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ÖNSÖZ 

"Rahman ve Rahim olan Allah' ın ad ıyla" 

Herş eyi yoktan vareden, terbiye eden ve r ı zıklandıran Allah'a 
sonsuz hamdeder, O'nun rasülü ve insanl ığı n peygamberi Hz. Mu-
hammed'e salt ve selam ederim. 

Kur'ân- ı  Kerimi güzelce ve kendisine yara şı r ş ekilde okuma bab ında 
nazar' yönden bir nebze olsun yard ımda bulunmak amac ı  ile bu küçük 
eseri haz ırlam ıya çalış tım. Ş imdiye kadar haz ırlanmış  tecvid kitaplar ı -
nın çoğunun arapça olmas ı ; Türkçe olanlar ının da tecvid kaidelerini 
kı sa özetler halinde vermesini dikkate alarak bu esaslar ın daha şümüllü 
ve daha kolay anla şı lması  için elimizdeki imkanlar ı  kullanmaya gayret 
gösterdik. 

Eserin haz ırlanmas ında istifade edilen kaynaklar, konular ı  izâh 
ederken birçok noktalarda ifade beraberli ğ ine sahiptirler. Bu bak ımdan 
dip notlarda "Bütün bunlar için bak ınız" veya "...hakk ında bakını z" 
dedikten sonra kaynaklar isim ve sahifeleriyle belirtilmi ş lerdir. De ğ iş ik 
görüş te olan veya farkh malûmat verenler ise müstekillen zikredilmi ş -
lerdir. 

Kitapta görülebilecek noksanlar için okuyucularm ikaz ve yard ım-
larını  esirgemiyeceklerini umar, eserin faydal ı  olmasını  Allah'tan niyaz 
ederim. 

Demirhan Ünlü 

HeAR ıa 

5 



G İ  R İŞ  

KUR'ÂN'IN TARIHINE KISA B İ R BAKIŞ  

Miladi 610 tarihinden itibâren Allah'ü Taala'n ın, Cebrail Aleyhis-
selam vas ıtas ıyle Hz. Muhammed Sallallahü Aleyhi Veselleme inzal 
buyurduğu Kur'ân- ı  Kerimin nüztüü 23 senede tamamland ı . Peygam-

berimize ö ğ retilen her ayet-i kerime, vahiy kâtiplerince hem ezberleni-
yor hem de yaz ı  ile kaydediliyordu. Bu i ş  için üzerine yaz ı  yazılabilecek 
ş eylerden istifade ediliyordu. Her vahiy katibi ayr ı  ayr ı  bu iş i yürütü-
yordu. Vahiy katiplerinin, âyetleri kaydederek haz ırladıkları  evrak 
aynı  olmakla beraber adedi fazla idi. 

Hz. Ebû Bekr (R.A.) vahiy kâtiplerince üzerine ayetlerin yaz ıldığı  
malzemeyi toplatt ı  ve ana nüsha halinde bir araya getirtti. Kendi ya-
nında muhafaza etti. Mehmed Zihni Efendi bu noktay ı  ş öyle izah eder: 

"Halife Hz. Eb ıl Bekr (R. A.), evrak- ı  müteferrikay ı  cemi' ve takrir 
ettirdi. Kur'âmn tamam ı  sahife sahife olarak Halifenin nezdinde mahfuz 
kaldı ."1  

Sahifeler halinde bir araya getirilen bu nüsha Hz. Ebû Bekr vefat 
edince Halife Hz. Ömer'e, ondan da k ı zı  ve peygamberimizin muhterem 
zevcesi Hz. Hafsa'ya intikal etti. 

Fetihler neticesinde islam Devletinin geni ş lemesi, aynı  zamanda 
islamiyete girenlerin çoklu ğu sebebiyle ortaya ç ıkabilecek mahzurlar 
hatta müslümanlar ın Kur'âm ba şka başka okumaya ba ş lamalarının 
görülmesi dikkati çekti. Hz. Osman'a (R. A.), Ermeniye ve Azer-
beycan fatihi Huzeyfe b. el-Yeman gelerek halk ın Kur'ânda ihtilhfa 
dü ş tüklerini gördü ğünü, birisinin diğerine, benim kıraatım senin kira-
at ından daha sahihtir dediğ ini anlatt ı  ve ihtilafın kaldırılması  için 
yardımını  istedi. Halife; Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Sâid 

1 Mehmed Zihni: El-Kavlu's-Sedid fi ilmi't-Tecvid 1328 s: 3 
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b. As, Abdurrahman b. Hâris b. Hi ş am'dan müte ş ekkil bir komisyon 
kurdu. Hz. Hafsa'da bulunan standart nüshay ı  aldı  ve te ş ekkül ettir- 
diğ i komisyon bu ana nüshay ı  esas alarak Kur'a= say ı sını  fazlala ş - 

tırdı . Bunlardan ilk yaz ılana El- İ mam (> ̂ CA e J I) denildi. Diğ erlerine 
I  

temel olmas ı  kaydiyle Medine'de b ırakıld ı  Geriye kalanlar ise birer 
tane olmak üzere mühim merkezler olan Mekke, Bahreyn, Yemen, Ş am, 
Basra ve Küfe ş ehirlerine gönderildi. Hz. Osman (R.A.) hicri 30.ncu 

senede bu tedbiri ald ı . Hz. Osman (R . A .), istinsah ( L, ı  ) 
ettirdikten sonra Hz. Hafsa'dan ald ığı  nüshay ı  iâde etti. Yaz ı  ile haz ır-
lanan Kur'an- ı  Kerim, kitâp ş eklini aldığı  için Mushaf denildi İ mam 
adı  verilen nüshaya Resm-i Osmani veya Mushaf- ı  Osmani; Mushaf- ı  
OsmanVnin kelimelerine de Resm-i Hat denildi2  

Süre süre, âyet ayet Peygamber (S .A .V.) Efendimize gelen Kur'- 
ân- ı  Kerimin tilavet tertibi, nüzül tertibine göre de ğ ildir. Yani bu gün-
kü okuduğumuz âyet ve sürelerin s ı ras ı  nazil oldu ğu sıra gibi de ğ ildir. 
Peygamberimizden sad ır olan zaptedilir ve yine Peygamberimizin em-
riyle s ıraya konur ve ezberlenirdi. 

Hz. Osman'ın haz ırlattığı  mushaflar noktas ız, harekesiz, cezm ve 
ş eddesiz olarak sadece harflerin ş ekliyle yaz ılmış  ve Kafi yaz ı  çe ş idi 
kullanılmış t ır. Noktalama ve harekeleme i ş i ile diğer alâmetlerin kul-
lanılması  daha sonradan kolayl ık olsun diye yap ılmış t ı r. 

Kur'âm noktalayan ve harekeleyen, Haccac devrinin bilgin ve 
kadılarından olan hicri 129 tarihinde vefat eden Yahya b. Ya'mer'dir. 
, • e 3 

k J- 	(  

Ebu Abdullah ez-Zencâni, Kur'ân- ı  Kerimin (I'rab ve İ 'cam ı  ,_,Tje_p 
- • 

) harekelenme ve noktalanmas ı , Ebu'l-Esved ed-Duelrnin 

(ki, bu ş ahıs nehvi Hz. Ali'den ö ğ renmiş tir) yeti ş tirdiğ i Horasan Kad ı sı  
Yahya b. Ya'mer el-A'devâni ile Nasr b. As ım el-Leysi tarafından 
yap ıldığı nı  kaydetmektedir. Bu i ş in Abdulmelik b Mervan zamamnda 
ve Haccac' ın Irak emin olduğu sırada yap ıldığı nı  da zikretmektedir. 4  

2 El-Kavlu's-Sedid S. 3; Ebü Sâid Hasan Hamdi: Ilâzâ Kitâbu'l-Kifâye s. 72 (Yazma) Ş ems'üd-

din Ebu'l-Hayr Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Yusuf el-Cezeri En-Ne şr 
âti'l-Aşr, mı sır, Mustafa Muhammed Matbaas ı . I, 7 

3 El-Kavlu's-Sedid s. 3 (dip not); Kitâbül Kifâye s. 91 

4 Ebu Abdullah ez-Zencâni: Tarihu'l-Kur'ân Kahire 1935 s: 65, 68 
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Kısaca tarihine temas etti ğ imiz Kur'âmn doğ ru bir ş ekilde kırâat 

edilmesi yani okunmas ı  hususu müslümanlar ı , tefsiri kadar ilgilendir-
miş tir Zikretmeye çal ış aca ğı mı z ve kitab ımı zın okuma usillünü gös-

teren tecvid kâideleri ayr ıca büyük bir önem görmü ş tür. Müslümanlar 
Kur'ân ı  en güzel ş ekilde okumak ve okutmak için lâz ım gelen çalış ma-

dan geri durmamış lardır. Bunun için bir tardftan mâhir okuyucular 
isteklilere tatbikâth olarak ö ğ retmeye çal ışı rlarken bir taraftan da ilmi 

kudreti olanlar tecvid kitaplar ı  telif etmi ş lerdir. Şüphesiz ki, 

- 	 - 	 ı 	O 	ı :tı.  ı .  
U! j_ 	

ı  
4g_JI 	 (.)1 	4...a.-A_P 	‘) j_a_JI 	c:r 

e 	Li". 	e 
"Sizin hayı rlınız Kur'ân ö ğ renen ve ö ğ retendir. Sizin en 

faziletliniz Kur'ân ö ğ renen ve ö ğ retendir"5  Hadis-i Ş erifleri müslü-
manlara Kur'ân- ı  Kerimin kırâat ı  ve tecvidi konusunda h ı z ver-

miş tir. 

Ayrıca bol bol okunmas ının kazand ıraca ğı  manevi kazanç dikkata 
alınarak Kur'âmn ezberlenmesi ve hatmi i ş i de oldukça müslümanlar ın 
alakas ım toplamış , binlerce hafız yeti ş miş  ve yeti ş tirilmiş tir. Okunan 
sayı sız hatimlerle de geçmi ş lerin ruhları  ta'ziz edilmi ş tir. z' 

Mehmed Zihni Efendi müslümanlar ın Kur'ânı  bol bol okumaları  
ile ilgili olarak ş unları  kaydeder: "Sahabeden ve Selef-i Sâlihinden Kur'-
ânı  her gün hatmedenler olmu ş  ve haftada bir hatim edenler pek çok 
bulunmuş tur. Ebu Hanife Hazretleri Ramazan- ı  Ş erifde her gün bir 
hatim ve her gece bir hatim bir de teravih hatmi olmak üzere altm ış  
bir hatim ederdi." 

Selefin haftal ık hatimdeki usulünü de zikrettikten sonra kendi 
görüşünü ş öyle izâh eder: "Kur'ân ı  kalbiniz ülfet üzere oldukça k ırâa-

tına devam edin. Kalben ondan ayr ıldığı mzda kırâatı  b ırakın "Hadis-i 
Ş erefine göre Kur'ân ı  hatim için husûsi bir zamana lüzum yoktur. 
Dikkat ve tedebbür üzere okuyarak ayda ve hatta senede bir hatim 
dahi kâfidir." 

Zihni Efendi; hatim günleri selefin oruçlu bulundu ğunu, akraba 
ve çocuklarını  toplay ıp hatim düâs ı  ettiklerini söyledikten sonra; 
"Fâtiha-i Ş eriften daha yüce duâ olmaz. Hatim düâs ım Ramazan- ı  
Ş eriflerde camie terk edenler kendi evlerini, ehl-i ıyallerini o bereketten, 
ş eref ve faziletten mahrum k ıldıkları  gibi, farz ile sünnet aras ında ce- 

5 Zeynüddin Ahmed Zebidi: Sahih-i Buhâri Muhtasar ı  Tecridi Sarih Tercemesi ve ş erhi, Mü-

tercimi Kâmil Miras İ stanbul 1947 XI, 277-278 
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mast ı  birçok zaman bekleterek baz ı  kalblerden beddua bile alacaklar ını  
düş ünmüyorlar" mütalaas ım serdederek düan ın nerede ve nas ıl yap ı -

laca ğı nı  öğ retiyor. 

Aynı  eserine ald ığı  şu hükmü de dikkatten uzak tutmamak gerekir. 
"Kur'ân- ı  Kerimin hı fz ı  farz- ı  kifâyedendir. Unutulmas ı  büyük günah-

tır. Kur'ândan namaz caiz olacak kadar ını  ezberlemek, her müslüman 

kadın ve erkeğ e farz- ı  aynd ır. Fâtiha ve bir sare ezberlemek vaciptir. 6  

Bütün bunlar Kur'ân kar şı sında müslümanların tutumlar ı  ile ilgili 

önemli hususlard ı r. 

Biz burada Allah' ın verdiğ i müsaade ve kudret nisbetinde sa ğ lam 

kaynak ve esaslara dayanarak tecvidin konular ım iş lemeye çalış aca ğı z. 

Muvaffakiyet Allah'tand ır. 

6 El-Kavlu's-Saclicl s: 16, 18-19 
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KUR'ÂNI TECVİ D KA İ DELERİ NE RIAYET 

EDEREK OKUMAK 

Allahımı zın, Hz. Muhammed Sallallâhü Aleyhi Vesellem vas ıta-

sıyle gönderdiğ i ve bize anlıyarak hayat ımı zın her safhas ında tatbi-
kabın emrettiğ i Kur'ân- ı  Kerimi lçarâat etmek apayr ı  bir özellik arze-
der. Bu okuyu ş  herkesin istediğ i ve kolayına geldiğ i ş ekilde bir okuyu ş  
demek değ ildir. Kur'ân okumak; bize bu konuda gerekli esaslar ı  öğ reten 

teevid ilmine riayet ederek okumak demektir. Bu ilmin konusu olan 
med harflerini, sebeb-i meddi ve bütün med çe ş itlerini, idğ âm, ihfâ, 
iklâb, ızhar, kalkale ... gibi kâideleri bilmek ve Kur'an ı  okurken gös-
terip tatbik etmektir. 

Teevid ilminin konularına riâyet etmiyerek Kur'âm okumak, Cenab- ı  
„.„ 	oır.

.)  Allah'ın el-Müzzemmil silresinde geçen:7 (% 
	

-J1 -31  	J ) 

âyetindeki emre uygun dü ş mez. Muhalefet edilmi ş  olunur. Bu âyet-i 
kerime "Kur'ân ı  açık açık, tâne tâne tertil ile oku" manas ına gel-
mektedir. 

„ 
kelimesi );) f ı llınden mastardır. Terril; asl ında âhenk ve 

nizam olup Kur'ânda her harfin hakk ını  vermek, belli etmek ve acele 
etmemek suretiyle okumakt ır. Her harfi tilavet etmektir.8 

% 
 Hz. Ali Radiyallahü anh'e S cjr o 5„. 	

:7"); kavl-i keri- 

mindeki TERTİ L'in manas ı  sorulduğunda 	
5 • 	.9 

 

11  • 	 • .9 	• .9 .9  

;Lit 	j 	>,11 "Tertil; harflerin teevidi ve durak 

yerlerini bilmektir. 9  

7 El-Mnni-zImmil Sfiresi Ayet 4 

8 M. Tayyip Okiç: Kur'ân-1 Kerimin Uslub ve Kirâati Ankara 1963 s: 21 

9 En-Ne şr; I, 209 
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Kur'ân- ı  Kerimi terfi" ile okumaktan maksat; tecvid kâidelerine 

riâyet ederek okumak demektir. Tertil ile okumay ı  Allahü Taâlh em-

rettiğ ine göre tecvid ile okuman ın farz oldu ğu ortaya ç ıkmaktad ır. 
Binâenaleyh, Kur'âm tertil ile yani tecvid ile okumak farzd ır. Bir kimse 

Kur'ânda terfi" laz ım de ğ ildir dese inkarcı  olur. Burada şunu söylemek 

çok yerinde olur. Tecvid ilmini bilmek farz- ı  kifâyedir. Fakat Kur'an ı  

	

lahn-i celi (
L.Ş 	•:".:j) den kurtaracak kadar tecvid ile amel etmek 

	

., 	• 	- 

her mükellef üzerine farz- ı  ayndı r. 

Herhangi bir harfin kendisinden ayr ılması  mümkün olmayan 

sıfatlarda yap ılacak indi tasarruflar Lahn-i Cell olarak kabul edilir. 

Bir harfin ba şka bir harfle tabdili, mesela: Ib harfini ' LJI,> harfine 

çevirmek veya 1.; harfi gibi okumak, harekeyi ba ş ka bir hareke ile 

yahut sükunla de ğ iş tirmek, sükanu harekeye tehdi' etmek, kelimede 

fazla harf okumak veya harflerden eksiltmek mühim bir hata olup 

lahn-i celi denilir. 

Bir okuyucu faraza 	kelimesinde•duruş  anında yapaca ğı  

kalkalamn ş iddetinden dal harfinden sonra bir hemze eklese, yahut 
ft - 

c 4_, gibi yerlerde yas' halinde, takdiren var olan med harflerini, 

zamiri uzatm ıyarak yok derse bu hatay ı  i ş lemiş  olur. 

Mecmaatün Mine'l-K ıraa adl ı  kitapta Aliyyül-Kariden naklen 

şu kaydedilir• "Kur'an lahn-i celiden kurtarmamak haramd ır. Zira 

ihlas etmek farzd ır. Farz ın terki haramd ır. 10  

Kur'ân- ı  Kerimi lahn-i hafiden ( 	• J) kurtaracak kadar 

tecvid bilmek hususunda da baz ılar ı  vacip bazıları  müstehapt ır demi ş -

lerdir. Lahn-i hafi; harfin kendisinden ayr ılması  mümkün olabilen ar ızi 

s ıfatların değ iş tirilerek okunmas ına denir. Ihfay ı , kalbi, ızharı , idğ âmı , 

ğunneyi terketmek istilâ harflerini ince okumak, ince okunacak harf-

leri kalın okumak, bir elif miktar ı  uzatılacak yeri fazla uzatmak, fazla 

çekilecek vacip medleri bir elif miktar ı  çekmek, manay ı  bozmadığı  

takdirde ş eddesiz bir harfi ş eddeli okumak, daha toplu bir ifade ile tec-

vid kâidelerine riâyet etmeden Kur'ân- ı  Kerimi okumak lahn-i hafidir. 

10 Muhammed (veya Mehmed) Rafi' b. Hüseyn Zuhdi: Mecn ıüatün Mine'l-Kırâa H. 1197 s: 

146. Bu kitap baz ı  müelliflerin k ıraât ve tecvidle ilgili mecmualarm ı  muhtevidir. 
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Yine mecmu'ada 	 Kur'ân ı , yapılacak lahn-i hafi- 
lerin bir kı smından uzak tutman ın vâcip, bir kı sm ından ise müstehap 

olduğu görüşü zikredilir 11  

Tecvidin hükmü ile ilgili CezerVnin a ş ağı daki beytini tetkikte fayda 
vard ı r. 

.) 	 ,....., • .. 	e 	(..) 

;■3J  1 ...,Cil -, (.5-; a  ■ 	',i--:,J _3_, .... 	...  

Ii o 	 o 	rw ,, o •-•, o 
1.) •  

j..; I 	4J 

5", 

"Tecvid kâidelerini ö ğ renmek Kur'ân okuyan herkese liz ımdır. 
Kur'ânı  tecvid ile okumayan bir kimse isim (günahkâr) olur. Çünkü 
Kur'ân ind-i ilihiden tecvid ile nizil oldu.Ve bu Kur'ân da bize bu tec-
vid ile beraber vas ıl oldu. O, tilâvetin süsü, kıriatın ve edânın zineti-
dix."12 

Ş eyh Cezeri En-Ne ş rinde, Ebu Abdullah Nasr b. Ali b. Muhammed 
e ş -Ş iraziden şunu nakleder. "K ıriatta edin ın güzelliğ i farzd ır. Her 

okuyucu üzerine de hakk ı  ile Kur'ân ı  okumak, O'nu tecvidin kabul 
etmediğ i lahin ve değ iş ikliklerden korumak vâciptir." Cezeri devam 
ederek şu bilgiyi de verir. "Baz ı  ilimler Kur'ânda edâmn güzelli ğ inin 

vudibiyyetinde ihtilâf etmi şlerdir. Bir kı smı ; kıriatın farz oldu ğu yer-

lerde mükellef üzerine lafz ın tevcvidi, harflerin hakk ı  ile okunmas ı  ve 

edâmn güzelliğ i vâciptir der. Bir k ı smı  da kim ne maksatla okursa oku-
sun Kur'ândan okuyuca ğı  bir ş eyi tecvid üzere okumas ı  vâciptir. Onda 

yap ılacak de ğ iş iklik ve hataya izin yoktur. Allah 1.;T"ji J 	J 

adi L.5 	(Onu her türlü) tenakuz ve ihtilâftan âzade, dosdo ğ ru 
„L_  
arapça bir Kur'ân olarak (indirdik) Tâki (kötülerden) sak ınsınlar " 13  

buyurdu demektedir. 

Hidiyetül-Müstefid sahibi ise: "Tecvid ilminde ş iriin hükmü nedir, 

sorusuna şu cevab ı  veriyor. Tecvidin farz- ı  kifâye oluşunda hilâf yoktur. 

Onunla amel etmek ise mükellef ve müslüman olan her erkek ve kad ına 

farz- ı  ayndır."14  

11 Meemuatün 	 s: 146 

12 Taşköprüzâde: Ş erh'u-Mukaddime, eş -Ş eyhu'l-Cezer1 min Ilmrt-Teevid 1310 s: 5-6 

13 En-neşr I, s: 211-212 

14 EM Reyme Es-Seyyid e ş -Ş eyh Muhammed el-Mahmud: Ridâyetin-Müstefid fi Ah-

kâmft-Teevid, Kahire s• 5 
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Vlemamn; vacip olan, ancak Kur'an' lahn-i celiden kurtaracak ka-

dar tecvid, terfi.' ve tahsil" bilmektir. Ilim isteyen kimse teevidi hiç 

bilmezse Kur'an ı  üstaz- ı  kâmilin ağ zından teevid üzere ö ğ renir. Belki 

muteber olan ancak budur. 15  dediklerini söyleyenler de vard ır. 

Mühim olanı  tecvidi hem nazari hem de amelî olarak bilmektir. 

Nazariyat ını  bilmeden yap ılan ameli tatbikat taklidden ileri gidemiye-

cektir. Ö ğ renmek isteyen her iki yönünü de gerekli kaynaklardan ö ğ -

renmelidir. 

Bizlere, her konuda oldu ğu gibi Kur'ân- ı  Kerimin kıraatı  konusunda 

da en güzel örnek te şkil eden Hz. Peygamber'e (S. A. V.) tabi olmak 
dü ş er.Çünkü Peygamberimiz her i ş inde ve her sözünde Allah'ü Taala'n ın 

emirlerine uydu ğu gibi Kur'ân okuma hususunda da Allah' ın emrine 

uymu ş tur. Kur'an terfil üzere okumu ş , sahabeye de aynı  tarz ı  emir 

buyurmu ş tur. M. Tayyip Okiç "Hz. Peygamberin Kur'ân- ı  Kerimi oku-

yuş  tarz ı  tertil idi. Esasen bu husustaki vahi de öylece emretmektedir." 16 

 der 

Zeyd b. Sâbitten (R . A .) gelen rivayete göre Peygamber Sallallâhü 

aleyhi vesellem: j..; L—S--  cjI ),_11 6.) I 

"Muhakkak Allah, Kur'an ı  indirildiğ i gibi okumaklığı  sever." 17  buyur-

muş tur. Allah' ın seveceğ i okuyuş  tarzı  şüphesiz ki, TERT İ LD İ R. 

Yala İbn-i Malik'in ricas ı  üzerine Hz. Peygamberin k ıraatı  hakkın-

da Vmmü Seleme ş unu söylemi ş tir. 1,_; "Onun 

kıraatı  harf harf üzeredir." 

Hz. Peygamber Kur'âm okurken uzatmalara (meddelere) bilhassa 

riayet ederdi. Enes Malik, Katade'nin bir sorusuna: 

I„LA  "Hz. Peygamber uzat ılması  icabeden harfleri uzat ırdı" 18  demiş tir. 

Demek oluyor ki, Kur'an ı  kıraat ederken yani okurken Hz. Pey-

gamberi örnek alaca ğı z. Onun riayet etti ğ i TERTİ L esaslarına biz de 

riayet edece ğ iz. Bu konuda Peygamberimize uymak demek, bize kadar 

tevâtüren gelen K ıraat- ı  Aş ere (On K ıraat) yi bilmektir. Ş ayet bu 

15 Meemfmtün 	 s: 145 
16 Kur'ân-1 Kerimin Usl ılp ve Kiraâti s: 21, 
17 En-Neşr, I, 208 
18 En-Neşr: I 208; Kur'ân-1 Kerimin Uslill ı  ve Kirââti s. 21 
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mümkün de ğ ilse yazılı  veya sözlü olarak yine bize kadar aktar ılan 

tecvid esas ve kâidelerine vak ıf olarak Kur'an! okumakt ır. 

Kıraat ilmi diğer konular ı  ile beraber tecvid ilmini de bünyesine 
alarak incelemeye çal ışı r. Ancak tecvid ilmi kendisini ilgilendiren kâide-
leriyle bir cüz olarak k ıraat ilminden ayrılabilmektedir. Bu husus 
ş öyle de ifade edilebilir: Tecvid ilmi luraat ilminin bir dal ı  say ılabilirse 

de ehemmiyetine binâen ayr ı  bir ilim olarak mütalaa edilmi ş tir. 

Her müslümanın bilhassa her hafı zın kıraat ilmi ile me ş gul olması , 
onu tahsile çalış ması  mümkün olmıyabilir. Fakat o ilmin bir parças ı  
durumunda olan teevidi bilmesi ş arttır. Hele Müezzin, İ mam, Vâiz, 
Müftü ve Kur'ân ö ğ retmeni olmak niyetinde olanlar için farz- ı  ayn du-
rumundad ır. 

Tecvid ( 	) kelimesi 	fiilinden mastard ır. Lügatta bir 

ş eyi güzel etmek, ho ş ça ve latif bir ş ekilde yapmak demektir. Ist ılahi 
bakımdan birbirine yakın tarifler yap ılmaktadır. Bunlar ı  ş öyle s ıralaya-
biliriz. 

Tecvid: Zat ve s ıfat ve haysiyyetiyle hece harflerinin ahvalinden 
bahseden Kur'ân ilmidir 19  

Hafızlarımı zın, anlaşı lmas ı  kolay olması  hasabiyle her zaman mü-

racaat ettikleri Karaba ş  tecvidinde şu tarif yer almaktad ır: 
„ 	o h 	• 

j.5 	 I 
- 

- 
L}.5.. 

rı; 
j "O (tecvid), harflere s ıfatın herbirinden 

„ - -  
lazım gelen hakkını  ve müstehakkını  verir. Ve herbir harfi asl ına 
reddeder." 20  

dan maksat harflerin Azmi, de ğ iş miyen s ıfatlarıdır. 

kelimesi harflerin ar ızi sıfatlarmı , 41,0 	ise mahreclerini ifade et- 

mektedir. 

Bu tarife göre tecvidi ö ğ renen bir kimse, tevcidin mevzilu olan hece 
harflerine ait hakiki s ıfatları , arızi (sonradan has ıl olan) s ıfatları  ve 
çıkış  yerlerini (mahrecleri) bilen ve tatbik eden kimse durumuna girer. 

19 Hafız Mehmed Nuri: Sualli ve Cevapl ı  Tecvid İ stanbul 1331 s: 3 

20 Ş eyh Abdurrahman Karabâ ş i: Karaba ş  Tecvidi s: 4 (Kenar not) 
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Celâleddin Karak ı lıç Birgivrnin Dürriyetim adl ı  eserinin birinci 

sahifesinden aldığı  ş u tarifi eserinde zikreden. 	
s 	

>, -1 I 
-9  

L:9 	 C12...G. 	Cer.j 	 " e c 

vid öyle bir melekedir ki, herbir harfe laz ım olan hakkının ve müste- 
z 

hakkını  sülraletle vermeye kâdir olunur. 	dan maksat laz ımi s ı - 

fat, 	
; 	s

dan maksat ar ı zi s ıfatt ır." 21  

Suyati de itkan ında ş u tarife yer verir: "Tevcid; harflerin haklar ı -

nı  vermek ve yerli yerince k ılmaktır Harfleri asl ına ve mahrecine red-

detmek demektir. Onunla (K ıraat konusunda) ifrattan, israftan ve e ğ ri 

istikametten korunulur. Okumay ı  güzelle ş tirir ve kemâle erdirir." 

Diğ er bir tecvid kitab ında ıst ılahi olarak ş u tarif yap ılmaktadır: 
Tecvid; harflerin mahreclerine dikkatle her harfin hakk ını  vererek vasl, 

vakf, med, kasr gibi fil:ayet kaidelerine riâyet ederek Kur'ân- ı  Azimüş -

ş am güzel okumakt ır."22  

Hafı z Ahmed Ziyâüddin, Vesiletül- Ğ ufran adl ı  eserinde ş u tarife 

yer verir: "Tecvid; Kur'ân- ı  Kerimi güzelce okumay ı  bildiren ilimdir. 

Kur'ânı  güzelce okumak herbir harfin mahrecini bilmek ve harflerin, 

layık olan laz ımi ve anzi s ıfatlar ının tamamen hakk ını  vermekle olur."23 

Anla şı ldığı  vechile tecvid ilminin tek gayesi Kur'ân- ı  Kerimi güzel-

ce okuyabilmek için laz ım gelen yolu göstermektir. Esasen Kur'a= 

tilavetine dâir gerekli usul ve kâideler tecvid ilminde tafsilat ıyle gösteril-

miş tir. Bu usullere göre her harfin tam k ıymetini vermek yani; fonetik 

icablara göre her harfi do ğ ru bir ş ekilde telaffuz etmek ilk planda gelir. 

Sesli harfleri lüziimuna göre uzatmak (med), laz ım gelen yerlerde durmak 

(vakf), sesleri birbirine mezcetmek (id ğ am), veya kesmek (sekte), tit-

retmek (kalkale) ve ay ırmak ( ızhar) gibi mevzular ı  içine alan ve bu 

husustaki kâidelerden bahseden tecvid ilminin as ıl maksadı   Kelâmul- 
lahı  hatas ız okumayı  temin etmektir. 24  Bu yüzden tecvide fil:ayetin 

— 	-9 	 e .9  
sürü 5k4j1 	, kıraat ın zineti ( 	 ) denilmiş tir. 

) 	 J 

Tecvid; harflerin hakk ını  vermek, onlar ın mertebelerini düzenlemek, 

mahrecine ve asliyetine reddetmek yani oturtmakt ı r.25 

21 Celâleddin Karak ılıç• Tecvid İ lmi Ankara 1963 s: 12 

22 El-Kavlu's-Sadid s: 22 Celâleddin Abdurrahman es-Suyüti: El-itkân Fi Uln ıni'l-Kur'ân 
Mı sır 1951 (Üçüncü bask ı) s: 100 

23 Hafız Ahmed Ziyaüddin: Vesiletü'l-Gufran Kastamonu (Yazma) 1327 s: 2 

24 Kur'ân- ı  Kerimin Uslu]) ve Kıraat ı  s: 23 

25 En-Ne şr; I, 212 
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Teevidin vazifesini ve ehemmiyetini dü şünebilen, bunun yan ında 

kendi mesûliyetini müdrik olan her Hafı z- ı  Kiram âyetleri okurken 
gerekli kâidelerden az da olsa inhirâf etmemelidir. Sesine yak ışı klılık 
kazand ırmak için lüzumundan fazla medleri uzatmamal ı ; idğ âm, ıhfâ, 
iklab ve kalkale gibi esaslar ı  tatbik ederken mübala ğ a etmemelidir. 
Kur'ân- ı  Kerimin okunu ş  tarzını  sesinin seyrine de ğ il, sesinin çıkışı m 
ve seyrini Kur'âmn k ıraat ına uydurmandır. Teganniden uzak kalmak 
suretiyle okuyu ş ta makamlar ı  uygulamak yerinde olur kanaatindeyim. 

Hakkını  vererek Kur'an okuyan ve dinleten haf ızlarımız olmakla 
beraber mahalli melodilerle kar ış tırarak âhengi bozan ve k ıraatı  adeta 
ş arkı  ve gazellere benzetenler de maalesef mevcuttur. islâmiyette bu 
türlü kiraata asla cevaz verilmez. K ıraat ın bu ş ekilde ş arkı  meledile-
riyle karış tırılması  neticesinde . 

a— Kıraat esnas ında sesi titreterek TER' İ D ( 	), 

b— Sesi kald ırmak ve indirmek suretiyle med yerlerini fazlas ıyle 
uzatmak veya meddin bulunmad ığı  yerde med yaparak TADR İ B 

k 	)' 

c—Tabii ve mutad fil:ayet tarz ını  b ırakıp sanki hu ş ûdan ağ layacak 

gibi bir tarza geçerek TAHZIN ( 	) 

d— Lüzumsuz yerde ş edde yapmak, harflerin mahreclerine dikkat 
etmemek gibi asla tasvip görmeyen haller ortaya ç ıkmış tır. Bunlardan 
mutlaka kaç ınılmalıdır.26  

İ mam Cezeri Kur'ân- ı  Kerimin okunu ş  tarz ını  tecvid kâidelerine 
bağh olmak ş artıyle üç ş ekilde mütalaa edildiğ ini kaydeder. 

1— TAHK İK ( 	) : Bir ş eyi eksiksiz ve ziyadesiz hakk ı  

ile yapmakta mübala ğa etmektir. Bir ş eyin hakikat ına ermek, künhüne 
vakıf olmak, nihayetine eri ş mek demektir. Kurra indinde tahkik; her 
harfin hakkını  vermek, uzat ılacak yerleri gerekti ğ i kadar uzatmak, 
hareke, ı zhar ve ğunneleri okuyu ş  hassasiyetinin en son imkan ını  kul-
lanarak okumakt ır Bir harfi di ğ erine karış tırmadan tane tane okumak-
tır. Buradaki mübala ğ a, Kur'an okurken riâyet edilmesi icabeden kâide 
ve esaslar ın dışı na çıkmak de ğ ildir Sakin olan harflere hareke verir-
cesine, ğunne yap ılması  icabeden nûn harflerinde ğunne ölçüsünü a ş a- 

26 Kur'ân- ı  Kerimin Usla ve Kırâat ı  s: 20 
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rak ğunne yapmak de ğ ildir. Buradaki mübâla ğa, kâidelere en son nok-

tas ına kadar dikkat etmek ve hakk ını  vermek demektir. 

Cezeri, "tahkik tertilden bir nevidir. Her tertil tahkik demek de ğ il-

dir. Kırat imamlarmdan İ mam Hamza, bir rivayete göre Ver ş , Kutay-

be, baz ı  Mı sır ve eksen Irak okuyucular' bu yolu seçmi ş lerdir" der. 

2— HADR ( 	Sür'atli okumak demektir. Sür'at bak ımından 

tahkik ş eklinin tam z ı ddı dır. Tertilin hududunu a ş mamaktır. Kur'ân- ı  
Kerim'i l ı adr usûlü ile okumak kıraat kâidelerine yine hakk ını  vermek 

fakat sür'ati art ırarak okumakt ır. Medleri müsaade edilen asgari de-
receye indirerek okumakt ı r. Mesela medd-i munfas ılları  bir elif, medd-i 

muttas ılları  iki elif uzatmak gibi. Hafı zlar, Kur'an' ba şı ndan sonuna 

kadar okumak istediklerinde ço ğu kere bu yolu tercih ederler. Fakat 

okuyu şun sür'atinden tecvidin veya tertilin hududu ekseriya a ş dı -yor. 

Ve kıraat haysiyeti yok oluyor. Bilhassa ihfâ, id ğ âm, kalkale ve ğunne 

gibi kâidelerden eser kalm ıyor. Hatta harflerin ço ğu yutuluyor. Bu 
durumda manevi mes' ılliyetin derecesi ne olur bilemem. 

Hadr usûlü ile Kur'ân okumay ı  kıraat imamlar ından İbn-i Kesir, 

EM" Ca'fer, Ebû Amr, Yakup, Kaltin, Isbahani ve bir çok Irak okuyucu-

ları  benimsemi ş lerdir. 

3—TEDVİ R J, 	): Bu okuyu ş  tarzı  da tahkik ile hadr ş ekil- 

'erinin ortas ında bir usuldür. Her iki yöndeki me şrû mübala ğ ayı  b ı -

rakıp orta yolu tercih ederek okumakt ır. Bu, kıraat imamlarm ın ekse-

risinin seçti ğ i ve beğ endiğ i bir yoldur. Tecvid kâidelerine riayet yine 

var olmakla beraber medd-i munfas ıl ve muttas ılları  üç yahut dört 

elif uzatarak okumak bu usûlün özelliklerinden biridir . 27  

Ş unu itiraf edelim ki, bugün müslümanlar ın Kur'ân okuyabilen-

lerinin pek ço ğu tecvidi bilmezler Taklidi olarak da düzgün okuma im-

kanına sahip değ ildirler. Hal böyle iken müslüman kitab ını  okumas ın 

mı ? Elbette okusun. Fakat yapt ığı  ve yapmas ı  muhtemel hatalar ın 

izâlesi için elindeki imkan ını  kullanmal ı  ve affı  için de Cenab- ı  Allah'a 

düâ ve niyazda bulunmal ıdı r. 

Netice olarak diyebiliriz ki, tam hakk ını  vererek Kur'an" okumak 

isteyen müslüman, ister bir üstad ın ağ zından dinleyerek ö ğ rensin ister 

kitaptan ö ğ rensin tecvid kâidelerini bilerek ve tatbik ederek okusun. 

27 En-Ne ş r; I, 205-207 
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İ STIAZE Ve BESMELE 

Hangi maksatla olursa olsun Kur'an' Kerimi tilavete (okumaya) 
- 

ba şlarken istiaze yani _,..j1I,j02:2• 
(J' 

 ,:d_, J p  ile baş lamak 
ç•--- • 

icabeder. Buna vacip diyenler
- 
 olduğu dibi sünnet diyenler de vard ı r. 

Istiâzeyi aç ıktan yapmak kürilerin (okuyucular ın) ekseriyeti tarafın-

dan benimsenmi ş tir. Ancak mütevâtir luraat imamlar ından Nafi' b. 

Abdurrahman b. Ebi Nuaym el-Leysi el-Medeni ile Ebü Ammare 

Hamza b. Habib b. Ammare el-Küfi ez-Zeyyad' ın gizli söyledikleri 

rivayet edilmektedir. Şunu bilelim ki, e ğ er bizi dinliyen varsa isti-
âzeyi aç ıktan yapmak, e ğer yoksa ayn ı  zamanda namaz k ı lıyor isek 

gizli olarak söylememiz daha evlad ı r. 28 

İ ster bir surenin evvelinden ister ba şka bir yerinden k ıraata ba ş lı -

yalım bu mübarek cümleyi okuyarak ba şhyaca ğı z. 

i7 	ı  
-7 1.-›- 

-) 
(:)L

ı
iı 	• 	41 	 lafzım Kur'ün- ı  Kerimi okurken 

-t.- • 	- 
bir anda fazlaca söylemek caiz de ğ ildir. Yalnı z her sabah namaz ından 
sonra okunmas ı  müsbtehab olan Ha ş r suresinin son üç ayeti kerimesinden 
evvel fazla istiâze yapmak caiz ve evlad ır. Bu hususta şu Hadis-i Ş erif 

.9 ••• 

rivayet edilmi ş tir. "Kim sabahleyin üç defa 
• 

• A 	 dedikten sonra el-Ha şr suresinin so- 
4."- • 	 (47. 
nundaki üç ayeti okursa Allah (C . C .) ona ak ş ama kadar isti ğ far ede 

cek yetmi ş  bir melek tevkil eder. O kimse o gün ölürse ş ehid olarak 

ölür. Akş ama çıktığı  zaman okursa yine böyle olur" 29 

Besmele-i Ş erifenin okunu ş una (tilavetine) gelince: lafz ı . 

° 

	

Il 	 °olan bu mübârek söz sadece teybe su- 

	

- 	, 

resinin evveli hariç di ğer bütün surelerin ba şı nda vard ır. 

Enfal Süresi ile Teybe Süresinin aras ında besmelenin bulunma-

yışı m izâh tefsiri ilgilendirdi ğ inden üzerinde durm ıyaca ğı m. Ş u kada-
rını  belirtelim ki, Teybe suresi enfal suresinin devam ı  mı  yoksa ayr ı  bir 

28 Ilimid b. el-Hac Abdu'1-fett8h 	 Zübdetü'l- İrfan İ stanbul H. 1312 s: 6; El-Kav- 

lu's-Sedid sh: 20-21; Ali Muhammed ed-Dabba ğ : İ thafu'l-Berera 

Mı sır 1935 s: 174 

29 Hasan Basri Çantay: Kur'ân- ı  Hakim ve Me181-i Kerim İ stanbul 1953 h. 1372; III, 1006 
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sure mi oldu ğu, Eshab- ı  Kiram aras ında ihtilafl ıdır. Nüzülü zamanında 

da Resûlü Ekrem (S . A .V .) besmele yaz ı lmasını  emretmemi ş tir.30  

Elmalı% Muhammed Hamdi Yaz ı r besmele ile ilgili ş u bilgiyi verir. 
"Kur'ân- ı  Kerimde iki besmele vard ır. Birisi surelerin ba şı nda yaz ılan 

müstakil besmele, di ğeri Neml suresinin ıt,„; 1 j 	 • A 4-;1 
o 11 ,111 	âyetindeki besmeledir. Bu besmele bu â- 

yetin bir cüz'ü oldu ğu sarâhatle malumdur. Kur'ân- ı  Kerimin bir 

ayeti olduğunda şüphe yoktur. Fakat sure ba ş larında yaz ılan ve her 

sureyi birbirinden ay ıran ve kıraata ba ş larken okunan besmeleye ge-

lince; bunun o surelerden birinde veya her birinde dahil bir ayet, 

yahut bir ayetin bir parças ı  veyahut Kur'ândan re'sen bir cüz'i- Tam 

olup olmadığı  öbürüsü gibi bedihi olmad ığı ndan bu besmelenin ne ol-

duğu tayini bilhassa iman, salât ve k ıraat meseleleriyle alakadard ı r. 

Sa'd b. Cübeyr, Zühri, Atâ b. Mübarek ve İ mam ş afii besmelenin, 

başı nda bulunduğu her sureden birer ayet oldu ğuna kafi olmu ş lard ır. 
Bunun için namazda besmeleyi cehren okurlar. Besmeleler Kur'ân 

olmasa idi, selef bunlar ı  Mushaflara yazmazd ı  demektedirler. 

İ mam Malik hazretleri ise Sûre-i Njeml'deki âyetten ba şkasında 

besmelenin Kur'ân olmay ıp fasl'ü teberrük için yaz ıldığı na zâhip 

olmuş , binâenaleyh namazda ne cehren ne de gizli okunmas ı  muvafık 

olmaz demiş tin Bunun için Malikiler namazda okumazlar. 

Hanefiye'ye gelince sahih mezheb ş udur: Sürelerin evvelindeki 

besmele ba ş lı  ba şı na bir münferit ayet olarak Kur'ândand ır. Sürelerin 

hiç birinden cüz olmayarak aralar ını  ayırmak ve ba ş langıçta teberrük 

olunmak için nazil olmu ş tur. Mâdemki Mushafın iki kapa ğı  aras ında, 

Kur'ândan ba şka bir ş ey yazılmadığı nda ittifak vard ır. O halde süre 

baş larındaki besmeleler Kur'ândand ır. Mademki başı nda bulunduğu 

surelerden cüz oldu ğuna dâir sarih bir delil yoktur. O halde hiç birin-

den cüz de ğ ildir. Besmele bütün surelerden müstakil bir ayettir. Fatiha 

gibi her namazda okunmas ı  vacip de ğ ildir. lakin gerek namazda ve ge-

rek haricinde her k ıraat ın ba ş lang ıcında okunmas ı  sünnettir. Bunun 

için namaz ın her rek'at ında kıraatın evvelinde okuruz. Ortas ında oku-

mayız. Fatiha ve ona eklediğ imiz sûreyi aç ıktan okuduğumuz namaz-

larda da cüz olarak anla şı lmamas ı  için besmeleyi gizli okuruz. Bunda 

Hanefiye müttefiktir. 31  

30 Kur'ân- ı  Hakim ve Melli Kerim I, 270 

31 Elmalı 'lı  Muhammed Hamdi Yaz ır: Hak Dini Kur'ân Dili Yeni Mallli Türkçe Tefsiri İ s-

tanbul 1935 I: 15-17 
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Mehmed Zihni Efendi de bu konu ile ilgili olarak ş öyle der: "Mebde-i 

Kırat (K ıraata ba ş lama yeri) sure ba şı  olmadıkça....1 den sonra 

besmele çekmekte karii (okuyucu) muhayyerdir. Sure ba ş larındaki 
besamil-i ş erife terk olunmaz. Onlar Kalem-i vahiy ile mektup bulun- 
duğundan Kur'ând ır. Ne Sûre-i Fatihadan ve ne di ğer sûrelerden cüz 

değ ildir. Fatiha senesinde d ıraz- ı  teberrük ( 	 sair sûre- 

lerde de haddi fas ıl (hudûdu ay ıran) olmak üzere müstakil bir âyettir. 
Meyanında (aras ında) vaki olduğu iki sûreden ne üst taraftakinin âhiri 
(sonu) ve ne alt taraftakinin evvelidir." 32  

İbn el-Cezeri en-Ne ş r Fi'l-K ıraat el-Aşr adli eserinde bu mes'eleyi 

ş öyle zikretmektedir: 

"Besmelenin ayet olup olmama hususnda be ş  görü ş  vardır. Birinci 

görüş e göre besmele sadece Fatiha sûresinden bir âyettir. Mekke, Küfe 
ehli ve bunlara uyanlar bu görü ş tedir. İkinci görü ş e göre besmele, her 
sürenin ve Fatiha'n ın evvelinde bir âyettir. Sahih olan budur. Ş afii 

mezhebine ve ona muvafakat edenlere göre böyledir. Üçüncü görü ş e 

göre besmele, Fatiha'mn evvelinde bir âyettir. Di ğer sûrelerin ba şı n-

daki, âyetlerden bir parçad ır. Bu Ş afiin ikinci bir görü şüdür. Dördüncü 

görü ş e göre besmele, her sürenin evvelinde müstakil bir âyettir. Süre-
den değ ildir. Ahmed b. Hanbel'den, Ebu Daviid ve onun ashab ından 
meşhür bir rivayettir. Bunu Ebu Bekr er-Razi, Ebu Hanife'nin ashab- ı  
kiramından olan Ebu'l-Hasan el-Kerhi'den hikâye ederek anlatm ış tır. 
Be ş inci görü ş e göre besmele, ayet de ğ ildir. O sûre evvellerine teberrük 
için yazılmış tır. İmam Malik, Ebu Hanife, es-Sevri ve onlara uyanlar 
bu görüş tedirler. Ayrıca Cezri bu görü şlerin hepsi doğ rudur. Buradaki 

ihtilaf kıraat ihtilafına benzemektedir diyor. 33  

Cezeri aynı  eserinde Hicri 64 senesinde Ş am'da vefat eden ve alim 
bir zat olan Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed Es-Sehevrnin şu görüşünü 
nakleder: 

"Besmelenin Fatiha süresinin evvelinde bir ayet oldu ğunda bütün 
kurra ittifak halindedir. İbn-i Kesir, As ım, Kisai besmelenin her süre 
evvelinde bir ayet oldu ğunu kabul ediyorlar. Hamza, sadece Fatiha'dan 
bir ayet oldu ğunu kabul etmiş tir. Ebu Amr, Kahin ve ona tabi olan 
Medine karileri besmelenin Fatiha sûresinden bir âyet oldu ğunu kabul 
etmiyorlar." Cezeri buna cevaben: 

32 El-Kavlu's-Seclid s: 20-21 

33 En-Neşr; I, 270 
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"Sehevi besmelenin her sûrenin ba şı nda âyet oldu ğuna inanıyorlar 
dese idi cür'et olurdu. Çünkü Fatiha'dan ba şka her süreden âyet oldu-
ğuna dâir nas yoktur. Kâlûn ve ona tabi olan Medine okuyucular ının, 
Fatiha nın ba şı ndaki besmeleyi âyet saymazlar, sözü de tetkike muh-
taçt ır. Çünkü Nafiin (k ırâat imam ı  olup Kâlü'nun hocas ı dır) en emin ve 
en kıymetli arkada ş larından İ shak İbn Muhammed el-Museyyibi'den 
rivayet edilmi ş tir ki, ş öyle demektedir: "Nâfi'e besmelenin okunmas ı  
hakkında sordum. O bana okumam ı  emretti. Ve bunun Fatiha'dan 
bir âyet olduğuna ş ehâdet ederim. Bunu Allah indirmi ş tir." dedi, 
der.34  

İ mam Nâfi'in görü ş ü ve inanc ı  bu olduğuna göre onun talebesi Kâ-
lûnun 	ba şı ndaki besmeleyi âyet saymamas ı  mümkün de ğ ildir. 

Bütün kırâat imalar ı  Tevbe süresinin evveli hariç di ğer sürelerin 
evvelinde besmele çekerek okumaya ba ş lamada ittifak etmi ş lerdir. 

Tevbe süresinin evvelinde de besmelenin hazfi hususunda birle ş miş -
lerdir. Isterse bir evvelki süre olan Enfâl sûresi Tevbe sûresine vasle-
dilerek okunsun durum yine ayn ı dır. Sahih olan da budur. 

Ş ayet herhangi bir sürenin evvelinden de ğ il de ba şka bir yerinden 
okumaya ba ş lanıhyorsa, okuyucu burada besmele ile ba ş lamakta veya 
besmelesiz ba ş lamakta muhayyerdir. Her ikisi de câizdir. Bütün mez-
heblerin görü şü budur. Bu durumda Irak bilginleri besmeleyi okuyarak 
kırâata ba ş lamayı , Mağ rib ve Endülüs bilginleri besmelesiz k ırâata 

ba ş lamay ı  seçmi ş lerdir35  

Bugün ba ş ta Anadolu müslümanlar ı  olmak üzere İ slam âleminin 
ekserisi Tevbe süresi dâhil bütün sürelerin evvelinden veya herhangi 
bir yerinden okumaya ba ş lıyacaklar ı  zaman hem istiâzeyi hem de bes-
meleyi okumaktad ı rlar. 

Ancak Tevbe süresinin d ışı nda bu ameliye do ğ rudur. Tevbe süresi 

özel bir durum arzeder. Bu sürenin ister evvelinden ister di ğer herhangi 
- 

biryerindenk~adeCe 	 deyip 
-e"- • 	- 	

. 

besmeleyi okumadan ba ş lanmalıdır. Besmelenin okunmas ı  ise hem Hz. 

Osman (R.A.) ın istinsah ettirdi ğ i Mushaflara hem de icmâa ayk ırı  dü- 

34 En-Ne şr; I, 271 

35 En-Ne şr: I: 264-265 Ş eyh Ahmed k Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Abdulgani 

ed-Dımyiti eş -Ş afil İ THAF Matbaayı  Amire 1285 s: 150 

Zübde: s: 6 
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da da !"" L. C,,; 

	aüI 	° 

 veya 	jjj 

yi unutmamal ıyı z. 

demeyi, kıraatın sonun- 

_,Q, diye nihayet verme- 

ş er. Bir evvelki sürenin son cümlesi olan 	 .I.‘A U 

lafz ını  Tevbe süresinin evveline vaslederek okur isek istiâze dahi ter-
kedilir. 

Zübdetü'l- İrfan sahibi der ki; "E ğer kırâata Tevbe süresinin ev-
velinden de ğ il de diğ er herhangi bir yerinden ba ş lanı lıyorsa besmele 

çekmeden baş lamak sürenin evveline tebâiyyetten dolay ı  daha evlad ır."36  

Zihni Efendi de aynı  ş eye değ inerek: "Sûre-i Berae'nin evvelinde 
besmele olmadığı  için okunmaz. Esnas ından dahi ba şlansa yine yalnı z 

.3! 

J- y I okunur."37  der. 

Netice olarak diyebiliriz ki, Tevbe süresi hariç di ğer bütün süre- 
•••• 

lerin neresinden olursa olsun okumaya ba ş larken 	4&t-J j...c• 

Man.ayı  bilenlerce Mülk süresinin sonunda ;:,,.43 - 
	

4,3 I 

Cl(ıyame süresinin sonunda -S, veya , 	 , Tin süresi- 

nin sonunda da 	 "Sp, 	-S; denmesi çok 

yerinde olur. 38  

TECVİ D İ LMİ Nİ N KONUSU 

Teevid ilminin konusu heca harfleridir. ( 	 Harf ise; 

yaratıhşı nın icab ı  insamn içerisinen gayr-i ihtiyari bir nefes veya soluk 
çıkar. Bu nefes irade kuvvetiyle ç ıkar ve i ş itilirse ses olur. E ğer bu ses 

(mahreclerden) ç ıkış  yerlerinden birine dokunup ç ıkarsa buna harf 
denilir. Mahrec ise harfin ç ıktığı  ve sesinin i ş itildiğ i yere denilir. 

Harfler ikiye ayr ılır: 

1—Asil olan harfler 

2— Fer'i olan harfler 

36 Zübde: s: 8 
37 El-Kavlu's-Sedid s: 21 
38 El-Kavlu's-Satlid s: 21 fy...Z.:enne.ı) 

 



1— Arapcada aslî harfler yirmi dokuzdur. Bunlar:C 
C ûûv I 

r  J 	(.3 ,j 	 L.rd 	' 
harfleridir. Ancak bu harfleri tek tek söyler veya sayarken müsemmâlar ı  
ile saymand ır. Müsemmâlar ı  ise, harfin kendisi ile beraber söylenen faz-
la harf veya harflerdir. Müsemmâlar ı  yalnız söylemek mümkün de ğ ildir. 
Daima bir fathal ı  harf z ımnındd söylenirler. 39  

Bu 29 harfin isimleri üçer harfi kelimelerden ibaret olup ş öyledir: 

O ı . 	 o ı 	 O 	 ı . O 	 ı .0 ı  

rt.)  JI 	JI 	 0.L.; 4.3 	( 	 I 
0, o

:Cl;t_iı-e ÇLb .›1y 	t44* 

( .31);k1 	je 
coı, 

Harf isimlerinin söyleni ş  ş eklini 

O 	 •••• 	 O 	 o 40 c' 0. 1 	_  
sl...03 il 	(.1 	 r  

  

• 

  

    

     

	

ş i3y143--sırtaar: 	° L)1-  °J1-.5 C, C, ° , 	C; ı :, 

	

ti 	° 	 Cİ, 	 ecsi; 

.avx 
müellif harf isimlerinin okunu şu esnâs ında ortaya ç ıkan baz ı  

tecvid kâidelerine temasla; hemze yerine elif demek câizdir. Iki ş er harfli-
lerin medleri tablidir ki, bir elif miktar ı  çekilirler. Hemzeden gayri olan 
üçer harfliler medd-i lâz ımın hafif olan harfler k ısmındandırlar. Dört 

elif çekilir. ile isimleri ise medd-i lin dir ki, iki yahut üç 

elif çekilir." Ayrıca şunu da ilâve eder: Eliften yaya kadar olan tertip 
mahrecler tertibi olmay ıp lügat bilginlerinin tertibidir. 42  

Kifâye sahibi; müsemmâlar ı  birer harften ibâret olup e ğer sâkin 

oldukları  halde say ılmak murad olunursa elifin evveline bir fethal ı  
hemze, diğ erlerinin evveline kesreli bir hemze getirilir. ol T v I diye 

39 Bunlar için bak: Meemûattün Mine'l-K ırâa s: 130; IlâzâKitâbu'l-Kifâye 5.3-4; Süallive Ce-

vablı  Teevid s: 3; Teevid Ilmi s: 13. En-Ne şr; I, 201 

40 frûztı  Kitabu'l-Kifaye s: 3-4 

41 Meemûatün Minel-Kırâa s: 130 

42 Meemûatün Mine'l-K ırâa s: 130-131 

Not: İ smi geçen teevid kaideleri ileride tafsilat ı  ile anlatılaeaktır. 
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sonuna kadar okunur. E ğ er harekeli olduklar ı  halde sayılırsa sonlarına 

sakin 36  getirilip *A2T c eâ, c * 4::; ş eklinde okunur, der.43  

Bu harflerin say ı sının 29 oluş u med harfi olarak bildi ğ imiz sakin 

elif( I ), ya ( L5 ), vâv ( i  ) harflerini saymad ığı mız içindir. Çünkü med 

harfi olan elifin medsiz olan ı  (gayr-i meddiyyesi) hemzedir. Med harfi 

olan yâ'nın medsiz olanı  (gayr-i meddiyyesi) harekeli ( L5 ), vâv'm 

(geyr-i meddiyyesi) medsiz olan ı  harekeli vâvd ır. Vâv ile yâ'n ın med 

vazifesi görenleri dâima sâkindir. Yani vâv sâkin evveli madmün, yâ 
sâkin evveli meksür olur. Med vazifesi görmiyenler ise bazan harekeli 

bazan sâkin olurlar. 
1.9 
 j_9_,- 

c ..- 	
c 	misallerinde görüldü ğü 

gibi ile (.5 , her ne kadar iki ş er nevi ise de yine müstakil birer harf 

sayılmıyorlar. Onun için hece harfleri 29 itibar olur. 44  

2— Adi harflerin d ışı nda bir de fer'i harfler vard ır. Kur'ân- ı  Ke-

rimde ve fasih kelâmda yer alanlar ı  be ş e ayr ılı r. 

« 	e 	ı 0 	 t," 

a) ( 	 ) = Teshil ile okunan hemze dir. Tes- 

hil; lüğ atta kolayla ş tırmak manas ınadır. Istılahta ise birbirini takip 

eden iki hemzeden ikincisini hemze sesi ile elif sesi veya hemze sesi ile 
vâv sesi veyahutta hemze sesi ile yâ sesi aras ında okumakt ır. Bu 

durumda üç kı sma ayrı lıyor demektir. 

I— Hemze ile elif aras ında bir sesle okunan teshil hemzesidir ki, 
- 

o. I kelimesindeki ikinci hemze bu tip bir hemzedir. Bu hem- 

zede kırâat imamlarınca yap ılan dört vecih vard ır. Bizim burada bile-

ceğ imiz teshil ile okunan hemzenin fer'i harflerden olu şu ve bunun 

Kur'ânda mevcut bulunu şudur. 

II— Hemze ile yâ sesleri aras ında bir sesle okunan teshil hemze- 
5 

sidir ki, 	kelimesinde ikinci hemze buna bir misaldir. 

Hemze ile vâv sesi aras ında bir sesle okunan teshil hemzesidir. 

* 	- ;;YI kelimesindeki ikinci hemze gibi. 

43 Hâzâ Kitabul-Kifâye s: 4 

44 Hâzâ Kitabui-Kifâye s: 6 
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b) 	L:jj 11 = İ mâle ile okunan eliftir. Bu da med harfi olan 

elif ile yâ aras ında bir eliftir. Yâ ( 4s) harfine meylettirilerek okunan 

eliftir. Ş öylede söylenebilir; Elifin üst tarafındaki harfin fetha hare-

kesini kesreye meyilli olarak okumakt ır. kelimesindeki râ ( j) 

harfinden sonra takdiri bulunan elifin (ki bu elif med harfidir) Yine med 

harfi olan ya harfinin vazifesini yapmaya meylederek râ ( j) harfini 

ne tam yukar ı  ne tam a ş a ğı  uzatır. 

9. w 	-% ,-r, - 
c) (   I ) = Sâd- ı  Müş emmeme olup sâd harfini 

()harfine kar ış tırmaktır.Sâd harfiniir bak ıına (j) harfi gibi okumakt ır, 

diye de söylenebilir. J 	kelimesindeki ( 	) harfini .1,1)..3 olarak 

okumak gibi. 

- W-.5 o 	9 ■." 
d) ( 	 5JI ) = Kal ın okunan lâm demektir. c5U2_11 

5 - 
;)_1„,23 gibi kelimelerin Mm harfleri tefhimle ( 	) yani 

Ç-- 
kalın olarak okunabilir. K ırâat imamlar ından VERŞ  bunu böyle oku-
muş tur. 

e) ( 	 İhfâ olunan yani gizlenerek okunan niin 

demektir. Okunu ş ta bu Kanun zat ı  giderek ğunnesi bâki kalmış tır. 
, 

•s misalindeki tenvinden dolay ı  yaz ı lış ta olmayan fakat 

okunuş ta var olan ve kâf harfine u ğ radığı  için ıhfâyı  meydana getiren 

nün gibi.45  

Cezeri en-Ne şrinde ayn ı  taksimatı  yaparken "K ırâatın sıhhatini 
tamamladığı  sebebiyle bu harflerin baz ı sı  fer'i harflerdir" demektedir. 46  

Diğer bir teevid kitab ında, Hafs kırâatında fer'l harflerin üçe ay-
rıldığı  ve bunlar ın da: 1—Nün-u Muhfât, 2— Hemze sesi ile elif sesi ara-
sında bir sesle okunan teshil hemzesi, 3— İ mâle elifi olduğu kayd ı  ge-
çer.47  

45 	( 	harfler için bak: Hâzâ Kitabu'l-Kifâye s:7-8.Teevid ilmi s:13-14.Vesiletü'l- 

Gufran s: 39 

46 En-Ne şr: I: 201-202 

47 Meemistatün 	 s: 131 
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HARFLER İ N SIFATLARI 

) 

Kı sa da olsa harflerin s ıfatlarına temas etmek yerinde olur. 

Sıfat; harfler ile kâim olan manalara denir. Yumu ş aklık gibi. Sıfat 

ile harfin keyfiyyeti, Yani kuvveti, zay ıfı , kılleti, kesreti, bilinir Mah-
rec ile s ıfat; harfi fazlalal ık ve noksanlıktan korurlar. Sa ğ lam bir vücut 
ile tahliye ve tezyin ederler. 

İki harf hem mahrecte hem de bütün s ıfatta beraber olmazlar. 
Mahrecte (ç ıkış  yeri) mü ş terek olan harfler s ıfat ile birbirinden ayr ıhrlar. 

Sıfatta mü ş terek olanlar birbirinden mahrecleriyle ayr ılırlar. 

Harflerin S ıfatlar ı  İ ki Türlüdür: 

1— Sıfat- ı  Mütedâdde 	 Birbirine z ı t ve muhalif 

olan sıfatlard ır ki, ikisinin bir harfte bulunmas ı  mümkün değ ildir. 

Bu s ıfatlar ın hepsi onbe ş  (15) tâne olup bütün hece harflerine 
ş âmildir. 

1— (Hems ) 9— c_tz:2;I ( İnfitâh ) 

2— (Cehr ) 10— (Tefhim ) 

3— f.,.:„Ji t.;..)  (Rehâvet ) 11— .4;:;i: (Terkik ) 

4— ,„:,,,J,;; ( Ş iddet ) 12— .L....,t4,41 (Ismat ) 

5— ;,,L., (Beyniyye ) 13— 4.", (İ zlâk ) 

6— 1,;„,,:.1 	(İhfa ) 14— ) 

7—  JIn, 	l (istifâ1 ) 15— j 14.1;1 (Izhar ) 

8— (31,,J,1 	(Itbâk 

3 	e 
2— Sıfat- ı  gayr-i mütedâdde ( 	 C:4,p ) : Birbirine 

zıt ve muhalif olmayan s ıfatlard ır ki, yukarı da geçen s ıfatlarla bir harfte 
bulunabilirler. Ancak birbirleriyle bir harfte bulunamazlar. Sebebi ise, 
herbirinin ayrı  ayrı  harfe mahsus olduklar ındand ır. Bunlar ın sayı sı  
sekizdir. 
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1— d121; (K alkale) 
	

5— alll 	(istitâle 

2— (Safir 
	

6— 	c),3 	(Lin 

3— (Tekrir 
	

7— ı ..91s l (inhiraf 

4— (Tefe şş i 
	

8— 	ül ç (Ğ unât 

Hidâyetül-Müstefid adl ı  kitapta, harflerin s ıfatı  muhtar olan kavle 
göre onyedidir ve ikiye ayr ılır, denilmektedir. İ ki bölümün izâhı  da 
ş öyledir. 

a) Zıd sıfatlar ( 

b) Zı ddı  olmayan s ıfatlar. ( 	 ) 

a) Z ı d veya z ı dd ı  'olanlar on tâne olup şunlardı r: 

Bu s ıfatın zı ddı  

Zı dd ı  

Zı ddı  

Zı ddı  

Zıddı  

b) Zı ddı  olmayan s ıfatlar ise ş unlard ır: 

c 

;cı cı.L,1* - ı  
Her harf mütedâddeden (Z ı ddı  olan s ıfattan) be ş  sıfat alır. Fakat 

z ı dd ı  olmayan s ıfatlardan ise bir defa bir veya iki s ıfat alır. Bir defa-
da hiç bir ş ey almaz. 

Taşköprülüzâde'nin ş erhini yaptığı  Cezeri'nin ilmü't-Teevid 

( 	
{. 7.; .31 

l_c) adl ı  eserde harflerin s ıfatlan, yukar ı daki son tas- 
, -, 	F " 

nife benzer ş ekilde kı sımlara ayrılmış  ve anlat ılmış tır. 

Hece harflerine âit s ıfatlan harflerdeki devaml ı lığı  veya hazan bu-
lunup hazan bulunmamas ı  yönünden de ikiye ay ırabiliriz. 
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a) Lazuni s ıfatlar 	 olup her yerde harften ayr ılmayan 

s ıfatlard ır. Bu s ıfatlar ın harften ayr ılmas ı  demek; harfin ortadan kalk-
mas ı  demektir. Harfin ortadan kalkmas ı  ise daha önce zikretti ğ imiz 

gibi Lahn-i Celi'yi, Kur'ân ın kıraat ında müsaade edilmeyen büyük 
hata olmu ş  olur. Yukar ı da birinci gurupta s ıraladığı mız s ıfatlar ın ek-

seriyeti laz ımi sıfatlard ır. 

b) krizi s ıfatlar G:4; 	 türlü s ıfatlar harfe bazan la- 

hık olup bazan ayr ılan sıfatlard ır. Harften ayr ıldığı  zaman harf ortadan 
kalkmaz. Ancak lahn-i hafi olur ki, tecvid kâidesine haram olm ıyacak 
derecede muhalefet edilmi ş  olur. Med, kasr, id ğ âm, ı zhar, ihfa gibi 
sıfatlar bu guruba girerler. 48  

HARFLERİ N MAHRECLERİ  

Tecvidde harfin ç ıktığı  yere mahrec denilir. Meharicül-Hur ılf 
tabiri ise harflerin ç ıkış  yerleri demektir. Burada asil harflerin yani 
29 harfin mahrecinden bahsedilecektir. Ancak fer'i harflerden olan 
nina-u muhfât (ihfh olunan, gizlenerek okunan ve ğunne ile varlığı  

belli olan nûn) da kendisinin ba şka mahreci oldu ğu için ta ğ liben asil 
harflerden say ıldı  diye kayıtlara rastlan ır. Fer'i harflerden olan nfin-u 
muhfât, genizden ç ıkar ve mahreci (ç ıkış  yeri) mukadderdir. Bunun 
mahrec-i mahsiı sas ı  olup diğ er fer'i harflerin mahrec-i mahsûsas ı  yoktur. 
Zira onların her birisi asil harflerin mahreclerinde has ıl olur. Mesela: 
İ mâle elifinin bir miktar ı  elif mahrecinden bir miktar ı  yâ mahrecinden 
çıkar. Diğ erleri de böyledir. 49 

Bütün harflerin ç ıktığı  âzâ (organ) say ı s ı  be ş tir. Bu be ş  âzâda ise 
onyedi (17) ç ıkış  yeri olup Yirmi dokuz (29)harf ç ıkar. Bu be ş  âzâ: 

1—Boğ az ile ağı z bo ş luğu olup bir çıkış  yeri var ve üç harf ç ıkar. 

2— Boğ az olup üç ç ıkış  yeri var ve alt ı  harf ç ıkar. 

3—Dil olup on çıkış  yeri var ve onsekiz harf ç ıkar. 

48 Harflerin s ıfatlar ı  için bak: En-Ne ş r: I: 202-205; Mazâ Kitabu'l-Kifâye s: 2-3; Mecmüatün 

Mine'l-Kırâa s: 133-143; Tecvid İ lmi s: 23-35; Hidâyetii'l-Müstefid s: 30-31; İ lmü't-Tec-

vid s: 5 

49 Mecmuatün Mine'l-K ı râa s: 131; Kitabu'l-Kifâye s: 12; El-Kâvlu's-Sedid s: 22 
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4— Dudaklard ır. İki çıkış  yeri olup dört harf ç ıkar 

5— Genizdir. Bir ç ıkış  yeri var ve bir harf ç ıkar. 

Bu hesaba göre ç ıkış  yeri yani mahrec her ne kadar onyedi ise de 
bu yerlerden ç ıkan harflerin say ı s ı  otuz ikiye (32) yükselmektedir. Bu 
da ş undan ileri geliyor. Bo ğ az ile a ğı z bo ş luğundan ç ıkan med harf- 

lerinden vâv ( ) ayn ı  zamanda dudaktan ç ıkar. Ya ( (s) harfi aynı  za- 

manda dilden ç ıkar. Elif (I)  ise aynı  zamanda bo ğ azdan ç ıkar. Burada 

dikkat edilecek bir nokta vard ır. Bu harflerin bo ğ az ile a ğı z bo ş luğundan 
çıkanlar ı  harekesiz ve med harfi vazifesi yapanlar ı dır. Diğer organlar-
dan çıkanları  ise harekeli ve med vazifesi yapm ıyanlard ır. Gayr-i Med-
diyyeleridir. İş te bu üç harf iki ş er defa say ıldıkları  takdirde mahrecler-
den ç ıkan harfin say ı sı  otuz iki (32), ikisi tek harf say ı ld ığı  zaman yirmi 
dokuz (29) dur. ( `>) 

Bir müellif bu hususta derki: "Bo ğaz ile ağı z bo ş luğundan çıkan 

( i) ( (s) c (I)in ciheti bilinen fakat ye ı i bilinmeyen oldukları  için mah- 

reclerine mahrec-i mukadder (var kabul edilen mahrec) denir. Di ğ er 

harflerin hem ciheti hem de yeri belli oldu ğundan mahreclerine mal ı -
rec-i muhakkak denir." 50 

Bir harfin mahreci ve s ıfat ı  bilinmek istenildiğ inde o harfin 
evveline bir hemze getirilip harfi sâkin k ılarak veya ş edde vererek 

o harfin sesi nerede s ıkı lır veya kesilirse mahreci oras ıdır. Yine 

bunun gibi o harfin s ıfatının muktezas ı  olan semeresi ve fâidesi dahi 
o sesin s ıkıldığı  yerde ortaya ç ıkar. Lâkin o harfin gerek mahrecinin 
gerek s ıfatımn fâidesi, onu ş eddelemekle kat'î olarak belli olur. 

Mahreclerin bulunduğu organlara ve bu organlardan ç ıkan harflere 

gelince: 

1—Birincisi boğ az ile a ğı z içinde olan bo ş luktur. Buna cevf 

denir. Buradan (harf-i med) med harfleri dedi ğ imiz vâv ( d) , yâ 

( (s) ve elif (I) ç ıkar. 

2— İkinci organ bo ğ azd ır. halk 	da denir. Burada üç ç ıkış  

yeri olup altı  harf ç ıkar. 

a) Birinci ç ıkış  yeri bo ğaz dibidir. Yani bo ğ azın göğuse birle ş tiğ i 

yerdir. Buradan hemze (Ç) ve he ( ıb ) harfleri ç ıkar. 

50 'laza Kitabul-Kifâye s: 12 
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b) İ kinci çıkış  yeri boğ az ortas ı dır. Buradan bo ğ azı  sıkmamı z neti-

cesinde ayn (I) harfi ile ha ( c ) harfi ç ıkar. 

c) Bo ğazda üçüncü ç ıkış  yeri ise boğ az ın a ğı za aç ılan yeridir. Bo-

ğ azın evvelidir, diye de söyliyebiliriz. Buradan ğayn( I)  harfi ile h ı  
harfi çıkar. 

3— Mahreclerin bulunduğu üçüncü organ dilimizdir. Arapca metin- 
> - lerde el-Lisân ( . 	I) olarak geçer. Bu organda on tane ç ıkış  yeri 

olup onsekiz harf ç ıkar. 

a) Birinci çıkış  yeri veya mahrec büyük dilin sonu (dibi) ve üstü 

ile onun karşı s ı  üst damakt ır. Buradan gâf ( (3 ) harfi ç ıkar. 

b) İ kinci çıkış  yeri gâf mahrecinin hemen hemen ayn ı sı  olup ancak 

onun bir parmak miktar ı  a ş ağı sındadır. Bu yerden kâf (LS) harfi ç ıkar. 

c) Üçüncü ç ıkış  yeri büyük dilin ortas ıyle üst damaktır. Buradan 

sıras ıyle cim ( ), şı n (4.;,) ve ya (1)) harfleri ç ıkarlar. Buradaki yâ 

harfi gayri meddiye olan ı dı r. 

ç) Dildeki dördüncü ç ıkış  yeri, dil yanlar ı  ile kar şı larındaki yan 
az ı  diş leridir. Dil yanlarından maksat; dilin sa ğ lı  sollu iki kenar ı  demek-
tir. Dilin sa ğ  veya sol kenarmın ayrı  ayrı  veya her ikisi birden kar şı la-

rındaki üst yan az ı  diş lere de ğmesiyle noktalı  dâd(u„;)harfi ç ıkar. Buna 

( ) denilir 

Bu mevzuda Meemâatün Mine'l-K ırâa adl ı  eserde yer alan izahat ı  
kaydetmekte fayda görmekteyim. Ş öyle ki; 

"Dilin iki yanı  ile karşı sındaki üst yan az ı  diş leri dâd'a (0,;)mah-

rectir. Dilin iki yarn, solu ve sa ğı  ile veya her iki yan ından birden ç ıkar. 

Lâkin evvelkini çıkaran (dilin sol yanı  ile olan ı  kasdederek) çoktur. 
Ve kolayd ı r. İkincisi ile (sa ğ  kenar ı  ile) ç ıkaran azd ır. güçtür. Ve sevap-
lıdır. Üçüncü ş ekli ile yani her iki kenar ı  ile birden çıkaran ise çok az 

ve nâdirdir. Güç ve Hz. Ömere mahsustur dediler. Sevab ı  ise çoktur. 
Ş imdi (ikiyüz sene evvelini kasdediyor Çünkü eser, Hicri 1197 de mec-
mualar halinde bir araya getirilmi ş tir.) Buhâra'da, Ba ğ dat'ın öteyanı  
olan ş ark beldelerinde, Da ğı stan'da okunan noktalanm ış  dâd'ur. Baz ı  
yerlerde dâd harfini dillerinin ucu ile üst ön di ş lerinin dibinden çıkarır- 
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3 , lar. Hakik:icta bu Tâ-i 1Wühmele (1,) dir. Zira mal ırec, harfin sesinin 

;/ \ ç
ıktığı  yerdir." 

1•. 

\ 	
Derleyici ayr ıca Ş eyh Rı da'nın Safiye ş erhindeki ş u kaydım nak- 

■.: 
leder. "Sahih dâd ( L.,,,,;) söylemenin yolu dilin ortas ını  üst damağ a ve 

kenarını  üst ıdras'a ( 	1 = yan az ı  diş leri demektir) Zay ıfça s ık- 
. 

tırıp dil kenar ı  ile ı dras aras ında bo ş  yer kalıp üfürük gibi bir fışı ltılı  ses 
çıkar. Bu takdirde dilin ucu elbette bo ş ta kalı r. 51  Ç ıkan bu sesin dâd 
harfinin sesi oldu ğu muhakkakt ır. 

Zihni Efendi "Dâd ( u,;) harfi için bizim baz ı  hafı ziarm ettikleri 

tekellüf de fazlad ır. Onun ismi vechile ve Kad ı  ( (.5„;,U ) tabirinde ol-

duğu gibi telaffuz kâfidir" d er , 52 

d) Dildeki be ş inci çıkış  yeri; sağ lı  sollu dil ucu ile üst damaktır. 
Lâm ( J ) harfi ç ıkar. Çoğu kere dilin sağ  ucu ile çıkarılı r. 

e) Altıncı  çıkış  yeri; dil ucu ile kar şı sındaki iki üst ön di ş lerin 

etleridir.Buradan Min Q) harfi ç ıkar. Buna nân-u MuzahharaQi+J:L. 

denilir. Genizden ç ıkan ve ğunne olan nan ile ilgisi yoktur. 

f) Yedinci çıkış  yeri; dilin tam ucunun bir miktar arkas ı  ile iki üst 

ön di şlerin hemen üstündeki damakt ır. Buradan ra ( j) harfi ç ıkar. 

g) Sekizinci çıkış  yeri; dil ucu ile iki üst ön di ş lerin yarılarından 
diş  etlerine do ğ ru olan kı sımdır. Sı ras ıyle diş  etlerine gayet yak ın olan 

yerden tâ (.1,1,) harfi; az ı cık a ş ağı sından dal ( . ) harfi; di şlerin yarı -

sına yakın yerden te (,„:,) harfi olmak üzere üç harf ç ıkar. 

h) Dokuzuncu çıkış  yeri; dilin ince ucu ile iki alt ön di ş lerin yar ı -
sından uçlarına kadar olan yerdir. Buradan da üç harf ç ıkar. Di ş lerin 

yarı sına yakın olan yerinden sâd ( c.") biraz yukarı sından sin (Qw) 

diş lerin ba ş larından ze ( ) harfleri ç ıkarlar. 

ı ) Dilin onuncu ç ıkış  yeri ise; dil ucunun yukar ı  yüzü ile üst di ş le-

rin ba ş ları dır. Yine buradan da üç harf ç ıkar. Önce zâ (J) harfi, dil 

51 Meemûatün Mine'l-Kırâa s: 131-132 

52 El-Kavlu's-Sedid s: 22 
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ucunun biraz di ş lerden dış arı  çıkmas ıyle zal ( harfi, biraz daha fazla 

çıkmas ıyle sâ 	) harfi ç ıkar. 

4- Harflerin ç ıkış  yerlerinin bulundu ğu organlardan bir di ğ eri iki 

dudakt ır. 	 ) tabiri de kullanılır. Dudakta iki ç ıkış  yeri var 

dört harf ç ıkar. 

a) Dudakta birinci ç ıkış  yeri iki üst ön di şlerin ba ş lanyla alt du-

dağı n içi veya karn ıdır. Buradan fa (j9) harfi ç ıkar. 

b) İkinci çıkış  yeri; iki dudak aras ı  olup üç harf ç ıkar. Önce dudak 

içlerinin birbirine kuvvetli kapanmas ıyle bâ 	harfi, dudak uçlar ına 

yakın yerlerin birbirlerine zay ıfca kapanmas ıyle mim ( P) harfi, dudak 

uçları  kapanmadan büzüp ileri do ğ ru uzatarak vay ( i  ) harfi çıkar. 

5- Be ş inci organ geniz kovu ğu veya (•• 
-

olup bir çıkış  yeri 

var ve bir harf ç ıkar 0 da ıhfâ nûnudur. Ğunne de genizden ç ıkar. Bu- 

nun için ğunne "Genizden gelen gizli bir sestir." diye tarif edilmi ş tir. 

Ğunne ( 	) lügatta güvercin ve kumru sesi gibi genizde 

mahsûr bir sestir. Ğ unne harfleri nûn (,:)) ile mim ( P ) harfleridir. Ge- 

rek sâkin gerek harekeli ve ş eddeli gerekse muhaffef ola, her hallerinde 

ğunne bu iki harften ayr ılmaz. Niin ile mim'in dışı nda ğunne getirmek 
(yapmak) lahindir; hatad ır. Ğunne; idğ amh, ıhfah Min ve mim'in s ı -

fatıdır. 
Bir harfte ğunnenin olup olmadığı nı  anlamak için, kendisinde ğunne 

aradığı mız harfi söylerken burnu tutup s ıkarız. Genizde ses s ıkıhp 

nefese s ıklet verirse ğunne vard ır. Genizde nefes s ıkılmasının eseri yoksa 

o harfte ğunne yoktur. 

Mehmed Zihni Efendi'nin mahrec konusundaki görü ş ü kayde de ğ er 

ve haklıdır. O der ki: "Elif ba harfleri için onyedi mahree tayin etmi ş -

lerdir. Onların herkese lüzûmu yoktur. Laz ım olan, her harfi hakk ı  ile 

telaffuz etmektir. ( ) y ı  ( L„, ) gibi; (C,:.) y ı  (C>.) gibi; (C,..) y ı  

((...z) gibi okumamal ı dır."53  

53 Mahrecle ilgili olarak bak: Ilidayetill-Müstefid s: 26-30; Ilmu't-Teevid s: 3-4; En-Ne ş r: 

I: 198-201; Karaba ş  Tevcidi s: 3-8 (Kenar Not); Sualli ve Cevapl ı  Tecvid s: 29-30; El-Kavlu's- 

Sedid s: 22, 69-70; Mecnniatün Mine'l-K ı r3a s: 131-133, 141; ilizâ Kitabu'l-Kifiye s: 8-13 

El-İ tkan s: 100-101 
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MED HARFLERI 

( 	 ) 

Kimuclimehma önceki harfi bir elif mikdar ı  uzatmaya yarayan harf-
lere med harfleri denilir. -Uç tane med harfi vard ır. 

1— Kendisinden evvelki harf madmiim (ötre) ve kendisi sâkin olan 

vay (3) harfidir. Bu ş artlar taht ında vay harfi, med harfi olabilir, ve 

bir evvelki dammeli harfi ileri do ğ ru aynı  zamanda "U" sesi vererek 
uzat ır. Arapca'da "Ü" sesi verecek hiç bir harf veya harekenin olmad ı -
ğı nı  ılı ilsli4a, 

Med harfi olan vay ( j ) dâima sakin yani cezmlidir. Med harfi 

olmayan vay ise ( j_, ) kelimesinde görüldü ğü gibi bazan harekeli- 

dir. Bazan da (J *  - 

( 	) kelimesinin iki yerinde de med harfi olan vay ( j ) ın 

misalini görüyoruz. Bunlardan birincisi kendisinden önceki gâf ( (j) 

harfini; ikincisi lam ( J ) harfini uzatarak okutuyor. 

2— Harf-i Meddin ikincisi; kendinden önceki harf meksür (esre) 

ve kendisi sâkin olan ya ( (s ) harfidir. Bu harf de bu ş artlar taht ında 

med harfi olabilir. Kendisinden bir evvelki kesreli harfi a ş ağı ya doğ ru 

aynı  zamanda "i" veyd "1" sesi vererek uzat ıp okutur. j_„_;) c ( 	) 

misallerinde oldu ğu gibi sâkin olan ya harfi, birincisinde gâf (i) har-

fini, ikincisinde fa (J) harfini uzat ır. 

Med harfi olan ya ( (s) harfi dâima sakindir. Med harfi olmayan yâ 
1.4 	 ı  

harfi ise ( 	
ii 
 ) misalinde görüldü ğü gibi hazan harekeli, (

N, 
	) 

misalinde görüldüğü gibi de bazan sakindir. 

3—Med harflerinden üçüncüsü; Kendisinden önceki harfin harekesi 

fetha veya üstün, kendisi ise dâima sakin olan elif ( 1 ) harfidir. ( -JCi) 

kelimesinde görüldü ğü gibi sâkin olan elif harfi, mâkablindekiharekesi 

üstün olan gâf ( ) harfini yukar ı  doğ ru uzatarak okutur. 54  

54 Med harfi için bak: En-Ne şr: I: 204; El-Kavlu's-Sedid s: 26; Hidâyetü'l-Müstefid s: 15-16; 

Vesiletül-Gufran s: 4-7; Sualli ve cevapl ı  Teevid s: 3; 11(iz'a Kitabu'l-Kifâye s: 5-30 

j_,- ) kelimesinde oldu ğu gibi sâkindir. 
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Yeri gelmi şken elif (I) hakkında baz ı  noktalar ı  açıklamak faydalı  

olacakt ır. 

Elif ( ) dâima harekesiz bir harftir. Kendisinden evvel gelen har-

fin harekesi fatha ise, elif med harfli ğ i yapar. Daha önce bu hususu 

zikretmi ş tik. Kelimenin orta veya sonunda bulunur. Evvelinde bulun-

maz. Aynı  zamanda am ılden yani dik olarak (I) ş eklinde yaz ılar 

( 	C; ) c ( 
s

misallelinin birincisinde, ikinci kelimenin 

sonunda; ikinci misalde ise kelimenin ortas ındadır. 

Kur'ân- ı  Kerimde geçen ve elifli yaz ılması  gereken baz ı  kelimeler 

elifsiz; elifsiz yaz ılmas ı  gereken baz ı  kelimeler de elifli yaz ılmış lardı r. 
Bunun en mühim sebebi, Hz. Osman (R .A.) ın hazırlattığı  Mushafa 

sadâkat ve ba ğ lılık olsa gerektir. Gerekli hat kâideleri konulancaya 
kadar böyle olagelmi ş tir. Bu hususta Mehmed Zihni Efendi " İ slâm 

âleminde ilk görülen kitab Mushaf- ı  Ş erif olduğundan daha sonra ilimle-

rin tedvini s ıras ında resm-i hat için kâideler konuluncaya kadar yaz ılan 

kitab ve risâlelerin kelimelerinde bile resm-i Mushaf mer-i olmu ş tur." 

der'55  

Halen ( 	) c ( 	) c ( 	
s 

) c ( 1",:tm ) c ( I 	) 

s 	s 
( s.')/3_4h ) 	( 	) 	) c 	 ) ve C,;(2;:0 ) lafızlarının 

elifsiz; ( 4..;" 	) ve ( OT)kelimelerinin elifli yaz ılması  ilk Mushafa ri- 
- 

âyetin eserleridir. 

Nebilerin (Aleyhimüsselâm) isimleri olan c  ( 	) c ( 	) 

( 	I ) lafızları  elifsiz yaz ılmaları  mâtad olmu ş tur. Di ğer taraftan 

( 	 c ( 	) c ( 	I) 	) kelimleri de e- 
- 

lifsiz yazılmış lardır. 

Hz. Osman (R.A) ın hazırlattığı  Mushafa has olmak üzere (ss‘t--5-.3) 
- 

( 	) c ( 	) c ( 	) c ( 	) 	kelimelerinin elif leri 

Kur'ânda geçen c ( 	) 	 ) c ( 	) (öl,.l1,4 ) 

) ş ekillerinde görüldüğü veçhile vâv (j) olarak resmedil- 

miş tir. 

55 El-Kavlu's-Sedid s: 4 
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c CLP5_3 ) 	 ) kelimelerinde görüldü ğü gibi elif 

bazan da ya ( 4s) ş eklinde yaz ılmaktad ır. 

Sonda gelen elifler üç harfli kelimeye göre asl ı  vay ( ) ise dik 

olarak, asl ı  ya ( cs ) ise (4.5 ) ş eklinde yaz ılması  kâide halindedir. Isim 

olsun fiil olsun böyledir. ( ) c (Cp) isim ve fiili vav'a, 

) c.51..›S* -I) isim ve fiili de yâ'ya misal te şkil ederler. 

Tâhâ ( 	) ve Nâziât sürelerinde geçen (meb) kelimesi kâideye 

uygun oldu ğu halde; hâkka süresinde geçen ( 	 ) kâideye 

aykırı  olarak yaz ılmış tır. Kâide hilafınca buna benzer Kur'ânda baz ı  
kelimeler mevcuttur. 

Kelimelerin sonunda bulunan elifler, üçüncü mertebeyi mütecâviz 

olduğuna göre kendilerinden evvel yâ ( 15. ), yâhut kendilerinden sonra 

zâmir olmad ıkça ( 4s ) süretinde yaz ılmas ı  kâidedir. İ ster fiil olsun 
s 

( 	 ) gibi. İ ster isim olsun ( 	) 	 ) 

( 	) gibi durum aynı d ır. Bu kâideye de uymayan kelimeler 

yok değ ildir. 

Zamirin takip etti ğ i son elifler kaç ıncı  mertebede bulunursa bulun- 
- 

sun dik olarak yaz ılmas ı  kâide iken Mushaflarda geçen ( 	c 
5 
 ol-; 

LA:)) c ( .s ezi) ve benzeri kelimeler ya ile ( 411.14 ) C (
5 - 	s 

(s 
	

) olarak yaz ılmış tır. 

- 
Sona yaz ılıpta okunmayan elifler kâideten (I jil.:1) c (I 

gibi cemi nûnundan ve mer ıll zamirinden hali olan bütün fiillerin vay 

( ) larma mahsus iken, Mesâhif-i Serifede vay ( ) ile nihâyet bu- 

lan hemen her kelime sonunda okunm ıyacak bir elif görülür. Vavlar 
9 , 

ister asit olsun ister olmas ın. ( j_
.9 

 3 .3
9 
 ) c C. 	I J. I I 	) c  (ili 	) 

( 	) gibi hep birer okunmayan elifin bulunmas ında Mesâhif-i 

Kerime müttefiktir. 
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)11 ı  e ı 	 •••• 	o 	 ..9 	e , 
C ( t-:.4.3) L ( 	 j) ( 	 ( 	LA) 

gibi lafı zlar Mushaflarda üzerinde bir hemze olan vay ( ) ile yaz ıldı -

ğı  için sonlarında elif görülür. ( 	) G  ( 	) L  ( 	 ) 

) L ( 	 ) gibi. 

9 
	 .9 	 , 7 	3  

) 	St12,1-T) 	 C ( 	 ( 	"Lfj°. 	1'1  

kelimeleri yukar ı dakilere benziyorlar ise de öyle de ğ illerdir. Ancak 

En-âm süresindeki ( 	) kelimesi ( 	) Hûd sûresindeki 

( 	) kelimesi ( 	) ş eklindedir. 

s 
( 	 ) ve (

s 
 st_y

.9 
 ) kelimeleri baz ı  yerlerde 	) L ( 1"3y5.5 ) 

ş eklindedirler. 

Lâme'l-Fiili hemze olan ( 	.) ve ('lem;) kelimeleri dahi Mus- 

hafın baz ı  yerlerinde yukarıdaki ş ekli iledir. Mü'min sûresinde, Naml 

süresinin üç yerinde 	 İbrahim, Teğ âbün ve Sâd sürelerinde 

( 	) olarak resmedilmi ş tir. 

Mushaf yazarken bu vay ( ) ve elifleri (I) terk edemeyiz. Çünkü 

bunlar Kur'âmn harflerinden say ılmış lardı r.56  

Med harfleri ile ilgili bu izahat ı  verdikten sonra, daha fazla uzat-
maya sebep olan harflerin tecvid tabiri ile sebeb-i meddi izâha ça-
lış alım. 

SEBEB- İ  MED 

(Fazla Uzatmaya Sebep olan) 

Med harfinden sonra, uzat ı lması  icabeden harfi, daha fazla uzata-
rak okutana sebeb-i med denir. Harf-i meddi müteakip gelPia.-ael ■e..b.ri 
ıne.cl—iititiir: S t 

1—Hemze. (Harekeli olan elif de diyebiliriz.) 

2— Sükün. 

56 Bu konuda daha etraf ı  bilgi için bak: El-Kavlu's-Sedid s: 4-8,26 

■ 
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1— Hemzenin kelimede yaz ı lış  ş ekilleri oldukça mühim ve bilin-
mesinde fayda vard ır. Hemze eliften ba ş ka bir harf ise de kelimelerin 

evvelinde ( ) misalinde görüldü ğü gibi dik olarak elif (I) ş ek- 

linde; kelimenin ortas ında ve sonunda bazan (I) dik ş ekilde, bazan da 

( g.) ş eklinde yaz ılan harekeli veya sâkin olabilen bir harftir. (1 -.):;) 
9 s os, 

) 	(1:7;°  I) 	) G ("J - t.:....) kelimeleri söyleni- 

lenlere birer misal te şkil ederler. 

Kelimede hemzeden önce zâid (fazla) harf bulunursa ( 	) 

misalinde oldu ğu gibi bemze (I) dik olarak yaz ıhr. 

Hemze, kelimenin ortas ında sâkin kendinden evvelki harf fetha 

(üstün) ise ( C) ° L;tS))misalinde olduğu gibi dik olarak yaz ılır E ğ er hem-

zeden evvelki harfin harekesi damme (ötre) ise vâv ş eklinde yaz ılı r. 
( ) gibi. Ş âyet kesre ise yâ ş eklinde yaz ıhr. ( I ) gibi. 

Burada hemzenin vâv ş eklinde yahut ya ş eklinde yaz ılması , vâv 
harfinin veya kelime ortas ında yer alan ya harfinin ş ekli üzerine konur 

demektir. 

Hemze kelimenin ortas ında harekeli ve harekesi de fetha, bir ev-

velki harf de elif ise hemze,( ° 3:_<",,,- 1.)kelimesinde olduğu gibi yaz ıhr. 

Eğer hemzenin harekesi damme ise vâv üzerine yaz ıhr. ( 
Sr.  misalindeki gibi. 

Hemzenin evveli, eliften ba şka sâkin bir harf ise, harekesi ne olursa 

olsun ( ) ( ) c  ( ) kelimelerindeki ş ekil-

de yaz ıhr. 

Harekeli hemzenin evveli de harekeli ve harekesi fetha ise hemze dik 

olarak elif ş eklinde yazıhr. ( 	deki gibi. Hemzeden evvelki harf 

madmum ise hemze vâv üzerine yaz ıhr ( 	 ) gibi. Eğ er kesre ise yâ 

ş ekli üzerine yaz ıhr. 	 kelimesindeki gibi. 

Hemzenin harekesi damme, kendinden evvelki harfin harekesi fat- 

ha ise hemze vâv üzerine yaz ıhr. ( 	j 	
...e 

4 ) c 	) misallerinde 
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olduğu gibi. Hemzenin evvvelindeki harf meksar ise hemze ya ş ekli 

üzerine yaz ılır ( 
• -9 	s

-

vı 	

) de görüldüğü gibi. 
... 

Eğ er hemze kesreli, evvelki harf de fethal ı  veya dammeli ise hemze 

ya ş ekli üzerine yaz ıhr.
•- 

 c 	misallerinde oldu ğu gibi.  	) 	• 
Hemze kelimenin sonunda bulunur ve kendinden önceki harf 

harekeli ise, hemzenin harekesi ne olursa olsun evvelinin harekesi cin-
sinden olan harf ş eklinde yazıhr. 

Evelki harf fetha oldu ğuna göre ( 	 ) c ( 	) 
• 

) c ( 	misallerini; evvelki harf kesreli oldu ğuna göre 

( 	) c ( 	 ) 	 ) misallerini; evvelki harfin 

(i_r3):3 ) c (1;41 c..) I ) dammeli olduğuna göre 
	 misallerini verebi- 

liriz. 57  

Kelimelerin evvelindeki hemzeler ikiye ayr ılır: 

a) Vasl hemzesi 

b) Kat'ı ' hemzesi 

a) Ba ş langı cında hemze bulunan kelimeden önce gelen bir harfi 
veya bir evvelki kelimenin son harfini o hemzeli kelimeye birle ş tir-
diğ imizde okuyu ş  halinde hemze dü ş er yahut teleffuzdan kalkarsa hem-
ze, vasl hemzesidir. Dü şmezse kat' ı ' hemzesidir. Esasen Arap gramerin-
de yasl hemzesi ile kat' ı ' hemzesi kat'i olarak ayr ılmış  ve hangi keli-
melerde hangisi oldu ğu belli edilmiş tir. Ş öyleki: 

( 	I) kelimesi gibi sülâsi (üçlü) fiillerin emri haz ırlarmın hemze- 

leri; mezid bablardan (asl ı  üç veya dört harf olan fiillere harf ilave edi-

lerek yap ılan kalıplar) I bab ı  hariç hemze ile ba şlayan diğ er 

babların mazi fiilleri; mastarlar ı  ve emri haz ırlarımn evvelindeki hem-
zeler vasl hemzeleridir. 

sa 	 ı  ı  0 	 st 	 50 	 • O  

( 	 ( 	( 3.7,41)C( Z) pi .7,41)(( 	° 	) 

kelimelerinin hem müfretlerinin hem tesniyelerinin hemzeleri vasl 

57 Bütün bunlar için bak: H5. z5Kitabu'l-Kifaye s: 81-83, 30; El-Kavlu's-Sedid s: 42-43; Vesi-

letü'l-Gufran s: 5; Ilidâyetül-Müstefid s: 16; Sualli ve Cevapl ı  Teevid s: 3; En-Ne şr: 
I: 313; Karaba ş  Tecvidi s: 4. Ebu Amr Osman b. Said ed-Dâni, El-mukni' Ş am 1940 s. 

60-62 
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o - • - 
hemzesidir. Ancak cemi' olan (ço ğul) (

o 	
• -I ) ve ( 	I ) keli- 

melerinin hemzeleri kat' ı ' hemzedir. 

Harf-i tarif (birle ş tiğ i kelimeyi mârife yapan, belirlilik kazand ıran) 

dediğ imiz ( °J-I) in hemzesi vasl hemzesidir. Fâtiha, En'âm, Hâkka gibi 

harf-i tarifle ba ş layan sürelerin evvelindeki hemzeler vasl hemzesidir. 

( I ...• I; ) c ( ) süreleri gibi hemze-i kat ı ' ile 

x ) 

baş lıyan süreler de vard ır. 

Harf-i tarifin hemzesi, lam harfine iktiranda (yakla şı nca) yaz ı l-
maz. ( 	) c  ( 	 ) kelimelerinde oldu ğu gibi. 

- • 

Harf-i tarifin hemzesine vasl olunan istifham hemzesine med veri-

lir. Yunus sûresinde iki yerde geçen ( (*.j T) ve bir yerde geçen 

"_J-3 	

r-- 
• .., - - 6---.  o4. t-, 	k^ .- 4   	 .- — 

( e....( c...) 	I ,CuT J-;) Nokia sûresinde ‘geçen ( - , ...S.-  _J I ) ; Faıı-.' ,,,,i !o% (i  
...LT:..., 

e - 
4191 sûresin& ilii—ape4wle bulunan ( j_,_,:- 'LCI- ) kavli kerimeler bu 

vechile kıraat olunurlar. 

Bu mübarek lafızlarda bütün kurraya göre ibdal yani; evvelki 
hemzeyi med ve ikinci hemzeyi elife kalbile medd-i laz ım olarak vücû-
ben çekip okumak caiz oldu ğu gibi; yine bütün kurna ve As ım hazret-
lerine göre birinci hemzeyi tahkik (oldu ğu gibi) ve ikinci hemzeyi tes-
hil ile okumak dahi câizdir. Zihni Efendi bu yerlerdeki medde 

( 	Jk..L 	) veya 	 denildiğ ini kaydeder. Hacz'den 

maksadm da; harekeye muadil yahut iki sakinin aras ını  haciz demek 
olduğunu da belirtir. 58  

Kur'ân okuyan kimse bu alt ı  yerde iki vecih üzere yahut iki vecih-
den hangisini güzel okuyabiliyorsa o vechi okur. 

Vas1 hemzeleri ba ş langı ç halinde meksardur.(kesrelenmi ş tir)Vas1 
halinde yaz ıhr okunmaz.• -N harfli fiillerden bilinci ve be ş inci bablarm 
emri haz ırlarmın hemzeleri müstesna olarak madmilm (ötre) dur. Harf-i 
tarifin hemzesi ise meftühtur. (fethand ır.) 

) c ( 	 ) c ( 	1) c 	! ı  

K),'ii*J1 -Jei) c 	 -51 ) c ( 	 ( 	:>J1 

58 	 s: 13-14; Ves'iletül-Gufran s: 38 
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wıı  

) 
misalleri vasl hemzelerinin kendinden ev- 

- 
vel bir harfle birle ş tiğ i takdirde yaz ılıp fakat okunmadığı mn misal-

leridir. 

Vasl hemzeleri, vasl halinde sak ıt oldukları  için sebeb-i med ola- 
•• 	L,. 

mazlar. 	 ) c  ( 	 ) lafızlarındaki med 

harflerinden sonra gelen vasl hemzeleri gibi. 

Vasl hemzesi bulunan kelimenin ilk harfi hemze ise kelimenin ev-
veline birş ey getirdildiğ i takdirde yas' hemzesi dü ş tüğünden kelimenin 

hemzesi halis hemze olarak okunur. 	c 
. .5 • 

( 	"J ) misallerinde olduğu gibi. 

Böylesi kelimeleri okumaya, harekesi kesre olan bir vasl hemzesi 
ile baş lanırsa ikinci hemze tahfif olunarak ya harfine tebdil olunur. 

( I ) ( ) gibi. 

E ğer vasl hemzesi madmam ise ikinci hemze vav'a ( j) tebdil olu- 
- 	

j 
.9  

nur. ( •• 	j  I ) gibi. Aslı  ( • 
.9 o .9 

I) idi. 

Hemze-i vasla birle ş tirilen harf istifham hemzesi ise yasl hemzesi 

okunmadığı  gibi yazılmaz da. ( 	 ) c ( 	 ) 

• 
( 	 ) 	lafızlarında olduğu gibi. As ılları 	;;;2:12:4 1 I ) 

- • 	-• 
(• 
	 ı ) c 	 1) idi. 

5 • 	• 	- • 
k( 	'Y (J-"""  I 	lafz ında Lam-i târif ve ( 	elimesinin hemze- 

r-, 

leri vasl halinde sakıt olup lam ile sin sâkin kald ıldarmdan lâm'a kesre 

harekesi verilir ve ( 
o 	

,)okunur. E ğ er (
9 	o 

 1) kelimesinden 
ça"  

• • 
okumaya ba ş lanı lırsa ( 	I) olarak hemze ile, ( 	J) olarak hem- 

	

( 	 ( 	- 
zesiz okumak câizdir. 	

- 
 

b) Hemze-i Kat ı ', baş langıç halinde olduğu gibi vasl halinde de 

hat ve lafı z itibariyle sabit olan hemzelerdir. İstifham hemzesi ile bir- 

le ş tiğ inde ( 	) 	( 	I-• ) 	1-• ) 	( :_*,;:n ) kelimele- 
- 

rinde görüldü ğü ş ekilde yaz ılır. 
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Mehmet Zihni Efendi hemze konusunda eserinde şu bilgiye yer 
verir. "Vasl hemzeleri asil: harf de ğ ildir. Katı ' hemzeleri ise aslî ve zâid 
olanlar ı  vardır. Kelimelerin evvelinde amûden (dik) merstım olan hem-

zelerin yasl cinsine alamet olmak üzere üste ş öyle („4) bir yar ım sâd 

koymak mûtad oldu ğu gibi, katı ' cinsine alamet olmak üzere meftuh 
ve madmûm olanlar ının üzerine; meksûr olanlar ının alt ına bir hemze 

(£.) resmetmek dahi M ı s ır matbaalarınca icâd ve itiyâd edilmi ş tir."59  

Sebeb-i medde as ı l olan hemzedir. Her hemze sebeb-i med olmad ığı  
gibi her sükûn dahi sebeb-i med de ğ ildir. Sebeb-i med olmalar ı  med 
harfleri ile beraber bulunmalar ı'-34e ıi ıeş£44.~. Med harfi mutlak med 
için ş artt ır. Sebeb-i med olan hemze dâima sâbit olan hemzedir.60 

2- Sebeb-i meddin ikincisi SÜKÜN'dur Sakin olan herhangi bir 
harftir. Süktin harekesizlik demektir. Alâmeti cezm'dir. Sükeın ikiye 
ayrı lı r. 

a) Laz ımi Süktin 

b) Aral Sükiin 

a) LCızı mi Sükrı n : Vakf halinde (duruldu ğnda) ve vasl halinde 

(geçildiğ inde) varlığı nı  devam ettiren sükûna denir. Bunu ( ) 

kelimesini tahlil edersek daha iyi anlayabiliriz. Bu kelime ( ) 37;.,:) -1) 

ş eklindedir. Kelim . edeki cezmli olan birinci gâf ( 43) harfinin harekesiz- 

lik hali ş artlar ne olursa olsun devam eder. İş te buna laz ım': sükûn de-

nilir idğam kâidesine göre, cezmli olan birinci gâf (3) harfi harekeli 

ve ayn ı  cinsten olan ikinci gâf harfinde id ğ âm edilmiş  ve ş edde verile-
rek tek harf olarak yaz ı da gösterilmiş tir. Kur'ânda böyle geçer. Bizi 
burada ilgilendiren ve laz ımi sükûneti üzerinde bulunduran birinci gaf 
harfidir. Kar şı mıza çıkacak her sükün-u laz ım aynıdır. 

Ibnu'l-Cezeri En-Ne ş r fil-K ıraat el-A ş r adlı  eserinde laz ımi sükiinu 
ikiye ayırır: 

I - idğam edilmiş  laz ı mi sükûn 

II - idğ am edilmemi ş  laz ımi sükûn 

59 El-Kevlu's-Sedid s: 14-15 

60 Hemze için bak: El-Kavlu's-Sedid s: 11-15, 49; Hâzâ Kitabul-Kifâye s: 46.47; En-Ne şr: I: 
262-418 Ithâfin-Berara s: 380 
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- Birincisini ş u ş ekilde izah edebiliriz;- İ  ( LT ) ( 	 —J ) 

) ş  gibi kelimelerde bulunan sükün id ğ am edilmi ş  lazımi sü- 
, 

kandur. Çünkii• Birinci misalin asl ı  ( -(.5,1:3-C„,:), ikinci misalin asl ı  
1.* o 9 9 oS, 

üçüncü misalin asl ı  ( • ; 	; ) dir. Id ğ âm esaslar ına  

göre ayn ı  cinsten iki harf arka arkaya ve birincisi sakin ikincisi harekeli 
olarak gelir ise, birincisi ikincisinde id ğam edilir, ikinci harfe bir ş edde 
verilir. Misal olarak verilen kelimelerde durum böyledir. Bizim burada 
bilece ğ imiz husus; laz ı mi süldinu üzerinde bulunduran cezmli harflerin 
harekeli harflerde id ğ âm edilmiş  oldu ğudur. 

Baz ı  Kırat imamlarınca bir kı sım harflere mahsus olmak üzere 
med harflerinden sonra gelen harekeli iki harfi id ğ amlı  olarak okumak-
tadırlar. Bu id ğ am es'as ında yine karşı mıza idğ am edilmiş  bir laz ımi 

sükün çıkmaktad ır. Mesela; ( T;;; 	ayetinde kıraat imamla- 

rından Ebu Ammare Hamza b . Habib b . Ammâre el-Kafi ez-Zeyyâd 

ile Ebu Ş uayb Salih b. Ziyâd es-Süsi er-Rakki ( ) harfini ( 	"":5 ) 

harfinde id ğ am ederek ( 	jr.IJI-j) ş eklinde okurlar. Burada önce 

( )harfini cezmli yap ıp sonra ( ° J1"- ) harfinde is ğ am ederler. Id ğ am 

edilen harfler ayr ı  ayrı  kelimelerde oldu ğu için yazıda her ikisi de var- 
dır. Fakat idğ amlı  okurken ikinci harfin s ıfat ı  dikkate alınır. Benzeri 
misaller Kur'an- ı  Kerimde pek çoktur. Ancak bizim K ırat imamımı z 

Asım Hazretlerinin, Hafs yolu ile gelen rivayette böyle bir okuyu ş  
tarzının olmadığı nı  görüyoruz. 

II-Idğ am edilmemi ş  laz ımi sükan ise ş öyledir: j_42," 31 = 
. 

diye âraf süresinin evvelini okudu ğumuz zaman-ki böy- 

le okunur - ikinci, üçüncü ve dördüncü guruptaki cezmli son harfler 

laz ımi sükan olup id ğ am edilmemiş  olana birer misal te şkil ederler. 

' meb ) 	 Ci T) c ( e:>- 	l›- kelimelerin- 

deki sük"an-u laz ımlar da ayn ı dır. 

b) Ar ızi Sükûn : Âr ızî sükan de cezmli bir harf demektir. Üzerinde 
vakfedildiğ i zaman var olan, durulmay ıp vasl ile okundu ğu zaman or- 

tadan kalkan sükana deniIir.( -•,,-JC,) -1) kelimesini okurken son harfi 

nos ı nddx 

43 



olan nan ( )üzerinde vakfedilirse bu harf cezmli olarak okunacak, bi-

nâenaleyh üzerine bir sükânet gelecektir. 	( 	 ) gibi. 

( •" TJ  CAn ) diye vaslederek okur isek niin harfine ha- 

rekesi olan fethay ı  verece ğ imiz için sükfınet kalkar. İş te böylesi sükû-
na aı zi sükûn denilir. 

Cezeri, Arızi süldinu da ikiye ayırı r. 

I — Id ğ am edilmiş  ara! ş ükûn 

II —idğ âm edilmemi ş  arı z sükûn 

	

I — idğ âm edilmiş  am! sükûna (
o 9 	

) c (
o3 	

) gibi 
--- 

yerlerde baz ı  luraat imamlar ınca yap ılan idğ âmdan dolayı  meydana 
gelen sükûn misal verilmektedir. Idgâm okuyan imamlar buradaki 

o 	 o )1 	 o 	— 
idğ amlar ı  ( cs-Lıt, 	= 	) ( rtri J 	 ) ş eklinde 

yaparlar. Böylece birinci misalde ilk lâm (J) harfinin; ikinci misalde 

ilk he (ib) harfinin sükûneti ile kar şı laş maktayı z. Ancak bu sükünetin, 

idğ amlı  laz ımi sükûndan hiç bir fark ı  görülmemektedir. Çünkü bu ve 
benzeri yerlerde id ğâm yapıldığı  takdirde ortaya ç ıkacak sükûn hem 
vakf halinde hem yas! halinde kaybolmayan cinstendir. 

Biraz önce, baz ı  kıraat imamlar ınca bir kı sım harflere mahsus 
olmak üzere med harflerinden sonra gelen harekeli iki harfi id ğ amlı  
olarak okumaktad ırlar diye bahsetti ğ imiz kı sımda verdiğ imiz 

( 9j:5ûL, j15.-Uri ) âyetindeki id ğâmdan doğan sükûn da bu kı sma 

girmektedir. 

Bu yerlerde id ğ âmdan dolay ı  ortaya çıkan sükûnun; idğ âm edilmiş  
arı zi sükûn oldu ğunun mesnedini do ğ rusu anlıyamadım. Ancak idğ âm 
edilmiş  lazımi sükûna verdiğ imiz misalleri, idğâm edilmi ş  arızi sü-
kûna verdiğ imiz misallerle kar şı la ş tırdığı mızda görece ğ imiz realite şu-
dur• Laz ımî sükûna verdiğ imiz mesallerdeki id ğ amı  bütün imamlar 
ittifakla yapmaktad ır. arızi sükûna verdiğ imiz misallerde ise idğ âm, 
bazı  imamlar tarafından yap ılır, baz ılarınca yap ı lmaz. 

Bir sebep ar ıyacak olursak; Cezerrnin id ğ âm edilmiş  arızi sükûn 
diye yukarda zikretti ğ imiz misalleri vererek izâha çal ış tığı  sükûna 
arı ziyet, asl ı  itibariyle harekeli olan harfe id ğ âm dolayı sıyle cezm 
verilmesinden gelmiş  olabilir. Idğ am kald ırıldığı  takdirde sükûnet de 
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kalkacakt ır. Binâenaleyh id ğâm edilen harf harekesiyle okunacakt ı r. 
Bir halde var di ğer bir halde yok olan bu sükûna ûr ızi sükûn denmesi 
de isabetlidir. 

II— idğ âmsız ûrızi süktın ise ( JU-1 ) ( 	) ve benzeri 

kelimelerde durulduuğu zaman ortaya ç ıkan sükûnlard ır. Vakf halinde 

( 	31) ) ve ( °)L-1 ) diye okuruz. Birinci kelimede ra ( ) harfi, 

ikinci kelimede nûn 	) harfi cezmli duruma dü ş tükten sonra ba ş ka 

bir harfle id ğ âmı , mevzû'u bahs de ğ ildir. 61  

61 Bu konu ile ilgili bak: En-Ne şe: I: 314; Hidayetül-Müstef ıd s: 17-19; Sualli ve Cevapl ı  Tec-

vid s: 4; El-Itkân s: 96-97 
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KASR ve MED 

Kasr (y4:4'31) : K ı saltmak demektir. Uzatmadan okumakt ır diye 

de söyliyebiliriz. Kasr as ıldır. Med ise bir mfıeibe mebnidir. Kasr; 

medd-i fer'ideki (Fer'i med gelecekte anlat ılacaktır.) ziyadenin terkidir. 
Bu ise medd-i tabii demektir. Kasr; tabii meddi, hali üzerine ibka edip 
ziyadeliğ i terketmektir diye de tarif edilebilir. Nitekim medd-i 'aralarda 
tal ve tavassut'a k ı s ım olan kasr bu manadad ı r. As ıl meddin veya tabii 

o 	 s • 

	

meddin terkine dahi kasr denilir. Vasl halinde ( 	) c  ( 4.4_4 ) 

kelimelerinde tabii veya asil meddin bulunmay ışı  kasra birer misal 

te ş kil eder. 62 

MED ( ) : Meddin lügat manas ı  uzatmak veya çekmek demek-

tir. ı stılahi anlamda med; med harflerinden biri ile sesin uzat ılması  
demektir. Med ikiye ayr ı lı r. 

1) El-Meddu'l-asli 
	

41:¥0-;51O 1 	) 

2) El-Meddul-Fer'i 
	

) 

1) El-Meddu'l-asli : Herhangi bir kelimede mahiyetini daha önce 

açıkladığı mı z med harflerinden birinin bulundu ğu, fakat fazla uzat-

maya sebep olan hemze veya sükanun bulunmad ığı  madde denir. Ba şka 

bir sebebe ihtiyac ı  olmıyan ve bir elif mikdar ı  çekilen med diye de tarif 

edilebilir. 

Bu madde El-meddu't-Tabii ( ,,,,,J2J1 ..1.....
• 
 I I ) denildiğ i gibi. El- 

... • - 	 s 
Meddu'z-Zati ( L4:7I

z. 
 _

.
Ol ..t.....,J I ) de denilir ( C__

Y.....,...7 
 ..; ) c ( 1::,„_; .3

s 
 I), mi- ..._ 

sallerinde yap ılan uzatma veya çekmelere asli yahut tabii med denilir. 
Her üç misaldede med harfleri bulundu ğu halde bunlardan sonra 

62 En-Ne şr: I: 313; El-Kavlu's-Seclicl s: 42-43. El-ltkân s: 96; ithâfü'l-Berara s: 14-15 
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daha fazla uzatmaya sebep olan ve sebeb-i med dedi ğ imiz hemze veya 
sükûn yoktur. İ lk misalin tahlilini yaparsak daha iyi anl ıyabiliriz. 
Mesela: 

( 	) kelimesinde nûn 	harfini med harflerinden ileri do ğ ru 

uzatan vay ( ) var. Ha ( ) harfini med harflerinden a ş ağı ya doğ ru 

uzatan ya ( 4.5) var. He (;o) harfini med harflerinden yukar ı  doğ ru uza- 

tan elif ( ) var. Fakat her üç med harfinden sonra daha fazla uzatm ıya 

sebep olan hemze veya sükûnun bulunmay ışı  sebebiyle tabii med du-
rumundad ırlar. Diğ er misalleşde aymdır. 

Bu meddin uzat ılma mikdar ı  bir eliftir. Bir elif mikdar ı ; açık olan 
bir parma ğı  yumacak, kapah olan ı  açacak, dize yahut düz bir yere 
konulmuş  olan bir parma ğı  kaldıracak veya elif lafz ını  söyliyecek ka-
dar çekmektir.63 

Med harfi veya harf-i med her zaman yaz ı da aç ık olarak görülmez. 

Bazan da gizlidir. Tecvid usûlü bak ımından buna takdiri demek daha 

doğru olur. ( 	,L; ) 	 ) 	( 	 ) 
.„. 

lafı z- 

larında görüldü ğü vechile birinci misalde ilk he (.:4 ) harfini uzatan 

takdiri bir vay, ikinci misalde zamiri uzatan takdiri bir ya, üçüncü 
misalde ikinci harf olan hemzeyi yukar ı  uzatan takdiri bir elif vard ır. 

Bu ş ekilde takdiri olan med harflerinden sonra sebeb-i med de gele-
bilir. Misalleri ileride verilecektir.6 4  

FER' İ  MED 

( 4.9P J-.;2.11 	) 

Asil veya tabii meddin miktar ı nı  fazlala ş tıracak sebebi 1~4.49FI 
meddir. Ş öyle de tarif edilebilir: Med harflerini müteakip sebeb-i med 
olan hemze yahut sükûn bulunursa fer'i med olur. 

63 El-Kavlu's-Sedid s: 42; Vesiletül-Gufran s: 9; Hidâyetü'l-Müstefid s: 15-16; Karaba ş  Tee-

vidi s: 4-5; Süalli ve Cevaph Teevid s: 5-6; Hâzâ Kitabu'l-Kifâye s: 30; İ thafü'l-Berara 

s: 384-385. 

64 Daha geni ş  bilgi için bak: El-Kavlu's-Sedid s: 46-47 
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Hem med harfinin hem de sebeb-i meddin muktezas ı  olan medde 
fer'î med denildi ğ i gibi medd-i mezid ve medd-i medid dahi denilmek-
tedir. 

Mehmed Zihni Efendi bu meddin hüküm itibariyle dörde ayr ı l-
dığı nı , onların da; laz ım, vacip, caiz ve ara oldu ğunu zikreder. Ayn ı  
kaydı  Cezerrnin ilmü't-Tecvid adl ı  eserinde ve daha ba şka mühim kay-

naklarda da görmekteyiz." 

Fer'i meddin k ı sımları  ş unlardır: 

a— El- Meddu'l- Muttas ı l (  	 ) 
- 

Med harflerinden sonra sebeb-i medden hemze gelir ve ikisi de ayn ı  
kelimede bulunursa muttas ıl med veya biti ş ik med olur. (';C__,::1 -.1.:J1) 

) 	 ) misallerine dikkat edilirse med harfi ile se- 

bebi medden hemze arka arkaya ve ayn ı  kelimede gelmi ş lerdir. Bi- 

rinci misalde lâm ( J ) harfini, med harflerinden yukar ı  doğ ru uza- 

tan takdiri elif, onu takiben de sebeb-i medden hemze bulunmakta- 

dır. İ kinci misalde sin ( 	) harfini uzatan ve med harfi olan yâ'dan 

sonra; üçüncü misalde yine sin harfini zuzatan ve harf-i med olan 
vav'dan sonra sebeb-i medden hemze gelmi ş tir. Misallerde med harfleri 
ile sebeb-i med aynı  kelimede yer ald ıkları  için muttas ıl med olur. 

Medd-i muttas ıl nedir sorusu kar şı sında bir misal getirilerek yap ılan bu 
tahlile uygun cevap verilirse do ğ rudur. 

Muttas ıl meddin uzatılmas ı  vâciptir. Çünkü kıraat imamlar ı  kendi 

ilim ve marifetlerine dayanarak med etmi ş lerdir. Hiç biri kasr dere-
cesine bu meddi dü şürmemiş lerdir. Bunun için meddi vacibtir deni-
liyor. Medd-i muttasml ın en az uzatma miktar ı  iki eliftir. Binâenaleyh 
bu medde kasr dü şünülemez. Bu meddin en fazla uzatma miktar ı  be ş  
eliftir. 

Kırat imamlar ından Nafi', İbn, Kesir, Ebu Amr, EVI Cafer ve 
Yakub iki elif; İbn. Amir, Kisai, Halef üç elif; As ım dört elif; Ver ş  ve 
Hamza be ş  elif miktar ı  uzatmış lardır. 66  

65 	 s: 49-50; ilmü't-Teevld s: 11; İ thafu'l-Berara s: 384-385 

66 İ mamlar ın tam isimleri için Cezerrnin En-Ne şr Fi'l-Kırâat E1-A.5r ve Ggiyetü'n-Nihâye fî 

Tabakati'l-Gurra adli eserlerine veya Türkçe olan Mevzuâtii'l-Ulum adl ı  esere müracaat 

etmek kafi gelir. 
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Bizim kırâat imam ımız As ım ve onun en me ş hûr râvilerinden biri 

olan Hafs Hazretleri bu meddi dört elif miktar ı  uzatmış lardır. Onun 

için biz de en fazla bu kadar uzat ırız. Hafs' ın biti ş ik meddi iki elif mik-
tarı  uzattığı  da mervidir.67 

4 - 

b— El' Meddu'l-M-unfastl (
s 	s 

I _L...J
- 
 I ) 

Med harflerinden sonra sebeb-i medden hemze gelir ve ikisi ba şka 

başka kelimelerde bulunursa munfas ıl med veya ayr ı  med olur. 1 .;JC; ) 

4:0 (;) I(S 	) 	c.) .;.; I CA  ) c ( 	I misallerinde harf-i med 

ve sebeb-i meddi, birbirini takip eder ve ayr ı  ayrı  kelimelerde oldu-

ğunu görürüz. Birinci örnekte mim harfini yukar ı  doğ ru uzatan med 
harflerinden elif, sebeb-i medden de ikinci kelimenin birinci harfi olan 
hemze gelmi ş tir. Binâenaleyh bu med munfas ıl med olur. Diğ er mi-

sallerin tahlili de ayn ı dır. Ancak med harfleri de ğ iş iktir. 

Medd-i munfas ılın uzatılması  câizdir Çünkü k ırâat imamlarının hep-

si bu meddin uzat ılmas ında ittifak halinde de ğ ildirler. Baz ıları  en az 

uzatma miktar ını  bir elif kabul etmi şlerdir. Daha önce arzetti ğ imiz 

vechile bir elif, tabii meddin uzat ılma miktar ıdır. tabii meddin hali 

üzerine ibkas ı  ise kasr kabul edilmi ş tir. Binâenaleyh hem kasrın, (uza-

tılmamanın) hem meddin bulundu ğu munfasıl meddin uzat ılması  câiz-

dir. Her iki şı kkın da olabilece ğ ini gösterir. 

Bir elif miktar ını  med kabul edip kasr ı  hiç uzatmama hali olarak 
düşünür isek munfas ıl meddin de uzatılması  vâcip hükmüne girer. 
Medlerdeki kasr bir elif miktar ı  olduğu için yine de bir uzatma vard ır. 
O zaman böyle bir hükme de lüzûm kalm ıyacakt ır. 

Bu meddin asgari uzat ılma miktar ı  bir elif, azami uzat ılma miktarı  
be ş  eliftir. Kurra'dan Nâfr, İbn Kesir, Ebu Amr, Ebu Cafer ve Yakup 
bir elif miktarı ; Nâfi'nin me şhûr ravilerinden Kâlûn ile Ebu Amr'in 
ravilerinden Dûri iki elif miktar ı ; İbn Âmir, Kisâi, Halef üç elif miktarı ; 
Bizim kırâat imam ımız Asım dört elif miktarı ; Verş  ve Hamza ise be ş  
elif miktarı  uzat ırlar. 

Ancak Hafs Hazretlerinin munfas ıl medlerde bir ve iki elif olmak 
üzere uzatt ığı  da kuvvetli rivayetler aras ındadır. Onun içindir ki, Ası -
mın Hafs yolu ile gelen kırâat ını  benimseyenler böylesi medleri gerek- 

67 Bitişik med için bak: El-Kavlu's-Sedid s: 50; En-Ne şr: I: 313-329; Hidilyetül-Müstefid s: 

17; Vesiletül-Gufran s: 10 
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tiğ inde tereddütsüz bir veya iki elif miktar ı  dahi uzatarak okuyabil-
mektedirler. 68  

e— El-Meddü'l-Lâz ı m 	 ) 

Fer'i medlerden üçüncüsü medd-i Laz ımd ır. Med-i laz ım; med 
harflerinden sonra sebeb-i meddin, sükan-u laz ı m olduğu medde deni-
lir. 69  

9
4  ,..C>:) kelimesini ele alalım. Id ğ âms ız hali (

... 	
j) olan 

bu kelimede ha ( T  )harfini med harflerinden yukar ıya uzatan elif. se-

bebi medden ise birinci cim ( ) harfinin her halükârda yok olmayan 

laz ı mi sükaneti vard ır. Onun için bu ve benzeri yerlerdeki medlere 
medd-i laz ım denilir 

Bütün kıraat imamlar ı  bu meddin dört elif miktar ı  uzatılmasında 
müttefiktirler. Dolay ı sıyle meddin hükmü vacip olmaktır. Vacip olan ı  
dört elif uzatmakt ı r. 

Medd-i Laz ım dört kı sma ayr ılır: 

1— = Ağı r kelime olur. Burada a ğı r kelime 

demek; sebeb-i med olan sâkin harfin bir kelimede ve id ğ amlı  yani 
, t  

ş eddeli bulunmas ı  demektir. (4,C,LN ( 	
ft

LA) 	 ) 
9 .5 

( 4-J) ) 	 lafı zlarındaki medler medd-i laz ı m olup 

ağı r kelimelere birer misal te şkil ederler. 

2—( 	 = Hafif kelime olur: Hafif kelime de- 

o 	mek; Sebeb-i med olan sâkin harfin kelimede olmas ı  ve ş eddesiz bulunmas ı  
1 	demektir. ( ",:)V1-; kelimesinde sebeb-i med durumunda olan, cezmli 

lam (J) harfidir. Buradaki med de yine medd-i laz ımdır. Çünkü; med 

harflerinden kelimenin ilk harfi olan hemzeyi yukar ı  uzatan takdiri 

elif (I) var. Sebeb-i medden, lam harfinin de ğ iş miyen, yani laz ı m": 

süküneti var. 

68 En-Ne ş r: I: 313-329; Ithaf s: 8; El-Kavlu's-Sedid s: 50 Hidâyetü'l-Müstefid s: 17; Karaba ş  
Tecvidi s: 5; Süalli ve Cevaph Tecvid s: 6; Kitabu'l-Kifaye s: 31; Vesiletii'l-Gufran s: 11. 

69 Sükün-u Laz ım için bu eserin sebeb-i med bahsine bak ını z. 
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3-  ( jja-. 	j—eJ I) = Ağı r harf olur. A ğı r harf demek; Sebeb-i 
• 	); 

meddin kelimede olmay ıp müstakil sâkin bir harf. Ayn ı  za-

manda yaz ıda veya okunu ş ta ş eddeli durumda olmas ı  demektir. 

(L)--4:2 1) 	lafızlarının tahlilini yaparsak bu hususu dand 

iyi görürüz. Birinci misâlin okunu şu ( 	*
r 	

jo,..3 - I ; ikinci misâlin 
•  

) okunuşu ( 	 p 	 ) ; üçüncü misâlin okunuşu 

• ş eklindedir. 
Q  -- 

Birinci ve ikinci misallerin okunu şuna baktığı mız zaman sâkin 

bir mim harfinin harekeli bir mim'den önce geldi ğ ini görür ve sâkin 

olanları  harekeli olanlar ında idğâm edip ( 
,•••• 

) 

o ^-• o 
N ş eklinde okunaca ğı m anları z. 

Üçüncü misâlin okunu ş unda da sâkin bir nün ( ) harfinin hare-

keli mim harfinden önce geldiğ ini, burada da idğ âm yap ılarak 0, ) 
• 

( 	 ş eklinde okunaca ğı nı  kabul ederiz:10 
--- 

İş te bu yerlerde kar şı mıza ç ıkan ve ş eddeli bulunan mim ( C ) harf-

lerine harf-i müsakkale veya a ğı r harf denilir. Böylesi harflerin sebeb-i 

med oldukları  medler; lâz ımi meddin üçüncü kısmından olurlar. 

4- Medd-i lâz ımın dördüncü k ısmı  ise Hafif 

harf olmas ıdır. Harf-i muhaffef demek; sebeb-i meddi kelimede olmay ıp 

müstakil sâkin bir harf, yaz ı lış  ve okunuş ta cezmli olmas ı  demektir. 

Bu hususta lâz ımi meddin üçüncü kısmında incelemiye çah ştığı mı z 

misallerin, okunuş  ş ekillerinde cezmli olarak gördü ğümüz mim ve dâl 

harfleri, hafif olan harflere en aç ık ve en güzel misallerdir. 

e p 	 ) c ( 	 p y cjıı—) ) ve ( 	 ) 

misallerinin gerekli idğ âmlar yap ıldıktan sonra okunu ş  ş ekilleri 

( ° ..-:-...-...• Ci, ) ( °,_.,° _,•'...1 *,...:411 1 c (* („4. * „ :„. )I "-- *,..:411 N idi. Burada 
' 	("-- 	- 	' 

birinci misalin (•(- ,,,, ) i, ikinci misalin ( *,(-,.., ) ve (• .51,„o ) ı , üçüncü 

70 Not: "Anlam" veya "Kabul ederiz" diye söylüyorum, Gerçekte durum böyledir in ş âallah 

idğ âm bahsinde bu konu teferruâtiyle incelenecektir. 
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misalin ise ( 	) i laz ımi meddin dördüncü k ı smından olurlar. Yine 

Kur'ân- ı  Kerimde geçen (- ) = I , 

 or 

 y eja_J-1) nın lâmı ; ( 
. r 	0 O 	 r 

(
O 

L; ,:,,, 	
r

, ‘:),.,.p ) in sin ve gaf- ı ; ( Q . 	(:),..., t-_, ) nin sin-i; ( ,..) 
. 	 . 	3 (  e.,-At›.- ) in mim -i; (ero= .31-4,  ) 4  ( Li =-- *L.:9  C; ) ve ( -4) = 4...)i..j ) ., 

lafızlarının birinci harfleri medd-i laz ım olup dördüncü kı smından- 

dı rlar.71 

Al-i imran sûresinin ibtidas ında olan (
^^I = 0  j. A ° 	°L.:051 de 

durulmadığı , vakfedilmedi ğ i takdirde bir sonraki ayetin evvelinde bu-

lunan ( ) lafz ının hemzesi, vasl hemzesi oldu ğu için sakıt olur. 

Bu durumda iki sakin olan mim ile lâm' ı n bir araya gelmesinden dolay ı  
mim harfine fetha harekesi verilir. Mim'e hareke verilince sebeb-i med 

vasfı  zâil olur. Aslı  itibariyle dört elif med; ve en son hali itibariyle 

kasr (burada bir elif uzatmakt ır) câizdir. Muhtar olan med'dir. ( 
F de duruldu ğunda kasr vechi caiz de ğ ildir. 

Vasl halinde, önce tû'l sonra kasr olmak üzere yap ı lan iki vechi, 

Ebu Cafer'in d ışı ndaki kıraat imamhr ı  okurlar. Birinci vechin okunu ş u 
- 

lş öyledir: ( 	= 	
. 	

) afz ında vakfetmeyip ( I) kelime- r 
sine biti ş tirirerek okurken

Ç--
hsmının birinci ınimi dört elif miktar ı  

aş ağı ya do ğ ru uzatıldıktan sonra ikinci mime verece ğ imiz fetha hare- 

kesiyle ses ve nefes kesilmeden 	) lafz ımn lamma biti ş tireceğ iz. 

İkinci vechin okunu şu ise dört elif uzatarak okudu ğumuz mimi bu sefer 

bir elif uzatarak okuyaca ğı z. 

Vakf halinde ( ) deki medd-i laz ımlar dört elif uzat ı lır ve duru- 

lur. Müteakiben ( 5.15rI ) lafz ıyle diğ er ayet-i kerime okunmaya ba ş lanı r. 

Kırat imam ı  Ebu Cafer ise (Ll ) in her üç harfini sekte yaprak 

yani: (,:ai IN der, sesi kesip nefesi kesmeden ( * (.)der, yine sesi kesip 

71 Lâzinü med için bak: En-Ne ş r: I: 314-317; El-Kavlu's-Sedid s: 49-50,54 (Dipnot); Hidâye-
tü'l-Müstefid s: 19-20; Süalli Cevaph Teevid s: 7-8; Karaba ş  Tecvidi s: 6; Hâzâ Kitabu'l-Kifaye 

s: 31; Vesiletii'l-Gufran s: 11-12; Ithafül-Berara s: 386 
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nefesi kesmeden (
o 
 ) der vakfeder, Daha sonra ( 5  4 ) diye okumaya 

devam eder. 72  
!ıı

L.J 
••• 

ç— El-Meddü'l-Ar ız (
<J 

JI,J1 . 	I ) 
.0

"  

Med harflerinden sonra sebeb-i med ara' sükan olarak gelirse medd-i 
arız olur. Daha önce zikretti ğ imiz gibi ar ızi sükân vakf halinde ortaya 

çıkan vasl halinde sakıt olan sükündur. c ( 	 ) 

t ( 	) c Cj:,.:13 .\/ ) c( 	) 	( ‘../‘•3  ".4  ) 
lafı zlarının son harfleri üzerinde vakfetti ğ imiz tak- 

dirde bu harfler cezm i ş âretini al ıp sâkin duruma gireceklerdir. Med 
harflerinden sonra gelen sakin harfler, sebeb-i med olaca ğı  için yu-

kardaki misallerin son harfleri de sebeb-i med olurlar. Bir evvelki med 
harfleriyle beraber, daha önceki harfleri ileri, yukar ı  ve a ş ağı ya doğ ru 
fazlaca uzatarak okumam ı zı  gerektirirler. Bu med'de ar ı zi med denilir. 
Vasl halinde arı zi sükün yok olaça ğı  için arazi med de kalm ıyacaktır. 
Med olarak ancak tabii meddi görebiliriz 

İ rızi meddin uzat ılması  câizdir. Sebebi ise; k ıraat imamlar ımn 

bazıları  zikredilen ş artlar ı  hâiz olan bu ve benzeri yerlerde med yapm ış lar, 

baz ıları  kasr derecesinde kalm ış lardır. Kasrın buradaki yani madd-i 
arızdaki uzalt ılma miktarının bir elif olduğunu hatırdan çıkarmama-
lıyız. Ârizî med en az bir eflif miktar ı  uzatılabilir. Ancak amî meddin 
vaki olduğu kelimenin son harfinin yani sebeb-i med olan harfin 
harekesine göre de ğ iş ik vecihler vard ır. Söyleki: 

Eğ er kelimenin son harfinin harekesi yukardaki misallerin ilk iki-
sinde olduğu gibi fatha ise üç vecih câizdir. 

1—Tül ( 	); uzunca okumak demek olup miktar ı  dört eliftir. 

2— Tavassut 	); orta uzunlukta med yapmakt ır. Miktarı  

iki veya üç eliftir. 

3— Kasr ( j.„„a; ); en az uzatmak veya k ısa okumak demek olup 

buradaki miktar ı  bir eliftir. 

Eğer arızi meddin bulundu ğu kelimenin son harfinin harekesi kesre 
ise dört vecih câizdir. 

72 Zübde: s: 39 Tenbihat 9; İ thaf s: 202-203 
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1 — Tal 	 Lijk ) 

2 — Tavassut 	j; ) 

3 — Kasr 
	

(y4;) 

4 — Revm 
	

( rJJ) 

Revm demek; sebeb-i med olan harfin harekesini gizli bir ses ile 
istemeye veya belirtmeye denir. Bu vechin tatbikat ı , sesin berraklığı  
ve ses tellerinin hassasiyeti ile yak ından alakal ıdır. Ayrı ca okuyucunun 
bu gibi ince noktalara olan vukûfiyeti de çok mühim rol oynar. 

E ğer Arızi meddin bulundu ğu kelimenin son harfinin harekesi 
damme ise yedi vecih câizdir. 

1—Tûl 	 ) 

2— Tavassut 	( 	; ) 

3— Kasr 	(.f4  ) 
4— Tûl ile İş mam 

5—Tavassut ile İş mam 

6— Kasr ile İş mam 

7— Revm 

Bu noktada kar şı mıza çıkan işmam ( 	) vechi; süktindan 

sonra dudaklar ı  yummak demektir. Yani; sâkin olan ve sebeb-i med 
durumunda bulunan harfi okuduktan sonra o harfin ötre harekesine i ş â-
ret için dudaklar ı  yummakt ı r. 

Vesiletül- Ğufran müellifi Cezeri ş erhinden şunu nakleder: "Medd-i 
arada sonu ötre olsun esre olsun revm vechi yaln ı z kasr ile icra edilir 
Çünkü revm, vasl hükmündedir. Kasrdan maksat bir elif med etmektir. 
Hiç uzatmamak de ğ ildir. 

Kelimenin nihâyetinde sâkin olan harf L; j, 	c  ve u  harf- 

lerinden biri ise -ki bunlar kalkala harfleridir— ve dammeli bulunursa 
revm ve iş mam vecihleri yap ılamaz. Zira Kalkale bu iki veche manidir. 

• 	• - 	 ... 
I ) 	) misallerinde oldu ğu gibi." 73  

73 Vesiletifi-G ıdran s: 13 
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Suras ım hatırdan çıkarmamal ıdır ki, okuyucu ar ızi veya biraz 

sonra bahsedece ğ imiz Lİ N medlerinde kelimenin son harfinin harekesi 

ne olursa olsun yap ılmas ı  caiz olan vecihlerden ancak bir tanesini tercih 

edebilecektir. Kasr vechini yapmak isteyen okuyucu, buna revm vec-

hini veya son harfin damme oldu ğu ve kalkale harflerinden birinin bu-

lunmadığı  yerlerde i ş mam vechini de ilave edebilir. 

Medd-i arada tercih edilen vecih tevassut vechidir. İki veya üç 

elif miktar ı  uzatarak okumakt ır.74  

d— El-Meddü'l-Lin ( 5:1_11 	) = Yumu ş ak med : 

Lin harflerinden sonra sebeb-i med sakal ı  olursa medd-i lin olur. 

Vav( i  ) veya yâ ( cs) harfleri sâkin, kendilerinden önceki harfin 

harekesi fetha olursa Tecvid lisan ında böylesi vay ve yâ harflerine lin 
.9 

harfleri ( 	 ) denilir. 

Lin ( 	) lafz ı ; mülâyemet, yumu ş aklık manas ınadır. Harf-i 

med olan vay ve yâ'ya nisbetle harf-i Un olan vay ve yâ'da, med az 

olduğu ve med harfleri gibi asil olmad ığı  için harf-i Un denilmiş tir. 

Medd-i Lin'de fazla uzatmaya sebep olan ve sebeb-i med dedi ğ i-

miz sükan hem ar ı zi ve hem de laz ımi. olabilir. Kur'ân- ı  Kerimde vaki' 

medd-i linlerin hemen hemen hepsi, sebeb-i meddi ar ı zi sakalı  olandır. 
Sadece iki yerde sebeb-i meddi laz ımi sükan olanı  vardır. 

0 	 9 9 
( 	 ) ( 	 I) C ( 	 ) 

) C ( L:9 	
o 	

) C ( 	 ) misallerinde 
-• 	-• 	 „ •  

vakfedildiğ i zaman fer'î med s ınıfından medd-i lin kar şı mıza çıkar. 

Ş öyleki: 

Son misalin ikinci kelimesini ele alal ım. Sondan ikinci harf sâkin 

ya ( cs)harfidir. Kendinden önceki ta (Ii) harfinin harekekesi fatha 

olduğu için ya Harfi', lin harfi olmu ş tur. Kelimede durdu ğumuzdan 

dolayı  son harf olan râ ( ) harfine ar ızi süldilet gelecektir. Kaide ge-

re ğ ince harf-i linden sonra sükan bulunursa medd-i lin olaca ğı  için 

74 krizi med için bak:El-Kavlu's-Sedid s:53;Hiclâyetü'1-Müstefid s,17-18; Iliz Kiitabu'l-Kifaye 
s: 4,35; ı lmü't-Teevid s: 11; Siialli ve Cevapl ı  Teevid s: 8-9; Karaba ş  Teevidi s: 7 
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( j;21) kelimesi de vakf halinde medd-i Un olur. Di ğ er misallerin tarif 

ve izahları  da aymd ır. Sebeb-i meddi ûr ızi sükûn olan yerlerde vasl 
halinde medd-i lin kalmaz. 

Kur'ân- ı  Kerimde iki yerde sebeb-i meddi, lâz ımi sükılın olan medd-i 

lin bulunmaktad ır. Birisi Meryem sûresinin evvelinde geçen = °L:4 CS 
. 

L ft. = 	 ibaresinin ( • 	) lafz ı ; diğ eri Ş ûra 

sûresinin evvelinde bulunan ( 	= 	°,•,, • N ibaresinin ı  
. • - 

(
) lafz ı dır. cr`

Bu iki (° • 	) lafz ında hem harf-i lin hem de sebeb-i med takdi- 

ridir. Yaz ılış ta olmayan ancak okurken ortaya ç ıkan meddin müseb-
bibleri her inde de ayn ı dır. Harf-i lin olan yâ'dan sonra nûn har-
finin lâzımi süldıneti bulunmaktadır. Binâenaleyh medd-i lin olur. 

Gerek ( -) da gerekse (
„

.s.) da bulunan diğer harflerin 

daha önce ö ğ renilen kâideler gere ğ ince hangi medlerden olduğunu söy-
lemeyi okuyucular ımın bilgilerine sunuyorum. 

Medd-i lin'in uzatılmas ı  câizdir. Kurra bu konuda da ihtilhf ederek 
muhtelif miktarlarda uzatm ış lard ır. Daha do ğ rusu uzatma miktar ı  
baz ılarının kasr kabul etti ğ i bir elife hatta meddin tamamen terkine 
kadar gidilmi ş tir. 

Ârızî med'de olduğu gibi medd-i linde de meddin bulundu ğu kelime- 

nin son harfinin harekesine göre çe ş itli vecihlerin varlığı ]. görüyoruz. 

E ğer son harf Cr°,::31Ge 	) misalinde olduğu gibi fetha ise 

üç vecih câizdir. 

1— Tûl  

2 — Tevassut 

3 — Kasr ( j„4; ). 

Eğer son harf ( Ip)kelimesindeki gibi kesre ise dört vecih câizdir. 

1—Tûl 

2—Tevassut 

3—Kasr 

4— Revm 

56 



ş âyet son harf ( .
% 

9-;  
vecih câizdir. 

1—Tû'l 

2—Tevassut 

3— Kasr 

4— Tûl ile İş mam 

5— Tevassut ile İş mam 

6— Kasr ile İş mam 

7— Revm 

misalinde olduğu gibi damme ise yedi 

Zikredilen bu vecihler, sebeb-i meddi âr ızi süldin olan medd-i 
linlerdedir. Okuyucu böylesi yerlerde vecihlerden istedi ğ ini yapabilir. 
Ancak tevassut vechi yani üç veya iki elif miktar ı  uzatarak vakfetmek 
kurrâca benimsenmi ş tir. 

Sebeb-i meddi, lâzımî sükün olan yerlerde bütün kurra'ya göre 
t ıll ve tevassut olmak üzere iki vecih vard ır. Tfıl ise dört elif miktar ı  
uzatmak demek olup tercih edilenidir. 75  

krizî ve lin medlerinde gördü ğümüz vecihler özellikle revm ve i ş -
mam vecihlerinin icras ı  kurra'ya has bir keyfiyettir. Kitab ın tilâve-
tinde bize o kadar külfet gerekmez. Gösterilen kolayl ığı  da kötüye 
kullanmamak geateicir. 

Bu med çe ş itlerinin d ışı nda yine fer'i med s ımfına giren bir kaç 
med bahsi daha vard ır. Onlar da: 

El-Medu'l-Bedel ( 	4,£<,:r1 ) el-Meddu's-S ıla  

( 5:Ce:„2.JI el-Meddu.'t-Tenikin ( 
	

) el-Meddu'l-Ivaz 

( 	 ) ve el-Meddu'l-Fark ( 
	

) d ır. 

Bu medlerden bizim kıraat imam ımı zı , dolayısiyle bizleri ilgilen-
diren sadece ikitânesidir. Birisi medd-i Ivaz, di ğ eri ise medd-i fark't ır. 
Kalan üçtânesi ise ba şka kı râat imamları  ile ilgili olduğu için tafsilata 
girişmeden bu kadar ı  ile iktifa edece ğ iz. 

Medd-i Ivaz'a gelince: Kelimenin sonunda bulunan iki üstün 
(tenvirderden çift fetha) üzerine vakfedildi ğ i zaman meydana ç ıkan 

medde denir.( 	 ( 	 ) kelimeleri buna örnek te şkil ederler. 

75 Medd-i Lin için bak: Ilidâyetiii-Müsterid s: 21; El-Kavlu's-Sedid s: 26, 54; Haza Kitabu'l-

K,ifaye s: 33; Sualli ve Cevaph Teevid s: 9-10; Karaba ş  Teevidi s: 8; Vesiletül-Gufran s: 14 
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Vakf halinde bu ve benzeri yerlerdeki tenvin sâkin bir elife çevrildi ğ i 

için med has ı l olur. Bir elif miktar ı  uzatı larak vakfedilir. Bir elif uza-

t ı lmas ı ndan dolayı  da medd-i tabii olur. 

Medd-i Fark ise; Kur'ân- ı  Kerimde ş az olarak vard ır ve dört yerde 

geçer. En'âm sûresinde iki yerde olan ( .3"«  ,kJI Î JJ); Yunus sil- 

O 	 Ocı , 
resindeki ( 	J.; ) Nemi stiresindeki ( 	,1". I) ibarelerinde gö- 

rülen medlerdir. Hakikatta bu yerlerdeki medler, medd-i lâz ımdır. 
Medd-i lâz ı mm da kelime-i müsakkale yani birinci k ı smındandırlar. 

Medd-i fark denmesinin sebebi ise; meddin istifham cümlesi ile ha-

ber cümlesini birbirinden ay ırdığı  içindir.76  Bu yerlerle alakah daha 

geni ş  izahat ı  hemze-i vasl bahsinde vermi ş tik. Oraya müracaat edilirse 

daha faydal ı  olur kanaatindeyiz. 

76 ilidâyetü'l-Müstefid s: 18-22 
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TENVİ N Ve SAK İ N NUN 

) 

Baz ı  kelimelerin sonunda görülen iki üstün, iki esre ve iki ötre'ye 

tenvın denir. ( rp ) c (.9; ) c ( ) c  ( I ) keli-

melerinde görüldü ğü gibi. 

Tenvi'nin manası  nunlamak demektir. Bilhassa isimlerin sonuna 

hat'en yani yaz ı  olarak de ğ il, lafzan s ıla halinde biti ş en sakin niınudur. 

Tenvin halis nûn.dur. Belki ş ekli olmadığı  için çift hareke ile gösterilir. 

Kendisi hareke de de ğ ildir. 

Tenvin telaffuz itibariyle sâkin nûn demek oldu ğu için, sâkin 

nân'a ait olan hükümler ona da ş âmildir. Izhar, Ihfa, id ğ am ve Iklâb 

meselelerinde tenvin ile sakin nal ı  beraber zikredilir. 

Sâkin nûn cezmli nûn demektir. °,:)) gibi. Bulundu ğu kelimede 

hem lafız hem hat bakımından vasl ve vakf halinde sabit-lir. İ simde, fiil-

de ve harfte dahi vard ır. Kelimenin sonunda ve ortas ında bulunabilir. 

Tenvinin sakin nün'dan fark ı ; yaz ı da (hatta harf olarak bulunma-

ması , aynı  zamanda vakf halinde lafzan dahi sâbit olmamas ıdır. Vakf 

halinde iskan kâidelerine tabi olarak sak ıt olur. 

TenvVnin hakıkatı , son harfin harekesine tabi sâkin nündan ibaret 

iken başka ş ekilde zikrolunmamas ına sebep nûn ş eklinde yazılmaması -

dır.77  

Tenvin dâima sâkindir. Birincisi tenvin olmak ş artıyle iki sâkin 

arka arkaya geldi ğ inde, ictima etti ğ inde tenvine hareke verilir. /k= 

luraat ına göre bu hareke kesredir. 

77 Tenvin için bak: El-Kavlu's-Sedid s: 24-25, 29-34; Ilâzâ Kitabu'l-Kifaye s: 7; Ilidâyetü'l-

Müstefid s: 6-7; Süalli ve Cevapl ı  Teevid s: 4; En-Ne ş r: II: 22 
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••• ••• 	• ••• 

	

CP ) 	( 	 ) 	)rj° 	) G ( 	
••• 	

) 

) 	'Lişr 	) c 	 ) c 
•• 

.# • 

	

1 	 ı  G ( 	I
I 	

) c ( 	Lafz- ı  Celilelerin- 

de birincisi tenvin olmak üzere iki sâkin ictimâ halindedir. Ten-
vin ile diğer sâkin aras ındaki yas' hemzesi, vasl halinde telaf-
fuz edilmediğ i için iki sakin harfin kar şı laş mas ına mani değ ildir. Bu-
raların okunabilmesi, sakinlerden birine hareke vererek mümkün olur. 
Bunun için hat olarak zâhiren gördü ğümüz iki üstün, iki esre, veya 
iki ötrenin birisini esas bulundu ğu harfta b ırakıp diğ erini tenvinden do-
layı  var olan, ayn ı  zamanda Mushaflarda da as ıl metnin altına yerle ş -
tirilen küçük bir Min harfine —buna gizli Min da denilir— kesre olarak 
verilir. Ş öyle de söylenebilir: E ğ er birinci sakin tenvin ise o, hareke ver-
me kâidesine göre meksûr nC ın olarak okunur. Misal olarak gösterdi-
ğ imiz ve Kur'ân- ı  Kerimde de geçen yukardaki ibârelerin okunu şu 

( 	 ) c ( 9j-.3 1 	(:.)5£4 ) c ( cs 	4...) 	) 
, 

	

ve (5.-C~,.2 	 I ) c ( 'L:of CA11 	) G ( -ji>°1 	) 

- Ç • 	9 O 	 .... 9 „ 

	

Lo-W 	 ) C 	( 	(*..) 

- -- 
ş eklinde olacakt ır. 

Mehmed Zihni Efendi Ihlas sûresinde geçen 	ft.5,3 	) 

(

• 

_ 
âyetlerini okurken "Lafz- ı  ) de vakfedip 

• , 
( 	4» I) demek, hatad ır.” 78  diyor. Bu da lafz ın ve mananın 

bölünmemesini temin için olsa gerektir. 

Tenvin ve sâkin 	dört hali vard ır. Tecvidin dört mühim kal.- 
delerinden olan Ihfâ, Izhar, Iklâb ve Id ğam tenvin ve sakin niin ile 
yakından ilgilidir. Bu konular ı  s ıras ı  ile izâha çalış alım 

	

IHFA 	1 ) 

Ihfâ; gizlemek demektir. Tecvid'de, harfi gizlemeye denir. Fakat 
tarifi sadece bu de ğ ildir. Ihfâ; ızhar ile id ğ âm aras ı  bir haldir. Idğ âms ız 

ğunnedir. Ihfâ'da ş eddeli bir hal bulunmaz. Ğ unnesiz de Ihfh olmaz. 

78 El-Kevlu's-Sedid s: 33 (dipnot) 
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Ihfâ, ğunnenin varlığı  ile beraber ş eddeden uzak ı zhar ile idğ âm aras ın- 
da bir haldir, veya bir okuyu ş tur. Bunun için de tenvin veya sâkin 

nan'un 	 4J, 41, 	‘9 4 L3 	 c.„4 ) 

( 	 j harflerinden evvel gelmesi veya birine u ğ ramas ı  laz ımdır. 

( ° 	° 4;) 	c ( 4.5 j.,„; 	 4 ( 	I ) 
4o ,  

( 	• A ) 	 ) 

)1 	O 

ğu gibi. Ihfa bir elif tutularak yap ılı r. 

Ihfa iki türlüdür. 

(1›.-4.2 

misallerinde oldu- 

1 — Ehas ) 

2 — Ea'm 
	

( 	) 

Biraz önce sayd ığı mı z ıhfâ harfleri tenvinden sonra gelir veya ke-
limenin nihayetinde bulunan sakin nan'dan sonra bulunursa Ihfa- ı  
Ehas olur. Zirâ yaln ı z vasl halinde ıhfâ edilir ( 

( 	 ) lafızlarında olduğu gibi. 

Eğ er ıhfa harflerinden biri kelimenin ortas ında bulunan sakin nân- 

dan sonra gelirse Ihfa- ı  Eam olur. ( ° kelimesindeki gibi. Böylesi 

yerde hem yas! hem de vakf halinde ıhfa yap ı lır. 

Bu esaslar d ışı nda sâkin olan bir mim ( r) harfi harekeli ha (,__,J) har- 

finden önce gelirse ( A. , °
e 	

C, ) misalinde oldu ğu gibi yine ıhfa ya- 

pıhr. Bu ıhfa'ya dudak ıhfas ı  denilir. Bu durum sâkin mim harfinin 
hallerinden biridir. 79  

Ihfa harflerini, kolayca ezber edilsin amac ıyla çok güzel olan bir 
beyit içerisine serpi ş tirilmiş  olduğunu görmekteyiz. Beyit ş öyledir: 

4.....0.40  

	

° 	t. 	 • 	° 

	

ttJCI, r 	.; 1.,10; - • 

79 Ihfâ ile ilgili daha geni ş  bilgi için bak: En-Ne şr: I: 26-27; El-Kavlu's-Sedid s: 75; Vesiletü'l-

Gufran s: 16; Ilidâyetü'l-Miistefid s: 10-11; Süalli ve Cevapl ı  Teevid s: 10-11; Karaba ş  
Teevidi s: 8; Hâzâ Kitabu'l-Kifâye s: 39-40; El- İ tkan s: 96 
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Bu beytin manas ı  ise ş udur: Medh ve senaya muktedir olan kimse, 

sen kirâm ve ihsam âli olanlar ın sahâvetini, muktedir oldu ğun derece 

vasfeyle. Ve zâlim olan kimseye itibar etme. Takvay ı  ziyâde et. Ölün-

ceye kadar ilmi ve ilahi r ı zay ı  istemeye devam eyle. Vacip Taâla ve 

Tekeddes Hazretleri, hakk ında güzel muamele buyurarak Enbiyâ-i 

Izam ve Rusul-ü Fihâm Hazerat ımn derecatiyle aranda nübüvvet 

derecesinden ba şka bir fark olmayan yüksek dereceler ihsan buyur-

duğunu görürsün. 8 0 

Her nekadar k ıraat ı  ilgilendiriyorsa da bilinmesinde fayda mülâ-

haza etmem dolays ıyle ş u hususu da zikredece ğ im. 

Izhar harflerinden olan ğ ayn ( L) ve h ı  ( t)harfleri ile ilgili k ıraat 

imamlar ı  aras ında bir ihtilaf' mü ş ahede ediyoruz. İ mamlardan Ebu 

Cafer ( , ) ( 4:1 ) (- ) 

	

... 	
misalle- 

rinde görüldü ğü gibi sâkin nün veya tenvinden sonra ğ ayn 

) ve hı 	L)  harfi gelirse ıhfa yaparak okumaktad ır. Diğ er 

imamlar ise bu yerleri ı zhar ile okurlar. 81  

IZHÂR ( 	) 

Tecvid kâidelerinden bir diğeri de Izhar'd ır. Izhar ın lüğ at manas ı ; 

beyan etmek, aç ıklamaktır. Istılah manas ı  ise; her harfi ğunnesiz olarak 

kendi mahrecine göre ç ıkarmakt ır. Veya iki harfin aras ını  ayırmak, 

uzak tutmakt ır. Veyahut; tenivin veya sâkin nün'u a ş ikar edip ğunne 

s ıfatlar ını  belli etmiyerek okumakt ı r. 

Izhar harfleri alt ı  tanedir. Bunlar : ( I m 	`c 
harfleridir. 

Tenvin veya sâkin nün bu harflerden birine u ğ rarsa, yani herhangi 
.  - 

birinden evvel gelirse ı zhar ile okuyaca ğı z. ( • 	
5 	

( j..1b (...) 

ııı  o 
) C C Ç-9- 	) C ( 	 C-41 C)-4  ) 

JUb  

f$,   

eL 	• ) Oe 	‘.7•A  
S« 5 

j_P 	( • ) misallerinde görüldü ğü gibi. 

80 Vesiletül-Gufran s: 16 

81 En-Ne şr: II: 22 
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Izhar kâidesinin d ışı nda kalan fakat yine ı zhar ile okuduğumuz iki 

nokta daha vard ır. Bunlardan birisi; E ğer sâkin nûn harfi yâ ( cs )veya 

vâv 	) harflerinden önce gelip ayn ı  kelimede bulunurlarsa ( jl e  s) 

misallerinde olduğu gibi ı zhar olur. 

, 0 :■7 ı 	0 5 ı  0, 	 O 	 ı 	 0 9

k
e 	

LA ) 	 ) 

örneklerinde görüldü ğü vechile sâkin bir mim harfi, mim ( ) ve ba (L.J ) 

harflerinin d ışı nda herhangi bir harften önce gelirse yine ızhar yap ı lır. 
Sâkin olan mimle onu tâkiben gelen harfi, kendi ç ıkış  ş ekillerine göre 

okumak ve birbirinden ay ı rmak mecbüriyetindeyiz. 82  

Sâkin MM harfi hiç bir harfe u ğ ramazsa daha do ğ rusu nisın üzerine 
o 	 - 

vakf olunduğunda ğunneli ızhar olur. ( evr, _- ) 	( 	-) 

( 	̀1) kelimelerinde oldu ğu gibi. 83  

es- 	

ı  

1.,■. 	• —.)ve(
O 	

JI) misallerindeki gibi mim harfi üzerine de 
 - • 

vakf olundu ğunda durum aynı dır. Yine ı zhar- ı  ma'lğunne olur. 

Çünkü gerek sâkin nû'n ve gerekse mim harfini kendilerinden sonra 

ba şka bir harfe kar ış tırmadan okuduğumuz için ızhar olur. Vakf ha-

linde bu iki harf harekeli dahi olsa cezmli duruma gireceklerdir. Nfin 

ve mim harflerinin özelliklerinden olan ğunneyi de belli ederek okuya-
cağı mız için ğunneli ızhar olur. Bu yerlerde her iki harfe ş edde vermiye-
ceğ iz. Ihfa da yapm ıyaca ğı z. Ğ unneyi fazla yapmaktan da sak ınaca ğı z. 

'KLAS ( 5:; ) : 

Lüğat manas ı  birş eyi değ iş tirmek demektir. Ist ılahi yönden veya 
tecvid itibariyle ıklâb ın manas ı ; bir harfi diğer bir harfin yerine getirip 

ğunne ile beraber h ıfzetmektir. Veya tenvin _yahut sâkin nûnu tam bir 
mime kalbetmek bu  arada , dudakları  hafifce birle ş tirerek mimi ğunne 
ile okumaktır. Az bir de ğ iş iklikle şöyle de tarif Iklâb; ten- _ 	 „.„.. 
vin veya sakin nûn'u halis bir mime çevirmek ve ğunne ile ba (,..„,) in-, 
dinde gizliyerek okumakt ır. 

82 Bunlar için bak: En-Ne ş r: II: 22-23, 25; El-Kavlu's-Sedid s: 79-80; Iliclayetü'l-Müstefid 

s: 7; Vesiletin-Gufran s: 17; Il'azâ Kitabu'l-Kifaye s: 38-41, 52; Karaba ş  Tecvidi s: 9; Süalli 

ve Cevaplı  Tecvid s: 11-12; El-Itkan s: 96 

83 Gunne hakkında bu eserin mahrec bahsinin sonuna bak ını z. 

İkinci nokta; ş âyet 
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Tenvin veya sakin nûn mime kalbedilince sâkin bir mim, ha (,_>) 

harfine u ğ ramış  gibi olduğundan âdeta ıhfa edilir. Daha önce buna 
dudak ıhfâs ı  demiş tik. 

Iklâb harfi bir tâne olup ba 	) harfidir. Bu harf sâkin nûn veya 

tenvinden sonra gelirse iklâb olur. ( jt
ı 

 5"" t 	J ) c ( J 	4.5-4 ) 
- 

	

lafızlarında oldu ğu gibi. Bu misalleri ( 
O 	

) 

	

- 	• - 
, 

) C ( 	 I) ş eklinde okuduğumuz zaman kâi- 
 

deyi tatbik ediyoruz demektir. Kar şı la ş aca ğı mı z diğer iklâb olan yer-
leri de ayn ı  ş ekilde okuyaca ğı z. 	 usg5 i 

iklâb'ta, id ğ âm ve te ş did olmadığı  halde ğunne vard ır. İki elif 
miktarından az bir elif miktar ından ziyâde tutmak ve sesi genizden 
çıkararak okumak gerekir. 84  

Tenvin veya ni:inun id ğ âmda oynadıkları  role temas etmeden, id-
ğ âm hakkındada genel bir bilgi vermek yerinde olacakt ır. 

İ D ĞAS ( 	): 

İ dgâm iki harfi ş eddeli bir harf halinde okumakt ır. Bu harflerin 
birinin sâkin di ğ erinin harekeli olabilece ğ i gibi her ikisi de harekeli ola-
bilir. Idğ âm ikiye ayrılır. 

1) El- İ bğâmu'l-Kebir (' 	)1(.G.° 	) -= Büyük İdğ âm): 

idğ am edilecek harflerin her ikisinin harekeli oldu ğu yerlerde ya-
pılan idğ âma denilir. Bu harfler ister mahrec ve s ıfatta ayn ı ; ister mah-
recleri ayn ı  s ıfatlar ı  ba şka; isterse mahrec ve s ıfatlarında yakınlığı  bulu- 

-- o 	0 	 o ı  

J nan harfler olsun müsâvidir 	4_; 	''';C:2_,C1, 	.b G 	9 
•  

misallerinde olduğu gibi. Birinci misalde s ıfat ve mahrecte ayn ı  
olan iki he ( ) harfinin, ikinci misalde mahrecleri ayn ı  sıfatları  

başka olan te ( ) ve ta (J, ) harflerinin, üçüncü misalde ise mah- 

84 iklâp için bak: En-Ne şr: II: 26; El-Kavlu's-Sedid s: 77-78; Vesiletü'l-Gurran s: 18; Ilâzâ 
Kitabu'l-Kifâye s: 39; Süalli Cevapl ı  Teevid s: 12; Karaba ş  Teevidi s: 9; Hidâyetii'l-Müs-
tefid s: 10; Ebitkâıl s: 96 
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rec ve s ıfatta yak ınhkları  olan gâf ( 	ve kâf ( ) harflerinin id- 

ğ âm edilecekleri anla şı lmalıdır. 

Bu idğ âma "Büyük idğ âm" denmesinin sebebi Kur'ân- ı  Kerimde 

diğer idğ âma nazaran daha çok miktarda bulunmas ındandır.85  idğ am- ı  
Kebir olan her yerde ihtilaf mevcut oldu ğu için kıraat imamlarm ın 

ekseriyeti idğ âm yapmazlar. Bizim kıraat imam ımız olan Asım ve onun 

ravii Hafs dahi idğ âm yapmıyanlar aras ındad ır. 

Ancak Yusuf saresinde geçen ( L:1:35 1 ) kelimesinde idğ âm; 

idğ âm olunan harflerin esasta her ikisi de harekeli oldu ğu için büyük 

idğ amdır. Kurra buradaki id ğ amda ihtilaf etmemi ş lerdir. Kırat imam- 

larından Ebu Cafer id ğ âmın dışı nda bir noktada diğ erlerinden ayr ılır. 

Bu kelimede bütün kıraat imamlar ı  için iki vecih vard ır. Birincisi; 

(C:?_:,..,,:1:351) iken nün harflerini id ğ âm edip birinci nanun harekesi olan 

dammeyi iş mam ile okumaktır. Bir tardftan nin harflerini birbirinde 

idğ âm ederken diğer tardftan birinci nan'un dammesini dudak oyun-
ları  ile göstermektir İmam Ebu Cafer bu id ğâma i ş mamsız olarak i ş -

tirak eder. 

İkinci yecih; bu kelimeyi ızhar ve ihtilas ( 	I) ile okumak-  

tır. idğ âm tamamen kalkacak, ayn ı  zamandd birinci nünun harekesi olan 

damme ans ı zın kaybedilerek veya belli belirsiz yap ılarak okunacakt ır. 
Harekenin belli belirsiz okunu ş una ihtilas denir. Bu ihtilas; harekenin 
üçte birini ibka, ikisini izâle ile okumak manas ına olan revm'den ibâ-

rettir. 86  

2) El- İcWımu's-Sağ ir (3 k«,,„.5 ı 	= Küçük İdgam : 

idğ âmı  gereken harflerden birincisinin sâkin ikincisinin harekeli 

olduğu yerlerde yap ılan idğâma denir 87 	
, 	

- ) 

.124 	( 	) c ( 1.)_1:4; Lafz- ı  Celilelerinin birinci- 

sinde 441 	) ile tie ( 	) nin, ikincisinde dal ( ) ile dâd ( cy; ) 

ın, üçüncüsünde 	) ile 43e ( ) harflerinin, dördüncüsünde 

ise dal ( ) ile cim ( ) in yap ılabilecek idğ amları  gibi. 

85 En-Ne şr: I: 274; Zübde s: 72; Vesiletül-Gufran s: 40 El-Itk'nn s: 94-95 

86 Zübde s: 72; Ithff s: 313 

87 En-Ne ş r: II: 2 
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idğ am- ı  Sağ ire verdiğ imiz yukardaki misallerde, id ğ âm edilen harf-

lerin birbirine s ıfat ve mahrec bak ımından yakınlıkları  veya benzerlik-
leri mevcut de ğ ildir. Bu ve benzeri yerlerdeki id ğ amları  kıraat imam-

ları= bir kı smı  yapmış  bir kı smı  yapmamış  ve idğ arns ı z olarak oku-

muş lard ır. 

Gerek idğ âm- ı  kebirde gerek id ğ âm- ı  sağ irda kurraca ittifak edil-

miyen idğ amlarm geni ş  ş ekli viiciih ilmini ilgilendirdiğ i için bu kadarla 

iktifa edece ğ iz. 

Tecvidin konular ı  aras ında zikredece ğ imiz idğâmlar ise idğ âm-ı  
sağ ir s ınıfına girmektedirler. Ayr ıca idğ âm edilen harfler ya mahrec ve 

sıfat bakımından aynı ; yahut mahrecleri bir s ıfatları  ayrı  veyahut 

mahrec ve s ıfatta yak ınlığı  olan harflerdir. id ğ am- ı  Kebirde de harf-

lerin durumu böyle idi. Fakat her ikisi de harekeli idi. Burada ise id-

ğ âm edilecek harflerden birincisi sâkin ikincisi harekelidir. Kurra da 

böylesi yerlerdeki id ğ âmlarda müttefiktirler. Bunlara id ğ am-ı  Misleyn, 

idğ am-ı  Mütecâniseyn ve id ğ am- ı  Mütegaribeyn denilir 

Ayrıca tenvin veya sâkin nan harfinden sonra muayyen baz ı  harf-

lerin gelmesiyle yap ılan idğ âmlar vard ır ki, bunlara da id ğ âm- ı  maal-

ğunne ve idğ âm-ı  bilâğunne denilir. 

Bir de Ş emsi harflerin harf-i tariften sonra geldi ğ i yerlerde yap ılan 

idğâm vardır ki, idğ am- ı  Ş emsiyye denilir 

idğ âm ba ş ka bir cepheden daha ikiye ayr ı lır: 

1— idğ am- ı  Kamil (Tam id ğ âm) 

2— idğ am- ı  Nakıs (Noksan id ğ âm) 

idğ am- ı  Kamil; idğ âm edilen harflerden birincisini zat ve s ıfat 

yönünden, ikinci harfe derceyliyerek yani id ğ âm esnas ında sadece 

kendisinde idğ âm edilen ikinci harfin sesini ve s ıfat ı nı  belli ederek oku-

nan idğama denilir.( misalinde id ğâm edilecek harflere 

ve telaffuz irtibariyle de id ğ âm ş ekline bakacak olursak meseleyi daha 
,  

iyi anlamış  oluruz. ( .U30, 	j) lafz ını  idğ amlı  olarak (
o 	

) 

ş eklinde okumam ız gerekecektir. Burada mahrecleri ayn ı  fakat s ıfatlar ı  

başka olan ve birincisi sâkin ikincisi harekeli halde bulunan te ()harfi 

ile ta (ip ) harfinin id ğ amını  görmekteyiz. Okuma esnas ında sesleri farkl ı  

olan bu iki harften ) te harfinin id ğ amdan dolay ı  yok olduğunu ve 

ta (1, )harfinde eridi ğ ini müş ahede ediyoruz. Hat olarak var olsa bile 

durum değ iş mez. İş te buna tam id ğâm denilir. 
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Nakı s İ dğ ama gelince: İ dğ am edilen harflerden birincisini s ıfat 
yönünden değ ilde sadece zat yönünden ikinci harfe dercetmektir. 
Kırat esnas ında birinci harfin sesini k ı smen belli ederek okumakt ır. 
Bu da o haı fin özelliğ ine istinad eder. Mesela: ( 	) kelimesinde 

ta (J,) harfinin te harfine id ğ âmı  gerekir. Birinci harf olan(„1, 

nin( ,:d )harfine kuvveti zahir oldu ğu için idğ âm tam ear ı  olmaz. id ğ âm 

yapmakla beraber ikinci harften daha kuvvetli veya daha tok bir sese 
sahip bulunmas ı  dolayısiyle birinci harfin sesini k ısmen belli ederek 
okuyacağı z. Buna da Nâk ıs idğ âm denilir. 

Nakıs idğ âma ya sâkin ta (.1,) harfinin harekeli te (:J )harfinden, 

yahut tenvin veya sâkin nan'un vâv ( i  ) ve ya ( cs )harflerinden önce 

geldiğ i yerlerde rastl ıyoruz. Tenvin veya sâkin nan'un bu harflerden 
önce geldiğ i yerlerdeki id ğâma, idğ am- ı  Maalğunne denilir. id ğ âm 

'anında tenvin veya sâkin nan'un zat ı  gidip sıfat ı  olan ğ inne bâki kal-

maktad ır. Sıfatın bâki kalışı  ise idğ âma kemâle erdiremiyor. 88  

Önce tenvin ve sâkin nûnla ilgili idğ âmlar ı  anlatarak tenvin ve 
sâkin Min'un hallerini bitirmiş  olal ı m. 

İ D Ğ AM-I MAALĞ-UNNE( 	 = Ğ unneli idğ âm:) 

Tenvin veya sâkin nandan sonra ya ( Lç ), Mim( r  ), Nûn( ‘;) ) ve 

Vâv ( ) harflerinden birisi bulunursa ğunneli idğâm yapılır. 

• 	o 	 • 
4■:j 	) 	( 	jj 4.5: ) 	( 	 J ) 

,  .• o .9. • , 	, 	5; 
) 	( 	 c 	j_:_; _PLZ. ) c ( 

of 

1:4 * 45:c. ) misallerinde görüldü ğü gibi. 89  

Sâkin nan'un, vâv veya yâ harfi ile ayn ı  kelimede bulundukları  

zaman ( „ ) gibi, id ğ âm değ il ı zhar olaca ğı nı , ı zhar bahsinde 

misalleriyle anlatt ık. 

88 El-Kavlu's-Sedid s: 61-62; Ilâzâ Kitabu'l-Kifiye s: 38 

89 Bu konuda geni ş  bilgi için bak: En-Ne şr: II: 24; El-Kavlu's-Seclid s: 69-70; Vesiletü'l-Guf-

ran s: 19; Hidâyetü'l-Müstefid s: 8-9; Süalli ve Cevapl ı  Teevid s: 13; Karaba ş  Teevidi s: 

16; İ lmü't-Teevid s: 11. El- İ tkan s: 96 
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Idğ am-ı  Maalğunne nev'inden olan ( C., 6‘*; ) Kur'ân- ı  Kerimde 

üç yerde ( 	ş eklinde mürekkeptir. ( 	lar ise Ra'd süresi hâriç 

diğerlerinde ( 	) olarak terkipli halde bulunmaktad ırlar. Â'raf 

süresi dışı ndaki yerlerde (CA. ,..-;_p), idğ âmh olarak (1_,:p) ş eklinde yaz ıl- 

mış tır. ( 	lafzı  da iki yerde ( 	diğer yerlerde ( 

olarak geçmektedir. 

	

Asılları  (C),
L" 	

ve ( 	olan ( 	) ve ( p) de bu kabil- 

dendir. 	
, 	 r- 

 Gerek ayr ı  gerek id ğ âm edilmiş  ve biti ş ik olsun niin ile minfin 
birle ş mesi herhalde id ğ âm'- ı  maalğunneyi intaç eder. 90  

Bitiş ik olanlar ayn ı  cinsten iki harf oldu ğunu telkin ederler ise de 
buna itibâr etmeyip birincisinin sâkin bir nün harfi, ikincisinin harekeli 
bir mim harfi bulunduğunu bilmekte fâide vard ı r. 

Yasin ve Kalem sürelerinin evvelinde baz ı  değ iş ik vacihlerle kar şı  
 

karşı ya geliriz. Bunlardan bir tanesi: Vas1 halinde t ( 	— tj) 

( 	
) 

diye okurken sâkin atm harfinin vay harfine u ğ ramas ı  

neticesinde ortaya ç ıkan ğunneli idğ amın yap ılıp yapılmamasıdır. Bu 
iki yerde ğunneli id ğ amın ş artları  mevcut olduğu halde Kahin, İbn Ke-
sir, Ebu Anar, Hamza ve k ıraat imamımı z Hafs vasl halinde id ğ âm 

yapmazlar. Ver ş , İbn Âmir, Ebu Bekr, Kisai, Ebu Cafer, Yakup ve Ha-
lef idğ amh okurlar. 91  

İ thaf müellifi, Yasin'de Hi ş am, Kisai, Yakup ve Halefin id ğ âm, 
diğer imamlar ın ızhar okuduğunu; Kalem süresinin ba şı nda da Ver ş , 
Bezzi, İbn Zekvan As ım, Hiş am, Kisai, Yakup ve Halefin id ğâm ettik-
lerini, diğ erlerinin ise ı zhar ile okuduklarmı , ayrıca Asım Hazretlerinin 

ızhar vechine de i ş tirak etti ğ ini kaydeder. 92  

Tecvidin her konusu ile beraber ğunneli idğ amın yap ıhş  ş eklini 

yaz ı  ile anlatmak mümkün değ ildir. Ancak mâhir okuyucular ı  bol bol 

dinleyerek tatbikatl ı  çalış ma neticesinde ö ğ renmek mümkündür. Bu 
sahada yeti ş mek isteyenler için bu yola ba ş vurmak mecbüriyeti vard ır. 

90 El-Kavlu's-Sedid s: 72-74; Hâz'n 	 s: 86-89 

91 En-Ne şr: II.: 17; Zübde s: 114. 

92 Ithaf s: 443, 518 
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6 

İ D ĞAM- İ  B İ LÂĞ UNNE 	 = Ğunnesiz idğ am): 

Tenvin veya sâkin nûn, lâm ( J ) veya ra( j ) harflerinden evvel 
> 

gelirse ğunnesiz idğ âm olur. T 	) c ( 	° „uo 	• ) c ( 	J 
145r  

( 	 ) c ( 	 ibâreleri kâideye uygnn örneklerdir. Bu 
• 

misaller, İ dğ am-ı  bilâğunne yap ılarak ( 	) c ç 	 ) 
.0 o J. 

) 	( 	J--3 	) ş eklinde okunacaklard ır. 

idğ amlı  ş ekli ile okundu ğunda, idğ âm edilen harflerin birincisi olan 
sakin nûn veya tenvinin zatlar ından ve sıfatlar ı  olan ğunneden eser kal-
maz. Bu sebepten id ğ âm- ı  bilağunneye tam veya kamil id ğ âm denilir. 

Kur'an- ı  Kerimde geçen ve id ğ âm- ı  bilağunne olan ( :J 	) 

( F 
	

) ve ( •""J ° )1 ) c ( Src:ş 1 ) c ( 	) kelimeleri ayr ı  ayrı  
•- 	 , • 

yaz ıldıkları  gibi (• J I ) 	(• 
	

I ) 	( 4)1 ) 	( Yi) 	ke-h ) 

ş eklinde mürekkep veya id ğ amlı  olarak yazıldıkları  da vakidir. Her iki 
ş ekillerini de görebiliriz. 93  

Kırâat imamlar ımn ittifakla id ğ âm ettikleri ve id ğ am- ı  Sağı r 
sımfına giren, tevcid'de ise mühim bir yer i ş gal eden id ğ amlar ise 
şunlardır: 

İ D ĞAM-I Mİ SLEYN ( ° .):::,e,...,4 '.(.1--..c:'.1 ) : 

Mahrecleri (ç ıkış  yerleri) ve s ıfatları  aym olan iki harften birincisi 
sakin, ikincisi harekeli olarak arka arkaya gelirlerse, id ğâm yap ıhr. 
Bu idğ âma, İ dğ am- ı  Misleyn veya benzeri kar ış t ırma denilir. 

J"- 	 ) 
4  ?IQ ."-N • •

„ 

. 	 ., • - o • 	0 ı  O .” , 
I `') L-9  (....., 	4> ) c ( 11-1:>*-- *-Ci-j ) c ( ı_:— .4b 	I c ( c)->r.-; J ) ‘ ( 4:,-3 J-4  )( ./ 

' 
misallerinde görüldü ğü gibi. 

Idğ am edilecek harfler misallerde oldu ğu gibi başka başka kelime-
lerde ise ayr ı  ayrı  yaz ı lırlar. Okunu ş ları  ise ş eddeli tek harf olarak 

• > 	 i5 
( • • • (...43  ) 	 ) ş eklindedir. 

93 En-Neşr: II: 23-24; VesiletTI-Gufran s: 20; Hâzâ Kitabu'l-Kifâye s: 38, 86-87, 90-91 ;   Iiidâ-
yetü'1-Müstefîd s: 9; Karaba ş  Teevidi s: 10; Sünni ve Cevapl ı  Teevid s: 13-14; El-Kavlu's-
Seclid s: 66-69; Ilmü't-Teevid s: 11; s: 96 

69 



Eğer idğ âm edilecek harfler ayn ı  kelimede iseler hem yaz ıhş ları  
! 5 

hem de okunu ş ları  tek harf halindedir. ( j_>,J I ) c  ( 	I) c ( 	) 

kelimeleri gibi. Ş edde tekerrüre alamet olmak üzere konulur. 

Idğ âm edilen harflerin her ikisi ( G 4:1, 	lafzındaki gibi mim( (,) 

veya (C) I ) kelimesinde oldu ğu gibi nün ise idğ âm- ı  misleyn maal-
.. 

ğunne olur. Bu iki harfin d ışı nda aynı  olan iki harfin id ğ amma id ğ am- ı  
misleyn bilâ ğunne denilir. 

Idğam edilecek harflerden birincisinin sâkin ikincisinin harekeli 

olmas ı  ş artt ır. (C;:11,- ;) c ( 	
D .... 	

kelimelerindeki gibi birincisi hare- 

fi 

keli ikincisi sâkin yahut ( 
D ı 	• 

) 	c.)-4 	

fi

c.ç 	) 
rındaki gibi birinci harf, med harfi ise id ğ âm yap ılmaz. 

Ş ayet birinci harf ( 	°;;I ) lafz ında olduğu gibi harf-i lin 

ise idğâm yap ılır ve idğ âm- ı  misleyn olur. 

İster bu idğ âm ş eklinde olsun ister bundan sonraki anlataca ğı mız 

id ğ âm ş ekillerinde olsun id ğâm edilecek harflerden birincisi (_,  

J, ve ) harflerinden biri olursa kalkaleye riâyet etmeden okuya- 

rak idğ âm yapmalıyız. Ilerde anlataca ğı mız vechile bu harfler kalkale 
harfleridir. Kelimenin ortas ında veya sonunda sâkin olarak geldiklerin-
de mahreclerinde sars ıntı  yaparak okumak gerekir. Id ğ am ise bu hususa 

manidir. ( .> ) lafz ında görüldüğü gibi. 94 

MÜTECÂNISEYN ( 	 ) 

Mehrecleri (ç ıkış  yerleri) aynı  fakat s ıfatları  başka olan iki harf 
birincisi sakin ikincisi harekeli olarak arka arkaya gelirler ise id ğ âm 

yap ıhr. Bu idğ âma da id ğ am- ı  Mütecâniseyn denilir. 

Hangi harflerin birbirini takip etti ğ i takdirde bu id ğ amın olabilece-
ğ ini misalleriyle ve saırs ıyle ş öyle açıklıyabiliriz: 

94 Bunlar için bak: Hidâyetü'l-Müstefid s: 14; El-Kavlu's-Sedid s: 57-58; Vesiletül-Gufran 

s: 21; Ilaza Kitabu'l-Kifâye s: 34-35; Karaba ş  Tecvidi s: 10; Süall ı  ve Cevaplı  Tecvid s: 14 

Ithafül-Berara s: 384. 
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1—Sâkin te ( 	harfi, ''';(_,L; Q, ::„..30;:, ve 

lerinde görüldü ğü gibi ta (1,) ve dal ( ) harflerinden önce gelirse; 

2— Sâkin dal ( ) harfi ( 	) lafzında olduğu gibi te ( ) 

harfine u ğ rarsa; 

3— Sakin zal (..>) harfi (Ii..)4.3.3; 	I) ibaresindeki gibi za (_1; ) har- 

finden evvel gelirse; 

4— Sâkin ta (J, ) harfi( 	misalindeki gibi te 	) harfin- 

den evvel gelirse, birinci harfler ikinci harfte id ğ âm edilir. Bu idğ âma 
da idğ âm- ı  mütecâniseyn denilir. 95 

Misallerdeki lafızlar idğ amlı  olarak 
• -,!„ 5 

) c ( 	) c ( 4,12;l_12:1Ci ) ş eklinde okunurlar. 

( 9 J2,. I ) kelimesinde ise nak ıs idğ âm hâkim olduğu için birinci harf 

olan (_1, ) harfini tamamen yani zat ve s ıfat yönünden ikinci harf 

içerisine sokamıyoruz. Birinci harfin sesini hafifce belli ettikten sonra, 
kendisinde idğâm edilen ikinci harfi tam mahreciyle okuyaca ğı z. 

İ lk üç bölümdekiler; idğ âm edilen sâkin harfin zat ve s ıfatı  ortadan 

kalktığı  için kâmil veya tam id ğ amdırlar. Dördüncü bölümdeki ise(J,) 

harfinin zat ı  kaybolduğu halde s ıfat ı  baki kaldığı  için nakıs idğ amdır. 

5— Ayrıca sâkin se ( ) harfi harekeli zal ( ) harfinden veya ba 

( L..)) harfi harekeli mim harfinden önce gelir iseler, yine mütecâniseyn 

idğ âm olur. Ancak böylesi yerlerdeki id ğ âmlarda kurra, ilk dört gurup-
taki gibi ittifak halinde de ğ ildirler. 

İ rat' saresinde bulunan ve 	harfinin ( ,:)) harfine u ğ radığı  

lafz- ı  celilinde kıraat imamlar ından Verş , İbn Kesir, 

Hiş am ve Ebu Cafer d ışı nda kalanlar ( 	 ) ş eklinde idğ âm 
- 

ile okurlar. Hafs yolu ile gelen rivayetlere göre As ım Hazretleri bu 

95 Bunlar için bak: Hiclâyetül-Müstetid s: 14-15; El-Kavlu's-Seaid s: 61-63; Ilâzâ Kitabu'l-

Kifâye s: 36; Karaba ş  Teevidi s: 11; Süall ı  ve Cevaplı  Teevid s: 15; Vesiletü'l-Gufran 

s: 23. ith"afül-Berara s: 384 

) 
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konuda ihtilaf etmi ş tir. Rivâyetler, hem id ğ âm yaptığı nı  hem de ızhar 
yaptığı nı  göstermektedir. 

Nafi'in en me şhûr ravilerinden biri olan Kalan ise bu yerde önce 
idğ ams ız sonra idğâmh olarak iki vecih yapar. 96  

Sâkin ba 	) harfinin, mim harfinden önce geldi ğ i ve Hıld süre- 

sinde geçen ( 	 , lafzındaki idğ âm konusunda, kurna yine 

ittifak halinde de ğ ildir. Kâlûn, Bezzi, Hallâd ( 	I ) ş eklinde id- 
- 

gamlı , ( 	L:,...5" )  I ) ş eklinde de ı zharlı  olmak üzere iki vecih ya- 

parlar. Kumbûl, Ebu Amr, As ım, Kisât ve Yakup hazretleri ise sa-
dece idğ âm yaparlar. Ver ş , Ibn Âmir, Ebu Cafer ve Halef ise ızhar 
ile okurlar. 

İ thaf müellifi, As ım Hazretlerinin ızhar ile de okudu ğuna iş aret 
eder. 97  

Hidayetü'l-Müstefid fi Ahkami't-Tecvit müellifi bu iki yerdeki 
idğ amı . Mütegâribeyn idğ âm sınıfından saymış tır. 98  Halbuki idğ âm 

edilen harflerin mahrecleri bir, s ıfatları  başkadır. E ğ er mahrec ve s ıfat-
larında yakınhk olsa idi dediğ i doğ ru olurdu. Binâenaleyh bu harflerin 
idğ âmı , Mütecâniseyn idğ âm olur. 

Diğer tardftan Mehmet Zihni Efendi El-Kavalu's-Sedid adl ı  eseri-

nin altmış  üçüncü sahifesinde ( ) harfinin, (j )ve () harflerine mü- 

lâki olmas ı  ile de idğâm olunacağı m söyler. (>> 
	

) 

( 	.5 I ) misallerindeki gibi. Do ğ rudur. Ancak As ım kırâat ın- 

da böylesi kar şı la ş malarda ve benzeri yerlerde id ğ âm yoktur. 

İ D 	MİYTEGARIBEYN ( • ° J U 
> 

Mahrec ve s ıfatlarında yakınlığı  olan harflerden birincisi sakin 
ikincisi harekeli olarak arka arkaya gelirler ise id ğ âm yap ılır. Kurranın 

ittifak ettiğ i bu idğ âma da mütegâribeyn id ğ âm denilir. İki kı sımda 
mütâlâa edilir. 

96 En-Neşr: II: 13-14; Zübde s: 62; Ithff s: 277 

97 En-Ne ş r: II: 11-12; Zübde s: 70; Ithâf s: 306 

98 Hidâyetül-Müstefid s: 14. 
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1— ( L:J 	 ) lafzındaki gibi lam (j) harfi ra 	) harfinden önce 

gelirse; 

2— ( 	 ° "J-/ ) lafz ındaki gibi de sâkin gâf ( j) harfi, 

harekeli kâf (J)  harfine uğ rarsa idğ âm yap ıhr. Bu yerler id ğ amlı  ş ekli 
ı  

ile ( 	J.; ) ve (
co 	. ı  0

‘.1
, 
 ) olarak okunurlar. 99  

idğ âm edilen harflerden, birincisi ikincisine kalbolunduktan sonra 
idğ âm edilmiş  olacakları  ve ş eddeli tek harf haline girecekleri için Ka-
mil olan bütün id ğ âm çe ş itleri hatta id ğ âm- ı  ş emsiyye • dahi idğ âm- ı  
misleyn hükmünü alırlar. Bir misal arzedersek daha iyi anla şı lır. Mesela: 

Nün'un ( ) mime ( ) ihtilat ında mahrecinin yak ınlığı  hasebiyle nün 

Mime mağlup ve maklup olarak idğâm edilir. (C; 	yerine ( 	) 

okunur. Bütün id ğ âm- ı  kâmilleri aynı  kıyasla değ erlendirebiliriz. 

kiı  
'ns3 

cL..44x4 
Ş ayet sâkin ra harfi, harekeli lâm harfinden önce gelirse k ıraat 

imamlarından sadece Ebu Amr ve ravilerinden Sûsî id ğ âm ile, diğ er 

imamlar ise ızhar ile okurlar. ( C:3 °  jğk. ) lafz ı  bunun bir örne ğ idir. 
J 

idğ amh hali ise, ( 	I ) ş eklindedir.loo 

99 Bunlar için bak: El-Kavlu's-Sedid s: 63-66; Vesiletirl-Gufran s: 24; Hâzâ Kitabu'l-Kifâye 

s: 36; Süalli ve Cevaph Teevid s: 15-16; Karaba ş  Teevidi s: 11-12; Ithâfül-Berara s: 384. 
100 Zübde s: 40, Tenbihât 11; 
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LAM-I TAR İ F İ N HÜKMÜ: 

( NEKREYİ  ~IPE YAPAN °J-I ) 

Nekre (belirli olmayan) olan kelimeleri, evveline dahil oldu ğu za-

man mârife (belirli) yapan Lâm- ı  Tarifin (° J-I ) Tecvidde hece harf-

lerinden önce geldi ğ i takdirde iki hali vard ır. 

1— Kameriyye 

2— Ş emsiyye 

1— Lâm- ı  tarif 
	

G 	C 	GIGL c L:9 c  ci 	r  

3 c m  ve cs ) 	harflerirı den önce geldiğ i takdirde ızhar- ı  keme- 

Z; O 

riyye olur. 	( 	) 	( 	) c ( J 	) 	( 	) 

.9 	• 
( 	 ) 	 misallerinde oldu ğu gibi. 

Ay'ın yanında yıldı zların görülmesiyle, bu ondört harfin yan ında 

14m-ı  tarifin görülmesi yani lafzan okunmas ı  aras ında bir benzerlik 

kurarak bu bahse ızhar- ı  kameriyye denmi ş tir. Kameriyyenin alâmeti 

cezmdir. Lâm- ı  tarifin cezmli olmas ı dır. 
- 

Lâm- ı  tarif suretinde kelimenin evvelinde görülen elif lâm ( J l)ke- 

limenin aslından ise, kendisinden sonra ister kameri harflerden, ister 

Ş emsi harflerden biri bulunsun ne ızhar- ı  kameriyye olur, ne de biraz 

kelimelerinde oldu ğu gibi 

sonra bahsedece ğ imiz idğ âm- ı  ş emsiyye olur. ("e  „--4:J 1 ) c ("J1) 

Biraz evvel zikretti ğ imiz on dört harfe kameri harf denir. Bu harf-

leri bir mana ifade eden söz dizisi haline getirerek 	 ) 

demiş lerdir. Bunun manas ı : "Büyük maksad ı  
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olan ve ehemmiyetle aranan ilmi iste. 0 ilmin, neticesiz, fâidesiz kal-
mas ı  ve semeresi has ıl olmamas ından hazer et." ı  01 

2— Lâm- ı  tarif, Şemsi harfler olan ( ûc j `ver 

j++ 	 ' J ve  v  harflerinin evvelinde yer al- 

dığı  takdirde id ğ âm- ı  ş emsiyye olur. Ş emsiyye denmesinin sebebi; 
Güneşin yamnda y ıldızlarm_görülmecliği gibi bu öndört harfin ya: 

 rımda Lâm- ı  tarifin kay ıp olmas ı dır. Yani telaffuzdan dü şürmektir. 

Hat bakımından var olduğu halde okumamakt ı r. 	( ;Lat„.12J1 ) 
ft  

	

ft 	- , 
) 	 ) 	 ) 

gibi idğ âm- ı  ş emsiyye ile ilgili misallere dikkat edilirse, bu husus daha 
iyi anla şı lacakt ır. Idğ âm denmesi de lâm- ı  tariften sonraki harfin 
ş eddeli oluş undandır. 

Ancak lâm harfinin id ğ âm- ı  ş emsiyyesinde harfi tarifin Lânıı  
( (.5 	,;ZiI ) kelimelerinin d ışı nda açık olarak gelebilir. 

idğ âm-ı  Ş emsiyye iki türlüdür. 

1—idğ âm-ı  Ş emsiyye maalğunne (ğunneli olanı ) 

2—idğ âm-ı  Ş emsiyye bilâ ğunne (ğunnesiz olanı ) 

Eğ er lâm- ı  tariften sonra gelen harf sadece nf ın harfi ise, ğunneli 

idğ âm- ı  ş emsiyye olur. ( 	) kelimesindeki gibi. Nûn harfinden 

başka bir harf ise, ğunnesiz idğ âm- ı  ş emsiyye olur. ( 	) gibi. 

Kameri harfler gibi Ş emsi harfler de: 
,-.) 	0 	-- f ..-. 1 .5 

4_1 • 	L.A..1, 

	

- 	 F- 

beytine serpi ş tirilerek a ş ağı daki manay ı  elde edecek ş ekilde yerle ş tiril-
miş tir. Manas ı  ş öyledir: "Geçmi ş te i ş lediğ in günahtan teybe et. Sonra 
sahibini cehenneme sevkedecek olan günah ı  terket. Semay ı  ziyâde et. 
Yani Kur'ân- ı  Kerimi çok dinle Müsafirin gönlüne gir. Ho ş  tut. Güler 
yüz ve tatl ı  dille kendisine iyi niyetle ikram eyle. Gönlünü al."102 Yu-

karıdaki beyitte kelimelerin kbirinci harfleri Ş emsi harflerdir. 

101 Vesiletin-Gufran s: 27; ithâful-Berara s: 384; 

102 Bu konu için bak: El-Kavlu's-Sedid s: 81; Vesiletii'l-Gufran s: 25-28; Hidâyetill-Müstefid 

s: 13-14; Süalli ve Cevapl ı  Teevid s: 16-17; Karaba ş  Teevidi s: 12-13 
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4  
V I  

Tecvid ilminin mühim konular ından biri de Kalkale'dir. Bu konu 
iyi öğ renilmedi ğ i takdirde bâriz yanl ış lıklar yap ılabilmektedir. 

Kalkale'nin lügat manas ı ; ırgalamak, sarsmak demektir. Tecvid 
ı stılâhında; harfin sesini sarsar gibi ç ıkarmakt ır. Ş öyle de diyebiliriz. 
Harfin ç ıkış  yerinde o harfle ilgili sesi tahrik etmektir. 

Ş âyet bir kelimenin ortas ında veya sonunda kalkale harfleri olan 

L:,* 	< 	harflerinden biri sâkin olarak bulunursa kalkale 

olur. ( 	c ( 	 ) c ( ° )4".; 	) c ( 	 ) 

( 	) misallerinde olduğu gibi kalkale harfleri kelimenin orta- 

sında; ( 	) 	) c ( vc; 	) ( 	) ( 	) 

gibi misallerinde de kelimenin sonunda yer alm ış lardır. İkinci gurup 
misallerde vakf halinde son harfler cezmli duruma gelecekleri için kal-
kale yap ılır. Kalkale harfleri, Su ğ ra ve Kübra diye ikiye ayr ı lırlar: 

Eğer kalkale harflerinin sükûneti adi ise Su ğ râ; sükünet ânzi ise, 
vakf sebebiyle ortaya ç ıkmış  vasl halinde yok olacak nitelikte ise Küb-
ra kısmına girerler. 

( 	 ) c ( 	 ,;>I C.)I ) lafz- ı  celilelerinde 

görüldüğü vechile id ğ âm, kalkalenin yap ılmasına mânidir. Misallerde 

bulunan sâkin dal ( ) ve ba ( 	) harfleri kalkale harfleri ol- 

dukları  halde kendilerinden hemen sonra gelen harflerde id ğâm edi-
lecekleri için kalkale yapamay ı z, 103 

Bu kâidenin de tatbikat' usta bir okuyucudan ö ğ renmekle mümkün 
olur. 

RÂ ( ) HARF İ Nİ N HÜKÜMLERI 

Okunuş  yönünden diğer harflere nazaran râ harfi özel bir durum 
arzeder. Ra harfi üç ş ekilden biri ile okunur. 

103 Bu konu için bak: El-Kavlu's-Sedid s: 56; Vesiletül-Gufran s: 28; Hidâyetül-Müstefid s: 

25; Süalli ve Cevapl ı  Teevid s: 18; Karaba ş  Teevidi s: 13 

KALKALE ( 	) 
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1—Tefhim 

2— Terkik 

ile okunması  

ile okunmas ı  

3— Hem Tefhim hem de Terk& ile okunmas ı . 

1— TEFHİ M; Kırat ve Teevid ı st ılahında kalın okumak demektir. 

Buna ta ğ lız ( ) dahi denilir Ancak ta ğ lı z, lam harfinin kalın 

okunuş u için, Tefhim ise râ harfinin kal ın okunuşu için kullanılan te-
rimlerdir. Tefhim râ'da as ıldı r. 

Ra harfinin tefhim ile (kal ın) okunduğu yerleri ş öylece s ıralaya-
biliriz. 

a) Râ ) harfinin harekesi fetha veya damme ise kal ın okunur. 

) 	 ) gibi. 

b) Râ harfi sakin olur, kendinden evvelki harfin harekesi fetha 
t 

veya damme olursa yine kal ın okunur. ( 	 (
o.9 

 ,
.

L;JI ) kelime- 

lerinde olduğu gibi. 

c) Ila harfi ve râ'dan önceki harf sâkin, daha önceki harfin hare- 

>7-4 kesi fetha veya damme ise, râ harfi yine kal ın okunur. (. ,„‘„,,,ı i ►  ) 
o ( 	) misallerinde olduğu gibi. b ve e şı kkında râ harfi ancak 

vakf halinde sakin olur. Misalleri ve benzeri kelimeleri vaslederek okur- 
, , 	sak ra harfinin okunu şuş unda kendi harekesi dikkate al ınacakt ır. 

< d) Ra harfi sâkin (cezmli) olur, kendisinden önceki harfin harekesi 
o 

arızi kesre ise râ, L5*->:"J ) 	.:22; ) lafızlarında oldu ğu gibi Ls 

yine kalın okunur. 

İ rızi kesre demek; hakk ı  sükfın olan bir harfi bir sebeble esre 
harekesi ile okumakt ır. Misallerdeki vasl hemzelerinin kesresi gibi. 

e) Râ harfi sâkin olur, evvelindeki harfin harekesi asli kesre, râ'dan 
sonra da istilâ harflerinden biri bulunursa ra kal ın okunacakt ır. İ stila 

harfleri ( < v <J; < < harfleridir. ( 

( 	) kelimelerinde söyledi ğ imiz ş artlar mevcut oldu ğu için ra 

harfi kalın okunur. 
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2— TERK İ K; K ırâat ı stılahında ince okumak demektir. Harfin 

terkiki onu irlhaf ( ) etmek, yani mahrecte c ıhz düş ürmek, s ı -

fatta zay ıf kı lmakt ır. 

Ra ( ) harfinin ince okunmas ı  için laz ım olan ş artlar ş unlardır: 

a) Ra harfi kelimenin ba şı nda, ortas ında veya sonunda kesre ise 

ince okunur. ( 	) ( ( -.T;J ) ' 	 ) gibi. Bu kesre 

ister ( 	) kelimesindeki gibi laz ımi kesre ( 	 ) 

ister (- 
o

w l 
	

) kelimesindeki gibi ar ızi kesre ( 	 ) 

olsun değ i ş mez. 

b) Râ harfi sâkin olur, kendinden önceki harfin harekesi kesre ise, 

yine ince okunur. 	 ) cümlesinde olduğu gibi. 

c) Râ harfi sâkin, evveli de sâkin ise daha önceki harfin harekesine 

dikkat ederiz. E ğ er kesre ise râ ince okunur. ( 	) kelimesindeki 

gibi. Burada vakf halinde râ harfinin sakin olaca ğı  unutulmamalıdır. 

Ra harfi sâkin, kendisinden önceki harf sâd ( )veya ta (1, ) 

olur ve sâkin bulunursa, daha önceki harfin harekesi de kesre ise râ harfi 

ince okunduğu gibi kahn okuyanlar da olmuş tur. ( ) 

• • 	A J • 
j,„42.. A iı} 	) lafz- ı  celilelerinde oldu ğu gibi. Bu husus, ra harfinin 

hem ince bem de kalın okunduğu yerleri zikrederken kaydedilmeli idi. 

Fakat k ıraat imamlar ı , her iki halde okunmas ında ittifak halinde de ğ il-

dirler. 

E ğ er ra ( ) harfi, sâkin bir yâ harfinde sonra veya kesreyi mü- 
ı  

teâkip gelirse ve kendisi de kelimenin ortas ında yahut sonunda (
ıft

,.,L; 

( > r < ( 	) misallerinde görüldüğü gibi bulunursa vasl ha- 
- 

linde kıraat imamlar ından VERŞ  ra harfini terkik ile, yani ince olarak 

okur. Diğer imamlar, ra harfinin harekesini dikkate alarak ince veya 
kalın okurlar. 

ç) Râ sakin olur, kendisinden önceki harf, lin harfi olan vay ya-

hut yâ ise, ra harfi yine ince okunacakt ır. ( ) (
o 
 ) kelime-

lerinde vakf hali, buna misal te şkil eder. 
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Hûd sûresinde geçen ( 	) kelimesinde fetha oldu ğu halde, 

imâle vechinin varl ığı  yüzünden râ harfi ince okunur. 

3— Ra harfinin hem ince hem kahn okundu ğu yere gelince: Râ 

harfi sâkin, kendisinden önceki harfin harekesi asil kesre ise ve râ har-
finden sonra istilâ harflerinden biri bulunur. ayn ı  zamanda harekesi 

. 	. 
kesre ise, ra harfi hem ince hemde kal ın okunur. ( j_i j_5 ) misali 

olduğu gibi. Her iki vecih de sahihtir. Burada M ı sı r ve Mağ rib bilginleri 

ince okumay ı , sâir kırâat ehli de kal ın okumay ı  benimsemi ş lerdir. 104  

LAFZATULLAB ( 

Lafza- ı  Celal, yani ( 4I ) kelimesinin lânıt-- iki ş ekilde okunur. 

a) Tağ lız ile (kahn) okunur. 

b) Terkik ile (ince) okunur. 

E ğer lâm harfi, fetha veya dammeden sonra gelirse kal ın okunur. 

İ ster yasl halinde olsun isterse ( )1 1 ) kelimesi ile ba ş lanılmış  bulunsun 

durum aynı dır. ( "41 	)' ( 	-JC.; )) 	'1•4  1 "43 1 S/ 543:1 

misallerinde görüldü ğü gibi. 

Lâm harfinin kahn okunu ş unda (ta ğ lı zında) bütün kurra iemâ 
etmi ş lerdir İnce (terkik ile) okuma hususunda da ihtilhflar ı  bulunma-
maktad ır. Ancak lâmdan önceki harfin harekesi kesre olmal ı dır. Bu 
ister lâz ımi kesre, ister zâid âr ı zt kesre, isterse asil kesre olsun müsa- 

bi.105 

'41 ■ 	y ("r>41 )53 ) ( 43,1 	) 	 ) 

• e ı  3 ' ( >41 LY" 	 ) lafz- ı  celilelerinde olduğu gi- 

104 11â'n ın hükümleri için bak: En-Ne şr: II: 90-104; El-Kavlu's-Sedid s: 40-42; Vesiletül-

Gufran s: 30; Hid'ayetül-Müstefid s: 23-25; Ilmü't-Teevid s: 7-8; Süall ı  ve Cevaph Teevid 

s: 18-20; Karaba ş  Teevidi s: 13-14 

105 En-Neşr: II: 115; Vesiletü'l-Gufran s: 32; Süalli ve Cevapl ı  Teevid s: 20; Karaba ş  Teevidi 

s: 14 
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ZAMIR ( 	I ) 

Zamir, marife bir isim olup mütekellim, muhatap ve ğ âibe delâlet 

eder. Bu tarif nahve göredir. Bizim burada bahsedece ğ imiz zamir 
- 

) lafz ıdır. Ve bu zamirin uzat ılarak (s ıla ile) veya uzat ılmıya- 

rak okunmas ı  meselesidir. 

Müfret müzekker ğ âib zamiri olan( -.1„..% ), kendisinden önce bir har- 

fe biti ş irse vâv ( ) hazfedilir. ( 	) < ( 	) gibi. 

Zamirden önceki harf sâkin yâ ( 4.5 ) harfi veya kesre ise, zamir 

meksürdur. Esrelidir. ( 4k_j  ) ' ( kelimelerindeki gibi. Bunlar ın 

dışı nda zamir madmisımdur. Yani ötrelidir. ( 	) 	( 	

• 

) 
▪ c. 

( 	) gibi. 

	

Ancak el-Kehf süresindeki ( 54„,,L,...J  I 	) ve el-Feth süresindeki 

( 

	

	 ) Kavl-i Kerimelerindeki müzekker 'Oh zamirleri yukar ı - .. 

daki kâideye z ıt olup madmüm okunagelmi ş tir. 

Zamirin s ıla ile veya s ılas ız okunmas ı  meselesine gelince: 

E ğ er zamir ve zamirden önceki harf harekeli ise uzat ılarak okunur. 

( o.

• 

k..L> 	L)I ) 	( 	42 I ) 	( 	 1.$ ) 

( 0 °4,, 	 ibârelerinde oldu ğu gibi. 
„-- 

Zümer sûresindegeçen ( (e. ° 	 ) lafz ındaki zamir, As ım kırâ- 

atına göre uzat ılarak (s ıla ile) okunmaz. Çünkü; ( 	) fiilinden 

cezmen sakıt olan elif, hükmen mevcut gibi olmu ştur ki, ( 	

▪  

) 

kelimesinin ( ) harfi uzat ılarak okunamaz. Kelimede bu harf ( ) 

ş eklinde yaz ıhdır. Bu kelimede daha ba şka vecihler mevcuttur. 

Kırâat imamlar ından Nûfi, Hi ş am, Asım, Hamza ve Yakup Haz-

retleri (°e." ) deki zamirin dammesini ihtilâs ( u„, '*..,4-1)ile okur- 

lar. Okuyu ş  esnâs ında harekeyi belli belirsiz göstermektir. Yaz ı  ile oku- 
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ıluş  ş eklini ifadede güçlük çektiğ imiz bu hususu bir bilenin ağ zından 
dinliyerek ö ğ renmek çok daha isabetli olur. 

Süsi, Hiş am ve İbn Cemmâz, zamiri sakin yaparak .4:4,;;;_, ) 

( ş eklinde okurlar. Miii ayr ıca zamire hareke vererek de ikinci 

vechini yapar. İbn Kesir, İbn Zekvân, Kisal, İ sa b. Verdan ve Halef 

tardfından aynı  zamir s ıla ile ( b_4>  ) olarak okunur. 106  

Kur'an-1 Kerimin El-Ahzab süresinde geçen ( 	),Hild sü- 
- F 

resindekı  ( 4.2.;(2..; 	) , Meryem ve Ş uara sürelerindeki ( 	,3 

lafızlarındaki ( 	) harfleri zamir olmay ıp kelimenin asl ından bulun- 

dukları  için uzat ılmadan okunurlar. 

E ğer zamirin evveli sakin ise uzat ılmadan okunur. Zamirde s ıla 

yap ılmaz. ( 	) ' 	ou..,..;,7 4.) c 	‘4..) 	N 
.11 • 	•, ,9 • .11  • 

— 	 • 	 . 

• .4 	 .9  o 	e -$ 
1 	 y lafızlarında olduğu gibi. 	 (.1 1 

u‘tK ct  

Furkan süresinde geçen ( 	•Li ) ibâresinde Hafs hazretleri 

sıla yaparak, yani zamiri uzatarak okur. İ thaf müellifi İbn Kesir'in de 
sıla okuduğunu kaydeder.107  

.• • 
şayet ( -• 
	

) c ( 	) c ( 45)1 4_„:1:‘,' 	) lafızların-

da görüldüğü gibi zamirden sonraki harf sâkin ise zamir yine uzat ı l-
madan okunur. Misallerde, zamirden sonra sakin gelen harf; harf-i ta-
rifin lâmı dır. 

Müfret Müennes ğ aibe zamiri olan ( 1.4 ) devaml ı  medd-i tabii du-

rumundad ır. 

Her ne kadar vücüh ilmini ilgilendiriyor ise de yeri gelmi şken şu 

noktay ı  da belirtmek faydal ı  olacakt ır. ( 	' â :3 ) 	) gibi 
- 	 -- 

evveli harekeli sâkin bir harften  sonra gelen, ve kendisinden sonra  
harekeli harf bulunan müfret müzekker ğ aib zamirlerini İbn Kesir yas' 
halinde sıla ile okur. Sâkin harf ya harfi ise zamir yâ ile; ba şka sakin 

106 Zübde s: 118; İ thaf s: 459; En-Ne şr: I: 307-309 
107 Zübde s: 101; Tenbihilt 5; İ thaf sh: 401 

C ar' 
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bir harf ise vay ile s ıla yap ılır. ( 	
fi • 	

; ) ıst:: 

gibi. Uzatma miktar ı  ise sebeb-i med dahi bulunsa ibn Kesir'e göre 
bir eliftir. 108  

Müennes ism-i i ş aret olan ( o 	) kelimesi dahi evveli kesre olan 
- 	•  

müfret müzekker ğ aib zamir kâidesindedir. ( 	o L 	
fi

es 	) 

misalinde görüldü ğü gibi ism-i i ş âretin sonundaki ( to, ) harfi uza-

tılarak okunmu ş tur. 1. 09 

SEKTE ( 

Kur'ân- ı  Kerimi k ıraat ederken nefesi kesmeden sadece sesi ke-
serek okunacak yerler vard ır. Bu ameliyeye teveid ilminde SEKTE 
denilir. Kitab ımı zdaki yap ılması  gereken sekteler, ya elif üzerine yahut 
sulam üzerine icra edilir 

Hafs yolu ile gelen rivayete göre luraat imam ımız As ım Hazretleri 
aş ağı daki yerlerde sekte yapm ış tı r. 

El-Kehf sûresinde geçen ( t ;;;:i 	) ; Yasin sûresinde geçen 

( (L; C;_£.; °.); 	) Lafz- ı  Celilelerde elif üzerine; K ıyame sûresinde 

geçen ( 	), El-Mutaffifin sûresinde geçen ( 	4S, ) ibare- 

lerinde de sükün üzerine sekte yap ıhr. 

Okuyucu, misallerdeki birinci kelimeleri okuduktan sonra sesi 
kesip fakat nefesi kesmeden çok k ısa bir müddet bekliyecek arkas ından 

ikinci kelimeyi okumaya ba ş lıyacakt ı r. İş te bu fas ıla sektedir. 

Diğer tardftan yine Kur'ân- ı  Kerimde geçen ve sâkin ( ) harfi 

üzerine yap ılan sekte yerleri mevcuttur. Bu ( to) harfine sükûn ve 

• tevakkuf has ı  manas ına olarak hâ-i sekt 	•.to, ) denilir. 

- - 
Bakara sûresinin ikiyüz altm ışı ncı  âyetinde geçen ( 	- • 

F
,1 ) 

el-En'am süresinin doksan ıncı  âyetinde geçen ( 	1 ); el-Hakka 

süresinin ondokuz, yirmi, yirmi be ş  ve yirmi alt ıncı  âyetlerinde geçen 

108 Zübde s: 10; İ thaf s: 154 

109 Zarnir için bak: En-Ne ş r: I: 305-315; El-Kavlit's-Sedid s: 44-46; Vesiletü'l-Gufran s: 33; 

Haza Kitabu'l-Kifâye s: 42 
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. 
( 	 ( 	 ; aynı  sürenin yiirmi sekiz ve yirmi doku- 

 
zuncu âyetlerinde geçen ( 	

- 
) ( 

- 	
• ) ı;  son olarak el-Kâria 

süresinin onuncu âyetinde geçen ( ) kelimelerinde vakfetmeyip 

vaslederek okudu ğumuz takdirde sekte yap ılı r. Sebebi ise üzerinde sekte 

yapılan ve kelimelerin sonunda bulunan ( ib) harflerinin harekesiz olu ş -

larıdır. Bu harfin sakin olu şu dolayısıyle luraat esnas ında haliyle ses 
kesilecektir. Okuyucu nefesi kesmedi ğ i takdirde sekte de tahakkuk 
etmiş  olacakt ır. 

Bütün kurra vakf halinde sâkin bu ( ) harflerini belli ederek yani 

ishat ederek okurlar. 110  

VASL Ve VASLIN HÜKÜMLERI 

( 	j 	) 

Vasl; geçmek demektir. ıiyet-i Kerimeleri okurken kelimelerini 
arka arkaya nefes ve sesi kesmeden okumakt ır. Ayet sonlar ında dur-
mayıp tâkiben gelen ayeti okumaya devam etmektir. 

Vasl halinde baz ı  hususlara dikkat gerekir ki bunlara vasl ın hüküm-
leri denir. 

Bir kelimenin bir kelimeye vasl ında iki sakin harf bir araya gelirse, 
birinci sakinin telaffuzdan dü şmesi veya harekelenmesi laz ım gelir. 

İ ctima eden sâkinlerden birincisi med harfi 

fuzdan dü şürülür. 	y ( 	 ) 

( 	,,k51 misallerinde 	) kelimesinin vay ı  

ise vasl halinde telaf- 

( 
- 

( J ) 	( 	) 

nin yası , ( 	) kelimesinin elifi (I) telaffuzdan dü şürülmüş tür. 

Birinci sâkin harf, med harfi de ğ ilse vasl halinde harekelenir. Sâkin 

harfi harekelemekte as ıl olan kesre vermektir. ( 	 ) J 
• 	 ı  • 

( 	 ) ( 	 J) Lafz- ı  Celilelerinde oldu ğu gibi. 

110 Sekte ile ilgili daha geni ş  bilgi için bak: Vesiletül-Gufran s: 34-35; Hâzil Kitabu'l-Kifâye 

s: 44; Karaba ş  Teevidi s: 15; Süalli ve Cevaph Teevid s: 21-22; En-Ne ş r: I: 240-243 
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Bu hususta daha önce de mâlumat verilmi ş tir. Bu kâideden ( 	) 

zamir olan cami' mimleri, evveli fetha olan cemi' vavlar ı  müstesnad ır. 
o 

( 	) vasl halinde ( 411 	) misalinde olduğu gibi fetha ile, 

. 	.9 	-e 	 — diğer ikisi ( 	t_51
-9 	

) 	( 	,U,J1 	° 	) ibarelerindeki gibi 

damme ile harekelenirler. 

İki sâkinden birincisinin tenvin olmas ı  halinde, hareke verme kâ-
idesine göre yasl esnas ında bu sâkin, kesreli niın olarak okunur. 

(- Lp )lafz ını  ("c.. "`TI ) ş eklinde okuyaca ğı z. 

Mütekellim zamiri olan yâ 	) harfleri, harf-i med iken Kur'ân- ı  

Kerimin eksen yerinde vasl halinde meftuh okunmu ş  olduğundan kâide 

ıskata uğ ramamış tır. ( 	 ) ( 	 cs.5HP L, ) 

Teevidin mühim kâidelerinden biri de VAKF ve onun hükümleri-
dir. Kur'ân- ı  Kerimi tilavet ederken vakfla ilgili esaslara gösterilecek 
dikkat ve sadakat, mübarek laf ı zlarm kula ğ a çok daha güzel gelece ğ ini 

temin edecek, ayr ıca okuyucunun, Kur'ân ın mana ve nahivine olan 
vuldifiyyetini gösterecektir. Çünkü; yeri geldi ğ inde arzedece ğ imiz vec-
hile vakfedilecek veya edilmiyecek yerlerin tayini mana ve gremer 
esasları  dikkate alınarak yapılmış ur. Keyfi hareketlere itibar edilme-

miş tir. Vakfın me ş rûiyyeti sayesinde okuyucu da rahat edecektir. 

VAKF Ve VAKFIN HÜKÜMLERI 

( aolS.Tl j ja; j ) 

Vakf, lügat yönünden durmak demektir. Ist ılahi manada vakf; 

kelime üzerinde bir müddet sesi kesmekten ibarettir. Bu esnada te-
neffüs edilir. 111  

Vakf esnas ında dikkat edilecek baz ı  hususlar vard ır. Bunlara yak-

fm hükümleri diyebiliriz. Bunlar: 

Vakf esnas ında hareke üzerine durulmaz. Çünkü vakfta iskân var-
dır. Iskan ise duraca ğı mız yani vakfedece ğ imiz kelimenin harekeli son 

111 En-Ne şr: I: 240 

( (.545 	) gibi. 
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harfini sâkin kılmaktır Cezmli yapmakt ır. Ş öyle de diyebiliriz. Hareke 
üzerine vakf olunam ıyaca ğı na binâen, son harfleri harekeli bulunan 
kelimeler dahi vakf halinde sonu sâkin olan kelimeler gibi okunur. Bu 

5.. 
13 	 jükun. ânzi bir sük ıindur. ( 	(_51 	) de nasıl durulursa 

( 	 ) de de ayn ı  ş ekilde vakfedilir. 

Âyet-i Kerimeleri okurken elbette vakf ihtiyac ı  duyulacakt ır. Bu 

ihtiyacı  giderirken harfle, kelime ile, hareke ile hatta cümle ve mânâ 
ile ilgili bazı  hususlara dikkat etmemiz laz ımdır. Âyet sonlar ı  veya 
âyetin herhani bir noktas ındaki vakf için konulan özel i ş aretlerin neyi 
ifâde ettiklerini bilmemizde fayda vard ır. 

Ş imdi nerede ve nas ıl vakfedece ğ imizi, tekrar okumaya devam 
ederken nas ıl hareket edece ğ imizi izâha çalış alım. 

Kelimenin sonunda vakf için iki sâkinin birle ş mesi ho ş  görülür. 

Kelimenin sonunun sahih harf, isim veya zamir olmas ında bir beis 
.ft 	- • 	... 
Lki 	) 	 211.•~J Lc.)».4ki ) 	£!..1:••■P .15A lı  P ) 

ı  
Lafz- ı  Celilerindeki gibi. Bu cümlelerin sonunda vakf 

esnas ında son harfler cezmli hale gireceklerdir. Vakfla beraber do ğa-
cak tecvid kâidelerine de riâyet esast ır. 

Bir kelimenin sonunda iki üstün yani tenvin var ise vakf halinde 

elife çevrilir. ( 	) ( 	 1 	) kelimeleri bu kâideye 

göre ( 	) 	( 	) c ( L>.~1:y ) olarak okunurlar. 

z, 
( \e; ) ( 	) ( 5C:5-.) gibi esasta iki kelime oldu ğu halde 

yazıhş ta tek kelime durumunda bulunan bu yerlerde birinci kelimede 

vakfetmek caiz de ğildir. ( I) ( ) ( duruldu ğu zaman 

câiz olmayan yukardaki misallerin birinci kelimeleridir. 

Kur'ân- ı  Kerimde vakf ve yasl halinde k ırâat imamlarm ın değ iş ik 
vecihlerini üzerinde toplayan baz ı  noktalar vard ır. Bunlar El-Kehf 

 
sûresindeki ( ), El-Ahzâb sûresindeki ( s ) ) 

sw 
( 	) Dehr sûresindeki ( 	) ve (I jl;_; ) kelimele- 

riyle müfret mütekellim zamiri olan ( L; l ) kelimesinde vakf ve vasl 

halinde kırâat imamlar ı  çe ş itli vecihler yapmaktad ırlar. 

yoktur. 
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kelimesinde bütün kıraat imamlar ı  elif üzerine vakfederler, 

) gibi. İbn Âmir, Ebu Cafer ve Ruveys d ışı nda kalan imamlar 

aynı  kelimeyi vasl halinde niin harfine fetha vererek ( 

ismini zikretti ğ im imamlar ise kelimeyi elifli olarak ( 	 ) sek- 

linde okurlar.112 	
.. 

•••-• 

	

 
El-Ahzab sûresinde geçen ( j„:...1;23 ) c ( 	

.9Z; 

) c '5/L-J 

kelimelerinin son harfleri Nafi', İbn Âmir, Ebu Bekr ve Ebu Cafer ta- — 
rafından hem vakf hem vasl halinde elifli olarak okunurlar. 

İbn Kesir, Hafs, Kisai ve Halef ayn ı  kelimeleri vakf halinde elifli, 
!« 

) 	 ) 	 ) olarak; vasl halinde elifsiz 

olarak (" ‘!„,),J2_,A' 	 ) ( I ji Ci 	- J 	) ( 

ş eklinde okurlar. 

Kıraat imalarından geriye kalan Ebu Amr, Hamza ve Yakup Haz-
retleri ise vasl halinde de vakf halinde de bu kelimeleri elifsiz olarak 

 okurlar.I 13 ,„ „ „..„ ) u, cu_ ı  
Dehr sûresinde bulunan ( 	) ve ( I 	j:;) kelimelerine 

gelince: 

) kelimesini Nafi', Hi ş am, Halef, Kisai ve Ebu Cafer 

vasl halinde tenvinli olarak (J .5UI j 	) ş eklinde, vakf ha- 

linde ise elif üzerine vakfederek ( 	) ş eklinde okurlar. 

Bezzi, İbn Zekvan ve Hafs Hazretlerinden iki rivayet mevcuttur. 

'Yakf halinde cari olan bu iki rivayetten biri elif üzerine ( 	) 

olarak vakfetmek, di ğ eri ise iskân ile (° 	 vakfetmektir. 

Bu üç imam vasl halinde ayn ı  kelimeyi ( ■,)IL—

(J 	
,) tarz ında okurlar. 

Kunbûl, Hamza, Ruveys ve Halef bu kelimeyi vakf halinde lam'a 

cezm vererek ( 	) ş eklinde, Ebu Amr ve Ravh ise yaz ılışı na 

itibaren, vakfı  elif üzerine yaparlar. ( 	 gibi. ıı 4  

112 İ thaf s: 350; Zübde s: 84-85 
113 İ thaf s: 430-431; Zübde s: 111-112 
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( 	) _) 	kelimelerinin vakf ve vasl halinde lurâat imamlar ınca 

okunuş ları  ise ş öyledir: 

Nâfr, Ebu Bekr ve Ebu Cafer her ikisinde de -vasl halinde ikinci râ 

harflerine tenvin vererek okurlar. ( 4_ 4_9 ‘..)„. J I J.* ) 

gibi. Vakfını  ise elif üzerine yaparlar. ( J I j:; ) gibi. 

Vasl halinde İbn Kesir ve Halef birinci ( j, 	) kelimesini ten- 

vinli ikincisini tenvinsiz olarak ( 	 ) 19_; 	j13 ) ş eklinde; 

vakf halinde ise birincisini elif üzerine ( 	) ikincisini elifsiz ola- 
, 

rak ( 	) ş eklinde okumuş lardır. 

Ebu Amr, İbn Aınir, Hafs ve Ravh vasl halinde her ikisini ten-

vinsiz okumu şlar. ( I ) . Ş eklinde; Vakf halin-

de de birincisini elif üzerine ikincisini elifsiz olarak vakfetmi ş lerdir. 

( ) c ( j1;..; ) gibi. Hi ş âm ise ikincisinde de elif üzerine 

vakfetmi ş tir. 

İbn Kesir, Ebu Amr, İbn Zekvân, Hafs, Ravh, Halef ikinci( 1 .):) 19-.3 ) 

kelimesini vakf halinde elifsiz olarak ( 	JI 	) ş eklinde okumuş lar- 

dır. Hamza ve Ruveys, her ikisinin de vakfını  ( JI 	) 
mış lardı r. 115  

Mütekellim zamiri ( I) kelimesinde yap ılacak vakf, elif üzerine 

olacaktır. Vaslında ise niin harfine fetha vererek okunur. Vakfta oku-

nu ş  ş ekli ( ), vaslda okunu ş  şekli ( ) dir. 

Ş uras ını  unutmamak gerekir ki, vakf halinde bu kelimelerin sonuna 
bitiş en elifler herhangi bir ş eyden bedel olarak gelmiş  değ ildir. 

Vasl halinde iki sâkinin bir araya gelmesinden dolay ı  kelimenin 

sonundan lafzan hazfedilen med harfleri (I < 	ç) vakf halinde geri 

114 Zübde s: 139-140; İ thaf s: 528-529 
115 Zübde s: 140; İ thaf s: 529 

olarak yap- 
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, 	 , 	 , 

‘.9 9 ) 	 ) 	i-P 	cji ) 	 ) 

gelir ve okunur. 

duğu gibi. 
s .•4 	- 

( -J ) 	 ) < ( 	) kelimelerinde ol- 

9 t--  

) 

misallerinde oldu ğu gibi; harekesi kendisine muvafik olan harekeli vav 

( ) yahut ya ( cs ) harfi ile son bulursa, vakfında med harfleri ortaya 
s-- 

çıkar. (Ft, 	) ( 	) 

(1)  	"" ) ( 	 ) C  (
_

10 
. 
• ) 

iır•  

`..

▪ 	

) 	----- 
gibi sonunda ş edde olan kelimelerde vakfedildi ğ inde ş eddeyi 

• • 
aş ikar etmekte dikkatli olaca ğı z. Zira vakf, tahfif mahalli oldu ğundan 
az ıcık bir bahane ile ş edde yok olabilir. 

( 	A ) gibi sonunda gaib zamiri olan, ( 	 ) gibi sonunda 

asli harflerden( a)bulunan, 	) de °Iduğ ]. gibi te ( ) den teh- 

di]. olmuş  (A) harfinin bulundu ğu kelimelerde vakfedildi ğ i takdirde 

( ) harfini belli etmekte hassasiyet gösterilecektir. Çünkü bu harf 

hı fâ 	116 harflerindendir. Az bir gaflet, harfin yok olmas ına sebeb 

- olabilir. 

Sonunda hemze olan kelimelerde vakfedildi ğ inde hemzeyi de belin- 

mek gerekir. ('t Q .- ) ( s ) kelimelerindeki gibi. K ıraat 

esnas ında hemzenin varh ğı nı  göstermelidir. 

Son harfi aç ık tâ 	) ile nihayet bulan kelimelerin, vakf halinde 

—`19:Tiı  harfi belirtilir. ( 	Ah ) 	( 	 ) 	( 
s 

• • 
lafizları  gibi. 	

.. 
 

• ( 	 ) ( 	 ) ( 	 ) < ( 	) 

kelimelerinde görüldü ğü gibi üzerinde vakf yap ılacak tâ harfi yayvan 

değ il yuvarlak te ( ) ise, diğ er bir deyimle ha( l ıb ) üzerine mevkuf 
! • 

. 
te ise; vakf, 

116 	Herş eyin örtüsü ve perdesi demektir. H ıfa harflerinden maksat diğer harflere 

nazaran mahreeinde sönük ç ıkarılabilen, örtülü ş ekilde telaffuz edilebilen harfler demek-

tir. 
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İ sm-i iş aret müfret müennes olan ( CA, ) kelimesinin vakf hali, 

zamir vakfına benzer, ( LbL im ) cümlesindeki ism-i iş aretin 

son harfi sakin yap ılır. Ayrıca teleffuzda belirtilir. 

Kur'ân- ı  Kerimde vakfın farz, vacip veya haram oldu ğu bir yer 
yoktur. Ancak manay ı  kasten bozacak ş ekilde durmak, yani vakfetmek 

mesüliyetlidir, ve haramd ır. Bir okuyucu ( pa111 4 1 I 4_1 	) Lafz- ı  Cell- 
- 

lesini kıraat ederken kas ıtlı  olarak( - 43 ►  ••• )dedikten sonra vakfederse 

günahkâr olur. 

Bu gün elimizde bulundurduğumuz Kur'an-1 Kerimlerde okuyucuya 
kolaylık olsun maksad ıyle bir takım durak iş aretleri görmekteyiz. Bun-
lar ayetlerin veya cümlelerin mana ve gremer esaslar ı  dikkat nazara 
alınarak yerle ş tirilmiş  rumuzlard ır. Bir k ısmı  o yerde muhakkak dur-
mayı , bir kı smı  vakfetmemeyi, bir k ı smı  vakfın da vaslın da olabilece-
ğ ini veya birinin diğerinden daha evla oldu ğunu... ifade ederler. 

Secâvent olarak bildi ğ imiz bu iş aretlerin kelimeler üzerine yerle ş ti-
rilmelerinde Eimme'nin; mudafun ileyhsiz mudâf üzerinde, failsiz fiil, 

v
mefulsuz fail, habersiz mübteda, mevs ılfsuz s ıfat, isimsiz inne ve aha-

atı , Kâne ve ahavat ı , cevaps ız kasem, cezas ı z ş artın, sılasız mevsülün 
üzerinde vakf caiz olmazgörü ş üll7 şüphesiz dikkate al ınmış tır. 

Cezerrnin kayd ına göre Ebu Dâvüd, Tirmizi ve daha ba şkalarımn 
Ümmü Seleme'den rivayet ettikleri bir Hadis-i Ş erife göre Peygamber 
Efendimizin Kur'ân- ı  okurlar iken ayet ayet okuyup vakfetti ğ ini, me- 

• 
sela ; ( 	 ) dedikten sonra, arkas ından 

• 

( 	..1-•• 	) âyetini okuyor ve yine duruyor. Daha sonra mü- 
) 

teâkip ayeti okuyor ve duruyor oldu ğunu öğ reniyoruz. 118  
Kısa ayetlerde bu tarzda okumak belki imkan dahilindedir. Fakat 

tek nefeste sonuna kadar okunam ıyacak derecede olan ayet-i keri-
meler mevcuttur. 0 zaman ne yapmal ı dır? 

Bu soruya cevap mâhiyetinde tevcid kitaplar ında rastladığı mız 
kayıtlara göre durak i ş aretleri yaz edilmi ş  ve bununla ilgili iki yol takip 
edilmiş tir. 

117 En-Neşr: I: 230-231 
118 En-Neşr: I: 226 
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1 — 	 ( o-5U j,1 ) tariki olup cumhûra göre olan vakflar 

için alâmetler konulmu ş tur» 9  

2 — Vakfla ilgili ikinci yol E ş - Ş eyh Ebu Abdullah Muhammed b. 

Tayffir es-Secâvendi el- Ğ aznevi'nin yolu ve vazetmi ş  olduğu rumuz-

lardır.120  

1 — Ebu'l-klâ'ya göre olan vakf ş u ş ekilde tasnif edilmi ş tir: 

a) El-Vakfu't-dım ( 5' (dJI 

Bir kelimede kelâm tam olup ona daha sonras ının lafzan ve manen 
o 3 o 	 9 

tealluku olmayan yerde durmakt ır. ( ,;) 	
.3 .3 

lesinin sonunda daha evvel anlat ılmaya ba ş lanılan mü'minlerin durum- 

119 Bu zat ın tam ismi verilmemekle beraber telif eserleri aras ında el-Vakf adl ı  kitab ı  bulunan 

El-Hasan b.Ahmed b. El-Hasan b. Ahmed b. Muhammed b. Selal Ebu'l-Ala el-Hemezani 

el-Attar olmas ı  ihtimal dahilindedir. 

Cezerrnin Ğ ayetü'n-Nillaye fi Tabakatel-Kurra adl ı  kitabının birinci cilt 204-206 

ıncı  sahifelerinde verdi ğ i bilgiye göre; Hicri 569 da vefat eden Ebu'l-Ala, İ raklıların imamı  
ve asrın hafizlarmdan biridir. Kadri büyüktür, K ıraat sahas ında oldukça verimli ve dik-

katli çalış tığı  anla şı lan bu >ilim, Kitabu'l-Gaye Fi'l-Kıraat el-A şr; El-Vakf; El-ibtida, 

El-Maat ve et-Tecvid gibi kitaplar telif etmi ş tir Zamamndaki memleket ve ş ehirlerdeki 

kurra'nın kıraat ım ihtiva eden Kitabu'l- İ ntisar' ın da müellifidir. 

Cezeri diyorki, "Bana onun Kitabul-intisar ı  anlatı ld ı . Ben ona vakıf olmayı , ondan 

bir ş ey öğ renmeyi çok zaman istedim. Fakat hiç bir şey hatta bir ka ğı t yapra ğı  dahi nasip 

olmadı . Onu görüp anlatan da görmedim. Bilinen şu ki, Cengiz Han ı 'ın vak'alarında yok 

olmuş  olmas ıdır. Onun telif ettiklerini kim incelendi ise k ıymetinin yüksekliğ ini bildi. 

Bir çok müellif onu takip etti ve onun yoluna sülük etti. 

Ebu'l-Ala kıraat ve Hadis ö ğrenmek için Isbahan, Ba ğdat ve Vas ıt'a sırtında kitap 

olduğu halde yürüyerek bir kaç defa sefer etti. Lü ğatla ilgili Kitabu'l-Cemhere'yi ezberledi. 

Tüccar çocuklarından olup bütün servetini ilim talebinde infak etti. O bir günün yar ı sını  
Kur'ân ve ilimle geçirir, yar ı s ını  Hadisle me şgul olurdu. Güzel yaz ı  yazard ı . Bir beldeye 

uğ rad ığı nda onu gören kimse aya ğ a kalkar, çocuklar hatta Yahadiler dahi ona düâ ederdi. 

Sultanlardan korkmazd ı . Allah yolunda applay ı cının ayıbmdan çekinmezdi. Ba ş ta Ebl 

Galib Ahmed b. Ubeydillah b Muhammed el-Mu& olmak üzere bir çok kimselerden okudu. 

120 Secavendi, büyük bir imam, K ıraat ve nahv bilgini olup aynı  zamanda muhakkik ve mü- 

Altıncı  yüzyılın ortalar ında Secavendiye âit Kur'âmn güzel bir tefsiri bulundu-

ğunu, ayrıca Kitabu ılelel-Kıraat Kitabu'l-Vakf; Aharu Sa ğ ir gibi 

kitaplar ın varlığı nı  Kafti haber vermektedir. 

Zehebi de Secavendi ile ilgili olarak "Kimden okudu ğunu ve kimi okuttuğunu bil-

miyorum." der. 

Bütün bu hususlar ı , Cezerenin Gayetü'n-Nihaye Fi Tabakatrl-Gurra adl ı  kitabının 

ikinci cilt yüz elli yedinci sahifesinde, En-Ne şr adlı  kitab ının: I, 225 inci sahifesinde gö-

rebiliriz. 

90 



ları  sona erer. Inkar edenlerin halleri ba ş lar. Böylesi yerde vakfetmek 

müstehabt ır. 

Cezeri, Ayetlerin ba şı nda yani bir âyetin nihâyeti di ğerinin baş -

ladığı  yerde ve k ıssaların tamamlandığı  noktalarda, âyet ortas ı  dahi 

olsa hikayenin nihâyete erdiğ i yerde yap ılacak vaflar ın vakf- ı  tâm ol-

duğunu misalleriyle anlatmaktad ır. 121  

b) 	 ( je<;;SI 

Kelâm tamam oldu ğu halde daha sonraki kelime veya cümle ile 

'S/ 	

.3,  • 	.• 	

r 	
• -- 

mana yönünden ilgisi bulunan yerde vakfetmektir. 
0 
3.0 	

• ;• 	,3 t. ) 

diyerek vakfetmek gibi. Daha sonraki (  kelâm frab cihe- . 
tiyle bununla alakalı  değ ildir. Mana bakımından ilgilidir. Hem burada 

hem daha sonraki âyet-i kerimede inkarc ılarm durumu anlat ılmaktad ır. 

Cezeri bu çe ş it vakfın çoğu kere fas ılalarda yani âyet sonlar ında 

ve onun d ışı nda kelâm ın anla şı ldığı  noktalarda yap ıldığı nı  anlatır. 

) 	( 
• • • 

	

( 	 ) 

.5, 	• .3 	0s 
gibi yerlerde vakfetmek, birer misal te ş kil 

eder. 122  Vakf- ı  Kafi caiz olan bir vakft ı r. 

c) El-Vakfu'l-Hasen (' 	 ): 

Söz tamam oldu ğu halde devam ında lafzan ve manan taalluku olan 

yerde durmakt ı r. ( 4_1.1 	- • ) dendiğ inde söz tamamd ır. Fakat 

devamı  olan ( 	 ) terkibi ( 	) kelimesinin s ıfatı  

olduğundan onunla lafız ve mana itibariyle ilgilidir. (- 
•

il ) 
• r. 	.3 • 	• 

4.0 	) ( 4.11 	) gibi yerlerde vakfetmek Vakf- ı  Hasen'e 

birer örnektir. Fakat. ( 	 ) C ( • :4:>: 31 )veya( 	) 
- • 	-1 

diye okumaya ba ş lamak hasen değ ildir. Çünkü bunlar evvellerine ta-
bidir. 123  Fakat bir ayetin ibtidas ından okumaya ba şlamak böyle de ğ il-

dir. :Ayet-i Kerime evveli de ğ ilse vakfetmek caiz de ğ ildir. 

121 En-Ne şr: I: 226-227 
122 En-Ne şr: I: 228 
123 En-Ne şr: I: 228-229 
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d) El- Vakfu'l- Kabih ( 	;;:11 	ir I ) 

• 
Kelâmın tamam olmad ığı  yerde durmakt ır (."•- I ) c ( 	j) 

- • 
• 

( "Se, I )<( 	) kelimelerinde durmak gibi ki, hiç caiz de ğ ildir. Nefes 

kafi gelmez ise durulur. Fakat yeniden al ınarak okumaya devam edilir. 
Bu misallerde kelâm tamam olmad ığı  gibi mana da tamam de ğ ildir. 

Suyilti bu tasnifteki vakf ş ekillerinin ikincisi hariç di ğerlerini zik-

reder. 124  

2— Secavendi'nin tasnifi ve koydu ğu vakf alâmetleri ise daha fazla 
benimsenmi ş tir. Lakab ına uygun olarak bu alâmetlere secâvend 

• 
( 	) denmi ş tir. Ve öyle bilinmektedir. 

Secavendi ve ona tâbi olanlar vakfın tasnifini ş öyle yapmış lardı r. 

a) El- Vakfu'l-Lriz ı m ( 	 ): 

Muhakkak durulmas ı  icabeden yerdeki vakft ır. Durulmad ığı  tak-

dirde mana bozulur, fâsid olur denilmektedir. I ş areti rnim ( ) harfi 

olup Kur'ân'da seksen dört yerde geçer. 

b) El- Vakfu'l- Mutlak ( 	JLi 5‘..51:; J I ) 

Daha sonraki söz dizisi müstakil kelâm olup evveline taalluku olma-
yan yerde durmakt ır. Vas1 etmeye lüzüm yoktur. Bu vakfın iş areti ta 

( ) harfidir. 

c) El- Vakfu'l-Cetiz 	 ) 

Vakfın ve vaslın caiz olabilece ğ i bir yerde durmakt ır. Ancak durmak 

geçmekten daha evlad ır. Bu vakfın iş areti 	) cîm harfidir. 

ç) El- Vakfu'l- Mücevvez ( j 5j: 	:11 L:p:.;_1I ) 

Vash vakfından daha evla olan vakft ır. I ş areti ze ( j ) harfidir. 

• 
d) El- Vakfu'l- Mürahhas ( 	 ) . 

124 En-Ne şr: I: 229; EI-ItUn s: 84 
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Okuyucunun nefesi yeti şmediğ i takdirde zarûrete binâen müsaade 

edilen vakft ır. İş reti sâd( Q,,)harfi olan bu vakf zarûret olmad ıkça kul-

lanılmamalidır. Kullamhr ise tekrar evvelinden ba şhyarak okumak 
daha iyidir. 

Bu iş aretlerin d ışı nda Kur'ân- ı  Kerimde daha ba şka iş aretler de 
mevcuttur. Onları  da ş öyle s ıralıyabiliriz: 

Lâm elif dediğ imiz (y ) harfidir. Tecv-idde manas ı  "DURMA" 

demektir. Çünkü bulundu ğu yerde mana tam de ğ ildir. Ş ayet bir zarfı -
rete mebni durulmu ş  ve bu iş aret de ayetin nihayetinden ba şka bir 
yerde ise, vakfedilmi ş  olan kelimenin veya daha evvelinden ba ş layarak 
kıraata devam edilmelidir. Bu i ş aret ayetin sonunda oldu ğu halde 
vakfedilmiş  ise tekrar daha önceden ba ş lamaya lüzûm yoktur. Bir son-
raki ayetin evvelinden okumaya ba ş lanır. Ayetin sonunda dahi olsa 
durmamak lazı mdı r. 

Diğer bir iş aret gâf ( (.3 )iş aretidir. Eksen kurra indinde vasl alâ-

meti olup vakf da câizdir. 

Bir diğeri ( 	) gıf kelimesi olup manas ı  lat ıf bir ş ekilde dur, 

demektir. Duyulduğu zaman manaya fâide verir inanc ı  ile vakfetmek 
daha evlad ır. 

( 	kaf harfi de bu i ş aretlerden biridir. ( 	) demek olup 

bir evvelki durak iş aretinin hükmüne tabidir. 

Yine Kur'an- ı  Kerimde Bakara sûresinin yüz doksan be ş inci üye-

tinde bulunan ('I'  ); Mide sûresinin otuz 

dördüncü âyetinin sonu ve otuz be ş inci âyetinin ba şı nda geçen 

( "k!..1_11:5
'  ‘

.7.1 ^LJI ) Lafz- ı  Celilesinde görüldü ğü 

vechile yakın mesafelerde ( .•. 	) iş aretleri kelimelerin sonunda yer 
ahmş tır. 

Daha ba şka yerlerde de rastl ıyabileceğ imiz üç noktal ı  olan bu 

iş ârete Vakf- ı  Muânaka ( 4_;2'_;LA_A 	denilir. Bunların sadece bi- 
- 

rinde durulur, di ğ erlerinde durulmaz. Okuyucu diledi ğ inde vakfetmekte 
serbestir. İki4sinde de durulduğu takdirde mananın tamamlanannyacağı  
ileri sürülmektedir. 
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Ayrıca bir kıssanın veya mevzû'un sona erdi ğ ini veya diğ erinin 

baş ladığı nı  ifade için konulan ( t) ayn harfi vard ır. Namazda Kur'ân 

okuyan bir kimsenin rukûa gitmesi için en uygun alamet kabul edil-
diğ inden buna ruk ıl' alâmeti denilmi ş tir. 

Okuyucu, zikretti ğ imiz tank ve esaslara riâyet ederek Kur'an' 
kıraata çal ışı rsa isabet kaydetmi ş  olur. Kasıtlı  olmadığı  müddetçe 
ve harflerin d ışı nda zarûrete binâen de olsa vakf müslümanlar için bir 
kolaylık arzeder. Okuyu ş a devam edilirken durak i ş aretinin ş ekli dik-
katten kaçmamal ı dı r. 125  

125 Vasl ve vakf hakkında daha geni ş  bilgi için bak: En-Ne şr: I: 225-238; El-Kavlu's-Sedid s: 

27-40; nâzâ Kitabu'l-Kifâye s: 48-59; Süalli ve Cevapl ı  Tecvid s: 23-24; Hidâyetül-Müs-

tefid s: 31-33. İ lmit't-Teevid s: 15-16; EI- İ tkan s: 84-85 
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THAVET SECDESİ  

Kur'ân- ı  Kerimde ondört yerde Tilavet Secdesi geçer. Bir kimse 

secde âyetlerinden birini okur veya dinlerse, Allah r ızas ı  için secde eder. 

Secde ile yükümlü olmak için secde âyetinin bütününü okumakla sec 

deye delâlet eden kelime ile bir kaç kelimesini okumak aras ında fark 

yoktur. Bir secde ayeti ayn ı  anda müteaddit def'a ökunmu ş  olsa 

bir kerre secde yap ılarak borçtan kurtulunmu ş  olur. Her def'as ı  için 

ayrı  ayrı  secde yapmaya lüztim yoktur. 

Tilavet secdesi yapmak için, secde âyetini dinleyen veya okuyan 

kimse önce "Niyet ettim Allah r ı zas ı  için tilavet secdesi yapmaya" der. 

Allahüekber( J--  S- - I 5',Cı -  ) diye tekbir getirerek do ğ rudan doğ ruya sec- 

deye kapanır Bu tekbir esnas ında eller namazda oldu ğu gibi kullaklara 

götürülmez. Secdede üç defa Sübl ı âne Rabbiyel-Ala 	• 9) 

je_p ğ l 	dedikten sonra Allahüekber diyerek ikinci bir defa 

secdeye varmadan aya ğ a kalkar. E ğer ba şka tilavet secdeleri varsa 

onları  da aynı  ş ekilde yapar. Yoksa secdeden do ğ rulup aya ğ a kalktığı  

anda Bakara süresinin ikiyüz seksenaltmc ı  âyetinde geçen ) 
o, 

( 	 j 	 Lafz- ı  Celâlesini o- 
- 

kur. Böylece vazife sona ermi ş  olur. 

Bu secde münferiden yap ıldığı  gibi bir imama uyularak toplu hal-

de de yap ılabilir. Namazın dışı nda ifa edildi ğ i gibi namaz ı"' içinde de ifâ 

edilebilir. 

Merhüm Ahmed Hamdi Akseki, İ slam Dini adlı  eserinde bu ko-

nuda oldukça tatminkâr bilgi vermektedir. Baz ı  noktalar ın buraya 

almakta fayda görüyoruz. 

"Secde ayeti namaz haricinde okundu ğu vakit, okunur okunmaz 
secde etmek vâcib de ğ ildir. Sonra yapsa da olur. Fakat unutmak ihtimali 
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olduğundan sonraya b ırakmak tenzilıen mekruhtur. Namaz içinde 
okunduğu zaman secde âyetinden sonrd üç âyetten ziyade okumadan 
secde etmek laz ımdır. Çünkü namazda seedenin vücübu fevridir. (Yâni 
okunur okunmaz üç âyetten sonraya b ırakılmamak üzere yap ılmas ı  
laz ımdır.) Secde âyetini tercüme olarak okuyana da secde vâcibtir. 

Namaz kılan bir adam namazda okudu ğu secde âyetinin secdesini 
namazda yapmak laz ımdır. E ğ er secde âyetini okuduktan sonra aye-
tin alt tarafına geçerek devam edecekse, secde âyetini okuyunca, hemen 
secde-i tilavet kasd ıyle secde yaparak tekrar kalkar ve alt taraf ına de-
vam eder. 

Eğer fazla okumuyacak ise secde âyetinden veya onu müteâkip 
iki ve en çok üç ayet sonra namaz için yapaca ğı  rukû' (E ğ er niyet ederse) 
ve alelıtlak sücûd , ayetin de secdesi yerine geçer." 126  

Anla şı lan şu ki, niyet edildiğ i takdirde rek'at ın rukûu tilavet sec-
desi yerine geçmektedir. Bu olmam ış  ise rek'at ın secdesi ile beraber 
yapı lır. Bu anda tilavet secdesi özel bir ameliye istemez. Namaz secdesi 

onun yerine de kâim olur. 

Hatimle namaz k ıldıran bir imam, namaz esnas ında secde ayeti 
okuyaca ğı  gerekiyorsa namaza ba ş lamadan önce ±cemaata arzetmesinde 
fayda vard ı r

Kur'ân- ı  Kerimdeki ondört secdeden yedisinin yap ılmas ı  farz 

olup ş u sürelerde geçer. El- İ raf, Nahl, Isrâ, Ra'd, Meryem, Hac ve Sâd 
sûrelerindekilerdir. 

-Üç tânesi vâcib olup Furkân, Secde ve Fuss ılet sürelerinde geçerler. 

geriye kalan secdelerin yap ılmasındaki hüküm sünnet olup Neml, 

Alak, Necm ve İn ş ikak sürelerinde bulunmaktad ı r. 

Hafı z Mehmed Nuri Efendi, Süalli ve Cevapl ı  Tecvid adlı  eserinde 

kolayca ezber edilsin maksad ıyle olacak ki, nazm olarak secde mevz ılunu 
iş lemiş tir. 

"Geldi ondört yerde bilki secde-i Kur'ân tamam 

Yedisi farz, üçü vâcib, dördü sünnet ey hümam: 

Farz; Aral', Nahl, Esrâ, Ra'd, Meryem, Hac, Sâd 

Vacib Furkan, ( - e_11 ) ( 	) vesselâm 

Sünnet oldu Naml, Ik'ra, Necm hem in ş ikak 

126 Ahmed Hamdi Akseki; islam Dini Ankara 1958 s: 189-191 
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Kari' ve Sâmi' olana emreder RABBVL-EN ,Am"127  

Anlatmaya çalış tığı mız bu kâidelere imkân nisbetinde uyup 
Kur'ân- ı  Kerimi okuyarak hatmeden bir müslüman dlias ını  yapar ve 
kabulü için Allah'a yalvar ır. 

Okuyucu son yirmi iki sfıreyi okurken her direnin sonunda °Lış i ) 

( 	diye tekbir al ır ki, sünnettir. İ hlas, Felâk ve Nas siirelerinin 

sonunda tekbiri müteâkip tehlil ( ° °5" 	'411 .j° 1  I - 43 I y ) 

ve tahmidı  ( 	4:1_1 j ° 	';iş 1 ) okur. 

Tekbir, tehlil ve tahmid aslinda İbn Kesir kıraat ırı da vard ır. Fakat 
bugün herkese Ş amil duruma girmi ş tir. 

Daha sonra Fatiha ve Bakara saresinin ev -veli okunur ve hatim 
düâsı  yapıhr. Dua etmek ise çok sevapt ı r. 

Cenab- ı  Allah, her kese Kur'an' hakk ı  ile okumayı , anlamay ı  ve muci-
bince ya ş amayı  nasip eylesin (Amin) 

127 Süalli ve Cevaph Tecvid s: 26 
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Zeyd b. Sabit: 7, 14 

Zinetül-Kırâat: 16 

Zübdetü'l-Irfan: 19, 22, 23, 53, 65, 68, 72, 73, 

81, 82, 86, 87 

Zühri: 20. 
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