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1. ÜNİTE

KUR'AN'I KERİM VE TECVİD

I. BÖLÜM (Tecvid İlmi)

II. BÖLÜM (Harflerin Sıfatları)

1. Tecvîd

Harflerin sıfatları iki kısımdır.

Sözlükte bir şeyi güzel yapmak ve süslemek anlamına gelen
tecvid, Kur’ân–ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını
içeren bir ilimdir. Daha özel bir tanımla tecvid, Kur’ân harflerinin mahreç ve sıfatlarını ele alan ilimdir. Bu ilmin konusu,
Kur’ân–ı Kerim’in harfleridir.

1. Sıfât–ı lâzime
2. Sıfât–ı ârıza
1. Sıfât–ı lâzime (Sıfât–ı Zatiyye, Sıfât–ı Vacibe): Bu türlü sıfatların, harfin zâtından ayrılması mümkündür. Çünkü
Sıfât–ı ârıza’ların, harfden ayrılması hâlinde harf denilen
şey’ ortadan kalkıp yok olmaz. Bu hâlin bozulmasına da
“Lahn–ı celî” denir.

Kur’ân’ı doğru ve güzel okuyan mâhir (usta) okuyucuya
“fem–i muhsin” denilir. Kur’ân öğreniminde başarılı olabilmek için bir öğreticiden ders almak gerekir. Çünkü bir öğreticiden ders almayan Kur’ân okuyucusunun harflerin mahreç
ve telaffuzlarını tam olarak kavraması, tecvid kurallarını güzel bir şekilde uygulaması mümkün değildir.

Sıfât–ı zâtiyye’ler yirmi kısım olup şunlardır:

2. Kur’ân’ın Kırâeti

Kur’ân–ı Kerîm’i Okuyuş Şekilleri, Seb’a ve Aşere kurrâ’larına (imam’larına) göre üç türlü olarak tasnîf edilmişdir.
1. Tahkîk: Medd–i munfasıl’ı, dört veyâ beş elif miktârı çekecek sûretde gâyet “ağır bir âhenk ile okumak”dır. (Ba’zıları
buna, tertîl ile okumak da, demişlerdir).
2. Tedvîr: İki veyâ üç elif miktârı çekecek sûretde “orta derecede okumak”dır.

Rauf Şara

Kırâat, “Kur’ân’ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmektir”. Konusu: Telaffuzlarındaki ihtilaf ve edâlarındaki keyfiyet bakımından Kur’ân’ın
kelimeleridir. Gayesi: Mütevâtir kırâatların zabt melekesini
elde etmektir.

3. Hadr: Medd–i tabîî gibi bir elif miktârı çekecek sûretde
“hızlı okumak”dır. (Bununla berâber, Medd–i munfasıl’ı bir
elif ve Medd–i muttasıl’ı da iki elif miktârı çekmek vâcib’dir).

1. Mahreç

11. Kalkale

2. Cehr

12. Safir

3. Hems

13. Ğunne

4. Şiddet

14. Tefeşşî

5. Rehâvet

15. Tekrîr

6. Beyniyye

16. İstidâl

7. İsti’lâ’

17. İzlâk (Zelâka)

8. İnhifâd

18. Îsmât

9. İdbâk

19. Liyn

10. İnfitah

20. İnhiraf

2. Sıfât–ı ârıza: Bu türlü sıfatların, harfin zâtından ayrılması mümkündür. Çünkü Sıfât–ı ârıza’ların, harfden ayrılması
hâlinde harf denilen şey’ ortadan kalkıp yok olmaz. Bu hâlin
bozulmasına da “Lahn–ı celî” denir. Çünkü harfin aslını
değiştirip bozmazlar.
Sıfât–ı ârıza’lar da, onbir kısım olup şunlardır:
1. Tefhîm

7. Medd

2. Terkîk

8. Vakıf

Âsım, Hamze ve Nâfi’den Verş kırâetleri tahkîk;

3. İdgam

9. Sekte

İbn–i Âmir, Halefü’l–Âşir ya’nî Halef ve Kisâî kırâetleri tedvîr;

4. İhfâ’

10. Hareke

İbn–i Kesîr, Ebû Amr, Kâlûn, Ebû Ca’fer ve Ya’kûb kırâetleri
de hadr, tarzındadırlar.

5. İzhâr

11. Sükûn

ÖNEMLİ:

6. Kalb
Sıfât–ı zâtiyye’ler yirmi kısım olup şunlardır:

NOT: Hezreme: Bu üç okuyuş tarzının dışında bir de caiz
olmayan bir okuyuş daha vardır ki, buna “HEZREME” denir.
Bu okuyuşta harfler, kelimeler birbirine karışır, okuyuş bozulur. Kur’ân–ı Kerim’i, bu şekilde okumak haramdır.

1. Mahreç: Tecvid ilminde mahreç: “Harfin çıkış yeri” demektir ki harfin çıktığı; başka harflerden tefrik ve temyiz edildiği
(ayrıldığı) yerdir. Mahreç mahalleri beştir.
1. CEVF: Boğaz ile ağız içinde olan boşluktur.
2. HALK: Boğaz
3. LİSAN: Dil.
4. ŞEFEH: Dudak.
5. HAYŞUM: Geniz kovuğudur.
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Rauf Şara

1. ÜNİTE
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2. Cehr: Lugatta, “ortaya çıkarmak, söz söylerken sesi yükseltmek” demektir.

11. Kalkale: Sözlükte “sarsmak, depreştirmek, kımıldatmak”
anlamına gelir.

Tecvid ilminde ise cehr: “Kendisinde cehr sıfatı bulunan
harfleri harekeli olarak telaffuz ederken, nefes cereyanının
akmamasına denir. Cehr harfleri okunurken mahrece kuvvetle dayanıldığı için nefes cereyanı tıkanır. Cehr harfleri
şu sözde toplanmıştır. Bu sıfatın harfleri ondokuz olup şun-

harflerinden biri kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak geldiğinde ya da bu
harfler üzerinde vakıf yapıldığında (durulduğunda) harflerin
mahrecinin kuvvetli bir şekilde sarsılmasına yani vurgulu
tonla okunmasına kalkale denir. Kalkale yapmanın hükmü
vaciptir.

) yani (

lardır: (
) dır.

Kalkale yaparken:

3. Hems: Cehrin mukabilidir. Lugatta: “Sesi gizlemek” manasındadır. Tecvid ilminde ise hems: “Harf nutk olunurken mahrecinden nefes cereyanının akması demektir. Hems harfleri
mahrece fazla dayanmazlar. Bu sıfatın harfleri on tane olup
) yani (
) dir.
şunlardır: (

✔✔ Kalkale sesi, bir önceki harfin harekesine uygun çıkarılır.
✔✔ Kalkale harfine hareke verilmez.
Örnek:
Bu örnekte:

4. Şiddet: Lugatta, kuvvet ve kudret manalarına gelir. Tecvid
ilminde ise: “Şiddet harfleri sükûn ile okunduğu zaman ses
ve nefesin asla akmaması” demektir. Bu sıfatın harfleri sekiz
) yani (
).
tane olup şunlardır: (

د, ج, ب, ط,  قharflerinden dal ( )دharfi cezimli olarak geldiği
için kalkale vardır.
✔✔ Dal ( )دharfi kendinden önceki harfin harekesine uygun
olarak vurgulu bir ses tonuyla okunur.

5. Rehâvet: Lügatde, yumuşaklık ma’nâsınadır. Rehâvet
diye, harf, iskân ile okunduğu zaman sesin tamâmiyle akmasına denir. Bu sıfatın harfleri -Cumhûr’a göre- onaltı
) yani (
tane olup şunlardır: (
6. Beyniyye: Lugatta, “ortada olmak” demektir. Şiddet ve
rihvet sıfatlarının ortasında bulunan beyniyye: “Harf telaffuz
edilirken sesin ne tamamen akması ve ne de tamamen haps
olması” demektir. Bu sıfatın harfleri beş tâne olup şunlardır:
) veya (
). Ba’zı kayıtlarda da sekiz tane ola(
rak geçer ki harfleri (

) veya (

Rauf Şara

).

Not Edelim

Açıklayalım • Uygulayalım

Yukarıda geçen kalkaleleri örnekteki gibi açıklayınız ve
kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.
12. Safir: Lugatta, “ıslık ve kuş sesine” denir. Tecvid ilminde
ise: “Safir harfleri olan ( ) ز س صharflerini okurken, kuş veya
ıslık sesine benzer kuvvetli ve keskin bir sesin çıkmasına”
denir. Safîr diye,harfin sesinin, ıslık sesine müşâbih olmasına –benzemesine–denir).

8. İnhifâd: Lugatta, “aşağı ve alçak olmak” demektir. Tecvid
ilminde ise: “İnhifad harflerini telaffuz ederken dilin yukarıya
yükselmeyip, aşağıda kalmasına” denir. İsti’la sıfatının zıddı
olan inhifad’ın diğer bir adı da: İstifale’dir. Bu sıfatın harfle)
ri, yirmibir tâne olup şunlardır: (

13. Ğunne: Hayşum’dan gelen sestir. Lügatde, burun içinden (genizden) çıkan sese denir ki güvercin ve kumru sesine
benzer. Harfleri ( )مve ( )نolmak üzere ikidir. Ğunne diye,
sesin genizden –burun kovuğundan–gelmesine denir.

).

9. İdbâk: Lugatta, “yapıştırmak” manasına gelen ıtbak, Tecvid ilminde: “Itbak harfleri okunduğu zaman, dilin üst damağa yapışması” demektir. Bu sıfatın harfleri, dört tâne olup
).
şunlardır: (

14. Tefeşşî: Lugatta, “yayılmak ve dağılmak” demektir. Tecvid ilminde ise: “Tefeşşi harfi olan ( )شharfini telaffuz ederken sesin dil ile damak arasında yayılması ve ( )ظharfinin
mahrecine varıncaya kadar uzamasına” denir.

10. İnfitah: Lugatta, “açılmak ve ayrılmak” manalarına
gelir. Tecvid ilminde ise: “İnfitah harfleri okunduğu zaman,
dil ile yukarı damak arasının açık olmasına” denir. Bu sıfatın harfleri, idbâk harflerinin maadâsı olup yirmidört tâ) yani
nedir ki şunlardır: (
(

Örnek:

) dir.

7. İsti’lâ’: Lugatta, “yükselmek ve irtifa” demektir. Tecvid
ilminde ise: “İsti’la harflerini telaffuz ederken dilin, kökü ile
birlikte üst damağa yükselmesi” demektir. Bu sıfatın harfleri
) yani (
).
yedi tane olup şunlardır: (

yani (

✔✔ Harekeli olan kalkale harflerinin üzerinde cezimli olarak
durulduğunda yine kalkale olur.

15. Tekrîr: Lügatde, tekrâr etmek ma’nâsınadır. İstılahda ise,
Tekrîr diye, harf okunduğu zaman dilin sürçmesine denir, bu
sıfat –Râ’– harfine mahsûsdur. “Ra” harfini telâffuz eden bir
kimse, gâyet dikkâtli davranarak tekrârından sakınmalıdır.

) dir.
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16. İstidâle: Lugatta, “uzun olmak” demektir. Tecvid ilminde
ise: “İstitale harfi olan dat ( )ضharfini telaffuz ederken sesin, dil kenarının üst azı dişlerinden lamın mahrecine kadar
uzanmasına” denir.

İDGAMLAR

17. İzlâk (Zelâka): Lugatta, “kolaylık ve süratli olmak” demektir. Tecvid ilminde ise: “Kendisinde bu sıfat bulunan harfleri telaffuz ederken, dilin çabuk olmasına, kolayca telaffuz
etmesine” denir.

Idgam–ı Mea’l–Gunne

Idgam–ı Misleyn

Idgam–ı Bila–Gunne

Idgam–ı Mütecaniseyn
Idgam–ı Mütekaribeyn

18. Îsmât: Lugatta, “men etmek” demektir. Tecvid ilminde
ise: “Kendisinde bu sıfat bulunan harflerin telaffuzundaki
zorluk ve çetinlik” demektir. Bu sebeple dört, beş ve altı harfli
kelimelerde ismat harfleri yan yana gelemez. Mutlaka aralarında izlak harflerinden birinin bulunması gerekir. İzlak’ın
dışındaki harfler, ismat harfleridir.

3. 1. İdgam–ı Mea’l–Gunne

19. Liyn: Lugatta, “yumuşak olmak” demektir. Tecvid ilminde
ise: “Lin harfi olan vav ( )وve ye ( )يnin, telaffuz ve nutkunun
diğer harflerin telaffuzuna nazaran daha kolay olmasına”
denir. Ancak vav ile ye’nin harfi lin olabilmesi için:

İdgam–ı mea’l–gunnede:

Tenvin veya sakin nundan sonra و, ن, م,  يharflerinden (
)
biri gelirse idgam–ı mea’l–gunne olur. İdgam–ı mea’l–gunne,
gunneli idgam demektir. Genizden gelen bir sesle (gunne)
idgam yaparak okunur.

1. Tenvin veya sakin nun, kendinden sonraki harfe katılarak
harf şeddelenir ve gunneli olarak okunur.
2. Gunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutulur.

1) Kendileri cezimli,

Örnek:

20. İnhiraf: Lugatta, “meyletmek, bir tarafa eğilmek ve sapmak” demektir. İnhirâf sıfatının harfleri, iki tâne olup “Lâm”
ve “Râ” harfleridir. Tecvid ilminde ise: “Kendisinde inhiraf
sıfatı bulunan lam ( )لve ra ( )رharflerini telaffuz ederken
dilin yukarıya veya geriye meyletmesine” denir. Lam’da dil
ucuna, ra da ise dilin üstüne doğru meyledilir.

Bu örnekte:

1. Tefhîm: Lügatde, bir şey’i kalın etmek ma’nâsınadır. İstılahda ise, bir harfi kalın okumaya denir. Tefhîm sıfatı, kuvvetli
bir sıfatdır.

Rauf Şara

2) Bir evvelki harflerinin de üstünlü olması gerekir.

2. Sıfât–ı ârıza:

Idgam–ı Şemsiyye

2. Terkîk: Lügatde, bir şey’i ince etmek ma’nâsınadır. İstılahda ise, bir harfi ince okumaya denir. Terkîk sıfatı, zaîf
bir sıfatdır.

✔✔ Birinci kelimenin sonunda sakin nun vardır.
✔✔ Sakin nundan sonra ya ( )يharfi gelmiştir. Bu durumda
idgam–ı me’al–gunne olur.
✔✔ Nun harfi ya harfine katılarak şeddelenir (

).

Açıklayalım • Uygulayalım

Yukarıda geçen idgam–ı mea’l–gunneleri örnekteki gibi
açıklayınız ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

3. İdgam: İdgam sözlükte “bir şeyi diğerine katmak” anlamına gelmektedir. Birbirinin aynı veya mahreç ya da sıfat bakımından birbirine benzer veya yakın olan iki harften, sakin
olan birinci harfin, harekeli olan ikinci harfe katılarak şeddeli
okunmasına idgam denir.

NOT EDELİM
İdgam–ı mea’l–gunnede sakin nun ile
geçen harflerinin farklı kelimelerde olması

Altı çeşit idgam vardır. Bunlardan ikisi tenvin ve sakin nunla,
üçü diğer harflerle ilgilidir. Biri de elif lam ( )الtakısından
sonra meydana gelir.

kelimesinde

kelimelerinde
şart olduğu için
idgam yapılmaz. Bu kelimeler, izhar yapılarak okunur ve
“tek kelime üzerinde yapılan izhar” (izhar–ı kelime–i vahide) adını alır.

İdgamın oluşması için;
✔✔ İdgam edilecek harfler, birbirinin aynı veya mahreç ya
da sıfat bakımından birbirine benzer veya yakın olmalı,

3. 2. İdgam–ı Bila–Gunne

✔✔ İdgam edilecek harflerden birincisi sakin, ikincisi harekeli
olmalı,

Tenvin veya sakin nundan sonra  لve  رkısaca
harflerinden biri gelirse idgam–ı bila–gunne olur. İdgam–ı bila–gunne, gunnesiz idgam demektir.

✔✔ İdgam edilecek harfler yanyana olmalı, aralarına idgam
yapılmasına engel başka bir harf girmemelidir. (Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 228.)
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İdgam–ı bila–gunnede:

Açıklayalım • Uygulayalım

1. Tenvin veya sakin nun, kendinden sonraki harfe katılır ve
harf şeddelenerek okunur.
2. Şeddelenen idgam harfi gunnesiz okunur.

Yukarıda geçen idgam–ı misleynleri örnekteki gibi açıklayınız. Kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

Örnek:

3. 4. İdgam–ı Mütecaniseyn

Bu örnekte:

Mütecaniseyn sözlükte “benzer veya aynı türden iki şey”
anlamına gelir.

✔✔ Birinci kelimenin sonunda tenvin ( ٌ ) vardır.
✔✔ Tenvinden sonra ra ( )رharfi gelmiştir.
✔✔ Bu durumda idgam–ı bila–gunne olur.
✔✔ Tenvinin nunu, ra harfine katılarak şeddelenerek okunur
(

Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan harflerin birincisi sakin,
ikincisi harekeli olarak gelmesiyle birinci harfin ikinci harfe
katılarak okunmasına idgam–ı mütecaniseyn denir.

).

✔✔ Gunne yapılmaz.

Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan bu harfler üç grupta toplanır:

Açıklayalım • Uygulayalım

İdgam her bir grubun kendi içinde gerçekleşir. Sakin olan birinci harf, harekeli olan ikinci harfe katılarak şeddeli okunur.

Yukarıda geçen idgam–ı bila–gunneleri örnekteki gibi açıklayınız ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

1. ث ذ ظ

3. 3. İdgam–ı Misleyn

Örnek:
Bu örnekte:
kelimesinin sonunda cezimli be ( )ْبharfi vardır.
✔✔ Cezimli be harfinden sonra
harekeli be ( )ب
ِ gelmiştir.

3. م ب

Örnek:

Rauf Şara

Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi sakin
(cezimli), ikincisi harekeli olarak bir araya gelirse idgam–ı
misleyn olur. Bu durumda birinci harf ikinci harfe katılarak
şeddeli olarak okunur.

2. ت د ط

kelimesinin başında

Bu örnekte:
✔✔ Birinci kelimenin sonunda sakin “ba” ()ب
ْ harfi vardır.
✔✔ İkinci kelimenin başında ise harekeli “mim” (  ) َمharfi vardır.
✔✔ Bu durumda birici harf ikinci harfe katılır ve idgam yapılılarak okunur.
✔✔ “Ba” ve “mim” harfinin bir araya gelmesiyle oluşan idgam
çeşidi Kur’ân’ı Kerim’de sadece Hûd suresinin 42. ayetinde geçmektedir.

Açıklayalım • Uygulayalım

✔✔ Bu durumda idgam–ı misleyn olur.
✔✔ Cezimli be ( )ب
ْ harfi harekeli be harfine katılarak şeddeliymiş gibi
şeklinde okunur. Harflerin arası
ayrılmaz.

Yukarıda geçen idgam–ı mütecaniseynleri örnekteki gibi
açıklayınız. Kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

Not Edelim

* Kur’ân–ı Kerim’de sadece A’râf suresi 176. ayette vardır.

İdgam–ı misleyn kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar; idgam–ı misleyn mea’l–gunne ve idgam–ı misleyn bila–gunnedir. İdgam–ı misleyn mea’l–gunne: Mim ( )مve nun ()ن
harfleri ile yapılan idgamdır. İdgam–ı misleyn mea’l–gunne, bir buçuk elif miktarı tutularak gunneli olarak okunur.
Şeddeli nun ve şeddeli mim harfleri de bu gruba girer.

3. 5. İdgam–ı Mütekaribeyn
Mütekaribeyn sözlükte “birbirine yakın iki şey” anlamına gelir. Mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın olan harflerin birbirine katılarak okunmasına idgam–ı mütekaribeyn denir. Bu
harfler iki grupta toplanır:

Örnek:

1. ق ك

İdgam–ı misleyn bila–gunne: Mim ( )مve nun ( )نdışında
kalan diğer harflerin birbirine idgam edilmesiyle yapılan
idgamdır. İdgam–ı misleyn bila–gunnede idgam yapılır,
ancak gunne yapılmaz ve harfler tutulmaz.

2. ل ر

İdgam her bir grubun kendi içinde gerçekleşir. Sakin olan birinci harf, harekeli olan ikinci harfe katılarak şeddeli okunur.

Örnek:
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“Kaf” ( )قve “kef” ( )كharf grubuyla ilgili Kur’ân’ı Kerim’de tek

Not Edelim

örnek Mürselât suresinin 20. ayetinde geçen
kelimesidir.

İdgam–ı şemsiyye, nun ( )نharfiyle oluşursa nun harfinde
bulunan gunne sıfatı nedeniyle idgam–ı şemsiyye, bir buçuk elif miktarı tutularak okunur.

Örnek:

Örnek:

Bu örnekte:
✔✔ Birinci kelimenin sonunda cezimli lam (ْ )لharfi vardır.

Açıklayalım • Uygulayalım

✔✔ İkinci kelimenin başında da harekeli ra (َ )رharfi gelmiştir.
✔✔ Bu durumda mahreçlerinde ve sıfatlarında yakınlığı olan
harf gruplarından lam harfinden sonra ra harfi geldiği için
idgam–ı mütekaribeyn olur.

Yukarıdaki idgam–ı şemsiyye olan kelimeleri örnekteki gibi
açıklayınız ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

✔✔ Cezimli lam ( ) ْلharfi, ra ( َ )رharfine katılarak
şeklinde şeddeli okunur. Lam harfi okunmaz.

4. İhfâ’: İhfa sözlükte “gizlemek” anlamına gelir. Tenvin veya
sakin nundan sonra nun sesinin asıl mahrecinin gizlenerek
bir sonraki harfe katılmadan ve o harften tamamen ayırmadan okunmasına ihfa denir. Tenvin veya sakin nundan sonra
aşağıdaki 15 harften biri gelirse ihfa yapmak vacip olur:

Not Edelim
Lam ve ra harfleri arasında idgam yapabilmek için lam
harfinin önce gelmesi gerekir.
ve

Not Edelim

örneklerinde olduğu

Sesin genizden (burun boşluğundan) getirilmesine gunne
denir.

Açıklayalım • Uygulayalım

Yukarıda geçen idgam–ı mütekaribeynleri örnekteki gibi
açıklayınız. Kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

Rauf Şara

gibi, ra ( )رharfi önce gelirse idgam yapılmaz.

تثجدذزسشصضطظفقك
Bunlar aşağıdaki Arapça beytin ilk harflerinde toplanmıştır:

İhfa’lı okuyuşta:

3. 6. İdgam–ı Şemsiyye

1. Dil damağa veya üst ön dişlere yapışmaz, doğal hâlinde
serbest bırakılır ve arada hafif boşluk bırakılır.

Arapça’da isimlerin başına gelen ve onları belirli (marife)
ْ َ ) “Lâm–ı tarif” (belirlilik takısı)
yapan “Elif lam takısı”na ( ال
denir. Lâm–ı tariften sonra şemsi harflerden biri geldiğinde,
lam harfi sonraki harfe katılarak şeddeli okunur. Buna idgam–ı şemsiyye denir.

2. Ses hem ağızdan hem de burundan (genizden) gelir.
3. Tenvin veya sakin nun gunneli okunur.
4. Gunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutulur. 7

Arap alfabesindeki harflerden on dördü şemsidir:

Örnek:

Şemsi harflerden önce gelen lam harfi yazıldığı hâlde okunmaz. Kendisinden sonraki şemsi harfe şedde konulur.

Bu örnekte:
✔✔ Birinci kelimenin sonunda sakin nun vardır.

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

✔✔ Tenvinden sonra ihfa harflerinden zel ( )ذharfi gelmiştir.
✔✔ Bu durumda ihfa meydana gelir.

Örnek:

✔✔ Tenvinin nunu gizlenir ve ses genizden getirilerek bir buçuk elif miktarı tutulur.

Bu örnekte:
✔✔ Kelimenin başında elif lam takısı ( )اَ ْلvardır.

Açıklayalım • Uygulayalım

✔✔ Elif lam takısından sonra şemsi harflerden şın ( )شgelmiştir.
✔✔ Bu durumda idgam–ı şemsiyye meydana gelir.

Yukarıda geçen ihfaları örnekteki gibi açıklayınız ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

َّ َ )اşeklinde
✔✔ Elif lam takısının lamı okunmaz. Şın harfi ( لش
şeddeli olarak okunur.
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1. ÜNİTE

KUR'AN'I KERİM VE TECVİD
✔✔ Sakin nunun, nun ( )نsesi, mim ( )مsesine çevrilir. Dudakları bastırmadan ses genizden getirilir ve bir buçuk
elif miktarı tutulur.

5. İzhâr: İzhar sözlükte “açığa çıkarmak” anlamına gelir.
Tenvin veya sakin nundan sonra boğaz harflerinden biri geldiğinde, iki harfin arasının birbirinden ayrılarak nun sesinin
açık bir şekilde okunmasına izhar denir.

Açıklayalım • Uygulayalım

İzharın hükmü vaciptir.
İzhar ya da boğaz harfleri altıdır:

Yukarıda geçen iklabları örnekteki gibi açıklayınız ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

İzhar'lı okuyuşta:
1. Nun sesi asıl mahrecinden çıkarılır, gunne yapılmaz.

7. Medd: Lügatde, çekmek, uzatmak ve ziyâde etmek
ma’nâlarınadır. İstılahda ise, Harf–i illet’lerden olan Harf–i
medd’leri –bir sebeb için, medd–i aslî olan bir elif miktârı
üzerine–, ziyâde uzatmaya denir.

2. Nun sesi tutulmadan hemen bir sonraki harfe geçilir.
Örnek:
Bu örnekte:
Birinci kelimenin sonunda tenvin () vardır.

Uzatma (Med) ve Çeşitleri

Sakin nundan sonra elif ( )اharfi gelmiştir.

Türkçede bazı heceler uzun sesle okunur. Örneğin “âlem”
ve “hâkim” kelimelerindeki “â” ve “hâ” hecelerini, “hâlâ” kelimesinin ise her iki hecesini uzatarak söyleriz.

✔✔ Bu durumda izhar meydana gelir.
✔✔ Nun harfi açık bir şekilde okunur, gunne yapılmaz.

Bunlar, Türkçedeki uzun sesli hecelerdir.

Açıklayalım • Uygulayalım

Yukarıda geçen izharları örnekteki gibi açıklayınız ve bu
kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

Rauf Şara

Allah’ın (c.c) bazı isimleri izhar harfleri ile başlamaktadır:

6. Kalb (İklab): İklab sözlükte “çevirmek, döndürmek, bir
harfi başka bir harfe dönüştürmek” gibi anlamlara gelir.

Türkçeden farklı bir fonetiği olan Kur’ân dili, pek çok uzun
sesli heceye sahiptir. Bunlardan bazısı Türkçe ve Arapça
konuşmalardaki doğal uzatmalar kadardır. Diğer bir kısmı
ise Kur’ân’a özgü olarak daha fazla uzatılır. Bu uzun sesler
sayesinde, Kur’ân okuyuşunda çok hoş bir ahenk meydana
gelir.
Harflerin uzatılarak okunmasına tecvid ilminde “med” denir.
Bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere de “med
harfleri” denir. Bunlar vav ()و, ya ( )يelif ( )اharfleridir. Bu
harflerin uzatılabilmesi için iki şart vardır:
1. Elif, vav ve ya harfleri harekesiz (sakin) olmalıdır.

Tenvin veya sakin nundan sonra harekeli be ( )بharfi geldiğinde, nun ( )نharfinin, mim ( )مharfine çevrilerek okunmasına iklab denir. İklabın hükmü de vaciptir.

2. Vav’dan önceki harfin harekesi ötre (“ ) ۥˍ وya”dan önceki
harfin harekesi esre () � ي, “elif”ten önceki harfin harekesi
üstün ( ) �ˍ اolmalıdır.

İklab'lı okuyuşta:

Med harfleri, önüne geldiği harfin doğal bir şekilde uzatılmasını sağlar ki buna “bir elif miktarı” denir. Bir elif miktarı;
bir parmak kaldırma veya indirme süresini ya da bir “elif”
diyecek kadar geçen zamanı ifade eder. Bu da yaklaşık
olarak Türkçede “âlem” kelimesindeki ilk hecenin uzunluğu
kadardır.

1. Nun harfi mim harfine çevrilir.
2. Dil doğal hâlindeyken mim sesi genizden getirilerek gunneli okunur.
3. Gunneli okuyuş, dudakları bastırmadan bir buçuk elif
miktarı tutulur.

Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasına sebep olan
bazı harf ve işaretler vardır. Bunlara da “med sebebi” denir.
Med sebebi, hemze ve sükûn olmak üzere iki tanedir.

Örnek:
Bu örnekte:
✔✔ Birinci kelimenin sonunda sakin nun harfi vardır. Tenvinden sonra harekeli be ( )بharfi gelmiştir.
✔✔ Bu durumda iklab meydana gelir.
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1. ÜNİTE

KUR'AN'I KERİM VE TECVİD

Not Edelim

MED ÇEŞİTLERİ

Med harfleri bazen gizli (mukadder) olur. Yani yazıda görülmez fakat okunur. Med harflerinin gizli olduğu yerlerden
bazıları şunlardır: Uzatılan ötreli hû zamirinden (ُ )�هsonra
gizli bir vav ( )وvardır.

Medd–i Tabiî

Medd–i Ârız

Medd–i Muttasıl

Medd–i Lâzım

Örnek:

Medd–i Munfasıl

Medd–i Lîn

Uzatılan esreli zamirden ( ۪ )هsonra gizli bir ya ( )يvardır.
Örnek:

Not Edelim

Üzerinde asar işareti ( ٰ ) bulunan harften sonra med harflerinden gizli bir elif ( )اvardır.

Med (uzatma) sadece med harfleri ile meydana geliyorsa
“aslî med”, med harfleri ile birlikte med sebepleri (hemze
ve sükûn) ile meydana geliyorsa “fer’î med” (ilave med)
şeklinde de sınıflandırılmaktadır. İlave medler, Mushaf’ta
harfin üzerine konulan ve ilgili harfin dört elif miktarına ka-

Örnek:
Sonu iki üstün ile biten kelimeler üzerinde durulduğunda
tenvinli olan kelime med yapılarak okunur ve bir elif miktarı
uzatılır.

dar uzatılaileciğini belirten yatay bir çizgiyle

gösterilir.

7. 1. Medd–i Tabiî

Hemze ()ا( )ء

Sükûn (ْ )

Lâzımî Sükûn

Ârızî Sükûn

Rauf Şara

MED SEBEBİ

Hemze: Kur’ân’da özel yazımı olan bir harftir. Kelime içindeki konumuna göre bazen uzun hemze (� ) َااِاbazen de kısa
hemze (ُ ) َء ِءءşeklinde yazılır.

Med harfinden sonra med sebebi gelmezse medd–i tabiî
olur. Medd–i tabiî, aslî med olarak da isimlendirilir. Medd–i
tabiînin uzatma süresi, bir elif miktarıdır.
Örnek:
Bu örnekte:
Elif ( )اmed harfidir.
Eliften sonra med sebebi, yani hemze veya sükûn yoktur.
Bu durumda medd–i tabiî meydana gelir. Sad ( ) صharfi, “sâ”
şeklinde bir elif miktarı uzatılarak okunur.

Açıklayalım • Uygulayalım

Sükûn: Harekesizlik durumudur. Harekesiz harfe “sakin
harf” denir. Cezim (ْ ), bir harfin sakin olduğunu gösterir.

Yukarıda geçen medd–i tabiîleri örnekteki gibi açıklayınız
ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

İki çeşit sükûn vardır:
1. Lâzımî (kalıcı) sükûn: Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sükûndur.

7. 2. Medd–i Muttasıl
Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi
aynı kelimede bulunursa medd–i muttasıl olur.

ve
kelimelerindeki cezimli ve şeddeli harfÖrnek:
lerin sükûnu, lâzımî sükûndur.
2. Ârızî (geçici) sükûn: Durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde yok olan sükûndur.

Medd–i muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşta en
az iki elif miktarı uzatılması gerekir. Medd–i muttasılın uzatılması vaciptir.

Örnek:

Örnek:

kelimesinde durulduğunda üstün harekeli

Bu örnekte:

şeklinde cezimli olarak okunur. Eğer kenun harfi
limede durulmazsa harf kendi harekesiyle okunarak sonraki
kelimeye geçilir.

Elif ( ) اmed harfidir. Eliften sonra med sebeplerinden hemze
(َ )ءgelmiştir ve med harfi ile hemze aynı kelimededir. Bu
durumda medd–i muttasıl meydana gelir. Cim ( )جharfi, dört
elif miktarı uzatılarak okunur.

Tecvid ilminde medler, yukarıda bahsedilen med harfleri ve
med sebeplerinin durumuna göre altı kısma ayrılır.
9

1. ÜNİTE

KUR'AN'I KERİM VE TECVİD
Bu örnekte:

NOT EDELİM
Medd–i muttasılda hemze, genellikle kısa hemze (ُ) َء ِء ء
şeklinde yazılır.

kelimesindeki ya ( )يmed harfidir. Kelimenin sonunda durulduğunda, nun ( )نharfinin üzerinde geçici (ârızî)

Açıklayalım • Uygulayalım

bir sükûn ortaya çıkar
Bu durumda med harfinden sonra geçici sükûn geldiği için
medd–i ârız olur. Lam ( ) لharfi, dört elif miktarı uzatılarak
okunur.

Yukarıda geçen medd–i muttasılları örnekteki gibi açıklayınız ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

Eğer kelime üzerinde durulmaz ve okumaya devam edilirse
şeklinde harekeli okunarak ve
kelimenin sonu

7. 3. Medd–i Munfasıl

bir elif miktarı uzatılarak

Med harfinden sonra hemze gelir ve med harfi ile hemze
farklı kelimede bulunursa medd–i munfasıl olur. Bir başka
ifadeyle bir kelimenin sonunda med harfi bulunur, peşinden
gelen kelimenin ilk harfi de hemze olursa medd–i munfasıl
meydana gelir. Medd–i munfasıl dört elif miktarı uzatılır. Hızlı
okuyuşta en az bir elif miktarı uzatılması gerekir. Medd–i
munfasılın uzatılması caizdir.

Not Edelim
Medd–i ârızın okunuşu, ârızî sükûnun bulunduğu kelimenin son harfinin harekesine göre değişir. Kelimenin son
harfi, üstünlü, ötreli veya esreli ise farklı vecihlerde (şekillerde) okunabilir. Bu okuyuş şekillerini ancak öğretmeninizin uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Örnek:

kelimesinin ilk harfi ise hemze (َ )اdir ve med harfi
len
ile hemze ayrı kelimelerdedir.
Bu durumda medd–i munfasıl meydana gelir. Ya ( )يharfi,
dört elif miktarı uzatılarak okunur.

Rauf Şara

Bu örnekte:
kelimesinin sonundaki elif ( )اmed harfidir. Peşinden ge-

kelimesine geçilir.

Not Edelim

Açıklayalım • Uygulayalım

Yukarıda geçen medd–i ârızları örnekteki gibi açıklayınız
ve tecvidli olarak okuyunuz.

7. 5. Medd–i Lâzım
Med harfinden sonra lâzımî sükûn gelirse medd–i lâzım olur.
Bir başka ifadeyle med harfinden sonra cezimli veya şeddeli
bir harf gelirse medd–i lâzım olur. Medd–i lâzım asli med
üzerine üç elif ilave edilerek dört elif miktarı uzatılır.

Medd–i munfasılda hemze, genellikle “uzun hemze” (ُ)اَ ِا ا
şeklinde yazılır.

Açıklayalım • Uygulayalım

Örnek:
Bu örnekte:

Yukarıda geçen medd–i munfasılları örnekteki gibi açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz.

Dad ( )ضharfinden sonraki elif ( )اmed harfidir. Med harfinden sonra şeddeli lam harfi ( ) ْل = ِل ِّلgelmiştir. Şeddeli
harflerdeki sükûn da lâzımî sükûndur.

7. 4. Medd–i Ârız

Bu durumda med harfinden sonra lâzımî sükûn geldiği için
medd–i lâzım olur. Dad ( )ضharfi, dört elif miktarı uzatılarak
okunur.

Med harfinden sonra ârızî (geçici) sükûn gelirse medd–i ârız
olur. Medd–i ârız okuyuş hızına göre bir elif miktarından
dört elif miktarına kadar uzatılabilir. Medd–i ârızın uzatılması
caizdir.

Örnek:

Medd–i ârız, tûl okuyuşta dört elif miktarı, tevassut okuyuşta
iki–üç elif miktarı, kasr okuyuşta ise bir elif miktarı uzatılır.

Mukatta’a harflerinden olan bu örneğin açılımı

dir.

deki ya ( )يmed harfidir.

Örnek:

ْ gelmiştir. Cezimli harfMed harfinden sonra cezimli nun ()ن
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1. ÜNİTE

KUR'AN'I KERİM VE TECVİD

lerin sükûnu da lâzımî sükûndur.

kendisinden sonrası ile lafız ve mana açısından alakası buda durmak
lunmayan yerde yapılan vakıftır.
gibi. Genelde olayın sona erdiği yerlerde bulunurlar. Bu durum ayet sonunda olabileceği gibi ayet ortasında da olabilir.
Bu gibi yerlerdeki durmayı
Secâvendî vakf-ı lâzım olarak ifade eder durmak vaciptir.
Durulduğunda geriden alınmaz.

Bu durumda med harfinden sonra lâzımî sükûn geldiği için
medd–i lâzım olur. Sin ( )سharfi, dört elif miktarı uzatılarak
okunur.

7. 6. Medd–i Lîn
Üstün harekeden sonra gelen cezimli vav
ya
vav ve

harflerine lîn harfi denir. Örneğin

ve cezimli

2. VAKF-I KÂFÎ: Bir cümlenin, lafzının veya kelime dizisinin
nihâyet bulduğu, fakat mâna itibariyle daha sonraki cümle
ile alâkalı olduğu yerde vakfetmeye denir. Genel olarak fa-

kelimesindeki

kelimesindeki ya harfi, lîn harfidir.

(Bakara 2/4) gibi.
sılalı ayetlerde bulunur.
Bu gibi yerlerde de durmak evlâdır. Durulduğunda geriden
alınmadan devam edilir.

Lîn harfinin bulunduğu kelime üzerinde vakıf yapıldığında
(durulduğunda) lîn harfinden hemen sonra sükûn olduysa
medd–i lîn meydana gelir ve lîn harfi uzatılarak okunur. Uzatma harekede değil, lîn harfinin mahrecinde yapılır.

3. VAKF-I HASEN: Kelâmın tamam olmakla beraber kendinden sonrası ile lafız ve mana itibâri ile alakası bulunan
de
yerde yapılan vakıftır.
durmak gibi. Vakfedilen yerler eğer ayet ortası ise geriden
alınarak devam edilirken ayet sonlarında geriden alınmadan
kıraate devam edilir.

Medd–i lînin sükûnu, lâzımî sükûn ya da ârızî sükûn olabilir. Kur’ân–ı Kerim’de sadece iki yerde lîn harfinin sükûnu lâzımîdir. Bunlardan biri Meryem suresinin başındaki

ayetidir. Bu ayetlerdeki ayn
lafızlarının sükûnu,
lâzımî sükûndur. (İsmail Karaçam, Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 309.)
Bu kelimeler okunurken tûl okuyuşta üç elif, tevassut okuyuşta da iki elif miktarı uzatılır. Bu iki yer dışında kalan
medd–i lînlerin sükûnu ise ârizî sükûndur.
Medd–i lînin sükûnu, ârizî sükûn olursa, hızlı okuyuşta en az
uzatma miktarı bir elif miktarı kadar olabilir. Orta okuyuşta
iki elif, yavaş okuyuşta ise üç elif miktarı uzatılır.

Rauf Şara

ayeti, diğeri ise Şûrâ suresinin başındaki

Örnek:

4. VAKF-I KABÎH: Kelâmın tamam olmadığı ve bir
mananın anlaşılmadığı yerlerde vakfetmeye denir.
gibi kelimelerde yapılan vakıftır. Bir zaruret olmaksızın böyle yerlerde durmak caiz değildir. Durulduğu taktirde muhakkak geriden alınarak başlanır.

GENEL OLARAK VAKIFLAR DÖRT KISMA AYRILIR
1. IZTIRÂRÎ VAKF: Tilâvet esnasında meydana gelen, nefes kısılması, unutma veya devam etmeye güç yetmeme
gibi herhangi bir zarûrî sebeple yapılan vakfa denir. Böyle
durumda mana tamam olmasa bile vakf caizdir. Ancak başlanırken manaya uygun daha öncesinden başlamak gerekir.

Bu örnekte: Vav ( )وlîn harfidir. Kelimede durulduğunda,
fe ( )فharfinin üzerinde ârızî bir sükûn ortaya çıkar. Bu durumda lîn harfinden sonra sükûn geldiği için medd–i lîn olur.

2. IHTİYÂRÎ VAKF: Zaruri bir sebep bulunmadan isteğe
bağlı olarak yapılan vakıftır.

Vav ( )وharfi üç elif miktarı uzatılarak okunur.

3. İHBÂRÎ VAKF: İmtihan esnasında hocanın herhangi bir
kişinin kıraat bilgisini ölçmek için yaptırdığı vakftır.

Açıklayalım • Uygulayalım

4. İNZÂRİ VAKF: Bir kelime üzerinde, muhtelif rivâyetleri
cemettiğinde, başkasını ona atfetmek için yapılan vakıflara
bu isim verilmiştir.

VAKFIN DİĞER ÇEŞİTLERİ

Yukarıdaki kelimelerde geçen medd–i lînleri, örnekteki gibi
açıklayınız ve tecvidli olarak okuyunuz.

1. VAKF–I ĞUFRÂN: Peygamber efendimizin dua ve niyazda bulunmak maksadıyla yapmış olduğu vakıflardır. On
yerde bulunduğu rivayet edilmektedir. Bunlar Mâide 51,
En’am 36, Secde 18, Ya’sin 12, 30, 52, 61, 81, Mülk 19.

8. Vakıf: Lügatde, durmak ve durdurmak ma’nâsınadır. İstılahda ise, nefesle berâber sesin kesilmesine denir. Vakıf’da
esâs olan, sükûn üzerine vakıf yapmaktır. Hareke üzerine
vakıf olunmaz. Hareke üzerine vakıf yapılamıyacağı için de,
vakıf hâlinde, son harfleri müteharrik olan kelimeler, –sonu
sâkin olan kelimeler gibi–sâkin olarak okunurlar ki bu halde
o kelime Sükûn–i ârız ile sâkin olmuş olur.

2. VAKF–I CİBRÎL: Vahy meleği olan Cebrâil’in (a.s) vahy
esnasında yapmış olduğu vakflara denir. Aynı zamanda
bunlara vakf–ı münzel de denilmektedir. Sayıları konusunda ihtilaf bulunsa da meşhurları sekiz tanedir. Bunlar: Bakara 120, 276, Âl–i İmrân 7, 95, Enâm, 36, 124, Araf, 187,
Yasîn 51.

1. VAKF-I TAM: Nahiv kaidelerine göre sözün son bulduğu
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3. VAKF–I NEBÎ: Peygamber efendimizin vakf yaptığı yerlerdir. Bunların sayısı ihtilaflı da olsa dokuzu meşhur olmuştur. Bakara 148, Al–i İmrâ 7, Yunus 2, 52, Nahl 4, Kadr
2, 4, Nasr 3.

metoduna denir.
✔✔ Tayyibe: Aşere ve takrip derslerinin içerdiği tarz ve usulleri
edebî yönden ele alan, kıraat ilminde elfiyye olarak bilinen ve 1016 beyitten oluşan manzum esere ve bu eserin
okutulmasına denir.

4. VAKF–I BEYÂN: Feth sûresi 9. ayetinde bir birini takip
eden iki zamirden birincisinin Rasülüllah’a ait olduğunu
göstermek için  وتوقروهifadesinde durulur. İkinci zamir de Allah’a döner. Tevbe sûresi 40. ayette de  سكينته عليهifadesinde
zamiri Hz. Ebû Bekr’e döndüğü için durulması durumudur.
Yine Yusuf sûresinin 27. ayetinde  فكذبتifadesinde Hz. Yusuf’un doğrulardan olduğunu vurgulamak için durulması
vakf–ı beyandır.

Edâ; Kur’an kıraatinde “tilâvet esnasında harflerin hakkını vererek gereği gibi okumak” ya da “Kur’an öğretiminde
hocanın öğrettiği şekilde lafızları tekrar etmek ve bunları
öğretildiği şekil üzere okumak” gibi anlamlara gelir.
Kari: İslam tarihinde “Kur’an’ın edâ keyfiyetini; Kur’an lafızlarını özellikleri ve okunuş incelikleriyle bilen kişi” için kullanılan bir kavramdır. Bu yönüyle kari, en az üç farklı kıraat
(okuyuş) tarzını uygulayan kişi anlamında da kullanılır. Kari
kelimesinin çoğulu “kurrâ”dır.

İbtida
İbtida “başlamak, işe girişmek” anlamlarına gelir. Tecvid ilminde, Kur’an okumaya ilk başlamaya veya vakıf yaptıktan
sonra okumaya devam etmeye ibtida denir. İbtida yapılacak yerde hareke ve anlamın uygun olmasına dikkat edilir.

Dudak talimi: Kur’an tilâveti esnasında dudakların belirli
usul ve kurallara göre hareket etmesine, dudakların harflerin harekeli veya sakin oluşuna göre şekil almasına tecvid
ilminde dudak talimi denir.

Vasıl
Vasıl, “birleştirmek, yan yana getirmek, ulaştırmak, kavuşmak” anlamlarına gelir. Tecvid ilminde Kur’an okurken bir
kelimeyi kendisinden sonra gelen kelimeye, sesi ve nefesi
kesmeden birleştirmeye vasıl denir. 9 ayet sonlarında durmaksızın yeni ayete geçmeye de vasıl denilir.
Fem-i muhsin: Kur’an öğretiminin inceliklerini bilen, harflerin mahreç ve sıfatlarına vakıf, tecvid kurallarını iyi özümsemiş, tilâveti mükemmel, iyi bir okuyucu ve okutucu olan
hocaya fem-i muhsin denir.
Mehâricu’l-hurûf: Tecvid ilminde “ağzın belirli bir bölgesinde harfin sesinin çıktığı yer” olarak isimlendirilir.

Rauf Şara

Kur’an Tilâveti ve Kıraat Ilmi Ile Ilgili Temel Kavramlar

TEMSİLİ OKUMA

Tilâvet; Kur’an-ı Kerim’i okumayı, emir ve yasaklarına uymayı; tavsiye, teşvik ve ikazlarını dikkate almayı; onunla
hayatımıza yön vermeyi ifade ettiği gibi onun manasını anlamayı, ondan öğüt ve ibret almayı da ifade eder. Tilâvet aynı
zamanda, “Kur’an’ı tecvid ve tertîl üzere çok titiz, itinalı ve
anlamını dikkate alarak düzenli bir okuma şekli” anlamına
geldiği gibi ezberden okuma anlamına da gelir. Çünkü hem
Peygamberimiz hem de sahabe ellerinde bugünkü anlamda
bir Mushaf olmadığı için Kur’an-ı ezberden okumuştur.

Mânâ harflerini rollerine; kelimeleri, cümle ve ayet–i kerimeleri delâlet ve ifade ettikleri manalarına yakışır bir tarzda
okumaya “Temsil” diyoruz ki, tecvid müessesesini meydana getiren unsurlardan biridir. Temsili okumanın kısımları
şunlardır:
1. Vakf ve İbtidaya riayet etmek: Yani, daha önce izah
edildiği gibi durulacak ve başlanacak yer ve şekilleri iyi bilmek ve tatbik etmek.
2. Ref’u savt: Kur’ân–ı Kerim okunurken bazı harflerde,
kelimelerde veya ayet–i kerimelerde sesi münasib bir şekilde
yükseltmek, belirtili ve farklı bir şekilde sese perde veya ton
vererek daha canlı bir şekilde okumaktır. Bu da harflerde,
kelimelerde, cümle veya ayetlerde olur.
3. Hafd–u Savt: Sesi alçaltarak, sesin perde ve tonunu indirerek, edayı ve tavrı değiştirerek ve sedayı hüzünlü bir
şekle sokarak okumaktan ibaretti. Tilâvet’de,durulacak yerler, Mesâfih–i şerîfe’deki duraklar ile Secâvend mahalleridir.
Her durak, bir âyet sonudur ki ondan sonra yeni bir âyet
başlar. Aradaki Secâvend denilen Hurûf–i rumûziyye ise,
vakıf alâmeti olup şunları ifâde eder:

Kıraat ilmi: de Kur’an-ı Kerim lafızlarının özelliklerini, bu
lafızların okunuşlarıyla ilgili incelikleri ve lafızların okunuşlarında ortaya çıkan farklılıkları inceleyen ilim dalı olarak
tanımlanabilir.

Secavend Nedir: Türkçedeki noktalama işaretlerine benzer.
Okunan yerin manâsı göz önüne alınarak konulmuşlardır.
Bu işaretleri ilk defa Muhammed b. Tayfur es–Secâvendi (öl:
560/1165) koymuştur ki, daha sonra konulan bazı işaretlerle
birlikte hepsine birden, onun ismine izafeten “Secâvend” denilmiştir. İşte Kur’ân–ı Kerimde bu duraklara (vakıf işaretine)
“secâvend” denilir.

Kıraat ilmi okuyuş özellikleri ve okuyuşların kıraat imamlarına dayandırılma biçimleri açısından üç bölümde ele alınır.
Aşere: Yedi imama (Kıraat-i seb’a) üç imam daha ilave edilmesiyle oluşan on kıraat imamının (kıraat-i aşera) okuyuşlarını ve bunların uygulama şekillerini ortaya koyan öğretim
metoduna denir.
Takrib: On kıraat imamı, her imamın iki râvisinin okuyuşlarını ve bunların uygulama şekillerini ortaya koyan öğretim
12
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9. Sekte: Sözlükte “susmak, konuşmayı ve okumayı kesmek” anlamına gelen sekte; Kur’ân okurken nefes almadan
sesi bir müddet kesip okumaya devam etmektir. Sekte yapılacak yerde ses kesilir ve kısa bir süre bekledikten sonra
okumaya devam edilir. İmam Asım kıraatında dört yerde
sekte yapılır.

Örnek:
Bu örnekte:
✔✔ Kelimenin başında elif lam takısı (  )اَ ْلvardır.
✔✔ Elif lam takısından sonra kameri harflerden kaf ( ) قgelmiştir.
✔✔ Bu durumda izhar–ı kameriyye meydana gelir.
✔✔ Elif lam takısının lamı, cezimli ve açık bir şekilde okunur.
İdgam yapılmaz.

1. Yâsîn suresinin 52. ayetinde:
2. Mutaffifîn suresinin 14. ayetinde:
3. Kıyâme suresinin 27. ayetinde:

Açıklayalım • Uygulayalım

4. Kehf suresinin 1 ve 2. ayetleri arasında:
Örnek:
Bu örnekte:
işareti vardır.

kelimesi ile

Yukarıdaki izhar–ı kameriyye olan kelimeleri örnekteki gibi
açıklayınız ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

kelimesi arasında sekte

✔✔ Bu durumda

okunduktan sonra ses kesilir, ne-

fes almadan

kelimesi okunarak kıraata devam edilir.

IV. BÖLÜM (Lahn)

Kehf suresinin 1. ayetinde sekte yapılacak yer ayet sonunda olduğu için durulur ve sekte yapılmaz. Fakat ayetler
birleştirilmek istenirse
kelimesinde medd–i tabiî yapılarak elif üzerinde durulur, sekte yapılır ve nefes almadan
şeklinde okumaya devam edilir.

Açıklayalım • Uygulayalım

Rauf Şara

Not Edelim

Yukarıdaki ayetlerdeki sekteleri örnekteki gibi açıklayınız
ve kelimeleri tecvidli olarak okuyunuz.

Kur’ân–ı Kerîm’de en çok yapılması muhtemel olan hatâlardan bahsedilecektir. Bu hatâların bir kısmı namazın ifsâdına
sebeb olan büyük hatâlardır ki bunlara Lahn–ı celî, bir kısmı
da namazın ifsâdına sebeb olmayan küçük hatâlardır ki bunlara da Lahn–ı hafîdenir. Binâen–aleyh –birinci bölümde de
anlatıldığı gibi–Kur’ân–ı Kerîm’i, Lahn–ı celî’den kurtaracak
kadar tecvîd bilmek, her mükellef üzerine farz–ı ayın’dır.
Lahn–ı hafî’den kurtaracak kadar tecvîd bilmek de farz–
ıkifâyeolup Ehl–i Kur’ân’a mahsûstur. Şimdi, bu husûsları
kısaca gözden geçirelim.
LAHN: Kur’ân’ı hatalı olarak okumaya “lahn” denir. Kur’ân
harflerini ve kelimelerini yanlış veya hatalı okumaya lahn denir. Okuyucunun yaptığı bu hataya “zelletü’l kari” de denir.
Lahn–ı celi ve lahn–ı hafi olmak üzere ikiye ayrılır. Anlamı
bozacak şekilde kelimeleri yanlış okumaya lahn–i celi denir.
Kur’ân–ı anlamı bozmayacak şekilde okumaya lahn–ı hafi
denir. Örnek olarak çekilmeyecek harfi çekmek gibi.
Lahn-i Celî: Kelimenin yapısına (lazımî sıfatlar) ilişkin hatalardır. Kelimeleri oluşturan herhangi bir harfin mahrecinde,
sıfatında, hareke veya sükûnunda yapılan hataya lahn-i celî
(açık hata) denir. Lahn-i celî, dinleyenlerin de fark edebileceği türden hatalardır. Bu hatalar ister anlamı bozsun isterse
bozmasın fark etmez. Bu nedenle Kur’an tilavetinin bu hatalardan korunacak şekilde geliştirilmesi farzdır.

10. Hareke: Lügatde, deprenmek, kımıldamak ve hareketli
olmak ma’nâlarınadır ki zıddı sükûn’dur. İstılahda ise, harfin
harekeli olmak hâline denir. Bunun için hareke, vasıl hâlinin
muktezâsıdır.
11. Sükûn: Lügatde, durmak, sâkin olmak, hareketsiz olmak
ve kımıldatmamak ma’nâlarınadır. İstılahda ise, harfin harekesiz olması hâline denir. Alâmeti (:Cezim) denilen işâretdir.

Lahn-i celî üç şekilde oluşur:
1. Harfin yapısında oluşan hata: Bir harfi mahreç veya
sıfatına dikkat etmeden başka bir harf gibi telaffuz etmek;
peltek harfi keskin okumak, elif ile ayn harfinin mahrecini
karıştırmak, veya medd-i tabiîyi uygulamamaktan dolayı
oluşan hatadır.

İzhar–ı Kameriyye
Lâm–ı tariften sonra kameri harflerden biri geldiğinde lam
harfi kendinden sonraki harfe katılmadan açık bir şekilde
okunur. Buna izhar–ı kameriyye denir. Arap alfabesinde
şemsi harflerin dışında kalan on dört harfe, kameri harfler
denir.

Örnek:
kelimesini

şeklinde;

kelimesini

Bunlar;

lafzını

cümlesinde bir araya getirilen

lafzını

harfleridir.

kelimesini
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2. Harekede oluşan hata: Harfin harekesini değiştirmek ya
da harekeli harfi sakin okumaktır.

Kırâat İlmi

✔✔ Tanımı: Kırâat, “Kur’ân’ın kelimelerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmektir”.
Konusu: Telaffuzlarındaki ihtilaf ve edâlarındaki keyfiyet
bakımından Kur’ân’ın kelimeleridir. Gayesi: Mütevâtir
kırâatların zabt melekesini elde etmektir.

Örnek:
lafzını

şeklinde;

lafzını

ya da
lafzını

✔✔ Tarihçesi: Birinci ünitede ifade edildiği gibi Hz. Osman
döneminde istinsah edilen Mushaflar, bunların ihtivâ ettikleri kırâat vecihlerini bilen birer kişi ile ilgili beldelere
gönderilmiştir. İşte bu belde sâkinleri, Kur’ân’ın kırâatını
bilen ve onu kendilerine getiren zatlardan öğrenmişler
ve öğrendikleri gibi de okumuşlardır. Böylece her belde,
Mushafına uygun kırâatları muhâfaza etmeye başlamış
ve o kırâatlar okundukları beldede yayılmıştır.

şeklinde;
şeklinde

okumak.
3. Sükûnda oluşan hata: Sakin bir harfe hareke vermektir.
Örnek:
kelimesini lam harfine esre harekeke vererek
şeklinde;
şeklinde okumak.

Lahn-i Hafî: Kelimenin yapısına (mahreç, sıfat ve harekeye)
ilişkin olmayan, harflerin geçici özellikleri (ârizî sıfatlar) ile
ilgili hatalardır. Kelimenin yapısını bozmayan, tecvid kurallarını ya eksik uygulamaktan ya da hiç uygulamamaktan
kaynaklanan hatalardır. Ancak tecvid kurallarını bilenlerin
fark edebileceği türden hatalar olması nedeniyle bu hatalara
lahn-i hafî (gizli hata) denir.
Lahn-i hafî yapmamak için tecvid kuralları iyi kıvranılmalı,
tilavette özenli olunmalı ve düzenli olarak talim çalışması
yapılmalıdır. Bu hatalar, ister anlamı ister bozsun isterse
bozmasın tilavetin akıcılığına, manevi hazzına ve bereketine gölge düşürür. Bu nedenle Kur’an tilavetinde hatasız bir
okuyuş gerçekleştirmek vaciptir.

Rauf Şara

lafzını

KIRAAT VE TECVİD

Lahn-i hafî iki şekilde olur:
1. İhfa, izhar, idgam, iklab veya gunneyi ya eksik yapmak ya
da terk etmek; ince harfleri kalın, kalın harfleri ince okumak;
medleri ya gereği kadar uzatmamak ya da gereğinden fazla
uzatmaktan kaynaklanan hatalar.

✔✔ Ashabtan sonra tâbiûn ve etbeu’t–tâbiîn de aynı yolu
izlemiştir. Hatta bunlar arasından, hayatını Kur’ân’a vakfeden, dolayısı ile onun kırâatı ve talimi ile meşhur olan
zatlar çıkmıştır. Yedi ve on kırâat imamı olarak meşhur
olan söz konusu zatlarla onların yolundan giden râviler bu
seçkin zümredir. Bunlardan sonra kırâat âlimleri çoğaldı
ve çeşitli beldelere dağıldı. Bu esnada, kırâat konusunda
herhangi bir yetki ve selahiyeti olmadığı halde bazı kimseler ortaya çıkıp mütevâtir olmayan kırâat vecihleriyle
okuyarak Müslümanların ihtilafa düşmesine sebep oldu.
Ancak duyarlı kırâat âlimleri bu menfî duruma hemen müdâhale ederek, sahîh kırâatlarla, meşhur, âhâd, şâz ve
merdûd kırâatların arasını ayıran usuller koydular.
✔✔ Gelişmesi: Kırâatların, çok erken dönemde araştırılarak
bu konuda çeşitli eserlerin kaleme alındığı görülmektedir.
Ancak bu eserlerde kırâatlar, yedi, on veya on dört gibi
imam adedine göre değildi.
1. Hicrî ikinci asrın başında, muayyen beldelerdeki Müslümanların, kendi kırâatlarını diğer beldelerdeki kırâatlara
tercih etmeleriyle “yedi kırâat” tabiri şöhret bulmaya başladı.
Böylece Mekke’de İbn Kesîr, Medîne’de Nafi, Şam’da İbn
Âmir, Basra’da Ebû Amr ve Yakub, Kûfe’de Asım ve Hamza’nın kırâatları meşhur oldu. Üçüncü asırda kırâatları yediye tahsis eden,
2. Gerek kırâat imamları ve gerekse temsil ettikleri kırâatları
belirli usuller koyarak tespit eden Ebu Bekir b. Mücâhid’dir.
Ancak İbn Mücâhid’in tasnifinde yedinci kırâat imamı Yakup
değil, Kisâî’dir.

2. Ra harfindeki tekrir sıfatını, nun ve mim harflerindeki
gunneleri eksik ya da veya fazla yapmaktan kaynaklanan
hatalar.

3. Daha sonra bu yedi kırâat imamına, kırâatlarının sahih
olduğu tespit edilen Ebû Ca’fer, Yakup ve Halef b. Hişâm
ilave edilerek sayı ona ulaşmıştır. On kırâat imamı ve meşhur olan râvîleri topluca şunlardır:

Âlimler, insanların bu konuda icad ettikleri bid’atlere
dikkati çekerek bunları şöyle adlandırmışlardır: Ter’îd,
terkîs, tatrîb, tahzîn veya terdîd. Ter’îd: Okuyanın sesini,
soğuktan veya elemden titriyormuş gibi titretmesidir. Terkîs:
Sakin üzerindeki sükûnu acele ile yapıp, koşar veya zıplar
gibi hemen harekeye geçmektir. Tatrîb: Kur’ân okurken,
terennüm ve tegannîde bulunarak, med gerekmiyen yerde
med yapmak, med yapılacak yerde fazlaca uzatmaktır. Tahzîn: Hudû ve huşu içinde, ağlarcasına, hüzünlü bir biçimde
yapılan kıraettir. Terdîd: Kur’ân okuyanın kıraeti bitiminde,
cemaatin bu vecihlerden bir vecih üzere, bir ağızdan ona
karşılık vermeleridir. ”

1. KIRÂET–İ SEB’A VE AŞERE İMÂMLARIN
ŞEMASI
YEDİLİ VE ONLU TASNİFE GÖRE KIRAAT İMAMLARI
VE RÂVİLERİ
Kıraat imamlarının her birinin birden çok râvisi
olmakla birlikte, ikişer ravileri meşhur olmuştur.
Bu kıraatlardan en meşhur olanı ve tercih edileni, ülkemizde de okunan Âsım kıraatinin Hafs
rivayetidir.
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1. Nâfi
a) Kâlûn
b) Verş

Medine
Bölgesi

169/785
220/835
197/812

2. İbn Kesîr
a) Bezzî
b) Kunbül

Mekke
Bölgesi

120/738
250/864
291/904

3. Ebû Amr
a) Dûrî
b) Sûsî

Basra
Bölgesi

154/771
248/862
261/874

4. İbn Âmir
a) Hişam
b) İbn Zekvân

Şam
Bölgesi

118/736
245/859
242/857

5. Âsım
a) Ebû Bekir Şu’be
b) Hafs

Küfe
Bölgesi

127/745
193/808
180/796

6- Hamza b. Habîb
a) Halef
b) Hallâd

Küfe
Bölgesi

156/773
229/844
220/835

7- Kisâî
a) Ebü’I-Hâris
b) Dûrî

Küfe
Bölgesi

189/805
240/854
248/862

8- Ebû Ca’fer el-Kârî
a) İbn Verdân
b) İbn Cemmâz

Medine
Bölgesi

130/747–48
160/777
170/786

9- Ya’kûb el-Hadramî
a) Ruveys
b) Ravh

Basra
Bölgesi

205/821
238/852
235/849

10- Halef
a) Îshak el-Verrâk
b) İdris el-Haddâd

Bağdat
Bölgesi

229/844
286/889
292/905

1. İmâm–ı Nâfi’ Nâfi’, Yedi kıraât imamlarından birincisidir. Kendisi Medine–i Münevvere halkının kıraât imamıdır.
Çünkü orada ilmini tahsil edip orada ikamet etmiştir. Kıraât
ilminde Remzi (:  اElif) dir.

✔✔ Kırâatların bugünkü durumu “Kırâat–ı aşere” diye bilinen
on kırâattan üç tanesini bugün müslümanlar pratik olarak
kullanmakta, tamamını ise ancak bu işi ehlinden özel ders
almak suretiyle öğrenen bazı kimseler okumaktadırlar.
Sözünü ettiğimiz üç kıraat şunlardır.
1. Âsım Kıraati zamanımızda müslümanların çok büyük bir
çoğunluğunun okuduğu kıraattir. Özellikle Âsım’ın iki râvisinden biri olan Hafs’ın rivayeti daha çok okunmakta ve
Mushaflarm basımında bu kıraat tarzı esas alınmaktadır.
✔✔ Âsım kırâatı: Bugün Müslümanların ekseriyeti Kur’ân’ı,
Âsım kırâatının Hafs rivâyetine göre okumaktadırlar. Mısırlılar, her ne kadar Nâfi kırâatının Verş rivâyetini kabul
etseler de daha kolay olduğu için Hafs’ın rivâyetini tercih
etmektedirler. Nâfi kırâatı: Mısır hariç, Kuzey Afrika’da
yaşayan Müslümanlar Kur’ân’ı, Nâfi kırâatının Verş rivâyetine göre okumaktadırlar.
2. Nâfi Kıraati Nâfi kıraatinin Verş rivayeti bugün Mısır hariç,
Kuzey Afrika’ nın bazı bölgelerinde okunmaktadır. Ancak Mısır’lılar Verş’in rivayetini kabul etmekle beraber, daha kolay
ve daha pratik olduğu için Hafs’ın rivayetini okumaktadırlar.

1. Âsım Kıraati

Rauf Şara

Yedi Kıraat (Seb’a)

On Kıraat (Asere)

1. ÜNİTE

Zamanımızda müslümanların çok büyük bir çoğunluğunun okuduğu kıraattir. Özellikle Âsım’ın iki râvisinden biri
olan Hafs’ın rivayeti daha çok okunmakta ve Mushaflarm
basımında bu kıraat tarzı esas alınmaktadır.
✔✔ Âsım kırâatı: Bugün Müslümanların ekseriyeti Kur’ân’ı,
Âsım kırâatının Hafs rivâyetine göre okumaktadırlar. Mısırlılar, her ne kadar Nâfi kırâatının Verş rivâyetini kabul
etseler de daha kolay olduğu için Hafs’ın rivâyetini tercih
etmektedirler.

Not Edelim
Nâfi kırâatı: Mısır hariç, Kuzey Afrika’da yaşayan Müslümanlar Kur’ân’ı, Nâfi kırâatının Verş rivâyetine göre okumaktadırlar.

2. İmam–ı İbn–i Kesir Mekke kıraât imamıdır. Kıraât–i Seb’a
imamlarının ikincisi olup, Remzi (Dâl = )  دdir.
3. EbûAmr Basra ehlinin kıraât imamı olmuştur. Remzi (ح
= hâ) dır.

2. Nâfi Kıraati

4. İbnu Âmir Remzi ( )كdir. Tabiînden olup, Şamlıların kıraât
imamıdır. Velid b. Abdilmelik hilâfeti zamanında Şam’da kadılık yapmıştır.

Nâfi kıraatinin Verş rivayeti bugün Mısır hariç, Kuzey Afrika’
nın bazı bölgelerinde okunmaktadır. Ancak Mısır’lılar Verş’in
rivayetini kabul etmekle beraber, daha kolay ve daha pratik
olduğu için Hafs’ın rivayetini okumaktadırlar.

5. Ebu Bekr Asım Remzi “ ”نnun’dur. Tâbiûndandır. Kûfe
karilerinin şeyhi sayılır.

Eşdeğer Çıkmış Soru

6. EbûAmmâre Hamza b. Habib ez–Zeyyât el–Kûfi Remzi
“ ”فfâdir. Kûfe’de ortaya çıkmıştır.

8. İmam Ebu Ca’fer Ebu Ca’fer Yezid İbnu’l–Kâ’kâ el–Mahzumi el–Medenî’dir. Remzi “ ”عجcim ve ayn’dır. Medine–i Münevvere Kâri’lerinin imamı olup, tabiîn’in büyüklerindendir.

Hz. Muhammed’in Kur’ân’ın farklı lehçelerde okunmasına müsaade etmesi, değişik bölgelerde farklı kıraat
biçiminin ortaya çıkmasına sebeb olmuştur. Bunların
en yaygın olanlarından birisi Verş rivayeti ile gelmiş
olan ve Mısır haricindeki tüm Kuzey Afrika bölgesinde
varlığını sürdüren kıraattir.

9. İmam Ya’kub Kendisi Basralı olup, zamanının en kuvvetli
âlimlerindendir. Basralıların imamıdır. Remzi ( = عيyâ ve
ayn) dır.

Bu kıraat aşağıdakilerin hangisiyle isimlendirilmektedir?

10. İmâmHalefu’l–Âşir Bağdatlı olup, kurra’iaşereden onuncusudur. Hicri 150 doğmuş, 229’da vefat etmiştir. Kıraâtta
başlı başına bir imam olup Remzi ( )لخĥâ ve lâm’dır.

A) Nafi

D) Ezraki
Çözüm: Cevap A

7. Ali b. Hamza Ebû’l–Hasen el–Kisâî Kufe’de kıraât imamıdır. Remzi ( )رrâ’dır.
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B) Asım

C) Ebu

E) İbni Kesir

1. ÜNİTE

KUR'AN'I KERİM VE TECVİD

3. Ebû Amr Kıraati:

1. Hûd suresinin 41. ayetindeki
kelimesindeki “ra” ()ر
harfi imale ile okunur. Burada “ra” harfinin harekesi esreye
meylederek (imale) üstün-esre arası bir sesle ince okunur.

Not Edelim
Bugün yeryüzünde en az okunan kıraat budur. Sadece
Sudanlılar tarafından okunmaktadır. Ebû Amr’ın kırâatı:
Sadece Sudan’ın bir kısmında okunmaktadır.

kelimesinde “iş2. Yûsuf suresinin 11. ayetindeki
mam” yapılır. Buradaki şeddeli “nun” harflerinden birincisini
okurken dudaklar öne doğru büzülerek toplanır. Gunneli ve
idgamlı okuyuş gerçekleştirilir. “ ”derken dudaklar hemen
geri çekilir.

Kıraat Metotları
1. İnfirâd metodu: Burada yeri gelmişken şuna da işaret
edelim ki, kırâatlar hicrî V. asra kadar her imamın bütün
vecihlerini ihtiva eden hatimler yapılmak suretiyle okunmuştur ki, buna “infirâd metodu” denilmektedir.

lafzındaki hem3. Fussilet suresinin 44. ayetindeki
zeler “teshil” ile yani yumuşatılarak “hemze” ile “elif” veya
“hemze” ile “he” arası bir sesle okunur.

2. İndirâc metodu: Hicrî V. asırdan itibaren de, bir hatimde
on mütevâtir kıraat imamının kıraat şekillerini toplamak
suretiyle okunmaya başlanmıştır. Buna da “indirâc metodu” adı verilmiştir. Böylece denilebilir ki, Kur’ân–ı Kerim
ya bir, ya da on imamın kırâatına göre yani ya “infirâd”
veya “indirâc” metoduyla okunabilir.

lafzındaki “zamir”
4. Furkân suresinin 69. ayetindeki
( )هbir elif miktarı uzatılarak okunur.
5. Mushaflarda bazı kelimelerdeki “ ”صharfinin altında küçük " ”سharfi yazılır. Bu işaret kelimelerdeki  صharflerinin
 سolarak okunacağını gösterir. Örneğin, Bakara suresinin

İmam, Râvî ve Tarîk

245. ayetindeki

Kıraat ilminde otorite olan, yedi (kıraat-i seb’a) veya on (kıraat-i aşera) kıraatin kendilerine nispet edildiği kişilere Kur’an
ilimleri alanında “imam” adı verilir. Her bir kıraat imamının
kıraatini aktaran ve aktardığı rivâyeti uygulamada uzman
olan kişiye de “râvî” denir. Kıraat imamlarının pek çok râvîsi
olmakla beraber her imamın iki râvisi meşhur olmuştur. Bu
ravîlerin kendi hocaları olan kıraat imamından öğrendikleri
(talim ettikleri) kıraat farklarını içeren rivâyetlerin, onların
talebeleri aracığıyla silsile yoluyla rivâyet edilmesine de
“tarîk” denir.

yer alan

İmam Âsım
– Âsım Kıraati

Hafs

Ezrak

(İmam Âsım'ın Talebesi)

(Hafs'ın Talebesi)

– Hafs Rivâyeti

– Ezrak Tariki

kelimesi ile A’raf suresinin 69. ayetinde

kelimesindeki  صharfleri  سşeklinde okunur.

Rauf Şara

6. Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında “med”

“kasr”
yazılıdır. Med işaretinin bulunduğu harf bir elif
miktarı uzatılarak okunur. Kasr işaretinin bulunduğu harf ise
uzatılmadan okunur.
Örnek:
Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin, sonlarında yer alan harf
veya harekelerin korunması ya da okuyuşta belirtilmesi için
“Ha-i sekte” ()ه
ْ ile okunur. Kur’an-ı Kerim’de yedi kelimede,
toplam dokuz yerde ha-i sekteli okuyuş vardır:
✔✔ Bakara suresi, 259. ayetindeki

,

✔✔ En’am suresi, 90. ayetindeki

kelimesi,

✔✔ Hakka suresi, 19 ve 25. ayetindeki

İmam, râvî ve tarîk silsilesini gösteren bir şema

,

✔✔ Hakka suresi, 20 ve 26. ayetindeki

2. OKUNUŞU ÖZEL OLAN KELİMELER

✔✔ Hakka suresi, 28. ayetindeki

Kur’an-ı Kerim kendine has üslubu, ses özellikleri ve tilavet
kuralları ile müstesna bir kitaptır. Kur’an tilavetinde bazı kelimelerin genel olarak bilinen kuralların dışında özel okunuş
şekilleri vardır. Okunuşu özel olan kelimeler, altlarında bulunan küçük bir yazı (işaret) ile belirtilir ve o işaret kelimenin
aynı zamanda okunuş usulünü ortaya koyar.

veya

,
,

✔✔ Hakka suresi, 29. ayetindeki
✔✔ Karia suresi, 10. ayetindeki

,
.

Eşdeğer Çıkmış Soru

Okunuşları özel olan kelimelerin okunma usullerini teorik
olarak izah edebiliriz. Ancak Kur’an öğretiminde asıl olan
uygulamadır. Uygulama da fem-i muhsin olan maharetli,
öğretim yöntem ve tekniklerini iyi bilen bir Kur’an öğreticisinden tam anlamıyla öğrenilebilir.

Hz. Muhammed’in Kur’ân’ın farklı lehçelerde okunmasına
müsaade etmesi,değişik bölgelerde farklı kıraat biçiminin
ortaya çıkmasına sebeb olmuştur. Bunların en yaygın olanlarından birisi Verş rivayeti ile gelmiş olan ve Mısır haricindeki
tüm Kuzey Afrika bölgesinde varlığını sürdüren kıraattir.

Asım kıraatinin Hafs rivayetinde okunuşu özel olan kelimeler şunlardır:

Bu kıraat aşağıdakilerin hangisiyle isimlendirilmektedir?
A) Nafi

Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin, sonlarında yer alan harf
veya harekelerin korunması ya da okuyuşta belirtilmesi için
“Ha-i sekte” (ْ )هile okunur. Kur’an-ı Kerim’de yedi kelimede,
toplam dokuz yerde ha-i sekteli okuyuş vardır:

B) Asım
D) Ezraki

Çözüm: Cevap A
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C) Ebu

E) İbni Kesir

KUR'AN'I KERİM VE TECVİD

Rauf Şara

1. ÜNİTE
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KUR'AN'I KERİM VE TECVİD

Rauf Şara

1. ÜNİTE
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KUR'AN'I KERİM VE TECVİD

Rauf Şara

1. ÜNİTE
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KUR'AN'I KERİM VE TECVİD

Rauf Şara

1. ÜNİTE
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1. ÜNİTE

KUR'AN'I KERİM VE TECVİD
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