlar/hüküm veriyorlar : َسٓ
ِ اَء اهّٰلل+ .Allah’a kavuşmak : ِلَقٓ

ٖميُع اْلَعٖليُم .O, her şeyi işiten ve bilendir : َوُهَو السَّ

ْنَساَن ْيَنا ااْْلِ .Biz insana emrettik : َوَوصَّ
ؕ .Anne babasına iyi davranmasını : ِبَواِلَدْيِه ُحْسنًا

8. Aşır (Secde 32/1-11) Sayfa 414.

.Onda asla şüphe yoktur : اَْل َرْيَب ٖفيِه

.Uyarman için : ِلُتْنِذَر

.Umulur ki doğru yolu bulurlar : َلَعلَُّهْم َيْهَتُدوَن

اٍم ِة َايَّ .Altı günde : ٖفي ِستَّ

ُروَن ?Hâlâ düşünüp ders almaz mısınız : َاَفاَل َتَتَذكَّ

ُر ااْْلَْمَر  .Her işi düzenleyip yönetir : ُيَدّبِ

.Bin yıl : َاْلَف َسَنٍة

َهاَدِة .Görünmeyeni (gaybı) de görüneni de bilen : َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ

يُه َوَنَفَخ ِفيِه .Onu şekillendirdi ve ona ruhundan üfledi : َسو+

.Ölüm meleği : َمَلُك اْلَمْوِت
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9. Aşır (Mü’min 40/21-27) Sayfa 468-469.

?Onlar gezip dolaşmadılar mı : َاَوَلْم َيٖسيُروا

ُ .Allah onları yakalayıp cezalandırdı : َفَاَخَذُهُم اهّٰلل+

.Sihirbaz : َساِحٌر

اٌب .Çok yalancı : َكذَّ

.Kafirlerin tuzağı : َكْيُد اْلَكاِفرٖيَن

.Korkuyorum : َاَخاُف

َل .Değiştirmek : َاْن ُيَبّدِ

ي .Rabbime sığındım : ُعْذُت ِبَرّبٖ

رٍ .Kibirli kişi : ُمَتَكّبِ

.Hesap gününe inanmayan : اَْل ُيْْؤِمُن ِبَيْوِم اْلِحَساِبࣖ
 

10. Aşır (Zuhruf 43/26-35) Sayfa 490-491.

.Beni yarattı : َفَطَرٖني

.O bana doğru yolu gösterecektir : َفِانَُّه َسَيْهٖديِن

اَءُهُم اْلَحقُّ ا َجٓ .Kendilerine hak gelince : َوَلمَّ

.Bu bir büyüdür” dediler“ : َقاُلوا ٰهَذا ِسْحٌر 

.Paylaştırıyorlar : َيْقِسُموَن

.Geçimlik, rızık : َمٖعيَشٌة

ٍة .Gümüşten tavan : ُسُقفًا ِمْن ِفضَّ

 .Merdivenler : َمَعاِرَج

ِكُْؤَ۫ن .Yaslanıyorlar : َيتَّ

.süslemek (Altınla) : َوُزْخُرفًا
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Ek-9
HUCURAT SURESİ 

KELİMELER VE KAVRAMLAR

َها الَّٖذيَن ٰاَمُنوا ا َايُّ Ey iman edenler : َيٓ

ُموا Geçmeyin : اََل ُتَقّدِ

ِ َوَرُسوِلٖه �Allah ve resulünün önüne  : َبْيَن َيَدِي اهّٰلل

ؕ َ �Allah’a itaatsizlikten sakının : َواتَُّقوا اهّٰلل

َ َسٖميٌع َعٖليٌم �Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir : ِانَّ اهّٰلل

﴾1﴿  
َها الَّٖذيَن ٰاَمُنوا ا َايُّ Ey iman edenler : َيٓ

Seslerinizi yükseltmeyin : اََل َتْرَفُعٓوا َاْصَواَتُكْم

ِبّيِ Peygamberin sesinden daha fazla : َفْوَق َصْوِت النَّ

Ona bağırmayın : َواََل َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل

Birbirinize bağırdığınız gibi : َكَجْهرِ َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض

Amelleriniz boşa gider : َاْن َتْحَبَط َاْعَماُلُكْم

Sonra farkında olmadan : َوَاْنُتْم اََل َتْشُعُروَن

﴾2﴿  
وَن َاْصَواَتُهْم Seslerini alçaltanlar var ya : ِانَّ الَّٖذيَن َيُغضُّ

ِ �Allah resulünün yanında : ِعْنَد َرُسوِل اهّٰلل

İşte onlar : ُاوٰ۬لِِٓئَك

ُ �Allah’ın sınadığı kimselerdir : َالَّٖذيَن اْمَتَحَن اهّٰلل

Kalplerini : ُقُلوَبُهْم

ْقٰوىؕ Takvâ hususunda : ِللتَّ

Onlar için büyük bağışlanma : َلُهْم َمْغِفَرٌة

Ve büyük bir ödül vardır : َوَاْجٌر َعٖظيٌم

﴾3﴿ 
Sana seslenenler : ِانَّ الَّٖذيَن ُيَناُدوَنَك

اِء اْلُحُجَراِت Odaların dışından : ِمْن َوَرٓ

Çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar : َاْكَثُرُهْم اََل َيْعِقُلوَن

﴾4﴿
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Sabredip bekleselerdi : َوَلْو َانَُّهْم َصَبُروا

ى َتْخُرَج ِاَلْيِهْم �Sen yanlarına çıkıncaya kadar : َحت

Elbette kendileri için daha iyi olacaktı : َلَكاَن َخْيرًا َلُهْمؕ

ُ َغُفوٌر َرٖحيٌم �Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir : َواهّٰلل

﴾5﴿
َها الَّٖذيَن ٰاَمُنٓوا ا َايُّ Ey iman edenler : َيٓ

اَءُكْم Size getirdiğinde ... : ِاْن َجٓ

Yoldan çıkmışın biri : َفاِسٌق 

Bir haber getirdiğinde : ِبَنَبٍٍأ

Doğruluğunu araştırın : َفَتَبيَُّنٓوا

...Birilerine zarar verip de : َاْن ُتٖصيُبوا َقْومًا

Bilmeden : ِبَجَهاَلٍة

Sonra olmamanız için : َفُتْصِبُحوا

...Yaptığınıza : َعٰلى َما َفَعْلُتْم

Pişman : َناِدٖميَن

﴾6﴿
وا Bilin ki : َواْعَلُمٓ

ؕ ِ �Allah’ın elçisi aranızdadır : َانَّ ٖفيُكْم َرُسوَل اهّٰلل

O sizin dediklerinizi yapsaydı : َلْو ُيٖطيُعُكْم

ِ Birçok durumda : ٖفي َكٖثيرٍ ِمَن ااَْلَْمر

ْم İşiniz kötüye giderdi : َلَعِنتُّ

َ � Fakat Allah : َوٰلِكنَّ اهّٰلل

يَماَن Size imanı sevdirdi : َحبََّب ِاَلْيُكُم ااَْلٖ

ـَنُه ٖفي ُقُلوِبُكْم Ve onu gönlünüze sindirdi : َوَزيَّ

َه ِاَلْيُكُم Ve Size çirkin gösterdi  : َوَكرَّ

İnkârcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı : َاْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَنؕ

اِشُدوَنۙ Doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır : ُاوٰ۬لِِٓئَك ُهُم الرَّ

﴾7﴿
ِ �...Allah tarafından bahşedilmiş bir lutuf : َفْضاًل ِمَن اهّٰلل
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Bir nimet olarak : َوِنْعَمًةؕ

ُ َعٖليٌم َحٖكيٌم �Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır : َواهّٰلل

﴾8﴿
اِِئَفَتاِن  ...Eğer iki grup : َوِاْن َطٓ

Müminlerden : ِمَن اْلُمْْؤِمٖنيَن 

 ...Birbiriyle kavgaya tutuşursa : ِاْقَتَتُلوا

Hemen aralarını düzeltin : َفَاْصِلُحوا َبْيَنُهَماۚ

 Tecavüz etmiş olursa : َفِاْن َبَغْت

  İkisinden biri : ِاْحٰديُهَما 

 Diğerinin hakkına : َعَلى ااَْلُْخٰرى

Savaşın : َفَقاِتُلوا

Haksızlığa sapanlara karşı : َالَّٖتي َتْبٖغي

ى َتٖفٓيَء � Dönünceye kadar : َحت

ۚ ِ �  Allah’ın emrine : ِاٰلٓى َاْمرِ اهّٰلل

اَءْت  Dönerlerse : َفِاْن َفٓ

 Aralarındaki anlaşmazlığı çözüme bağlayın : َفَاْصِلُحوا َبْيَنُهَما

 Adaletle : ِباْلَعْدِل

Ve herkese hakkını verin : َوَاْقِسُطواؕ

َ ُيِحبُّ اْلُمْقِسٖطيَن �Allah hakkı yerine getirenleri sever : ِانَّ اهّٰلل

﴾9﴿ 
 ...Müminler ancak : ِانََّما اْلُمْْؤِمُنوَن

Kardeştirler : ِاْخَوٌة

Öyleyse düzeltin : َفَاْصِلُحوا

 İki kardeşinizin arasını : َبْيَن َاَخَوْيُكْم

َ � Allah’a itaatsizlikten sakının : َواتَُّقوا اهّٰلل

Ki rahmetine mazhar olasınız : َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَنࣖ

﴾10﴿
َها الَّٖذيَن ٰاَمُنوا ا َايُّ Ey iman edenler : َيٓ

 Alay etmesin : اََل َيْسَخْر 
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 Bir topluluk diğer bir toplulukla : َقْوٌم ِمْن َقْوٍم 

 Zira : َعٰسٓى 

Onlar olabilirler : َاْن َيُكوُنوا 

Kendilerinden daha iyi : َخْيرًا ِمْنُهْم 

اٍء  اٌء ِمْن ِنَسٓ Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler : َواََل ِنَسٓ

 Çünkü : َعٰسٓى 

olabilirler (Alay edilenler) : َاْن َيُكنَّ 

 ۚ daha iyi (Alay edenlerden) : َخْيرًا ِمْنُهنَّ

Biriniz diğerinizi aşağılamayın  : َواََل َتْلِمُزٓوا َاْنُفَسُكْم 

.Birbirinize kötü lakap takmayın : َواََل َتَناَبُزوا ِبااَْلَْلَقاِبؕ 

!Ne kötüdür : ِبِْئَس 

  Fâsıklıkla anılmak : ااَِلْسُم اْلُفُسوُق 

يَماِنۚ  İman ettikten sonra  : َبْعَد ااَْلٖ

Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu  : َوَمْن َلْم َيُتْب 

İşte onlar : َفُاوٰ۬لِِٓئَك 

اِلُموَن  Zalimler onlardır : ُهُم الظَّ

﴾11﴿
َها الَّٖذيَن ٰاَمُنوا ا َايُّ Ey iman edenler : َيٓ

 Sakının : ِاْجَتِنُبوا

n ّنِ  Zannın çoğundan : َكٖثيرًا ِمَن الظَّ

ّنِ ِاْثٌم Çünkü bazı zanlar günahtır : ِانَّ َبْعَض الظَّ

ُسوا Gizlilikleri araştırmayın : َواََل َتَجسَّ

Gıybetini yapmayın... : َواََل َيْغَتْب
ؕ Birbirinizin : َبْعُضُكْم َبْعضًا

 ?Herhangi biriniz hoşlanır mı : َاُيِحبُّ َاَحُدُكْم

 Yemekten : َاْن َيٍْأُكَل

 Ölmüş kardeşinin etini : َلْحَم َاٖخيِه َمْيتًا
ؕ Tabii ki bundan tiksinir : َفَكرِْهُتُموُه

ؕ َ �Allah’a itaatsizlikten de sakının : َواتَُّقوا اهّٰلل
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اٌب َرٖحيٌم َ َتـوَّ �Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur : ِانَّ اهّٰلل

﴾12﴿
َها النَّاُس ا َايُّ Ey insanlar : َيٓ

  Şüphesiz sizi yarattık : ِانَّا َخَلْقَناُكْم

 Bir erkek ile bir dişiden : ِمْن َذَكرٍ َوُاْنٰثى

 ...Sizi ayırdık : َوَجَعْلَناُكْم

 Kavim ve kabilelere : ُشُعوبًا َوَقـَبٓاِِئَل

 Tanışasınız diye : ِلَتَعاَرُفواؕ

 En değerli olanınız : ِانَّ َاْكَرَمُكْم
ِ � Allah katında : ِعْنَد اهّٰلل

 .O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır : َاْتٰقيُكْمؕ

َ َعٖليٌم َخٖبيٌر �.Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır : ِانَّ اهّٰلل

﴾13﴿
 ...Bedevîler dediler : َقاَلِت ااَْلَْعَراُب

ؕ ا  ”İman ettik“ : ٰاَمنَّ

 De ki: İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) : ُقْل َلْم ُتْْؤِمُنوا

Fakat boyun eğdik” deyin“ : َوٰلِكْن ُقوُلٓوا َاْسَلْمَنا

يَماُن ا َيْدُخِل ااَْلٖ Henüz iman girmedi  : َوَلمَّ

Kalplerinize : ٖفي ُقُلوِبُكْمؕ

َ َوَرُسوَلُه �Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz : َوِاْن ُتٖطيُعوا اهّٰلل

Boşa çıkarmaz : اََل َيِلْتُكْم
ؕ Yaptığınız hiçbir şeyi : ِمْن َاْعَماِلُكْم َشْئـًا

َ َغُفوٌر َرٖحيٌم �Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir : ِانَّ اهّٰلل

﴾14﴿
Müminler ancak : ِانََّما اْلُمْْؤِمُنوَن

ِ َوَرُسوِلٖه �Allah’a ve resulüne iman eden : َالَّٖذيَن ٰاَمُنوا ِباهّٰلل

Sonra şüpheye düşmeyen  : ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا

Cihad eden kimselerdir : َوَجاَهُدوا

 Malları ve canlarıyla : ِبَاْمَواِلِهْم َوَاْنُفِسِهْم
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ؕ ِ � Allah yolunda : ٖفي َسٖبيِل اهّٰلل

اِدُقوَن İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir : ُاوٰ۬لِِٓئَك ُهُم الصَّ

﴾15﴿
De ki: ُقْل

 َ �!Allah’a öğretmeye mi kalkışıyorsunuz : َاُتَعّلُِموَن اهّٰلل

 Dininizi : ِبٖديِنُكْم

ُ َيْعَلُم �...Allah bildiği halde : َواهّٰلل

ٰمَواِت ...Göklerde olanları : َما ِفي السَّ

 Ve yerde olanları : َوَما ِفي ااَْلَْرِضؕ

ُ ِبُكّلِ َشْيٍء َعٖليٌم �Allah her şeyi bilmektedir : َواهّٰلل

﴾16﴿
Sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar : َيُمنُّوَن َعَلْيَك

Boyun eğmelerini/Müslüman olmalarını : َاْن َاْسَلُمواؕ

Onlara şöyle de: ...Bana yapılmış bir iyilik saymayın : ُقْل اََل َتُمنُّوا َعَليَّ

Boyun eğmenizi/Müslüman olmanızı : ِاْساَلَمُكْمۚ

ُ َيُمنُّ َعَلْيُكْم �Asıl Allah size lütufta bulunmaktadır : َبِل اهّٰلل

يَماِن  Sizi imana yöneltmekle : َاْن َهٰديُكْم ِلاْلٖ

 Eğer samimi iseniz (bilmelisiniz ki) : ِاْن ُكْنُتْم َصاِدٖقيَن

﴾17﴿
َ َيْعَلُم �Allah bilir : ِانَّ اهّٰلل

ٰمَواِت َوااَْلَْرِضؕ Göklerin ve yerin gizlisini (gaybını) : َغْيَب السَّ

ُ َبٖصيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن �Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir : َواهّٰلل

﴾18﴿

Kaynak: (Kur’an Yolu Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı Meali)
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