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Bu kitâb, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 13-Ocak-1986 târih ve 2203 sayılı Teblîğler 

Dergisinde okuyuculara tavsıye edilmişdir. 
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Kitâb hakkında bir hâtıra 

 

 
     Değerli hocam merhûm Prof. M. Tayyib Okiç, A.Ü.İlahiyat Faküitesi 

Yayınlarından “Kur’ân-ı Kerîm’in Üslûb ve Kırâeti” adlı kitâbının 

“Kur’ân-ı Kerîmi Okuma Kaideleri (Tecvîd)” bahsinin sayfa 24 deki 2 

nolu dip notunda şöyle demektedir: 

 

     “Kayseri İmam-Hatib Okulu müdürü, değerli talebem, Celâlüddin 

Karakılç’ın “Tecvîd İlmi, علم جتويد , Kur’ân-ı Kerîm Okuma kâideleri” 

adlı yeni ve kıymetli eserini burada kaydetmekle bahtiyarım. (İslâm 

Neşriyâtı, Ankara. 1963)”. 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu eser, Diyânet Reisliği’nin 19-09-1961 târih ve 27593 sayılı inceleme emrine 

müsteniden, Müşâvere ve Dînî Eserler İnceleme Heyetince tetkîk olunmuş; 

 İmâm-Hatip Okulları, Hâfız Kursları talebeleri ve Hayrat Hademesi  

için faydalı olduğuna 06-10-1961 târihinde karar verilmişdir. 
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 يم  ح  الر   ن  ح م الر   الل   م  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــس  ب  
 

 

BALIKESİR : 18-03-1963 

 

 

T   A   K   D   İ   M 

 

 

     Uzun bir incelemenin ve yorulmaz bir çalışmanın mahsûlü olan 

bu eseri dikkatle okudum. Muhterem müellifini tebrîk ederim. 
 

     Bu değerli eser, Kur’ân-ı Kerîm kırâatiyle alâkalı her mü’minin 

hırz-ı can edineceği (canı gibi koruyup saklayacağı) baha biçilmez 

bir hazînedir. Harâretle tavsıye ederim. 
 

     Kitâbı, kırâat üstadlarından Balıkesirli muhterem hâfız Mehmet 

Sa’di () efendiye de tetkîk ettirmiştim; fakîre aynen şu mektûbu 

yazmışdır: 
 

     “Eseri baştan nihâyete kadar satır satır okudum. Çok hoşuma 

gitti. Büyük bir sa’y ve gayret eseridir, çok faydalıdır. Merhûm 

üstadlarımın öğretdiklerini aynen bu eserde buldum. Cenâb-ı 

Hakk değerli müellifinin sa’yini meşkûr etsin. Âmin. 

 

HASAN  BASRİ  ÇANTAY 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 -Hâlen İzmir’de Kemeraltı Câmii baş imâmıdır. 
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 طمام تـميمس رم م نم ال ُقر آن  مدقـ رمُؤاافم 

 

 

“Kur’ân’dan ne kolay gelirse onu okuyun”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1 -Müzzemmil, 20. 
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ـــ يم     ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب س   الل  الر ح من  الر ح 
دُ  ا الر  لل   امْل مم  َم ا ممال ك  يـمو م   بم ِا ال َاملمم  يم  َ ُبُد  الداين ا ح من  الر ح  إ ي اكم نـم

ا َُ  َ تم َمم تم عملمي ه م   ومإ ي اكم نمس  رامطم ال ذ ينم امنـ  تمق يمما ص  د نما الصارامطم ال ُمس    ا ه 
او ِ  عملمي ه م  ومالم الض الا غمْي  ال ممغ ضُ   َم

مملم ب ه   آنم ر  قُ ال  ب ه   اللُ  لم زم نـ  ام  ال ذ ى ن   ومالص لومُة ومالس المُم عملىم سمياد نام ُُممم د   ومامك 
ب ه  الط يا  َم الطا ه ر ينم ومممن  تمب  الداينم ومعملىم آل ه  ومصمح  ىلم يـمو م  ب 

سمان  ا  َمُهم  ب إ ح 
 الداين ا

 

Bi’smi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

 

      Bütün âlemlerin Rabb’i, Rahmân ve Rahîm, Din Günü’nün 

sâhibi olan Allâh’a hamd olsun. Yâ Rabb, biz yalnız sana kulluk 

eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola hidâyet 

eyle, o kendilerine ni’met verdiklerinin yoluna ilet, gazâba 

uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. 

      Salât ve selâm, Allâh’ın, Kur’ân’ı inzâl ettiği ve dîni ikmâl 

etdirdiği seyyidimiz Hazreti Muhammed üzerine, tayyîb, tâhir olan 

Âl ve Ashâb’ının üzerine ve kıyâmet’e kadar ihsân ile Âl ve 

Ashâb’ına tâbi’ olanların üzerine olsun. 
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 ومبمتال  ال ُقر آنم تـمر ت يالا 
 

 

“Kur’ân’ı, açık açık, tâne tâne tertîl ile oku”.
2
 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 -Müzzemmil, 4. 



 9 

 
Ö    N    S    Ö    Z 

 
 
     “Allâhü Teâlâ, sözlerin en güzelini, birbirini destekleyen lâfızlar ve 

ma’nâlar olarak âyet âyet, sûre sûre bir kitâb hâlinde indirdi. Onu işitince 

Allâh’dan korkanların tüyleri ürperir. Anlayınca da tüyleri yatışır ve kalbleri 

Allâh’ın zikrine ısınır. Bu bir hidâyet yoludur ki Allâh dilediğini ona ulaştırır. 

Allâh’ın şaşırttığı kimseye, hiçbir kimse yol gösteremez”.
3
 Hakîkati karşısında 

hissis kalmak mümkün müdür? 

     Sonsuz ebediyet diyârına göçmeden şu fânî hayâtın imtihan anlarında -bir 

nebzecik dahi olsa- Hâlik’ın kelâmından zevk almak, O’nu lâyık olduğu şekilde 

okumaya çalışarak ilâhî hitâbı duymak ve duyurmak gâyesiyle bu kitâbı 

hazırladım. Kalbini her türlü fenâlıklardan tecrîd edib îmân nûru ile aydınlatan 

muhterem din kardeşlerimin bu küçük kitâbcıktan fâideleneceklerini, gördükleri 

kusur ve hatâları aczimize atfederek bize bildirmek lûtfunda bulunacaklarını 

ümit ederim. 

     İlm-i tecvîd ve İlm-i kırâet’e âit kısa ve özlü bilgileri ihtivâ eden bu kitâb, 

yedi bölüm hâlinde hazırlanmış olup bunlardan Birinci, İkinci, Üçüncü, 

Dördüncü, Beşinci ve Altıncı bölümler, İlm-i tecvîd’e âit bahisleri; Yedinci 

bölüm ise İlmi kırâet’in ta’rîfi, mevzûu, ğâyesi ve fâidesi ile kırâet imâmlarına 

ve bu imâmların râvîlerine âit bahisleri ihtivâ etmektedir. 

     İlm-i tecvîd’e teallûk eden bahislerin hepsi, Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs 

üzere okunan Kur’ân esâslarına göre hazırlanmıştır. Yalnız ikinci bölümde zikr 

edilen husûslar, diğer kırâet’ler ile de alâkalı olduğundan, ba’zı yerlerde o 

kırâet’lerden de bahsedilerek kâıdeler umûmî olarak söylenmiştir. Bunun için 

zikr edilen kâıdelerin, Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs’a âit olup olmadığı 

husûsunda bir şübhe varid olursa, Üçüncü bölümdeki alâkalı bahislere mürâcaat 

edilmesi tavsıye olunur. Zâten Karabaş Tecvîdi esâslarını ihtivâ eden üçüncü 

bölüm bahisleri, bu gâye ile kitâba konulmuştur. 

     İkinci bölümdeki bahisler, diğer bölümlerdeki bahislerin bir nevî tefsîr ve 

îzâhı mâhiyetinde olduğu için, bu kitâbtan Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs 

üzere tecvîd okumak ve okutmak isteyen din kardeşlerimin Üçüncü, Dördüncü, 

Beşinci ve Altıncı bölümlerdeki esâslara göre tecvîd okuyup okutmaları 

herhalde daha muvâfık bir yol olur. 

     Bu ve buna benzer kitâblardan fâidelenerek Kur’ân-ı Kerîm’i lâyık olduğu 

şekilde okumaya ve okutmaya çalışıp ilâhî hitâbı duymaya ve duyurmaya ğayret 

sarf eden din kardeşlerime Allâh’dan rahmet, hidâyet ve nusrat niyâz eylerim. 

    Tevfîk ve hidâyet yalnız ve yalnız Allâh’tandır. 

 

A.Celâleddin KARAKILIÇ 

 

                                                 
3 -Sûre-i Zümer, âyet 23. 
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 آث    آنم ر  قُ ال   د  وا ُيم  لم   ن  مم     م  ز  الم  م  ت  حم  يد  و  ج  الت  ب   ذُ خ  الم ا  وم 
 

م  لمُه ام  ه  ب   هُ ن  ال  ن ُه ا لمي نام ومصمالا ا ال   نـ زمالا    ومهمكمذام م 
 

 

“Tecvîd kâıdelerini öğrenmek, Kur’ân okuyan herkese 

lâzımdır (farzdır). Bunun için Kur’ân’ı, Tecvîd ile 

okumayan bir kimse âsim (günahkâr) olur.  

Çünkü Kur’ân, ınd-i ilâhî’den tecvîd ile 

 nâzil oldu. Ve bu Kur’ân da bize, 

 bu tecvîd ile vâsıl oldu”.
4
 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 -Cezerî, Mukaddeme 
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G    İ    R    İ    Ş 
 

 
     Kur’ân-ı Kerîm, Allâhü Teâlâ tarafından Cibrîl-i Emîn vâsıtasıyle 
Arabca olarak Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’e yirmiüç 
senede âyet âyet, sûre sûre inzâl buyurulmuş olan bir Nazm-ı Celîl’dir. 
Bu mukaddes kitâbın nazmı da ma’nâsı da ilâhî’dir. Vahy’e müsteniddir. 
Bu bakımdan nazm ve ma’nâ, Kur’ân-ı Kerîm’in mâhiyetini teşkîl eden 
iki rukün’dür ki bunlar bulunmadınça Kur’ân tahakkûk etmiş olamaz. 
 

     Binâen-aleyh Kur’ân-ı Kerîm’i, nazm ve ma’nâsı ile birlikde Allâhü 
Teâlâ’dan Cebrâîl aleyhi’s-selâm vâsıtasıyle alan Hazreti Muhammed 
sallâ’llâhü aleyhi ve sellem, Ashâb-ı Kirâm’ına da -kendisine inzâl 
olduğı gibi- aynen okumuş ve ta’lîm ettirmişdir. Ashâb-ı Kirâm da, 
Hazreti Peygamber’in ta’rîfi vechile hem yazmışlar hem de ezber 
etmişlerdir. Aynı zamanda hem ma’nâsını hem de okuma şekillerini 
ta’lîm buyurmuşlardır. Ashâb-ı Kirâm’dan da zamânımıza kadar -aklın 
reddedemiyeceği derecede sağlam ve çok râvîler tarafından- mütevâtiren 
nakl olunarak gelmiş ve her asırda yüzbinlerce zevâtın hâfızalarını tezyîn 
ederek hıfz olunmuşdur. Kıyâmet’e kadar da hıfz olunmakda devâm 
edecekdir ki bu mümtâz vasıf, -bütün semâvî kitâblar arasında- yalnız 
Kur’ân-ı Kerîm’e mahsûsdur. 

 
      

     Kur’ân-ı Kerîm, Hazreti Muhammed aleyhi’s-selâm’ın vefâtına kadar 
bir çok kâtibler tarafından muhtelif sahifelere yazılmış olmasına ve 
büyük sayıda Sahâbî’lerin ezberinde bulunmasına rağmen, toplu olarak 
bir kitâb hâlinde tam bir metin olarak yazılmamışdı. Esâsen Hazreti 
Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem hayâtda olduğı ve vahıy de 
devam ettiği müddetçe buna imkân da yoktu. Bu husûsları göz önünde 
bulunduran Peygamberimiz, hayâtının son Ramazan ayında Kur’ân-ı 
Kerîm’i -Mescid-i Nebî’de- Ashâb-ı Kirâm’ın huzûrunda -şimdiki tertîb 
üzere- başından sonuna kadar iki defâ okumuş ve Cebrâîl aleyhi’s-selâm 
ile Ashâb-ı Kirâm da bu tilâvetde hâzır bulunmuşlardır. İşte bu tilâvet, 
Kur’ân-ı Kerîm’in, bi’z-zât Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve 
selem tarafından bir bütün olarak ilk cem’idir ki vahy’e müsteniddir. 
 

     Binâen-aleyh Kur’ân-ı Kerîm’in Âyet ve Sûre’lerinin -şimdiki tertîb 
üzere tertîbi- tevkîfî olup (Cibrîl-i Emîn’in ta’lîmine Rasûl-i Ekrem’in 
işâretine müstenid olup) ictihâdî değildir. Nitekim namazda da bu 
tertîbe riâyet edilmesi, ekser fukahâ’ca bir esâsdır. 
 

     Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’in vefâtından sonra 

halîfe olan Hazreti Ebû Bekir radıye’llâhü anh zamânında, -Hazreti 
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Ömer radıye’llâhü anh’ın önderliği ve Hazreti Ebû Bekir radıye’llâhü 

anh’ın emri ile- Zeyd ibn-i Sâbit Hazretleri’nin başkanlığı altında 

toplanan bir ilim hey’eti, müteferrik bir halde bulunan Kur’ân 

sahîfelerini, -Hazreti Peygamber’in ta’lîm ettiği vechile- bir araya 

getirerek yeniden yazdı. Bu hey’etin bir araya topladığı bu Kur’ân-ı 

Kerîm’i, bi’z-zât Hazreti Ömer radıye’llâhü anh, Ashâb-ı Kirâm’ı 

çağırarak onlara okumuş ve ilim hey’etinin ittifâkını âmme ittifâkı ile 

te’yîd etmişdir. Bu sûretle de müteferrik bir halde ezberlenmiş ve 

yazılmış bulunan Kur’ân sahîfeleri, tamâmen yazılıp toplanmış ve hiçbir 

hatâ mevcûd olmadığı husûsuda da icmâ’ vâki’ olmuşdur. 
 

     Büyük bir titizlik ve kritik (tenkitçi) bir zihiyet ile incelenip bir araya 

getirilen ve bütün Kur’ân-ı Kerîm metnini ihtivâ’ eden bu sahîfeleri, 

Zeyd ibn-i Sâbit Hazretleri, Hazreti Ebû Bekir radıye’llâhü anh’a teslîm 

etdi. Hazreti Ebû Bekir radıye’llâhü anh da, Kur’ân-ı Kerîm metnini tam 

olarak ihtivâ’ eden bu mukaddes emâneti, vefâtından sonra hilâfet 

makâmına getirilmesini tavsıye ettiği Hazreti Ömer radıye’llâhü anh’a 

emânet etdi. Hazreti Ömer radıye’llâhü anh da, kendisinden sonra 

halîfenin kim olacağını bilmediği için, Hazreti Peygamber’in zevcesi ve 

kendi kızı olan Hazreti Hafsa radıye’llâhü anhâ’ya teslîm etdi. 
 

     Hazreti Ömer radıye’llâhü anh’dan sonra hilâfet makâmına geçen 

Hazreti Usmân radıye’llâhü anh zamânında, Ermenistan ve Azerbaycan 

fütûhâtına çıkan Irak ve Sûriye askerleri arasında ba’zı kırâet farklarının 

zuhûr etmesi ve ihtilâfa sebebiyet vermesi üzerine, Hazreti Usmân 

radıye’llâhü anh derhal faaliyete geçerek yine Zeyd ibn-i Sâbit 

Hazretleri’nin başkanlığı altında bir ilim hey’eti tertîb etmiş ve bu ilim 

hey’etine, Hazreti Hafsa radıye’llâhü anhâ’nın yanında bulunan sahîfeler 

hâlindeki Kur’ân metnini getirterek bu tek nüshanın istinsâh edilerek 

çoğaltılmasını emretmişdir. Bu iş esnâsında da bir imlâ’ farkı zuhûr ettiği 

takdirde, Kurayş lehçesinin esâs tutulması ve Kur’ân-ı Kerîm’in ona göre 

yazılması karar altına alınmışdır. Hey’et, vazîfesini bitirdikden sonra, 

asıl nüsha, tekrar Hazreti Hafsa radıye’llâhü anhâ’ya iâde edilmişdir. Bu 

sûretle de elde mevcûd olan tek nüsha, teksîr edilerek çoğaltılmışdır ki 

bu gün ellerimizde mevcûd bulunan Mushaf-ı Şerîf’lerin aslı bunlar 

olmuşdur. 
 

     Teksîr edilen bu nüshalardan birer adet Medîne, Mekke, Basra, 

Kûfe ve Şam’a, -bir rivâyete göre de- Yemen ve Bahreyn’e 

gönderilmişdir.
5
 

                                                 
5 -Ba’zı kayıtlarda, Hazreti Umsân radıye’llâhü anh’ın (Câmiü’l-Kur’ân) olduğu söylenirse de, 

Hazreti Usmân radıye’llâhü anh, Câmiü’l-Kur’ân değil, Nâşiru’l-Kur’ân’dır. 

    El-Kavlü’s-sedîd fî İlmi’t-Tecvîd yâhud Tecvîd-i Cedîd,ss.3. Mehmed Zihni. 
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     Hazreti Usmân radıye’llâhü anh’ın yazdırmış olduğu bu Kur’ân-ı 

Kerîm’e, kitâb şeklini aldığı için “Mushaf” denilmişdir ki sahîfelerin bir 

araya toplanmışı demekdir. Hepsine birden de “Mesâhif-i Usmâniyye” 

adı verilmişdir.
6
 

 

     Hazreti Usmân radıye’llâhü anh’ın yazdırdığı Mushaf-ı Şerîf, 

Medîne-i Münevvere’de kalıp Resm-i Hadd’a diğerlerine esâs olduğu 

için ona da “İmâm” veyâ “El-Mushafü’l-İmâm” adı verilmişdir. İşte, 

Resm-i Usmânî veyâ Hadd-ı Usmânî denilen Resm-i Hadd, bu Mushaf-ı 

Usmânî’nin Resm-i kelimâtı’dır ki bu hadd’ın hâricine çıkmak, hiçbir 

vechile câiz değildir. 
 

     “Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine mahsûs bir Resm-i Hadd’ı, bir yazı 

şekli vardır. Bu Resm-i Hadd’a, Hadd-ı Usmânî, Resm-i Usmânî veyâ 

Hadd-ı İstılâhî denir. Bir çok âlimlerin beyânına göre, bu Resm-i Hadd, 

tevkîfî olup (Cibrîl-i Emîn’in ta’lîmine ve Rasûl-i Ekrem’in işâretine 

müstenid olup) ictihâdî değildir. Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi 

ve sellem’in ta’lîmlerine, işâretlerine müsteniddir. Ba’zı kelimelerin, yazı 

kâidelerine muhâlif bir tarzda yazılmış olması, bir hıkmete mebni’dir. 

Bunların böyle yazılışları birer nükteyi, birer lâtîf maksâdı hâizdir.  
 

     Meselâ, (   ئمة  م  ) yerine (   م ائمة ), (   بمح مة ) ve (   ن َ ممة ) yerine             

ت  ح م بم  )  ) ve (   ت  مم َ  ن ة  الم صم  ) ,(   ) ve (  ة  كام زم  ) yerine (  ة  لوم صم  ) ve    

ة  كوم زم  ) ن  ام ح  بم  ) ,(   ) yerine (  ن  ح م بم  ) yazılması gibi. 

 

     Bunlar, birer zühûl eseri olmadığı gibi, kitâbet kâidelerine 

vukufsuzlukdan da ileri gelmiş değildir. 
 

     Kur’ân-ı Kerîm’in Resm-i Hadd’ındaki hıkmetleri tavzîh için, İslâm 

âlimleri tarafından bir çok kitâblar yazılmış ve pek mükemmel tevcîhler 

dermeyan edilmişdir. Hattâ bu husûsda İlmü Resmi’l-Kur’ân adıyle bir 

ilim bile tedvîn edilmişdir. Bu ilim de, -İlm-i Kırâet gibi- İslâm’a 

mahsûs, Kur’ânî ilimlerden ma’dûddur. Bu ilim vâsıtasıyle, Mushaf’lara 

mahsûs Hadd-ı İstılâhî ile kıyâsî olan Resm-i Hadd arasında hangi 

kelimelerde muhâlefet bulunduğu ve bu muhâlefetin hıkmeti 

gösterilmişdir. Bu ilmin mevzûu, ziyâde, hazf, ibdâl, fasl ve vasl gibi 

                                                 
6 -El-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd yâhud Tecvîd-i Cedîd,ss.3. Mehmet Zihni. 
    Ba’zı kayıtlarda da Hazreti Ebû Bekir radıye’llâhü anh zamânında cem’ edilen Kur’ân-ı Kerîm’e, 

“Mushaf” denildiği rivâyet olunur. 

    Tefsîr Târihi, Usûl-i Tefsîr veyâ Mukaddime-i İlm-i Tefsîr,ss.23. Ömer Nasûhi Bilmen 
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haller i’tibâriyle Mesâhif-i Usmâniyye’nin harfleridir. Bu ilmin ğâyesi ve 

fâidesi pek yüksek olduğundan ta’lîm ve teallümü, kifâye tarîkıyle farz 

bulunmuşdur. 

 

     Binâen-aleyh “El-İmâm” denilen Mesâhif-i Usmâniyye’nin resm-i 

hadd’ına ittiba’ etmek, dâimâ vâcib olduğundan yazılacak ve basılacak 

Mushaf’ların bu esâsa mutâbık olması lâzımdır”.
7
 

 

 

 
 

      
 

 

 

     Kur’ân-ı Kerîm’in Resm-i Hadd’ına mahsûs olup Arab alfâbesini 

teşkîl eden Arab harfleri, yirmisekiz tânedir ki sağdan sola yazılır ve 

okunurlar. Aşağıdaki tablo, Arab alfâbesindeki harflerin isimlerini, bu 

harflerin kelime başında, ortasında, sonunda ve yalnız olarak nasıl 

yazıldıklarını bildirir. Aynı zamanda onların, -Ebced hesâbındaki- adedî 

değerlerini, Türk alfâbesindeki karşılığını verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 -Tefsîr Târihi (Usûl-i Tefsîr veyâ Mukaddime-i İlm-i Tefsîr),ss.24-28. Ömer Nasûhi Bilmen. 
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Sıra    Harflerin        Harflerin başda        Harflerin      Harflerin Türk    Harflerin 

No      yalnız ola-     ortada ve sonda         isimleri        alfâbesindeki        adedî 

           rak yazılış      yazılış şekilleri                                karşılığı           değerleri 

           şekilleri 

===     ======         ==========         ======        ========        ====== 

 Elif            e,a ..................... 1 : امل ف                       ـا                    ا              1

ــبــــبــب                    ِ             2  Bâ’            b ....................... 2 : باء             

تـــتــــتـ                   ت             3  Tâ’             t ................... 400 : تاء             

ــثــــثــث                   ث             4  Sâ’             s ................... 500 : ثاء             

جـــجـــج                   ج             5  Cîm           c ....................... 3 :جيم             

ـحــحـــحــ                  ح             6  Hâ             h ....................... 8 : حا             

ــخــــخــخ                   خ             7  Hâ’            h................... 600 : خاء           

 Dâl            d ...................... 4 : دال                       ـد                   د             8

 Zâl            z.................... 700 : ذال                       ـذ                   ذ             9

 Râ’            r ................... 200 : باء                        ـر                  ر        :  10

 Zây           z ....................... 7 : زاي                      ـز                   ز           11

ــســـســـس                 س          12  Sîn             s ..................... 60 : سَ           

ـــشـشــش                   ش          13  Şîn             ş .................... 300 : شَ          

ــصــصــصــ              ص         14  Sâd            s ..................... 90 : صاد           

ضـــضـــض                ض         15  Dâd            d .................. 800 : ضاد          

ـطــــطــط                   ط           16  Dâ’            d,t .................... 9 : طاء            

ـظـــظـــظ                   ظ           17  Zâ’             z .................. 900 : ظاء            

ــعــــعــع                   ع            18  Ayn            a,u ................. 70 : عَ           

ــغــغــغــ                   غ            19  Ğayn          ğ,g ..............1000 : غَ           

ــفـــفــفـ                   ف           20  Fâ’             f ..................... 80 : فاء            

ــقــقــقــ                    ق            21  Gâf            g,k ................ 100 : قاف          

ــكــــكــك                   ك            22  Kâf            k .................... 20 : كاف          

لـــلــــلـ                     ل            23  Lâm           l ..................... 30 : الم            

ــمــــمــم                    م             24  Mîm          m .................... 40 : ميم           

ــنـــنــنـ                     ن            25  Nûn            n..................... 50 : نون          

ـهــهـــهـــ                    ه             26  Hâ’             h ...................... 5 : هاء          

 Vâv            v ....................... 6 : واو                    ـو                    و            27

يـــيــــيـ                    ي            28  Yâ’             y.................... 10 : ياء            
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     Arab Alfâbesini teşkil eden bu harfler, “Hurûf-i şemsiyye :Şemsî 

harfler” ve “Hurûf-i kameriyye :Kamerî harfler” diye iki kısma 

ayrılırlar. Bunlardan (  ص ض ط ظ ل نت ث د ذ ب ز س ش  ) harfleri, Hurûf-i 

şemsiye harfleridir ki ondört tânedir. Geriye kalan (  ا  ِ ج ح خ ع غ ف ق ك
 .harfleri de Hurûf-i kameriye harfleridir ki ondört tânedir ( م ه و ي

 

     Harflerin böyle iki gurûba ayrılmaları, bu harflerin önüne gelen          

(  harfinin okukup okunmaması (Lâm: ل ) Elif-lâm) Harf-i ta’rîf’inin:  ل ا

esâsı üzerine kurulmuşdur.
8
 

 

     Şemsî harfler önüne gelen Harf-i ta’rîf’in ( ل :Lâm) harfi, telâffuz 

edilmeyip o harfe idğâm edilerek okunur ve o Şemsî harf’in üzerine de    

-iki defâ okunması için- bir şedde işâreti konur. Kamerî harf’ler önüne 

gelen Harf-i ta’rîf’in ( ل :Lâm) harfi ise, telâffuz edilerek okunur ve 

idğâm yapılmaz. 
 

     Harf-i ta’rîf’in kendisinden evvel bir kelime veyâ bir harf bulunursa, 

Harf-i ta’rîf’in ( ا :Elif) harfi, vasıl hâlinde okunmaz, vakıf hâlinde 

okunur. 

 
      

 

     Kur’ân-ı Kerîm’deki bütün harfler, Hareke ve Okuma işâretleri 

denilen bir takım işâretler ile okunurlar ki bunların en önemlileri 

şunlardır: 

 

     1-Hareke: (  ــم::Üstün veyâ Fetha), (   ــ :Esire veyâ Kesre) ve                     

 denilen bu işâretler, Türkçe’deki ( a,e,i,u,ü) sesli (Ötüre veyâ damme: ـُـ )

harfleri yerine kullanılırlar ve üzerinde bulundukları harfi, Türkçe’deki 

gibi kısa okuturlar. Çünkü, Kur’ân-ı Kerîm harflerinin hemen hemen 

hepsi -esâs i’tibâriyle- sessiz harflerdir. Bu harfleri seslendirmek için, 

harake denilen bu işâretler kullanılır. Bunlara, çizgi harekeleri de denir. 
 

     Bu harekelerden Üstün, dâimâ harfin üzerinde bulunur ve o harfi        

-harfin inceliğine veyâ kalınlığına göre- ( e ) veyâ ( a ) okutur. Esire, 

dâimâ harfin altında bulunur ve o harfi ( i ) okutur. Ötüre ise, dâimâ 

                                                 
8 -Arab alfâbesini teşkil eden bu harflerin nasıl telâffuz edilecekleri, ikinci bölümde anlatılmışdır. 

Oraya mürâceat edilmesi tavsıye olunur. 
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harfin üzerinde bulunur ve o harfi -harfin inceliğine veyâ kalınlığına 

göre- ( u ) veyâ ( ü ) okutur. 
 

     2-Tenvîn: ( --  ً-- :İki üstün), ( --  ٍ -- :İki esire) ve ( --  ٍ -- :İki Ötüre) 

denilen bu işâretler, dâimâ kelimelerin son harflerinde bulunurlar. 

Bunlara, Nûn’latan harekeler de denir. 
 

     İki üstün, dâimâ kelimenin son harfinin üzerinde bulunur ve o harfi    

-harfin inceliğine veyâ kalınlığına göre- (….en) veyâ (…an) okutur. İki 

esire, dâimâ kelimenin son harfinin altında bulunur ve o harfi (…in) 

okutur. İki ötüre ise, dâimâ kelimenin son harfinin üzerinde bulunur ve o 

harfi -harfin inceliğine veyâ kalınlığına göre- (…un) veyâ (…ün) 

okutur. 
 

     Eğer, kendisinde tenvîn bulunan kelimenin son harfi üzerinde 

durulursa ya’nî vakıf yapılırsa, -son harf, sâkin (tutuk) olarak 

okunacağından- yukarıdaki şekilde okunmazlar. 
 

     3-Cezim: ( --  ٍ - :Cezim veyâ tutar) denilen bu işâret, dâimâ harflerin 

üzerine konur ve üzerinde bulunduğu harfi, sâkin (tutuk) okutur. Bunun 

için iki harfi birbirine tutturmaya ya’nî berâber okutmaya yarar. 

Üzerinde cezim (tutar) işâreti bulunan bir harfe de, sâkin (tutuk) harf 

denir. 
 

     4-Şedde: ( -  ٍ --:Şedde) denilen bu işâret de, dâimâ harflerin üzerine 

konur ve üzerinde bulunduğu harfi, iki kere okutur. Bu halde harf, birinci 

okunuşda sâkin olarak, ikinci okunuşda ise üzerinde bulunan harekenin 

cinsine göre okunur. Bunun için harfin üzerindeki şedde, hiçbir zaman 

yalnız olarak -ya’nî harekesiz olarak- bulunmaz. Dâimâ bir hareke ile 

berâber bulunur ki  bu hareke, ikinci harfin harekesidir. 
 

     5-Medd veyâ Uzatma işâretleri: Harflerin üzerinde bulunan (--'-) 
şeklindeki işâret veyâ altında bulunan (-‚--) şeklindeki işâret, o harfi, bir 

elif miktârı uzatarak okutmaya yarar ki birincisine “Asar”, ikincisine 

“Çeker” denilir. Yine dâimâ harflerin üzerine konulan (   ~ ) şeklindeki 

işâret de, asar veyâ çeker’li olan harfleri, bir elif miktârından fazla 

uzatatak okutmaya işâret eder ki bu işâretin uzatma miktârı, -Kırâet-i 

Âsım ve Rivâyet-i Hafs üzere- dört elif miktârıdır. 
 

     6-Hemze: ( ء :Hemze) denilen bu harf, harekeli bir elif harfidir ki        

-her nerede olursa olsun- dâimâ okunur. Bu harfin harekesi üstün olursa 
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 şeklinde (ü : اُ  ) şeklinde, ötüre olursa (i : ا   ) şeklinde, esire olursa (e : ام  )

okunur. 
 

 
      

 

     Buraya kadar zikr ettiğimiz bahisler, Kur’ân-ı Kerîm okumak isteyen 

bir kimsenin ilk def’a baş vuracağı ve ihtiyaç duyacağı en önemli 

husûslardır. Bunları hakkıyle öğrenip tatbîk eden bir kimse, Kur’ân-ı 

Kerîm’i en kısa bir zamanda okuyabilir. Karşılaşılacak tek bir güçlük 

varsa o da, ileride bahs edilecek olan Tecvîd kâıdelerinden ba’zılarının 

bi’z-zât üstâdının ağzından dinlemek sûretiyle öğrenilmesi olacakdır ki 

bu da ufak bir zahmete katlanmak sûretiyle bertaraf edilebilir. Bu 

husûsun ihmâl edilmemesi ve karşılaşılan güçlüklerin bilen bir kimseden 

sorulması, okuyucularımızdan ehemiyyetle ricâ’ olunur. 
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İLM-İ    TECVÎD    veyâ    İLM-İ    EDÂ’ 
 

 

B  İ  R  İ  N  C  İ      B  Ö  L  Ü  M 
 

 

 

    T e c v î d ’ i n    t a ’ r î f i 
 

     Tecvîd, lügatde, bir şey’i güzel etmek, hoşca ve güzelce yapmak 

demekdir ki iyi ve güzel söylemek ma’nâsına da gelir. İstılâhda ise,  
 

ُب ب   تمدم و يُد مملمكمة  يـُق   اهام ق  حم تم س  هام عملىم ا ع طامء  ُكلُّ حمر ف  حمق هام وممُ ـاملت ج 
     “Tecvîd, öyle bir meleke ve öyle bir kuvvetdir ki o kuvvet ve meleke 

ile insan, her bir harfe lâzım olan hakkını ve müstehakkını sühûletle 

vermeye kâdir olur”, demekdir.
9
 

 

     Bunu, 
 

ُُروف  حمق ه يدُ و  ج  لت  ام  د  ومبمد  ُكل   هام ق  حم تم س  مُ وم  ة  فم ص   لا كُ   ن  م   ام ا ع طامُء اْل  م  وامح   ص ل ه ال 
     “Tecvîd, öyle bir meleke ve öyle bir kuvvetdir ki, insan onunla, 

harflere, sıfatın her birinden lâzım gelen hakkını ve müstehakkını verir 

ve her bir harfi aslına redd eder”. 
 

     Şeklinde de ta’rîf ederler. 
 

     Her iki ta’rîfde de geçen (  هام ق  حم  :hakkahâ) dan maksat ( ة مم آلز   ت  فام ص     : 

Sıfât-ı lâzime) dir. (  تمحمق هام فامت   ) müstehakkahâ) dan maksad: ُمس  عامب ضمة ص  : 

Sıfât-ı ârıza) dır. İkinci ta’rîfdeki ( م                 li-aslihî) den maksad da: ه  ل  ص  ال 

ج  رم خ  ـمم   ) : Mahrec) dir. 

 

     Tecvîd’i, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: 
 

فامت   هام وق  قُ حُ  ء  طام ع  ا  وم  هام ج  ب  ام مم  ن  عم  وف  رُ اْل ُ  ج  رام خ  ا  ب   ه  ظ  فام ل  ام  َُ س  تم   يدُ و  ج  لت  ام  هام وممام يـمتـمرمت ُب ـم ن  ص 
رمدامت    ام  ئ  دام  م  ت  حم وم  م  آلز   ض  ر  فـم هام ـهام ومُمرمك بامت  ـعملىم ُمف 

                                                 
9 -Dürr-i Yetîm, ss,1. Muhammedü’l-Birgivî. 
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     “Tecvîd, harfleri mahreclerinden çıkararak elfâzı güzel etmek ve 

harflere -gerek müfret gerekse mürekkeb hallerinde- sıfatın her birinden 

lâzım gelen hakkını vermekdir. Bu herkese lâzım ve farz’dır. Kur’ân 

okuyan herkes buna devam etmelidir”.
10

 
 

     Not: Her üç ta’rîf de, birbirinin aynı olup aynı hakîkatleri ifâde 

etmektedir. 

 

     T e c v î d ‘ i n      M e v z û u 
 

     Tecvîd İlmi’nin mevzûu, (  Hece harfleri) dir. Bu:  ُحُروُف همجامء  

bakımdan Tecvîd İlmi, bu harflerin ahvâlinden bahseder. 
 

     Hece harfleri iki kısımdır:  

     Bunlardan birincisi ( امص ل ي :Aslî) olanlardır ki Arab lisânındaki 

yirmidokuz harf bu kısımdandır. Bu harflerin, ( ز  ا  ِ ت ث ج ح خ د ذ ب 
 şeklindeki tertîbleri, Ehl-i ( س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ال ي

lügat tertîbidir. Mahrec tertîbi değildir. Marec tertîbi ise,   ( ء ا ه ع ح غ
 şeklindeki ( خ ق ك ج ش ي ض ل ن ب ط د ت ص س ز ظ ذ ث ف و  ِ م

tertîbdir veyâ bunun tersidir. 

     İkincisi ise (  ر ع يفـم  :Fer’î) olanlardır ki, bunların da fasîh olanları ya’nî 

Kur’ân’da ve fasîh kelâmda bulunanı beş kısımdır: 

.(Hemze-i müsehhele: َهم زمهء  ُمسمه لمة ) -1     
11

 dir. Bu da ayrıyeten üç kısma 

ayrılır: 
 

     A-Hemze ile elif beyninde olur. (   امءمع جمم ي ) gibi. 

     B-Hemze ile ( يامء :Yâ’) beyninde olur. (   ُكم  امئ ن  ) gibi. 

     C-Hemze ile (   وامو :Vâv) beyninde olur. (   امُؤنـمباُئُكم ) gibi. 

 

     Ya’nî, hemze-i sâniyeyi, hemze beyni ile harekesi cinsi olan               

 şâibesi (’Hâ: هماء ) beyninde (Vâv: وماو ) veyâ (’Yâ: يامء ) veyâ (elif: امل ف   )

(alâmeti) olmayarak kırâet etmekdir. 

                                                 
10 -Kitâbü Tecvîdü’l-Kur’ân li-Kavâıdi’l-Fürkân, ss.9. Şa’bân Efendi. 
11 -Teshîl olunan hemzeler demekdir. 
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(Elif-i mümâle: امل ف  ُُماملمة ) -2     
12

 dir. Bu da Elif-i meddiyye ile                  

       dir ve ne de hâlis (elif: امل ف ) beyninde bir elifdir ki, ne hâlis (’Yâ: يامء )

) .dır (’Yâ: يامء ) رميهام ـمم   tarafına (’Yâ: يامء ) tarafı (Elif: امل ف ) gibi. Burada (   ج 

gâlip olursa ona ( ا ماملمهء  ُصغ رمى :İmâle-i suğrâ) denir. Eğer ( يامء :Yâ’) tarafı           

 .denir (İmâle-i Kübrâ: ا ماملمهء  ُكبـ رمى ) tarafına gâlip olursa ona da (Elif: امل ف )

 

(Sâd-ı müşemme: صماد  ُمشمم ة )-3     
13

 dir. Burada işmâm’ın ma’nâsı,           

 misâlinde ( املصارامطُ  ) .harfine karıştırmakdır (Zây: زماي   ) harfini (Sâd: صماد )

olduğu gibi. Ya’nî, ( صامد :Sâd) mahrecinden nâkıs (                       ,(Sâd:  صامد

 çıkarıp bu ikisini birbirine (Zây: زماي   ) mahrecinden de nâkıs (Zây : زماي   )

mezcetmek sûretiyle bu imtizactan yeni bir harf ortaya çıkar ki bu harf, 

ne hâlis ( صامد :Sâd) harfidir, ne de hâlis (   زامي :Zây) harfidir. İkisinin 

ortası gibidir. (Diğer harflerde de buna kıyâs olunur). 
 

(Lâm-ı müfahhame: المم  ُمفمخ ممة )-4     
14

 dir. (  ُاملص المت ), (  قُ الم لط  ام  ) ve (  ُاملظ المم ) 
misâllerinde olduğu gibi. Burada (   المم :Lâm) harflerini kalın okumak 

lâzımdır. Verş kırâeti’nde olduğu gibi. 
 

ُم فامت   ن  نوُ  )-5       :Nûn-i muhfât)
 15

 dır.
16

  Bunlar da, ihfâ’ bâbında olan 

Nûn’lardır ki, bunların zatları gidip ğunneleri bâkî kalmışdır. Ya’nî, bâkî 

kalan, yalnız ğunne’dir. (   غمِن   كمر ي ) ve (   ا ن  ُكن ُتم ) misâllerinde olduğu gibi.
17

  

 

     Not: Ğunne de, Hurûf-i fer’î’lerden sayılırsa da kendisinin başka 

mahreci olmadığından hukmen Hurûf-i aslî’lerden sayılır. Çünkü, çok 

aza tercîh (   تـمغ ل يب :Tağlîb) olunur.
18

 

                                                 
12 -İmâle olunan ( ا :Elif) ler demekdir. 

13 -İşmâm olunan ( صامد :Sâd) harfleri demekdir. 

14 -Kalın okunan ( ل :Lâm) harfleri demekdir. 

15 -İhfâ’ olunan ( ُونن  :Nûn) harfleri demekdir. 
16 -Bu hurûf-i fer’î’lerden üçü, ya’nî birinci, ikinci ve beşinci nevîler, Hafs rivâyetidir. 
17 -Tecvîd-i Edâiyye,ss,2. 
18 -Tercüme-i Cezerî, ss. 4. 
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     Not: Hurûf-i fer’î’ler de iki kısma ayrılır. Bunlardan birincisi, Hurûf-i 

asliyye’ye mahrecen ve sıfaten tâbi’ olanlardır ki, ilk dört nev’î bu 

kısımdandır. İkincisi ise, Hurûf-i asliye’ye sıfaten tâbi’ olanlardır ki, 

beşinci nev’î olan Nûn-i muhfât da bu kısımdandır. 

 

     T e c v î d ‘ i n     G â y e s i 

 

     Tecvîd’in gâyesi ya’nî Tecvîd İlmi’ni öğrenmekden maksat, doğrudan 

doğruya me’mûrun bih’e (Allâh’ın emrine) imtisâlden ibâretdir. Çünkü 

Cenâb-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerîm’inde (  نم تـمر ت يالا آبمتال  المُقر  وم  : Kur’ân’ı açık açık, 

tâne tâne, tertîl ile oku)
19

 buyuruyor ki, “Kur’ân-ı Kerîm’i, tertîl ile açık 

açık, güzel güzel, harflerini belli ede ede oku, öyle ki dinleyenler onun 

harflerini sayabilsinler”.
20

 demektir. 
 

     Burada ( تـمر ت يل    :tertîl), tecvîd ma’nâsınadır ve (   بمتال :rattil) de emir’dir. 

Binâenaleyh Kur’ân’ı, tertîl ile, tecvîd ile okumak farz’dır. Bunun için 

bunu inkâr etmek küfrü îcâb ettirir, ya’nî bir kimse Kur’ân’da tertîl 

(tecvîd) lâzım değildir, dese kâfir olur. Çünkü bu, Kur’ân’ı veyâ âyeti 

inkâr etmek demektir ki, ekseriyetin kavli budur”.
21

 Şeyh Cezerî’ye göre 

de vâcib (farz) dır ki, Kur’ân’ı tecvîd ile, tertîl ile okumayan âsim 

(günahkâr) olur.
22

 
 

     Kur’ân’ın, tecvîd ile okunmasına dâir bir çok Hadîs-i şerîf’ler de 

vardır ki, Kur’ân’da tertîl’e (tecvîd’e) riâyet etmenin lüzûmuna 

ehemiyyetle işâret ederler. Bu husûsta çalışan bir çok zevât, bunları 

inceden inceye inceliyerek rivâyetde bulunmuşlardır.
23

 

                                                 
19 -Sûre-i Müzzemmil, âyet 4. 
20 -Tefsîr-i Beydâvî, Medârik, Hak Dîni ve Kur’ân Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsîr,C.7.ss.5426. 

Elmalılı M.Hamdi Yazır. 
21 -Kitâbü’t-Tecvîd fî Kelâmi’l-Mecîd,ss 1-5. 
22 -Halîl ibn-i Mustafa’nın Şemsiye adlı tecvîd kitâbı mukaddimesinden,ss.5. 
23 -“Tertîl, bir şey’i güzel, tensîk ve tertîb ile kusursuz olarak açık açık, hakkını îfâ’ ederek tebyîn 

eylemektir. Sözü, tâne tâne, yavaş yavaş, mühlet ile, güzel güzel te’lîf ve beyân ile söylemeye de 
Tertîl-i kelâm derler. Kur’ân’ın tertîli de böyledir. Her harfinin, edâsının, nazmının ve ma’nâsının 

hakkını duyura duyura, vere vere okumakdır. Burada tertîl’den sonra (  يالا ت  ر  تـم  :tertîlâ) mastarı ile te’kîd 

olunması da, bu tertîl’in en güzel bir şekilde olmasının arzû edildiğini gösterir. 
     Bir söz, haddizâtında ne kadar güzel olursa olsun gereği, gibi güzel okunmayınca güzelliği 

kalmaz. Güzel okumasını bilmeyenler güzel sözleri berbât ederler. Aynı şekilde, bir kelâm’ın tertîl 

ile, güzel söylenmesi ve okunması, bir mûsiki işi değildir. Nazm’ın ma’nâ ile münâsebeti, lisânın 
fesâhat ve belâğati hakkıyle gözetilerek, rûhî ve ma’nevî bir mutâbakatla, yerine göre şiddet, yerine 

göre yumuşaklık, yerine göre medd, yerine göre kasır, yerine göre ğunne, yerine göre izhâr, yerine 

göre ihfâ’, yerine göre iklâb, yerine göre vasl, yerine göre sekte veyâ vakıf ve hulâsâ bütün maksat 
ve ma’nâyı duymak ve mümkün olduğu kadar duyurmak sûretiyle tacvîd ile okumak işidir. Bunun 

için Kur’ân okumakda tertîl ve tecvîd lâzımdır. Mutlakâ bunlara riâyet etmek gerektir”. 

     Hak Dîni ve Kur’ân Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsîr,C.7.ss.5427. Elmalılı M. Hamdi Yazır. 
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     Bunlardan İbn-i Abbâs Hazretleri, “(   ال ُقر آنم تـمر ت يالا ومبمتال  ) âyetinden maksad, 

beyân’dır” der. Çünkü tefsîrde, Atâ’dan rivâyet edilen bir Hadîs-i 

şerîf’de, (  مُّ ت  يُ  ام ّن  ا   آن  ر  قُ  ال  ف   لُ جم َ  يُـ  مُّ ت  آل يُ  نُ يام بم ال  وم  هُ ن  عم الل ُ  يم ض  بم  س  با  عم  ن  ب   ن  عم  ء  طام عم  لم قام 
م بـم يُـ  ن  ام ب   ع  بام ش  ال  ا   نم م   هام ق  حم  ف   وم يُـ وم  وف  رُ اْل ُ  يعم جم   َا  :Atâ, İbn-i Abbâs radıye’llâhü 

anh’dan rivâyet eder ki, Kur’ân’ı, ta’cillemekle beyân tamâm olmaz. 

Ancak her bir harfin lâyık olduğu hakkını vermekle tamâm olur” denilir 

ve buna ilâveten de, “Çünkü, Hazreti Ali (  ومبمتال  ال ُقر آنم تـمر ت يالا ) âyetinden 

murad, beyân’dır, demişdir” denilir. İmâm Dahhâk da, bu husûsda            

“( ومبمتال  ال ُقر آنم تـمر ت يالا   ) âyet-i kerîme’sinden murad, ( حمر فاا حمر فاا  هُ ا قـ رمأ  : Kur’ân’ı, 

bir bir, harf harf oku) demekdir” der. 

     Hazreti Âişe radıye’llâhü anhâ’dan da, Hazreti Muhammed 

sallâ’llâhü aleyhi ve selem’in nasıl Kur’ân okuduğu sorulunca,                 

َمد  ُحُروفمُه لمَمد هام سم آل كم  ) ر د ُكم  همذام ال وامب ُد الس ام ُع امن  يـُ  : Sizin gibi okumazdı.-gâyet 

lâtîf bir tertîl ile ağır ağır okurdu-. Her ne zaman Rasûlü’llâh’ın Kur’ân 

okuduğunu bir kimse işitse, harflerini saymak istese sayardı) 

buyurmuşdur. Başka bir sefer de yine Hazreti Âişe radıye’llâhü 

anhâ’dan, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’in nasıl 

Kur’ân okuduğu sorulmuş ve ( سمر داا سمر داا: Ferden ferden, bir bir -okurdu-) 

buyurmuşdur.
24

 

     Bu Hadîs-i şerîf’lerden de anlaşıldığına göre, Kur’ân’ı, tecvîd ile 

okumak farz’dır. Çünkü Hazreti Muammed sallâ’llâhü aleyhi ve selem, 

Kur’ân’ı, Cebrâil aleyhi’s-selâm’ın okuduğu tecvîd ile, ya’nî idğâmiyle, 

izhâriyle, ihfâ’sıyle, iklâbiyle, medd-i muttasılı ve medd-i munfasılıyle, 

medd-i lâzım ve medd-i ârızıyle, teşdîdiyle, tahfîfiyle, terkîkıyle, 

tefhîmiyle ve harfleri müstehakkıyle, sıfâtıyle, mahreciyle okudu. 

Bundan sonra da Sahâbe-i Kirâm’ına aynen bu tarîk ile ta’lîm etti ve 

onlara (   ُتم (Kur’ân’ı, benden öğrendiğiniz gibi okuyunuz: ا قـ رمأُوا كممام ُعلام 
25

 

diye de emr etdi. Bunun için bu Hadîs-i şerîf ile de, Kur’ân’ı, tacvîd ile 

okumak bize farz olmuşdur. 

    Hattâ Şeyh Cezerî Hazretleri de, mukaddimesinde (önsözünde) şöyle der: 

ت م  آلز م   و يد  حم ُذ ب الت ج   ممن  لم  ُيمواد  ال ُقر آنم آث                 وما المخ 
م   الا صم وم  نام ي  لم ا   هُ ن  م   ذام كم هم وم   الا                       زم نـ  ام  هُ لم ال  ن ُه ب ه  ا  ال 

                                                 
24 -Kitâbü’t-Tecvîd fî Kelâmi’l-Mecîd,ss.3-5. 
25 -Halîl ibn-i Mustafa’nın Şemsiyye adlı Tecvîd Kitâbı mukaddimesinden,ss.5. 
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     “Tecvîd kâıdelerini öğrenmek, Kur’ân okuyan herkese lâzımdır. 

(farz’dır). Bunun için Kur’ân’ı, tecvîd ile okumayan bir kimse âsim 

(günahkâr) olur. Çünkü Kur’ân, ınd-i ilâhî’den tecvîd ile nâzil oldu. Ve 

bu Kur’ân da bize, bu tecvîd ile berâber vâsıl oldu”.  

     Ya’nî, Levh-i mahfûz’da yazılı olan Cenâb-ı Hakk’ın bu kelâm-i 

ilâhî’si olan Kur’ân’ı, Cebrâil aleyhi’s-selâm, tecvîdi ile birlikde Hazreti 

Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’e teblîğ etdi. O da aynı şekilde 

Ashâb-ı Kirâm’ına teblîğ etdi. Ashâb-ı Kirâm’dan da bize kadar                  

-tevâtüren- geldi. 
 

     Bunun için Kur’ân’ı, tecvîd ile ya’nî nâzil olduğu tertîl ile okumak, 

her mükellef Müslümân’a farz’dır. Bu farzıyyet, Kitâb, Sünnet ve İcmâ’ 

ile sâbitdir. 
 

     Binâe-aleyh Kur’ân’a hakkıyle hizmet ve hurmet etmek, her 

Müslümân’ın efdal olan amellerindendir. Bunu, hiçbir zaman ihmâl 

etmemek lâzımdır. Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem, bir 

Hadîs-i şerîf’lerinde şöyle buyurmuşdur: (  ن يام وممام ف يهام يـ ر  م نم الدُّ  :حمر ُف ال ُقر آن  خم

Kur’ân’ın her bir harfi dünyâdan ve içindekilerden hayırlıdır). Bunun 

üzerine Ashâb-ı Kirâm da “Yâ Rasûlâ’llâh, Senden de mi hayırlıdır?” 

deyince “Evet benden de hayırlıdır. Çünkü ben mahlûkum, Kur’ân 

mahlûk değildir. Kim ki, Kur’ân mahlûkdur derse kâfir olur”. Başka bir 

Hadîs-i şerîf’lerinde de (  ن ُه فـمقمد  كمفمرم  Bir kimse :  ممن  قاملم زمادم حمر فاا م نم ال ُقر آن  امو  نـمقمصم م 

Kur’ân’dan bir harf artırsa veyâ eksiltse, kâfir olur) buyurmuşdur. 
 

     Kezâlik, Cenâb-ı Hakk da Kur’ân’da, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü 

aleyhi ve sellem’in, Kur’ân’a, kendiliğinde bir şey’ ilâve etmediğine 

işâretle, (   َ ن ُه ب ال يمم  نام م  المخمذ  ا م َ ضم ا المقامو يل   Eğer -Peygamber: وملمو  تـمقمو لم عملمي نام بـم

söylemediğimiz -vahy etmediğimiz- ba’zı sözleri bize karşı 

kendiliğinden uydurmuş olsaydı, elbette O’nun sağ elini -kuvvet ve 

kudretini- alıverirdik)
26

. Buyurmuşdur
27

. 
 

     Bu husûslardan da anlaşıldığına göre, Kur’ân’ın tecvîdi, nazmı, 

ma’nâsı ve diğer husûslarının hepsi, “Tevkîfî” dir. Bi’z-zât Cenâb-ı 

Hakk’ın Kelâm-ı ilâhîsî’dir. Binâen-aleyh Kur’ân’a âit her hangi bir 

husûsta en ufak bir şübheye düşmek hatâ olup küfrü icap ettirir. 
 

     Hulâsa olarak şunu söyleyebiliriz ki, Tecvîd İlmi’ni bilmek, Farz-ı 

kifâye’dir. Fakat Kur’ân’ı, Lahn-ı celî’den kurtaracak kadar tecvîd ile 

                                                 
26 -Sûre-i Hâkka, âyet 44-45. 
27 -Diğer bir ma’nâda da, “O’nun boynunu vurur helâk ederdik” denilmişdir. 
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amel etmek de her mükellef üzerine Farz-ı ayın’dır. Kur’ân’ı, Lâhn-ı 

hafî’den kurtaracak kadar tecvîd bilmek husûsunda da, ba’zıları vâcib, 

ba’zıları da müstehâb’dır, demişlerdir. 

 

     T e c v î d ‘ i n   F a r z   O l d u ğ u n u n   D e l î l l e r i 
 

     Tecvîd’in farz olduğuna delîl, (  ومبمتال  ال ُقر آنم تـمر ت يالا :Kur’ân’ı açık açık, 

tâne tâne, tertîl ile oku)
28

 âyet-i kerîme’sidir. Hazreti Ali radıye’llâhü 

anh’dan bu âyet-i kerîme’nin ma’nâsını süâl ettikleri zaman, (  املتـ ر ت يُل جتم و يُد
َ ر فمُة ال ُوقُوف   ُُروف  وممم  Tertîl, harfleri güzelleştirmek ve onlara vukûf peydah: اْل 

etmektir) buyurmuşdur. Yukarıda îzâh edilen husûslar da aynı hakîkati 

te’yîd etmektedir. 

     Kezâlik, Tecvîd’in farz olduğuna diğer bir delîl de, (  ومامنـ زمل نامُه تـمر ت يالا ) 

ma’nâsına olan (  ومبمتـ ل نامُه تـمر ت يالا :Biz Azîmü’ş-şân, Kur’ân’ı, tertîl sıfatı ile 

birlikde indirdik)
29

 âyet-i kerîme’sidir. Bu âyet-i kerîme’de Cenâb-ı 

Hakk, “Biz, Kur’ân’ı, emsalsiz bir tertîl ile tertîl eyledik -ağır ağır, 

gâyet güzel bir okuyuş ile okuduk-” demek sûretiyle, tecvîd’in 

Kur’ân’dan ayrılmayan bir vasıf olduğunu beyân etmekte ve tecvîd’e 

riâyet etmenin lüzûmuna işâret buyurmaktadır. 

     Kezâlik, Kur’ân’da, (   قـُر آناا عمرمب ي اا غميـ رم ذ ي ع ومج :-Kur’ân’ı her türlü- 

tenâkuz ve ihtilâfdan âzâde, dosdoğru, Arapça bir Kur’ân olarak 

indirdik)
30

 denilmesi ve (  َمل  لمُه ع ومجاا  Kur’ân’ın ne nizâmında, ne de-: وملم  يم 

ma’nâ-i letâfetinde- aslâ bir eksiklik, eğrilik yokdur)
31

 buyurulması 

da, Kur’ân’da her hangi bir hatânın mevcûd olmadığına işâret 

etmektedir. Bunun için bir çok kimseler, tecvîd’in farz olduğunu ve buna 

riâyet etmemenin haram olduğunu söylemişlerdir. 

     Kezâlik, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve selem de şu Hadîs-i 

şerîf’lerinde (  َمُنهُ ُب ِ  قامب ئ  يـمق رم أ ُ ال ُقر آنم ومال ُقر آُن يـمل   :Kur’ân’ı, bir çok kimseler okur. 

Fakat edâ’sına ve ilmine riâyet etmediği için, Kur’ân ona lânet eder) 

buyurmuşdur ki, bu Hadîs-i şerîf de, yukarıdaki âyet-i kerîme’leri te’yîd 

ve takviye edip âyet-i kerîme’deki tertîl ile emr’in vücûb için olduğuna 

işâret ederek, her mükellef’e tecvîd’in farz olduğunu beyân eder. 
(Enes İbn-i Mâlik r.a.  İhyâu Ulûmi’d-dîn,Fedâilü’l-Kur’ân,C.1. İmâm Gazâlî) 

                                                 
28 -Sûre-i Müzzemmil, âyet 4. 
29 -Sûre-i Fürkân, âyet 32. 
30 -Sûre-i Zümer, âyet 28. 
31 -Sûre-i Kehf, âyet 1. 
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     Bununla berâber tecvîd’in küllîsini vâcib (farz) kılmakta, büyük bir 

zahmet ve meşakkat lâzım geldiğinden, ulemâ’, “Vâcib (farz) olan, 

Kur’ân’ı, Lahn-ı celî’den kurtaracak kadar tecvîd bilmekdir ki, bu tertîl, 

tahsîn’dir” demişlerdir.
32

 
 

     “Bir çok kimseler, Tecvîd İlmi’ni hiç bilmeden, Kur’ân’ı, üstâz-ı 

kâmil’in ağzından tecvîd üzere öğrenirler. Belki mu’teber olan da, ancak 

üstâz-ı kâmil ağzından almakdır. Çünkü insan, tecvîd kitâblarından 

harflerin mahreclerini ve sıfatlarını öğrenip bildiği halde, çok kere 

harfleri edâ’ edebilmekden âciz kalır. Bunun için bunları bir üstâz-ı 

kâmil’den öğrenmek şartdır. Fakat, mâdemki üstâz-ı kâmil’in ağzıdan, 

edâ’nın tarîkini işitmedikçe harfi edâ’ etmek mümkün olmuyor. Öyleyse 

neden Tecvîd İlmi’ni öğrenmeye lüzum hissediyoruz?  Süâli karşısında 

şu cevâbı veririz: 
 

     Sahâbe-i Kirâm zamânından bu zamâna gelinceye kadar edâ’ 

şeyh’lerinin silsilesi uzamakda ve zamânımızda bulunan edâ’ 

şeyh’lerinin çoğunun edâ’sına, tahrîfât ârız olmaktadır. Çünkü 

zamânımızda rivâyeti dirâyetine uygun edâ’ şeyhi çok azdır. Rivâyeti 

dirâyetine uygun olan bir edâ’ şeyhi, edâ’yı, şeyhinin ağzından alıp 

mahreclerde ve sıfatlarda, hatâların en incelerini bile ekleyip çıkarmaya 

kâdir olan şeyh’dir ki, böyle kimseler zamânımızda pek nâdirdir. Bunun 

için zamânımız şeyh’lerinin edâ’larına bi’l-külliyye i’timâd etmiyoruz. 

Ancak Ulemâ’-i sika’nın
33

 tasnîf ve te’lîf ettikleri tecvîd kitâblarından 

edâ’mızı zabt ve hıfz etmek ve sika’ların inkirâzı vaktinde gelecek nesli 

irşâd etmek ve oların bıraktıkları kâıdelere bakarak zamânımız 

şeyh’lerinin (Kur’ân üstadları’nın) edâ’sını, ona kıyâs ederek Tecvîd 

İlmi’ni doğru öğrenmek için, bu ilme ihtiyaç vardır. Eğer, bizim bu 

Tecvîd İlmi’nde öğrendiklerimiz onlarınkine uyarsa hakdır (doğrudur), 

uymazsa hak olan kitâblarda yazılı olandır, der ve kitâbı tercih ederiz. 

Fakat bu arada kitâbdakileri de, kendi arzû ve edâ’sına uydurmak da 

bâtıldır ve büyük hatâlardandır ki, Allâh, bundan cümleyi hıfz etsin. 
 

     İlm-i tecvîd bilinince, edâ’yı, şeyh’in ağzından almak kolay olur ve 

mâhirlik artar. Bu sûretle de şeyh’in ağzından alınan edâ’ zâyi’ olmaz. 

Aradan uzun zaman geçmekle de kendisinde bir şübhe vâki’ olmaz. 

İmâm Ebî Muhammed Mekkî der ki: -Kur’ân okuyanların, tecvîd’i 

                                                 
32 -Tecvîd, lügatde, itkân’dır. İstılâhda ise, her bir harf neye müstehak ise -idğâm’dan, izhâr’dan, 

iklâb’dan, ihfâ’dan, kasır’dan, terkîk’den v.s. den- ona  riâyet etmekdir.  

     Tertîl ise, lügatde, beyân’dır. İstılâhda ise, tecvîd’e hakkıyle riâyet etmekdir. Bu bakımdan tertîl 
ile tecvîd aynı ma’nâdadır. Binâen-aleyh her ikisinden de murad, beyân’dır. Kur’ân’ı, nazîl olduğu 

edâ’ ile okumakdır. 
33 -( ث قمة   : Sika): Her cihetten kendisine güvenilir, inanılır, adâlet ve takvâ sâhibi ilim ehli olan kimse. 
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bilmekteki mahâretleri husûsunda, ba’zısı ba’zısından üstündür. Çünkü 

ba’zıları, hem şeyh’in ağzından almış ve hem de kâıdesini bilmesi sebebi 

ile edâ’nın doğrusunu eğrisini seçer, çıkarır ki, asıl üstâz-ı kâmil işte 

budur. Ba’zıları da, yalnız üstâd’ın ağzından öğrendiği ile iktifâ’ 

etmişdir ki, bunun edâ’sı gâyet zayıfdır. Tezce bozulmaya mahkûmdur. 

Çünkü kâıdesi ile öğrenip temelini sağlama bağlamadı-”.
34

 
 

     Bu kısa îzah da bize, tecvîd’in ehemiyyetini, buna hakkıyle riâyet 

etmenin lüzûmunu, tecvîd’i öğrenirken de, Sika’ların rivâyetine uygun 

olan kitâblardaki kâıdelere göre edâ’ eden (okuyan) hakîkî Kur’ân 

üstad’larının ağzından öğrenmeyi ve en ufak bir yanlışlığa meydan 

vermiyecek bir şekilde hareket etmeyi gösterip îzah etmektedir. 

 

     K u r ‘ â n ‘ ı n     K ı r â e t i 
 

     Kur’ân’ın kırâeti, Seb’a ve Aşere kurrâ’larına (imam’larına) göre üç 

türlü olarak tasnîf edilmişdir. 
 

     1-Tahkîk: Medd-i munfasıl’ı, dört veyâ beş elif miktârı çekecek 

sûretde gâyet ağır bir âhenk ile okumakdır. (Ba’zıları buna, tertîl ile 

okumak da, demişlerdir). 
 

     2-Tedvîr: İki veyâ üç elif miktârı çekecek sûretde orta derecede 

okumakdır. 
 

     3-Hadr: Medd-i tabîî gibi bir elif miktârı çekecek sûretde seri’ 

okumakdır. (Bununla berâber, Medd-i munfasıl’ı bir elif ve Medd-i 

muttasıl’ı da iki elif miktârı çekmek vâcib’dir). 
 

     Bu üç tarîk ile de kırâet câizdir. Fakat Tedvîr, Ehl-i edâ’ ındinde 

muhtardır. Bu husûslar, İlm-i kırâet ve Tecvîd kitâblarında tasnîf ve îzâh 

olunmuşdur. 
 

     Bir elif, iki fetha (üstün) miktârı demek olduğuna göre, bir hereke’nin 

belli olacak şekilde okunuşundaki ilk ses müddeti, âhengin sür’at ve 

ağırlığına göre, her kırâetin miftâhını teşkil eder. Âsım, Hamze ve 

Nâfi’den Verş kırâetleri tahkîk; İbn-i Âmir, Halefü’l-Âşir ya’nî Halef ve 

Kisâî kırâetleri tedvîr; İbn-i Kesîr, Ebû Amr, Kâlûn, Ebû Ca’fer ve 

Ya’kûb kırâetleri de hadr, tarzındadırlar. Fakat bunların hiç birisinde bir 

harf veyâ hareke’nin hakkı, çiğnenecek bir sûretde okunması câiz 

değildir. Binâen-aleyh, asıl ma’nâsı ile tertîl ve tecvîd, hepsinde şartdır. 

                                                 
34 -Tercüme-i Cezerî,ss.49-50. 

     Tertîl ve Tecvîd konusunda, 22. ci sayfadaki 23. ncü dip nota bak. 
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     Bu şekilde hadr ve tedvîr taksîmine cevaz veren de yine Kur’ân-ı 

Kerîm’deki ( مام تـميمس رم م نم ال ُقر آن   مدفامقـ رمُؤا  : Kur’ân’dan ne kolay gelirse onu 

okuyunuz)
35

 emr-i ilâhî’sidir. 
 

     Kur’ân-ı Kerîm’in yüzondört sûresinin taksîmi, sûrelerin tertîbi, 

sûrelerdeki âyet’ler, âyet’lerin adedleri ve Mesâhife’deki tertîb üzere  

yazılışları tamâmen tevkîfî olduğu gibi, resm-i hatt, mehâric-i hurûf, 

sıfât-ı hurûf, Kırâet-i Seb’a ve Kırâet-i Aşere’nin cümlesinin ehl-i edâ’ 

ındindeki meşhûr ve müteârif tecvîd üzere tilâvet ve kırâeti de 

tevkîfî’dir. Ya’nî, Cenâb-ı Hakk’ın Cibrîl-i emîn vâsıtası ile Hazreti 

Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’e ta’lîm, telkîn ve teblîği iledir.  
 

     Nitekim, Kur’ân-ı Kerîm’deki ( َ جملم ب ه   َمهُ ومقـُر آنمُها االم ُتمراك  ب ه  ل سامنمكم ل تـم فما ذام  ا ن  عملمي نام جم 
 Kur’ân’ı, acele -kavrayıp ezber- edesin diye -Cebrâil : قـمرما نامُه فام ت ب ع  قـُر آنمُها

vahyi iyice bitirmeden- dilini onunla -Kur’ân’la- depretme.
36

 O’nu          

-göğsünde- toplamak, O’nu -dilinde akıtıp, tesbît edip- okutmak, 

şübhesiz bize âitdir. Öyleyse biz O’nu okuduğumuz vakit sen O’nun 

kırâetine uy)
37

 âyet-i kerîme’si ve (  ومبمتال  ال ُقر آنم تـمر ت يالا :Kur’ân’ı, açık açık, 

tâne tâne, tertîl ile oku)
38

 âyet-i kerîme’si ve (  ومبمتـ ل نامُه تـمر ت يالا :Kur’ân’ı, 

tertîl sıfatı ile birlikte indirdik)
39

 âyet-i kerîme’si, bu husûsların tevkîfî 

olduğuna en büyük birer delîldir. 
 

     Kezâlik, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’in, 

  لم سم ب   ام ّبا بم  ن  ا   )     
 ت  حم  د  دا رم يُـ  ل  زم يـم  لم   وم ت  م  اُ  لىم عم  نم و  هم  ن  ام  ه  ي  لم ا   تُ د  دم رم فـم  د  ح  وام  ف  ر  حم  لىم عم  آنم ر  قُ ال   أم رم قـ  ام  ن  ام  لم  ا 

ف  رُ ح  ام  ةم َم بـ  سم  غم لم بـم   :Rabb’im bana Kur’ân’ı bir harf üzerine okumamı irsâl etti. 

Ben de ümmetimin üzerine kolay olması için, -Kur’ân’ı bir harf üzerine 

okunmasını redd ettim ve yedi harf üzere -okunması emr olununcaya 

kadar- reddime devam ettim)
40

 Hadîs-i Şerîf’i ve (   َمة بـ  ذام ال ُقر آنم اُن ز لم عملىم سم ا ن  هم
ُرف  فامقـ رمأُوا ن هُ مام تـم  مدامح  يمس رم م   : Şübhesiz, bu Kur’ân, yedi harf üzerine nâzil 

olmuştur. O’ndan size kolay gelenini okuyunuz)
41

 Hadîs-i şerîf’i de, 

yukarıda zikredilen husûsların tevkîfî olduğuna birer delîldir. 

                                                 
35 -Hak Dîni ve Kur’ân Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsîr,C.7,ss.5429. Elmalılı M. Hamdi Yazır. 
36 -Rasûlü’llâh sallâ’llâhü aleyhi ve selem, kendisine vahy nâzil olduğu zaman onu ezberlemek 

kasdiyle dilini kımıldatırdı. Bu âyet-i kerîme, bunun üzerine nâzil olmuştur. 
37 -Sûre-i Kıyâme, âyet 16-17-18. 
38 -Sûre-i Müzzemmil, âyet 4. 
39 -Sûre-i Fürkân, âyet 22. 
40 -Burada, bir harf üzerine okumaktan maksad, bir kırâet üzerine okumakdır. Yedi harf üzerine 
okumaktan murad da, yedi kırâet üzere okumakdır. 
41 -Bu Hadîs-i şerîf’de, yedi harf ile ne kasd edildiği ihtilâfa sebeb olmuşsa da meşhûr rivâyete göre 

yedi harfden maksad, yedi lehçe, yedi lügat olduğu kabûl edilmişdir. Buna göre herkes, alıştığı ve 
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     Kezâlik, Cezerî Hazretleri’nin, mukaddemesinde, 
 

ت م  آلز م               ممن  لم  ُيمواد  ال ُقر آنم آث    و يد  حم ُذ ب الت ج   وما المخ 
م  لمُه امنـ زمالا                         ومهمكمذام م ن ُه ا لمي نام ومصمالا ال   ن ُه ب ه  ا ال 

     “Tecvîd kâıdelerini öğrenmek, Kur’ân okuyan herkese lâzımdır 

(farz’dır). Bunun için Kur’ân’ı, tecvîd ile okumayan bir kimse âsim olur. 

Çünkü Kur’ân, ınd-i ilâhî’den tecvîd ile nâzil oldu, Ve bu Kur’ân da 

bize, bu tecvîd ile berâber vâsıl oldu” buyurması ve 
 

     Sâhibü’l-Keşşâf’ın da, (  ىب  قام ال   هُ ن  م   د  آل بُ  مام  هُ ن  ام  ر  م  الم ا    ِ  يام  ا  يد  ف  ك  ا  تم  يالا ت  ر  تـم  : Tertîl, - 

 âyet-i kerîme’sindeki emrin vücûbunda- te’kid’dir. Bu  ومبمتال  ال ُقر آنم تـمر ت يالا 

tertîle, her kârin riâyet etmesi muhakkak lâzımdır) buyurması, 
 

     aynı hakîkatleri ifâde eder. 
 

     Bütün bu husûslar, Neşr-i Kebîr, İtkânü’l-Kur’ân, Ğaysü’n-Nef’ı, 

İthâf, Mukaddime-i Cezerî, Şerh-i Rûmî ve Menhu’l-Fikriyye gibi 

mu’teber kitâblarda ve diğer bir çok kırâet ve tecvîd kitâblarında beyân 

edilir. Binâen-aleyh, Kur’ân’ın kırâetlerini sahîh senedlerle tilâvet etmek 

bir emr-i teabbüdî’dir. 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
kendisine kolay gelen lehçe ile Kur’ân’ı okuyabilir, denilmişdir. Bu yedi lehçe, Kurayş, Huzayl, 

Sakif, Havâzin, Kinâne, Temîm ve Yemen lehçeleridir. Kur’ân’ın, Kırâet-i seb’a (yedi kırâet) üzere 
okunması da, bu esâsa dayanmaktadır. Kur’ân’ın yedi kırâet ile okunması, Sahâbe’lerin icmâ’ı ve 

tevâtür ile sâbitdir. Kur’ân’ın yazılış şekli ise, Kurayş lehçesi esâs tutularak yazılmış ve bunun hiç 

bir vechile değiştirilmemesi hakkında icmâ’ vâki’ olmuşdur. 
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 ومبمتال  ال ُقر آنم تـمر ت يالا 
 

 

“Kur’ân’ı, açık açık, tâne tâne  tertîl ile oku”.
42

 
 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 -Müzzemmil, 4. 
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İ K İ N C İ     B Ö L Ü M 
 

 

S I FÂ T Ü ‘ L – H U R Û F 

 

 

     H a r f l e r i n     S ı f a t l a r ı
43

 

 

     Harflerin sıfatları iki kısımdır. Bunlardan birincisi ( فامت  المز ممه  Sıfât-ı: ص 

lâzime) dir. Bu türlü sıfatların, harfin zâtından ayrılması mümkün 

değildir. Çünkü Sıfât-ı lâzıme’lerin, harfden ayrılması hâlinde harf 

denilen şey’ ortada kalmaz, yok olur. İşte harflerin böyle olan sıfatlarına 

فامت  المز ممه ) فامت  ذامت ي ه ) Sıfât-ı lâzime) veyâ: ص        Sıfât-ı zâtiyye) veyâ: ص 

بمه) فامت  وماج         Sıfât-ı vâcibe) denir. Bu hâlin tağyîrine (bozulmasına) da: ص 

.denir (Lahn-ı celî : ْلم ن  جمل ى )
44

 Harfin aslını değiştirip bozduğu için bu 

isim verilmişdir. Sıfât-ı zâtiyye’ler onaltı kısım olup şunlardır: 
 

 ,(İdbâk     : ا ط بامق   )-9                                 ,(Mahrac      : مم رمج   )-1     

ر )-2       ,(İnfitah    : ا ن ف تامح   )-Cehr),                                   10      : جمه 

 ,(Kalkale      : قـمل قملمه )-11                                 ,(Hems      : َهم س )-3     

د ت   )-4       ,(Safir     : صمف ْي   )-Şiddet)                                 12     : ش 

 ,(Ğunne       : ُغن ه )-13                             ,(Rehâvet    : بمحامومت   )-5     

ي هبـمي ن   )-6       :       Beyniyye),                           14-( تـمفمشاى :    Tefeşşî), 

َ المء )-7      ت  ر ير   )-İsti’lâ’),                               15    : ا س   ,(Tekrîr    : تمك 

ت طاملمه )-16                              ,(İnhifâd    : ا ْن  فامض   )-8       .İstidâle) dir   : ا س 

                                                 
43 -Sıfat diye, harfler ile kâim olan ma’nâlara denir ki peklik ve yumuşaklık gibi. 

     “Mahrec, terâzi gibidir. Nasıl ki bir terâzi ile bir şey’in azlığı çokluğu ya’nî miktârı bilinirse, 
mahrec ile de harfin miktârı ya’nî uzunluğu kısalığı bilinir. Sıfat ise, mihakk taşı gibidir. Nasıl ki 

mihakk taşı ile altının keyfiyeti ya’nî iyisi kötüsü bilinirse, sıfat ile de harfin keyfiyeti ya’nî kuvveti, 

zayıfı, galatı, kesreti, cereyânı ve ihtibâsı bilinir. Bu iki şey’ ile ya’nî mahrec ve sıfat ile, harfi, 
ziyâde ve noksandan ve her türlü fesatdan kurtaracak sıhhat ve vasıflarını korumak mümkün olur. 

     İki harf, hem mahrecde ve hem de cemi’ sıfâtda berâber olmazlar. Ya’ni mahrecde veyâ bir 

ziyâde sıfâtda birbirinden ayrılırlar ki bu, Cenâb-ı Hakk’ın, insanlara verdiği en büyük ni’metlerden 
biridir. Eğer Cenâb-ı Hakk, insan sesinin her birine ayrı ayrı mahrec ve sıfat vermemiş olsaydı, 

hayvan sesi gibi hepsi bir türlü ses olup, aslâ birbiri ile söyleşmek mümkün olmayıp muradları 

anlaşılmazdı. Meselâ, su, diyecek yerde bu veyâ hu denilse, bundan ne murad edildiği aslâ 
anlaşılmazdı”.  

     Terceme-i Cezerî,ss.12. 
44 -Bak: Aşağıda gelecek olan Lahn-ı Celî bahsine. 
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     İkincisi ise, ( فامت  عامب ضمه  Sıfât-ı ârıza) dır. Bu türlü sıfatların, harfin: ص 

zâtından ayrılması mümkündür. Çünkü Sıfât-ı ârıza’ların, harfden 

ayrılması hâlinde harf denilen şey’ ortadan kalkıp yok olmaz. Bunun 

tağyîrine de ( ْلم ن  خمف ى :Lahn-ı hafî) denir.
45

 Çünkü harfin aslını değiştirip 

bozmazlar. Sıfât-ı ârıza’lar da, onbir kısım olup şunlardır: 
 

يم   )-1       ,(Medd : ممد   )-Tefhîm),                                  7 : تـمف خ 

 ,(Vakıf : ومق ف   )-8                                    ,(Terkîk : تـمر ق يق   )-2     

تمه )-9                                    ,(İdğâm : ا د غامم   )-3       ,(Sekte : سمك 

فامء )-4       (Hareke : حمرمكمه )-İhfâ’),                                    10 : ا خ 

.dur (Sükûn : ُسكُون   )-11                                    ,(İzhâr : ا ذ هامب   )-5     
46

 

ل بقـم  )-6       : Kalb) 

 

     Not: Ekseriyetin kavline göre ve İmâm Ebî Muhammed Mekkî’nin      

 .sinde yazılı olduğu vaçhile, Sıfât-ı hurûf, kırkdört tânedir (Reâye : بمعاميمه )

Ba’zılarına göre de daha fazladır. Burada zikr edilenler ise, bunların en 

meşhûrlarıdır. Şimdi bunları birer birer îzah edelim: 

 

 
      

 

                                                 
45 -Bak: Aşağıda gelecek olan Lahn-ı hafî bahsine. 
46 -“Harflerin bu sıfatları, ayriyeten iki kısma daha ayrılır ki şunlardır: 

     a-( فامت  ُمتمضامد ة  Sıfât-ı mütedâdde) dir. Ya’nî birbirine zıt ve muhâlif olan sıfatlardır ki, ikisinin : ص 

bir harfde bulunması muhâldir. Bunların hepsi onbeş sıfat olup şunlardır: 

     1-Hems,                           6-İsti’lâ’,                          11-Terkîk, 

     2-Cehr,                            7-İstifâle,                          12-İsmât, 

     3-Rehâvet,                       8-İdbâk,                            13-İzlâk, 

     4-Şiddet,                          9-İnfitah,                          14-İhfâ’  ( ءام خمف  :Hafâ’), 

     5-Beyniyye,                   10-Tefhîm,                         15-İzhâr  ( ب  ظُُهو  :Zuhûr) dur. 

     Bu sıfatların hepsi, zıtları ile bütün hece harflerine şâmildir. 

     b-( فامت  غمْي   ُمتمضامد ة  Sıfât-ı ğayr-i mütedâdde) dir. Ya’nî birbirine zıt ve muhâlif olmayan : ص 

sıfatlardır ki, bunlar yukarıdaki sıfatlar ile bir harfde bulunabilirler. Fakat, bunların birbiriyle bir 

harfde cem’ olmadıkları, zıt olduklarından değildir. Her birinin ayrı ayrı harfe mahsûs 

olduklarındandır. Eğer bunlar da, birinci kısımdakiler gibi sıfât-ı şâmile olsalardı, ikisi veyâ daha 
ziyâdesi bir harfde cem’ olurlardı. Sıfât-ı şâmile olmadıklarından dolayı, bir harfde cem’ olmazlar. 

Bunların da hepsi sekiz sıfat olup şunlardır: 

     1-Kalkale,                       4-İstidâle,                      7-İnhirâf, 
     2-Safir,                           5-Tekrîr,                        8-Ğunne, dir. 

     3-Tefeşşî,                        6-Liyn, 

     Terceme-i Cezerî,ss. 13. 
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A-  S I F Â T - I      Z Â T İ Y Y E 

 
     1- M a h r e c 
 

     Ulemâ’nın ekseriyetinin kavline ve İmâm Ca’berî’ye göre harflerin 

mahrecleri onaltı’dır.
47

  Harflerin çıkıp belirdiği ve sesin işitildiği yere 

mahrec denir. Her hangi bir harfin mahreci ve sıfatı şu şekilde ta’yîn 

olunur: 
 

     Mahrecini ta’yîn etmek istediğimiz harfi ya sâkin veyâ müşedded 

kılarız ve evveline bir ( أ :Hemze) getirerek telâffuz ederiz. Bu sûretle 

sesin başlayıp bittiği yer, o harfin mahreci olmuş olur. Meselâ, ( بامء :Bâ’) 

harfinin mahrecini bulmak istersek, (  ءبام  :Bâ’) harfini sâkin kılar ve 

evveline bir ( أ :Hemze) getirerek okursak (   ِ أ م :eb) diye okuruz ki, bu 

halde dudaklar birbirine kapanır. İşte bu sûretle ( بامء :Bâ’) harfinin 

mahreci dudaklardır, deriz. Bundan sonra da, bu harfi, dâimâ aynı yerden 

çıkarıp okumaya çalışırız. 
 

     Mahrec’ler, ( حمل ق : Halk : Boğaz), (   ل سامن : Lisân : Dil), (   شمفمه : Şefeh : 

Dudak) ve (   ي شُوم  Hayşûm : Geniz boşluğu) denilen dört a’zâ’ya : خم

münhasırdırlar. Buna, Harf-i medd için farz olunan ( جمو ف : Cevf : Boğaz 

ile ağız içi) ni de ilâve edersek, mahrec’ler beş a’zâ’ya münhasır olurlar. 
 

     Boğaz diye, boğazın göğüse muttasıl olan yerinden dil dibine kadar 

olan yere denir ki, mahrec’leri on’dur. 
 

     Lisân diye, boğazın ağıza yakın olan yerinden Seniyye
48

 dişlerine 

kadar ağız içinde olan dil’e denir ki, mahrec’leri on’dur. 
 

     Dudak diye, seniyye dişlerinden dışarı olan dudaklara denir ki, 

mahrec’leri iki’dir. 
 

     Hayşûm diye de, geniz kovuğuna denir ki, mahrec’i bir’dir. 
 

     Cevf diye de, boğazın göğüse muttasıl olan yerinden dudaklara 

varıncaya kadar, boğaz ile ağız içinde olan boşluğa denir ki, mahrec’i, 

bir’dir.
49

 

                                                 
47 -Ba’zılarına ve İbnü’l-Cezerî’ye göre de, harflerin mahrecleri onyedi’dir. Bunlar, aşağıda îzah 
edilen onaltı mahrece bir de (Cevf : Boğaz) mahrecini ilâve ederler ki, buradan Hurûf-i medd çıkar. 
48 -Seniyye dişleri hakkında, aşağıda gelecek olan şema’ya ve îzâhına bak. 
49 -Bundan başka mahrec’ler, ayrıca iki kısma daha ayrılırlar ki şunlardır: 
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     Onatlı mahrec’den birincisi, boğazın göğüse bitişik olan köküdür ki, 

bunun evvelinden ( أ :Hemze), sonrasından ( هامء :Hâ’)
50

 ve daha 

sonrasından da (Harekesiz elif) çıkar.
51

 
 

     İkincisi, boğazın ortasıdır. Bunun evvelinden (   َ  Ayn), sonrasından: عم

da ( حا :Hâ) harfleri çıkar. 

 

     Üçüncüsü, boğazın ağıza yakın olan yeridir. Bunun evvelinden             
(   َ  .harfleri çıkar (’Hâ: خامء ) Ğayn), sonrasından da: غم
 

     Not: Bu üç mahrec, ya’nî birinci, ikinci ve üçüncü mahrec’ler, boğaz 
mahrec’leridir. 
 

     Dördüncüsü, dilin boğaza bitiştiği yerdir ki büyük dilin dibinin üstü 

ile karşısı olan üst damakdır. Buradan (   قامف :Gâf) harfi çıkar. (   قامف :Gâf) 

harfine ( غمل صمم ى :Ğalsamî) derler ki (   غمل صمم :Ğalsam), (   قامف :Gâf) harfinin 

mevzîidir. 
 

     Beşincisi, (   كامف :Kâf) harfinin mahrecidir ki, (   قامف :Gâf) harfinin 

mahreci gibidir. Fakat ondan bir parmak miktârı aşağıdan çıkar.
52

            

                                                                                                             
ٍ  مم رمج  ُمقمد ب )-1       : Mahrec-i mukadder) dir. Mahrec ta’yîninde sesin döğünmesi (devam etmesi) 

mümkün olursa, o yere Mahrec-i mukadder denir ki, Hurûf-i medd olan (  و  اوم :Vâv), (  ءيام  :Yâ’), ve        

 .ın mahrec’leri, mukadderdir (Nûn-i muhfât: نُون  ُم فامت   ) ile (Elif: امل ف   )

     Hurûf-i medd’ler, teşdîd kabûl etmezler. ( يامء :Yâ’) harfinin meddi, lisânın ortası üst çeneye ya’nî 

damağa doğru yükselmesi ile; (   وامو :Vâv) harfinin meddi, dudakların uçlarına yakın olan yerleri 

birbirine kapanmayarak ötüre olması ile olur ki, bu hallerde sesin kesilmesi îcâb etmez. (   امل ف :Elif) 

harfinin meddi ise, ağız ile dudakların her hangi bir cüz’ü üzerine i’timâd etmez. Doğrudan doğruya 

çıkar. Çünkü Elif harfi, okunurken, boğaz ile ağız açılmış olurlar. Bunun için Harf-i medd, imtidâd’a 

ziyâdeyi kabûl eder ve istenilen miktarda çekilebilir. 

 (’Yâ: يامء ) ve (Vâv: وامو   ) dır. Yukarıdaki Harf-i medd’en olan (Mahrec-i muhakkak: مم رمج  ُمُمق ق   )-2     

harfleri, medd olmadıkları zaman, mahrec’leri (Mahrec-i muhakkak) olur ki, ğayr-i meddiyye 

demektir.  Tecvîd-i Edâiyye,ss.4. 
 .harfinin mahreci, göbektendir ve okunurken göbek oynamalıdır, denilmesi, yanlıştır (’Hâ: هامء )- 50

Çünkü İbnü’l-Cezerî, (   المق صمى اْل مل ق  َهم ز  هامء      ُث  : Boğaz sonu Hemze ile Hâ’ harfinin mahreci’dir) 

buyurmuşdur. 

     Tecvîd-i Edâiyye,ss.5 ve Kitâbü’l-Cezerî,ss.2. 
51 -Bu üç harfin mahrec’leri hakîkatde ayrı ayrı üç mahrec’dir. Fakat bu mahrec’ler, biribirlerine 

ğâyet yakın olup temyîzleri çok güç olduğundan bir mahrec sayılmışdır. Bunun için ba’zıları bu 

tertîbi, ba’zıları da asıllarını inkâr ederek “Bir mahrec’den çıkan harflerin ihtilâfları sıfat iledir, 
mahrec ile değildir” derler. Aşağıda gelecek olan mahrec’ler de aynı şekildedirler ki, her harfe âit 

olan cüz’î mahrec’ler zikr edilmeyip, bir kaç harfe âit olan küllî mahrec’ler zikr edilmişdir. 

     Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici zâde,ss.3. 
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د ى ) harfine (Kâf: كامف   ) د ى ) Ikdî) derler ki: ع ك   (Kâf: كامف   ) ,(Ikdî: ع ك 

harfinin mevzîidir. 
 

     Altıncısı, büyük dilin ortası ile berâber üst damakdır. Buradan evvelâ 

يم   ) َ   ) Cîm) harfi, sonra: ج  ,Şîn) harfi: ش 
53

 daha sonra da ( يامء :Yâ’) harfi 

çıkar.
54

 Bu üç harfe ( شمجمر ى :Şecerî) derler. Bunlardan (   يم  Cîm) harfini: ج 

telâffuz ederken (   َ  Şîn) harfi ile karışık gibi bir halde çıkarmak: ش 

lâzımdır. (   ممر جامن :Mercân) kelimesinin telâffuzunda olduğu gibi. 

 

     Yedincisi, ( يامء :Yâ’) harfinin mahrecinin hemen arkası ile berâber 

olan, soldan veyâ sağdan dilin yan tarafı ile onun karşısı olan üst azı 

dişlerin sivri dişlere kadar olan kısmıdır. Buradan (   ضامد :Dâd) harfi çıkar.  

Bu halde dilin ucu boşta kalır. Bu (   ضامد :Dâd) harfi, kavi bir harf olduğu 

gibi rehâvetle (yumuşaklıkla) da muttasıfdır.
55

 
 

     Sekizincisi, sağdan veyâ soldan (   ضامد :Dâd) mahreci’nin nihâyetinden  

dilin ucuna kadar dilin yarısı ile karşısı olan üst damakdır. Ya’nî dâhık, 

nâb ve seniyye
56

 denilen dişlerin üst taraflarıdır. Buradan (   المم :Lâm) harfi 

çıkar. (   المم :Lâm) harfinin mahreci hepsinden vüs’atlidir. 

                                                                                                             
52 -“Arabistan’da okunan (   كامف :Kâf) harfi bu mahaldendir. Fakat sıfâtında hatâ etdiklerinden dolayı 

kalın okurlar ve (   كامف :Kâf) harfi (   قامف :Gâf) harfi gibi olur. Halbuki (   كامف :Kâf) harfinin hakkı 

incelikdir. Buna mukâbil Rûm diyârında (Anadolu ve benzerlerinde) okunan (   كامف :Kâf) harfi de 

yanlıştır. Çünkü (   يم  .”.Cîm) harfinin mahrecine çok yakın bir yerden okurlar: ج 

     Tercüme-i Cezerî,ss.5. 
53 -Bu harfleri de ekseriyyet yanlış okuduklarından çok dikkât etmek lâzımdır. 
54 -Buradaki ( يامء :Yâ’) harfinden maksad, medd olmayan ( يامء :Yâ’) harfidir. 

55 -Bu mahrec’den, (   ضامد :Dâd) harfinin çıkarılması şöyle olur: Alt çeneyi bir miktar açağı çekip dilin 

ortasını üst damağa kapayıp mezkûr dişlere biraz dokundurur gibi yaparak dilin ucunu boşta bırakıp 

serbestçe sesi çıkarmakla olur. Bu husûsda, aşağıdaki 56. nci nota bak. 
 :harfi hakkında, Tercüme-i Cezerî,ss.5 ve 6 da, şu tafsîlât vardır (Dâd: ضامد   )- 56

     “Dilin iki yanı (   ضامد :Dâd) mahrecidir. Bu (   ضامد :Dâd) harfi, dilin sol yanından veyâ sağ yanından 

veyâ her iki yanından birlikte çıkar. Fakat ekseriyet soldan çıkarır. Çünkü kolaydır. İkincisi olan sağ 
yandan çıkaran azdır. Çünkü güçdür. Fakat sevablıdır. Üçüncüsü, ya’nî  dilin her iki yanından 

birlikde çıkaranlar ise pek nâdirdir ve çok azdır. Çünkü çok güçdür. Fakat buna rağmen de sevâbı 

fazladır ki, bu şekilde (   ضامد :Dâd) harfi çıkarmak, Hazreti Ömer radıyâ’llâhü anh’a mahsûsdur, 

derler. Şimdiye kadar Buhâra’da, şark beldelerinde ve Dağistan’da okunan (   ضامد :Dâd) harfi,        

َ جمممه) َ جمممه ) Dâd-ı mu’ceme) dir. Ve bu üçüncü şekilde okunandır ki, sesi: ضامد  ُم  (Zâ-i mu’ceme: ظامء  ُم
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     Dokuzuncusu, dil ucu ile karşısında üst ön dişlerin etleridir ki 

buradan ( فامء  Nûn-i: نُون  ُمظ همرمه ) harfi, ya’nî (Nûn: نُون   ) ihfâ’) olmayan: ا خ 

muzhare) çıkar. 
 

 ’sıfaten buna tâ’bi’dir, mahrecen buna tâbi ,(Nûn-i muhfât: نُون  ُم فامت   )     

değildir. Çünkü (   نُون  ُم فامت :Nûn-i muhfât) ın zâtı tamâmen zâil olup 

lisanda aslâ medhali yokdur. İhfâ’ bâbındaki Tenvîn de böyledir. 
 

     Onuncusu, dilin en uç tarafının biraz arkası ile karşısındaki ön dişlerin 

üst tarafı olan damaktır. Buradan ( باُء :Râ’) harfi çıkar ki bu halde dilin 

ucu kavislidir.
57

 

                                                                                                             
ye pek az müşâbihdir. Fakat Arabistan’da, Anadolu’da ve garb memleketlerinde okunan (   ضامد :dâd) 

hatfi ise (  مملمهطام ء  ُمه   :Dâ-i mühmele) dir. Ve dil ucu ile üst ön dişlerin diplerinden çıkar ki, sesi 

habsolmuş bir harfdir. Gerçi dillerinin kenarını bir miktar (adras) denilen dişlere dayarlarsa da dil 

ucunu serbest bırakmayıp üst ön dişlerin diplerine kuvvetlice dokundurup kenarını zayıf 
tuttuklarından, harfi lâyıkı vechile çıkaramazlar. 

     Binâen-aleyh tab’ı selîm sâhibi bir kimse (  َم  (Dâd: ضامد   ) gibi kelimelerde ( ومالم َيمُضُّ  ) ,( ومالم الض الا

harfini müşedded okuyarak vicdânı ile baş başa kaldığı zaman, bu harfin nereden çıktığını gâyet iyi 

duyup anlar ve onun ne demek olduğunu şübhesizce bilir. Çünkü biz, onbeş senelik çalışmamız 

esnâsında (   ضامد :Dâd) harfini adras’dan çıkarıyoruz zannı ile bunun tecrûbesi içinde eskimiş idik. 

Fakat bi’l-âhare, şeyhimiz bizi gafletden uyandırarak sahîh olan (   ضامد :Dâd) harfini bize ta’lîm etdi. 

Bundan sonra dilimizin kenarını adras’a değirmek için tam bir sene çalıştık, yine âciz kaldık. 

Netîcede şeyhimiz bize şöyle emretdi: -Dilinin kenarını alt adras ile üst adras’ın aralarında sıktırıp 
ısırı ısırı ver, olaki adras’a varmaya ulaşırsın- dedi. Bundan sonra ısıra ısıra dilimin kenarını yara 

etdim. Mahrece varmaya muvaffak olunca dilimin ucunu ısırmaz oldum. Bundan sonra şunu 

anladım ki, onbeş sene okuduğum ve okuttuğum (   ضامد :Dâd) harfi, dil ucundan çıkarmış ve               

مملمه )  .harfinin mahreci, adras’dan çıkmak imiş (Dâd: ضامد   ) Dâ-i mühmele) imiş. Halbuki: طماء  ُمه 

Çünkü dil ucu boşta kaldığı zaman, dilin kenarı ile adras arasında hafîf bir böşluk kalıp (  اد  ضم  :Dâd) 

hatfinin sesi oradan akar. İşte bu halde, sesin haps olunması ve dilin üst damağa kapanması 

muhaldir. Şâyet dil ucu ile damak arası kapanrsa o zaman ( مملمه  ,Dâ-i mühmele) çıkar ki: طامء  ُمه 

ekseriyetin yaptığı budur”. 
 -harfinin mahrecinde, ekseriyetin kavli budur. Fakat ba’zıları da -Meselâ, Ebû Amr (’Râ: بامء )- 57

dilin üst tarafını kabûl edip, ucunun biraz arkasını kabûl etmezler ki - امبُو شماممة :Ebû Şâme’- nin 

muhtârı da budur. Bunlar şöyle derler: -(   المم :Lâm) mahrecinin nihâyetinden dilin en ucuna kadar 

olan kavisli satıh, kendisinin karşısı ile (   نُون :Nûn) mahrecidir. Dilin en ucu da, kendi karşısı ile         

 mahrecinden mukaddem (’Râ: بامء ) ,mahreci (Nûn: نُون   ) harfinin mahrecidir. Bu bakımdan (’Râ: بامء )

gelmişdir-. Ba’zıları da ( بامء :Râ’) mahrecini (   نُون :Nûn) mahrecinden evvel kabûl ederler. 

     Tercüme-i Dürr-i Yetîm, li-Eskici zâde,ss.4. 

     Bu ihtilâfdan dolayı bu üç harfe, ya’nî (   المم :Lâm), (   نُون :Nûn) ve ( بامء :Râ’) harflerine                    

هيم ق  ل  ذم  )  :Zelkıye) derler. Umdetü’l-Kâriîn,ss.22. 
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     Onbirincisi, dil ucu ile iki üst ön işlerin yarısından yukarısına kadar, 

ya’nî diş etlerine kadar olan kısımlardır. Buradan evvelâ ( طامء :Dâ’) harfi, 

sonra (   دامل :Dâl) harfi ve daha sonra da ( تامء :Tâ’) harfi çıkar. Ya’nî diş 

etlerine gâyet yakın olan yerden ( طامء :Dâ’) harfi, biraz aşağısından (   دامل : 
Dâl) harfi, dişlerin yarısına yakın olan yerden de ( تامء :Tâ’) harfi çıkar. Bu 

üç harfe de -dil damağa yassı dokunduğu için- ( ى َ  .Ned’î) derler: نمط 

 

     Onikincisi, dilin ince ucu ile iki alt ön dişlerin yarısından yukarısıdır. 

Buradan evvelâ (   صامد :Sâd) harfi, sonra (   َ    Sîn) harfi ve daha sonra da: س 

 : صامد   ) harfi çıkar. Ya’nî dişlerin yarılarına yakın olan yerden (Zây: زامى   )

Sâd) harfi, biraz yukarısından (   َ    Sîn) harfi ve dişlerin uçlarından da: س 

.harfi çıkar (Zây: زامى   )
58

  Bu üç harfe de (   حروف  صمف ْي :Hurûf-i safîr) 

derler.
59

 

     Onüçüncüsü, dil ucunun üst yüzü ile ön dişlerin başlarıdır. Buradan 

evvelâ ( ظامء :Zâ’) harfi, sonra (   ذامل :Zâl) harfi ve daha sonra da ( ثامء Sâ’) 

harfi çıkar. Ya’nî dilin gâyet ucunun arkasından ( ظامء :Zâ’) harfi
60

, bunun 

biraz ardından (   ذامل :Zâl) harfi ve bunun da biraz ardından ( ثامء :Sâ’) harfi 

çıkar. Bunların hepsinde dil ucu dışarı çıkarılır. Fakat bunları telâffuz 

ederken dil ucu, ( ظامء :Zâ’) harfinde gâyet az, (   ذامل :Zâl) harfinde biraz 

daha fazla ve ( ثامء :Sâ’) harfinde ise hepsinden fazla çıkarılır. Bu üç harfe 

de ( ذمل ق ى :Zelkî) derler. 

     Not: Üçden ondörde kadar olan bu on mahrec de, ya’nî dördüncü, 

beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci 

ve onüçüncü mahrec’ler de, dil mahrecleri’dir. 

                                                 
58 -“Ba’zıları, dilin ince ucu ile üst ön dişlerin ve alt ön dişlerin başlarıdır, derler. Meselâ,                  

 Ebû Şâme-‘nin tahkîki budur ki, üst ön dişlerin başları tarafına olan nısıflarıdır. Nısıflarına : امبُو شامممه -

yakın olan yerden (   صامد :Sâd) harfi, başlarına yakın olan yerden (   َ  Sîn) harfi ve tam başlarından: س 

da (   زامى :Zây) harfi çıkar, derse de ekseriyet bunu kabûl etmemiştir”. 

     Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici zâde,ss.6. 
59 -Hurûf-i fer’î’lerden olan Sâd-i müşemme, mahrec’de ve Cehr sıfatında (   زامى :Zây) harfine, İsti’lâ’ 

sıfatında ise ( ُحرُوف  ُمط بـمقمه :hurûf-i mudbaka) ya tâbi’dir. 

     Umdetü’l-Kâriîn,ss.22. 
60 -Şimdi Arabistan’da okunan (  ظامء :Zâ’) harfi, bu mahaldendir. Bu husûsda fazla ma’lûmat için 

bak: Tercüme-i Cezerî,ss.9 daki 14.cü mahrece. 
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     Ondördüncüsü, iki üst ön dişlerin başları ile alt dudağın iç tarafıdır ki 
buradan ( فامء :Fâ’) harfi çıkar. 
 

     Onbeşincisi, iki dudak arasıdır ki buradan evvelâ ( بامء :Bâ’) harfi, 

sonra (   م يم :Mîm) harfi ve daha sonra da (   وامو :Vâv) harfi
61

 çıkar. Ya’nî 

dudaklar birbirine kapanırsa (باء :Bâ’) harfi çıkar.
62

 Dudakların iç 

taraflarının biraz uçlarına yakın yerleri birbirine hafifçe kapanırsa             

 harfi çıkar. Daha ziyâde uçlarına yakın olan yerleri birbirine (Mîm : م يم   )

kapanmayarak ötre yapılırsa o zaman da (   وامو :Vâv) harfi
63

 çıkar. 

 

     Not: Bu iki mahrec de, -ya’nî ondördüncü ve onbeşinci mahrecler de- 

dudak mahrecleridir. 

     Onaltıncısı, (   ي شُوم  Hayşûm) dur ki Hayşûm diye, geniz (burun): خم

kovuğuna (boşluğuna) denir. Buradan (   نُون  ُم فامت :Nûn-i muhfât) ile         ( 

 diye, ihfâ’ bahsinde zikr (Nûn-i muhfât: نُون  ُم فامت   ) .Ğunne) çıkar: ُغن ه

olunan (   نُون :Nûn) lara denir ki bunların zatları gidip ğunne’leri bâkî 

kalır.
64

 Bunun için Nûn-i muhfât ile Ğunne, zât bakımından birdirler, 

fakat i’tibâren müteğâyirdirler. 

                                                 
61 -Buradaki (   وامو :Vâv) harfinden, vâv-i ğayr-i meddiyye, ya’nî medd olmayan (   وامو :Vâv) harfi kasd 

edilmişdir. 
62 -Bu tertîb, İmâm Mekkî’nin Reâye’sinde mezkûrdur. Musannif’in muhtârı ve Muhammedü’l-

Birgivî’nin muhtârı da budur. Rûm diyârlarında okunan (   وامو :Vâv) harfi budur ki ince okurlar. İmâm 

Şâtıbî ve İbnü’l-Cezerî de (   وامو :Vâv) harfini takdim etmişlerdir ki bu İbn-i Kâsıh muhtârıdır. Arab 

diyarlarında okunan (   وامو :Vâv) harfi de budur ki kalın okurlar. Fakat sıfâtında hatâ (galat) 

ettiklerinden boğuk okurlar. Habuki (   وامو :Vâv) harfinin hakkı terkîk (ince okunmak) dir. İmâm 

Mekkî, Reâye’sinde, (   وامو :Vâv) harfini (   م يم :Mîm) harfinin yerine getirerek ince okumuşdur ki her 

iki okuyuş da güzel ve doğrudur, hatâlı değildir. 
     Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde,ss.7 ve Tercüme-i Cezerî,ss.10. 
 harflerini, birbirinin (’Fâ: فامء ) ile (Vâv: وامو   ) gibi kelimelerde (küfüven: ُكُفواا  ) ve (teveffenî: تـمومف ن   )- 63

mahrecinden okumakdan çok sakınmalıdır. Çünkü ekseriyet buna meylederler. Bi’l-hâssa Arab 

olmayanlar. (   وامو :Vâv) harfi, iki dudağın arası biraz açık kalıp iki yanları biraz yumulmak ile çıkar. 

Kezâlik, her damme’de (ötre’de) dahî dudakların iki yanlarını biraz yummak lâzımdır. Çünkü bir 

damme (   وامو :Vâv) harfinin yarısıdır ki o damme bir okadar daha uzayınca o zaman (   وامو :Vâv) 

harfinin kendisi meydana gelir. (   م يم :Mîm) harfi ise, iki dudaklar birbirine hafifçe kapanmakla çıkar. 

 .harfi ise, dudaklar birbirine kuvvetli kapanmakla çıkar (’Bâ: بامء )

64 -İzhâr bahsinde olan (   نُون :Nûn) ların mahrecleri, dokuzuncu mahrecde anlatılmışdır. Bu (   نُون : 
Nûn) ların ğunne’lerinin mahreci de yine Hayşûm’dur. 
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     Not: Bu bir mahrec de, (   ي ُشوم  .Hayşûm) mahrecidir: خم

 

     Not: Bu mahrec’lerden başka, boğaz ile ağız boşluğunu, ya’nî            

 i de bir mahrec daha kabûl edersek, buradan da Harf-i (Cevf : جمو ف )

medd olan (   وامو :Vâv), ( يامء :Yâ’), (   امل ف :Elif) harfleri çıkar.
65

 Fakat bu 

harflerin mahrec’leri, yukarıdaki bahislerde zikr olunduğu için ulemâ’nın 

ekserîsi, bunu -ya’nî Cevf’i- mahrec olarak kabûl etmemişlerdir.
66

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 -Harf-i medd’leri çıkarmak şöyle olur: Alt çeneyi sıkmayarak tabiati üzerine bırakıp bu harflerin 

seslerini, boğazın göğüse muttasıl olan yerinden başlatıp ağız içinde veyâ dudak ortasında bir yere 
dokundurmadan çıkarmakla olur.  

     Bu üç harfin, Harf-i medd olmalarının şartı da şudur: (   وامو :Vâv) harfi sâkin olup mâkabli -ya’nî 

kendisinden evvel gelen harf- madmûm (ötre) olursa (   وامو :Vâv) harfi, Harf-i medd olur. Aynı şekilde 

 harfi, Harf-i medd olur. Elif harfi (’Yâ: يامء ) harfi sâkin olup mâkabli meksûr (esre) olursa (’Yâ: يامء )

ise, dâimâ sâkin olup mâkabli meftûh (üstün) olmakla Harf-i medd olur. Bu üçünün misâli (  اُوت ينام 
:ûtînâ) ve (  يهام  .nûhîhâ) kelimelerinde toplanmışdır: نُوح 

     Not: Bir elif miktârı çekmenin yolu, elif diyecek kadar çekmekdir. Elif elif demek ile ( بامء بامء :Bâ’ 

bâ’) demek zamânı müsâvîdir. (  اُوت ينام :ûtînâ) veyâ (elif elif elif) demekle, üç elif miktarı çekmenin 

zamânı da müsâvîdir. Arada bir fark yokdur. Dört elif miktârı çekmek istenirse (  اُوت ينامهام :ûtînâhâ) 

veyâ (elif elif elif elif) denir. Beş elif miktârı çekilmek istenirse o zaman da (  اُوت ينام همذام :ûtînâ hâzâ) 

veyâ (elif elif elif elif elif) denilir. 

     Tercüme-i Cezerî,ss.4. 
66 -Hurûf-i fer’î’lerden olan Hemze-i müsehhele ile Elif-i mümâle, bu harflere, mahrecen ve sıfâten 

tâbi’dirler. 

     Umdetü’l-Kâriîn,ss.21. 
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Harf mahrec’lerinin şeması 

 

 

 

 
 

 

 

     İnsan ağzındaki dişler 

ekseriyetle otuziki olduğu için, 

bu şema da otuziki diş üzerine 

çizilmişdir. Bu dişlerin onaltısı 

alt çenede, onaltısı da üst 

çenededir. 

     Üst çenede olan ön dişlerin 

ortadaki ikisine ( ثمن ي ة :Seniyye) 

denir ki cem’i (  ثمناميام :Senâyâ) dır. 

Bunların sağ ve solundaki iki ön 

dişlere de ( بُبامع ي ة :Rubâıyye) 

denir ki cem’i (  ُبامع ي امت  ب  : 

Rubâıyyât) dır. Bunlardan sonra 

gelen dişlere de (   ِ نام :Nâb) 

denir ki cem’i (   ِ امن يام :Enyâb) dır. 

Bunlardan sonra gelen azı 

dişlere de ( ر س  Dırs) denir ki: ض 

cem’i (   امض رما س :Adrâs) dır. Bu azı 

dişlerin, sivri dişlere yakın 

olanına ( كمة  Dâhıke) denir ki: ضماح 

cem’i (   ك  .Davâhık) dır: ضموامح 

Bunlardan sonra gelen azı 

dişlere ( نمة  Dâhıne) denir ki: طامح 

cem’i (   ن  Davâhın) dir. En: طموامح 

sondaki azı dişlere de                  

ذ   )         Nâciz) denir ki cem’i : نامج 

ذ   )  Nevâciz) dir. Alt çenede : نموامج 

olan dişler de aynı isimleri 

alırlar. 
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     Mahrec’ler, başlıca beş a’zâya münhasırdır ki şunlardır: 
 

 dir. Cevf diye, boğazın göğüse muttasıl olan yerinden (Cevf: جمو ف )-1     

dudaklara varıncaya kadar, boğaz ile ağız içinde olan boşluğa denir ki 

mahreci birdir. 
 

 dır. Halk diye, boğazın göğüse muttasıl olan yerinden (Halk: حمل ق )-2     

dil dibine kadar olan yere denir ki mahreci üçdür. 
 

 dır. Lisân diye, büğazın ağıza yakın olan yerinden (Lisân: ل سمان   )-3     

seniyye dişlerine kadar ağız içinde olan dil’e denir ki mahreci ondur. 
 

 dir. Şefe diye, seniyye dişlerinden dışarı olan dudaklara (Şefe: شمفمة )-4     

denir ki mahreci ikidir. 
 

ي ُشوم   )-5       Hayşûm) dur. Hayşûm diye, burun (geniz) boşluğuna: خم

(kovuğuna) denir ki mahreci birdir.
67

 
 

     Not: Şemada da görüldüğü vechile -harflerin mahreclerinden çıkış 

sırasına göre- harflerin mahreclerinin tertîbi ve harflerin mahrec tertîbi 

şöyledir:  ( ء ا ه ع ح غ خ ق ك ج ش ى ض ل ن ب ط د ت ص س ز ظ ذ ث ف و  ِ م ) 

veyâ bunun tersidir.
68

 

 
     

     2- C e h r 
 

     Lügatde, sesi kaldırıp âşikâr etmek ma’nâsınadır. İstılahda ise,               

ت بامُس جمر ى  النـ فم امل م  ) ُر ا ح  س  ممعم تممرُّك ه  ه   :
69

 Cehr diye, harf, hareke ile okunduğu 

zaman -mahrecte aralık kalmıyarak- nefesin akmayıp -küllîsi veyâ 

ekserîsi- haps olmuş bir şekilde
70

 sesin çıkmasına denir)
71

. Cehr sıfatı, 

                                                 
67 -Bu beş a’zâya mahsûs mahrecler, yukarıdaki mahrec bahsinde zikr edilmişdir. 
68 -Bu husûs için bak: Yukarıda zikri geçen Tecvîd’in mevzûu bahsindeki aslî hece harflerinin 

tertîbine.ss.20. 
69 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
70 -Nefesin küllîsi haps olan harfler altı tâne olup şunlardır: ( ء :Hemze), ( بامء :Bâ’), (   يم          ,(Cîm: ج 

 .Gâf harfleridir. Diğer cehr harflerinde, nefes tamâmen haps olmaz: قامف   ) ve (’Dâ: طامء ) ,(Dâl: دامل   )

Tecvîd-i Edâiyye,ss.8. 
71 -Cehr sıfatını, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   ت بامُس النـ فمس  ممعم حمر ف ه  ل ُقو ة  ا ال ع ُر ا ح  ه  امل مه  ت مامد  عملىم مم رمج   :Cehr 

diye, harf, hareke ile okunduğu zaman nefesin haps olarak çıkmasına denir ki bunun mahrecdeki 
i’timâdı kuvvetlidir. 

     Tecvîd-i Edâiyye,ss.8. Cühdü’l-Mukıl’den. 
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sıfat-ı kaviyyedir. Bu sıfatın harfleri ondokuz olup şunlardır: (   ظ لُّ قمو  بمب ض
 dır. Bu ( ظ ل ق و ب  ِ ض ء ذ غ ز ا ج ن د م ط ى ع ) ya’nî ( ا ذ  غمزما ُجن د  ُمط يع  

harflerin isimlerine ( َمم ُهوبمة :Mechûre) derler ki (Hurûf-i mechûre) diye 

anılırlar.
72

 

 

     3-H e m s 
 

     Lügatde, sesi gizlemek ma’nâsınadır. İstılahda ise, (   ر ُس ُمقامب ُل ال مه  : امْل مم 
73

 

Hems, cehr’in zıddıdır ki nefes akarak sesin çıkmasına denir). Ya’nî, 

harf, hareke ile okunduğu zaman mahrecde aralık kalıp nefesin akarak 

çıkmasına denir.
74

 Hems sıfatı, sıfat-ı zaîfedir. Bu sıfatın harfleri on tâne 

olup şunlardır: (   ث ُه شمخ ص  سمكمت  فمحم  ) ya’nî ( ت ث ح خ س ش ص ف ك ه ) dir. 

Hems harflerinin isimlerine ( ُموسمه  Mehmûse) derler ki Hurûf-i: ممه 

mehmûse diye anılırlar.
75

 
 

     Not: Cehr ile Hems sıfatının farkı şudur: Cehr harflerini harekeleyip 

tekrâr edersek -(  قـمقمقم :ga ga ga) gibi-, nefes haps olmuş olur ve o harfe âit 

olan sesin bir kısmı işitilmez. Halbuki Hems harflerini harekeleyip 

okursak -(  كمكمكم :ke ke ke) gibi-, nefes cereyân edip ses akarak çıkar. 

                                                 
72 -Cehr harflerinden (   دامل :Dâl) harfinin cehr sıfatını giderip ( تامء :Tâ’) harfi gibi kılmak,-(   ُم الداين  ( يـمو 
ibâresinde olduğu gibi- ve ( طامء :Dâ’) harfinin cehr sıfatını giderip hems sıfatı vermek, -(  رامطم ال ذ ينم  ( ص 

ibâresinde olduğu gibi- ve ( يامء :Yâ’) ile (   يم                    Cîm) harflerinin cehr sıfatını giderip Fârisî: ج 

يم   )- ,harfi gibi yapmak (Kâf : كامف   )  ibâresinde olduğu gibi- hatâdır ki bundan ( ا ذام جامءم  ) ve ( املر ج 

sakınmak lâzımdır. Tecvîd-i Edâiyye,ss.12-13. 
73 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
74 -Hems sıfatını, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   ه َ ف  ا ال ع ت مامد  عملىم مم رمج  ر ف ه  زممامناا ل ضم ر ُى النـ فمس  ممعم حم ُس جم  امْل مم 
:Hems diye, harf, hareke ile okunduğu zaman nefesin akarak çıkmasına denir ki bunun mahrecdeki 
i’timâdı zayıfdır). Tecvîdi Edâiyye,ss.8. Cühdü’l-Mukıl’den. 
75 -Hems harflerinden ( تامء :Tâ’) harfinin hems sıfatını giderip (   دمال :Dâl) harfi gibi yapmak veyâ 

şiddet sıfatını giderip yumuşak bir harf gibi yapmak hatâdır. (  َُ  َ تم  misâllerinde ( تـمب ت   ) ve ( نمس 

yaptıkları gibi. Kezâlik, (   كامف :Kâf) harfinin şiddet ve hems sıfatına ihtimâm etmeyip Fârisî              

 harfi (Gâf: قماف   ) harfinin mahrecine dikkât etmeyip (Kâf: كامف   ) harfi gibi okumak veyâ (Kâf : كامف   )

gibi okumak veyâ (   قماف :Gâf) harfini (   كماف :Kâf) harfi gibi okumak hatâdır. (   خملمقمُكم ),(   تـمر كُوك ) ve       

 …kelimelerinde yaptıkları gibi ( قمائ ماا  )

     Bu bakımdan ( تامء :Tâ’) ile (   كماف :Kâf) harflerinin hems ve şiddet sıfatlarına riâyet etmek 

lâzımdır.      Tecvîd-i Edâiyye,ss.12-13. 
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Bunun sebebi şudur: Hurûf-i mehmûse’ler, çıkarken, mahrecdeki 

i’timâdları zayıfdır. Fakar Hurûf-i mechûre’ler, çıkarken mahrecdeki 

i’timâdları kuvvetlidir. Bunun için bunlar, nefesi cereyândan (akmakdan) 

men’ ederler. 
 

     4- ş i d d e t 
 

     Lügatde, kuvvet ve perklik ma’nâsınadır. İstılahda ise, (   ت بامس ُة َتمماُم ا ح  املشاد 
: جمر ى  الص و ت  ممعم ا س كامن ه  

76
 Şiddet diye, harf iskân ile -ses ve nefesin hepsi haps 

olarak sâkin bir halde- okunduğu zaman, savtın aslâ akmamasına 

denir).
77
 Şiddet sıfatı, sıfat-ı kaviyyedir. Bu sıfatın harfleri sekiz tâne 

olup şunlardır: (   د  قمط  بمكمت  Şiddet harflerinin .( أ  ِ ت ج د ط ق ك ) ya’nî ( امج 

isimlerine ( شمد يدمة :Şedîde) derler ki -Hurûf-i şedîde- diye anılırlar.
78

 

 

     5- R e h â v e t 
 

     Lügatde, yumuşaklık ma’nâsınadır. İstılahda ise, ( َمهُ املر خ امُم جمر ي ه  مم امومُة َتم  :
79

 

Rehâvet diye, harf, iskân ile okunduğu zaman sesin tamâmiyle akmasına 

denir).
80

 Rehâvet sıfatı, sıfat-ı zaîfedir. Bu sıfatın harfleri -Cumhûr’a 

göre- onaltı tâne olup şunlardır: ( يافذ  خس حظ شص هز وضغث  ) ya’nî ( ح خ  ا ث
ومة ) Rehâvet harflerinin isimlerine .( ذ ز س ش ص ض ظ غ ف و ه ى  (Rihve: ب خ 

                                                 
76 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
77 -Şiddet sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (  ر ف هام آناا ل ُقو ة  ا ال ع ت مامد  عملىم ت بامُس الص و ت  ومالنـ فمس  ممعم حم ُة ا ح  املشاد 
ه    Şiddet diye, harf, iskân ile okunduğu zaman ses ve nefesin haps olmasına denir ki mahrecdeki : مم رمج 

i’timâdları kuvvetlidir).     Tecvîd-i Edâiyye,ss.8. Cühdü’l-Mukıl’den. 

     Not: Burada ses ve nefes ta’bîrlerinin ayrı ayrı niçin kullanıldığı hakkında fazla ma’lûmat için 
bak: Tercüme-i Cezerî,ss.14-15 ve 16. daki Rehâvet bahsine. 

     “İnsanın içerisinden çıkan havaya nefes, ya’nî soluk denir. Tabiatın iktizâsıyle ğayr-i ihtiyârî 

çıkar. Eğer bu nefes, irâde ve kuvvet ile çıkıp işitilirse ona da savt veyâ ses veyâ âvaz denir. Eğer bu 

savt, mahrecden herhangi birine dokunup çıkarsa ona da harf denir ki, buna göre harf diye, 

mahrecden çıkan sese denir”. 

     Tercüme-i Cezerî,ss.2. 
78 -“Şiddet harflerinden ( بامء :Bâ’), (   دمال :Dâl) ve (   يم  ,Cîm) harflerinin şiddet sıfatını giderip: ج 

beyniyye harfleri gibi sesi akıtarak okumak, hatâdır. (  بمب نام ), (  ممرمدام ) ve (  امْل مج ) gibi kelimelerde 

yaptıkları gibi”  

     Tecvîd-i Edâyye,ss.12-13. 
79 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
80 -Rehâvet sıfatını, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   ف َ ر ف هام زممامناا ل ضم املر خماومُة جمر ُى الص و ت  ومالنـ فمس  ممعم حم
ه    Rehâvet diye, harf, iskân ile okunduğu zaman, harfle berâber nefes ve sesin: ا ال ع ت مامد  عملىم مم رمج 

tamâmiyle akmasına denir ki bunun mahrecdeki i’timâdı zaifdir. 

     Tecvîd-i Edâiyye,ss.8. Cühdü’l-Mukıl’den. 
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derler ki bunlar -Hurûf-i rihve- diye anılırlar. Rehâvet sıfatı, şiddet 

sıfatının zıddıdır.
81

 
 

     Ba’zıları da, rehâvet harfleri, yirmibir tâne olup onaltı değildir derler 

ve yukarıdaki onaltı harfe ( ع م ب ن ل ) harflerini de ilâve ederler. Halbuki 

ilâve edilen bu beş harf, şiddet ile rehâvet ortasındadırlar, ya’nî ne 

kuvvetlidirler, ne de zaîfdirler. 
 

     6- B e y n i y y e 
 

     Lügatde, bir şey’in iki şey’ arasında olmasına denir ki buna vasat 

ma’nâsına (tevassût) da denir. İstılah ma’nâsı ise, (  امم ه مام ُم َتم : امل بـمي ن ي ُة عمدم
82

 

Beyniyye diye, sesin kemâliyle akması ve akmaması arasında olan hâle 

denir).
83

 Beyniyye sıfatı, zaîf ile kuvvetli arasıdır. Bu sıfatın harfleri beş 

tâne olup şunlardır: (  ُممر  لمن  ع  ) veyâ ( ل ن ع م ب ). Ba’zı kayıtlarda da sekiz 

tâne olarak geçer ki harfleri (  لم  يـمر ومع نام ) veyâ ( ل م ى ب و ع ن ا ) dir.
84

 

Bunların isimlerine ( بـمي ن ي ة :Beyniyye) veyâ ( ُمتـمومساطمة :Mutevassıta) denir ki 

şiddet ile rehâvet’in arasıdır.
85

 
 

     Not: Şiddet, rehâvet ve beyniyye arasındaki fark şudur: Birincisi olan 

Hurûf-i şedide’den, -meselâ (  ْل مجُّ ا ٍم ) kelimesindeki- (   يم  Cîm) harfi: ج 

                                                 
81 -“Rehâvet harflerinden (   ضماد :Dâd) harfinin rehâvet sıfatını giderip, ya’nî dilin yanını -mahrec 

bahsinde geçen- mezkûr dişlere fazla basıp şiddet harfleri gibi sesi haps edip de, ba’zı yerde kalkale 

etmek, (  نم ب ض  ل يل   ) ve ( وميـمق   misallerinde yaptıkları gibi… Ve ba’zı yerde de şiddet harfine idğâm ( ف  تمض 

etmek, (  ُُث  اض طمرُّ ه ) ve (   فمممن  اض طُر ) misâllerinde yaptıkları gibi… Ve (   ضماد :Dâd) harfini, ( مملمه  طامء  ُمه 

:Dâ-i mühmele) gibi okumak, hatâdır. Bundan kaçınmak lâzımdır. Kezâlik, ( جمممه َ  Dâd-i: ضماد  ُم

mu’ceme) ile ( جمممه َ  Zâ-i mu’ceme) harfleri bir arada cem’ oldukları zaman, aralarında ihtimâm: ظامء  ُم

göstermek lâzımdır ki bu da, onların her birini mahrecinden okumak ve (   ضماد :Dâd) harfine istidâle 

sıfatını icrâ’ etmekle mümkün olur. (   رمك َمضُّ الظا ل ُ  ) ve ( امنـ قمضم ظمه   …misâllerinde olduğu gibi ( يـم

Kezâlik, ( هماء :Hâ’) harfini de beyân etmek, ya’nî mahrecine ve sıfatlarına ihtimâm göstermek 

lâzımdır.     Tecvîd-i Edâiyye,ss.12-13. 
82 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
83 -Beyniyye sıfatını, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   ُم كممامل  جمر ي ه ت بامس  الص و ت  ومعمدم ُم كممامل  ا ح   امل بـمي ن ي ُة عمدم
:Beyniyye diye, sesin kemâliyle akması ve akmaması arasında olan hâle denir). 

     Tecvîd-i Edâiyye,ss.8. Cühdü’l-Mukıl’den. 
84 -El-Virdü’l-Müfîd fî Şerhi’t-Tecvîd,ss.6. 
85 -“Beniyye harflerinden (    َ  harfinde, sesin küllîsini haps edib de şiddet (’Râ: بامء ) Ayn) ile: عم

harfleri gibi yapmakdan çekinmelidir. Çünkü hatâdır. (  ُامل  ل مام يُر يد َ يم   ) ,( يمد عُّ ال يمت يمم  ) ,( فـم  ( املر ح من  الر ح 

misâllerinde yaptıkları gibi yapmamalıdır”.     Tecvîd-i Edâiyye,ss.12-13. 
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üzerinde vakıf yapılırsa, ses (   بماك د :durarak) ve mahpus olarak çıkar. Eğer, 

bu sâkin harfi medd etmek istersek, medd edemeyiz. İkincisi olan 

rehâvet harflerinden -meselâ (   املط ش ) kelimesindeki- (   َ  Şîn) harfi: ش 

üzerinde vakıf yapılırsa, ses, haps olmayarak akıcı bir şekilde çıkar. Eğer 

bu sâkin harfi medd etmek istersek medd edebiliriz. Üçüncüsü olan 

beyniyye harflerinden, -meselâ (   امْل مل ) kelimesindeki- (   المم :Lâm) harfi 

üzerinde vakıf yapılırsa, diğer ikisi arasında, -ya’nî şiddet ile rehâvet 

arasında-, bir hal meydana gelir ki ses, şiddet ile rehâvet arasında olan 

bir şekilde çıkar. 
 

     Not: Şiddet ile rehâvet’in her biri ayrı ayrı ikişer kısma bölünürler ki 

şunlardır: 

 

     Şiddet, şu iki kısma ayrılır: 
 

مُوسمه ) -1      هء  ممه           ve (Kâf: كماف   ) Şedide-i mehmûse) dir. Harfleri : شمد يدم

-harfleridir. Bunların sesleri, evvelâ, def’aten belki bi’l (’Tâ : تامء )

külliyyen kesilip akmaz ki bu, şiddetin hakkıdır. Sonra da, mahrec rıfk 

ile kapatılınca bunların arkasından da nefes tamâmiyle akar ki, bu da, 

hems’in hakkıdır. 
 

هء  َمم هُوبمه ) -2      د  ُقط ب   ) Şedîde-i mechûre) dir. Harfleri شمد يدم              ya’nî ( امج 

( ا ج د ق ط  ِ  ) harfleridir. Bunlarda, savt ve nefes, bi’l-külliyye kesilip 

kapanır. Çünkü bu harflerin iki sıfatı da kuvvet sıfatıdır ki, şiddet sıfatı 

savtın tamâmiyle akmamasını (haps olmasını) ve cehr sıfatı ise nefesin 

tamâmiyle akmamasını îcâb ettirir. Eğer bu harfler sâkin olurlarsa, 

sesleri bi’l-külliyye kapanır. Bu zamanda, bunların kendilerini beyân 

etmek için, mahreclerini kuvvetle koparmak sûretiyle bunların âhirinde 

haps olmuş kuvvetli bir ses çıkıp peydâ olur ki, bu savt-i zâide’ye, Ehl-i 

edâ’, “Kalkale” derler. Kalkale diye, ânîden olan kuvvetli bir nebre’ye 

denir. (   كامف :Kâf) ve ( تامء :Tâ’) harflerinin hems sıfatlarının hakkı da 

zamânî
86

 olan zaîf bir nebre’dir. 

                                                 
86 -An, zamânın bir cüz’üdür ki, inkisâmı kabûl etmez. Fakat zaman ise, inkisâmı kabûl eder ki 

birkaç cüz’den mürekkebdir. 
     “Şiddet harfleri ânîdir, aslâ medd olmazlar. Diğer harfler ise zamânî’dir, medd olabilirler. Fakat 

Harf-i medd’ler, elif miktârı medd olurlar. (   ضماد :Dâd) harfi ile Hurûf-i tefeşşî, elif harfine yakın 

medd olunurlar. Diğer harfler ise, ânî’ye yakın olurlar. Fakat şiddet harflerinden (   كامف :Kâf) ile         

 .harflerinde, şiddet sıfatı ânî’dir. Hems sıfatı ise, zamânî’dir”.   Tercüme-i Cezerî,ss.21 (’Tâ: تامء )
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    Rehâvet de şu iki kısma ayrılır: 
 

مُوسمه ) -1      ومهء  ممه  ) Rihve-i mehmûse) dir. Harfleri: ب خ  س  ص  فمحمش ُه شمخم    ) veyâ     

 harfleridir. Bu harflerde, savt-ı kâmil ile nefes-i ( ف ح ث ه ش خ ص س )

kâmil birlikde akar. Çünkü her ikisi de, -ya’nî rehâvet ile hems sıfatı- 

zaîf sıfatlardır. Bunun için rehâvet, savtın kâmilen akmasını, hems de 

nefesin kâmilen akmasını îcâb ettirir. 
 

ومهء  َمم هُوبمه ) -2       ( ضظذغ زويا ) Rihve-i mechûre) dir. Bunun harfleri de: ب خ 

veyâ ( ض ظ ذ غ ز و ى ا ) harfleridir. Bu harflerde ise, savt-ı kâmil, sülüsü 

kadar nefes ile akar ki savtın sülüsü kadar nefes ile akmak, yalnız 

rehâvet’in hakkıdır. Bunun için rehâvet’in ta’rîfinde (   جمر ُى الص و ت  النـ فمس 

:Nefes ve sesin tamâmiyle akması) denilmişdir. Nefesin üçte ikisi de 

haps olmuşdur ki çıkmaz. Bu husûs da, yalnız cehr’in hakkıdır. Çünkü 

rehâvet’in bu kısmında, zaîf bir sıfat ile kuvvetli bir sıfat cem’ 

edilmişdir.
87

 
 

     7- İ s t i ‘ l â ‘ 
 

     Lügatde, yükselmek ve irtifâ’ ma’nâsınadır. İstılahda ise, ( ُالمءُ ا ب ت فامع َ ت  ال س  ام  
ىلم اْل منمك  ا المع لىم 

: اللاسامن  ب ه  ا 
88

 İsti’lâ’ diye, harf okunduğu zaman dilin üst 

damağa kalkmasına denir).
89

 İsti’lâ’ sıfatının sıfatı, kuvvetlidir. Bu 

sıfatın harfleri yedi tâne olup şunlardır: (   ط  ق ظ َ خ ص ض غ ط ) ya’nî ( ُخص  ضم
َ ل يمه ) Bu isti’lâ’ harflerinin isimlerine .( ق ظ تـم  .Müsta’liye) derler: ُمس 

 

     8- İ n h i f â d 
 

     Lügatde, aşağı ve alçak olmak ma’nâsınadır. İstılahda ise, ( ال ْن  فامُض ام   
َ المء   ت  : ُمقامب ُل ا ال س   

90
İnhifâd diye, isti’lâ’nın zıddına denir).

91
 Ya’nî harf 

                                                 
87 -Bu husûsda fazla ma’lûmat için bak: Tecüme-i Cezerî,ss.18-22. deki beyniyye bahsine. 
88 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
89 -İsti’lâ’ sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (  المءُ ا ب ت فامُع امق صمى اللا َ ت  ىلم اْل منمك  ا المع لىم ال ُمحامذىم لمُه امال  س 

سامن  ا 
ر ف ه    İsti’lâ’ diye, hatf okunduğu zaman ona muhâzî olarak dilin veyâ dil dibinin damağa: ع ن دم نُط ق  حم

kalkmasına denir).     Tecvîd-i Edâiyye,ss.9. Cüdü’l-Mukıl’den. 
90 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
91 -İnhifâd sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (  ىلم

ُم ا ب ت فامع ه  ا  فمل  وم عمدم ال ْن  فامُض بمقامُء امق صىم اللاسامن  ف  ا المس  ام  
  ٍ ر ف ه   İnhifâd diye, harf okunduğu zaman, dilin, üst damağa kalkmayıp alt: اْل منمك  ا المع لىم ع ن دم نُط ق  حم

çenede kalmasına denir).      Tecvîd-i Edâiyye,ss.9. Cühdü’l-Mukıl’den. 
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okunduğu zaman dil üst damağa kalkmaz, alt çenede kalır. İnhifâd sıfatı, 

zaîf bir sıfatdır. Bu sıfatın harfleri, yirmibir tâne olup şunlardır:          

( ) ya’nî (  بذاانشر حديث علمك سوف جتهز  د ى ث ع ل م ك س و ف ت ج ه ز ا ن ش ب ح 
ذ ِ   ). Ya’nî İsti’lâ’ harflerinden maadâsıdır ki bunların isimlerine            

ف ل  تم ُمس   ) veyâ (Münhafid: ُمن خمف ض   )  :Müstefil) derler. Çünkü inhifâd sıfatının 

diğer bir adı da, ( ت فاملمه .İstifâle) dir: ا س 
92 

 

     9- İ d b â k 
 

     Lügatde, yapıştırmak ve ulaştırmak ma’nâsınadır. İstılahda ise,             

ال ط بامُق ا ن ط بامُق اللاسامن  ب ه  عملىم اْل منمك  ا المع لىم  ) 93: ام  
 İdbâk diye, harf okunduğu zaman 

dilin üst damağa kalkmayıp alt çenede kalmasına denir).
94

 İdbâk sufatı, 

kuvvetli bir sıfatdır. Bu sıfatın harfleri, dört tâne olup şunlardır:                 

(Mudbaka: ُمط بـمقمه ) Bu harflerin isimlerine .( ص ض ط ظ )
95

 derler.
96

 

 

     10- İ n f i t â h 
 

     Lügatde, ayrılmak ve açılmak ma’nâsınadır.
97

 İstılahda ise, ( ن ف تامُح ال    ا  
.(İnfitâh diye, idbâk’ın zıddına denir 98: ُمقامب ُل ا ال ط بامق  

99
 Ya’nî, harf 

                                                 
92 -“Elif-i meddiyye ile Vâv-i meddiyye, İsti’lâ’ ve İstifâle’de mâkablindeki harfe tâbi’dirler. Eğer 
mâkablindeki harf müsta’liye ise, bunlar da müsta’liye olurlar. Eğer müstefil ise, bunlar da müstefil 

olurlar. Çünkü bunlar dâimâ sâkin olup yalnızca kendilerini söylemek mümkün değildir. Ancak 

mâkablindeki harfin harekesi ile okunmaları mümkün olur. Aynı şekilde ( بامء :Râ’) ile 

Lâfzutü’llâh’ın (   المم :Lâm) harfi de, yerine göre ince ve kalın okunur ki bunlar da mâkabline 

ta’bîdirler. Her yerde aynı şekilde olmazlar. Tefhîm’leri hâlinde müsta’liye’den ve Terkîk’leri 
hâlinde de müstefil’den sayılırlar”.     Tercüme-i Cezerî,ss.24. 
93 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
94 -İdbâk sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (  ة  اْل منمك  ا المع لىم هم ىلم ج 

َ المُء امق صىم اللاسامن  ومومسمطُُه ا  ت  ال ط بامُق ا س  ام  
ُر الص و ُت بـم  مي ُث يـمن حمص  ر ف ه  وما ن ط بامُق اْل منمك  عملىم ومسمط  اللاسامن  ِب  نـمُهمام ع ن دم نُط ق  حم يـ   :İdbâk diye, harf okunduğu zaman, 

damak ile dil arasından sesin haps olarak çıkması için dilin dip ve ortasının, üst damak cihetine 
yükselerek, dilin ortasına üst damağın intibâk etmesine denir).Tecvîd-i Edâiyye,ss.9.Cühdü’l-Mukıl. 
95 -İdbâk, isti’lâ’yı müstelzimdir. Çünkü her idbâk müsta’liye’dir. Fakat her müsta’liye, idbâk 

değildir. 
96 -İdbâk hakkında fazla ma’lûmât için bak: Tercüme-i Cezerî,ss.25 deki İdbâk bahsine. 
97 -Saçaklı Zâde. 
98 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 

99 -İnfitâh sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: ( م ومسمط  اللاسامن  وماْل منمك  ا المع لىم ال ُمحامذىم    َ ن ف تامُح مام بـم ال  ام  
 İnfitâh diye, harf okunduğu zaman, dilin ortası ile üst damak:لمهم ومُخرُوُج الرايح  م ن  بـمي ن ه مام ع ن دم ُنط ق  حمر ف ه  

arasında bir boşluk kalıp ona muhâzî olarak dil ile üst damak arasında sesin çıkmasına denir). 

     Tecvîd-i Edâiyye,ss.9. Cühdü’l-Mukıl’den. 
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okunduğu zaman dilin üst damağa yapışmayıp ikisi arasında bir boşluk 

kalmasına denir. İnfitâh sıfatı, zaîf bir sıfatdır. Bu sıfatın harfleri, idbâk 

harflerinin maadâsı olup yirmidört tânedir ki şunlardır: ( من اخذ وجد سَة فزكا
 ( أ  ِ ت ث ج ح خ د ذ ب ز س ش ع غ ف ق ك ل م و ه ن ى ) Ya’nî .( حق له شر ِ غيث
dir. İnfitah harflerinin isimlerine, (   ُمنـ فمت ح :Münfetih) derler. Bu harfler, 

müstefil değildirler. Fakat istifâle, infitâh’ı müstelzimdir. 

 

     11- K a l k a l e 
 

     Lügatde, kavi şey’lerin sesine veyâ bir şey’in kımıldatılmasına denir. 

Bunun için ba’zıları, kalkale’yi ta’rîf ederken “Sesi mahrec’de 

kımıldatmak veyâ mahrec’i kımıldatmak” demişlerdir. İstılah ma’nâsı 

ise, ( ة  وما ت مامُع الشاد  ىلم الت  امل قمل قملمُة ا ج 
تامُج ا  ر  فـمُيح  كملُّف  ف  ال بميامن  ع ن دم السُّكُون  ل مه   :

100
 Kalkale diye, 

şiddet sıfatı ile cehr sıfatının ictimâına denir ki, sükûn’un beyânında bu 

ikisine muhtâc olunur).
101

  Çünkü şiddet, sesin akmasına mâni’ olur; cehr 

ise, nefesin akmasına mâni’ olur. Bunun için kalkale, cehr ile şiddet 

sıfatından mürekkeb bir sıfatdır ki iki sese muhtâc olur ve bu yalnız 

sâkin’lerde vukû’ bulur. Bu iki sesten birisi şiddet’in hakkı, ve birisi de 

cehr’in hakkıdır ki, her ikisi de ânî, kavi ve haps olmuş seslerdir. Bu 

bakımdan kalkale sıfatı, bütün sıfatların en kavisidir.
102

 Bu sıfatın 

harfleri, beş tâne olup şunlardır: (   ُقط ُب جمد ) ya’nî ( ج د ط ق ِ  ) harfleridir. 

Bu harflerin isimlerine (   ُمقمل ق ل :Mukalkıl) derler. 

     Bunlardan başka ( أ :Hemze) harfi, şiddet ve cehr harflerinden ise de, 

ulemâ’nın ekserîsi bu harfi, kalkale harfleri içerisinden çıkarmışlar ve 

kalkale harfi saymamışlardır. Çünkü ( أ :Hemze) nin kalkalesi lahın’dır.    

 ye, ba’zen tağyîr, ba’zen tabdîl ve ba’zen de hazf ârız olduğu (Hemze: أ )

için kalkalesi çok kerîh olur ki, öksürük veyâ kusmak seslerine benzer. 

Bunun için Hurûf-i kalkale’den sayılmamışdır.
103

  

                                                 
100 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde. 
101 -Kalkale sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   رمة  قمو ي ة ممُع لمُه نـمبـ  رمج  حمت  ُيس   Kalkale: امل قمل قملمُة تـمقمل ُقُل ال ممخ 

diye, mahrec’in tahrîk ve idtırâb’ına -deprenip kımıldamasına- denir ki o harfin mahrec’inden 

kuvvetli bir ses çıkar). 
102 -Kalkale’nin yapılması şöyle olur: Kalkale harflerinin mahreclerine fazlaca basıp birdenbire 
ayırmak sûretiyle hâsıl olan zâid sesi, kuvetli okuyup, bunu tağyîr etmemek şartı ile, bu harflerin 

mâkablindeki harfin harekesine benzer bir şekilde edâ’ etmekden ibâretdir. 
103 -Hurûf-i kalkele sâkin olduğu zaman kalkale’yi, adem-i izhâr hurûfunun gayrisinde kalkale etmek 
veyâ mezkûr sıfatı edâ’ ederken o harflere hareke vermekden çekinmek lâzımdır. Meselâ,                  

كم  )  misâllerinde yaptıkları gibi ( امْل مقُّ  ) ve ( قـمب ل ) ,( تمب   ) ,( وملم  يُولمد   ) ,( قمد  قامممت  الص المةُ  ) ,( املم  يم د 
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     12- Ğ u n n e  

     Lügatde, burun içinden (genizden) çıkan sese denir ki güvercin ve 

kumru sesine benzer.
104

 İstılahde ise, (   ه  م نم اْل مي شُوم 105: امل ُغن ُة صمو ُت ُخُروج 
 Ğunne 

diye, sesin genizden -burun kovuğundan- gelmesine denir. Ğunne sıfatı, 

kavi (kuvvetli) bir sıfatdir. Bu sıfatın harfleri iki tâne olup ( ن :Nûn) ve     

 derler ki (Ğuneviyye: ُغنمو ي ة ) harfleridir. Bu harflerin isimlerine (Mîm: م )

her vaziyetde, ğunne, bu iki harfden ayrılmaz. Bu harfler, müşeddet 

oldukları zaman, ğunnelerini izhâr etmek vâcib’dir. Ğunne sıfatı, yalnız    

 .harfine mahsûsdur (Mîm: م ) ile (Nûn: ن )

 

     13- S a f î r 

     Lügatde, ıslık ve kuş sesine safîr denir.
106

 İstılahda ise, (  ُة املص ف ُْي ُمتمشامبـمهم
: صمو ت ه  الص ف ْي  

107
 Safîr diye, harfin sesinin, ıslık sesine müşâbih olmasına        

-benzemesine- denir).
108

 Safîr sıfatı, kuvvetli (kavi) bir sıfatdır. Bu sıfatın 

harflei üç tâne olup şunlardır: ( ز س ص ). Bu harflerin isimlerine                   

.denir (Safîr: صمف ْي   )
109

 

 

     14- T e k r î r 

     Lügatde, tekrâr etmek ma’nâsınadır. İstılahda ise, (  ُر ير َمثُـّ  املت ك  ُر اللاسامن  ب ه  تـم
: ومُهوم ف  الر اء  

110
 Tekrîr diye, harf okunduğu zaman dilin sürçmesine denir, 

bu sıfat - بامء Râ’- harfine mahsûsdur).
111

 Bununla berâber ( بامء :Râ’) 

                                                                                                             
yapmamalıdır. Aynı şekilde ( ء :Hemze) nin mahrecine ve sıfatına riâyet ederek ( ء :Hemze) yi de, 

rıfk ile ve letâfet ile okumalıdır. Ânîden kesik bir ses çıkarmamalıdır. 
104 -Cühdü’l-Mukıl’den. 
105 -Dürr-i Yetîm. Tecvîd-i Edâiyye,ss.10. Cühdü’l-iMukıl’den. 
106 -Ahteri Kebîr. 
107 -Dürr-i Yetîm. (Muhammedü’l-Birgivî). 
108 -Safîr sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (  بمُه الص ف ْيم اْل مر ف  يمش            ,Safîr diye: املص ف ُْي صمو ت  َيم رُُج ممع م

-harf okunduğu zaman- harfle berâber çıkan bir sesdir ki ıslık ve kuş sesine benzer). 
     Tecvîd-i Edâiyye ve Cühdü’l-Mukıl’den. 
109 -Safîr hakkında fazla ma’lûmât için bak: Tercüme-i Cezerî,ss.30-31. deki safîr bahsine. 
110 -Dürr-i Yetîm, (Muhammedü’l-Birgivî). 
111 -Tekrîr sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   س  اللاسامن  ع ن دم النُّط ق  ب اْل مر ف  امو  ب اْل مرمكمة امُد بمأ   ر يُر ا ب تَ   املت ك 
:Tekrîr diye, harf hareke ile okunduğu zaman, dil ucunun titremesine denir). Burada ( ابتَاد :irtiâd), 

titremek demekdir ki ( لرزة : lerze: titremek ) ma’nâsınadır  

     Tecvîd-i Edâiyye,ss.10.Cühdü’l-Mukıl. 
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harfini telâffuz eden bir kimse, gâyet dikkâtli davranarak ( بامء :Râ’) nın 

tekrârından sakınmalıdır. Çünkü tekrîr sıfatının hakkı, dil, üst damaktan 

ayrılmadan titrer gibi olmaktır.
112

 Tekrîr sıfatı, kuvvetli bir sıfatdır ki bu 

sıfatın doğrusunu öğrenmek her Kur’ân okuyana vâcib’dir. Bu sıfatın 

harfleri bir tâne olup (  امءب  :Râ’) harfidir. Bu harfin ismine                                

.derler (Mükerrîr: ُمكمراير   )
113

 

 

     15- T e f e ş ş î 
 

     Lügatde, intişâr etmek ve dağılmak ma’nâsınadır. İstılahda ise,             

َ   الشا ف   وم هُ وم  ه  ب   ت  و  الص   بُ شام ت  ن  ا   ى  ش  فم لتـ  ام  )  :
114

 Tefeşşî diye, harf okunduğu zaman, 

sesin, ağız içinde dağılıp -( جمممة َ  Zâ’-i mu’ceme) mahrecine: ظامء  ُم

varıncaya kadar- uzatılmasına denir ki bu sıfat, -( جمممة َ َ  ُم  Şîn-i: ش

mu’ceme)- ye mahsûsdur).
115

 Tefeşşî sıfatı, kuvvetli (kavi) bir sıfatdır. 

Bu sıfatın, yalnız ( جمممة َ َ  ُم  Şîn-i mu’ceme) harfine mahsûs olması: ش 

meşhûrdur ve ekseriyetin kavli de budur.
116
  

     Bununla berâber ba’zıları da, tefeşşî harflerinin sekiz tâne olduğunu 
söylemişlerdir ki şunlardır: ( س ص ث ب ف ش م ض ). Bu harflerin isimlerine 
.derler (Mütefeşşî: ُمتـمفمش ى   )

117
 

                                                 
 harfinin telâffuzu şöyle olur: Dilin ucu üst damağa yapışıp damakdan ayrılmaksızın (’Râ: بامء )- 112

sürçer gibi titreyip durması ile olur ki dil, titremedikçe ( بامء :Râ’) harfi çıkmaz. Fakat damakdan 

ayrılarak titrerse, buna (İzhâr tekrîri) denir ki hatâ olup lahın’dır. 
113 -Tekrîr sıfatı hakkında fazla ma’lûmât için bak: Tercüme-i Cezerî,ss.32-36. daki Tekrîr bahsine. 
114 -Dürr-i Yetîm, (Muhammedü’l-Birgivî). 
115 -Tefeşşî sıfatını, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   م اللاسامن  وماْل منمك  وما ن ب سامط ه  َ ثـ رمُة ا ن ت شامب  ُخرُوج  الرايح  بـم املتـ فمشاى كم
ُرُوج  ع ن دم النُّط ق  ب اْل مر ف    ,Tefeşşî diye, harf okunduğu zaman, dil ile üst damak arasından çıkan sesin: ف  اْل 

dağılıp yayılarak sürekli bir şekilde çıkmasına denir). 

     Tecvîd-i Edâiyye,ss.10. Cühdü’l-Mukıl’den. 
مملمة )- 116  Mühmele) demek, noktasız olan, nokta sâhibi olmayan harf demektir. Bunun için şekil: ُمه 

i’tibârı ile birbirine benzeyip bir nokta ile ayırt edilen harflerin noktasız olanlarından (   َ         ,(Sîn: س 

مم  ) gibi harflere (’Dâ: طامء ) ve (Sâd: صامد   ) َ  ُمه  لمةس   :Sîn-i mühmele), ( مملمة       Sâd-i mühmele) ve: صامد  ُمه 

مملمة )  .Dâ’-i mühmele) denilmişdir: طامء  ُمه 

     Kezâlik, ( جمممة َ  Mu’ceme) demek de, noktalı olan, nokta sâhibi olan harf demektir.  Bunun için: ُم

şekil i’tibârı ile birbirine benzeyip bir nokta ile ayırt edilen harflerin noktalı olanlarından (   َ  ,(Şîn: ش 

َ جمممة ) ,gibi harflere de (’Zâ: ظامء ) ve (Dâd: ضامد   ) َ  ُم َ جمممة ) ,(Şîn-i mu’ceme: ش   (Dâd-i mu’ceme: ضامد  ُم

ve ( جمممة َ  .Zâ’-i mu’ceme) denilmişdir: ظامء  ُم
117 -Tefeşşî sıfatı hakknda fazla ma’lûmât için bak: Tercüme-i Cezerî,ss.36-38. deki tefeşşî bahsine. 
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     16- İ s t i d â l e  
 

     Lügatde, uzun olmak ma’nâsınadır. İstılahda ise, (   ت دامُد الص و ت ت طاملمُة ا م  ال س  ام  
ىم ف  الض امد  

: ب ه  ومه 
118

 İstidâle diye, harf okunduğu zaman, sesin imtidâdına 

denir ki bu sıfat -   ضامد :Dâd- harfine mahsûsdur).
119

 Çünkü (   ضامد :Dâd) 

harfinin sesi, mahrec’inin evvelinden sonuna kadar -ya’nî (   ال م :Lâm) 

harfinin mahrec’ine varıncaya kadar- bir elif miktârı kadar çekilir. 

İstidâle sıfatı, kuvvetli bir sıfatdır ve yalnız ( جمممة َ  (Dâd-i mu’ceme: ضامد  ُم

harfine mahsûstur. Bu harfin ismine (   تمط يل .Müstedil) derler: ُمس 
120

 

 

     Not: Sıfât-ı zâtiyye’den olan istidâle sıfatı ile, Sıfât-ı ârıza’dan olan 

imtidâd (medd) sıfatının farkı şudur: İstidâle sıfatı, harfin mahrec’inde 

cereyan eder. İmtidâd sıfatı ise, harfin zâtında cereyan eder ki harfe 

sonradan ârız olmuştur. 
 

 
 

     Buraya kadar zikr edilen Sıfât-ı zâtiyye’lerden başka şu dört sıfat 

daha vardır ki mühimdir: 

 

     a- (   ا ذ المق :İ z l â k) veyâ ( ذمالمقمة :Z e l â k a ) 

 

     Lügatde, âsânlık, sühûlet, kolaylık ve sür’at ma’nâsınadır. İstılahda 

ise, harfi söylerken dilin serî olmasına denir. İzlâk sıfatının harfleri, altı 

tâne olup şunlardır: (   فـمر  م ن  ُلب ) veyâ ( ِ  ف ب م ن ل ). Bu harflerin 

isimlerine ( ل قمة  .Müzlika) denir ki zıddı İsmât’dır: ُمذ 

 

     b- (   ا ص مامت : İ s m â t ) 

 

     Lügatde, men’ etmek ma’nâsınadır. İstılahda ise, harfi söylerken 

lisâna ağır geldiğinden kendilerinden yalnız aslı rubâî olanlar ile humâsî 

olanların terkîbi men’ edilmişdir. Bunun için İsmât harflerinden birisi ile 

berâber olabilirler. Bununla berâber (  س  طوُ س  عم د  جم س  عم  ) ,(  ق  زم ه  زم  ) ,(  ق  دُ ه  دُ  ) ,(   ) 

                                                 
118 -Dürr-i Yetîm. (Muhammedü’l-Birgivî). 
119 -İstidâle sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   ت طاملمُة ا م ت دامُد الص و ت  م ن  امو ل  خامفمة ال س  ر هام  ام   ىلم آخ 

اللاسامن  ا   

:İstidâle diye, -harf okunduğu zaman- dilin yan tarafının evvelinden âhirine kadar, sesin imtidâdına 

denir).  
     Tecvîd-i Edâiyye,ss.10. Cühdü’l-Mukıl’den. 
120 -İstidâle sıfatı hakkında, fazla ma’lûmât için bak: Tercüme-i Cezerî,ss.36. daki istidâle bahsine. 
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ve (  ُةوقم شُ ع  د  ) gibi sayılı bir kaç kelime varsa da bunlar Arabî olmayıp 

yabancı kelimelerdirler. 
 

     İsmât sıfatının harfleri, İzlâk sıfatının harfleri olan altı harf ile Harf-i 

medd olan ( وماو    :Vâv), ( يامء   :Yâ’), ( ا   :Elif) harflerinin dışında kalan 

ondokuz harfdir ki şunlardır: ( ت ث ج ح خ د ذ ز س ش ط ظ ص ض ع غ ق ك ه ). 

İsmât harflerinin isimlerine (   ُمص ممت :Musmet) derler.
121

 

 

     c- (   َ  ( L i y n : ل 

 

     Lügatde, yumuşaklık ve mülâyim olmak ma’nâsınadır. İstılahda ise, 

harfi söylerken mahrec’inden, liynet ve sühûlet ile çıkarmaya denir. Liyn 

sıfatının harfleri, iki tâne olup (   وامو :Vâv) ve ( يامء :Yâ’) harfleridir. Bu 

harflerin isimlerine (   ل ي ن :Liynî) veyâ (   َ  .Liyn) derler: ل 

 

     Bu iki harfin, Harf-i liyn olabilmesi için, kendilerinin sâkin olup 

mâkablinin meftûh olması lâzımdır. (   ومي ل ), (   نـمو م ), (   عملمي ه م ), (  م  َ             ve ( بـم

 misâllerinde olduğu gibi. Bu harfler, vasıl hâlinde, yarım elif ( امي د يه م   )

miktârından fazla çekilmezler. 
 

     Eğer bu harflerin mâba’di sâkin olursa, o zaman da Medd-i liyn 

olurlar. (   نـمو م ), (   خمو ف ) ve (    َ .misâllerinde olduğu gibi ( عم
122

 

 

     d- (   ا ْن  رامف :İ n h i r â f ) 

 

     Lügatde, meyletmek ve bir tarafa eğilmek ma’nâsınadır. İstılahda ise, 

harf okunduğu zaman, o harfde, dil ucuna veyâ dil arkasına doğru bir 

meyil bulunmasına denir. İnhirâf sıfatının harfleri, iki tâne olup                

                            harfleridir. Bu harflerin isimlerine (’Râ: بامء ) ve (Lâm: المم   )

 harfinin sesinde olan meyil, dilin (Lâm: المم   ) .denir (Münharif : ُمن خمر ف   )

ucu semtidir. ( بامء :Râ’) harfinin sesinde olan meyil ise, dilin arka 

semtidir.
123

 
 

     Not: Buraya kadar zikr olunan Sıfât-ı zâtiyye’lerden onbir tânesi, 
kavi (kuvvetli) sıfatlardandır ki şunlardır: 

                                                 
121 -İsmât hakkında fazla ma’lûmât için bak: Tercüme-i Cezerî,ss.29-30. daki İsmât bahsine. 
122 -Tecvîd-i Edâiyye,ss.10. ve Tercüme-i Cezerî,ss.32. 
123 -Tecvîd-i Edâiyye,ss.10. ve Tercüme-i Cezerî,ss.32. 
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     1-Cehr                                6-Kalkale                  10-İstidâle 
     2-Şiddet                             7-Safîr                       11-Ğunne 
     3-İsti’lâ’                             8-Tekrîr                     12-İnhirâf 
     4-İdbâk                              9-Tefeşşî 
 

     Geriye kalan altısı da, zaîf sıfatlardandır ki şunlardır: 
 

     1-Hems                              4-İnfitâh 

     2-Rehâvet                          5-Beyniyye 

     3-İnhifâd                            6-Liyn 
 

     Bunlardan Beyniyye sıfatı, mutavassıt bir sıfatdır, ya’nî zaîf ile 

kuvvetli ortasıdır. 
 

      Aşağıda gelecek olan Sıfât-ı ârıza’lardan Tefhîm sıfatı, kavi bir 

sıfatdır. Terkîk sıfatı ise, zaîf bir sıfatdır. 
 

     Sıfât-ı kaviyye’nin biri, bir harfde bulunduğu zaman, o harf kavi olur. 

Eğer bir harfde iki veyâ daha ziyâde bulunursa, o harf daha ziyâde kavi 

(kuvvetli) olur. ( طامء :Dâ’) harfi gibi. 

 

     Aynı şekilde Sıfât-ı zaîfe’den biri, bir harfde bulunursa, o harf zaîf 

olur. Eğer bir harfde iki veyâ daha ziyâde bulunursa, o harf daha ziyâde 

zaîf olur. ( هامء :Hâ’) harfi gibi.
124

 

 

     Not: Buraya kadar zikr olunan sıfatlar, yirmi tânedir. Fakat bu sayıya, 

ba’zıları Mahrec’i katmazlar ve ba’zıları da İzlâk ile İsmât’ı katmazlar. 

Bu bakımdan bunların sayısı onyedi’ye düşer ki bunlar, yukarıdaki onbir 

kuvvetli ve altı zaîf sıfat’dır. 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 -Tecvîd-i Edâiyye,ss.11. 
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B-  S I F Â T – I   Â R I Z A 
 

 

     1- T e f h î m 

 

     Lügatde, bir şey’i kalın etmek ma’nâsınadır. İstılahda ise, bir harfi 

kalın okumağa denir. Tefhîm sıfatı, kuvvetli bir sıfatdır. Bu sıfatın 

harfleri yedi tâne, -kalın okunmak (tefhîm) şerâitini hâiz olan harfler ile 

birlikde onbir tâne- olup, İsti’lâ’ harfleri ile kalın okunmak şerâitini hâiz 

olan (   المم :Lâm), ( بامء :Râ’) harfleri ve Harf-i medd olan (   امل ف :Elif),             

:harfleridir ki şunlardır (Vâv : وامو   )
125

ل ب و ا –خ ص ض ط ظ غ ق  )    ). Bu 

harflerin isimlerine (   ُمفمخام :Müfahhim) derler. Hurûf-i isti’lâ’da, tefhîm 

vâcibdir. İsti’lâ’sı ziyâde olan bir harfin, tefhîmi de ziyâde olur. Çünkü 

tefhîm, isti’lâ’ya tâbi’dir.
126

 

 

     Not: “Tefhîm sıfatı, beş mertebededir: Birinci mertebe, elifli 

fetha’nın tefhîmidir. (  لم قام  - بامنم  gibi. İkinci mertebe, elifsiz ( طاملم  – 

fetha’nın tefhîmidir. (  خمرمقمهام ) gibi. Üçüncü mertebe, madmûm’un 

tefhîmidir. (  ُّاملن مامب قُ  - املضُّر ) gibi. Dördüncü mertebe, sâkin’in tefhîmidir.      

 ,gibi. Başinci mertebe -ya’nî en aşağı mertebe- de ( ذمب ن   - امغ ن   )

                                                 
125 -Ba’ziları, (   وامو :Vâv) harfini katmayarak Tefhîm harfleri on tânedir, derler. 

َ    ) ile (’Hâ: خامء ) ,harfinin isti’lâ’sı (Gâf: قامف   )“- 126  ,Ğayn) harfinin isti’lâ’sından ziyâde olursa: غم

tefhîmi de onların tefhîminden ziyâde olur. Fakat ( خامء :Hâ’) ile (   َ  ,Ğayn) harfinin isti’lâ’sı: غم

birbiri ile aynıdır. 

     İdbâk harflerinin tefhîmi, isti’lâ’ harflerinin tefhîminden ziyâdedir. Çünkü İdbâk, iki cihetlidir. 
Birisi, dilin kökünün kalkması, diğeri de dilin ortasının kalkmasıdır. Bu bakımdan idbâk’da, iki kat 

mu’cib-i tefhîm vardır. ( مملمة  Dâ’-i mühmele) nin idbâkı, diğer üç idbâk harflerinden ziyâde: طامء  ُمه 

olursa, tefhîmi de onlardan ziyâde olur. 

 .harfinin sıfatlarının hepsi de kuvvetli sıfatlar olduğu için, bütün harflerden kuvvetlidir (’Dâ: طامء )     

Bunun için bu harfi inceltmek hatâdır. Çünkü incelmesi hâlinde (   دامل :Dâl) harfi olur. Esâsen              

 harfinin kalını şeklinde de (’Tâ: تامء ) harfinin kalınıdır. Bu harfi (Dâl: دامل   ) ,harfi (’Dâ : طامء )

okumakdan kaçınmak lâzımdır. Çünkü hatâdır. 

 harfinin idbâkı orta olursa, tefhîmi de orta olur ve bu halde de birbiri (Dâd: ضامد   ) ile (Sâd: صامد   )     

ile berâber olmuş olurlar. 

 harfinin idbâkından az olursa, tefhîmi de (Dâd: ضامد   ) ile (Sâd: صامد   ) ,harfinin idbâkı (’Zâ: ظامء )     

onlardan az olur. Fakat ( خامء :Hâ’), (    َ  (’Zâ: ظامء ) harflerinin tefhîminden (Gâf: قامف   ) Ğayn) ve: غم

harfinin tefhîmi daha ziyâdedir”.     Tercüme-i Cezerî,ss.26-27. 
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meksûr’un tefhîmidir. (   رامط ىلم ص 
تمق يم   - ا  تامُمهُ  - ُمس   ,gibi. Bu son mertebe ( خ 

aşağıda gelecek olan Hurûf-i murakkıka’ların terkîkine yakındır”.
127

 

 

     2- T e r k î k 
 

     Lügatde, bir şey’i ince etmek ma’nâsınadır. İstılahda ise, bir harfi ince 

okumaya denir. Terkîk sıfatı, zaîf bir sıfatdır. Bu sıfatın harfleri, yirmibir 

tâne -Tefhîm, (kalın okunmak) şerâitini hâiz olmayan harfler ile berâber 

yirmibeş tâne- olup Hurûf-i mufahhime’nin, -ya’nî Hurûf-i isti’lâ’ ile 

kalın okunmak şerâitini hâiz olan (   المم :Lâm), ( بامء :Râ’) ve Harf-i medd 

olan (   امل ف :elif), (   وامو :Vâv) harflerinin-, maadâsı olan, Hurûf-i inhifâd ile 

tefhîm şerâitini hâiz olmayan (   المم :Lâm), ( بامء :Râ’) ve Harf-i medd olan   

ا ن ش ب ح د ى ث ع ل م ك س و  ) :harfleridir ki şunlardır (Vâv: وامو   ) ,(Elif: امل ف   )
ـ ل ب و ا ـ ِ ذ  ز ف ت ج ه  ). Bu harflerin isimlerine (   ُمرمقاق :Mürakkık) derler. 

Bu harflerde, terkîk vacib’dir. 
 

     Not: Tefhîm ve Terkîk’deki (   المم :Lâm), ( بامء :Râ’) ve Harf-i medd olan 

 harfleri, bir takım şartlara bağlıdırlar ki bunların (Vâv: وامو   ) ,(Elif: امل ف   )

hukümleri şöyledir: 
 

 harfinin hukmü: Lâfzatü’llâh’ın mâkabli, meftûh-i ğayr-i (Lâm: المم   )     

mümâl veyâ madmûm olursa, Lâfzatü’llâh’ın (   المم :Lâm) harfini tefhîm 

etmek vâcib’dir. Meftûh-i mümâl olursa, tefhîm ve terkîk câizdir. Eğer 

mâkabli meksûr olursa, terkîk vâcib’dir.
128

 
 

     Diğer (   المم :Lâm) harfleri ise, kendileri meftûh olup mâkabli                

 ;gibi ( ظمل   - طمالمق   - صمالمة   ) ,olsa (’Zâ: ظامء ) veyâ (’Dâ: طامء ) veyâ (Sâd : صامد   )

veyâ bunların aralarında (   امل ف :Elif) olsa, (   ُمصامل ) gibi; veyâ bunlardan 

sonra (   المم :Lâm) harfi, vakf ile sâkin yapılsa, (   يُوصمل ) gibi; veyâ iki 

meftûh (   صامد :Sâd) harfi arasında (   المم :Lâm) harfi sâkin olarak bulunsa,       

 gibi; bunların hepsinde tefhîm ve terkîk câizdir. Bu sûretlerden ( صمل صامل   )

başka şekillerin hepsinde, (   المم :Lâm) harfinin, terkîki vâcib’dir. 

                                                 
127 -Tercüme-i Cezerî,ss.26. 
128 -Verş, bu (   المم :Lâm) harflerinin ba’zılarını kalın ve ba’zılarını ince okumuş ise de, tafsîli, kütüb-i 

kırâet’de vardır. 
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 harfi, imâlesiz meftûh veyâ ravm (’Râ: بامء ) :harfinin hukmü (’Râ: بامء )     

ile ravm’sız
129

 madmûm olup mâkablinde meksûr veyâ Ya’-i sâkine 

bulunmazsa, bu halde ( بامء :Râ’) harfininin tefhîmi vâcib’dir. Eğer               

 .harfi meksûr olursa, terkîki vâcib’dir (’Râ : بامء )

 

 nın tefhîm ve terkîkı (’Râ: بامء ) lâfzının vakfında ve birinci ( ب شمرمب   )     

câizdir. İkinci ( بامء :Râ’) ise, ravm’siz vakfında birinci ( بامء :Râ’) ya 

tâbi’dir. 

 

 harfinin mâkablinde, hâilsiz meksûr veyâ yâ’-i sâkine (’Râ: بامء )     

bulunursa (   واْيُ س يـ رمانم  -   harfinin tefhîm ve terkîkı (’Râ: بامء ) ,gibi ( صماب رُونم  - حم

muhtelifün fîh’dir. 

 

     Meksûr ile ( بامء :Râ’) harfi arasında bir sâkin hâil bulunursa,                    

رامن   ) رامئ ل   ع م   harfinin tefhîmi vâcib’dir. Eğer bu (’Râ: بامء ) ;gibi ( ا ب رامه م   - ا س 

sâkin hâil, (   صامد :Sâd) veyâ ( طامء :Dâ’) veyâ (   قامف :Gâf) harflerinden birisi 

olursa, (  ا ص راا  - ق ط راا  - ومق راا ) gibi; veyâ bu sâkin hâilden sonra gelen ( بامء :Râ’) 

harfi mükerrer olursa (  رمابم بمابم م   - ا س  د   ) gibi; yine ( بامء :Râ’) harfinin tefhîmi 

vâcib’dir. Fakar bu sâkin hâil, bu harflerin ğayrisi olur ve ( بامء :Râ’) harfi 

de mükerrer olmazsa ve ( بامء :Râ’) nın maba’dinde Gâf-i meksûre’den 

başka bir isti’lâ’ harfi de bulunursa, (  ا ع رامضاا ) gibi; yine ( بامء :Râ’) harfinin 

tefhîmi vâcib’dir. Eğer ( بامء :Râ’) harfinin mâba’dinde, bir isti’lâ’ harfi 

bulunmazsa veyâ Gâf-i meksûre bulunursa, (   رماق  (’Râ: بامء ) ;gibi ( ا ش 

harfinin tefhîm ve terkîkı muhtelifün fîh’dir. 

 

 harfi, ravm’siz sâkin olup mâkabli madmûm veyâ meftûh (’Râ: بامء )     

olsa ve bunlar ile ( بامء :Râ’) harfi arasında sâkin bir hâil de olmasa,             

اُذ ُكر    –  - بـمر ق   وماْن مر   ) ) gibi; veyâ bunlar ile ( بامء :Râ’) harfi arasında sâkin bir 

hâil bulunup bu sâkin hâil de ( يامء :Yâ’) ile Elif-i mümâle’nin ğayrisi 

olsa, ( ب لميـ لمةُ  – ُعس ر ال قمد  ر –   harfinin tefhîmi (’Râ: بامء ) ;gibi ( امل ُيس ر – امل ف  شمه 

                                                 
129 -İleride gelecek olan ravm bahsine bak: 
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vâcib’dir.
130

 Eğer bu sâkin hâil ( يامء :Yâ’) veyâ Elif-i mümâle olursa,        

دامب   - نامب   )  harfinin tefhîm ve terkîkı (’Râ: بامء ) ,gibi; vakfında ( املس ْي   - 

muhtelifün fîh’dir. 
 

 (’Râ: بامء ) ,harfi sâkin olup mâkabli de meksûr olursa (’Râ: بامء )     

harfinin terkîkı vâcib’dir. 
 

     Sâkin olan ( بامء :Râ’) harfinin mâkablindeki harf meksûr olur ve bunun 

kesresi de ârız olursa, ( ى َ  بامء ) gibi; veyâ sâkin olan ( ا ب  تمضىم  – ا ب كمب   - ا ب ج 
:Râ’) harfinin mâkablindeki harfin kesresi aslî olur ve ( بامء :Râ’) nın 

mâba’dindeki ğayr-i meksûr harf de isti’lâ’ harflerinden biri olursa,             

 harfinin tefhîmi vâcib’dir. Eğer bu halde (’Râ: بامء ) ;gibi ( لمب ال م ر صماد   - ق ر طامس   )

 ( ف ر ق   ) ,harfinin mâba’dindeki Hurûf-i isti’lâ’ meksûr olursa (’Râ: بامء )

gibi; vakfında ve valsında, tefhîm ve terkîk muhtelifün fîh’dir (câizdir). 
 

 harfi (’Râ: بامء ) harfi, kelimenin sonunda olup kesre ile (’Râ: بامء )     

arasında Hurûf-i isti’lâ’dan biri sâkin olarak bulunursa ( م ال ق ط ر  َ – عم رم ن  م ص    ) 

gibi; ravm’siz vakfında yine ( بامء :Râ’) harfinin tefhîm ve terkîkı 

muhtelifün fîh’dir (câizdir). 
 

     Eğer ( بامء :Râ’) harfi sâkin olsa ve mâkablindeki harf de sâkin olsa, bu 

vaziyetde, sâkin harfden evvel gelen harfin harekesi ile amel olunur.        

 .misâllerinde olduğu gibi ( املص ب   - املصُُّدوب   - قمد ير   )

 

     Bu zikr olunan husûslardan başka bütün hallerde, ( بامء :Râ’) harfinin 
terkîkı vâcib’dir. 
 

 harfinin ravm ile vakfı hâli, tefhîm ve terkîkın câiz veyâ (’Râ: بامء )     
vâcib olması bakımından, vaslı gibidir. 
 

     Bir çok kurrâ’lar, mîm-i zâide-i meksûre’den sonra gelen ( بامء :Râ’) 

harfini, tefhîm ederler. Bu husûsu, ( عمل ىُّ ال قامب ى :Aliyyü’l-Kârî), (   ا ب ن  شمر يح 
:İbn-i Şerîh) den nakletmişdir.

131
 

                                                 
           nın hukmü, yukarıda geçti ki bundan müstesnâdır. Birinci (’Râ: بامء ) lâfzında, ikinci ( ب شمرمب   )- 130

 .nın evvelki kâıdeden müstesnâ’ olduğu gibi (’Râ : بامء )
131 -Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde,ss.10-11. 
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 harfinin hukmü: Elif-i meddiyye, tefhîm ve terkîkın vâcib (Elif: امل ف   )     

veyâ câiz olması husûsunda, mâkabline tâbi’dir. Yânî tefhîm veyâ terkîkı 

vâcib olan harfden sonra vâki’ olursa, onun da tefhîmi veyâ terkîkı vacib 

olur. Tefhîm ve terkîkı câiz olan harfden sonra vâki’ olursa, onun da 

tefhîm ve terkîkı câiz olur. Elif-i meddiyye, Hurûf-i müfahhime’den 

sonra vâki’ olduğu zaman, kalın okunur. (   قامبُون ) misâlinde olduğu gibi. 

Hurûf-i mürakkıka’dan sonra vâki’ olduğu zaman da, ince okunur. ( اُؤا  ( جم

misâlinde olduğu gibi.
132

 

 

 ,-harfinin hukmü: Vâv-i meddiyye de, -Elif-i meddiyye gibi (Vâv: وامو   )     

tefhîm ve terkîkın vâcib veyâ câiz olması husûsunda, mâkabline tâbi’dir. 

Ya’nî tefhîm ve terkîkı vâcib olan harfden sonra vâki’ olursa, onun da 

tefhîm ve terkîkı vâcib olur. Tefhîm ve terkîkı câiz olan harfden sonra 

vâki’ olursa, onun da tefhîm ve terkîkı câiz olur. 

 
     Vâv-i meddiyye, Hurûf-i müfahhime’den sonra vâki’ olduğu zaman, 

kalın okunur. (  ُون  قماب  ) misâlinde olduğu gibi. Fakat Yâ-i meddiyye’yi, 

medd olmayan ( يامء :Yâ’) ve (  ٍم و  وام  :Vâv) harflerini, ince ve letâfetle 

okumak lâzımdır ki bunlar, hiçbir harfe tâbi’ olmazlar.(  ُامل ي لُ  - املنـ و مُ  - امل قمو م   
 misâllerinde olduğu gibi. Vâv-i meddiyye, Hurûf-i ( ق يلم  - املص ي فُ 

murakkıka’dan sonra vâki’ olduğu zaman da, ince okunur. ( اُؤا  ( جم

misâlinde olduğu gibi. 

 

     Bâhusûs, (   غمْي   - خمْي ) gibi kelimelerde, terkîk’a gâyet ihtimâm 

göstermek lâzımdır. Çünkü hernezaman Hurûf-i mürakkıka’dan biri, 

Hurûf-i müfahhime’den biri ile yan yana bulunursa, bu halde, Hurûf-i 

müfahhime Hurûf-i mürakkıka’ya gâlip gelir ve o harfi kendine çekip 

kalın okutur. Çünkü Hurûf-i mürakkıka’da dilin kökünü aşağıda bırakıp 

bunun hemen akabinde, Hurûf-i müfahhime’de yukarı kaldırmak çok 

güçdür. Bunun için bu husûsa dikkât etmeyip hatâ edenler, her ikisini de 

bir cihet üzere amel etmek için, tefhîm ederler. Hatâlı olan bu hareket ise 

gâyet kolaydır. Nitekim (  يـمغ شىم  - َيم شىم ) gibi lâfızların ( يامء :Yâ’) ve             

(   َ  .Şîn) harfini terkîk etmek vâcib iken kalın okurlar : ش 

                                                 
132 -Bu husûsda fazla ma’lûmât için bak: Tercüme-i Cezerî,ss.28-29. 
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     Kezâlik, (   ِ ب امص حام ) gibi lâfızların ( أ :Hemze) sini ve (  حام :Hâ) harfini;     

(              Lâfza-i celâl’inin ( الل ) ;harflerini (Hâ: حام  ) gibi lâfızların ( حمص حمصم  

 ( عملىم الل   ) ;harfini (Lâm: المم   ) lâfzının ikinci ( ومل يمتـملمط ف   ) ;sini (Hemze: ام  )

lâfzındaki (  عملىم ) nın (   المم :Lâm) harfini; (  َم  âyet-i kerîme’sindeki ( ومالم الض الا

        ;harflerini (Mîm: م يم   ) lâfzındaki ( مم ممصمة ) ;harfini (Lâm: المم   ) nın ( الم  )

       lâfzındaki ( يمص ُدوب   ) ;harflerini (’Bâ: بامء ) lâfızlarındaki ( بماط ل   ) ve ( بـمر ق   )

) ;harflerini (Dâl: دمال   ) ve (’Yâ: يامء )        ;harfini (Dâl: دامء ) lâfzındaki ( ُصدُوب   

 ( امْل مقُّ  ) ve ( امحمط تُ  ) ;harflerini (Lâm: المم   ) ve (Mîm: م يم   ) lâfzındaki ( ممط لمع   )
lâfızlarındaki (  حام :Hâ) harflerini; ( نمص ُر الل ) ve (   ر             lâfızlarındaki ( نامص 

امقـ رمب ُت   ءم  ) ;harfini (’Fâ: فامء ) lâfzındaki ( امل فمص لُ  ) ;harflerini (Nûn : نُون )  ) 

lâfzının ( أ :Hemze) sini ve bunlar gibileri kalın okurlar ki, bunların hepsi 

hatâdır. Çünkü bunların hepsinde, terkîk vâcib’dir.
133

 
 

     Bununla berâber bunların hepsinde, tefhîm ve terkîk’de ifrat ve 

tefrîtden sakınmak lâzımdır. Tefhîm harflerinden biri, terkîk harflerinden 

biri ile yan yana geldiği zaman, haklarını tam olarak vermek lâzımdır. 

Tefhîm yapılacak yerde terkîk, terkîk yapılacak yerde tefhîm yapmak 

büyük hatâdır ki, bundan şiddetle kaçınmak lâzımdır. (  َم  - بم ِ   - ومالم الضا  لا
بـمرُ  – ممرمض   َمص ر   - مم ممصمة - امللُ  امك   gibi misâllerde, yaptıkları gibi aslâ ( ومل يمتـملمط ف   - ومال 

yapmamalıdır. Çünkü büyük hatâ olup lâhın’dır. 

 

     3- İ d ğ â m 
 

     Lügatde, gizlemek, bir şey’i bir yere koymak ve teşdîd ile iki harfi bir 

harf yapmak ma’nâlarınadır. İstılahda ise, (  ال د غامُم ا د خامُل َ   امو  ام   َ   ال ُمتممامث لم امحمد  اْل مر فـم
ر   َ   ف  ا آلخ  َ   امو  ال ُمتمقامب بـم  İdğâm diye, birbirine mütemâsil veyâ: ال ُمتمجامن سم

mütecânis veyâ mütekârib olan iki harfden birincisini ikincisine idhâl 

edip -müşedded bir harf yaparak- tek bir harf gibi okumaya denir).
134

 
 

     İdğâm’da, birinci harfin sâkin, ikinci harfin müteharrik olması şartdır. 

Bunun aksi olursa idğâm yapılmaz. (   ظململ نام  - ظمنـمن ُتم ) misâllerinde olduğu 

                                                 
133 -Tercüme-i Cezerî,ss.28 
134 -İdğâmı, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (  ل ُط ال د غامُم خم َ   ام   َ   امو  ال ُمتمقامب بـم َ   ال ُمتممامث لم اْل مر فـم  :İdğâm diye, 

birbirine mütemâsil veyâ mütekârib olan iki harfin -birincisini ikincisine- karıştırarak -okumakdır-). 

      Tecvîd-i Edâiyye,ss.14. 
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gibi. Eğer her ikisi de müteharrik olursa yine idğâm yapılmaz.          

 misâllerinde olduğu gibi. Eğer sâkin olan birinci ( مام سملمكمُكم   – فامق ُصص  ال قمصمصم )

harf, Harf-i medd olursa yine idğâm yapılmaz. (   آممنُوا ومعمم لُوا – ف  يـمو م ) 

misâllerinde olduğu gibi.
135

 

 

     Gerek bir kelimede ve gerekse iki kelimede -bilâ hâil- birbirine 

kavuşan iki harfin, mahrecleri ve sıfatları aynı olursa onlara 

mütemâsileyn veyâ misleyn; mahrecleri aynı olup sıfatları ayrı ayrı 

olursa onlara mütecâniseyn; mahreclerinde veyâ sıfatlarında birbirine bir 

benzerlik ve yakınlık olursa onlara da mütekâribeyn denir.
136

 
 

     Bundan dolayı idğâm üç nevîdir: Birincisi, İdğâm-i misleyn’dir. 

İkincisi, İdğâm-i mütecâniseyn’dir. Üçüncüsü ise, İdğâm-i 

mütekâribeyn’dir. Ba’zıları, İdğâm-i mütecâniseyn’i, İdğâm-i 

mütekâribeyn’e derc edip idğâm, İdğâm-i misleyn ve İdğâm-i 

mütekaribeyn olmak üzere iki türlüdür, derler.
137

 

 

     a- İdğâm-i misleyn 
 

فمةا  )      َ   مما ات مدام مم رمجاا ومص  ثـ لم  İdğâm-i misleyn diye, mahrecleri ve: ا د غامُم ال م 

sıfatları aynı olan iki harfin -birincisi sâkin ikincisi müteharrik olarak- 

birbirine uğrarsa, -birincisini ikincisine idhâl edip müşeddet bir harf gibi 

                                                 
135 -“Mütecânis ve mütekârib olan iki harf, birbirine -birincisini ikincisine- kalb olunduktan sonra 

idğâm edilmiş olduğu için, mütecâniseyn veyâ mütekâribeyn dediğimiz idğâmlar da, idğâm-i 
misleyn olurlar”. 

     El-Kavlü’s-sedîd fî İlmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd,ss.61. 
136 -“İdğâm yapılan iki harfden birincisine (   غمم غمم  ف يه ) Müdğam), ikincisine: ُمد   (Müdğamün fîh: ُمد 

denir. 

     İdğâm yapılan harflerin ikisi bir kelimede ise, bir tâne olarak yazılır ve tekerrürüne alâmet olmak 

için de üzerine bir şedde konur. (  را ُرُّ ب اْلُ   .misâllerinde olduğu gibi ( ُمغ ي اا  - عمُدو   - امشمدُّ ُحب اا  – بمب نام آممن ا – امْل 

Eğer idğâm yapılan harfler, birbirine mükârin olan ayrı ayrı iki kelimede iseler, ayrı olarak yazılırlar 

ki bu halde şeddeye lüzum kalmaz. ( م  – ا ض ر  ِ  ب َمصامكم  – آومو ا ومنمصمُروا امبمتـُُهم  فممام بمِب  ت  جت   misâllerinde ( ا ذ  ذمهمبم  – 

olduğu gibi. ( آومو ا ومنمصمُروا ) misâlinde, cemi’ (   وامو :Vâv) ının elifi, yalnız yazıda olduğu için, idğâma 

mâni’ değildir. 

     İdğâm, kalkale’ye mâni’dir. (   ُت ُت   - عامهمد   misâllerinde olduğu gibi ki, bunlarda idğâm ( ُعد 

yapıldığından kalkale yapılmaz”.   El-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd,ss.57-60. 
137 -İdğâm, iki kısımdır: Birisi, -İdğâm-i sağîr’dir ki mütemâsileyn veyâ mütecâniseyn veyâ 
mütekâribeyn olan iki harf, bir veyâ iki kelimede vâki’ olup evvelkisi sâkin olursa ona denir. Bunun 

için İdğâm-i sağîr, üç türlüdür-. Diğeri de İdğâm-i kebîr’dir ki mütemâsileyn veyâ mütecâniseyn 

veyâ mütekâribeyn olan iki harf, bir veyâ iki kelimede vâki’ olup her ikisi de müteharrik olursa ona 
denir. Bu halde birinci harf sâkin yapılarak ikinci harfe idğâm edilir.  

     Bu husûsda faza ma’lûmât için bak: Kitâb-i Güzîde,ss.24-28. 
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okumaya- denir).
138

 Bu halde idğâm vâcib’dir. (  فممام  –فماض ر  ِ  ب ه   –آومو ا ومنمصمُروا
مت  جت   ا ذ  ذمهمبم الل –ن  ْنم ُن ا   –مامل يمه  هملمكم  –امبمتـُُهم  بمِب   ) misâllerinde olduğu gibi. Fakat 

bunlardan (  ممال يمه  هملمكم ) gibi misâllerde, muhtar olan kavil, vakıf 

olunmakdır. 
 

     Mîm-i sâkin (   م يم :Mîm) e, Nûn-i sâkin (   نُون :Nûn) a uğrarsa, İdğâm-i 

misleyn mea’l-ğunne olur. (  ُه ن  نـُؤ م نم لم  ) ve ( عملمي ه م  ُمؤ صمدم  ) misâllerinde olduğu 

gibi. Tenvin, (  .Nûn) a uğrarsa, İdğâm-i mea’l-ğunne olur: نُون   

 

     b- İdğâm-i mütecâniseyn 
 

فمةا )      تـملمفام ص  َ   مما اَّت مدام مم رمجاا وماخ   ,İdğâm-i mütecâniseyn diye: ا د غامُم ال ُمتمجامن سم

mahrecleri aynı olup sıfatları ayrı ayrı olan iki harfin -birincisi sâkin 

ikincisi müteharrik olarak- birbirine uğrarsa, -birincisini ikincisine idhâl 

edip müşeddet bir harf gibi okumaya- denir).
139

 Bu halde de idğâm 

vâcib’dir. ( م بـم تـم  د  قم  – نام َم مم  ب  كم اب   ِنم  بُـ  يام  –ة  فم ئ  طام  ت  لم قام  – ا اللم وم عم دم  ت  لم قم ثـ  ام    ( م  تُ م  لم ظم  ذ  ا   – َ 

misâllerinde olduğu gibi. Fakat bunlardan ( يـمل همث  ذمل كم   ) gibi misâllerde, 

izhâr da câizdir. 
 

     Not: İdğâm yapılan harfleri okurken, ikinci harfin sedâsı zâhir olur. 

Meselâ, (   دامل :Dâl) harfi sâkin olarak müteharrik olan ( تامء :Tâ’) harfine 

uğrarsa, idğâm edilerek ( تامء :Tâ’) harfinin sedâsı verilir ve sâkin olan        

) .harfinin kalkalesi icrâ’ olunmaz (Dâl: دامل   ) امبمد  ُت    ) misâlinde olduğu gibi 

ki bu ( امبمت  ُت    ) gibi okunur. Diğerlerinde de aynı kâıde cârîdir. Yalnız           

طامء  ) :Dâ’) harfi sâkin olarak müteharrik olan ( تامء :Tâ’) harfine uğrarsa, 

bu halde ( طامء :Dâ’) harfinin kuvveti ( تامء :Tâ’) harfi üzerine zâhir olur ve 

bu vaziyetde de idğâm, tam ma’nâsı ile cârî olmaz. ( بمسمط تم   ) misâlinde 

olduğu gibi. Çünkü idğâm, iki türlüdür: Birincisi, İdğâm-i tam veyâ 

idğâm-i kâmil’dir. İkincisi ise İdğâm-i ğayr-i tam veyâ idğâm-i nâkıs’dır. 
 

     Eğer harf-i evvel harf-i sânîde zâten ve sıfaten derc olursa, ona 
idğâm-i kâmil denir. ( ومد ت  طامئ فمة   –امن  الم ا لمهم ا ال  الل  –ا ذ  ظملممُوا  –ا ذ  ذمهمبم الل   ) 
misâllerinde olduğu gibi. 

                                                 
138 -Harf-i medd’ler bundan müstesnâ olup idğâm edilmezler. 
 harfinin gayrisine uğrayan Lâm-i gayr-i ta’rîf ile Hurûf-i halk, bundan müstesnâ olup (’Râ: بامء )- 139

idğâm edilmezler. 
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     Eğer harf-i evvel harf-i sânide zâten derc olup da sıfaten derc 

olmazsa, ona da idğâm-i nâkıs denir.( َ ممل   –امحمط تم  –بمسمط تم  –املم  ُْن ُلق ُكم     –ممن  يـم
     ,misâllerinde olduğu gibi. Burada, derc olmayan sıfatdan murat (م ن  ومال  

طامء  ) :Dâ’) harfinde idbâk sıfatı; (   قامف :Gâf) harfinde isti’lâ’ sıfatı;              

 harfinde ve tenvînde de ğunne sıfatıdır. Bu bakımdan, bu (Nûn : نُون   )

harflerin sıfatlarının, kendilerinden sonra gelen harflerin sıfatlarından 

kuvvetli olması, yapılan idğâmın, İdğâm-i kâmil olmasına mâni’dir.
140

 

 

     c- İdğâm-i mütekâribeyn 
 

     ( َ   مام تمقامبمبام مم   فمةا ـا د غامُم ال ُمتمقامب بـم رمجاا امو  ص  خ  :İdğâm-i mütekâribeyn diye, 

mahreclerinde veyâ sıfatlarında birbirine bir benzerlik ve yakınlık olan 

iki harfin birincisi sâkin ikincisi müteharrik olarak birbirine uğrarsa,                 

-birincisini ikincisine idhâl edip- müşedded bir harf gibi okumaya denir). 

Bu halde de yine idğâm vâcib’dir. ( ُلق ُكم  ـاملم  نم   َمُه اللُ   –ُقل  بم ِا  –خ  بمل  بمفـم ) 

misâllerinde olduğu gibi.
141

 
 

     Kezâlik, ( اا يـمرمُه   َ ممل   –خمْي   –م ن  مامء   –عمذام ِ  ُمق يم   –م ن  ومال   –ب  ومتمب  ـم هـامِب  لم  –ومممن  يـم
ن امت  نمَ يم   م ن  نامب   –جم ) misâllerinde olduğu gibi ki, bunlara, ileride görüleceği 

vechile İdğâm-i mea’l-ğunne denir. Çünkü Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, 

İdğâm-i mea’l-ğunne harfleri olan ( َيم نُو  :ى م ن و  ) harflerinden birine 

uğramışdır. 
 

     Kezâlik, ( َم  –م ن  لمُدن ُه   يم   –ه م  ـ  م ن  بمب   –ُهدىا ل ل ُمت ق  بمُؤف  بمح  ) misâllerinde olduğu 

gibi ki, bunlara da, ileride görüleceği vechile İdğâm-i bilâ ğunne denir. 

Çünkü Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, İdğâm-i bilâ ğunne harfleri olan            

( لمر   :ل ب   ) harflerinden birisine uğramışdır. 

 
     Fakat harf-i evvel, Hurûf-i halk’dan biri olursa, idğâm câiz olmaz.       

( ُه    .misâllerinde olduğu gibi ( بمب نام الم تُز غ  قُلُوبمنام  –بمب نام اف ر غ  عملمي نام  –سمباح 

                                                 
140 -El-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd,ss.62. 
141 -Burada, idğâmın yapılabilmesi için, sâkin olan (   المم :Lâm) harfinin müteharrik olan ( بامء :Râ’) 

harfine uğraması lâzımdır. Eğer bunun aksine olarak, sâkin olan ( بامء   Râ’) harfi müteharrik olan         

) .harfine uğrarsa, idğâm yapılmaz (Lâm: المم   ) ن ب كم وم   تـمغ ف ر  ل ذم اس  ) misâlinde olduğu gibi.  Kezâlik, Sûre-i 

Müdaffifîn’deki ( بمل  بمانم   ) âyet-i kerîme’si de sekte ile okunduğu için, idğâm yapılmaz. 
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     ( ُلق ُكم  ـخ  املم  نم   ) misâlinde, idğâm vâcib’dir. Fakat (   قامف :Gâf) harfinde, 

isti’lâ’ ve adem-i isti’lâ’ câizdir. (  ,misâllerinde ise ( تم ط  رم فـم  –بمسمط تم  –امحمط تم  

idğâm da, idbâk da vâcib’dir.
142

  
 

     Elif-lâm, ya’nî Lâm-i ta’rîf, hernezaman şu ondört harfden birisine 

uğrarsa idğâm vâcib olur. Bu harflere Hurûf-i şemsiye denir ki, ( ُتب  ُث  دمع   
م  َم نـم  هم لم  ن  ظم   ِم طام  ف  ي  ضم  بم د  صم  م  ش   – ةا َم ذمن باا بممىم ز د  ُس   ) beytinin ilk harfleri, ya’nî              

( ت ث د ذ ب ز س ش ص ض ط ظ ل ن  ) harfleridir. Bu ondört harfden (   نُون :Nûn) 

harfine uğradığı zaman da, İdğâm-i mea’l-ğunne vâcib olur. ( املنا ُس   ) 

misâlinde olduğu gibi.
143

  Eğer Lâm-i ta’rîf, Hurûf-i şemsiyye’en başka 

diğer ondört harfe, ya’nî (           beytinin harfleri olan ( امب ع  حمج كم ومخمف  عمق يممهُ  

( ا  ِ غ ح ج ك و خ ف ع ق ى م ه   ) harflerinden birisine uğrarsa, idğâm 

yapılmaz. Bu halde izhâr etmek vâcib olur. 
 

     Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, (   المم :Lâm) ile ( بامء :Râ’) harflerinden birisine 

uğrarsa, İdğâm-i bilâ ğunne vâcib olur.
144

 Eğer, (   م يم :Mîm) ile (   نُون .Nûn) 

harflerinden birisine uğrarsa, İdğâm-i mea’l-ğunne vâcib olur.
145

 Eğer      

 harflerinden birisine uğrarsa, idğâm etmek vâcib (’Yâ: يامء ) ile (Vâv. وامو   )

olur. Fakat bu son halde, mea’l-ğunne ile idğâm olması daha evlâdır. 

Bunu, Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs üzere ğunne ile berâber okumak, 

ya’nî İdğâmi mea’l-ğunne olarak okumak, lâzımdır. 
 

     ( نم ومال قملمم   –يمسم ومال ُقر آن   –مم سم طم   ) misâllerinde, idğâm da, izhâr da câizdir. 

Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs üzere, izhâr ile okumak lâzımdır. Fakat 

yalnız İmâm Hamze ( طسم   ) de İzhâr yapar, diğerleri yapmaz. (Zübde) 

     Not: Nûn-i sâkin ile (   وامو :Vâv) veyâ ( يامء :Yâ’) harflerinden birisi bir 

kelimede vâki’ olursa, bu halde idğâm etmiyerek izhâr ile okumak vâcib 

olur. ( ن وامن    ُدن يام  –بـُن يامن   –ق ن وامن   –ص  ) kelimelerinde olduğu gibi. 

                                                 
142 -Bu husûsda fazla ma’lûmât için bak: Tecvîd-i Edâiyye,ss.15-16. 
143 -Lâm-i ta’rîf’in gayri olan (   المم :Lâm) harfi, ya’nî Lâm-i ğayr-i ta’rîf, (   نُون :Nûn) ile ( تامء :Tâ’) 

harfine ve diğerlerine uğrarsa, idğâm olunmaz, izhâr olunur. ( املُوا   َمم   –ُقل  تَم قـُل نام  –ُقل  نـم ) misâllerinde 

olduğu gibi. 
144 -Ba’zı kurrâ’ ındinde, İdğâm-i mea’l-ğunne de câiz olur. 
145 -Burada, teşdîdlerin zamânı, iki harfden az, bir harfden ziyâde olmalıdır. Fakat Râ’-i 
müşeddede’nin zamânı, diğer teşdîdlerin zamânından biraz daha ziyâdedir. Bununla berâber iki 

harfden ziyâde, ya’nî iki harf miktârından fazla değildir. Burada ifrât ve tefrîtden sakınmak lâzımdır. 
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     4- İ h f â ‘ 
 

     Lügatde, gizlemek ve setr etmek ma’nâlarınadır. İstılahda ise,            

( م ا ال د غامم  وما ال ظ هامب  عامب يمة  عمن  الت ش د يد  ممعم بمقامء  ال ُغن ة    َ فامُء حاملمة  بـم ال خ   İhfâ’ diye, ğunne’nin:  ام  

bekâsı ile teşdîdden ârî olarak, idğâm ile izhâr arasındaki bir hâle,             

-kırâete- denir).
146

  Ya’nî, ihfâ’ harflerinden birini söylerken, savtını, 

gizli ve gâyet zaîf söylemeye denir. İhfâ’ sıfatı, zaîf sıfatların hepsinden 

daha zaîf bir sıfatdır. Bu sıfatın harfleri, -aşağıda geleceği vechile- onbeş 

harfdir ki bu harflerin isimlerine ( خمف ى   :Hafî) denir. 

 

     İhfâ’, izhâr ile idğâm arasında, zaîf bir sıfatdır. Hernezaman Tenvîn 

veyâ Nûn-i sâkin, şu onbeş harfden birine uğrarsa, ihfâ’ yapmak vâcib 

olur. Bu onbeş harf, ( ام كمرممام  ص ف  ذام ثمنام   ضمع  ظامل ماا ز د  تُقام ُدم  طامل باا فـمتـمرمى –جُودم شمخ ص  قمد  سم ) 

beytinin evvelki harfleri, ya’nî ( ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك   ) 

harfleridir. Fakat ( خامء :Hâ’) ile (   َ  ,Ğayn) harflerinden birine uğrarsa: غم

ihfâ’ (veyâ izhâr) yapmak câiz olur.
147

 Eğer Mîm-i sâkin ( بامء :Bâ’) 

harfine uğrarsa, yine ihfâ’ yapmak lâzımdır ki (   م يم :Mîm) harfinin 

ihfâ’sı, (   نُون :Nûn) harfinin ihfâ’sı gibidir. ( ا ن  بمبـ ُهم  ِب  م    ) misâlinde olduğu 

gibi. 

 

     Tenvîn
148

 ile Nûn-i sâkin’in ihfâ’sı, zâtları bi’l-külliyye gidip ğunne 

sıfatları bâki’ kalmak sûretiyle olur. Bunun için dil ucu -hattâ ortası ve 

âhiri- aslâ bir yere değmeyip boşta olmalıdır. Dilin bu hâline -ta’rîfde de 

geçtiği vachile- (Hâlet) derler.
149

  Fakat, -Mîm-i sâkin’in ( بامء :Bâ’) 

harfine uğraması hâlinde- Mîm-i sâkin’in ihfâ’sı, zâtını bi’l-külliyye 

gidermeyip, dudakları birbirine pek basmayıp ve mâkablinde vâki’ olan 

harfi işbâ’ etmeyip, zâtını cümlede setr etmekle olur. (Bu husûs, İklâb 

bahsinde de aynıdır). ( م  ِب  م  ا ن  بمبـ هُ   ) ve (  misâllerinde olduğu ( تـمر م يه م  ِب  جامبمة   

                                                 
146 -İhfâ’ sıfatını şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: ( د يدم ف يه    م ا ال د غامم  وما ال ظ هامب  فمالم تمش   َ فامُء حاملمة  بـم ال خ  ام   :İhfâ’ 

diye, teşdîdsiz olarak idğâm ile izhâr arasındaki bir hâlet’e -kırâete- denir-). Dürr-i Yetîm’den. 

      Burada hâlet’den murad, Tenvîn ile Nûn-i sâkin’in zâtlarını, telâffuzdan bi’l-külliyye giderip 
ğunne sıfatını, geniz kovuğundan okumakdır. Zat’dan murad, mahrec’dir. İdğâm’dan murad,   

İdğâm-i tam’dır ki harf-i evvelin zâtını ve sıfatını, harf-i sânîde derc etmekdir. İzhâr’dan murad da, 

harfin zâtını ve sıfatını, kendisi ile bâki’ bırakmakdır. 
147 -Bak: Aşağıda gelecek olan izhâr bahsine. 
148 -Tenvîn diye, te’kîd için olmayarak, âhirin harekesine tâbi’ olan Nûn-i sâkin’e denir. 
149 -İhfâ’yı yapma yolu şöyledir: Alt çeneyi sıkmıyarak tabiati üzere bırakıp, dile aslâ amel 
ettirmiyerek ve mâkablinde vâki’ olan harfleri işbâ’ etmiyerek, ğunneyi, geniz kovuğundan, 

sıkmıyarak ve dağıtmıyarak çıkarmak sûretiyle olur. 
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gibi. Bu hallerde, Mîm-i sâkin, ister Mîm-i asliyye olsun, isterse Nûn-i 

sâkine’den kalb olunan (   م يم :Mîm) olsun, hep aynıdır. ( ا ن  بمبـ ُهم  ِب  م    ) ve       

(  misâllerinde olduğu gibi. Mîm-i sâkin’in ihfâ’sını, izhâr-i ( ة  بم جام ِب    م  يه  م  ر  تـم  

mea’l-ğunne etmek hatâdır. Burada dudaklar birbirine hiç değmezse        

 olur ki bu, haram olan bir (Vâv: وامو   ) harfi tamâmen kaybolup (Mîm: م يم   )

Lahn-i celî’dir. Bundan şiddedle sakınmak lâzımdır. Mîm-i sâkin’i, izhâr 

etmek, dudakları birbirine kuvvetlice basmak sûretiyle olur.                        

( مم   م دم َم  –ُهم  ف يه   –فمدم  .misâllerinde olduğu gibi ( امم  ف يه   –عملمي ه م  ومالم الض املا

 

     Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, İhfâ’ harflerinden birine uğradığı zaman, 

ihfâ’nın zamânı
150

 tamam olmadıkça, o harfin mahrecine vurmakdan 

kaçınmak lâzımdır. ( امنـ ُفسمُكم    ) misâlinde olduğı gibi. 

 

     Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, (   قامف :Gâf) ile (   كامف :Kâf) harflerinden 

birine uğrarsa, ihfâ’nın zamânı tamâm olmadıkça, dilin, üst damağa 

kapanmasından çekinmek lâzımdır. 
 

     Not: (   نُون :Nûn) ile (   م يم :Mîm) harflerinden başka, diğer harflerde, 

ğunne yapmak hatâdır. Meselâ, ( ين    َم بم ِا  –يـمو م  الدا ال َاملمم  ) gibi misâllerde, 

müşedded olan ( بامء :Bâ’) ve (   دامن :Dâl) harflerini, ğunneli veyâ (   المم :Lâm) 

harfi gibi beyyine’li okumak hatâdır. Bunları bu hatâdan kurtarmak için  

 ,harflerini söylerken, mahreclerini kuvvetli sıkıp (Dâl: دامل   )ve (’Bâ: بامء )

dil ve dudakları kemik gibi tutup, savtlarını genize bırakmıyarak, ağzı 

açıp dişleri salmakla olur. 
 

     Kezâlik, ( ب ْي     gibilerin vakfı hâlinde, Yâ’-i ( يم  ح  بم  – ين  لدا ام  – خم

meddiyye’lerde ğunne getirmek da hatâdır. Ağzı açık tutmak sûretiyle 

bunları ğunne’den kurtarmak lâzımdır. 
 

     Bir harfde ğunne olup olmadığını şu şekilde anlarız: O harfi söylerken 
burnu sıkarız. Bu halde genizde, savt, sıkılıp soluğa sıklet verirse, o 
harfde ğunne vardır, denir. Eğer genizde, soluğun sıkılmasının eseri 
yoksa, o harfde ğunne yokdur, denir. 
 

     Mîm-i sâkin, ( فامء :Fâ’) ile (   وامو :Vâv) harflerinden birine uğrarsa, 
idğâm veyâ tahrîk veyâ ihfâ’ veyâ sekte yapmakdan sakınmak lâzımdır.   

                                                 
150 -İhfâ’nın zamânı, iki harf zamânından az, bir harf zamânından ziyâde olmalıdır. Bunlarda ifrât ve 

tefrîd’den sakınmak lâzımdır. 



 66 

( َم  –امم وامت     م  ـ ه  ف  طُغ يامن ُهم  ُمدُّ ـيم  –عملمي ه م  ومالم الض املا ) gibilerde yaptıkları gibi 
yapmamalıdır. Çünkü bunlarda, izhâr yapmak vâcib’dir.

151
 

 

     5- İ z h â r 
 

     Lügatde, bir şey’in her husûsunu âşikâre etmek ma’nâsınadır. 

İstılahda ise, (     َ م اْل مر فـم  َ ن ف صامُل تمبامُعداا بـم ال ظ هامُب ُهوم ا ال  ام   : İzhâr diye, iki harfin arasını 

birbirinden ayırıp -ihfâ’sız ve idğâmsız olarak- okumaya denir). Ya’nî, 

izhâr harflerini söylerken, savtını, âşikâre ve kavice okumaya denir. 

İzhâr sıfatı, kuvvetli bir sıfatdır. Bu sıfatın harfleri, altı tâne olup Hurûf-i 

halk denilen ( ا ح خ ع غ ه   ) harfleridir. Bu harflerin isimlerine, (  ظامه ر: 

Zâhir) denir. 
 

     Hernezaman Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, bu altı harfden birisine 
uğrarsa, izhâr etmek vâcib olur. ( غمفُوب  حمل يم   –ممن  آممنم  –م ن  خمو ف    ) misâllerinde 
olduğu gibi. 
 

     Her harf’de, her sıfat-ı lâzime ve ârıza’da asl olan, izhâr olunmakdır. 

Fakat -idğâm, ihfâ’, iklâb, hazf, kalb, nakl, teshîl, imâle ve ihtilâs gibi- 

bir mâni’ bulunursa, izhâr olunmazlar.
152

  Ancak, bu mâni’lerin vâcib 

veyâ câiz olduğu yerlerin mâadâsında, izhâr etmek vâcib olur. Bunun 

için bu mâni’lerin, câiz olduğu yerlerde izhâr etmek câiz, mecrûh olduğu 

yerlerde izhâr etmek muhtâr, vâcib olduğu yerlerde ise izhâr etmek 

mümteni’dir. Meselâ, (   م يم :Mîm) ile (   نُون :Nûn) harfleri müşedded 

oldukları zaman, bunların ğunnelerini izhâr etmek vâcib olduğundan, 

kendilerini izhâr etmek mümteni’dir. 
 

     Tenvîn veyâ Nûn-isâkin, ( أ :Hemze), ( هامء :Hâ’), (  حام :Hâ) ve                         
(    َ          Ayn) harflerinden birine uğrarsa, izhâr etmek vâcib olur. Fakat : عم
َ    ) ile (’Hâ : خامء )  Ğayn) harflerinden birine uğrarsa, izhâr (veyâ ihfâ’): غم
yapmak câiz olur. 
 

     Mîm-i sâkin, (   م يم :Mîm) ile ( بامء :Bâ’) harflerinden gayrisi olan bir 

harfe uğrarsa, yine izhâr etmek vâcib olur. (  –عملمي ه م  غمْي   ال ممغ ضُو ِ   –لمُكم  د ين ُكم   
ُد  َم  –امْل مم  عملمي ه م  ومالم الض الا ) misâllerinde olduğu gibi. 

                                                 
151 -Mîm-i sâkin, ( بامء :Bâ’) harfine uğradığı zaman, ihfâ’ yapmak (dudak ihfâ’sı yapmak) evlâ ise de, 

izhâr etmek vâcib (lâzım) diyenler de vardır. 

      Kezâlik, Mîm-i sâkin, ( بامء :Ba’) harfine uğradığı zaman, izhâr etmek (dudak izhârı yapmak) evlâ 

ise de, izhâr ve ihfâ’ olması câizdir veyâ ihfâ’ etmek evlâdır, diyenler de vardır. 
152 -Burada, izhâr’dan maksad, harfin zâtını ve sıfatını, kendisi ile birlikde bâki’ bırakmakdır. 
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     Bundan başka ( يام امبمت    ) de yâ-i mahzûfe’yi, ( قاملم   ) de vâv-i maklûbe’yi,  

( يمقُوُل    ) de (   قامف :Gâf) harfinin sükûn-i aslî’sini ve (   وامو :Vâv) harfinin de 

hareke-i menkûle’sini, ( امءمع جمم ى   –امُؤنـمباُئُكم   –امئ ن ُكم    ) misallerinde de hemze-i 

müsehhele’yi, (                          ,da elif-i hâlisa’yı ve fetha-i halisa’yı ( مُوسىم  

( بامب ُئُكم   –يـمن ُصرُُكم    ) misallerinde de ihtilâs
153

 harekesini, izhâr etmek câiz 

veyâ mümteni’dir. 
 
     Not: İzhâr’ları, ihfâ’ veyâ sekte etmiyerek rıfk ile edâ’ etmek 

lâzımdır. İhfâ’ ve İzhâr’ı terk etmek veyâ lâyık oldukları ehemiyyeti 

vermemek, büyük hatâlardandır. Bu gibi husûsları, ehlinden öğrenerek 

hatâ etmemeye çalışmak gerektir.
154

 

 

     6- K a l b   veyâ   İ k l â b 
 

     Lügatde, çevirmek ve döndürmek ma’nâsınadır. İstılahda ise,               

فامُؤهام ع ن دم ال بامء  ب ُغن ة   ) ق الم ُِ ُهوم قـمل ُب النـ ُون  الس اك نمة  امو  التـ ن و ين  م يماا خامل صاا وما خ  ال   ,İklâb diye : ام  

tenvîn veyâ nûn-i sâkine’yi -( بامء :Bâ’) harfine uğradığı zaman- hâlis           

 (’Bâ: بامء ),-harfini (Mîm: م يم   ) harfine kalb ederek -hâsıl olan o (Mîm: م يم   )

harfi ındinde ğunne ile berâber ihfâ’ etmeye denir ki bu, vâcib’dir).
155

  

İklâb harfi, yalnız ( بامء :Bâ’) harfidir. Hernezaman tenvîn veyâ nûn-i 

sâkin ( بامء :Bâ’) harfine uğrarsa, iklâb olur ve ta’rîfde zikr edildiği vachile 

okunur. ( َ د    ام  -امن  بُوب كم  –م ن  بـم ن يئاا ِب  ْي   –هم  misâllerinde ( امن ب يامءم الل –يـُن بمذمن  لم  –سم يع  بمص 

olduğu gibi. 
 

     Fakat, Mîm-i sâkin ( بامء :Bâ’) harfine uğrarsa, (   م يم :Mîm) harfini ihfâ’ 

yapmak lâzım ise de ğunne ile ihfâ’ etmek muhtardır. ( امم  ب ظامه ر    ) 

misâlinde olduğu gibi.
156

 

                                                 
153 -İhtilâs diye, harekeyi, savt-ı hafî ile okumaya denir ki bu hâle, vakıf hâlinde ravm denir. 

Ba’zıları da, harekenin ekserîsini okumaya ihtilâs ve birazını okumaya da ravm demişlerdir. 

      Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici Zâde, ss.14. 
154 -Bu husûsda, ba’zı kimseler daha da ileri giderek, ihfâ’ ve izhâr’ı terk etmek gibi lahn’ları, 

tahrîmen mekrûh saymışlar ve bunları terk edenlerin âsim olacağını söylemişlerdir. Bunun için ihfâ’ 

ve izhâr’a çok dikkat etmek lâzımdır.    Tercüme-i Cezerî, ss.39. 
155 -İklâb’ı, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: (   ال ق الم ُِ ُهوم قـمل ُب النـ ُون  الس اك نمة  م يماا ُم فامة  ممعم ُغن ة  قـمب لم ال بامء  İklâb : ام  

diye, - بامء :Bâ’ - harfinden evvel vâki’ olan nûn-i sâkine’yi veyâ tenvîn’i, -   م يم :Mîm - harfine kalb 

ederek ğunne ile berâber ihfâ’ etmeye denir).  Dürr-i Yetîm. 
156 -Bak: İhfâ’ bahsine. 
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     7- M e d d  

 

     Lügatde, çekmek, uzatmak ve ziyâde etmek ma’nâlarınadır. İstılahda 

ise, (   ل ة َ مر ف  ممد  م ن  ُحُروف  ال   Medd diye, Harf-i illet’lerden: امل ممدُّ ُهوم ا طاملمُة الص و ت  ِب 

olan Harf-i medd’leri -bir sebeb için, medd-i aslî olan bir elif miktârı 

üzerine-, ziyâde uzatmaya denir).
157

 
 

     Medd’in zıddı olan Kasr ise, kısaltmak ve habs etmek ma’nâsına olup 

harfi uzatmıyarak okumak demektir. Başka bir deyimle Madd-i 

fer’î’lerdeki ziyâdeliği terk ederek Medd-i tabiî olarak okumaya veyâ hiç 

medd etmemeye de, kasr denir. Bunun için kasr, asıldır. Medd ise, bir 

mu’cibe mebni’dir. 
 

     Medd’in mu’cibi, hurûf-i medd ya’nî (   وامو :Vâv), ( يامء :Yâ’), ( ا :Elif) 

harfleridir. Bunun için harf-i medd olmadıkça, medd de bulunmaz. Harf-i 

medd’lerin mu’cib olduğu medd’ler ise, medd-i aslî ve medd-i fer’î 

olmak üzere iki nev’îdir: 
 

     a- Medd-i aslî 
 

     Harf-i medd’en ayrılmayan, -bir elif miktârından ziyâde ve noksan 

olmayan- medd’dir ki buna, Medd-i zâtî veyâ Medd-i tabiî de denir. Bu 

nev’î medd’lerin imtidâdı, bir elif miktârı kadar bir zamandır.
158

 Bir 

harfin önünde harf-i medd’lerden biri bulunur ve harekesi de kendi cinsi 

olursa, o harfi, bir elif miktârı uzatarak okutur.
159

 ( اُوت ينام  – اُوذ ينام   ) 

misâllerinde olduğu gibi. 
 

     Harf-i medd, ba’zan zâhir olur. ( اُوت ينام  –اُوذ ينام  ) misâllerinde olduğu gibi. 

Ba’zan da, -mâkabli müteharrik olan zamirlerde, müennes ism-i 

işâretlerde ve Hurûf-i mukaddaa’ların ba’zılarında olduğu gibi- 

mukadder ya’nî ğayr-i zâhir olur. ( ُه  –همذ ه   –طمهم   لمدم امخ  ) misâllerinde olduğu 

gibi.
160

 

                                                 
157 -Tecvîd-i Edâiyye, ss.18. 

      Harf-i liyn’leri, bir elif miktârından az olmak üzere ziyâde çekmeye de, medd denir. Eğer bir elif 
miktârından ziyâde çekilirse, Medd-i liyn olur. “Ba’zıları Harf-i liyn’lerde, harf-i aslî yoktur, derler. 

Bunlara göre, terk-i medd üzerine ziyâde etmektir ki asıl medd budur”.. 
158 -Bir elif miktârı diye, bir parmak kaldıracak kadar veyâ elif diyecek kadar bir zamâna denir. 
159 -Medd-i aslî, hurûf-i medd için lâzımdır. Çünkü bu harfler, bir elif miktârı çekilmedikçe 

vücudları tahakkuk etmez. 
160 -Bunlardaki medd’lerin hepsi, medd-i tabiî’dir. Çünkü kendilerinden sonra, sebeb-i medd olan 
hemze veyâ sükûn’dan birisi gelmemişdir. Eğer, kendilerinden sonra sebeb-i medd’den birisi gelmiş 

olsaydı, o zaman medd-i fer’î olurdu. 
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     Zamîrin mâkabli müteharrik ise, medd-i aslî üzere medd olunur.         

( هُ  –م ن  ع ن د ه   –ك تامبُُه    لمدم  misâllerinde olduğu gibi. Eğer, mâkabli ( امخ 

müteharrik olan zamirden sonra sebeb-i medd’en biri gelirse, medd-i 

fer’î üzere medd olunur.
161

 ( ام شامءم   ُه ا ال  ب ا ذ ن ه   –م ن  ع ل م ه  ا ال  ِب  ع ن دم ) misâllerinde 

olduğu gibi. Eğer, zamîrin mâkabli sâkin olursa, kasr olunur. ( ن ُه   عملمي ه   –م  ) 

misâllerinde olduğu gibi. 
 

     Not: Zikr olunan bu kâıdelerin hilâfına olarak Sûre-i Zümer’de                

( يـمر ضمُه لمُكم    ) zamîri, kasr olunur ve Sûre-i Fürkân’da ( ه  ُمهامناا    ٍ ف  ) zamîri, 

medd olunur.
162

 Kezâlik, Sûre-i Hud’daki ( قمُه   مام نـمف  ), Sûre-i Ahzâb ve 

Alâk’daki ( ) Sûre-i Meryem ve Şuarâ’daki ,( ه  لم  يـمن تم   لم  تـمن تمه    ) lâfızları, medd 

olunmazlar. Çünkü nefs-i kelimeden olup zamir değildirler. 

 

     b- Medd-i fer’î 
 

     Medd-i aslî’nin miktârını ziyâdeleştirecek bir sebeb-i hâvî olan 

medd’ir ki buna, Medd-i mezîd veyâ Medd-i medîd de denir. Burada zikr 

olunan sebebe, Sebeb-i medd denir ki Hemze ve Sükûn’dur.
163

 Bunun 

için Harf-i medd’en sonra Hemze veyâ Sükûn gelirse, Medd-i fer’î olur 

ve dört elif miktârı çekilir.
164

 ( َم   هام امنـ ُتم   –حامفا ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     Med-i fer’î’ler, Sebeb-i medd i’tibâriyle dört nev’îdirler. Bunlardan 
ikisi, Sebeb-i medd’in Hemze olmasına göredir ki Medd-i muttasıl ve 
Medd-i munfasıl diye iki kısma ayrılır. Diğer ikisi ise, Sebeb-i medd’in 
Sükûn olmasına göredir ki Medd-i lâzım ve Medd-i ârız diye iki kısma 
ayrılır. 
 

     Medd-i muttasıl: Harf-i medd’en sonra Sebeb-i medd’en Hemze 
gelir ve her ikisi de bir kelimede bulunursa, ona Medd-i muttasıl denir. 
Medd-i muttasıl’ın medd’i, vâcib’dir. ( ىءم  –سامءم  –ُسوءم   س  ) misâllerinde 
olduğu gibi. 

                                                 
161 -Medd olunan zamîr ile diğer bir kelime arasında iki sâkin ictimâ’ ederse, zamîr medd olunmayıp 

kasr olunur. ( امن ُه اْل مقُّ  –ب ه  الل ُ   ) misâllerinde olduğu gibi. Müennes ism-i işâret olan ( همذ ه    ) kelimesi 

de, aynı hukümdedir. 
162 -“Bizim kırâetimizce ( يـمر ضمُه   ) fiilinden cezmen sâkıt olan elif, hukmen mevcut gibi olduğundan       

( يـمر ضماُه   ) lâfzının ( هامء   :Hâ’) sı, medd olunmaz”.  

      El-Kavlü’s-sedîd fî İlmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd,ss.45.  
163 -Hemze ve Sükûn hakkında, aşağıda gelecek olan Sebeb-i medd bahsine bak. 
164 -“Üç elif miktârı çekilir diyenler, Medd-i aslî’den sonrasını murad etmişlerdir”.  

      El-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd,ss.43. 
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     Medd-i munfasıl: Harf-i medd’en sonra Sebeb-i medd’en Hemze 
gelir ve her ikisi de ayrı ayrı kelimelerde olursa, ona Medd-i munfasıl 
denir. Medd-i munfasıl’ın medd’i, câiz’dir. ( ىلم الل   

يام أم يُّهام  –ا نا أمخامُف  –تُوبُوا ا  ) 
misâllerinde olduğu gibi.

165
 

 

     Medd-i lâzım: Harf-i medd’en sonra Sebeb-i medd’en Sükûn-i lâzım 
gelirse, ona Medd-i lâzım denir ki ister vakıf hâlinde, ister vasıl hâlinde 
olsun, Medd-i fer’î ile medd olunur. Medd-i lâzım’ın medd’i, 
vâcib’dir.

166
 ( آل  امق ُة  –نم آ   َم ومالم الض الا  –امْل  ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     Medd-i ârız: Harf-i medd’en sonra Sebeb-i medd’en Sükûn-i ârız 
gelirse, ona Medd-i ârız denir ki vakıf hâlinde Medd-i fer’î ile, vasıl 
hâlinde de Medd-i aslî ile medd olunur. Çünkü bu nev’î medd, vakıf 
hâline mahsusdur. Bunun için buna, Medd-i vakfî de denir. Medd-i 
ârız’ın medd’i, câiz’dir.

167
 ( َ لمُمونم   ين   –يـم َُ  –يـمو م  الدا  َ تم نمس  ) misâllerinde olduğu 

gibi. 
 

     Medd-i liyn: Harf-i liyn’den sonra Sebeb-i medd’den Sükûn gelirse, 

ona da Medd-i liyn denir.
168

 Medd-i liyn’in medd’i, câiz’dir.         

                                                 
165 -Mâkabli müteharrik olan zamîrlerde, Harf-i medd, -mâkablinin harekesine göre- ba’zan Vâv-i 

mukaddere, ba’zan da Yâ’-i mukaddere olur. Bunun için mâkabli müteharrik olan zamîrlerden 

sonra, Sebeb-i medd’en Hemze gelirse, yine Medd-i munfasıl olur. Müennes ism-i işâret olan ( همذ ه    ) 

kelimesi de, aynı hukümdedir. ( ام ش  ُه ا ال  ب ا ذ ن ه   –امءم م ن  ع ل م ه  ا ال  ِب  ا ن  همذ ه  اُم ـُتُكم   –ع ن دم ) misâllerinde olduğu 

gibi. 
166 -Medd-i lâzım, dört nev’îdir. 

      1-Medd-i lâzım kelime-i müsakkale’dir. ( امق ُة   َم  –امْل  ومالم الض الا ) misâllerinde olduğu gibi. 

      2-Medd-i lâzım kelime-i muhaffefe’dir. ( آلنم   آ   ) misâlinde olduğu gibi. 

      3-Medd-i lâzım harf-i müsakkale’dir. ( يم    ال : امل ف  المم  م  ) lâfzı şerîfinin (  المم :Lâm) harfinde olduğu 

gibi. 

      4-Medd-i lâzım harfi muhaffefe’dir. ( ال : امل ف  المم  م يم    ) lâfz-ı şerîfinin (  م يم :Mîm) harfinde 

olduğu gibi. 
167 -Medd-i ârız’ın medd’i, kelimenin son harfinin harekesine göre, üç nev’îdir. 

      a-Kelimenin son harfi meftûh olursa, tûl, tevessud ve kasr ile okumak câiz olur. ( َ لممُونم   يـم ) 

misâlinde olduğu gibi. 

      b-Kelimenin son harfi meksûr olursa tûl, tevessud, kasr ve ravm ile okumak câiz olur. ( يـمو م  الداين    ) 

misâlinde olduğu gibi. 
      c-Kelimenin son harfi madmûm olursa tûl, tevessûd, kasr, ravm, tûl ile işmâm, tevessûd ile 

işmâm ve kasr ile işmâm câiz olur. (   َُ  َ تم نمس  ) misâlinde olduğu gibi. 

      Ravm diye, ( ُم طملمُب اْل مرمكمة  ب صمو ت  خمف ى      املر و  : Gizli ses ile harekeyi taleb etmeye denir). 

      İşmâm diye de, ( َ دم السُّكُون    َ   بـم مامُم الش فمتـم امُم ا ن ض  ال ْش  ام   : sükûn’dan sonra dudakları ötüre yapmaya 

denir. 
168 -Harf-i liyn diye, mâkabli meftûh olan Vâv-i sâkine ile Yâ’-i sâkine’ye denir. ( كمي فم   –سمو فم   ) 

misâllerinde olduğu gibi. 
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( َ  قامف  حَسق َ   س  َ   صامد  كهيَص –:حام م يم  عم      kavl-i şerîflerindeki ( :كامف  هام يام عم

(   َ ) Ayn) lâfzında ve: عم ومالم نـمو م  –ومالص ي ف  ) lâfızlarında olduğu gibi. 

 

     Sebeb-i medd: 
 

     Medd-i aslî’nin, bir elif miktârından ziyâde çekilmesine sebeb olan 

âmillere, Sebeb-i medd denir ki, lâfzî ve ma’nevî olmak üzere iki 

türlüdür: 
 

     A-Sebeb-i medd-i lâfzî: Bunlar, Harf-i medd’en sonra gelen 

Hemze’ler ile Harf-i medd’lerden ve Harf-i liyn’lerden sonra gelen 

sükûn’lardır.
169

 Bu bakımdan Sebeb-i medd-i lâfzî’ler, Hemze ve Sükûn 

olmak üzere iki türlüdür: 
 

     a-( ء   :Hemze): Harekesi olup -vakıf ve vasıl hâlinde- dâimâ sâbit olan 

.harfidir (Elif: امل ف  )
170

 (  .kelimelerinde olan Hemze’ler gibi ( إال   - إ ن   

 

     b-(  -  ٍ :Sükûn): Harekesiz olmak hâlidir ki alâmeti (  -  ٍ :Cezim) 

denilen işâretdir. Bu da, Sükûn-i lâzım ve Sükûn-i ârız kısımlarına 

ayrılır. 
 

     Sükûn-i lâzım: Hem vasıl hem de vakıf hâlinde sâbit olan (duran) 

sükûn’dur. ( نُون   –قامف   –صامد   –لم  يمل د  وملم  يُولمد    ) kavl-i şerîflerinde olduğu 

gibi. 
 

     Sükûn-i ârız: Vakıf hâlinde sâbit olup vasıl hâlinde sâkıt (zâil) olan 

sükûn’dur. ( َم   ين   –بم ِا ال َاملمم  َُ  –يـمو م  الدا  َ تم نمس  ) kavl-i şerîflerinde olduğu gibi.
171

 

 

     B-Sebeb-i medd-i ma’nevî: Zâhir bir sebeb olmadığı halde, medd’e 

sebeb olan ma’nevî bir âmildir ki bu da iki kısımdır: 

                                                                                                             
      Harf-i liyn’den sonra gelen sükûn, ister sükûn-i lâzım olsun, isterse sükûn-i ârız olsun, hep 

aynıdır. Fakat Harf-i liyn’den sonra gelen sükûn, Sükûn-i lâzım olursa, tûl ve tevessud ile okumak 
câiz olur. Eğer Harf-i liyn’den sonra gelen sükûn, Sükûn-i ârız olursa, -Medd-i ârız’da olduğu gibi- 

kelimenin son harfinin harekesine göre, üç veyâ dört veyâ yedi vecih ile okumak câiz olur. 
169 -Bu nev’î Sebeb-i medd’lerin mu’cîb olduğu medd’ler, beş nev’îdir ki yukarıda -Medd-i fer’î 
bahsinde zikri geçen- Medd-i muttasıl, Med-i munfasıl, Medd-i lâzım, Medd-i ârız, Medd-i liyn’dir. 
170 -Hemze-i vasıl, dâimâ sâbit olmadığından Sebeb-i medd olamaz. ( ُوا   بم تمك  وماس  ) misâlinde olduğu 

gibi. 
171 -Her Hemze Sebeb-i medd olmadığı gibi, her Sükûn da Sebeb-i medd değildir. Bunların Sebeb-i 

medd olmaları, Harf-i medd veyâ Harf-i liyn ile berâber bulunmalarıyle meşrutdur. 
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     a-Ta’zîm ile berâber mübâleğâ’dır. Duâ’da, istiğâse’de ve Kelime-i 

tevhîd’de olur. ( الم ا لمهم ا ال  الل  –ب الل   –املل ُ   ) da olduğu gibi.
172

 

 

     b-Yalnız mübâleğa’dır: (  Lâ-i tebrie) ile bir şey’ nefy edildiği: المء  تـمب  ئمة   

zamanda olur. ( الم بمي بم  –الم شمر يكم لمه    ) lâfızlarında olduğu gibi. 

 

     Buraya kadar zikr olunan esâslara göre medd’ler, dokuz kısımdır:
173

 
 

     1-Medd-i aslî,                             6-Medd-i liyn sükûn-i lâzım, 

     2-Medd-i muttasıl,                      7-Medd-i liyn sükûn-i ârız. 

     3-Medd-i munfasıl,                     8-Medd-i ma’nevî, 

     4-Medd-i lâzım,                          9-Medd-i ibdâl’dir.
174

 

     5-Medd-i ârız, 
 

     Not: Harf-i medd’lerin mâkablinde olan harf çekilmez. Çekilen, 

ancak Harf-i medd’lerdir ki bu harfler üç tânedir: Biri, mâkabli madmûm 

olan Vâv-i sâkine; diğeri, mâkabli meksûr olan Yâ’-i sâkine; öbürü de 

Elif-i meddiyye’dir ki bunun mâkabli dâimâ meftûh olur. ( ت ينام وُ ا  ) 

misâlinde olduğu gibi.
175

 Yâ’-i sâkine ile Vâv-i sâkine’nin mâkabli 

meftûh olduğu zaman, Harf-i liyn olurlar. ( يـ ر     ( سمو فم  –كمي فم   –نـمو م   –خم

misâllerinde olduğu gibi. 
 

     Medd-i lâzım’da olan sükûn, ba’zı mevzîlerde müdğâm olur. Sûre-i 

Neml’de olan ( يـ ر    آلل ُ خم ), Sûre-i Yûnüs’de olan ( للُ  امذ نم لمُكم  آ  ), Sûre-i 

En’am’ın iki yerinde olan ( آالذ كمرمي ن    ) lâfz-ı şerîf’lerinde olduğu gibi. Ba’zı 

mevzîlerde de müdğâm olmaz. Sûre-i Yûnüs’ün iki yerinde olan                  

                                                 
172 -Medd-i ta’zîm’in alâmeti, Lâfzatü’llâh’da olmakdır ki bir elif miktârından ziyâde çekilir. 

Tevessud efdaldir. 

      İstiğâse ( استغاثة   ) : Yardım isteme. 
173 -Bunlara Muttasıl liynî medd’ini de ilâve edersek, medd’ler on kısım olurlar. Harf-i medd-i liyn,   

-cezimsiz ve hemzesiz- kendi cinsi üzerine gelirse, Medd-i temkîn olur ki buna, Muttasıl liynî medd’i 

de denir. ( فمحميوُّا   ) misâlinde olduğu gibi. 
174 -Medd-i ibdâl diye, Harf-i medd’den evvel vâki’ olan Hemze’lerden ibdâl olunan medd’lere denir 

ki bunları, cemî kurrâ’ bir elif miktârı medd ederler. (Yalnız, Verş, üç vecih üzere -tûl, tevessud, 

kasr ile- okur). ( آممنم  –آدممم   ) misâllerinde olduğu gibi. 

     ( آدمم    ) aslında ( م    امئ دم ) idi. Mütecâniseyn olan iki harf ictimâ’ edip birincisi müteharrik, ikincisi 

sâkin olduğundan ikinci harf birincinin harekesi cinsinden yapılarak ikinci hemze elife kalb 

olunmuşdur. 

      Kitâbü’t-Tecvîd fî Kelâmi’l-Mecîd, ss.72. 
175 -Harf-i medd olan bu elif harfi, -Mushaf-i şerîf’lere mahsûs olmak üzere- ba’zan ( ى   ) ve ba’zan 

da ( و   ) şeklinde yazılır.( صملومة   –زمكموة   –حميموة   –ُسكامبمى  –كمفمى    ) lâfz-ı şerîf’lerinde olduğu gibi.  
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( آآلنم ومقمد  عمصمي تم  –آآلنم ومقمد  ُكن ُتم    ) kavl-i şerîf’leri ile
176

 Sûre’lerin evvelinde 

olan Esmâ-i hurûf gibi ki bunlar ( َ   –م يم   –المم    نُون   –صامد   –قامف   –كامف    –س  ) 

harfleri olmak üzere yedi isimdir.
177

 Fakat, bu harflerin ba’zılarının âhiri, 

vasıl hâlinde idğâm olur. ( ال   ) âyet-i kerîme’sinde olduğu gibi.
178

 

 

     Sûre’lerin evvelinde olan Esmâ-i hurûf, ondört tâne olup dört kısma 

ayrılır: 
 

     a-Medd-i lâzım olanlar: Bunlar, yukarıda zikri geçen yedi isim olup     

( َ   –م يم   –المم     نُون   –صامد   –قامف   –كامف    –س  ) harfleridir. 

     b-Medd-i tabiî olanlar: Bunlar da beş harf olup (  ( حام  –بام  –يام  –طام  –هام  

harfleridir. 

     c-Medd-i liyn lâzım olanlar: Bu da bir harf olup (    َ َ   س  حَسق: حام م يم  عم
َ   صامد  كهيَص -قامف   : كامف  هام يام عم ) kavl-i şerîf’lerindeki (     َ عم :Ayn) harfleridir. 

     d-Aslâ kendisinde medd olmayan Elif harfidir ki ( ال   ) kavl-i şerîf’inin 

evvelindeki Elif harfi gibi. 
 

     Not: Medd, iki mertebededir: Birisi tûl, diğeri tevessud’dur ki tûl, 

dört elif; tevessud, üç elif miktârıdır. Tûl, beş elif; tevessud, dört elif 

miktârıdır, diyenler de olmuşdur.
179

 

                                                 
176 -Hafs’dan, yedi yerde Teshîl rivâyet edilmişdir. Bunlardan biri, Sûre-i Fussılet’de olan ( أمءمع جمم ى    ) 

dür. Diğer altısı da, yukarıda zikr olunan Sure’lerdedir ki ikisi ( آلل ُ   ), ikisi ( رمي ن    آالذ كم ), ikisi de           

( آآلنم   ) dir. Bu altı yerde, Hemze-i istifhâm ile Hemze-i vasıl bir kelimede cem’ olmuşdur ki böyle 

yerlerde, cemî kurrâ’ için, iki vecih -Teshîl ve İbdâl- câizdir. 
177 -Bunlara, ( عَ   :Ayn) harfi de ilâve edilirse, sekiz isim olur. 
178 -Medd-i lâzım’da olan sükûn, müteharrik olursa, medd câiz olur. Bunun için Sûre-i Âl-i İmrân’ın 

evvelindeki ( ال   ) nazm-ı celîl’ini, üç vecih olarak okumak câizdir. 

      1-Vakfında, ( المم    :Lâm) ve ( م يم    :Mîm) harfleri, -tûl ile- medd olunur. 

      2- Valsında, iki vecih vardır: 

      a-( المم    :Lâm) harfi -tûl ile- medd olunur. ( م يم    :Mîm) harfi ise -kasr- olunur. 

      b-( المم    :Lâm) ve ( م يم    :Mîm) harfleri -tûl ile- medd olunur. 

      Vasıl hâlinde, ( م يم    :Mîm) harfinin ikinci ( م يم    :Mîm) i, sâkin olduğu ve sâkini de kesre ile 

harekelemek esâs olduğu halde, ta’zîm için, İsm-i Celâl’in hemze’sinin harekesi, mâkablindeki 

Mîm-i sâkin’e nakl edilerek Tefhîm ile okunmuşdur. (Vasıl hâlinde ( م يم    :Mîm) harfini kesre ile 

okumak şâzz’dır. Kitâbü’t-Tecvîd fî Kelâmi’l-Mecîd, ss 60-61). 
179 -Medd’lerin miktârı hakkında şu dört mertebe de rivâyet edilmişdir: Beş elif, dört elif, üç elif, iki 
elif; veyâ üç elif, iki buçuk elif, iki elif, bir buçuk elif; veyâ iki elif, bir elif üç rubu’, bir elif iki 

rubu’, bir elif bir rubu’ miktârıdır ki bunlara Merâtib-i erbea denir. Hulâsâ, tûl, tevessud ve diğer 
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     Medd-i muttasıl’da, Medd-i lâzım’da tûl vâcib’dir. Medd-i 

munfasıl’da, Medd-i ârız’da, Medd-i liyn sükûn-i lâzım’da ve Medd-i 

liyn sükûn-i ârız’da medd câiz’dir. Medd-i ma’nevî’de tevessud vardır. 

Medd-i aslî ile Medd-i ibdâl’de ise kasr vardır ki bir elif miktârı medd 

olunurlar. 

 

     Medd’leri, haddinden az veyâ çok çekmek, yarısını kalın yarısını ince 

okumak, ba’zısını yavaş ba’zısını sür’atli yapmak, ba’zısında savtı 

kaldırıp çeneyi oynatarak ve savtı tağyîr ederek okumak veyâ ( بمع د   ) gibi 

sesi birden çıkarmak, Medd-i tabiî’leri vakıf yaparken medd etmek veyâ 

bir hemze ziyâde etmek
180

, hatâdır. Bunlardan kaçınmak lâzımdır. 

 

     Kezâlik,Tefhîm harflerine mukârin olan ( امل ف    :Elif) ve ( يامء   :Yâ’) 

harflerini çekerken, çeneyi ve dudakları damme edip de vâv-i meddiyye 

gibi okumak da hatâdır. ( َم  –قاملمت  طامئ فمة   –خامل ق  لل ُ ام   حمق يق   –ومالم الض الا ) gibilerde 

yaptıkları gibi yapmamalıdır. 
 

     Sûre-i Meryem ile Sûre-i Şûrâ’nın evvelinde vâki’ olan (     َ عم :Ayn) 

lâfızlarında ve ( خمو ف  –عمقمبـمي ه    ) gibilerde, vakıf hâlinde, tûl veyâ tevessud 

edâ’ ederken ( وماو    :Vâv) ile ( يامء   :Yâ’) harflerini pek sıkmıyarak, aşağı 

meyl ettirmiyerek ve mâkablinde vâki’ olan harfin fethasını işbâ’ 

etmiyerek edâ’ etmek lâzımdır. 

 

     Harf-i medd veyâ Harf-i liyn olmayan yerlerde, medd ihdâs etmekten 

de kaçınmak lâzımdır. Ba’zı kimselerin ( امللُ    ) deki Elif’i, ( بـمُر   امك  ) daki 

Bâ’yı, ( ُُممم د    ) deki Hâ’yı ve Mîm’i, ( د   بمب نام لمكم اْل مم  ) deki Hâ’yı, Tekbîr-i 

şerîf’deki ve ( د ٍ    لل  اْل مم  ) deki Hâ’yı, çektikleri gibi yapmamak lâzımdır. 

 

     8-V a k ı f : 

 

     Lügatde, durmak ve durdurmak ma’nâsınadır. İstılahda ise, ( امل ومق ُف قمط ُع  
 .(Vakıf diye, nefesle berâber sesin kesilmesine denir :الص و ت  ممعم التـ نـمفُّس  

                                                                                                             
dört mertebenin takdîrâtı, muhtelefün fîh’dir. Bunların hakîkati, müşâfehe ile, keyfiyeti de edâ’ ile 

ma’lûm ve vâzıh olur. 
180 -Medd-i tabiî’leri vakıf yaparken hemze ziyâde etmemek için, medd nihâyet bulduğu zaman, dilin 
dip tarafını sıkmamak ve savtı mahrece hasretmeyip yarısını ağızdan, yarısını burundan çıkarmak 

sûretiyle olur. ( عمل يماا كمر  َياا   ) misâllerinde olduğu gibi. 
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     Vakıf’da esâs olan, sükûn üzerine vakıf yapmaktır.
181

 Hareke üzerine 

vakıf olunmaz. Hareke üzerine vakıf yapılamıyacağı için de, vakıf 

hâlinde, son harfleri müteharrik olan kelimeler, -sonu sâkin olan 

kelimeler gibi- sâkin olarak okunurlar ki bu halde o kelime Sükûn-i ârız 

ile sâkin olmuş olur. (   َُ  َ تم ين   –نمس  َم –يـمو م  الدا بم ِا ال َاملمم  ) misâllerinde olduğu 

gibi. 
 

     Tenvîn de, vakıf hâlinde, -iskân kâıdesine tebean- sâkıt olur. Çünkü 

Tenvîn, son harfin harekesine tâbi’ olan bir Nûn-i sâkine’dir. Metbû’ 

gidince tâbi’ de kalmaz. Bu halde iki üstünlü kelimeler, elif üzerine vakıf 

olunurlar.
182

 ( عمذامباا امل يماا  –ومالس مامءم ب نامءا   ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     ( ن سامءا  –ب نامءا   ) gibilerde vakıf yaparken, tenvîn’i hazf edip hemze’yi 

elif’e kalb ederek elif üzerine vakıf yapmalıdır. Fakat ( بمح مةا   ) gibilerde 

vakıf yaparken, tenvîn’i hazf edip tâ’-i te’nîs’i (  ,Hâ’) ya kalb ederek: ءهام  

( هامء   :Hâ’) üzerine vakıf yapmalıdır. Çünkü ( تامء   :Tâ’) harfi ile nihâyet 

bulan kelimelerin sonu yuvarlak ( تامء   :Tâ’) harfi ise, vakfı, ( هامء   :Hâ’) 

harfi üzerine olur. ( ي ممنمة  ام    misâllerinde olduğu gibi. Bu ( ة  ح م بم  – ة  ن  سُ  – ص حام ُِ ال مم

nev’î ( تامء   :Tâ’) harfine Tâ’-i kesîre veyâ Tâ’-i merbûda denir. Eğer           

( تامء   :Tâ’) harfi ile nihâyet bulan kelimelerin sonu açık ( تامء   :Tâ’) harfi ise, 

vakfı, ( تامء   :Tâ’) harfi üzerine olur. ( ي هامت   –املس مموامت    ذامت   –هم ) misâllerinde 

olduğu gibi. Bu nev’î ( تامء   :Tâ’) harfine de, Tâ’-i davîle veyâ Tâ’-i 

mecrûre denir. 
 

     Kezâlik, müfret ğâib zamîri ile nihâyet bulan kelimelerin vakfı 

hâlinde, aynı kâıde icrâ olunarak ( هامء   :Hâ’) üzerine vakıf yapılır.
183

           

( ىم بمب ه   
ا ال  ب ا ذ ن ه   –خمش  ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     Hafs kırâeti’nde, vakıf hâlinde, yedi kelimenin âhirine bir şey’den 

bedel olmıyarak bir elif ilâve olunmuşdur ki bunlarda, bu elif üzerine 

                                                 
181 -Vasıl hâlindeki tahrîke bedel olarak, vakıf hâlinde iskân vardır. İskân diye, müteharrik olan son 

harfi sâkin yapmaya denir ki tahrîkin zıddıdır. İskân’a, teskîn de denir. 
182 -İki üstünlü kelimelerin sonunun elif olması, Resm-i hadd’ın, vakıf hâline tâbî olmasındandır. 

Fakat ( ممو ىلا   ) gibi Elif-i meksûre’liler, ( ب نامءا   ) gibi Elif-i memdûde’liler ve ( تُقامةا   ) gibi Tâ’-i 

merbûda’lılar, bundan müstesnâ’ olarak, Resm-i hadd’a, elif olmazlar. 
183 -Müennes ism-i işâret olan ( همذ ه    ) kelimesinin vakfında da ( هامء   :Hâ’) üzerine vakıf yapılır. 
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vakıf olunur. Vasıl hâlinde ise, elifsiz olarak okunurlar.
184

 Bu yedi 

kelime şunlardır: 
 

     1-Mütekellim vahde zamîri olan ( امنام   ) dir ki bütün mevzîlerde elif 
üzerine vakıf yapılır. 

     2-Sûre-i Kehf’deki ( لمك نا  ُهوم اللُ    ) kavl-i şerîfi.
185

 

     3-Sûre-i Ahzâb’da ( املظُّنُونام   ) kavl-i şerîfi. 

     4-Sûre-i Ahzâb’da ( املر سُوالم   ) kavl-i şerîfi. 

     5-Yine Sûre-i Ahzâb’da ( املس ب يالم   ) kavl-i şerîfi.
186

 

     6-Sûre-i İnsan’da (Dehr’de) ( لم   سمالمس  ) kavl-i şerîfi. (Burada, Hafs’dan 

diğer bir rivâyetde de ( المم    :Lâm) harfinin iskânı ile vakıf yapılır). 

     7-Yine Sûre-i İnsan’da evvelki ( ب يرام قموام   ) kavl-i şerîfi’dir. Sonraki            

( قموامب يرم   ) da, sükûn üzerine vakıf yapılır. 

 

     Kezâlik, Sûre-i Yûsüf’deki ( وملميمكُونمن    ) kavl-i kerîmi ile Sûre-i Alak’daki 

( َمن    فم لمنمس  ) kavl-i kerîmi’nin Nûn-i hafîfe-i te’kîdiyye’si, Mesâhif-i 

kerîme’de, tenvîn şeklinde -( وملميمكُوناا   ) ve ( فمَاا   لمنمس  ) olarak- yazılmış 

olduğundan bunların vakfı da, elif üzerine yapılır. 
 

     Mâkablinin harekesi kendi cinsinden olan Vâv-i müteharrike veyâ 

Yâ’-i müteharrike ile nihâyet bulan kelimelerin vakfında -iskân 

sebebiyle- bir Harf-i medd hâsıl olduğundan bunlar, vakıf hâlinde, 

Medd-i tabiî gibi okunurlar. ( ىم  
 َ ُعوم  –ومممن  مم ىم  –لمن  نمد 

ُهوم  –ه  ) misâllerinde 

olduğu gibi. 
 

     Sonu müşeddet olan kelimelerin vakfında da, tekrîr’e riâyet olunur, 

ya’nî teşdîd’ler gözetilerek okunur. ( املد وام ِا  –بـُنم   –عملمى   –امل ممفمرُّ  –تمب    ) 

misâllerinde olduğu gibi.
187

 

                                                 
184 -Bu yedi kelime, iki üstünlü olmadıkları halde, elif idlâkı ile mersûm oldukları için, elif üzerine 
vakıf yapılırlar. 
185 -Bu ikisinde ya’nî ( امنام   ) ve ( لمك ن ا   ) da, diğer kurrâ’lar da, Hafs’a uyarlar. ( لمك ن ا   ) aslında ( لمك ن  امنام   ) 

idi. Gayr-i kıyâsî olarak Hemze hazf olundu ve Nûn Nûn’a idğâm edilerek ( لمك ن ا   ) oldu. Aslına işâret 

etmek için de, vakıf hâlinde, elif üzerine vakf olunmuşdur. 
186 -Bu son üçünde de, İbn-i Kesîr, Hafs’a muvâfakat eder. 
187 -( تمب    ) gibilerin vakfında, harekenin tamâmını vermemeye dikkât etmek lâzımdır. Bunu, 

ehlinden, müşâfehe ile öğrenmek lâzımdır. 
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     Ba’zı kelimelerin vakfında, sonuna bir Hâ’-i sâkine getirilir ki sükût 

ve tevakkuf ( هاء   :Hâ’) sı ma’nâsına olarak Hâ’-i sekte ta’bîr olunur. 

Sûre-i En’âm’da ( فمب ُهدامُهُم اقـ تمد ه    ), Sûre-i Hâkka’da ( سامب يمه     –ُسل طامن يمه   –ك تامب يمه    –ح 
يمه  مامل   ), Sûre-i Kâria’da ( يمه    مامه  ) kavl-i kerîmlerinde olduğu gibi.

188
 

 

     Kendisinde Harf-i medd bulunan kelimelerin sonundaki Harf-i 

medd’ler üzerine vakf olunursa, bu Harf-i medd’ler, kasr olunarak   

Medd-i tabiî gibi okunurlar. ( ىلم الل   –يام اميُّهام  
ا نا امخامُف  –تُوبُوا ا  ) misâllerinde 

olduğu gibi. 
 

     Vakıf’da, sükûn esâs olmakla berâber, sonu damme ile nihâyet bulan 
kelimelerde işmâm ve ravm ile, kesre ile nihâyet bulan kelimelerde de 
ravm ile de vakıf yapılabilir.

189
 Fakat, böyle kelimelerin âhirlerinin,          

-vakfından evvel- hareke-i asliye ile müteharrik olması lâzımdır. Ravm 
ve İşmâm, Ehl-i edâ’ ındinde müstehâb görülmüşdür. ( ين    َُ  – بـمو م  الدا  َ تم نمس  ) 
misâllerinde olduğu gibi.

190
 

 

     Mevkûfun aleyh olan -ya’nî kendisi üzerine vakıf yapılan- bir harfin 

mâkabli, Harf-i medd veyâ Harf-i liyn olursa: 
 

     a-Madmûm’larda, yedi vecih câiz olur ki bunlar, tûl, tevessud, kasr, 

tûl ile işmâm, tevessud ile işmâm, kasr ile işmâm ve kasr ile ravm’dir.      

(     َُ  َ تم يـ ُر  –نمس  خم ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     b-Meksûr’larda, dört vecih câiz olur ki bunlar, tûl, tevessud, kasr ve 

kasr ile ravm’dir.
191

 ( ين    م ن  خمو ف   –يـمو م  الدا ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     c-Meftûh’larda ise, üç vecih câiz olur ki bunlar, tûl, tevessud ve 

kasr’dır. ( َم   يـ رم  –بم ِا ال َاملمم  الم خم ) misâllerinde olduğu gibi. 

                                                 
188 -Sûre-i Bakara’da ( لم  يـمتمسمن ه    ) lâfz-ı şerîf’indeki ( هامء   :Hâ’), nefs-i kelimedendir. Sûre-i Nûr’da        

( وميـمتـ ق ه    ) lâfz-ı şerîf’indeki Hâ’-i meksûre ise, tefsirlerde, zamir veyâ Hâ’-i sekte olarak 

gösterilmişdir. Zamir olduğuna göre, mâkablinin kesre-i aslî’si i’tibâriyle meksûr kalmışdır. Hâ’-i 

sekte olduğuna göre de, ictimâ-i sâkineyn’e mebnî tahrîk olunmuşdur.  
     El-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd, 39-40.  
189 -İşmâm yapmanın yolu şöyledir: Üzerine vakıf yapılmış olan harften kurtuldukdan sonra, te’hîr 

etmeden, bi-lâ-savt, dudakların uçlarına yakın olan yerlerini birbirine kapamayıp damme ederek 
dudaklar ile o harfin dammesine işâret etmekle olur. 

     Ravm yapmanın yolu da şöyledir: Üzerine vakıf yapılmış olan harfin harekesinin bir kısmını gizli 

ses ile nutk etmekle, ya’nî harekesinin azını nutk edip çoğunu gidermekle olur. 
190 -Tâ’-i te’nîs’lerde, işmâm ve ravm, câiz değildir. 
191 -Ravm, -vasıl hukmünde olduğu için- tûl ve tevessud ile gelmez. 
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     Bununla berâber ( َ ُبُد   نـم ) gibilerin vakfında, iskân, ravm ve işmâm 

câiz’dir. ( م نم ا المم ر    ) gibilerin vakfında, iskân ile ravm câiz’dir. ( ا ن  ال بـمقمرم   ) 

gibilerin vakfında ise yalnız iskân câiz’dir. 

 

     Not: Sûre-i Yûsüf’de olan ( الم تما ممنا    ) da, -Ebû Ca’fer’den başka 

kurrâ’lar için- iki vecih vardır: Birisi, bi-lâ idğâm harekenin ihtilâs’ı ile 

birinci ( نُون    :Nûn) harfini izhâr etmektir.
192

 Diğeri ise, idğâm-i sahîh ile 

işmâm yapmaktır. Ya’nî birinci ( نُون    :Nûn) harfini ikinci ( نُون    :Nûn) 

harfine idğâm edip, dudakların uçlarına yakın olan yerlerini birbirine 

kapamıyarak, idğâm yapılmış olan birinci ( نُون    :Nûn) harfini telâffuzdan 

kaçınmıyarak, ğunne’sini de gidermiyerek, sekte de yapmıyarak, 

dudaklar ile birinci ( نُون    :Nûn) harfinin dammesine işâret etmektir.
193

 

 

     Vakf’ın nev’îleri: 
 

     Kur’ân-ı Kerîm’de, dört türlü vakıf vardır: 
 

     1-Vakf-ı kabîh: Mecbûriyyet hâlinde, ma’nâ ve lâfız 

tamamlanmadan yapılan vakıf’lardır. Buna, Vakf-ı izdırârî (mecbûrî 

vakıf) da denir. Meselâ, muzaf, fiil ve mübtedâ’ üzerine, fiil ile mef’ul, 

kavl ile mekûl arasına yapılan vakıflar gibi. 
 

     Bir zarûret olmadan ( ىلم  –م ن   – ا ن   
فمالم  –عملىم  –ا  ) gibi harflerin üzerine 

vakıf yapmaktan da kaçınmak lâzımdır. 
 

     2-Vakf-ı hasen: Ma’nâ tamam olup lâfız tamamlanmadan yapılan 

vakıf’lardır. Mevsûf ile sıfat, bedel ile mübdelün minh arasında yapılan 

vakıflar gibi. 

 

     Not: Vakf-ı kabîh ile Vakf-ı hasen’de, vakıf yapılan yer âyet başı ise, 

-kırâet-i mesnûne’ye muvâfakat için- mâba’dinden başlanır. Eğer vakıf 

yapılan yer âyet başı değilse, mâba’dinden başlanmayıp mâkablinden 

başlanır. 

                                                 
192 -İhtilâs diye, harekenin üçte ikisini nutk edip içte birisini terk etmeye denir. 
193 -Ebû Ca’fer’e göre de, işmâm’sız idğâm yapmaktır. Buna göre ( الم تما ممنا    ) lâfzında, üç kırât-i 

meşhûre olmuş olur. 
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     3-Vakf-ı kâfî: Kelâm, ma’nâ ciheti ile tamam olduğu halde, başka bir 

cihetle, mâba’dinde ma’nâ-i müteallikı bulunan vakıf’lardır. ( ا  بمزمق نامُهم    ومُم 
عملىم ُهدىا م ن  بمِبا م   –وممام اُن ز لم م ن  قـمب ل كم  –يـُن ف قُونم  ) üzerine yapılan vakıf’lar gibi.

194
 

 

     4-Vakf-ı tam: Kıssa sonunda yapılan vakıf’lardır ki böyle yerlerde 

ma’nâ tamam olup, mâba’dine lâfzan ve ma’nen bağlı olmaz.                    

( َُ  –مامل ك  يـمو م  الداين     َ تم نمس  ) üzerine yapılan vakıf’lar gibi. 

 

     Not: Vakf-ı kâfî ile Vakf-ı tam’da, vakıf yapılan yerin mâba’dinden 

başlanır. 
 

     Tilâvet’de, durulacak yerler, Mesâfih-i şerîfe’deki duraklar ile 

Secâvend mahalleridir. Her durak, bir âyet sonudur ki ondan sonra yeni 

bir âyet başlar. Aradaki Secâvend denilen Hurûf-i rumûziyye ise, vakıf 

alâmeti olup şunları ifâde eder: 
 

     ( ج   ) :Vakf’ın câiz olduğuna işâret eder ki böyle yerlerde durmak da 

geçmek de câiz’dir. Fakat durmak, daha evlâdır. 
 

     ( ط   ) : Vakf’ın mudlak olduğuna işâret eder ki -lâzım ve câiz gibi- bir 

kayıd ile mukayyed değil demektir. Böyle yerlerde, üzerine vakıf yapılan 

kelimenin mâba’dinden başlanırsa, ma’nâ güzel olur. 
 

     ( م   ) : Vakf’ın lâzım olduğuna işâret eder ki vasl olunursa ma’nâ fâsid 

olur demektir.
195

 
 

     ( ز   ) : Mücevvez (câiz görülme) alâmetidir ki geçmek evlâ’ demektir. 
 

     ( ص   ) : Murahhas (ruhsat) alâmetidir ki nefes daralırsa durulabilir 

demektir. 

     ( ق   ) : ( قمد  ق يل    ) alâmetidir ki ba’zı kurrâ’ vakf etmekle berâber vasıl 

evlâ’ demişler, demektir. 
 

     ( ق ف    ) : Vakf et, ma’nâsınadır ki vakıf evlâ’ demektir. 

                                                 
194 -Ma’nâ-i müteallik demek, mâkablin mâba’di ile bir kıssa olması demektir. Meselâ, Sûre-i 

Bakara’nın evvelinde ( ل حُونم   ُمف  ) lâfzı-ı şerîf’i, Mü’min’lerin ahvâlini; bundan sonra gelen                   

( ومْلمُم  عمذام ِ  عمظ يم    ) lâfz-ı şerîf’i, Küffâr’ın ahvâlini; ondan sonra gelen ( ء  قمد ير  ا    ن  الل م عملىم ُكلا شمي  )    

kavl-i kerîm’i de, Münâfık’ların ahvâlini, beyân eder ki bunlardaki kıssalar gibi. 
195 -El-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd, ss 28. Mehmed Zihni. 
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     ( ك   ) : Kezâlik’den ibâretdir ki kendisinden evvel olan rumûz’un 

hukmüne işâretdir. 
 

     ( ال   ) : Durulmamaya işâretdir  Fakat nefes daralırsa durulur. Sonra o 
kelime tekrarlanarak vasl olunur. 
 

     Durak yerlerindeki ( ال   ) işâreti ise, ma’nânın tamam olmadığına işâret 
olup vakf’a mânî değildir. Aynı zamanda, âyet başına da işâret 
ettiğinden, böyle yerlerin vakfı, sünnet’dir. İâdeye lüzûm yoktur.  
 

     ( ع   ) : Ba’zı âyet sonlarında olup rukû’a işâret eder ki hatm ile 

Terâvih namazı kılanlar, buralara gelince rukû’a varırlar. 
 

     Ba’zı Mesâfih-i şerîfe kenarlarında, her beş âyetde bir ( خ   ) veyâ          

( ه ـ  ); her on âyetde bir de ( ع   ) rumûzları konulmuşdur. Ba’zan da, 

bunların ifâde ettikleri ma’nâlar ( َخم س   ), ( عمشمر   ), ( بُكوُع   ) diye açık olarak 

gösterilmişdir. 
 

     Ba’zı yerlerde de ( -*---*- ) şeklinde, üç noktalı işâretler vardır ki 

bunlara Vakf-ı muâneka ve Vakf-ı murâkabe denir. Bunların her ikisinde 

değil de yalnız birisinde durmak lâzımdır. Çünkü her ikisinde de 

durulursa, ma’nâ tamam olmaz. ( َم  * ف يه   * ذمل كم ال ك تام ُِ الم بمي بم   ُهدىا ل ل ُمت ق  ) âyet-i 

kerîme’sinde olduğu gibi. 
 

     Bu işâretlerin hâricinde olan yerlerde durulmaz. Eğer durulmak îcâb 
ederse, iâde etmek lâzım gelir ki baş taraftan alınarak okumaya devam 
edilir. 
 

     Kur’ân-ı Kerîm’de, vakf’ın vâcib veyâ haram olduğu bir yer yoktur. 
Bununla berâber durulması câiz olmayan yerlerde kasten duran bir 
kimse, -ma’nâ bozulacağından- âsî ve günahkâr olur ki bunu da hiçbir 
Mü’min’in yapacağı tasavvur olunamaz. 
 

     V a s ı l: 
 

     Geçmek, ulaşmak ve yetişmek ma’nâsına olup vakf’ın zıddıdır. Bir 
kelimenin diğer bir kelimeye vaslı hâlinde, iki Harf-i sâkin ictimâ’ 
ederse, sâkin olan birinci harfin, iskâd veyâ tahrîk olunması lâzım 
gelir.

196
 Şöyle ki: 

                                                 
196 -İskâd diye, mevcud olan harfi, telâffuzdan düşürmeye denir 

     Tahrîk diye de, sâkin olan bir harfi, harekelemeye denir. 
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     Eğer sâkin olan birinci harf, Harf-i medd olursa, iskâd olunur.             

( تـمو قمدم   لمقُوا ال ذ ينم  –امل ذ ى اس  ) misâllerinde olduğu gibi. Fakat mütekellim zamîri 

olan ( يامء   :Yâ’) harfleri, -Harf-i medd oldukları halde- vasıl hâlinde, 

ekseriyetle meftûh okunarak iskâd olunmazlar. (  - بمِبام ال ذ ينم  –يام ع بامد ىم ال ذ ينم  
م ال ت    .kavl-i kerîm’lerinde olduğu gibi (ن َ ممت 

 

     Eğer sâkin olan birinci harf, Harf-i medd değil ise, o harf kesre ile 

harekelenir. Çünkü harf-i sâkin’i harekelemede asl olan, ona kesre 

vermektir. (  misâllerinde olduğu gibi ki bunlar, vasıl ( قاملمت   –  فامع ُبد   – يمُكن  لم   

hâlinde kesre ile harekelenirler. 
 

     Bununla berâber ( م ن    ) harfi, cemî’ zamîrinin ( م يم    :Mîm) harfi ve 

mâkabli meftûh olan cemî’ vâv’ları, bu kâıdeden müstesnâ olup vasıl 

hâlinde ( م ن    ) harfi fetha ile, cemî’ zamîrinin ( م يم    :Mîm) harfi ve mâkabli 

meftûh olan cemî’ ( وماو    :Vâv) ları da damme ile harekelenirler. (  –ا الز كامةم آتـموُ  
 misâllerinde olduğu ( فمم نم الل –م نم ال ذ ينم  –يـمب لوُُكُم اللُ   –ُهُم ال ذ ينم  –الم َّتم شمُوا النا سم 

gibi. 
 

     Eğer sâkin olan birinci harf, tenvîn olursa, -tenvîn, nûn-i sâkin’den 

ibâret olduğu için- bu da harekelenerek nûn-i meksûre olarak okunur.     

( ُد  ن  ُقل  ُهوم اللُ  امحمد ا  اللُ  الص مم ) âyet-i kerîme’leri arasında olduğu gibi ki böyle 

yerlerde, küçük bir nûn-i meksûre konulmuşdur. 

 

     9- S e k t e  
 

     Lügatde, sükût etmek ve devamlı ses çıkarırken iki sesin arasını soluk 

almadan ayırmak ma’nâlarınadır. İstılahda ise, ( تمُة قمط ُع الص و ت  ب الم تـمنـمفُّس    املس ك 
:Sekte diye, -kırâet esnâsında- nefes almadan sesi kesmeye denir).

197
 

 

     Sekte’nin zamânı, vakıf zamânından azdır. Vakıf zamânı ise, nefes 

alacak kadar bir zamandır. Sekte, vasıl hâline mahsûsdur. Vakıf ise, fasl 

hâline mahsûsdur. Bunun için sekte’nin hukmü, -iskân, ravm, işmâm, 

ibdâl ve diğerlerinde- vakıf gibidir. 
 

                                                                                                             
      İki sâkin arasında bulunan Hemze-i vasıl’lar, -vasıl hâlinde- telâffuz edilmezler. Bunun için de, 

sâkin olan harfin telâfîsine mânî’ olamazlar. 
197 -Sekte’yi, şu şekilde de ta’rîf etmişlerdir: ( تمُة قمط ُع الص و ت  دُونم النـ فمس    املس ك  : Sekte diye, -kırâet 

esnâsında- nefes almadan sesi kesmeye denir). 
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     Kur’ân-ı Kerîm’de, Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs üzere, dört yerde 

sekte gelmişdir: 
 

     1-Sûre-i Kehf’de, ( قـمياماا  اع ومجاا   ) dır. Burada ( ع ومجاا   ) lâfzındaki tenvîni 

elife kalb ederek, elif üzerine sekte yapılır. 
 

     2-Sûre-i Yâsin’de ( م ن  ممر قمد نا همذام   ) dır. Burada ( ممر قمد نام   ) lâfzının elif harfi 

üzerine sekte yapılır. 
 

     3-Sûre-i Kıyâme’de ( ومق يلم ممن  بماق    ) dır. Burada ( ممن    ) lâfzının ( نُون    :Nûn) 

harfi üzerine sekte yapılır. 
 

     4-Sûre-i Mudaffifîn’de ( كمال  بمل  بمانم    ) dir. Burada da ( بمل    ) lâfzının           ( 
 .Lâm) harfi üzerine sekte yapılır:المم  

 
     Zikr olunan bu sekte’lerden başka bir de Hâ’-i sekte’ler ile kırâet 

olunan kelimeler vardır ki şunlardır: Sûre-i Bakara’da ( لم  يـمتمسمن ه    ), Sûre-i 

En’âm’da ( وماقـ تمد ه    ), Sûre-i Hâkka’da ( سامب يمه   –ك تامب يمه     -ve Sûre ( ُسل طامن يمه   –مامل يمه   –ح 

i Kâria’da da ( يمه    مماه  ) dir. 

 

     Bu kelimelerdeki Hâ’-i sekteleri, -vasıl hâlinde- ba’zı kurrâ’ isbât 

etmiş ve ba’zı kurrâ’ da isbât etmemişdir. Bunun için vasıl hâlinde, Hâ’-i 

sekte’lerin isbâtı, muhtelifün fîh’dir. 
 

     İmâm Âsım, vasıl hâlinde, buralardaki Hâ’-i sekte’lerin hepsini isbât 

etmiştir. Ba’zı kurrâ’lar da ( سماب يمه   –ك تامب يمه     ح  ) lâfızlarında Hâ’-i sekte’leri 

isbât etmişler, diğerlerinde isbât etmemişlerdir. Böyle yerlerde, Hâ’-i 

sekte’leri isbât eden kurrâ’lar için, bir Hâ’-i sâkine ilhâk etmek lâzımdır. 
 

     Vakıf hâlinde ise, bütün kurrâ’lar Hâ’-i sekte’leri isbât etmişler 

(okumuşlar) dır. Bunun için vakıf hâlinde, Hâ-i sekte’lerin isbâtı, 

müttefekun aleyh’dir.
198

 

 

     Not: Sekte câiz olmayan yerlerde sekte yapmak hatâ olup bundan 

sakınmak lâzımdır. Nitekim ba’zı kimselerin ( فمصملا ل رمباكم   ) de birinci              

                                                 
198 -Hamze kırâeti’nde, hemze’nin mâkablindeki sâkinlerde sekte gelmişdir. ( ممن  آممنم   ) de olduğu 

gibi. Ebû Ca’fer’den de, sûre evvellerinde olan Hurûf-i mukaddaa’larda sekte gelmişdir ki bunların 

idğâm ve ihfâ’ olunanlarını sekte ile izhâr etmek lâzım gelir. 
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( الم    : Lâm) harfi üzerine, ( َ ُبُد   ا يا كم نـم ) de ( كامف     :Kâf) harfi üzerine yaptıkları 

gibi yapmamalıdır. 
 

     10- H a r e k e 
 

     Lügatde, deprenmek, kımıldamak ve hareketli olmak ma’nâlarınadır 

ki zıddı sükûn’dur. İstılahda ise, harfin harekeli olmak hâline denir. 

Bunun için hareke, vasıl hâlinin muktezâsıdır. 
 

     Hareke, damme, fetha ve kesre olmak üzere üç türlüdür. Her harf, 

bunlardan birisi ile harekelenerek lâzım gelen sesi verir. 
 

     Hareke’leri, işbâ’ etmiyerek güzelce edâ’ etmek lâzımdır. Kendileri 

hakkında câiz olmayan şey’leri yapmak hatâdır. Meselâ, fetha’nın 

mâba’di, yâ’-i sâkine olduğu zaman kesre’ye imâle etmek veyâ fetha’yı 

işbâ’ edip elif-i mümâle meydana getirmek; fetha’yı damme’ye, kesre’yi 

fetha’ya veyâ damme’ye meyl ettirmek; işmâm câiz olmıyan yerlerde 

kesre’yi damme’ye karıştırmak; ihtilâs câiz olmıyan yerlerde hareke’yi 

ihtilâs ile telâffuz etmek hatâdır ki bunların hepsinden sakınmak 

lâzımdır. 

 

     11- S ü k û n 
 

     Lügatde, durmak, sâkin olmak, hareketsiz olmak ve kımıldatmamak 

ma’nâlarınadır. İstılahda ise, harfin harekesiz olması hâline denir. 

Alâmeti (  -  ٍ :Cezim) denilen işâretdir.
199

  Vakıf hâlinde, son harfi vakf 

için sâkin yapmaya da sükûn denir. Sükûn, Sükûn-i lâzım ve Sükûn-i 

ârız olmak üzere iki türlüdür ki bunların îzâhı, yukarıda -Medd bahsinde- 

geçmiştir. 
 

     Sükûn’ları güzelce edâ’ etmek lâzımdır. Onları harekelemek veyâ 

harekeler gibi bir şekilde okumak hatâdır. Meselâ, ( َمل نام   امنـ زمل نام  –ضململ نام  –جم ) 

gibilerde ( المم    :Lâm) harfini idğâm veyâ ihfâ’ veyâ kalkale veyâ sekte 

yapmak; ( امف وامجاا   ) gibilerde ( فامء   :Fâ’) harfini idğâm veyâ kalkale veyâ 

sekte yapmak; ( َمم تم   امل ممغ ضُو ُِ  –امنـ  ) gibilerde sükûn’u tamamlamıyarak 

harekeye karıştırmak, izhâr yapmak için sükûn üzerine sekte yapmak 

hatâdır. Bunlardan kaçınmak lâzımdır. 
 

 

                                                 
199 -Sâkin olan harf, Hurûf-i medd’en ise, alâmete muhtaç olmaz. 
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     Buraya kadar, Sıfât-ı zâtiyye ve Sıfât-ı ârıza, hulâsaten anlatıldıktan 

sonra, her harfe âit olan sıfatları -aşağıdaki şekilde- sıralarsak, harfler 

arasındaki farklar, kendiliğinden meydana çıkmış olur: 

 

     Her bir harfe âit olan sıfatlar şunlardır: 
 

     ( ء   :Hemze): Cehr, şiddet, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, zuhûr. 

     (   ِ : بامء   :Bâ’): Cehr, şiddet, inhifâd, infitâh, terkîk, kalkale, zelâka, 

zuhûr. 

     ( ت   : تامء   :Tâ’): Hems, şiddet, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, zuhûr. 

     ( ث   : ثامء   :Sâ’): Hems, rehâvet inhifâd, infitâh, tefeşşî, terkîk, ismât, 

zuhûr. 

     ( ج   : يم    ج  :Cîm): Cehr, şiddet, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, zuhûr. 

     ( ح   : حام   :Hâ): Hems, rehâvet, inhifâd, infitâh, terkîk ismât, zuhûr. 

     ( خ   : خامء   :Hâ’): Hems, rehâvet, infitâh, isti’lâ’, tefhîm, ismât, zuhûr. 

     ( د   : دامل    :Dâl): Cehr, şiddet, inhifâd, infitâh, terkîk, kalkale, ismât, 

zuhûr. 

     ( ذ   : ذامل    :Zâl): Cehr, rehâvet, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, zuhûr. 

     ( ب   : بامء   :Râ’): Tekrîr, cehr, beyniyye, inhifâd, infitâh, tefeşşî, inhirâf, 

terkîk, zelâka, zuhûr. 

     ( ز   : زامى    :Zây): Cehr, rehâvet, inhifâd, safîr, infitâh, terkîk, ismât, 

zuhûr. 

     ( س   :    َ س  :Sîn): Hems, rehâvet, inhifâd, safîr, infitâh, tefeşşî, terkîk, 

ismât, zuhûr. 

     ( ش   :    َ ش  :Şîn): Hems, rehâvet, inhifâd, tefeşşî, infitâh, terkîk, ismât, 

zuhûr. 

     ( ص   : صاد    :Sâd): Hems, rehâvet, safîr, tefeşşî, idbâk, isti’lâ’, ismât, 

tefhîm, zuhûr. 

     ( ض   : ضامد    :Dâd): Cehr, rehâvet, istidâle, tefeşşî, idbâk, isti’lâ’, tefhîm, 

ismât, zuhûr. 

     ( ط   : طامء   :Dâ’): Cehr, şiddet, kalkale, idbâk, isti’lâ’, tefhîm, ismât, 

zuhûr. 

     ( ظ   : ظامء   :Zâ’): Cehr, rehâvet, idbâk, isti’lâ’, tefhîm, ismât, zuhûr. 

     ( ع   :     َ عم :Ayn): Cehr, beyniyye, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, zuhûr. 



 85 

     ( غ   :     َ غم :Ğayn): Cehr, rehâvet, infitâh, isti’lâ’, tefhîm, ismât, zuhûr. 

     ( ف   : فامء   :Fâ’): Hems, rehâvet, inhifâd, infitâh, tefeşşî, terkîk, zelâka, 

zuhûr. 

     ( ق   : قامف    :Gâf): Cehr, şiddet, kalkale, infitâh, isti’lâ’, tefhîm, ismât, 

zuhûr. 

     ( ك   : كامف     :Kâf): Hems, şiddet, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, zuhûr. 

     ( ل   : المم    :Lâm): Cehr, beyniyye, inhifâd, infitâh, inhirâf, terkîk, zelâka, 

zuhûr. 

     ( م   : م يم    :Mîm): Cehr, beyniyye, ğunne, inhifâd, infitâh, tefeşşî, terkîk, 

zelâka, zuhûr. 

     ( ن   : نون    :Nûn): Cehr, beyniyye, ğunne, inhifâd, infitâh, terkîk, zelâka, 

zuhûr. 

     ( ه   : هامء   :Hâ’): Hems, rehâvet, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, ihfâ’. 

     ( و   : وماو    :Vâv): Cehr, rehâvet, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, zuhûr. 

     ( ى   : يامء   :Yâ’): Cehr, rehâvet, inhifâd, infitâh, terkîk, ismât, zuhûr. 

 

     Not: Harf-i medd olan ( وماو    :Vâv) harfinde cehr, rehâvet, ihfâ’ ve 

medd vardır. Diğer sıfatlar yoktur. Bununla berâber inhifâd, infitâh, 

terkîk, tefhîm ve ismât husûslarında mâkabline tâbî’dir. Harf-i medd olan 

( يامء   :Yâ’) harfi ise, Harf-i medd olan ( وماو    :Vâv) harfi gibidir. Fakat           

( يامء   :Yâ’) harfi, tefhîm’de, mâkabline tâbî’ değildir. Çünkü yâ’-i 

meddiyye, tefhîm’de, mâkabline tâbî’ olmaz. 
 

     Harf-i liyn olan ( وماو    :Vâv) harfinde, -Harf-i medd olmıyan ( وماو    :Vâv) 

harfinde olan sıfatlardan başka- bir de liyn sıfatı vardır. Harf-i liyn olan    

( يامء    :Yâ’) harfi de, aynı şekildedir. 

 

     Elif-i meddiyye ise, vâv-i meddiyye gibidir ki bunda da cehr, rehâvet, 

ihfâ’ ve medd vardır.
200

 
 

 
      

                                                 
200 -Bu sıfatların hepsi, Harf-i aslî’lere âitdir. Bu harflerden ba’zılarının sıfatları birbirine benzer. 
      Mahrecleri veyâ sıfatları aynı olan harflerin seslerinin neden ayrı ayrı olduğu hakkında ma’lûmât 

için bak: Tercüme-i Cezerî, ss.42-47 
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     Buraya kadar anlatılan konulardan ve Kur’ân-ı Kerîm kırâeti ile ilgili 

âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîf’lerden de anlaşıldığına göre, Kur’ân-ı 

Kerîm’i, nâzil olduğu tertîl ve tacvîdi ile okumak, her mükellef 

Müslümân için farz ma’nâsında vâcib olduğu gibi, sevâbı da çok 

büyükdür. Bunun için bir Hadîs-i şerîf’de şöyle buyurulmuşdur: 
 

اماالم أمقُوُل ) ال ( حمر ف  وملمك ن  أمل ف  حمر ف  ممن  قـمرمأم حمر فاا م ن  ك تام ِ  الل  فـملمُه حمسمنمة  ممن  قـمرم  ثامْل  ر  أمم  أم وماْل مسمنمُة ب َمش 
ا  ومالمم  حمر ف  ومم يم  حمر ف 

     “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevâbı 

vardır.Her bir iyiliğin karşılığı da on sevâbdır. Ben, -elif lâm mîm- bir 

harfdir demiyorum; bilâkis Elif bir harfdir, Lâm bir harfdir. Mîm de bir 

harfdir”.
201

 
 

     Bununla berâber başka bir Hadîs-i şerîf’de de, O’nu gereği gibi 

okumayanlar hakkında şöyle buyurulmuşdur: 

َمُنهُ  ُب ِ  قامب ئ  يـمق رمأ ُ ال ُقر آنم ومال ُقر آنُ    يـمل 

     “Kur’ân’ı, bir çok kimseler okur. Fakat edâ’sına ve ilmine riâyet 

etmediği için, Kur’ân ona lânet eder”. 

        (Enes İbn-i Mâlik r.a.  İhyâu Ulûmi’d-dîn,Fedâilü’l-Kur’ân,C.1. İmâm Gazâlî) 

 
 

      
 

 
     “Kur’ân’ın nüzûlünden asıl maksad yalnız onu okumak değil, mûcebince 

amel etmekdir”. 
(Abdu’llâh ibn-i Mes’ûd radıye’llâhü anh) 

 
     “Her derde şifâ’ olan Kur’ân âyetlerini okumakdan maksad, efsunculuk 

yapmak veyâ sabâhîden, seğâhdan makam çatlatmak değil, elini başına koyarak 

düşünmek ve “ma’rifetü’llâh : Allâh’ı bilme ve O’na inanma duygusu” ile 

bezenip haşyetü’llâh ile dolarak yarın için hazırlanmakdır”. 
                                                                                               (Elmalılı M: Hamdi Yazır, C .7.ss.4884). 

 

 

 
      

 

                                                 
201 -Riyâzü’s-Sâlihîn,C.2.ss.256. (1024 nolu Hadîs-i şerîf). Muhyiddin Nevevî. (Hasan Hüsnü Erdem 

ve Kıvâmüddin Burslan tercemesi). 
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Ü Ç Ü N C Ü      B Ö L Ü M 
 

 

 

     Bu bölümde anlatılacak bahisler, Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs 

üzere okuduğumuz Âsım kırâeti’nin esâslarına göre hazırlanmış 

bulunan Karabaş Tecvîdi’nin muhtevâsını ihtivâ etmektedir.
202

 Her 

Müslümân’ın, bi’l-hâssa bu bölümde anlatılan husûsları gâyet iyi bilmesi 

ve Kur’ân-ı Kerîm’i ona göre okuması, üzerine farz olan dînî 

vecîbelerdendir. Çünkü -Birinci bölümde de îzah edildiği vechile- 

Kur’ân-ı Kerîm’i, tecvîd ile okumak, her Müslümân’ın üzerine farz-ı 

ayın’dır.
203

 

 

     Harf-i medd ve Sebeb-i medd 
 

     Harf-i medd: Medd olunup çekilmekliği kabûl eden harflere, Harf-i 

medd denir. Bunlar da üç tâne olup ( وامو    :Vâv), ( يامء   :Yâ’), ( ف  امل    :Elif) 

harfleridir.
204

 Bu harfler, yalnız şu hallerde Harf-i medd olurlar, başka 

hallerde Harf-i medd olmazlar. 
 

     A- (    Vâv) harfi sâkin olsa ve mâkablindeki harf de madmûm: وامو   

olsa, o zaman (        .Vâv) harfi, Harf-i medd olur ve çekilerek okunur: وامو   

( امعُوُذ   ) misâlinde olduğu gibi ki burada ( وامو    :Vâv) harfi sâkindir ve 

mâkablindeki (     َ عم :Ayn) harfi de madmûm’dur. Binâen-aleyh, bu 

vaziyetdeki ( وامو    :Vâv) harfi, Harf-i medd olduğundan çekilerek okunur. 

                                                 
202 -Muhammed Hamdi Efendi merhûm’un yazmış olduğu “Karabaş Tecvîdi” adlı kitâba niçin 

“Karabaş Tecvîdi” ismi verildiği, kendisinin şu beyitlerinden daha iyi anlaşılmaktadır:  

       “Bir hocam var idi mektebde meğer, 
         Başına kara sarardı idi ekser. 

         Kimden okun dese bir kimse bana, 

         Karabaş’dan der idim ben de ana. 
         Duyup incinmiş o pâkize edeb, 

         O sebebden bize kaldı bu lâkab. 

         Ka’be’ye çünkü siyah oldu libas, 
         Karabaş olsaydı nola ekser nâs”. 

       Not: Bursa’lı Mehmet Tâhir’in naklettiği bir rivâyete göre, bu risâlenin müellifi, İstanbul’da 

Hicrî 904/1498 târihinde vefât eden Şeyh Abdu’r-rahmân Karabâşî’dir. Osmanlı Müellifleri, 
İstanbul, 1333. I,148,not,1. Kur’ân-ı Kerîmin Üslûb ve Kırâeti, ss. 24. Prıof. M. Tayyib Okiç. 
203 -Bu kısmın hazırlanmasında, daha ziyâde El-Virdü’l-Müfîd fî Şerhi’t-Tecvîd adlı kitâbdan 

istifâde edilmişdir. 
204 -Hareke kabûl eden Elif harfine Hemze, hareke kabûl etmeyen Elif harfine de Elif denir ki Harf-i 

medd olan bu Elif harfi, dâimâ sâkindir. 
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     B- ( يامء   :Yâ’) harfi sâkin olsa ve mâkablindeki harf de meksûr olsa, o 

zaman ( يامء   :Yâ’) harfi, Harf-i medd olur ve çekilerek okunur. ( ق يلم   ) 

misâlinde olduğu gibi ki burada ( يامء   :Yâ’) harfi sâkindir ve mâkablindeki 

( قامف    :Gâf) harfi de meksûr’dur. Binâen-aleyh bu vaziyetde ( يامء   :Yâ’) 

harfi, Harf-i medd olduğundan çekilerek okunur. 
 

     C- ( امل ف    :Elif) harfi daimâ sâkin olup mâkablindeki harf de meftûh 

olursa, dâimâ Harf-i medd olur ve çekilerek okunur. ( قاملم   ) misâlinde 

olduğu gibi ki burada Elif harfi sâkindir ve mâkablindeki ( قامف    :Gâf) 

harfi de meftûh’dur. Binâen-aleyh bu haldeki Elif harfi, Harf-i medd 

olduğundan çekilerek okunur.
205

 
 

     ( اُوت ينما   ) kelimesinde, Harf-i medd’lerin her üçü de vardır. Bu kelimeyi 

(ütina) şeklinde okuyamayız. Ancak (ûtînâ) diye okuyabiliriz. Çünkü 

birinci misâlde, Harf-i medd’siz okuyoruz ki bu okuyuş yanlıştır. İkinci 

misâlde ise, Harf-i medd’li okuyoruz ki bu okuyuş doğrudur. 
 

    Sebeb-i medd: Kelimelerdeki Medd-i aslî’lerin, kendi aslî tabiatleri 

olan bir elif miktârından ziyâde çekilmesine sebeb olan âmillere, Sebeb-i 

medd denir. Bunların tafsîlâtı, ikinci bölümdeki medd bahsinde 

geçmiştir. Sebeb-i medd’ler, Hemze ve Sükûn olmak üzere iki türlüdür: 
 

     Hemze diye, harekesi olan ( ا   :Elif) harfine denir ki vakıf ve vasıl 

hâlinde dâimâ sâbitdir. ( ا ال   –ا ن    ) kelimelerinde olan Hemze’ler gibi.
206

 

 

     Sükûn diye de, harekesiz olmak hâline denir. Harekesi olmayan her 

harf, sâkin’dir. Sükûn, Sükûn-i lâzım ve Sükûn-i ârız olmak üzere iki 

türlüdür ki bunların tafsîlâtı da, ikinci bölümdeki medd bahsinde 

geçmişdir. 

                                                 
205 -Bu harflere, Harf-i medd denilmesinin sebebi: Bu harfler, -mahrecler bahsinde de zikr edildiği 
gibi- ağız ve boğaz boşluğundan çıktıkları için çekilerek hevâya müntehî olurlar. Bu sebeble de 

harfin sesini kesinceye kadar o harf, medd’i kabûl eder ve istediğimiz kadar o harfin sesini 

uzatabiliriz. Bunun için bu üç harfe, Harf-i medd denilmişdir. 
206 -İki türlü Elif harfi vardır. Birincisi, hareke kabûl etmeyen Elif harfidir ki buna “Elif” denir. Bu 

Elif harfi, dâimâ sâkin olduğundan mâkabli meftûh olunca Harfi medd olur. Kelimelerin ortasında 

veyâ sonunda bulunup baş tarafında bulunmaz. 
      İkincisi ise, hareke kabûl eden Elif harfidir ki buna da “Hemze” denir. Hemze de, Hemze-i vasıl 

ve Hemze-i katı’ diye iki kısma ayrılır. 

     a-Hemze-i vasıl, dâimâ sâbit olmadığından sebeb-i medd olamaz. 
     b-Hemze-i katı’, dâimâ sâbit olduğundan Sebeb-i medd olur ki burada zikr olunan Hemze, 

budur.       El-Kavlü’s-Sedîd fî ilmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd,ss.49.  
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     Medd- tabiî 
 

     Bir kelimede, Harf-i medd olan ( وامو    :Vâv), ( يامء   :Yâ’) ve ( امل ف    :Elif) 

harflerinden biri veyâ birkaçı bulunur ve onlardan sonra da Sebeb-i 

medd’lerden -Sükûn veyâ Hemze- den biri bulunmazsa, bu halde o 

kulimede olan medd, Medd-i tabiî olur. ( تـمو ابام  –امبمدام   ) kelimelerinde olan 

medd’ler gibi ki bu kelimelerdeki mâkabli meftûh olan elif harfleri, 

Harf-i medd olduğundan ve kendilerinden sonra da Sebeb-i medd’lerden 

biri bulunmadığından Medd-i tabiî olarak okunurlar. 
 

     Kezâlik, ( املمرم : امل ف  المم  بامء   ) ( ) ve ( طه : طام هام    misâllerinde ( حممم : حام م يم   

oduğu gibi ki bunlarda da, mâkabli meftûh olan mukadder (gizli) birer 

elif harfi vadır. Bu elif harfleri de, -kendilerinden sonra Sebeb-i medd 

olmadığından- Medd-i tabiî olarak okunurlar. 
 

     İhtâr: Kelime sonunda bulunan Elif harfleri, tenvînli olur ve 

durmadan geçilirse, Medd-i tabiî olmazlar. (  ( ومكامنم اللُ  عمل يماا حمك يماا  

misâlinde olduğu gibi. 

     Medd-i tabiî’lerin mertebesi ya’nî çekilme miktârları, bir elif miktârı 

medd olunmaktır. Bir elif miktârı ise, bir parmak kaldıracak kadar bir 

zamandır.
207

 

     Not: İkinci bölümün medd bahsinde de zikr edidiği üzere, medd’ler, 
iki kısımdır: 

     a-Medd-i aslî’dir ki buna Medd-i zâtî veyâ Medd-i tabiî de denir. 

Bunun muktezâsı, -yukarıda geçtiği vechile- bir elif miktârı medd 

olunmaktır. 

     b-Medd-i fer’î’dir ki bu da bir sebebten dolayı, Medd-i tabiî’nin aslı 

üzerine fazla çekilmekle olur. Bu türlü medd’ler de aşağıda gelecektir. 

Bunların çekilme miktârları, kırâet imâmlarına göre değişebilir. Medd-i 

fer’î’lerin medd’leri, ba’zan câiz ve ba’zan da vâcib olur. 

     Medd-i tabiî olan Harf-i medd’ler, ancak bir elif miktârı çekilirler. Az 

veyâ çok çekilmezler. Çünkü, bu harfler, bir elif miktârı çekilmedikçe 

                                                 
207 -Ba’zı kimseler de bir elif miktârını, fâsıla ve sekte vermeden harekeli olarak üç elif okuma           

( ا ا ا   ) zamânıdır, diye ta’rîf etmişlerdir. Buna  mukâbil tecvîd âlimi (  Hamze), “Bir elif: حم زمه 

miktârı demek, teklifsiz ağzı açmanın miktârıdır veyâ elif diyecek kadar geçen bir zamandır” 
demiştir ki, yukarıdaki “Bir elif miktârı, bir parmak kaldıracak kadar bir zamandır” ta’rîfini te’yîd 

eder. 
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vücûdları tahakkuk etmez. Bununla berâber Harf-i medd’lerin 

mâkablinde bulunan harfler çekilmezler. Çünkü, çekilen şey’, ancak 

Harf-i medd’lerdir. 
 

     Medd-i tabiî’lerin aslı üzerine ziyâde çekilen medd’ler ise, iki 

türlüdür ki bunların birisi tûl (uzun), diğeri de tevassud (orta) dır. 

Bunlardan Medd-i tûl, dört elif miktârıdır. Medd-i tevassud ise, üç elif 

miktârıdır.
208

 

 

     Medd-i muttasıl 
 

     Harf-i medd’den sonra Sebeb-i medd’en hemze vâki’ olur ve her ikisi 

de bir kelimede bulunursa, bu halde o kelimede olan medd, Medd-i 

muttasıl olur. ( ىءم   ن سامءم  –سُوءم  –ا ذام جامءم  –اُولمئ كم  –ج  ) misâllerinde olduğu gibi. 

Bu misâllerde, Harf-i medd’en sonra hemze vâki olmuş ve her ikisi de 

aynı kelimede vukû’ bulmuşdur.
209

 
 

     Medd-i fer’î’lerden olan Medd-i muttasıl’ın meddi, vâcib’dir ki 

mutlakâ medd etmek lâzımdır. Çünkü müttefekun aleyh’dir. Müttefekun 

aleyh demek ise, cemî’ kurrâ’ medd ettiler, alâ merâtibihim kasr 

etmediler, ya’nî İlm-i kırâet’de imâm olan kurrâ’lar, kendi ilim ve 

ma’rifetlerine dayanarak medd ettiler ve hiç biri kasr etmediler, 

demektir. Medd-i muttasıl’ın mertebesi, Kırâet-i Âsım
210

 ve Rivâyet-i 

Hafs
211

 üzere dört elif miktârı medd olunmaktır.
212

 

 

     Medd-i munfasıl 
 

     Harf-i medd’en sonra Sebebi medd’en hemze gelir ve her ikisi de ayrı 
ayrı kelimelerde bulunursa, bu halde birinci kelimede bulunan Harf-i 
medd, Medd-i munfasıl olur. ( ىلم الل   –ام يُّهام  يآ –ا  نا امخامُف  

تُوبُوا ا  ) misâllerinde 

                                                 
208 -Bu miktârlar, Âsım kırâeti’ne göredir. Diğer kırâetlerden ba’zılarına göre de tûl, beş elif miktârı 

ve tevassud ise, dört elif miktârıdır. Çünkü, bu miktârlar, kırâet imâmlarına göre değişebilir. Bunun 
için her kırâetin medd miktârını, o kırâetin üstâdından öğrenmek îcâb eder. 

      Bunlardan başka şu dört mertebe de rivâyet olunmuştur ki bunlara Merâtib-i erbea denir. Beş 

elif, dört elif, üç elif, iki elif miktârı; veyâ üç elif, iki buçuk elif, iki elif, bir buçuk elif miktârı; veyâ 
iki elif, bir elif üç çeyrek, bir elif iki çeyrek, bir elif bir çeyrek miktârıdır. 
209 -Bu misâllerden ( اُولمئ كم   ) kelimesinin ( المم    :Lâm) harfinde, mukadder bir elif harfi vardır ki bu elif 

harfi, Harf-i medd’ir. 
210 -İlm-i kırâet’de imâm olan Âsım, Kûfe’lidir ve Eimme-i Seb’a’dan (yedi- imâmdan) beşincisidir. 
211 -Hafs, İmâm Âsım’ın râvîsidir. Kırâeti, İmâm Âsım’dan rivâyet etmiştir ki hâlihazırda bütün 
Müslümân’lar  arasında ekseriyetle okunan kırâet, bu kırâet’dir. 
212 -Medd-i muttasıl’ın ziyâde medd olunmasında, bütün kırâet imâmları, ettifak etmişlerdir. Fakat 

meddinin miktârında, her biri kendi mezhebine göre ihtilâf etmişdir. İmâm Âsım, dört elif miktârı 
medd olunmaktır, demiştir. Buna tâbi’ olanlar da, dört elif miktârı medd etmişlerdir. Ba’zıları da, 

beş elif veyâ iki elif  miktârı medd olunmaktır, demişlerdir 
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olduğu gibi. Bu misâllerde, Harf-i medd’ler ile Sebeb-i medd’en olan 
hemze, ayrı ayrı kelimelerde vukû’ bulmuşdur. 
 

     Medd-i munfasıl’ların Harf-i medd’leri, ba’zan vâv-i mukaddere olur 

ki bunlar, gözle görülüp kalem ile yazılmayan, fakat lâfız ve tekellümde 

husûl bulan ( وامو    :Vâv) harfi demektir. ( ُه ا ال  ب ا ذ ن ه    ُه  –ع ن دم لمدم امن  ممالمُه امخ  ) 

misâllerinde olduğu gibi. Burada  ( ممالمُه   ) ve ( ُه   ع ن دم ) kelimelerinin damme 

olan ( هامء   :Hâ’) harfleri, kendisine muttasıl olan bir ( وامو    :Vâv) harfi 

varmış gibi kabûl olunur ve medd ile okunur. Çünkü, bu mukadder           

( وامو    : Vâv) harflerinden sonra, Sebeb-i medd’en hemze gelmekte ve her 

ikisi de ayrı ayrı kelimelerde bulunmaktadır ki bunlar, ( ا ال    ) ve ( ُه   لمدم امخ  ) 

kelimelerinin hemze’leridir. 
 

     Ba’zan da yâ’-i mukaddere olur. ( ام شامءم   وممام ُيكمذا ُِ ب ه  ا ال   –م ن  ع ل م ه  ا ال  ِب  ) 

misâllerinde olduğu gibi. Burada ( ب ه    ) ve ( م ه  ع ل    ) kelimelerinin kesre olan 

( هامء   :Hâ’) harfleri, kendisine bitişik olan bir ( يامء   :Yâ’) harfi varmış gibi 

kabûl olunur ve medd ile okunur. İşte, bu türlü medd’lere de, Medd-i 

munfasıl denir. Çünkü, bu medd’lerden sonra da, kendilerinden sonra 

gelen kelimelerin hemze’leri gelmektedir. 
 

     Medd-i fer’î’lerden olan Medd-i munfasıl’ların meddi, câiz’dir. 

Çünkü muhtelefün fîh’dir, ya’nî ba’zı kurrâ’ medd ettiler, ba’zı kurrâ’ 

kasr ettiler, demektir.
213

 Medd-i munfasıl’ların mertebesi, Kırâet-i Âsım 

ve Rivâyet-i Hafs üzere, dört elif miktârı medd olunmaktır. 

 

     Medd-i lâzım 
 

     Bir kelimede, Harf-i medd’en sonra Sebeb-i medd’en Sükûn-i lâzım 

vâki’ olursa, bu haldeki medd, Medd-i lâzım olur.
214

 Sükûn-i lâzım diye 

de, -yukarıda zikr edildiği vechile- vakfen ve vaslen sâbit olan sükûn’a 

denir.
215

 Medd-i lâzım’lar dört türlüdür: 
 

     A-Medd-i lâzım kelime-i müsakkale: Harf-i medd’en sonra gelen 

aynı cinsten iki harfin biribirine idğâm olunarak şeddelendiği ve bu iki 

harften birincisinin sâkin olarak sükûn-i lâzım’ı hâvî bulunduğu 

                                                 
213 -Ya’nî, ba’zı kurrâ’, Medd-i tabiî’lerden ziyâde medd ettiler ve ba’zı kurrâ’ da Medd-i tabiî’leri 

kadar medd edip ziyâde çekmediler, demektir. 
214 -Lâzım diye, lügatde, bir şey’ bir şey’e mülâzemet ederek ondan bir an dahî ayrılmamaya, denir. 
215 -Başka bir deyimle, Sükûn-i lâzım diye, hiçbir veçhile, vakıf ve vasıl hâlinde, kelimeden 

ayrılması mümkün olmayan sükûn’a denir. 
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kelimeye, Medd-i lâzım kelime-i müsakkale denir. Çünkü, harf, şeddeli 

olunca telâffuzu ağır ve zor olur. ( َم   امْل ماق ُة  –تما ُمرُو نا  –ومالم الض الا ) misâllerinde 

olduğu gibi. Bu kelimelerde, Harf-i medd’lerden sonra gelen şeddeli        

( المم    :Lâm), ( قامف    :Gâf) ve ( نُون    :Nûn) harflerinin birincisi olan sâkin 

harfin sükûnu, vakıf hâlinde de, vasıl hâlinde de dâimâ sâbitdir. 
 

     B-Med-i lâzım kelime-i mühaffefe: Harf-i medd’en sonra gelen harf, 

şeddesiz olarak sükûn-i lâzım hâlinde olursa, o kelimeye de, Medd-i 

lâzım kelime-i mühaffefe denir. Çünkü, harf, şeddesiz olunca telâffuzu 

hafîf ve kolay olur. ( نم آلٍ   آ  ) misâlinde olduğu gibi. Bu misâlde, istifhâm 

hemzesi’ni medd eden gizli bir Elif-i mukaddere vardır ki bundan sonra, 

sâkin olan ( المم    :Lâm) harfinin sükûn-i lâzım’ı vâki’ olmuşdur. 

 

     C-Medd-i lâzım harf-i müsakkal: Hakîkatde şeddeli olmadığı halde 

telâffuz hâlinde şeddeli olup Kelime-i müsakkale gibi okunan harflere 

denir. ( ال : امل ف  المم  م يم    ) nazm-ı celîl’inin ( المم    :Lâm) harfinde, ( املص : امل ف  المم   
) nazm-ı celîl’inin (م يم  صماد   المم    :Lâm) harfinde ve ( َ  م يم    طسم : طام س  ) nazm-ı 

celîlînin (    َ س  :Sîn) harfinde olduğu gibi. Burada, ( المم    :Lâm) harflerinden 

sonra gelen elif harfleri ve (    َ س  :Sîn) harfinden sonra gelen ( يامء   :Yâ’) 

harfi, Harf-i medd’irler. Kendilerinden sonra gelen ( م يم    :Mîm) ve             

( نُون    : Nûn) harfleri de sâkin’dirler. Bunlardan ( م يم    :Mîm) harflerinin 

sükûnu, Sükûn-i lâzım olduğundan ve aynı cinsten ikinci bir harfe de 

uğradıklarından dolayı, İdğâm-i misleyn mea’l-ğunne
216

 hukmüne girip 

telâffuzda idğâm olunarak Kelime-i müsakkale gibi okunurlar. (    َ س  :Sîn) 

harfinin Nûn-i sâkini ise, kendisinden sonra gelen ( م يم    :Mîm) 

kelimesinin ( م يم    :Mîm) harfine uğradığı için, İdğâm-i mea’l-ğunne
217

 

hukmüne girip telâffuzda idğâm olunarak Kelime-i müsakkale gibi 

okunurlar. 
 

     D-Medd-i lâzım harf-i mühaffef: Kolaylıkla ve hafîfce okunan 

harflere denir ki bu harflerdeki Harf-i medd’lerden sonra gelen harflerin 

sükûnu, Sükûn-i lâzım olup kendileri şeddeli değildir. Meselâ, ( ال : امل ف   
) nazm-ı celîl’inin (المم  م يم   م يم    :Mîm) harfinin ikinci ( م يم    :Mîm) harfinde,     

                                                 
216 -Aşağıda gelecek olan İdğâm-i misleyn bahsine bak. 
217 -Aşağıda gelecek olan İdğâm-i mea’l-ğunne bahsine bak. 
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( املص : امل ف  المم  م يم  صماد    ) nazm-ı celîl’inin ( م يم    :Mîm) ve ( صامد    :Sâd) 

harflerinde, ( الر : امل ف  المم  بامء   ) nazm-ı celîl’inin ( المم    :Lâm) harfinde ve          

( ا م يم    حم : حم ) nazm-ı celîl’inin ( م يم    :Mîm) harfinde olduğu gibi. Bu 

misâllerin ( م يم    :Mîm), ( صامد    :Sâd) ve ( المم    :Lâm) kelimelerindeki Harf-i 

medd’lerden sonra gelen harfler, sâkin olup sükûnları da Sükûn-i 

lâzım’dır. Kendilerinden sonra da, kendi cinslerinden ikinci bir harfe 

uğramadıkları için, bunların okunması hafîf ve kolaydır ki Kelime-i 

mühaffefe gibi okunurlar.
218

 
 

     Medd-i fer’î’lerden olan Medd-i lâzım’ların meddi, vâcib’dir. Çünkü, 

müttefekun aleyh’dir. Kasr’ı câiz değildir. Medd-i lâzım’ların mertebesi, 

-bütün kurrâ’lara göre- dört elif miktârı medd olunmaktır. Hiç birisi, 

dört elif miktârından aşağı okumamıştır. 

 

     Medd-i ârız 
 

     Harf-i medd’en sonra Sebeb-i medd’en Sükûn-i ârız vâki’ olursa, bu 

haldeki medd, Medd-i ârız olur.
219

 Sükûn-i ârız diye de, vakfen sâbit, 

vaslen sâkıt olan sükûn’a denir. ( َ لممُونم   ين   –يـم َُ  –يـمو م  الدا  َ تم نمس  ) misâllerinde 

olduğu gibi. Bu misâllerde, Harf-i medd’lerden sonra gelen ( نُون    :Nûn) 

harfleri üzerinde vakıf yapıldığı zaman, ( نُون    :Nûn) harflerinin harekeleri 

giderek yerine sükûn gelir ve bu sûretle de o harflerdeki sâkinlik, ârızî 

olmuş olur. Bu halde, Sükûn-i ârız ile sâkin olan bu harflerin mâkablinde 

de Harf-i medd olduğu için, burada Medd-i ârız vukû’ bulmuş olur. Eğer 

( نُون    :Nûn) harfleri üzerinde vakıf yapılmazsa Sükûn-i ârız meydana 

gelmiyeceğinden Medd-i ârız da olmaz. Bununla berâber kelimelerdeki 

Harf-i medd’ler bâkî kaldığından, Medd-i tabiî olarak okunurlar. 
 

     Medd-i fer’î’lerden olan Medd-i ârız’ların meddi, câiz’dire. Çünkü, 

muhtelefün fîh’dir. Bunun için Medd-i ârız’ların medd’inin mertebeside, 

üç vecih vardır: 
 

     A-Vakıf yapılacak kelimenin son harfi meftûh ise, üç vecih câiz’dir: 

                                                 
218 -Bunlara, hernekadar Harf-i müsakkal ve Harf-i mühaffef denirse de, hakîkatde Kelime-i 

müsakkale ve Kelime-i mühaffefe’dirler. Kur’ân-ı Kerîm’de, harf sûretinde yazıldıkları için, Harf-i 
müsakkal ve Harf-i mühaffef denilmiştir. 
219 -Sonradan bir sebeb ile meydana gelen sükûn’a, Sükûn-i ârız denir ki bir kelimede vakıf 

yapılarak durulursa, Sükûn-i ârız meydana gelir. Eğer, vakıf yapılmayıp vasıl yapılarak geçilirse, 
Sükûn-i ârız meydana gelmez. Çünkü, vakfın muktezâsı sükûn, valsın muktezâsı harekedir. 

      Ârız diye de, lügatde, sonradan olan şey’e denir. 
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     a-Tûl: Dört elif miktârı medd etmektir. 
     b-Tevassud: Üç elif miktârı medd etmektir.

 220
 

     c-Kasr: Bir elif miktârı medd etmek, ya’nî Medd-i tabiî olarak 
okumaktır. ( َ لممُونم   يـم ) misâlinde olduğu gibi. 
 

     B-Vakıf yapılacak kelimenin son harfi meksûr ise, dört vecih câiz’dir. 
 

     a-Tûl: Dört elif miktârı medd etmektir. 

     b-Tevassud: Üç elif miktârı medd etmektir. 

     c-Kasr: Bir elif miktârı medd etmektir. 

     d-Kasr ile ravm: Ravm diye, gizli ses ile harfin harekesini taleb 

etmeye, ya’nî harekeyi hafîfce çıkarmaya denir.
221

 ( ين    يـمو م  الدا ) misâlinde 

olduğu gibi. 
 

     C-Vakıf yapılacak kelimenin son harfi madmûm ise, yedi vecih 

câiz’dir. 
 

     a-Tûl: Dört elif miktârı medd etmektir. 

     b-Tevassud: Üç elif miktârı medd etmektir. 

     c-Kasr: Bir elif miktârı medd etmektir. 

     d-Tûl ile işmâm: İşmâm diye, sükûn’dan sonra dudakları yumarak 

ötüre yapmaya denir. 

     e-Tevassud ile işmâm. 

     f-Kasr ile işmâm. 

     g-Kasr ile ravm’dır. (   َُ  َ تم نمس  ) misâlinde olduğu gibi.
222

  

 

     Medd-i liyn: 
 

     Bir kelimede, Harf-i liyn’den sonra Sebeb-i medd’en sükûn vâki’ 

olursa -gerek Sükûn-i lâzım ve gerekse sükûn-i ârız- o zaman buradaki 

medd, Medd-i liyn olur.
223

 (     َ ومالم نـمو م   –عم ) misâllerinde olduğu gibi. 

                                                 
220 -“Tûl üç elif, tevassud iki elif miktârıdır” diyenler, Medd-i aslî’den sonrasını murad etmişlerdir ki 

Medd-i aslî’yi de ilâve edersek tûl dört, tevassud üç elif miktârı olmuş olur. 

      El-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd veyâ Tecvîd-i Cedîd,ss.43-53. 
221 -Ravm, vasıl hukmünde olduğu için ancak kasr ile ravm yapılır. Tûl ve tevassud ile  ravm 

yapılmaz. 
222 -Medd’lerin miktârını, ravm ve işmâm’ların nasıl yapıldıklarını, bi’z-zât üstâdının ağzından 

öğrenmek lâzımdır. 
223 -Liyn diye, lügatde, yumuşak olan şey’e denir. Harf-i liyn’ler de, sühûlet ve kolaylıkla meddi 
kabûl ettikleri için, bu hâle Medd-i liyn denilmişdir. 

      Harf-i liyn diye de, mâkabli meftûh olup kendileri sâkin olan ( وامو    :Vâv) ve ( يامء   :Yâ’) harflerine 

denir. Bu harflerden önce gelen harflerin harekesi kendi cinslerinden ise, hem Harf-i medd, hem de 
Harf-i liyn olurlar. Eğer kendi cinslerinden değilse, yalnız Harf-i liyn olurlar, Harf-i medd olmazlar. 

Bunun için Harf-i liyn âmdır, Harf-i medd hâsdır. 
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     Harf-i liyn diye de ( وماو    :Vâv) ve ( يامء   :Yâ’) harfleri sâkin olur ve 

makabli meftûh olursa ona denir. ( ومالص ي ف   –عملمي ه   –م ن  خمو ف   –ومالم نـمو م    ) 

misâllerinde olduğu gibi. Bu misâllerde, sâkin olan ( وماو    :Vâv) ve              

( يامء   : Yâ’) harflerinden evvel gelen harfler, meftûh olduğu için ( وماو    :Vâv) 

ve ( يامء   :Yâ’) harfleri Harf-i medd olmayıp Harf-i liyn olmuşlardır. 

Binâen-aleyh, bu harflerin kendilerinden sonra gelen harfler üzerinde 

vakıf yapılırsa, Sükûn-i ârız meydana gelir ve bu sûretle de meydana 

gelen medd’ler, Medd-i liyn olmuş olurlar. 
 

     Medd-i fer’î’lerden olan Medd-i liyn’lerin meddi, câiz’dir. Çünkü 

muhtelefün fîh’dir. Bunun için Medd-i liyn’lerin meddi, iki türlüdür: 
 

     A-Harf-i liyn’den sonra gelen Sebeb-i medd, Sükûn-i lâzım olursa, iki 

vecih câiz olur: 
 

     a-Tûl: Dört elif miktârı medd etmektir. 
 

     b-Tevassud: Üç elif miktârı medd etmektir. ( كهيَص   –حَسق   ) kavl-i 

şerîf’lerindedeki (    َ عم :Ayn) lâfızlarında olduğu gibi ki (    َ عم :Ayn) diye 

okunursa, kâıde meydana çıkmış olur. 
 

     B-Harfi liyn’den sonra gelen Sebeb-i medd, Sükûn-i ârız olursa,            

-aynen Medd-i ârız’larda olduğu gibi- kelimenin son harfinin harekesine 

göre üç veyâ dört veyâ yedi vecih câiz olur. (  -عملمي ه   -م ن  خمو ف   -ومالم نـمو م   
.misâllerinde olduğu gibi (ومالص ي ف  

224
 

 

     İhtâr: Buraya kadar zikr olunan medd’lerin hepsi, lâfzî sebeblere 

göre olan medd’lerdir. Bir de ma’nevî sebeblere göre olan medd’ler 

vardır ki bunlar da iki türlüdür:
 225

 
 

     a-Ta’zîm ile berâber mübâleğadır. Hakk Teâlâ’ya duâ ederken ta’zîm 

ve mübâleğa kastı ile yapılan medd’ler bu nev’îdendir. Duâ’da, 

istiğâse’de (yardım istemede) ve Kelime-i Tevhîd’de olur.                         

( .misâllerinde olduğu gibi ( الم ا لمهم ا ال  الل ُ  –ب الل   –امللُ   
226

 

                                                 
224 -Ba’zı kimseler, “Medd-i liyn’de, medd’ler birer elif miktârı aşağıdır. Bu i’tibârla tûl üç, tevassud 

iki elif miktârı olacaktır” derler. Bak: (157. nota). (Sayfa 68 deki Medd bahsi). 
225 -Bu husûsda, ikinci bölümdeki medd bahsine bak. 
226 -Medd-i ta’zîm’in alâmeti, Lâfzatü’llâh’da olmaktır ki bir elif miktârından ziyâde çekilir. Fakat 

tevassud, ya’nî üç elif miktârı çekmek efdaldir. 
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     b-Yalnız mübâleğadır. Lâ-i tebrîe ile bir şey’ nefy edildiği zamanda 

olur. ( الم شمر يكم لمُه  –الم بمي بم   ) misâllerinde olduğu gibi. Bunlarda, zâhiren bir 

sebeb olmadığı halde, aslından ziyâde medd etmek câiz’dir. Fakat, 

tevassud efdaldir. 

 

     Tenvîn ve Nûn-i sâkin 

 

     Tenvîn diye, kelimenin son harekesine tâbi’ olup onunla berâber 

bulunan ve kendisi ile te’kîd-i fiil kasd olunmayan Nûn-i sâkin’e denir ki 

ulemâ’, tenvîni, ma’nâ bakımından böyle ta’rîf etmişlerdir.
227

 Türkçe, 

ismen ta’rîfi ise, iki üstün ( -ٍا -- ), iki esire ( --  ٍ- ) ve iki ötüre’ye ( --  ٍ- ), 

tenvîn denir, demişlerdir. 

 

     Nûn-i sâkin diye de, cezim’li (harekesiz) olan ( نُون    :Nûn) harfine 

denir. Bu Nûn-i sâkin, tenvîn’den başka olup kendisi ile ba’zan te’kîd-i 

fiil kasd olunur ve Nûn-i muhaffefe gibi emr’e ve nehy’e dâhil olur. Eğer 

kelimenin sonunda bulunan ( نُون    :Nûn) harfi sâkin olursa, ona da Nûn-i 

sâkin denilir. ( كمن    –لمن   – امن   – ا ن    ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     Tenvîn ve Nûn-i sâkin’in beş hâli vardır ki şunlardır: 

 

     1-Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, İhfâ’ harfleri olan ( ت ث ج د ذ ز س ش ص ض  
 .harflerinden birine uğrarsa, ihfâ’ olurlar (ط ظ ف ق ك

 

     2-Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, Hurûf-i halk (boğaz harfleri) denilen         

( ء ه ح خ ع غ  ) harflerinden birine uğrarsa, izhâr olurlar. 

 

     3-Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, ( بامء   :Bâ’) harfine uğrarsa, iklâb olurlar. 

 

     4-Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, ( م يم    :Mîm), ( نُون    :Nûn), ( وماو    :Vâv) ve         

(  .Yâ’) harflerinden birine uğrarsa, idğâm-i mea’l-ğunne olurlar: يامء 

 
     5-Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, ( المم    :Lâm) ve ( بامء   :Râ’) harflerinden 
birine uğrarsa, idğâm-i bi-lâ ğunne olurlar. 

                                                 
227 -Tenvîn diye, aslında Nûn-i sâkin’e denir ki ismin sonuna lâhık olur. Bu tenvîn, vasıl ve telâffuz 

hâlinde sâkıt olup vakıf ve kitâbet hâlinde sâbit olur. 
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     İhfâ’ 
 

     Harfe, sonradan gelen Sıfât-ı ârıza’dan bir sıfatdır ki lügatde, bir şey’i 

gizleyip setr etmeye denir. İstılahda ise, ( م ا ال ظ هامب  وما ال د غامم  عامب يمة     َ المة  بـم فامُء حم ال خ  ام  
د يد  ممعم بمقامء  ال ُغن ة    İhfâ’ diye, ğunne’nin bekâsı ile teşdîdden ârî olarak:عمن  الت ش 

idğâm ile izhâr arasındaki bir hâle -kırâete- denir).
228

 İhfâ’ harfleri onbeş 

harfdir ki ( ام كمرممام   ىم  –ص ف  ذام ثمنام جُودم شمخ ص  قمد  سم ضمع  ظامل ماا ز د  تُقىم ُدم  طامل باا فـمَتم ) beytinin 

kelimelerinin evvelki harfleri olan ( ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك   ) 

harfleridir. Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, bu onbeş harften ( ت د ط   ) 

harflerine uğradığı zaman, ihfâ’-i kalîl; diğer oniki harfe uğradığı zaman 

da ihfâ’-i kâmil olurlar. 
 

     Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, hernezaman ihfâ’ harflerinden birine 

uğrarsa, ya’nî tenvîn veyâ nûn-i sâkin’den sonra ihfâ’ harflerinden birisi 

gelirse, bu halde ihfâ’ olur.
229

 ( فـمت ح  قمر يب   -عمن  صمالمِت  م   –غمن   كمر ي    ) misâllerinde 

olduğu gibi. 
 

     Tenvîn ile Nun-i sâkin’in ihfâ’sı, bunların zatlarını tamâmen giderip 
ğunne sıfatlarını bâki’ bırakmak sûretiyle olur ki bu sıfatı söyleme 
esnâsında, dil ucu boşta kalmalı, alt ve üst tarafta bir yere değmemelidir. 
 

     Fakat ( م يم    :Mîm) harfinin ihfâ’sı ise, ( م يم    :Mîm) harfinin zâtını 

tamâmen gidermiyerek ve dudakları birbirine çok basmıyarak, zâtını setr 

etmek sûretiyle olur.
230

 

 

     İzhâr 
 

     Harfe, sonradan gelen Sıfât-ı ârıza’dan bir sıfatdır ki lügatde, bir şey’i 

âşikâr etmeye ve zâhir kılmaya denir. İstılahda ise, ( ن ف صامُل تمبامُعداا   ال ظ هامُب ُهوم ا ال  ام  
   َ م اْل مر فـم  َ  İzhâr diye, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak -ihfâ’sız:بـم

ve idğâmsız- okumaya denir). İzhâr harfleri, altı harfdir ki ( امللُ  حمى  خامل ق   
ل  غمن   هامد ياا   İsm-i ilâhiyye’lerinin ilk harfleri olan ve Hurûf-i halk ta’bîr (عمد 

olunan ( ء ح خ ع غ ه   ) harfleridir. 

                                                 
228 -Bu husûsda, ikinci bölümdeki ihfâ’ bahsine bak. 
229 -İhfâ’ harflerinin nasıl ihfâ’ yapıldıklarını iyice anlamak için, bi’z-zât üstâdından görmek ve 

dinlemek lâzımdır. Aksi takdirde hatâ yapılabilir. 
230 -Bu husûs, aşağıda gelecek olan iklâb bahsinde de aynen böyledir. Çünkü, Mîm-i sâkin, ( بامء  
:Bâ’) harfine uğrayınca, ihfâ’ olur. 
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     Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, izhâr harfleri olan bu altı harften birine 

uğrarsa, bu halde izhâr olurlar; ya’nî idğâm’sız, ihfâ’sız, ve iklâb’sız 

olarak âşikâr bir sûretde okunurlar. Bu sûretle de hakîkî ( نُون    :Nûn) 

harfinin sesi meydana çıkarılmış olur. ( ممن  آممنم  – غمفُوب  حمل يم   –م ن  خمو ف    ) 

misâllerinde olduğu gibi. 

 

     İklâb 

 
     Bu da harfe, sonradan gelen Sıfât-ı ârıza’dan bir sıfatdır ki lügatde, 

bir şeyin üstünü altına kalb edip çevirmek ve döndürmek ma’nâsınadır. 

İstılahda ise, ( فامُؤهام ع ن دم ال بامء  ب غُن ة    ق الم ُِ ُهوم قـمل ُب النُّون  الس اك نمة  امو  التـ ن و ين  م يماا خمال صاا وما خ  ال  ام  
:İklâb diye, Tenvîn veyâ Nûn-i sâkine’yi, -( بامء   :Bâ’) harfine uğradığı 

zaman- hâlis ( م يم    :Mîm) harfine kalb ederek -hâsıl olan o ( م يم    :Mîm) 

harfini- ( بامء   :Bâ’) harfi ındinde ğunne ile berâber ihfâ’ etmeye denir) ki 

bu, vâcib’dir. İklâb harfi, yalnız ( بامء   :Bâ’) harfidir. 

 

     Hernezaman Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, iklâb harfi olan ( بامء   :Bâ’) 

harfine uğrarsa, iklâb olur ve ta’rîfde zikr edildiği vachile okunur.            

( َ د   –لميـُن بمذمن    ْي   –م ن  بـم سم يع  بمص  ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     Eğer Mîm-i sâkin ( بامء   :Bâ’) harfine uğrarsa, bu halde ( م يم    :Mîm) 

harfinin ihfâ’sı, ( م يم    :Mîm) harfinin zâtını tamâmen gidermeyip, 

dudakları birbirine çok basmayıp ve mâkablindeki harfi işbâ’ etmeyip, 

zâtını setr ve ihfâ’ etmek sûretiyle olur.
231

 

 

     İhtâr: Ta’rîfde zikri geçen ğunne’yi, “Hayşûm’dan -geniz veyâ burun 

boşluğundan- gelen ses” diye ta’rîf etmişlerdir ki iki kısımdır: 

 

     Birincisi, Ğunne-i kâmil’dir ki idğâm olduğu yerde isti’mâl olunur. 

 

     İkincisi ise, Ğunne-i nâkısa’dır ki ihfâ’ ve iklâb olduğu yerde isti’mâl 

olunur. Binâen-aleyh, ihfâ’ ve iklâb bahsinde zikri geçen ğunne, bu 

ikinci nev’î ğunne’dir.
232

 

                                                 
231 -İhfâ’ların ve teşdîd’lerin yapılma zamânı (miktârı), bir elif miktârından fazla, iki elif miktârından 
az, ya’nî bir buçuk elif miktârı olmalıdır. 
232 -Bu husûsda, ikinci bölümdeki ğunne bahsine bak. 



 99 

     İdğâm-i mea’l-ğunne 
 

     Birbirine benzeyen veyâ yakınlığı olan iki harfi, birbirine idğâm edip 

ğunne ile berâber şedde ile okumaya veyâ zâhirde şeddesiz olarak, 

telâffuzda ise ğunne ile beâber şeddeli tek bir harf gibi okumaya denir.
233
 

Bunun sebebi, iki harf arasında vukû’ bulacak olan güç telâffuzu 

önlemektir. Faydası ise, lisânın başladığı birinci mahrecden ikinci 

mahrece geçişi kolaylaştırmak, aradaki sıklet ve zorluğu gidermektir  
 

     İdğâm-i mea’l-ğunne harfleri, dört tâne olup ( َيم نُو   :Yemnû) kelimesini 

teşkil eden ( م ن و ى   ) harfleridir. Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, bu dört 

harfden birine uğrarsa, İdğâm-i mea’l-ğunne olur. ( َ ممل     –فمض الا م نم الل   –ومممن  يـم
اا يـمرمُه   .misâllerinde olduğu gibi (خمْي 

 

     Eğer Nûn-i sâkin ile ( وامو     :Vâv) veyâ ( يامء   :Yâ’) harflerinden biri, bir 

kelimede vâki’ olursa, bu halde İdğâm-i mea’l-ğunne yapılmayıp izhâr 

yapılır. Ya’nî, ğunnesiz ve idğâmsız olarak araları birbirinden ayırd 

edilmek sûretiyle okunurlar. Çünkü, İdğâm-i mea’l-ğunne yapılınca, 

kelimelerin asılları kaybolur ve maksad anlaşılmaz. ( ن وامن   –ق ن وامن   –بـُن يامن     –ص 
 ,misâllerinde olduğu gibi. Bunun için bunları, idğâm ile (büyyâmün (ُدن يام 

kıvvânun, sıvvânün, düyyâ) diye okuyamayız. Ancak izhâr ile 

(bünyânün, kınvânün, sınvânün, dünyâ) diye okuyabiiriz. 
 

     İdğâm-i bi-lâ ğunne 
 

     Ğunne’siz olan idğâma denir ki burada idğâm var, ğunne yoktur. 

Meselâ ( َملُوا   فما ن  لم  تـمف  ) ibâresinde, Nûn-i sâkin ( المم    :Lâm) harfine uğradığı 

için idğâm yapılır, fakat ğunne yapılmaz. Çünkü ğunne yapılırsa, 

idgâm’a halel gelir ve idğâm bozulur. Halbuki burada idğâm yapmak, 

ğunne’den daha elzemdir. 
 

     İdğâm-i bi-lâ ğunne harfleri iki tâne olup ( لمر    :Ler) kelimesini teşkîl 

eden ( المم    :Lâm) ve ( بامء   :Râ’) harfleridir. Eğer Tenvîn veyâ Nûn-i sâkin, 

bu iki harften birisine uğrarsa, bu halde İdğâm-i bi-lâ ğunne olur.             

( م  ـا م ن  بمب  يم   –ه  َم  –غمفُوب  بمح  َملُوا  –ُهدىا ل ل ُمت ق  فما ن  لم  تـمف  ) misâllerinde olduğu gibi. Bu 

                                                 
233 -İdğâm ile ihfâ’ arasındaki fark: İdğâm, teşdîd ile olur, ihfâ’ ise teşdîdsiz olur. 
      Not: Bu kısımda bahs olunan idğâm da, İdğâm-i tâm ve İdğâm-i nâkıs kısımlarına ayrılır ki 

ikinci bölümdeki İdğâm-i mütecâniseyn bahsinde anlatılmışdır. 
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misâllerde, Tenvîn ve Nûn-i sâkin, kendilerinden sonra gelen kelimelerin 

ilk harfleri olan ( المم    :Lâm) ve ( بامء   :Râ’) harflerine uğradıkları için idğâm 

olunarak onlar gibi okunurlar. Ya’nî, ( المم   :Lâm) ve ( بامء   :Râ’) harflerinin 

şeddeli şekilleri gibi okunurlar. Fakat burada ğunne yoktur.
234

 
 

     İdğâm-i misleyn 
 

     Lügatde, ikisi birbirine mümâsil ve müşâbih olan şey’e denir. 

İstılahda ise, ( فمةا   َ   مام اَّت مدام مم رمجاا ومص  ثـ لم ا د غامُم ال م  :İdğâm-i misleyn diye, mahrecleri 

ve sıfatları aynı olan iki harfin -birincisi sâkin ikincisi müteharrik 

olarak- birbirine uğrarsa -birincisini ikincisine idhâl edip müşedded bir 

harf gibi okumaya- denir).
235

 ( امبمتـُُهم   -امن  اض ر  ِ  ب َمصامكم  –آومو ا ومنمصمرُوا   مت  جت  فممام بمِب  )
236

 

misâllerinde olduğu gibi. Bu misâllerde ( وامو    :Vâv),       ( بامء   :Bâ’) ve ( تامء  
:Tâ’) harfleri, İdğâm-i misleyn olmuşlardır. Çünkü, birinci harfler, sâkin 

olup yine kendi cinsinden müteharrik olan ikinci bir harfe 

uğramışlardır.
237

 İdğâm-i misleyn’de, ğunne yoktur. Bunun için idğâm 

yapıldığı halde ğunne yapılmaz. 
 

     Nûn-i sâkin, kendi cinsinden olan harekeli ( نُون    :Nûn) harfine uğrarsa, 

bu halde hem İdğâm-i misleyn, hem de İdğâm-i mea’l-ğunne, ya’nî 

İdğâm-i misleyn mea’l-ğunne olur. Çünkü, her ikisi de, mahrecde ve 

sıfatda birdirler. Fakat Nûn-i sâkin, genizden gelen ğunne ile çıkar.
238

       

( َممار ُه   م ن  نامب   –ومممن  نـُ ) misâllerinde olduğu gibi. Bu misâllerde, sâkin olan 

birinci ( نُون    :Nûn) harfleri harekeli olan ikinci ( نومن    :Nûn) harflerine 

uğradığı için, hem İdğâm-i misleyn hem de İdğâm-i mea’l-ğunne 

olmuşlardır. 
 

     Mîm-i sâkin’in üç hâli vardır: 
 

     a-Mîm-i sâkin, kendisinden sonra gelen harekeli ( م يم    :Mîm) harfine 

uğrarsa, bu halde İdğâm-i misleyn mea’l-ğunne olur. ( َمممُهم  م ن  جوُع     –امط 

                                                 
234 -Kırâet imâmlarından ba’zıları, “İdğâm-i bi-lâ ğunne’de, ğunne vardır”, derlerse de el’an amel 

edilen şekil, ğunnesiz okunması hâlidir. 
235 -Bu harfler, ister bir kelimede isterse başka başka kelimelerde olsunlar hep aynıdırlar. Fakat   

Harf-i medd’ler, bundan müstesnâ’ olup idğâm edilmezler. 
236 -( آومو ا ومنمصمُروا   ) misâlindeki elif harfi, alâmet için olup kırâet için olmadığından ona i’tibâr olunmaz. 
237 -İdğâm’ın kısımları hakkında, ikinci bölümün idğâm bahsindeki (136) cu nota bak. 
238 -Bu husûs için, ikinci bölümdeki ğunne bahsine bak. 
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ة    misâllerinde olduğu gibi. Bunun için bu hallerdeki Mîm-i (عملمي ه م  ُمؤ صمدم

sâkin’ler, İdğâm-i misleyn mea’l-ğunne olurlar. 
 

     b-Mîm-i sâkin, kendisinden sonra gelen harekeli ( بامء   :Bâ’) harfine 

uğrarsa, bu halde İhfâ’ mea’l-ğunne olur. ( تـمر م يه م  ِب  جامبمة   –ا ن  بمبـ ُهم  ِب  م    ) 

misâllerinde olduğu gibi. Bu hallerde Mîm-i sâkin ( بامء   :Bâ’) harfine 

uğradığı için, İhfâ’ mea’l-ğunne, ya’nî hem ihfâ’ hem de ğunne olur. 

(Dudak İhfâ’sı olur, diyenler de vardır). 
 

     c-Mîm-i sâkin, ( بامء   :Bâ’) ile ( م يم    :Mîm) harflerinden başka bir harfe 

uğrarsa, bu halde de İzhâr (dudak izhârı) olur. ( ُهم  ف يه   –لمُكم  د يُنُكم    ) 

misâllerinde olduğu gibi. Bu hallerde de, Mîm-i sâkin, ( بامء   :Bâ’) ile             

( م يم    :Mîm) harflerinden başka harflere uğradığı için izhâr olur. 

 

     İdğâm-i mütecâniseyn 
 

     Lügatde, bir şey’ diğer bir şey’e müşâbih olup birbirine benzeyen iki 

cins ma’nâsınadır. İstılahda ise, ( َ   مام ات مدام مم رمجاا وام    ةا فم ص   فام لم تـم خ  ا د غامُم ال ُمتمجامن سم
:İdğâm-i mütecâniseyn diye, mahrecleri aynı olup sıfatları ayrı ayrı olan 

iki harfin -birincisi sâkin, ikincisi müteharrik olarak- birbirine uğrarsa 

birincisini ikincisine idhâl edip müşedded bir harf gibi okumaya, denir) 

ki bu idğâm, vâcib’dir. 
 

     İdğâm-i mütecâniseyn harfleri üç mahrec üzerindedirler. Şöyle ki: 
 

     a-( طامء   :Dâ’), ( دامل    :Dâl) ve ( تامء   :Tâ’) harflerinin mahrecleridir. Bu üç 

harfin mahrecleri, bir mahrec üzerinedir. Fakat sıfatları ayrı ayrı olup bir 

değildir. Çünkü, ( طامء   :Dâ’) harfinde isti’lâ’ ve idbâk sıfatı; ( دامل    :Dâl ve     

( تامء   :Tâ’) harflerinde inhifâd ve infitâh sıfatı; ayrıca ( دامل    :Dâl) harfinde 

cehr sıfatı; ( تامء   :Tâ’) harfinde de hems sıfatı vardır ki bunlar muhtelif 

sıfatlardır.
239

 Bunun için bu halde olan bu üç harf, birbirine uğradığı 

zaman, İdğâm-i mütecâniseyn olurlar. (  –مام عمبمد  ُت   –لمئ ن  بمسمط تم  –قاملمت  طامئ فمة  وم  
 misâllerinde olduğu gibi. Bu gibi hallerde, sâkin olan (امثـ قملمت  دمعموما اللم 

İdğâm-i mütecâniseyn harfleri, mahrecde bir, fakat sıfatda ayrı olan diğer 

mütecâniseyn harflerine uğradığı için, İdğâm-i mütecâniseyn olurlar. Bu 

                                                 
239 -Bu husûslar için, ikinci bölümdeki mahrec ve sıfat bahislerine bak. 
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hallerde, birinci harf ikinci harfin şeddeli şekli gibi okunduğundan 

birinci harfin sıfatı kaybolmuş gibi olur.
240

 
 

     b-( ظامء   :Zâ’), ( ذامل    :Zâl), ( ثامء   :Sâ’) harflerinin mahrecleridir. Bu üç 

harfin mahrecleri de, bir mahrec üzerinedir. Fakat sıfatları ayrı ayrı olup 

bir değildir. Çünkü, ( ظامء   :Zâ’) ve ( ذامل    :Zâl) harflerinde müştereken cehr 

sıfatı, ( ثامء   :Sâ’) harfinde hems sıfatı, ( ظامء   :Zâ’) harfinde de isti’lâ’ ve 

idbâk sıfatı vardır ki bunlar da muhtelif sıfatlardır. Bu bakımdan bu 

durumda olan harfler birbirine uğrarlarsa, İdğâm-i mütecâniseyn olurlar. 

( يـمل همث  ذمل كم  –ا ذ  ظملممُوا   ) misâllerinde olduğu gibi. Bu gibi hallerde de, sâkin 

olan İdğâm-i mütecâniseyn harfleri, müteharrik olan diğer İdğâm-i 

mütecâniseyn harflerine uğradığı için, mahrecleri bir olup sıfatları ayrı 

ayrı olduğundan, İdğâm-i mütecâniseyn olurlar. Bu hallerde, birinci harf 

ikinci harfin şeddeli şekli gibi okunduğundan birinci harfin sıfatı 

kaybolmuş gibi olur. 
 

     c-( بامء   :Bâ’), ( م يم    :Mîm) harflerinin mahrecleridir. Bu iki harfin 

mahrecleri de, bir mahrec üzerinedir. Fakat sıfatları ayrı ayrıdır. Çünkü,    

( بامء   :Bâ’) harfinde şidded sıfatı olduğu halde ( م يم    :Mîm) harfinde şidded 

sıfatı yoktur. Kezâlik, ( م يم    :Mîm) harfinde beyniyye sıfatı olduğu halde     

( بامء   :Bâ’) harfinde beyniyye sıfatı yoktur. Bunun için sıfatları ayrı ayrıdır. 

Bu durumda olan harfler de, -birincisi olan sâkin ( بامء   :Bâ’) harfi, ikincisi 

olan müteharrik ( م يم    :Mîm) harfine- birbirine uğrarlarsa, mahrecleri bir 

olup sıfatları ayrı ayrı olduğundan, İdğâm-i mütecâniseyn olurlar.             

( َمنام   يام بـُنم  اب كمب  مم ) misâllerinde olduğu gibi. Bu gibi hallerde de, sâkin            

( بامء   :Bâ’) harfi müteharrik olan ( م يم    :Mîm) harfine uğradığı için, 

mahrecleri bir olup sıfatları ayrı ayrı olduğundan, İdğâm-i mütecâniseyn 

olurlar. Bu hallerde de, birinci harf ikinci harfin şeddeli şekli gibi 

okunduğundan -( بامء   :Bâ’) harfi ( م يم    :Mîm) harfi gibi okunduğundan- 

birinci harfin sıfatı kaybolmuş gibi olur. 

 

     İdğâm-i mütekâribeyn 
 

     Lügatde, birbirine yakın olup yaklaşıcı olan şey’lere denir. İstılahda 

ise, ( فمةا   َ   مام تمقامبمبام مم رمجاا امو  ص  ا د غامُم ال ُمتمقامب بـم :İdğâm-i mütekâribeyn diye, 

                                                 
240 -İdğâmların hepsinde, ya’nî İdğâm-i misleyn, İdğâm-i mütecâniseyn ve İdğâm-i mütekâribeyn’de, 

birinci harflerin hepsi, sâkindirler. İkinci harfleri ise, dâimâ müteharriktirler. 
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mahreclerinde veyâ sıfatlarında birbirine bir benzerlik ve yakınlık olan 

iki harfin -birincisi sakin ikincisi müteharrik olarak- birbirine uğrarsa,      

-birincisini ikincisine idhâl edip- müşedded bir harf gibi okumaya denir) 

ki bu idğâm da vâcib’dir. 
 

     İdğâm-i mütekâribeyn harfleri, iki mahrec üzerindedirler. Şöyle ki: 
 

     a-( المم    :Lâm) ve ( بامء   :Râ’) harflerinin mahrecleridir. Mahreclerinde 

veyâ sıfatlarında birbirine bir benzerlik ve yakınlık olan bu iki harf, 

birbirine uğrarsa, İdğâm-i mütekâribeyn olurlar. ( َمُه الل م   ُقل  بم ِا  –بمل  بمفـم ) 

misâllerinde olduğu gibi. Bu gibi hallerde, sâkin olan ( المم    :Lâm) harfleri, 

mahrecte veyâ sıfatta birbirine benzerlik ve yakınlığı olan ( بامء   :Râ’) 

harfine uğradıkları için, iki harf birbirine idğâm olunarak İdğâm-i 

mütekâribeyn olmuşlardır. Ya’nî, bu halde, ( بامء   :Râ’) harfi şeddeli gibi 

okunarak ( المم    :Lâm) harfi belli edilmez. 

 

     Hafs, Sûre-i Müdaffifîn’deki ( كمال  بمل  بمانم    ) nazm-i celîl’inde, idğâm-i 

mütekâribeyn yapmayıp sekte yapar. 
 

     b-( قامف    :Gâf) ve ( كامف     :Kâf) harflerinin mahrecleridir. Mahreclerinde 

veyâ sıfatlarında birbirine bir benzerlik ve yakınlık olan bu iki harf de 

birbirine uğrarsa, İdğâm-i mütekâribeyn olurlar. ( املم  ْنم ُلق ُكم    ) misâlinde 

olduğu gibi. Bu gibi hallerde de, sâkin olan ( قامف    :Gâf) harfi, mahrecte 

veyâ sıfatta birbirine bir benzerlik ve yakınlık bulunan ( كامف     :Kâf) 

harfine uğradığı için, İdğâm-i mütekâribeyn olmuştur. Ya’nî, bu halde,     

( قامف    :Gâf) harfi, ( كامف     :Kâf) harfine idğâm edilerek ( كامف     :Kâf) harfi, 

şeddeli gibi okunur ve ( قامف    :Gâf) harfi belli edilmez. ( كامف     :Kâf) harfinin 

( قامف    :Gâf) harfine uğradığı yer yoktur. 

 

     İdğâm-i şemsiyye 
 

     Lâm-i ta’rîf denilen ( امل ف    :Elif) ve ( المم    :Lâm) harfleri ( ال   ), aşağıdaki 

ondört harften -Hurûf-i şemsiyye’den- birine uğrarsa, bu halde İdğâm-i 

şemsiye olur.
241

  

                                                 
241 -Bu hale, İdğâm-i şemsiyye denilmesinin sebebi, bu türlü idğâmlar yapılırken ekseriyetle        

ُس )  Şems) kelimesinin misâl getirilmesindendir. Buna nisbetle de bu harflere bu isim verilerek :املش م 
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     İdğâm-i şemsiye harfleri ondört tâne olup ( بم  ُتب  ُث  دمع  ذمن باا بممىم   م  صمد  َمةا ش  ز د  ُس 
َمم  ضمي ف  طام ِم ظمن  لمُه نـم ) beytinin kelimelerinin evvelindeki ( ت ث د ذ ب ز س ش ص  

) ,harfleridir. Lâm-i ta’rîf, bu ondört harften birine uğrarsa (ض ط ظ ل ن  المم   
:Lâm) harfi, o harfe idğâm olunarak okunur ki bu da, o harfi şeddeli 

okumakla mümkün olur. ( َ   –مامء  ومالس   –ومالطا ب ق   –ومالنا س   –ومالش م س    ومالتا ) 

misâllerinde olduğu gibi. 
 

     İhtâr: Lâm-i ta’rîf, bu ondört harften yalnız ( نُون    :Nûn) harfine 

uğrarsa, bu halde İdğâm-i şemsiye mea’l-ğunne olur. Çünkü, Nûn-i 

sâkin’deki ğunne sıfatı, bir sıfat-ı lâzime olduğundan bu sıfatın harften 

ayrılması mümkün değildir. ( ومالنا س    ) misâlinde olduğu gibi. 

 

     Lâm-i ta’rîf, ( نُون    :Nûn) harfi müstesnâ olmak üzere diğer onüç 

harften birine uğrarsa, bu halde de İdğâm-i şemsiye bi-lâ ğunne olur. 

Çünkü, bu harflerde, ğunne sıfatı yoktur. ( ومالس مامء   –ومالطا ب ق   –ومالش م س    ) 

misâllerinde olduğu gibi. 

 

     İzhâr-i kameriyye 
 

     Lâm-i ta’rîf denilen ( امل ف    :Elif) ve ( المم    :Lâm) harfleri ( ال   ), aşağıdaki 

ondört harften -Hurûf-i kameriyye’den- birine uğrarsa , bu halde İzhâr-i 

kameriye olur.
242

 Çünkü, bu harflerde idğâm yaparak harfi tahfîf etmeye 

lüzum yoktur. Bunun için Hurûf-i kameriyye’ye uğrayan Lâm-i ta’rîf’ler 

izhâr ile okunurlar. 
 

     İzhâr-i kameriye harfleri ondört tâne olup ( امب غ  حمج كم ومخمف  عمق يممُه   ) 

beytinin cemi’ harfleri olan ( ا  ِ غ ح ج ك و خ ف ع ق ى ك ه   ) harfleridir. 

                                                                                                             
Hurûf-i şemsiye denilmiştir. (Veyâ güneşin yanında yıldızların görünmediği gibi bu ondört harfin 

yanında da Lâm-i ta’rîf görülmediğinden İdğâm-i şemsiye denilmiştir). 

     ( امل ف    :Elif) ve ( المم    :Lâm) harflerine ( ال   ), Arabca’da Lâm-i ta’rîf denir. Ülemâ’nın ekserîsi, 

Harf-i ta’rîf (Lâm-i ta’rîf), yalnız ( المم    :Lâm) harfidir, Hemze değildir, derler. Bunun için buna    

Lâm-i ta’rîf denilmiştir. Lâm-i ta’rîf, Hurûf-i şemsiyye’den birine uğradığı zaman okunmaz, o harfe 

idğâm olunur. Çünkü, Lâm-i ta’rîf’in, bu harfler önünde okunması güçtür. Bunun için bu türlü 

idğâmlarda, Lâm-i ta’rîf, yazılır. Fakat okunurken lâfzı tamâmen giderilerek kendisinden sonra 
gelen harfe idğâm olunur. 
242 -Kamer, lügatde, ay ma’nâsına geldiği gibi aydınlık ve rûşen gece ma’nâsına da gelir. 

Eksreriyyetle bu kelime ile misâl getirildiği için, bu ta’bîr kullanılmışdır. (Veyâ ayın yanında 
yıldızların göründüğü gibi bu ondört harfin yanında da Lâm-i ta’rîf göründüğünden İzhâr-i kameriye 

denilmiştir). 
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Lâm-i ta’rîf, bu ondört harften birine uğrarsa, bu halde İzhâr-i kameriye 

olur ki burada ( المم    :Lâm) harfi, kendisinden sonra gelen Hurûf-i 

kameriyye’ye idğâm olunmayıp âşikâr olarak okunur. ( ر   –ومال قمممر     –ومال فمج 
َمص ر    .misâllerinde olduğu gibi (ومال 

 

     Kalkale 
 

     Lügatde, kavi şey’lerin sesine veyâ bir şey’in kımıldatılmasına denir, 

İstılahda ise, ( ُع لمُه نـمبـ رمة  قمو ي ة    مم رمج  حمت  ُيس  امل قمل قملمُة تـمقمل ُقُل ال ممخ  :Kalkale diye, mahrec’in 

tahrîk ve iddırâb’ına -deprenip kımıldamasına- denir ki o harfin 

mahrecinden kuvvetli bir ses çıkar).
243

 Kalkale, cehr ile şidded sıfatından 

mürekkeb bir sıfattır ki iki sese muhtaç olur ve yalnız sâkin’lerde vukû’ 

bulur. Bu iki sesten birisi şidded sıfatının hakkı, diğeri de cehr sıfatının 

hakkıdır. Her ikisi de ânî, kavi ve haps olmuş seslerdir. Bunun için 

Kalkale sıfatı, bütün sıfatların en kuvvetlisidir. 
 

     Kalkale harfleri beş tâne olup ( ُقط ُب جمد    ) ya’nî ( ق ط  ِ ج د   ) 

harfleridir.
244

 Bu beş harften biri, kelimenin ortasında veyâ sonunda 

sâkin bir halde olursa, o zaman bu harfler kalkale olurlar. ( ُخلُونم   –ب اْل مقا  –يمد 
 .misâllerinde olduğu gibi (امحمد  

 

     İhtâr: Kalkale, sâkin harflere mahsûstur. Bunun için kelimenin 

başında bulunan kalkale harflerinde, kalkale yapılmaz. Çünkü, kelimenin 

başında bulunan bu harfler, dâimâ harekeli olmak mecbûriyyetindedirler. 

Harekeli harf ise, hiçbir zaman kalkale olmaz. 
 

     Hukmü’r-Râ’  
 

     Bu bahiste, ( بامء   :Râ’) harfinin kısımlarından ve üzerine câiz olan 

Sıfat-i ârız’lardan bahsolunur. 
 

     ( بامء   :Râ’) harfinin mahreci, -ikinci bölümün mahrec bahsinde geçtiği 

gibi- dilin en uç tarafının biraz arkası ile karşısındaki ön dişlerin üst 

tarafı olan damaktır. Buradan ( بامء   :Râ’) harfi çıkar ki bu halde, dilin ucu 

kavislidir. ( بامء   :Râ’) harfinde, tekrîr, cehr, infitâh ve beyniyye sıfatları 

                                                 
243 -Kalkale hakkında, ikinci bölümdeki Kalkale bahsine bak. 
244 -Hemze harfinde de cehr ve şidded sıfatları birleşirse de ülemâ’ bu harfi, kalkale harflerinden 
çıkarmışlardır. Çünkü, Hemze’ye, iylâl, tağyîr ve tahfîf ârız olur ve kalkalesi öksürük ve kusmak 

seslerine benzer. Bu ses ise kerih görüldüğünden, Hemze, kalkale harfi sayılmamıştır. 
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mevcûd olduğundan bu sıfatları hâiz olan ( بامء   :Râ’) harfini, bulunduğu 

yere göre, on türlü okumak mecbûriyyeti hâsıl olur ki bunlar, sırası ile 

şunlardır: 
 

     1-( بامء   :Râ’) harfi meftûh veyâ madmûm olursa, kalın okunur.              

( يم   ومالرُّوُح  –نمص ُر الل   –املر ح من  الر ح  ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     2-( بامء   :Râ’) harfi meksûr olursa ince okunur. ( ا   ب ال ب  ) misâlinde olduğu 
gibi. 
 

     İhtâr: Bu halde ( بامء   :Râ’) harfinin kesresi ister lâzime olsun -( ب ز ق    ) 

misâlinde olduğu gibi-, ister ârıza olsun -( ومذمب  ال ذ ينم) misâlinde olduğu 

gibi-, isterse ( بامء   :Râ’) harfinin mâba’dindeki harf isti’lâ’ harfi olsun       -

( املراقام ُِ   ) misâlinde olduğu gibi-, isterse ( بامء   :Râ’) harfinin mâkablindeki 

harf isti’lâ’ harfi olmasın -( ب ز ق    ) misâlinde olduğu gibi-, aynı hukmü hâiz 

olup hepsinde de ( بامء   :Râ’) harfi ince okunur. 

 

     3-(:Râ’) harfi sâkin olur ve mâkablindeki harf de meftûh veyâ 

madmûm olursa, bu halde ( بامء   :Râ’) harfi kalın okunur. (  –ممن  شمكمر   –ب النُّذُوب   
.misâllerinde olduğu gibi (وماْن مر  

 245
 

 

     4-( بامء   :Râ’) harfi sâkin olur ve mâkablindeki harf de meksûr olursa, 

bu halde ( بامء   :Râ’) harfi ince okunur. ( تـمغ ف ر ُه  –وماص طمب     وماس  ) misâllerinde 

olduğu gibi. 
 

     İhtâr ( بامء:Râ’) harfinin bu hâlinde üç şartın bulunması lâzımdır: 

     a-( بامء   :Râ’) harfinin mâkablinin harekesi lâzım olup ârız olmamak. 

     b-Kesre, ( بامء   :Râ’) harfinin bulunduğu kelimede olup ( بامء   :Râ’) 

harfine bitişik olmak. 

                                                 
245 -Ba’zı kayıtlarda “( بامء   :Râ’) harfinin sükûnu, vakıf için olmayıp Sükûn-i lâzım olmalıdır, 

denilerek –( َمر ُش   ومامممر   –امل  ) gibi- Sükûn-i lâzım’lı olan ( بامء   :Râ’) harfli kelimeler misâl gösterilir ve bu 

şarta binâen de -( شمكمر   –نُُذب    ) gibi- kelimelerdeki ( بامء   :Râ’) harfleri harekeli olup sükûnları, Sükûn-i 

lâzım değildir. Vakıf sebebi ile Sükûn-i ârız’dır. Bunun için vakıf sebebi ile ârız olan sükûn, bu 

bahiste mu’teber değildir” denirse de, her iki halde de ( بامء   :Râ’) harfini kalın okumak îcâb eder. El-

Virdü’l-Müfîd fî Şerhi’t-Tecvîd 
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     c-( بامء   :Râ’) harfinin bulunduğu kelimede, ( بامء   :Râ’) harfinden sonra 

Hurûf-i isti’lâ’ olmamaktır. 
 

     5-( بامء   :Râ’) harfi sâkin olur ve mâkablindeki harf de meksûr olursa ve 

mâba’dinde de Hurûf-i isti’lâ’dan bir harf bulunursa, bu halde (:Râ’) 

harfi kalın okunur. ( م ر صامداا  –ق ر طامس   -ف ر قمة    ) misâllerinde olduğu gibi.
246

 

 

     6-( بامء   :Râ’) harfi sâkin olur ve mâkablindeki harf de meksûr olursa ve 

mâba’dindeki isti’lâ’ harfi de meksûr olursa, bu halde ( بامء   :Râ’) harfini 

ince ve kalın okumak câizdir. Çünkü, ülemâ’, bunda ihtilâf ederek 

ba’zıları kalın ve ba’zıları da ince okumuşlardır. ( ُكلُّ ف ر ق     ) misâlinde 

olduğu gibi. 
 

     7-( بامء   :Râ’) harfi sâkin olur ve mâkablindeki harfin harekesi de ârız 

olursa, bu halde ( بامء   :Râ’) harfi kalın okunur. ( َ ى  –ل ممن  اب تمضىم   ا ب ج  ) 

misâlinde olduğu gibi.
247

 
 

     8-( بامء   :Râ’) harfi sâkin olur ve mâkablindeki harf de sâkin olursa, bu 
halde sâkine i’tibâr olunmaz. Ancak sâkin olan harfin mâkablindeki 
harfe i’tibâr olunur. Şöyle ki: 
 

     Eğer bu harf, meftûh veyâ madmûm ise, ( بامء   :Râ’) harfi kalın okunur. 

( ب الص ب    –ف  الصُّدُوب   –م ن  ُكلا امم ر    ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     9-Eğer bu harf meksûr ise, ( بامء   Râ’) harfi ince okunur. ( ْي   –قمد ير    بمص  ) 
misâllerinde olduğu gibi.

248
 

 

     10-(:Râ’) harfi sâkin olur ve mâkablindeki harf de Harf-i liyn 

olursa,
249

 bu halde de ( بامء   :Râ’) harfi ince okunur. ( خمْي   –سمْي    ) 

misâllerinde olduğu gibi.
250

 

                                                 
246 -İsti’lâ’ harfleri yedi tâne olup ( خ ص ض ط ظ غ ق   ) harfleridir. 

247 -Burada, ( بامء   :Râ’) harfinden evvel gelen Hemze’ler, Hemze-i vasıl’dır. Bunun için bunların 

evvelinde bir kelime getirilerek vasl olunursa, o hemze’nin harekesi, ârız olduğu için zâil olur. 

Binâen-aleyh, ârız olan harekeye i’tibâr olunmayarak ( بامء   :Râ’) harfi kalın okunur. 
248 -Sekiz ve dokuzuncu kısımdaki kâıdeler, vakıf hallerine mahsûstur. 
249 -Harf-i liyn, ( وامو    :Vâv) ve ( يامء   :Yâ’) harfleri sâkin olur ve mâkabli de meftûh olursa, bu halde bu 

iki harf, Harf-i liyn olurlar. Fakat Elif harfi dâimâ Harf-i liyn’dir. Çünkü, dâmâ sâkin olup mâkabli 

meftûh’dur. 
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     Not: Meftûh olan ( بامء   :Râ’) harfinin mâkablindeki harf, meksûr ile      

( بامء   :Râ’) harfi arasında sâkin bir halde bulunursa, bu halde ( بامء   :Râ’) 

harfini kalın okumak vâcib olur. ( رامن    رمائ يل   –ع م  ا بـ رماه يم   –ا س  ) kelimelerinde 

olduğu gibi. 
 

     Eğer o sâkin harf, ( ضامد    :Dâd), ( طامء   :Dâ’) ve ( قامف    :Gâf) harflerinden 

biri olursa, veyâ o sâkin harf, bu üç harften başka olur ve ( بامء   :Râ’) harfi 

mükerrer zikr olunursa, bu halde de ( بامء   :Râ’) harfini kalın okumak vâcib 

olur. ( ق ط راا  –ا ص راا   ) kelimeleri ile ( رامباا   بامباا  –ا س   .kelimelerinde olduğu gibi ( م د 

 

     Eğer sâkin olan o harf, ( صامد    :Sâd), ( طامء   :Dâ’) ve ( قامف    :Gâf) 

harflerinden başka olur ve ( بامء   :Râ’) harfi de mükerrer zikr olunmazsa ve 

( بامء   :Râ’) harfinin mâba’dinde meksûr olan ( قامف    :Gâf) harfinden başka 

isti’lâ’ harfi bulunrsa, bu halde de ( بامء   :Râ’) harfini kalın okumak vâcib 

olur. ( ا ع رامضاا   ) misâlinde olduğu gibi. 

 

     Bu son halde, Hurûf-i isti’lâ’dan yalnız meksûr ( قامف    :Gâf) harfi 

bulunur ve diğerleri bulunmazsa, bu halde ( بامء   :Râ’) harfini ince veyâ 

kalın okumak câiz olur. Çünkü, bu haldeki ( بامء   :Râ’) harfini, ba’zı ülemâ’ 

ince okumuş, ba’zı ülemâ’ da kalın okumuşdur. ( رامق    رامق   –ا ح  ا ش  ) 

kelimelerinde olduğu gibi. 
 

     Lâfzatü’llâh veyâ Hukmü’l-lâm 
 

     Bu bahiste, İsm-i celâl olan ( املل   :Allâh) lâfz-ı şerîf’inin kırâetinde 
bulunan hallerden bahs olunur. Şöyle ki: 
 

     ( املل   :Allâh) lâfz-ı şerîf’inin mâkabli meftûh
251

 veyâ madmûm olursa, o 

zaman ( املل   :Allâh) lâfz-ı şerîf’i kalın okunur. Ya’nî bu halde ( المم    :Lâm) 

                                                                                                             
250 -Bu misâllerde, ( بامء   Râ’) harflerinin üzerine vakıf yapılarak ( بامء   Râ’) harfleri, Sükûn-i ârız ile 

sâkin kılınmışlardır. 

      Not: a-( م ال ق ط ر   –م ن  م ص رم    َ عم ) kelimeleri ile, 

              b-( ر    ر   –فمامس  ر   -امن  امس  ا ذام يمس  ) kelimelerini, hem ince hem kalın okumak câizdir. 

251 - ( املل   :Allâh) lâfz-ı şerîf’inin mâkablinde bulunan bu meftûh’un, meftûh-i ğayr-i mümâl olması 

lâzımdır ki bu halde ( ) Allâh) lâfzı, kalın okunur. Eğer: املل   Allâh) lâfz-ı şerîf’inin mâkablinde: املل 
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harfini tefhîm etmek (kalın okumak) vâcib olur. ( ُهوم اللُ   –نمص ُر الل    ) 

misâllerinde olduğu gibi. 
 

     Eğer ( املل   :Allâh) lâfz-ı şerîf’inin mâkabli meksûr olursa, o zaman da    

( املل   :Allâh) lâfz-ı şerîf’i, ince okunur. Ya’nî bu halde de ( المم    :Lâm) 

harfini terkîk etmek (ince okumak) vâcib olur. ( ب الل   –لل      ) misâllerinde 

olduğu gibi.
252

 
 

     Zamir 
 

     Zamir diye, lügatde, bir şey’i gizlemeye denir. ( ىم  –ُهوم  
هام  –ه  ) gibi 

kelimelere zamir denilmesinin sebebi, kinâye olundukları şey’in ismini 
ve kendisini, gizleyip gâib hukmüne getirdikleri içindir. Binâen-aleyh, 
bu bahiste zikr olunan zamir, gâib zamîrinin yerini tutan ( ُه   :Hû) 
zamîridir ki bunun okunuş şekilleri şöyledir: 
 

     Bu zamîrin mâkablindeki harf, üç türlü harekeden -damme, fetha, ve 

kesre’den- biri ile müteharrik olursa, bu halde o zamîri, o zamirdan sonra 

kendisine bitişik mukadder bir ( وامو    :Vâv) veyâ ( يامء   :Yâ’) Harf-i medd’leri 

varmış gibi okuyarak medd ederiz. ( ا ن ُه  –ب ه   –وملمُه   ) misâllerinde olduğu 

gibi ki bunları ( ُو   ُو  –ِب  ى  –ومْلم ا َّن  ) şeklinde yazılmış gibi okuruz. 

 

     Bu zamirden sonra Sebeb-i medd’en Hemze vâki’ olmazsa, bu zamîri, 
Medd-i tabiî olarak okur ve bir elif miktârı medd ederiz. Eğer bu 
zamirden sonra Sebeb-i medd’en Hemze vâki’ olursa, bu halde -Medd-i 
munfasıl bahsinde zikr olunduğu gibi- medd ederiz. 
 

     İhtâr: ( ) ve ( ه  ن تم لم  يـم   ) gibi kelimelerdeki ( هُ قم ف  نـم  مام   هامء   :Hâ’ harfleri, 
yukarıdaki kâıdeye uyularak medd edilmezler, Çünkü, bunlar, kelimenin 
asıl harfi olup zamir değildirler. 
 

     Eğer zamîrin mâkablindeki harf, müteharrik olmayıp sâkin olursa, bu 

halde o zamir medd olunmayıp kasr olunur. (  misâllerinde ( ف يه   –عملمي ه   –ا لمي ه   

olduğu gibi. 

                                                                                                             
bulunan meftûh, meftûh-i mümâl olursa, bu halde (  Lâm) harfini tefhîm veyâ terkîk etmek -kalın: المم   

veyâ ince okumak- câiz olur. Meftûh-i ğayr-i mümâl diye, imâle olunmayan meftûh’a; meftûh-i 
mümâl diye de, imâle olunan meftûh’a denir ki bu husûsda, birinci bölümdeki Elif-i mümâle bahsine 

bak. 
252 -Meksûr olan harflere terkîk sıfatı ârız olduğundan terkîk’den tefhîm’e birdenbire intikâl etmekte 
külfet ve güçlük vardır. Bunun için kırâet imâmları, bu güçlüğü gidermek gâyesiyle, bu halde, 

Lâfzatü’llâh’ı, ince okumuşlardır. 
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     İhtâr: ( عملمي ه   –ا لمي ه    ) gibi kelimelerde, zamîrden evvel vâki’ olan sâkin    

( يامء   :Yâ’) harfleri, hiçbir zaman medd olunmayıp dâimâ kasr olunurlar. 

 

     Fakat, Sûre-i Fürkân’daki ( ف يه  ُمهامناا   ) ibâresindeki zamir, bundan 

müstesnâ olarak medd olunur. Ya’nî ( ف يه ى ُمهامناا   ) şeklinde yazılmış gibi 

okunur. Çünkü zamîrin kesresinden sonra gelen ( م يم    :Mîm) harfinin 

dammesine sür’atle geçmekte, güçlük ve külfet vardır. Bunun için 

buradaki zamir, kasr olunması îcâb ettiği halde medd olunur.
253

 
 

     Not: Zamîrin mâkabli değil de mâba’dindeki harf sâkin olursa bu 

halde o zamîrin mâkabli ister müteharrik olsun, isterse sâkin olsun, her 

iki halde de medd olunmayıp kasr olunur ki bütün kurrâ’ bunda ittifak 

etmiştir. ( يُُّه الس مموامت     ُكر س  ) misâlinde ve ( ام عامهمدم عم  –فمامبامُه ا آليمةم    ( ٍم  الل هُ ي  لم ومِب 

misâllerinde olduğu gibi. 
 

     Eğer zamîrin üzerine, sükûn ile veyâ ravm ile vakıf yapılırsa, her iki 

halde de vasıl terk olunur. ( تمبميُه   ن ُه  –وماج  لمُه  –م  ) misâllerinde olduğu gibi.
254

 

 

     Sekte 
 

     Lügatde, sükût etmek ve devamlı ses çıkarırken iki sesin arasını soluk 

almadan ayırmak ma’nâlarınadır. İstılahda ise, ( تمُة قمط ُع الص و ت  دُونم النـ فمس    املس ك  : 

Sekte diye, -kırâet esnâsında- nefes almadan sesi kesmeye denir). 
 

     Sekte’nin zamânı, vakıf zamânından azdır. Vakıf zamânı ise nefes 

alacak kadar bir zamandır. Sekte, vasıl hâline mahsûstur. Vakıf ise, fasl 

hâline mahsûstur. 
 

     Kur’ân-ı Kerîm’de, Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs üzere, dört yerde 

sekte gelmiştir: 
 

     1-Sûre-i Kehf’de ( ع ومجاا قـمياماا   ) dır. Burada ( ع ومجاا   ) lâfzındaki tenvîni elife 

kalb ederek, elif üzerine sekte yapılır. 

                                                 
253 -Bu zamîrin medd edilmesi hakkında ba’zıları da, “Bu zamir, -medd edilmek sûretiyle- evvelinde 

olan ma’nâyı te’kîd eder” derler ki bu husûs, tefsîrlerde îzâh edilip anlatılır. 
254 -Zamir bahsinde zikr olunan bu gâib zamirinin, mâkabli meftûh veyâ madmûm olursa, zamîrin 

kendisi de madmûm okunur. ( ا ن ُه  –بمبُُّه   ) misâllerinde olduğu gibi. Eğer zamîrin mâkabli meksûr 

olursa, zamîrin kendisi de meksûr okunur. ( ب ه   –ف يه    ) misâllerinde olduğu gibi. Bu zamir, hiçbir 

sûretle meftûh okunmaz. Çünkü, müfret müzekker gâib zamîrinin müfret müennes gâibe zamîrine 

müşâbih ve mültebis olmaması lâzımdır. 
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     2-Sûre-i Yâsîn’de ( م ن  ممر قمد نام همذام   ) dır. Burada ( ممر قمد نام   ) lâfzının elif harfi 

üzerine sekte yapılır. 
 

     3-Sûre-i Kıyâme’de ( ومق يلم ممن  بامق    ) dır. Burada ( ممن    ) lâfzının ( نُون    :Nûn) 

harfi üzerine sekte yapılır. 
 

     4-Sûre-i Müdaffifîn’de ( كمال  بمل  بامنم    ) dir. Burada da ( بمل    ) lâfzının            

( المم    :Lâm) harfi üzerine sekte yapılır. 

 

     Zikr olunan bu sekte’lerden başka, bir de Hâ’-i sekte’ler
255

 ile kırâet 

olunan kelimeler vardır ki şunlardır: Sûre-i Bakara’da ( لم  يـمتمسمن ه    ); Sûre-i 

                                                 
255 -Hâ’-i sekte, Hâ’-i kinâye’nin kısımlarından bir nevîdir. Hâ’-i kinâye ise, beş kısım olup 

şunlardır: 

      1-Zamîr-i mecrûr olur. Cemi’ müzekker için olan ( ي ه م  عملم  -ا لمي ه م    ) deki ( هامء   :Hâ’) harfleri gibi. 

      2-Zamîr-i merfû-i munfasıl olur. Müzekker ve müennes için olan ( ىم  –ُهوم  
ه  ) zamirlerinin            

( هامء  :Hâ’) harfleri gibi. 

      3-Hâ’-i te’nîs olur. Hâ’-i te’nîs olunca, vasıl hâlinde yuvarlak ( تامء   :Tâ’);  vakıf hâlinde                

( هامء   : Hâ’) olur ki her iki halde de ( ـة   ) şeklinde yazılır. ( ة   –ممو ع ظمة    مم ك  ح  ) misâllerinde oluğu gibi. 

Ba’zan da -hem vasıl hem de vakıf hâlinde- açık ( تامء   :Tâ’) harfi şeklinde yazılır ve okunur.                 

( بمح مت   –ن َ ممت   –ا م رمأمت    ) kelimelerinde olduğu gibi. 

      4-Hâ’-i sekte olur. Hâ’-i sekte diye, vasıl hâlinde de vakıf hâlinde de sâkin olan ( هامء   :Hâ’) 

harfine denir ki hareke ile okunmaz. Eğer hareke ile okunursa hatâ yapılmış olur. Kur’ân-ı 

Kerîm’de, yedi yerde Hâ’-i sekte vardır ki bunlar, yukarıda zikr olunan sûrelerdeki Hâ’-i 

sekte’lerdir. Bunlardan Sûre-i Hâkka’daki ( ك تامب يمه    ) ve ( سامب يمه    ح  ) lâfz-ı şerîf’leri ikişer tânedir. Bunlar 

da ilâve edilirse dokuz yerde Hâ’-i sekte gelmiş olur. 

      5-Mansûb ve mecrûr hallerinde, zamîr-i müzekker-i muttasıl olur ki bunlar da, bulundukları 
yerlere göre, sekiz kısım olurlar. Şöyle ki: 

      a-Kendisi madmûm olup mâkabli ve mâba’di sâkin olur. ( ُه الل ُ   َ لمم   misâllerinde ( ُ امتـمي ُه الل –يـم

olduğu gibi. Bu kısmın, adem-i işbâ’ında hilâf yoktur. Yalnız Bezzî, bir yerde işbâ’ eder ve 

mâkablini müşedded kılar ki o da Abese Sûresi’ndeki ( عمن ُه تـملمهى    ) dır. (İşbâ’, çekmek ve medd etmek 

ma’nâsınadır)  

      b-Kendisi madmûm, mâkabli ve mâba’di müteharrik olur. ( ا ن ُه عمل يم    ) misâlinde olduğu gibi. Bu 

nev’in, işbâ’ında hilâf yoktur. Yalnız ( يـمر ضمُه لمُكم    ) kelimesinde hilâf vardır. 

      c-Kendisi madmûm, mâkabli sâkin, mâba’di müteharrik olur. ( شمرمو ُه ب ثمممن   –ُهم  مام عمقملُوُه وم   ) 

misâllerinde olduğu gibi. Bu nev’in de adem-i işbâ’ında hilâf yoktur. Yalnız İbn-i Kesîr, işbâ’ eder.     

( ه    امب ج  ) kelimesinde ise, kurrâ’ arasında ihtilâf vardır. 

      d-Kendisi ve mâkabli müteharrik olup mâba’di sâkin olur. ( ُد  –لمُه ال ُمل ُك   لمُه اْل مم  ) misâllerinde 

olduğu gibi. Bu nev’in de adem-i işbâ’ında hilâf yoktur. 
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En’âm’da ( وماقـ تمد ه    ); Sûre-i Hâkka’da ( سامب يمه   –ك تامب يمه      ve  ( ُسل طامن يمه   –مامل يمه   –ح 

Sûre-i Kâria’da da ( يمه    مماه  ) dir. 

 

     Bu kelimelerdeki Hâ’-i sekte’leri, -vasıl hâlinde- ba’zı kurrâ’ isbât 
etmiş ve ba’zı kurrâ’ da isbât etmemiştir. Bunun için vasıl hâlinde, Hâ’-i 
sekte’lerin isbâtı, muhtelefün fîh’dir. 
 

     İmâm Âsım, vasıl hâlinde, buradaki Hâ’-i sekte’lerin hepsini isbât 
etmiştir. Ba’zı kurrâ’lar da ( سامب يمه   –ك تامب يمه     ح  ) lâfızlarında Hâ’-i sekte’leri 
isbât etmişler, diğerlerinde isbât etmemişlerdir. Böyle yerlerde, Hâ’-i 
sekte’leri isbât eden kurrâ’lar için, bir Hâ’-i sâkine ilhâk etmek lâzımdır. 
 

     Vakıf hâlinde ise, bütün kurrâ’lar, Hâ’-i sekte’leri isbât etmişler 
(okumuşlar) dır. Bunun için vakıf hâlinde, Hâ’-i sekte’lerin isbâtı, 
müttefekun aleyh’dir. 
 

     İhtâr: Sekte câiz olmayan yerlerde sekte yapmak hatâ olup bundan 
sakınmak lâzımdır. Nitekim ba’zı kimselerin ( فمصملا ل رمباكم   ) de birinci             
( المم    :Lâm) harfi üzerine; ( َ ُبُد   ا يا كم نـم ) de ( كامف     :Kâf) harfi üzerine yaptıkları 
gibi yapmamalıdır. 
 

     Vakıf 
 

     Lügatde, durmak ve durdurmak ma’nâsınadır. İstılahda ise, ( امل ومق ُف قمط ُع  
 .(Vakıf diye, nefesle berâber sesin kesilmesine denir:الص و ت  ممعم التـ نـمفُّس  

                                                                                                             
      e-Kendisi madmûm veyâ meksûr olup mâkabli ve mâba’di sâkin olur. ( عملمي ُه الل م   ) misâlinde 

olduğu gibi. Bu nev’in de adem-i işbâ’ında hilâf yoktur. 

      ( عملمي ُه الل م   ) misâlinde, Hafs, -Lâfza-i celâl’e ta’zîm için- zamir olan ( هامء   :Hâ’) harfini damme ile 

okur; diğerleri, kesre ile okur. 

      f-Kendisi meksûr, mâkabli ve mâba’di müteharrik olur. ( م    ل قمو م ه  يامقـمو  ) misâlinde olduğu gibi. Bu 

nev’in de işbâ’ında hilâf yotur. Yalnız yedi kelimede -( ل ه   –نـُوملاه   –يـُؤمداه    ت ه   –ُنص  ُمؤ م ناا  –يـمت ق ه   –يمأت ه   –نـُؤ 
 .kelimelerinde- hilâf vardır (فمامل ق ه  

      g-Kendisi meksûr, mâkabli müteharrik ve mâba’di sâkin olur. ( ب ه  الل  –ب ه  ان ظُر    ) misâllerinde 

olduğu gibi. Bu nev’in de, adem-i işbâ’ında hilâf yoktur. 

      h-Kendisi meksûr, mâkabli sâkin ve mâba’di müteharrik olur. ( َُونم   ف يه  ُهدىا  –ا لمي ه  بامج  ) 

misâllerinde olduğu gibi. Bu nev’in de adem-i işbâ’ında hilâf yoktur. Ya’nî hiçbir kurrâ’ işbâ’ 

etmez. Yalnız İbn-i Kesîr, işbâ’ eder. Hafs ise, yalnız bir yerde -Sûre-i Fürkân’daki- ( ف يه  ُمهامناا   ) de- 

işbâ’ eder, diğerlerinde etmez. (Bu husûsda, yukarıdaki zamir bahsine bak). 

      İhtâr: Bu (  هامء :Hâ’) harfleri, asıl kelimeden iseler -( ه  امب يُكم    قمُه  –ومج  مام نـمف  ) misâllerinde olduğu 

gibi- bu hallerde, mâkabli ve mâba’di ister müteharrik olsun, ister sâkin olsun, işbâ’ edilmezler. 

      Halîl ibn-i Mustafa’nın Şemsiye adlı kitâbının Hâ’-i kinâye bâbından. ss.25. 
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     Vakıf’da esâs olan, sükûn üzerine vakıf yapmaktır. Hareke üzerine 

vakıf yapılmaz. Hareke üzerine vakıf yapılamıyacağı için de, vakıf 

hâlinde, son harfleri müteharrik olan kelimeler, -sonu sâkin olan 

kelimeler gibi- sâkin olarak okunurlar ki bu halde o kelime, Sükûn-i ârız 

ile sâkin olmuş olur. (   َُ  َ تم ين   –نمس  َم بم ُِّ ال َام  –يـمو م  الدا لمم  ) misâllerinde olduğu 

gibi. 
 

     Tenvîn de, vakıf hâlinde, -iskân kâıdesine tebean- sâkıt olur. Çünkü 

Tenvîn, son harfin harekesine tâbi’ olan bir Nûn-i sâkine’dir. Metbû’ 

gidince tâbi’ de kalmaz. Bu halde, iki üstünlü kelimeler, elif üzerine 

vakıf olunurlar. ( عمذامباا امل يماا  –ومالس مامءم ب نامءا   ) misâllerinde olduğu gib i. 

 

     ( ن سامءا  –ب نامءا   ) gibilerde vakıf yaparken, Tenvîn’i hazf edip hemze’yi 

elife kalb ederek, elif üzerine vakıf yapmalıdır. Fakat ( بمح مة    ) gibilerde 

vakıf yaparken, Tenvîn’i hazf edip Tâ’-i te’nîs’i ( هامء   :Hâ’) ya kalb 

ederek ( هامء   :Hâ’) üzerine vakıf yapılmalıdır. Çünkü ( تامء   :Tâ’) harfi ile 

nihâyet bulan kelimelerin sonu yuvarlak ( تامء   :Tâ’) harfi ise, vakfı,            

( هامء   :Hâ’) harfi üzerine olur. ( بمح مه   –ُسن ه    ) misâllerinde olduğu gibi. Bu 

nevî ( تامء   :Tâ’) harfine, Tâ’-i kasîra veyâ Tâ’-i merbûda denir. Eğer,           

( تامء   :Tâ’) harfi ile nihâyet bulan kelimelerin sonu, açık ( تامء   :Tâ’) harfi 

ise, vakfı, ( تامء   :Tâ’) harfi üzerine olur. ( ي هامت   –املس مموامت    هم ) misâllerinde 

olduğu gibi. Bu nevî ( تامء   :Tâ’) harfine de Tâ’-i davîle veyâ Tâ’-i mecrûre 

denir. 
 

     Kezâlik, müfret gâib zamîri ile nihâyet bulan kelimelerin vakfı 

hâlinde de aynı kâıde icrâ’ olunarak ( هامء   :Hâ’) üzerine vakıf yapılır.         

( ىم بمب ه   
ا ال  ب ا ذ ن ه   –خمش  ) misâllerinde olduğu gibi. 

 

     Hafs kırâeti’nde, vakıf hâlinde, yedi kelimenin âhirine bir şey’den 

bedel olmıyarak bir elif ilâve olunmuştur ki bunlarda, bu elif üzrine vakıf 

olunur. Vasıl hâlinde ise, elifsiz olarak okunurlar. Bu yedi kelime 

şunlardır: 
 

     1-Mütekellim vahde zamîri olan ( امنام   ) dir ki bütün mevzîlerde elif 

üzerine vakıf olunur. 

     2-Sûre-i Kehf’deki ( لمك نا  ُهوم اللُ    ) kavl-i şerîf’i; 
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     3-Sûre-i Ahzâb’da ( املظُّنُونام   ) kavl-i şerîf’i; 

     4-Sûre-i Ahzâb’da ( املر سُوالم   ) kavl-i şerîf’i; 

     5-Sûre-i Ahzâb’da ( املس ب يالم   ) kavl-i şerîf’i; 

     6-Sûre-i İnsân (Dehr) de ( لم   سمالمس  ) kavl-i şerîf’i; (Burada, Hafs’dan 

diğer bir rivâyetde de ( المم    :Lâm) harfinin iskânı ile vakıf yapılır). 

     7-Yine Sûre-i İnsân’da evvelki ( قموامب يرام   ) kavl-i şerîf’idir. Sonraki            

( قموامب يرم   ) da, sükûn üzerine vakıf yapılır. 

     Kezâlik, Sûre-i Yûsüf’deki ( وملميمكُونمن    ) kavl-i kerîm’i ile Sûre-i 

Alâk’daki ( َمن    فم لمنمس  ) kavl-i kerîm’inin Nûn-i hafîfe-i te’kîdiyye’si, 

Mesâhif-i kerîme’de, Tenvîn şeklinde, -( وملميمكُوناا   ) ve ( فمَاا   لمنمس  ) olarak- 

yazılmış olduğundan bunların vakfı da, elif üzerine yapılır. 

     Mâkablinin harekesi kendi cinsinden olan Vâv-i mütaharrike veyâ 

Yâ’-i müteharrike ile nihâyet bulan kelimelerin vakfında -iskân 

sebebiyle- bir Harf-i medd hâsıl olduğundan bunlar, vakıf hâlinde, 

Medd-i tabiî gibi okunurlar. ( ىم  
 َ ُعوم  –ومممن  مم ىم  –لمن  نمد 

ُهوم  –ه  ) misâllerinde 

olduğu gibi. 

     Sonu müşedded olan kelimelerin vakfında da, tekrîre riâyet edilir. 

Ya’nî teşdîdler gözetilerek okunur. ( املد وام ِا  –بـُنم   –عملمى   –امل ممرُّ  –تمب    ) 

misâllerinde olduğu gibi.
256

 

 

     Vasıl 

     Geçmek, ulaşmak ve yetişmek ma’nâsına olup vakfın zıddıdır. Bir 
kelimenin diğer bir kelimeye vaslı hâlinde, iki harf-i sâkin içtimâ’ 
ederse, sâkin olan birinci harfin, iskâd veyâ tahrîk olunması lâzım 
gelir.

257
 Şöyle ki: 

     Eğer sâkin olan birinci harf, Harf-i medd olursa, iskâd olunur.               

( تـمو قمدم   لمقُوا ال ذ ينم  –امل ذ ى اس  ) misâllerinde olduğu gibi. Fakat mütekellim zamîri 

olan ( يامء   :Yâ’) harfleri, -Harf-i medd oldukları halde- vasıl hâlinde, 

                                                 
256 -Vakfın kısımları ve vakfa teallûk eden diğer husûslar hakkında, ikinci bölümdeki vakıf bahsine 
bak. 
257 -İskâd diye, mevcûd olan bir harfi, telâffuzdan düşürmeye denir. Tahrîk diye de, sâkin olan bir 

harfi, harekelemeye denir. 
      İki sâkin harf arasında bulunan Hemze-i vasıl’lar, -vasıl hâlinde- telâffuz edilmezler. Bunun için 

de, sâkin olan harfin telâfîsine mâni’ olamazlar. 
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ekseriyetle meftûh okunarak iskâd olunmazlar. ( م ال ت   –بمِبام ال ذ ى   يام  –ن َ ممت 
 .misâllerinde olduğu gibi (ع بامد ىم ال ذ ينم 

 

     Eğer sâkin olan birinci harf, Harf-i medd değil ise, o harf kesre ile 

harekelenir. Çünkü, Harf-i sâkin’i harekelemek de asl olan, ona kesre 

vermektir. ( قاملمت   –فامع ُبد   –لم  يمُكن    ) misâllerinde olduğu gibi ki bunlar, vasıl 

hâlinde, kesre ile harekelenirler. 

 

     Bununla berâber ( م ن    ) harfi, cemî’ zamîri’nin ( م يم    :Mîm) harfi ve 

mâkabli meftûh olan cemî’ vâv’ları, bu kâıdeden müstesnâ’ olup vasıl 

hâlinde ( م ن    ) harfi fetha ile, cemî’ zamiri’nin ( م يم    :Mîm) harfi ve 

mâkabli meftûh olan cemî’ vâv’ları da damme ile harekelenirler.             

(  misâllerinde ( الل   نم م  فم  – ينم ال ذ   مُ هُ  – ٍُ  يـمب لوُُكُم الل –شمُوا النا سم الم َّتم   –آتـمُوا الز كامةم  –م نم ال ذ ينم  

olduğu gibi. 

 

     Eğer sâkin olan birinci harf, Tenvîn olursa, -Tenvîn, Nûn-i sâkin’den 

ibâret olduğu için- bu da harekelenerek Nûn-i meksûre olarak okunur.     

( ُد ن  ُقل  ُهوم اللُ  امحمد    ا اللُ  الص مم ) âyet-i kerîme’leri arasında olduğu gibi ki böyle 

yerlerde, küçük bir Nûn-i meksûre konulmuştur. 

 

     İşmâm 

 

     Lügatde, sapmak ve bir harfe damme izâfe etmek ma’nâsınadır. 

İstılahda ise, ( َ دم السُّكُون    َ   بـم مامُم الش فمتـم امُم ا ن ض  ال ْش  ام   :İşmâm diye, sükûn’dan sonra 

dudakları yumarak ötüre yapmaya denir). 

 

     Sûre-i Yûsüf’deki (  lâfz-ı şerîf’inde, hareke iskân’a ( نا  أمم تم  الم  

karıştırılarak İdğâm-i sahîh ile işmâm yapılır ki bu vâcib’dir. Ya’nî, aslı   

( ) olan bu kelimede, -birinci ( نام نُ أمم تم  الم   نُون    :Nûn) harfinin asıl harekesi olan 

damme’yi göstermek ve yanlış bir ma’nâya mahal vermemek için- 

birinci ( نُون    :Nûn) harfini ikinci ( نُون    :Nûn) harfine idğâm edip dudaklar 

ile birinci ( نُون    :Nûn) harfinin dammesine işâret ederek işmâm yapılrr. 

Burada, işmâm yapmak vâcib olduğundan bunu terk etmek hatâdır.
258

 

 

                                                 
258 -Bu husûsda, ikinci bölümün vakıf bahsindeki not kısmına ve beşinci bölümdeki işmâm bahsine 

bak. 
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     İmâle 
 

     Lügatde, bir şey’i, bir tarafa meylettirip eğmeye denir. İstılahda ise, 

Elif-i meddiyye ile ( يامء   :Yâ’) harfi arasında telâffuz edilen Elif harfine 

denir ki, ne hâlis Elif’dir, ne de hâlis ( يامء    :Yâ’) dır. Bu halde, Elif tarafı                 

( يامء   :Yâ’) tarafına gâlip olursa ona İmâle-i suğrâ, eğer ( يامء   :Yâ’) tarafı 

Elif tarafına gâlip olursa ona da İmâle-i kübrâ denir. 
 

     Sûre-i Hud’daki ( يهام رم َمم    ) lâfz-ı şerîf’ini, İmâle-i kübrâ ile kırâet etmek 

lâzımdır. Burada ( بامء   :Râ’) harfinin önündeki Elif harfini İmâle-i kübrâ 

ile imâle yapabilmek için, buradaki Elif harfini telâffuz ederken                 

( يامء   :Yâ’) arfi gibi yaparak Elif harfinin mâkablindeki fetha’yı, kesre’ye 

çevirip ( بامء   :Râ’) harfini ince okumakla mümkün olur. Bununla berâber 

bu husûsu, bi’z-zât üstadlarından öğrenmek en doğru yoldur. İmâle sıfatı 

da, harfe sonradan ârız olan sıfatlardandır. 
 

     Teshîl 
 

     Lügatde, kolaylaştırmak ma’nâsınadır. İstılahda ise, birbirini ta’kîb 

eden iki Hemze’den ikinci Hemze’yi, Hemze ile Hemze’nin harekeli 

cinsi olan ( ا   :Elif) harfi arasında ( هامء   :Hâ’) şâibesi (alâmeti) olmayarak 

kırâet etmeye denir.
259

 
 

     Kırâat-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs üzere, Sûre-i Fussılet’deki ( أامع جمم ى    ) 

lâfz-ı şerîf’ini, Teshîl ile kırâat etmek lâzımdır. Ya’nî, ikinci Hemze’yi, 

Hemze ile Hemze’nin harekeli cinsi olan ( ا   :Elif) harfi arasında ( هامء   : 

Hâ’) sesi olmayacak bir şekilde okumak gerektir. 
 

     Ba’zı kimseler, buradaki Hemze-i müsehhele’yi, ya’nî bahis mevzûu 

olan ikinci Hemze’yi, ( هامء   :Hâ’) harfine kalb ederek Teshîl ettim zannı 

ile ( َ جمم ى    أهم ) şeklinde okurlar ki bu hatâdır. Bundan kaçınmak lâzımdır. 

 

     Ravm 

     Gizli ses ile harfin harekesini taleb etmeye, ya’nî harekeyi hafîfce 

çıkarmaya denir.
260

 ( ين    يـمو م  الدا ) misâlinde olduğu gibi. 

                                                 
259 -Bu husûsda, birinci bölümün Tecvîd’in mevzûu bahsindeki Hemze-i müsehhele bahsine bak. 
260 -Ravm, vasıl hukmünde olduğu için ancak kasr ile yapılır. Tûl ve tevassud ile  ravm yapılmaz. 
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     İhtilâs 
 

     Harekenin üçte ikisini nutk edip üçte birini terk etmeye denir ki Sûre-i 

Zümer’deki ( يـمر ضمُه لمُكم    ) lâfz-ı şerîf’inin ( هامء   :Hâ’) harfini, ihtilâs ile 

okumak lâzımdır.
261

 
 

     Not: Hafs, Sûre-i Kehf’deki ( امن سامن يُه  وممآم   ) lâfz-ı şerîf’inin ( هامء   :Hâ’) 

harfi ile Sûre-i Fetih’deki ( عملمي ُه الل م   ) lâf-ı şerîf’inin zamîr olan ( هامء   :Hâ’) 

harfini, -Lâfza-i celâl’e ta’zîm için- damme ile okumuştur. 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 -Bu husûsda, beşinci bölümdeki Hafs’ın, Âsım Hazretleri’nden rivâyeti bahsine bak. 
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م   يَاا ف  شم  ة  مم يام ق  ال   مم و  ى يـم ت  أ  يم  هُ ن  ا  ا قـ رمُؤا ال ُقر آنم فم   ه  ب  حام ص  ال 
 

“Kur’ân okuyunuz; zîrâ Kur’ân, okuyanlara, kıyâmet günü  

şefâatçi olarak gelir”.
262

 

 

 

 

 

هم  َمل مم ال ُقر آنم ومعمل مم يـ رُُكم  ممن  تـم  خم
 

“Sizin en hayırlılarınız, Kur’ân’ı öğrenen 

ve O’nu öğretendir”.
263

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 -Riyâzü’s-Sâlihîn,C.2.ss.253. (1016 nolu Hadîs-i şerîf). Muhyiddin Nevevî. (Hasan Hüsnü Erdem 

ve Kıvâmüddin Burslan tercemesi). 
263 -Riyâzü’s-Sâlihîn,C.2.ss.253. (1018 nolu Hadîs-i şerîf). Muhyiddin Nevevî. (Hasan Hüsnü Erdem 
ve Kıvâmüddin Burslan tercemesi). 
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D Ö R D Ü N C Ü      B Ö L Ü M 
 

 

L A H N 
 

 

     Bu bölümde, Kur’ân-ı Kerîm’de en çok yapılması muhtemel olan 

hatâlardan bahsedilecektir. Bu hatâların bir kısmı namazın ifsâdına sebeb 

olan büyük hatâlardır ki bunlara Lahn-ı celî, bir kısmı da namazın 

ifsâdına sebeb olmayan küçük hatâlardır ki bunlara da Lahn-ı hafî denir. 

Binâen-aleyh -birinci bölümde de anlatıldığı gibi- Kur’ân-ı Kerîm’i, 

Lahn-ı celî’den kurtaracak kadar tecvîd bilmek, her mükellef üzerine 

farz-ı ayın’dır. Lahn-ı hafî’den kurtaracak kadar tecvîd bilmek de farz-ı 

kifâye olup Ehl-i Kur’ân’a mahsûstur. Şimdi, bu husûsları kısaca gözden 

geçirelim. 

 

     L a h n 
 

     Lügatde, ezgili savt ma’nâsınadır. İlm-i kırâetde ise, hatâ etmek 

ma’nâsınadır ki bu hatâ, harf’de, iğrab’da veyâ diğer sıfat’larda olur. 

Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve selem, bu husûsda ( ا قـ رمأُوا ال ُقر آنم  
   َ ل  ال ك تامبـم ل  ال ف س ق  ومامه  ام وما يا ُكم  ومْلم نم امه  َمرم ِ  ومامص وامِت   ,Sizler, Kur’ân-ı Kerîm’i:ب ُلحُون  ال 

Arab’ın lahnı ve savtı ile -makâmı ve ezgisi ile- okuyunuz. Ehli fısk’ın ve 

Ehl-i kitâb’ın -Yahûdî ve Nasârâ’ların- lahn ve ezgilerinden sakının), 

Hadîs-i şerîf’ini buyurmuştur. 
 

     Burada, -Arab’ın lahnı ve savtı ile okuyunuz- emrinden murad, 

Cenâb-ı Hakk’ın Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’e inzâl 

buyurduğu edâ’ ve savt ile okumaktır. Ehl-i fısk’ın ve Ehl-i kitâb’ın 

lahnı ise, -mûsikî usûlüne uydurulduğu için- tamâmen hatâdır. Ba’zı 

kimseler, Kur’ân-ı Kerîm’i okurken böyle mûsikî usûlüne kaçarlar ki bu, 

şer’an mekrûh olup yapılmaması lâzım ve elzemdir. 
 

     Kur’ân-ı Kerîm’de yapılan hatâlar, Lahn-ı celî ve Lahn-ı hafî olmak 

üzere iki türlüdür ki bunlar da harf’lerde, hereke’lerde veyâ sıfat’larda 

olur. Şimdi bunları gözden geçirelim. 

 

     Lahn-ı celî 
 

     Vukûunda, ma’nâ müteğayyir olup Örf-i Arab’a muhâlif olan hatâlara 

denir. Bu nevî hatâlar, ya harf’lerde olur. Meselâ, harfi tebdîl etmek, 
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harfin Sıfat-ı lâzime’sini tebdîl etmek, harfi ziyâde veyâ noksan yapmak, 

Medd-i tabiî’leri terk etmek gibi. Veyâ hareke’de olur. Meselâ, bir 

harekeyi diğer bir harekeye veyâ sükûna tebdîl etmek gibi. Veyâhudda 

sükûn’da olur. Meselâ, sâkin olan bir harfi harekelemek gibi. 
 

     Lahn-ı celî’nin haramlığı, kat’îdir. Bunun için bundan kurtulacak 

kadar tecvîd bilmek, her kâri’in üzerine farz-ı ayın’dır. Bu nevî hatâları 

yapanların namazı fâsid olur. Çünkü, Lahn-ı celî, müfsid-i salât’dır. 

 

     Lahn-ı hafî 
 

     Vukûunda, ma’nâ müteğayyir olmayıp ancak Örf-i Arab’a muhâlif 

olan hatâlara denir. Bu navî hatâlar, Sıfat-ı ârıza’larda vukû’ bulan 

hatâlardır ki bunlar da, iki kısımdır: 
 

     a-Tefhîm, terkîk, idğâm, ihfâ’, izhâr, kalb, vâcib olan medd’leri ve 

kasır’ları terk etmek gibi hatâlardır. Bu nevî hatâlar, Tahrîmen 

mekrûh’dur. Bunun için bu nevî hatâlardan kurtulacak kadar tecvîd 

bilmek, her kâri’in üzerine vâcib’dir. 
 

     b-( بامء   :Râ’) harfinin tekrîr’inde, ( نُون    :Nûn) harfinin ğunne’sinde, 

mübâleğa etmek gibi hatâlardır. Bu nevî hatâlar da, Tenzîhen 

mekrûh’dur. Bunun için her kâri’in, bu nevî hatâlardan kurtulacak kadar 

tecvîd bilmesi ve tecvîde güzelce riâyet ederek bu nevî hatâları 

yapmaması Müstehâb’dır. 
 

     Görülüyor ki gerek Lahn-ı celî’yi ve gerekse Lahn-ı hafî’yi yapmak, 

aslâ câiz değildir. Binâen-aleyh, Kur’ân-ı Kerîm okuyan her 

Müslümân’ın bu gibi hatâları yapmaktan şiddetle kaçınması lâzım ve 

zarûrîdir. Bu da ancak, Tecvîd kâıdelerini ve tatbîkâtını öğrenmekle 

mümkündür. 

 

     Harf’lerde ve Harf’lerin sıfat’larında vukû’ bulan hatâlar 
 

     Lahn-ı celî ve Lahn-ı hafî, ekseriyetle harflere lâzım olan Sıfât-ı 

lâzime’lerde, Sıfât-ı ârıza’larda ve Mahrec’lerde vukû’ bulduğu için, 

harflerde vukû’ bulması muhtemel olan bu hatâların en önemlilerini, harf 

sırası ile, aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 
 

     ( أ   ): ( أ   :Hemze) leri, sür’atle kırâet ederken hazf etmek, şiddet’ini 

giderip teshîl etmek, Elif-i murakkıka’ları veyâ mâkablini tefhîm etmek, 

terkîk’leri imâle-i suğrâ derecesine varacak kadar mübâleğa etmek, 
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Hurûf-i müfahhime’lerin komşusu olan Hurûf-i münhafida’ları tefhîm 

etmek, ( عمل يماا   ) gibi kelimelerde yapılacak vakfı, hâlinden ziyâde medd 

etmek, Sebeb-i medd olmadan medd etmek, medd’leri haddinden fazla 

çekmek gibi şey’lerin hepsi, Elif harfinde vukû’ bulacak hatâlardandır. 
 

     İhtâr: Elif-i mürakkıka diye, ince okunan Elif harflerine denir. 

Bunları, tefhîm etmekten ya’nî kalın okumaktan dâimâ kaçınmalıdır. 

Elif-i mürakkıka’lar, Hurûf-i mürakkıka’lardan sonra vâki’ olan Elif 

harfleridir. Çünkü bu elif harfleri, her ne kadar Hurûf-i müstekıle’den ise 

de adem-i istiklâlinden dolayı -ince ve kalın- okunmakda mâkabline 

tâbi’dirler. 
 

     Eğer Elif harfi, Hurûf-i mürakkıka’dan sonra vâki’ olursa, ince 

okunması lâzım gelip kalın okumaktan sakınmak lâzımdır. Hattâ Elif-i 

mürakkıka’ların mâkablini de kalın okumaktan sakınmalıdır.                         

( مامل ك   –آممنم  –تام ِم  –جامءم   ) kelimelerinde olan Elif harfleri gibi. 

 

     Eğer Elif harfi, Hurûf-i müfahhime’den sonra vâki’ olursa, kalın 

okunması lâzımdır ki bu halde de ince okumaktan sakınmak gerektir.       

( خامل دُونم –ظامل مُونم  –قاملُوا   ) misâllerinde olan ( ا   :Elif) harfleri gibi. 

 

     (   ِ ): ( بامء   :Bâ’) harfinin cehr sıfatını giderip Bâ’-i fârisî gibi telâffuz 

etmek, sükûn’ü hâlinde kalkale etmemek veyâ kalkale’de mübâleğa edip 

( بامء   :Bâ’) harfini harekelemek veyâ şeddelemek, kalkale harflerinden 

başka bir harfde kalkale etmek gibi şey’ler, ( بامء   :Bâ’) harfinde vukû’ 

bulan hatâlardandır. 
 

) :(ت)      تامء   :Tâ’) harfinin şidded sıfatını gidermek, sükûn’ü hâlinde 

şiddetinde mübâleğa edip müteharrik gibi okumak, hems sıfatını giderip 

( دامل    :Dâl) harfi gibi okumak, hatâdır. 

 

     ( ث   ): ( ثامء   :Sâ’) harfini (    َ س  :Sîn) harfi gibi okumak, hatâdır. 

 

     ( ج   ): ( يم    ج  :Cîm) harfini, cehr sıfatı olmadan Cîm-i fârisî gibi okumak 

veyâ şidded sıfatını gidermek, hatâdır. 
 

     ( ح   ): ( حام   :Hâ) harfini, ( هامء   :Hâ’) veyâ ( خامء   :Hâ’) harfleri gibi 

okumak, ( ُه   فمسمباح  ) gibi yerlerde bir arada bulunan Hurûf-i halk’ı, birbirine 
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idğâm etmek, ( ب ط    ه   –يام نوُُح اه  ز ح  ُزمح  ِب  ) gibi yerlerde ( حام   :Hâ) harfini beyan 

etmemek, hatâdır. 
 

     ( خ   ): ( خامء   :Hâ’) harfini ince okumak, sükûn’ü hâlinde (    َ غم :Ğayn) 

harfi gibi yapmak, hatâdır. 
 

     ( د   ): ( دامل    :Dâl) harfini, sükûn’ü hâlinde cehr sıfatını giderip ( تامء   :Tâ’) 

harfi gibi okumak, kalkale’sini gidermek, hatâdır. 
 

     ( ذ   ): ( ذامل    :Zâl) harfini, ( زامى    :Zây) harfi veyâ ( ظامء   :Zâ’) harfi gibi 

okumak, hatâdır. 
 

     ( ب   ): ( بأمء   :Râ’) harfinin tekrîr’ini -bi’l-hâssa şeddeli olduğu zaman- 

izhâr etmemek, mahallinden başka yerde tefhîm etmek veyâ terkîk 

etmek, tekrîr’ini ihfâ’da mübâleğa ederek şeddeli hâlinde ( طامء   :Dâ’) harfi 

gibi okumak, hatâdır. 
 

     ( ز   ): ( زامى    :Zây) harfini, safir sıfatı olmadan ( ذامل    :Zâl) harfi veyâ          

( ظامء   :Zâ’) harfi gibi okumak, hatâdır. 

 

     ( س   ): (    َ س  :Sîn) harfini, safir sıfatı olmadan ( ثامء   :Sâ’) harfi gibi 

okumak veyâ tefhîm edip ( صامد    :Sâd) harfi gibi okumak, hatâdır. 

 

     ( ش   ): (    َ ش  :Şîn) harfinin tefeşşî sıfatını giderip ( َ  س   :Sîn) harfi gibi 

okumak, hatâdır. 
 

     ( ص   ): ( صامد    :Sâd) harfinin safir ve idbâk sıfatını gidermek, hatâdır. 

 

     ( ض   ): ( ضامد    :Dâd) harfini, mahrecinden çıkarmamak, ince okumak,      

( ظامء   :Zâ’) harfi ile bir arada olunca -( رمق    امنـ قمضم ظمه  ) misâllerinde olduğu 

gibi- ayrı ayrı beyân etmekte ihtimâm etmiyerek birbirine karıştırmak, 

hatâdır. 
 

     (    َ عم ): (:Ayn) harfine şidded verip hemze gibi çıkarmak, elif harfinin 

mâkablinde olduğu zaman -( املممُونم   املَ  ) misâlinde olduğu gibi- tefhîm 

etmek, ( هامء   :Hâ’) harfinin mâkablinde olduğu zaman, -( د    ى عمه  ) misâlinde 

olduğu gibi- izhâr’ını terk etmek, hatâdır. 
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     ( غ   ): (    َ غم :Ğayn) harfini ince okumak, (    َ غم :Ğayn) harfi ile                 

( ضامد   : Dâd) veyâ ( قامف    :Gâf) harfleri bir arada olduğu zaman (    َ غم :Ğayn) 

harfini iyice belli etmemek, (    َ غم :Ğayn) harfini, izhâr’ında mübâleğa 

ederek gargara etmek, hatâdır. 
 

     ( ف   ): ( فامء   :Fâ’) harfini ( وامو    :Vâv) harfi gibi okumak, ( امف وامجاا   ) gibi 

kelimelerde ( فامء   :Fâ’) harfini ( وامو    :Vâv) harfine veyâ ( وامو    :Vâv) harfini     

( فامء   :Fâ’) harfine idğâm etmek, ( وامو    :Vâv) harfi gibi okumaktan sakınmak 

için ( فامء   :Fâ’) harfinde kalkale veyâ sekte yapmak, hatâdır. 

 

     ( ق   ): ( قامف   :Gâf) harfini inceltip ( كامف     :Kâf) harfi gibi okumak, 

hatâdır. 
 

     ( ك   ): ( كامف     :Kâf) harfinin şidded sıfatını gidermek, tefhîm etmek, 

hems ve şidded sıfatına ihtimâm etmeyip Kâf-i fârisî gibi okumak, 

hatâdır. 
 

     ( ل   ): ( المم    :Lâm) harfini, ( َمل نام  –ظململ نام   جم ) gibi kelimelerde mâba’dine 

idğâm etmek veyâ ihfâ’ etmek veyâ beyânında kalkale ile mübâleğa 

etmek, Hurûf-i müfahhime’nin mâkablinde veyâ mâba’dinde vâki’ 

olduğu zaman terkîk’ıne ihtimâm etmemek, hatâdır. 
 

     ( م   ): ( م يم    :Mîm) harfi, Hurûf-i müfahhime’nin mâkablinde vâki’ 

olduğu zaman tefhîm etmek, Mîm-i sâkine ( فامء   :Fâ’) harfine veyâ             

( وامو    : Vâv) harfine uğradığı zaman ihfâ’ veyâ idğâm etmek veyâ 

izhâr’ında mübâleğa için harekelemek, hatâdır. 
 

     ( ن   ): ( نُون    :Nûn) harfini, vakfı hâlinde izhâr etmeyip ihfâ’ etmek, 

harekeli olduğu zaman ince okumayıp tefhîm etmek, Nûn-i sâkine            

( وامو    : Vâv) veyâ ( يامء   :Yâ’) harflerinden birine uğradığı zaman şidded 

sıfatını vermeyip ihfâ’ veyâ izhâr ederek -( َ ممل    م ن  وامل   –ممن  يـم ) gibi 

kelimelerde- idğâm etmemek, ihfâ’ olması îcâb ederken izhâr etmek gibi 

husûslar, hatâdır. 
 

     ( و   ): ( وامو    :Vâv) harfini -( َ لممُونم يـم   ) gibi kelimelerde- tefhîm etmek veyâ 
mâkablini tefhîm etmek, hatâdır. Çünkü ( وامو    :Vâv) harfini, her halde 
terkîk etmek lâzımdır. 
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     ( ه   ): ( هامء   :Hâ’) harfini ( حام   :Hâ) harfi gibi okumak, Hâ-i te’nîs’i
264

        

-(  gibi kelimelerin vakfı hâlinde- harekeli yapmak veyâ vakfında ( ـمة  مم ـبمح   

mâba’dine bir hemze ziyâde etmek veyâ vakfı hâlinde ( هامء   :Hâ’) harfini 

beyân etmemek, hatâdır. 

 

     ( ى   ): ( يامء   :Yâ’) harfini, müteharrik olduğu zaman iyice telâffuz 

etmemek, Harf-i medd olduğu zaman îcâbını iyi yapmamak, şeddeli 

olduğu zaman çiğner gibi çıkarmaktan sakınmamak, ( يامء   :Yâ’) harfi 

mükerrer vâki’ olduğu zaman ( يامء   :Yâ’) harfini izhâr ve beyân etmemek, 

hatâdır.
265

 

 

     Teşdîd 

 

      Şeddeli harflerin teşdîdini tam yapmamak, şeddeli harf üzerine vakıf 

yapıldığı zaman -harf-i müşedded’i izhâr etmek için- harekelemek, 

hatâdır. 

 

     Sükûn 

 

     ( ع ل م    ) ve ( َمم تم  –امل ممغ ضُو ِ    امنـ  ) gibi kelimelerin vakfında sükûn’u 

tamamlamayıp hareke ile karıştırmak, sâkin harf üzerine sükûn’u izhâr 

etmek için sekte yapmak, hatâdır. 

 

     Hareke 

 

     Harekeyi tamamlamamak veyâ mahallinin gayrisinde ihtilâs etmek 

veyâ harekeyi noksan ve yarım okumak, ( ُحُبك   –ا ب ل    ) gibi kelimelerde iki 

damme veyâ iki kesre birbirini ta’kîb ettiği zaman harekenin tam hakkını 

vermeyip noksan okumak, meksûr’u madmûm’a  madmûm’u meksûr’e 

karıştırmak, ( ي ه    يمدم ) kelimesinde olduğu gibi mâba’di Yâ’-i sâkine olan 

yerlerde fetha’yı kesre’ye imâle etmek veyâ imâle etmekten korkup kalın 

okumak veyâ fetha’yı işbâ’ edip ( يـ ر    يمامء   –خم يـمو م   –س  ) gibi kelimelerin 

vakfında- bir elif harfi meydana getirmek, hatâdır. 

                                                 
264 -Hâ’-i te’nîs demek, Tâ’-i te’nîs’den mübeddel olan ( هامء   :Hâ’) harfi demektir. 
265 -El-Virdü’l-Müfîd fî Şerhi’t-Tecvîd.  

      Tercüme-i Dürr-i Yetîm li-Eskici zâde,ss.24-27. 
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     Vakıf 
 

     Sükûn ile sesi kesmeden vakfın hukmünü vermek, Tâ’-i te’nîs’i          

( هامء   : Hâ’) harfine kalb etmeden veyâ Tenvîn’i elif harfine kalb etmeden 

vakfın hukmünü vermek, Medd-i ârız’larda ravm’siz ve işmâm’sız 

vakfın hukmünü vermek, hatâdır. Bu türlü lahn’ları (hatâları) yapmaktan 

şiddetle kaçınmak lâzımdır. 
 

 
      

 

     Hulâsa olarak şunu söyleyebiliriz ki namazı bütün âdâb ve erkânı ile 

kılmak nasıl farz ise, Kur’ân-ı Kerîm’i de Tecvîd ile okumak farz’dır. 

Bu husûsta Ebû Amr ibn-i A’lâ, Tefsîr-i Kevâşî’de, “Eğer Kur’ân’da 

lahn okunursa namaz fâsid olur. Çünkü lahn, Kelâmü’llâh değildir. 

Bunun için bir kimse Kur’ân okumak dilese ve Kur’ân’ı da lahn okusa, 

onun namazı fâsid olur” der.
266

 
 

     Kırâet âlimleri, “Lahn-ı celî ve Lahn-ı hafî, namazı ifsâd eder. Çünkü 

Kur’ân, Tecvîd ile nâzil oldu. Lahn ile bu fesâhat gider ve kırâetinden 

çıkar. Bunun için bu hatâları yapmamak lâzımdır” derler. Fukahâ’ ise, 

bunu kabûl etmiyerek “Felân husûslar namazı ifsâd eder, felân husûslar 

namazı ifsâd etmez” derler ki Fıkıh ve Dîn dersi (İlm-i hâl) kitâblarında, 

bu husûslar mufassalan anlatılmışdır. 
 

     Netîce i’tibâriyle şunu söyleyebiliriz ki kur’ân’ı- Kerîm’i, Tecvîd ile 

okuyup buna müdâvemet etmek, amellerin efdalindendir. 
 

     Bunun için, Tecvîd İlmi’ni öğrenmekden maksat, doğrudan doğruya 

me’mûrun bih’e (Allâh’ın emrine) imtisâlden ibâretdir. Çünkü Cenâb-ı 

Hakk, Kur’ân-ı Kerîm’inde (  ومبمتال  المُقر آنم تـمر ت يالا : Kur’ân’ı açık açık, tâne 

tâne, tertîl ile oku)
267

 buyuruyor ki, “Kur’ân-ı Kerîm’i, tertîl ile açık 

açık, güzel güzel, harflerini belli ede ede oku, öyle ki dinleyenler onun 

harflerini sayabilsinler”.
268

 demektir. 
 

 
      

 

                                                 
266 -Kitâbü’t-Tecvîd fî Kelâmi’l-Mecîd. 
267 -Sûre-i Müzzemmil, âyet 4. 
268 -Tefsîr-i Beydâvî, Meddârik, Hak Dîni ve Kur’ân Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsîr,C.7.ss.5426. 

Elmalılı M.Hamdi Yazır. 
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ُب ب   تمدم و يُد مملمكمة  يـُق  تمحمق هاما هام عملىم ا ع طامء  ُكلُّ ـاملت ج   حمر ف  حمق هام ومُمس 
 

“Tecvîd, öyle bir meleke ve öyle bir kuvvetdir ki o kuvvet ve meleke ile 

insan, her bir harfe lâzım olan hakkını ve müstehakkını sühûletle 

vermeye kâdir olur”.
269

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 -Dürr-i Yetîm, ss,1. Muhammedü’l-Birgivî. 
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B E Ş İ N C İ      B Ö L Ü M 
 

 

     Bu bölümde, Kur’ân-ı Kerîm’in kırâetine teallûk eden diğer ba’zı 

önemli husûslardan bahs olunacaktır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’e hizmet 

edip onu güzelce okumak isteyen bir kimsenin, bu bölümde zikr 

olunacak husûsları da iyice öğrenip bilmesi lâzım ve vâcib’dir. 
 

     1-Her Mü’min ve Mü’mine’ye, Kur’ân-ı Kerîm’in tecvîd ve tilâvetini 

öğrenip bilmesi vâcib’dir. Çünkü o, îmânın ve İslâm’ın şartlarının 

sıhhatine teallûk eden husûslardandır. Meselâ, İslâm’ın şartlarından biri, 

namazdır. Namazın rukün’lerinden (farz’larından) biri de kırâettir ki 

namaz onunla tamam olur. Kırâet de ancak, harflerin mahraclerine ve 

sıfatlarına riâyet etmekle mümkün olur. Harflerin mahreclerine ve 

sıfatlarına riâyetsizlik ise, hatâdır. Eğer bu hatâ Lahn-ı hafî olursa, 

okuyucu günahkâr olur. Eğer Lahn-ı celî olursa, Kelâmü’llâh, -mahlûkun 

kelâmına benzemiş olacağından- Kur’ân’lıktan çıkar ve namazın 

bozulmasına sebeb olur. Binâen-aleyh bu husûsa çok dikkât etmek, lâzım 

ve vâcib’dir. 

 

     2-Kur’ân-ı Kerîm’i tilâvete başlarken istiâze ile (Allâhâ sığınma ile) 

başlamak, -kırâet kitâblarında yazılmış olup- vâcib’dir. Bu ibârenin lâfzı,  

يم    امعُوُذ ب الل  م نم الش ي طامن  الر ج 
“Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeydâni’r-racîm” 

     dir ki ma’nâsı, “Ebedî recme uğramış Şeytân’dan Allâh’a sığınırım” 

demektir. Bu şekilde istiâze etmenin evlâ ve sünnet olduğu, yine kırâet 

kitâblarında yazılmış olan husûslardan olup meşhûr’dur. Ziyâde istiâze 

etmek, ancak rivâyet olunan yerlerde câizdir. Diğer yerlerde, câiz 

değildir. Meselâ, her sabah namâzından sonra okunması müstehâb olan 

Haşr sûresi’nin son üç âyet-i kerîme’sinden evvel, ziyâde istiâze etmek 

câiz olup evlâdır.
270

 

                                                 
270 -Bu husûsda, şu Hadîs-i şerîf rivâyet edilmiştir: “Kim sabahleyin (sabah namazından sonra) üç 
def’a, 

يم  ام  َمل يم  م نم الش ي طامن  الر ج   عُوُذ ب الل  الس م يع  ال 

      “Eûzü bi’llâhi’s-semîı’l-alîmi mine’ş-şeydânir’r-racîm” 

      dedikten sonra, Haşr sûresi’nin âhirindeki üç âyet-i kerîme’yi okursa, Allâh, ona, akşama kadar 

istiğfâr edecek yetmişbin melek tevkîl eder. O kimse o gün ölürse, şehîd olarak ölür. Akşama çıktığı 
zaman okursa, yine böyle olur”. 

      Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm,C.3.ss.1006. Hasan Basri Çantay. 

      Et-Tâcü’l-Câmiu li’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Rasûl s.a.v.C.4.ss.22. Eş-Şeyh Mansûr Ali Nâsıf. 
      Seyyidî ale’n-Nûri’s-Safâksî’nin “Kitâbü Ğaysi’n-Nef’ı fi’l- Kırâeti’s-Seb’ı” isimli kitâbının 

(19-20) sayfasında şöyle denilmektedir:  “Cemi’ kurrâ’ ındinde muhtar olan istiâze, 



 128 

     3-Lâfzı, ( يم    م  الل  الر ح من  الر ح  ب س  :Bi’smi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm) olup 

meâli “Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismi ile başlarım” demek olan 

Besmele-i şerîfe’nin, Tevbe (Berâe) sûresi’nin evvelinde okunması, kat’î 

sûrette men’ edilmişdir. Çünkü bu sûrenin, Enfâl sûresi’nin devâmı mı, 

yoksa ayrı bir sûre mi olduğu, Ashâb-ı Kirâm arasında ihtilâflıdır. Bu 

sûrenin nüzûlü zamânında da Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve 

selem, Besmele yazılmasını emr etmemiştir.
271

 Bununla berâber diğer 

sûrelerin hepsinin evvelinde, Besmele okunması lâzımdır. 
 

     Bizim mezhebimiz olan Hanefî Mezhebi’ne göre, namazda iken 

yalnız Fâtiha sûresi’nin evvelinde, her def’asında Besmele okunur. 

Fâtiha sûresi’nden sonra okunan diğer sûre ve âyet’lerin hiç birisinde, 

namazda iken, bir sûreden diğer bir sûreye geçişlerde, Besmele 

okunmaz. 
 

     Namaz hâricinde ise, Fâtiha sûresi’nin evvelinde Besmele okumak     

-ittifakla- vâcib, Tevbe sûresi’nden maadâ diğer bütün sûrelerin hepsinin 

başında Besmele okumak yine vâcib, iki sûre arasında yeni bir sûreden 

diğer bir sûreye geçişlerde Besmele okumak -Rivâyet-i Hafs’a göre- yine 

vâcib’dir. Sûre başı olmayan âyet-i kerîme’lerin evvellerinde -gerek 

Tevbe sûresi’nin ve gerekse diğer sûrelerin âyet’lerinin evvellerinde-

Besmele okumak ise, muhayyer olup ba’zısında Besmele okumak evlâ, 

ba’zısında da Besmele’nin terk edilmesi münâsibdir. Bu da, âyet 

evvellerindeki tafsîl-i ma’nâya göredir. (Bununla berâber Eûzü-Besmele 

ile başlamak efdaldir). 
 

     4-Kur’ân-ı Kerîm’e, Besmele olmadan yalnız (Eûzü…) ile başlandığı 

zaman vasl ve katı’dan başka bir ihtimâl yoktur. Her ikisi de câiz’dir.
272

 
 

     Eğer (Eûzü ve Besmele) ile başlanırsa, -cemi’ kurrâ’ya göre- dört 

vecih câiz olur ki şunlardır: 

                                                                                                             
( يم  امعُوُذ ب الل  م نم الش ي طامن  ا  لر ج  ) dir. Bununla berâber ( يم    َمل يم  م نم الش ي طامن  الر ج  يع  ال  امعُوُذ ب الل  الس م  ) veyâ                

( يم    َمظ يم  م نم الش ي طامن  الر ج  امعُوُذ ب الل  ال  ) veyâ ( َمل يُم   يُع ال  يم  ا ن ُه ُهوم الس م  امعُوُذ ب الل  م نم الش ي طامن  الر ج  ) veyâ                       

( يم    َمل يم  م نم الش ي طامن  الر ج  يع  ال  َمظ يم  الس م  امعُوُذ ب الل  ال  ) gibi istiâze’ler de câizdir. Fakat birincisi daha efdaldir”. 

      İbnü’l-Hasenü’l-Kâsıh’ın, “Şerhun ale’ş-Şâdıbiyye” adlı eserinde de,  

“( يم    َمل يم  م نم الش ي طامن  الر ج  يع  ال  امعُوُذ ب الل  الس م  ) veyâ ( َمل يمُ   يم  ا ن ُه ُهوم السُّم يُع ال   gibi ziyâde ( امعُوُذ ب الل  م نم الش ي طامن  الر ج 

istiâze’ler câizdir” denilmektedir. 
271 -Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm,C.1.ss.270. Hasan Basri Çantay. 

      Diğer bir rivâyette de “Tevbe sûresi, harp ve tehdîd için nâzil olmuştur. Besmele ise, rahmet ve 

emân’a delâlet ettiğinden, Besmele terk olunmuştur” denilmektedir. 
272 -Katı’lara, fasl da denir. Katı’ veyâ fasl yapmak, ya vakıf ile olur veyâ sekte ile olur. Başka bir 

ihtimâl yoktur. 
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     a-Vasl-ı kül. Bu halde hepsini vasl etmek câizdir. 

     b-Kat’-ı kül. Bu halde hepsini katı’ yapmak câizdir. 
     c-Vasl-ı evvel, kat’-ı sânî. Bu halde birinciyi vasl etmek, ikinciyi katı’ 
yapmak câizdir. 
     d-Kat’-ı evvel, vasl-ı sânî. Bu halde de birinciyi katı’ yapmak, 

ikinciyi vasl etmek câizdir. 
 

     Bu dört husûsun, -(Eûzü ve Besmele) ile başlamasının- misâl ve 

şemasını şu şekilde gösterebiliriz: 
 

اج  الر   ن  طام ي  الش   نم م   الل  ب   ذُ وُ عام  َما          ا يم  ح  الر   ن  ح م الر   الل   م  س  ب             يم  لل  بم ِا ال َاملمم  ُد     امْل مم 
     a-                      ومص ل : Vasl                          ومص ل : Vasl 

     b-            فمص ل   –قمط ع : Katı’- (Fasl)     فمص ل  -قمط ع : Katı’ (Fasl) 

     c-                      ومص ل : Vasl                  فمص ل  –قمط ع : Katı’- (Fasl) 

     d-              فمص ل  –قمط ع : Katı’- (Fasl  )            ومص ل : Vasl’ dır. 

 

     Eğer iki sûre arasında (Eûzü…) okunmadan Besmele okunursa, üç 
vacih câiz olup yukarıdaki misâlin ( d ) şıkkı câiz değildir. Bu husûsun 
misâl ve şemasını da şu şekilde gösterebiliriz: 
 

ا       اَم لا ام الض   الم وم  م  ه  ي  لم عم   ِ  ضوُ غ  مم ال   ْي   غم  يم  م  الل  الر ح من  الر ح   ل كم ال ك تام ُِ الم بمي بم ف يه اااالا ذم       ب س 
     a-                       ومص ل : Vasl                          ومص ل : Vasl 

     b-             فمص ل   –قمط ع : Katı’- (Fasl)     فمص ل  -قمط ع : Katı’ (Fasl) 

     c-                       ومص ل : Vasl                  فمص ل  –قمط ع : Katı’- (Fasl) 

 

     Dördüncü şekil olan vasl-ı evvel ve kat’-ı sânî, câiz olmayıp 
mümtenî’dir. Çünkü bu halde, Besmele, evvelki sûrenin sonuna muttasıl 
oluyor ki bunu, ulemâ’, câiz görmemiştir. Bu hal, diğer sûreler arasında 
da aynıdır. 
 

     Enfâl sûresi’nden Tevbe (Berâe) sûresine geçildiği zaman da, üç 
vecih câiz olur ki şunlardır: 
 

     a-Vasl. 
 

     b-Sekte. 
 

     c-Katı’dır.
273

 

                                                 
273 -Vasl diye, vakıf yapmadan mâba’dine geçmeye; Katı’ diye, vakıf yapıp nefes aldıktan sonra 

mâba’dine başlamaya; Sekte diye de, vakıf yapıp nefes almadan mâba’dine başlamaya denir. 
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     Tevbe sûresi’nin evvelinde mutlakâ; sûre başı olmayan âyet-i 
kerîme’lerde yalnız (Eûzü…) ile başlanıldığı zaman da, iki vecih câiz 
olur

274
 ki şunlardır: 

 

     a-Vasl. 
 

     b-Katı’dır. 

 

     5-Kurrâ’ istılâhında İşmâm, dört nevîdir ki şunlardır. 
 

     a-Bir harfi, diğer bir harfe karıştırmaktır. ( رامط    ص  ) lâfzı ve emsâlinde 

yapılan İşmâm’lar gibi ki bu hallerde, ( صامد    :Sâd) harfi ( زامى    :Zây) harfine 

karıştırılarak okunur.
275

 
 

     b-Harekeyi harfe karıştırmaktır. ( ق يلم   ) ve ( غ يضم   ) gibi kelimelerde 

yapılan işmâm’lar gibi. Burada, aslı ( ُقو لم   ) olan ( ق يلم   ) kelimesini okurken, 

harfin asıl harekesi olan damme’yi göstermek maksâdıyle işmâm yapılır. 

Diğer kelimelerde de aynı esâsa riâyet edilerek işmâm yapılır. 
 

     c-Harekeyi iskân’a karıştırmaktır. ( الم تما ممنا    ) lâfz-ı şerîf’inde ve 

emsâlinde yapılan işmâm’lar gibi. Aslı ( الم تما ممنُنام   ) olan ( الم تما ممنا    ) lâfz-ı 

şerîf’inde, birinci ( نُون    :Nûn) harfinin asıl harekesi olan damme’yi 

göstermek ve yanlış bir ma’nâya mahal vermemek için, işmâm yapılır. 

Sûre-i Yûsüf’de olan bu lâfz-ı şerîf’deki işmâm, vâcib olup terki 

lahn’dır.
276

 
 

     d-Sükûn’dan sonra -sessiz olurak- dudakları ötre yaparak ileriye 

doğru yummaktır. Yukarı bahislerde zikri geçen işmâm’lar, bu 

nevîdendirler. Bu nevî işmâm, -gerek Medd-i ârız’larda, gerekse Medd-i 

liyn’lerde ve gerekse idğâm’larda olan- madmûm olan yerlerde yapılır ki  

böyle yerlerde işmâm yapmak câiz’dir. 
 

     6-( امم  ممن    ) lâfzı, -makdû’ (ayrı) olarak, Kur’ân-ı Kerîm’de dört yerde 

vardır. Diğer yerlerde muttasıldır. 
 

     a-Sûre-i Nisâ’da ( امم  ممن  يمكُوُن   ). 

                                                 
274 -Bu halde, sekte yoktur. Çünkü, -ittifakla- câiz değildir. 
275 -Bu husûsta, birinci bölümün Tecvîd’in mevzûu bahsindeki Sâd-ı müşemme bahsine bak. 
276 -Bu husûsda, üçüncü bölümdeki İşmâm bahsine bak. 
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     b-Sûre-i Tevbe’de ( امم  ممن  امس سم   ). 

     c-Sûre-i Sâffât’da ( نام   امم  ممن  خملمق  ). 

     d-Sûre-i Fussılet’de ( ناا   امم  ممن  يما ت ى آم  ) dır. 

 

     Bu dört yerde ( امم    ) lâfzı üzerine vakıf yapmak câiz’dir. Bu dört yerin 

hâricinde kalan yerlerde ( امم    ) lâfzı üzerine vakıf yapmak câiz olmadığı 

gibi, ( امم  ممن  الم يمه داى   ) ve ( امم ن  يُ يُب   ) gibi -gerek ayrı gerek bitişik- olan 

yerlerde de câiz değildir.  ّ  ّ  

 

     7-Sûre-i Yûnüs’ün iki yerinde ( آلنم   آ   ) ve bir yerinde ( آللُ  امذ نم لمُكم    )   

lâfz-ı şerîf’i, Sûre-i Neml’in bir yerinde ( يـ ر    آللُ  خم ) lâfz-ı şerîf’i, Sûre-i 

En’âm’ın iki yerinde ( آلذ كمرمي ن    ) lâfz-ı şerîf’i vardır. Bu altı lâfz-ı şerîf’de, -

cemî’ kurrâ’ya göre- birinci Hemze’yi medd, ikinci Hemze’yi elif’e kalb 

edip Medd-i lâzım olarak kırâet etmek -ittifakla- vâcib’dir.
277

 
 

     Hafs’dan, yedi yerde teshîl rivâyet olunmuştur. Bunlardan ikisi Sûre-i 

Yûnüs’ün iki yerinde olan ( آلنم   آ   ) de, ikisi Sûre-i En’âm’ın iki yerinde 

olan ( ن  آلذ كمرمي    ) de, birisi Sûre-i Yûnüs’ün bir yerinde olan ( آللُ  امذ نم لمُكم    ) de, 

birisi de Sûre-i Neml’in bir yerinde olan ( يـ ر    آللُ  خم ) dedir. Bu altı yerde, 

iki vecih câiz’dir ki birisi -yukarıda zikr olunduğu gibi- Medd-i lâzım 

olarak okumak, diğeri de ikinci Hemze’yi teshîl ederek okumaktır.
278

 

Birisi de Sûre-i Fussılet’de olan ( امع جمم ى    أ م ) lâfz-ı şerîf’ini teshîl etmektir 

ki buradaki teshîl, vâcib’dir.
279

 

 

     8-Bir çok hâfızların, dilin ucuna yakın olan üst tarafını, üst dişlerin 

etlerinin katı ve yüksek yerlerine dayayarak mahrecinden başka yerde 

çıkardıkları ve Kâf-i fârisî’ye benzeterek okudukları (    كامف :Kâf) harfi, 

kalın ( دامل    :Dâl) harfine benzeterek okudukları ( ضامد    :Dâd) harfi, Hemze 

kırâeti’nde ( زامى    :Zây) harfine işmâm olunarak okunan ( صامد   :Sâd) harfini 

yanlış olarak okumaları, edâ’sında yanlış olarak okudukları ( ظامء   :Zâ’) 

harfi, ( فامء   :Fâ’) harfinin mahrecinden okudukları ( وامو    :Vâv) harfi,             

                                                 
277 -Bu husûsta, ikinci bölümün medd bahsindeki not kısmına bak. 
278 -Sûre-i Enfâl’in dokuzuncu sahifesindeki ( آلنم   آ   ) lâfz-ı şerî’i, medd olunmaz. 
279 -Bu husûsta, üçüncü bölümdeki Teshîl bahsine bak. 
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(    َ س  :Sîn) harfinden fark edilmez derecede okudukları ( ثامء   :Sâ’) harfi,      

( بامء   :Râ’) veyâ ( زامى    :Zây) harfinin mahrecinden okudukları ( ذامل    :Zâl) 

harfi, (    َ غم :Ğayn) harfine müşâbih olarak okudukları ( قامف    :Gâf) harfi, 

yanlış olup hatâdır. Bu hatâların ba’zıları, Lahn-ı hafî’dirler. Ba’zıları da 

Lahn-ı Celî olmaları ciheti ile -ma’nâyı tağyîr ettikleri için- müfsîd-i 

salâttır. Buna meydan vermemek için, harflerin mahreclerini ve 

sıfatlarını, mâhir bir üstâd’dan tahsîl etmek lâzımdır. 
 

     9-Ba’zı hâfızların ( َ لممُونم  –ممآ ِ    َُ  –يـم  َ تم نمس  ) gibi Medd-i ârız’larda, bi’l-

cümle Medd-i lâzım’larda ve ( َ    –نـمو م    عم ) gibi Medd-i liyn’lerde, medd 

ederlerken -güzel edâ’ ediyorum zannı ile- sadâlarını oynatmaları ve bu 

esnâda da ( وامو    :Vâv) veyâ (  Yâ’) veyâ Hemze-i müsehhele gibi: يامء 

harfler ihdâs etmeleri, ( َ ض   بـم ) gibi kelimelerde harfi edâ’ ederken 

mahrecinden çıkarmada mübâleğa etmeleri veyâ harfi iyice edâ’ edeyim 

derken -sekte olmadığı halde- sekte meydana getirmeleri, kalkale 

harflerinde ifrâd edip sâkin olan harfe hareke vermeleri, kendisinde 

kalkale sıfatı olmayan harflerde kalkale yapmaları, (  lâfzı gibi ( ن  ا   

kelimelerde ğunne’yi edâ’ ederken ifrâd edip ( ) gibi bir ( ين  ا    ء يام   :Yâ’) 

harfi ihdâsı ile okumaları, (  gibi ibârelerde vakıf yaparken ( مم ح  بم  ن  مم  ال  ا   

dikkât etmeyip bir ( ء يام   :Yâ’) harfi ihdâsı ile (  ,gibi okumaları ( يمم ح  بم  

Medd-i tabiî’ler üzerine vakıf yaparken vakıf esnâsında savtını muhâfaza 

etmeyip ( ء هام   :Hâ’) harfi gibi bir harf ziyâde etmeleri, husn-i edâ’ 

yapayım derken medd’lerde savtı oynatmaları, Medd-i ârız’larda vakıf 

yaparken savtını ezerek sonda olan harfi -bi’l-hâssa Hemze ve ( نون   :Nûn) 

harflerini- tamâmen izale etmeleri, ba’zı kelimelerin sonunu edâ’ 

ederken kendisinden sonra gelen kelimeye -( ) yerine ( دُ بُ َ  نـم  كم يا  ا     ( دُ بُ َ  نـم كم   يا  ا   

okudukları gibi- vasl etmeleri, Arab şîvesini taklit ediyorum zannı ile       

(  Vâv) harflerini kalın okumaları, medd’lerde ifrâd edip muayyen:  و  وام 

miktârından fazla çekmeleri, (  Tâ’) harfinin hems sıfatını vermiyerek: ءتام  

(  Dâl) harfi gibi okumaları, ba’zı tecvîd okutmaya heveslenen: ل  دام  

kimselerin ( ء هام   :Hâ’) harfini sadr’dan veyâ göbekten çıkarmaya 

yeltenmeleri ve böyle teklîf etmeleri, bunlara benzeyen ve Ehl-i Kur’ân 

nazarında iyi görülmeyen şey’lerin cümlesini yapmaları, hatâdır. Bu 
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şekilde hatâsı olan kimselerin, inadı terk ederek, hatâlarını düzeltmeleri, 

farz-ı ayın’dır. 
 

     İlm-i Kur’ân’dan bî-haber olan kimselerin tashîhine i’tibâr olunmaz. 

Çünkü bu husûsdaki husn ve kubh (güzellik ve çirkinlik), aklî değil, 

şer’î’dir. Binâen-aleyh akıl ile bu iş olmadığı gibi, “Arab böyle okuyor 

veyâ böyle yapıyor” demek de olmaz. 

 

     10-Kur’ân’da ba’zı yerler vardır ki âyet başına benzerler. Ba’zı 

hâfızlar, böyle yerlerin vakfına -âyet başı zannı ile- dikkât ve ihtimâm 

gösterirler. Belki de namazda iken böyle yerlerin vakfına ihtimâm 

göstererek rükûa varırlar. Hattâ ba’zılarında da talebelerine  -vâcib gibi- 

edâ’sını ta’lîm ettirmekte mübâleğa ederler. Halbuki böyle yerler, âyet 

başı olmadığı gibi ekserîsinde de vakıf yapmak bile kabih (çirkin)’dir. 

Böyle yerlerin en meşhûrları şunlardır: 
 

     a-Sûre-i Nisâ’da ( يب    وما ن  كامنم ل ل كامف ر ينم نمص 
قاملُوا   ال ) âyet-i kerîme’si. 

     b-Sûre-i En’âm’da, Sûre-i Hûd’un iki yerinde ve Sûre-i Zümer’de       

(    َ  .âyet-i kerîme’si ( ن  مم   ال نم موُ لم تـم

     c-Sûre-i Enbiyâ’da ( َ لممُونم   الم يـم
اْل مق    ال ) âyet-i kerîme’si. 

     d-Sûre-i Hûd’da ( ومفامبم الت نوُُّب  
 .âyet-i kerîme’si ( قـُل نام   ال

     e-Sûre-i Mü’minûn’da ( ومفامبم الت نوُُّب  
ُلك    ال  .âyet-i kerîme’si ( ف يهام  فامس 

     f-Sûre-i Meryem’de ( فمقُوىل    الامحمداا   ) âyet-i kerîme’si. 

     g-Sûre-i Nebe’de ( صمف اا  
الم يـمتمكمل مُونم   ط ) âyeti kerîme’sidir. (Burada ( ط   ) 

         secâvendi olduğu için durulabilir). 
 

     Zikr olunan bu yerlerin hâricinde olan yerlerde de, bu husûslara, 

gâyet iyi dikkât etmek lâzımdır. 
 

     Sûre-i Zümer’deki ( َ لممُونم   تـم
ممن    ال ) âyet-i kerîme’si, Kûfiyyûn’a göre, 

âyet başıdır. Diğer Kurrâ’ya göre, âyet başı değildir. Kezâlik, yukarıda 

zikr edilen diğer misâller de -bi’l-ittifak- âyet başı değildirler. Bunun için 

Sûre-i Zümer’dekinden maadâsında vakf etmek, ma’nâ cihetinden kabih 

görülmüştür. 
 

     Sûre-i Zümer’deki ( َ لممُونم   تـم
ممن    ال ) âyet-i kerîme’sini vakf etmek, -âyet 

başı sayanlara göre- Sünnet’dir. Fakat diğerlerinin hepsinde vakf etmek 

kabih’dir. Binâen-aleyh, bunlara benzeyen yerlerde -gerek âyet başına 

benzeyen yerlerde, gerekse Sûre-i Mülk’deki ( يـمنـ قمل ب  ا لمي كم   ) gibi âyet 
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ortalarında- vakıf yapmak husûsunda dikkât ve ihtimâm göstermek 

vâcib’dir. Doğru olmayan nakillere de i’timât etmiyerek asıl üstâdından 

ta’lîm edip öğrenmek, -diğer farzlar gibi- farz-ı ayındır. Ehemmiyyet 

vermemek, aslâ câiz değildir. 
 

     11-Sûre-i Yâsîn ve Sûre-i Nûn’un (Sûre-i Kalem’in) evvellerinde olan 

harfler üzerine vakf olunmayıp mâba’dine vasl olunduğu zaman, -her 

ikisinin de mâba’di ( وامو    :Vâv) harfi olduğu için- idğâm-i mea’l-ğunne 

olmak îcâb ederse de -Rivâyet-i Hafs’a göre- her ikisinde de izhâr iledir.   

İdğâm-i mea’l-ğunne ile tilâvet etmek, -Hafs’a göre- câiz değildir. Bu iki 

yerde, Hafs’ın idğâm kırâeti de vardır. 
 

     12-Sûre-i Rûm’un son tarafında olan ( َ ف    امللُ  ال ذ ى خملمقمُكم  م ن  ضم ) ayet-i 

kerîme’sinde, iki yerde mecrûr ve bir yerde mansûb olan ( َ ف    ضم ) lâfz-ı 

şerîf’inin her üçünde de ( ضامد    :Dâd) harfinin fetha ile okunması, Huffâz 

arasında meşhûr ise de, -Hafs rivâyetine göre- ( ضامد    :Dâd) harfinin 

damme ile okunması da mervîdir. Bunun için Kur’ân-ı Kerîm’i, -Hafs 

rivâyetine göre- tilâvet eden bir kimse, muhayyer olup -birisinde fetha, 

diğerinde damme yapmamak şartı ile- her üçünü de fetha ile veyâ 

damme ile okuması câiz’dir. Ba’zı muallimler, bunu men’ ederlerse de, 

buna i’tibâr olunmayıp kurrâ’nın tashîhi esâs tutulmak îcâb eder. 
 

     13-Sûre-i Neml’de olan ( م آتام  مام فم    ,âyet-i kerîme’sinde ( م  كُ آتام  ا  ُم   ر  يـ  خم  ٍُ  الل ن 

vasıl hâlinde, her ne kadar ( يامء   :Yâ’) harfi meftûh olarak sâbit ise de,        

( م   فممام آتامن  ) lâfz-ı şerîf’i üzerine zarûrî olarak vayâ ta’lîm için vakıf 

yapıldığı zaman, -Rivâyet-i Hafs’a göre- ( يامء   :Yâ’) harfinin hazfi ile         

( فممام آتامن    ) diyerek vakıf yapmak veyâ ( يامء   :Yâ’) harfinin isbâtı ile               

( فممام آتامن    ) diyerek vakıf yapmak, câiz’dir. Okuyucu, her iki halde de 

muhayyer olup hangisini isterse o şekilde vakıf yapabilir. Çünkü her iki 

hal de câiz’dir. 
 

     14-Kur’ân-ı Kerîm’in vakıflarına vukûfu olmayan kimselerin, âyet 

başlarında -vakıf yapmak sünnet olduğu için- vakıf yapmaları ve 

mâba’dinden başlamaları, evlâdır. 
 

     Fakat Tertîl-i kırâete riâyet edildiği aşikâr iken, âyet başlarında vakıf 

edip de mâkablinden almaları -meselâ, ( َمم تم عملمي ه م    امنـ  ) üzerine vakf etmiş 
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iken yine tekrar ( َمم تم عملمي ه    م  امنـ  ) den alıp mâba’dine vasl etmeleri-, veyâ        

( امْل منا س    ) üzerine vakf edip yine tekrar ( امْل منا س  ال ذ ى   ) diyerek mâba’dine 

geçmeleri, veyâ âyet başında vakf etmeyip sonraki âyet’in birinci 

kelimesi üzerine vakf edip tekrar almaları -meselâ ( ا ومم ن    م ن  شمرا مام خملمقم ) 

deyip tekrar ( ق    ومم ن  شمرا غامس  ) diyerek tilâvet etmeleri-, tamâmen sarîh 

hatâlardandır. Böyle hatâların doğrusunu, -inadı terk ederek- kurrâ’nın 

i’tiyâdına göre öğrenmek ve öğretmek lâzımdır. 
 

     15-Ba’zı risâlelerde “Kur’ân-ı Kerîm’in bir çok yerlerinde vakıf 

yapmak küfürdür” denirse de, bu söz, Eimme-i kurrâ’ arasında mu’teber 

değildir. Hiç bir şey’ ifâde etmez. Ancak onların vehimlerinden ibârettir. 

Kırâet ilmine âit mu’teber kitâbların hiç birisinde, aslâ böyle bir şey’ 

yoktur. 
 

     16-Kur’ân-ı Kerîm’i tilâvet esnâsında, Sûre-i Felâk’ın evvelini 

okurken ( ب رم ِا ال فملمق    ) üzerine vakıf yapıp tekrar ( ا م ن  شمرا مام خملمقم   امعُوُذ ب رم ِا ال فملمق  ) 

diye tilâvet etmek, Sûre-i Nâs’ın evvelini okurken aynı şekilde                

( ب رم ِا النا س    ) üzerine vakıf yapıp tekrar ( ا ممل ك  النا س    امعُوُذ ب رم ِا النا س  ) diye tilâvet 

etmek ve bunlar gibi ba’zı murâd-ı ilâhî’nin hilâfını yapmak, hatâdır. 

Bunların hatâ olduğunu ve muallimlerin bunlara dikkât ederek ihtimâm 

göstermeleri lâzım geldiğini, Cezerî Haretleri, “Neşr-i Kebîr” adlı 

eserinde işâret buyurmuştur. 
 

     17-Kur’ân-ı Kerîm’i hatm ederken tilâvet esnâsında, Fâtiha sûresi’nin 

sonunda vakf edip bi’l-âhare ( يم    م  الل  الر ح من  الر ح  َم ب س  آم  ) diyerek Sûre-i 

Bakara’ya başlamak, tamâmen hatâdır. Çünkü namazda, Sûre-i 

Fâtiha’dan sonra herkesin (    َ  .Âmîn) demesi, -bi’l-ittifak- Sünnet’dir: آم 

Namaz hâricinde ise, gerek okuyucunun ve gerekse dinleyicinin               

(    َ آم  :Âmîn) demesi, muhtelefün fîh’dir. Bizim mezhebimiz olan Hanefî 

mezhebine göre, bu (    َ آم  :Âmîn) lâfzı, mutlakâ gizli olmalıdır. Şâfiî 

mezhebine göre ise, cehren söylemek lâzımdır. Binâen-aleyh, Fâtiha 

sûresi’nin sonunda vakf edip (    َ آم  :Âmîn) lâfzını, Sûre-i Bakara’ya dâhil 

etmek, aslâ câiz değildir. 
 

     Kezâlik, (    َ آم  :Âmîn) lâfzı, -bi’l-ittifak- Kur’ân değildir. Bunun için 

Kur’ân’a iltihâk sûretinde okumak, büyük hatâdır.
280

 

                                                 
280 -El-Virdü’l-Müfîd fî Şerhi’t-Tecvîd. 
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     18-Sûre-i Dûr’da (  âyet-i kerîme’si ve Sûre-i ( امم  ُهُم ال ُمصمي ط رُونم  

Ğâşiye’de ( ُصمي    ط ر  لمس تم عملمي ه م  ِب  ) âyet-i kerîme’si, -Mesâhif-i usmâniyye’de    

( ) ,Sâd) harfi ile yazılmış ise de, bu iki lâfz-ı şerîf’i: صامد    ضامد    :Sâd),               

(    َ س  :Sîn) ve işmâm
281

 ile -üç vecih üzere- okumak câiz’dir. Bunun için 

Hafs rivâyeti’nde -her ikisinde de ( صامد    :Sâd) ve (    َ س  :Sîn) harfleri ile 

kırâet etmek rivâyeti var ise de ( امم  ُهُم ال ُمصمي ط رُونم   ) lâfz-ı şerîf’ini ( صامد    :Sâd) 

ve (    َ س  :Sîn) ile -iki vecih üzere- kırâet etmek, ( ُصمي ط ر    لمس تم عملمي ه م  ِب  ) lâfz-ı 

şerîf’ini de yalnız ( صامد    :Sâd) ile -bir vecih üzere- kırâet etmek, câiz ve 

evlâdır. 

 

     19- ( يـمو م   ) lâfzını ve bunun gibi olan ba’zı kelimeleri tilâvet ederken,            

-harekesine dikkâtsizlikten dolayı- evvelinde olan fetha’yı damme’ye 

tebdîl ederek okumak, -kelâmı tahrîf etmek demek olacağından- hatâdır. 

Bunun için bu husûsa da dikkât etmek lâzındır. Hattâ İmâm Ca’birî,      

“El-Vâdıhatü fî Tecvîdi’l-Fâtiha” adlı manzûmesinde, bu hâle, bi’l-

hâssa işâret eder. 

 

     20-Kur’ân-ı Kerîm’de, vakıf vâcib olmadığı gibi, vakfı vâcib olan bir 

yer de yoktur. Binâen-aleyh, kâri’, vakfı terk edince, günahkâr olmaz. 

Bununla berâber kurrâ’ların “Felân yerlerde vakıf yapmak vâcib’dir” 

demeleri, vücûb-i istılâhî içindir. Bunun için Kur’ân-ı Kerîm’i başından 

sonuna kadar -kelimeleri- vasl ederek okumak câiz’dir. 

 

     Secâvend imâmları, Kur’ân-ı Kerîm’deki vakıfları, beş mertebeye 

ayırırlar ki şunlardır: 
 

     a-Vakf-ı lâzım: Bunun alâmeti ( م   ) harfi olup durmanın lâzım 

olduğuna işârettir. Eğer Kur’ân okuyan bir kimse burada durmazsa, 

ma’nâ güzel olmayıp fâsid olur. 
 

     b-Vakf-ı mutlak: Bunun alâmeti ( ط   ) harfi olup mutlak durmaya 

işârettir ki -lâzım ve câiz gibi- bir kayıt ile mukayyed değildir. Böyle 

yerlerde üzerine vakıf yapılan kelimenin mâba’dinden başlanırsa, ma’nâ 

güzel olur. 

                                                 
281 -Bu husûsda, birinci bölümün Tecvîd’in Mevzûu bahsindeki Sâd-ı müşemme bahsine ve beşinci 

bölümdeki beşinci not kısmına bak. 
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     c-Vakf-ı câiz: Bunun alâmeti ( ج   ) harfi olup vakfın câiz olduğuna 

işârettir. Böyle olan yerlerde, durmak da geçmek de câiz’dir. Fakat 

durmak, daha evlâdır. 
 

     d-Vakf-ı mücevvez: Bunun alâmeti ( ز   ) harfi olup durmanın câiz 

olduğuna işârettir. Böyle yerlerde vasl etmek, vakf etmekten daha 

evlâdır. 
 

     e-Vakf-ı mürahhas: bunun alâmeti de ( ص   ) harfidir. Vakıf mahalli 

uzak olup okuyucunun nefesi yetişmiyecek olan yerlerde, vakıf  

yapmanın câiz olduğuna işârettir ki -nefes daralırsa- durulabilir, 

demektir. Bu halde, vakıf yapılan yerden başlanır. Eğer bu kelime, Elif-

lâm’lı (Harf-i ta’rîf’li) ise, Elif-lâm’dan alınıp okumaya devam edilir.
282

 
 

     İhtar: Hareke üzerine vakıf yapmak Lahn-ı celî olduğundan, bundan 

şiddetle kaçınmak lâzımdır.
283

 
 

     21-Kur’ân-ı Kerîm’in ondört yerinde secde âyeti vardır ki okuyucu 

buralara gelince, bir kere secde yapar. Buna, Secde-i tilâvet (okuma 

secdesi) denir. 
 

     Secde-i tilâvet’in ruknü, secde âyetini okuyan veyâ işiten bir 

kimsenin bir def’a secde etmesi ya’nî alnını yere koymasıdır. Hukmü de, 

dünyâda vâcib’in sükûtu, ahirette sevâba nâil olmaktır. Sebebi de, secde 

âyetini, okumak veyâ işitmektir. 
 

     Secde âyetini okuyan veyâ işiten bir kimse, ayağa kalkarak doğrudan 

doğruya “Allâhü ekber” diyerek secdeye gider ve secdede üç def’a 

“Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ” dedikten sonra “Allâhü ekber” diyerek 

doğrulur ve ayağa kalkar. Bu sûretle secdesini yapmış olur ki buradaki 

Tekbîr ve Tesbîh’ler, Sünnet’dir.
284

 
 

     Kur’ân-ı Kerîm’in ondört yerinde olan secde âyetlerine gelince 

yapılması lâzım gelen secdelerin yedisi farz, üçü vâcib ve dördü de 

sünnet’dir. (Sahîh bir kavle göre, hepsi de vâcibdir, diyenler de vardır). 

                                                 
282 -Tecvîd-i Edâiyye,ss.38. (Cühdü’l-Mukıl’den). 

      Tecvîdü’l-Kur’ân li-Kavâidi’l-Fürkân,ss.43. Şa’ban Efendi. 

      Süalli Cevablı Tecvîd,ss.23. Hâfız Mehmed Nûri. 
283 -Vakfa teallûk eden diğer harfler ve işâretler hakkında, ikinci bölümdeki vakıf ve vakfın nevîleri 

bahsine bak. 
284 -Secde-i tilâvet hakkında fazla ma’lûmat için bak:  
      İslâm Dîni -îtikad, ibâdet ve ahlâk-, onbirinci baskı,ss.257. Ahmed Hamdi Akseki. 

      Büyük İslâm İlmihâli, Secde-i tilâvet bahsi. Ömer Nasûhi Bilmen. 
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     Farz olan secdeler 
 

     Aşağıdaki sûrelerdeki secde âyetlerine gelince yapılan secdelerdir ki 

bu âyetler, açıktan açığa secde ile emr ederler: 
 

     a-Sûre-i A’râf. 

     b-    “     Ra’d. 

     c-    “     Nahl. 

     d-    “     İsrâ’. 

     e-    “     Meryem. 

     f-    “     Hacc. 

     g-    “    Sâd’dır. 
 

     Vâcib olan secdeler 
 

     Aşağıdaki sûrelerdeki secde âyetlerine gelince yapılan secdelerdir ki 
bu âyetler, kâfirlerin Cenâb-ı Hakk’a secde etmekten yüz çevirmelerini 
mutazammındırlar: 
 

     a-Sûre-i  Fürkân. 

     b-    “      Secde. 

     e-    “      Füssılet’dir. 
 

     Sünnet olan secdeler  
 

     Aşağıdaki sûrelerdeki secde âyetlerine gelince yapılan secdelerdir ki 
bu âyetler de, peygamberlerin secde ile vukû’ bulan emre imtisallerini 
gösterirler: 
 

     a-Sûre-i  Neml. 

     b-     “     Necm. 

     c-     “     İnşikâk. 

     d-     “    Alâk’dır.
285

 

 
     22-Ehl-i edâ’ ındinde, -kırâet, rivâyet ve tarîk olmak üzere- üç türlü 

tilâvet esâsı vardır: 
 

                                                 
285 -Ba’zı kimseler, Kur’ân-ı Kerîm’in ondört yerinde olan secde âyetlerini, beyt hâlinde yazarak şu 

şekilde ifâde etmişlerdir: 

      Geldi ondört yerde bil ki secde-i Kur’ân temâm, 
      Yedisi farz, üçü vâcib, dördü sünnet ey hümâm.  

      Farz’dır: A’râf, Nahl-ü İsrâ’, Ra’d-ü Meryem Hacc-ü Sâd. 

      Vâcib’dir: Fürkân, Elif-lâm-mîm-ü Hâ-mîm ve’s-selâm. 
      Sünnet oldu Neml-ü İkra’, Necm-ü hem de inşikâk, 

      Kâri’-ü sâmî olana emr eder Rabbü’l-Enâm. 
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     a-Kırâet: Kırâet-i seb’a ve aşere imâmlarının, Hazreti Muhammed 

sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’e varıncaya kadar üstâz ve şeyh’lerinden 

Kur’ân-ı Kerîm’i, bi’l-müşâfehe ve’s-semâ’ ehaz ile edâ’, nakl ve 

beyânlarına, denir. 
 

     b-Rivâyet: Selef’den olan kurrâ’ların her birinin ikişerden yirmi 

kadar olan meşhûr râvîlerinin nakillerine, denir. 
 

     c-Tarîk: Selef’den olan meşâyih’in kırâetlerini, râvîlerinden ehaz 

eden ricâlin nakillerine, denir. 
 

     Kur’ân-ı Kerîm’in sıhhatini takviye etmek maksâdı ile, her râvî için, 

iki âdil mesâbesinde olan iki tarîk ittihaz olunmuştur. Meselâ, Hafs 

Hazretleri’nin rivâyeti, Ubeyd ibn-i sabbâh ve Amr ibn-i Sabbâh 
tarîkindendir. 
 

     23-Hafs’ın Âsım Hazretleri’nden rivâyeti iki nevîdir: 
 

     A-Kur’ân-ı Kerîm’in harflerinin ve kelimelerinin ekseriyetinde -bir 

vecih üzere- edâ’ ve rivâyetidir. 
 

     Bir vecih rivâyetinde anlaşılması güç olan husûslardan (dekâik ve 

ğarâib’den) bir imâle, bir teshîl ve bir de ihtilâs vardır ki okuyucu 

bunları, bi’z-zât şeyhinin ağzından dinlemek ve öğrenmek sûretiyle edâ’ 

edebilir. Bunlardan imâle, Sûre-i Hûd’da ( َمم رميهام   ) lâfzının ( بامء   :Râ’) 

harfinin elif’inde; teshîl, Sûre-i Füssılet’de ( م ى  امع جم أم   ) lâfzının ikinci 

hemze’sinde; ihtilâs, Sûre-i Zümer’de ( يـمر ضمُه   ) lâfzının ( هامء   :Hâ’) 

harfindedir.
286

 
 

     Bu üç husûstan başka ba’zı kelimeler daha vardır ki bunları da 
okuyucuya bi’z-zât öğretmek lâzımdır. Bunlar da şunlardır: 
 

     Sûre-i Kehf’deki ( وممام امن سامن يُه   ) ve Sûre-i Fetih’deki ( عملمي ُه الل م   ) kavl-i 

şerîf’lerinde zamir olan ( هامء   :Hâ’) harflerini, -kıyâsın hilâfına olarak- 

damme ile okumak.
287

 
 

     Sûre-i Fürkân’daki ( ف يه  ُمهامناا   ) kavl-i şerîf’inde mâkabli sâkin olan 
zamîri, bir elif miktârı medd ederek okumak.

288
 

                                                 
286 -Bu husûsta, üçüncü bölümün imâle, teshîl ve ihtilâs bahsine bak. 
287 -Sûre-i Fetih’deki ( عملمي ُه الل   ) kavl-i şerîf’indeki zamîrin -kıyâsın hilâfına olarak- damme ile 

okunması, Lâfza-i celâl’e ta’zîm içindir. 
288 -Bu husûsta, üçüncü bölümün zamîr bahsine bak. 
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     Sûre-i Kehf’deki ( ع ومجااا قـمياماا   ), Sûre-i Yâsîn’deki ( م ن  ممر قمد نام همذام   ), Sûre-i 

Kıyâme’deki ( ومق يلم ممن  بامق    ) ve Sûre-i Müdaffifîn’deki ( كمال  بمل  بامنم    ) nazm-ı 

celîl’lerinde sekte yapmaktır.
289

 
 

     Bu yedi husûsa, -kendi şeyhinden başka kurrâ’ ve ravî’lerin kırâet ve 

rivâyetlerinden ayrılıp tek olduğu için-, İnfirâdât-i Hafs-i Kûfî denir. 
 

     Bunlardan başka ( سامب يمه    ح  ); ( ُسل طامن يمه    ), ( مامل يمه    ), ( لم  يـمتمسمن ه    ), ( قـ تمد ه  وما  ), ( ك تامب يمه     ) 

ve ( يمه    وممام امد بامكم مامه  ) nazm-ı celîl’lerinin vasıl hallerinde, Hâ’-i sekte’leri 

isbât etmek de, nâdir olan husûslardandır. Ba’zı kurrâ’ bu yedi kelimede, 

Hafs’a tâbi’ olurlar. Ba’zı kurrâ’ da yalnız ( ك تامب يمه     ) ve ( سامب يمه    ح  ) lâfızlarında 

tâbi’ olup diğerlerinde olmazlar. Bununla berâber vakıf hâlinde, Hâ’-i 

sekte’lerin isbâtı, müttefekun aleyh’dir.
290

 

 

     B-Kur’ân-ı Kerîm’in harflerinin ve kelimelerinin ba’zısında –iki  veyâ 

üç vecih üzere- edâ’ ve rivâyetidir ki okuyucu, bunlardan istediğini 

okumakta muhayyerdir. 

 

     1-Üç vecih üzere okunan edâ’ ve rivâyeti, üç yerde olup şunlardır: 
 

     a-Sûre-i Âl-i İmrân’ın evvelindeki ( ال : امل ف  المم  م يم    ) nazm-ı celîl’inde 

olan edâ’ ve rivâyetidir ki bunu, üç türlü okumak câiz’dir. Bu 

vecihlerden birisi vakıf hâlinde, ikisi de vasıl hâlindedir. 
 

     Vakıf hâlinde: ( ال : امل ف  المم  م يم    ) nazm-ı celîl’inin vakfı hâlinde,              

( المم    :Lâm) harfi, Medd-i lâzım harf-i müsakkal olarak; ( م يم    :Mîm) harfi 

de Medd-i lâzım harf-i mühaffef olarak okunur ve dört elif miktârı medd 

edilir. 
 

     Vasıl hâlinde: ( ال : امل ف  المم  م يم    ) nazm-ı celîl’inin -kendisinden sonra 

gelen Lâfza-i celâle’ye- vaslı hâlinde, Lâfza-i celâle’nin hemzesinin 

meftûh olan harekesi mâkablindeki Mîm-i sâkine’ye nakl edilerek -ve       

( م يم    :Mîm) lâfzının vakfı hâlindeki Medd-i lâzım harf-i mühaffef’e de 

riâyet edilerek- ( م يم    :Mîm) harfi dört elif miktârı medd edilerek vasl 

edilir. 
 

                                                 
289 -Bu husûsta, üçüncü bölümün sekte bahsine bak. 
290 -Bu husûsta, üçüncü bölümün sekte bahsine bak. 
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     Yine vasıl hâlinde: ( ال : امل ف  المم  م يم    ) nazm-ı celîl’inin -kendisinden 

sonra gelen Lâfza-i celâle’ye- vaslı hâlinde, Lâfza-i celâle’nin 

hemzesinin meftûh olan harekesi, mâkablindeki Mîm-i sâkine’ye nakl 

edilerek -ve ( م يم    :Mîm) lâfzının vakfı hâlindeki Medd-i lâzım harf-i 

mühaffef’e riâyet edilmiyerek- ( م يم    :Mîm) harfi, Medd-i tabiî olarak bir 

elif miktârı medd edilerek vasl edilir.
291

 
 

     b-Sûre-i Neml’in dördüncü sahîfesindeki ( يـ ر    م اللُ  خم فممام آتامن  ) nazm-ı 

celîl’inde olan edâ’ ve rivâyetidir ki bunu, üç türlü okumak câiz’dir. Bu 

üç vecihten birisi vasıl hâlinde, ikisi de vakıf hâlindedir: 
 

     Vasıl hâlinde: ( م اللُ    فممام آتامن  ) nazm-ı celîl’indeki ( يامء   :Yâ’) harfi, fetha 

ile harekelenip Lâfza-i celâle’ye vasl edilerek ( م    .diye okunur ( اللُ  فممام آتامن 

 

     Vakıf hâlinde: ( م اللُ    فممام آتامن  ) nazm-ı celîl’indeki ( نُون    :Nûn) harfi, sâkin 

kılınıp ( يامء   :Yâ’) harfi hazf edilerek ( فممام آتامن    ) diye okunur. 

 

     Yine vakıf hâlinde: ( م اللُ    فممام آتامن  ) nazm-ı celîl’indeki ( يامء   :Yâ’) harfi, 

isbât edilerek ( فممام آتامن    ) diye okunur.
292

 

 

     c-Sûre-i Dehr’in birinci sahifesindeki ( لم   سمالمس  ) nazm-ı celîl’inde olan 

edâ’ ve rivâyetidir ki bunu da, üç türlü okumak câiz’dir. Bu üç vecihten 

birisi vasıl hâlinde, ikisi de vakıf hâlindedir: 
 

     Vasıl hâlinde: ( لم   سمالمس  ) nazm-ı celîl’indeki ikinci ( المم    :Lâm) harfi, 
elif’siz ve tenvîn’siz larak fetha ile ( لم    سمالمس  ) diye okunur. 
 

     Vakıf hâlinde: ( لم   سمالمس  ) nazm-ı celîl’indeki ikinci ( المم    :Lâm) harfinde, 

-bir şey’den bedel olmayarak- bir elif harfi ziyâde edip elif harfi isbât 

edilerek ( الم   سمالمس  ) diye okunur. 

 

     Yine vakıf hâlinde: ( لم   سمالمس  ) nazm-ı celîl’indeki ikinci ( المم    :Lâm) 
harfi, -bir şey’den bedel olmayarak ziyâde edilen elif harfi hazf edilip- 
sâkin kılınarak ( ل    سمالمس  ) diye okunur. 

                                                 
291 -Bu üç vechi, Ebû Ca’fer’den başka bütün kurrâ’lar aynı şekilde okurlar. Yalnız Ebû Ca’fer,          

-vakıf ile vasıl arası olan- sekte ile okur. 
      Hak Dîni Kur’ân Dili Türkçe Tefsîr,C.2.ss.1018. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. 
292 -Bu husûsta, beşinci bölümün onüçüncü kısmına bak. 
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     2- iki vecih üzere okunan edâ’ ve rivâyeti de, onaltı yerde olup beş 

nevîdir: 
 

     a-Hemze-i istifhâm ile Lâm-ı ta’rîf’in hemze’sinin cem’ olduğu 

kelimelerde olan edâ’ ve rivâyetidir ki böyle kelimeler Kur’ân-ı 

Kerîm’in altı yerinde olup şunlardır: 
 

      Bunlardan ikisi, Sûre-i En’âm’ın yüzkırküç ve yüzkırkdördüncü   

âyet-i kerîme’lerinde olan ( ُقل  آالذ كمرمي ن    ) nazm-ı celîl’lerinde; üçü, Sûre-i 

Yûnüs’ün ellibirinci âyet-i kerîme’sinde olan ( ومقمد  ُكن ُتم   نم ئمـ آل    ), 

ellidokozuncu âyet-i kerîme’sinde olan ( ُقل  آللُ  امذ نم لمُكم    ) ve doksanbirinci 

âyet-i kerîme’sinde olan ( لـئم   نم ومقمد  عمصمي تم آ   ) nazm-ı celîl’lerinde; birisi de 

Sûre-i Nem’lin ellidokozuncu âyet-i kerîme’sinde olan ( يـ ر    آللُ  خم ) nazm-ı 

celîl’indedir. 
 

     Hafz Hazretleri, bu yerlerdeki Hemze-i sânî’leri, -tertîb üzere- bir 

kerre ibdâl ederek Medd-i lâzım olarak okur ve bir kerre de teshîl ederek 

teshîl ile okur.
293

 
 

     Bununla berâber Hemze-i istifhâm ile Hemze-i katı’ ve 

muhakkaka’ların Kur’ân-ı Kerîm’de cem’ olduğu bir çok yerler varsa da, 

Hafs, yalnız Sûre-i Füssılet’deki ( امع جمم ى  أم   ) kavl-i şerîf’inin ikinci 

hemzesini  -bir vecih rivâyetinde olduğu gibi- teshîl ile okur. 
 

     b-Vakıf hâlinde ziyâde bir Elif harfi ile, vasıl hâlinde de bu Elif 

harfini hazf ile okuduğu edâ’ ve rivâyetidir. Böyle kelimeler de, yedi 

tâne olup şunlardır: 
 

     Birincisi, mütekellim vahde zamîri olan ( امنام   ) kelimesidir ki bunda, 
bütün kurrâ’ müttefiktir. 
 

     İkincisi, Sûre-i Kehf’in otuzikinci âyet-i keîme’sinde oan ( لمك نا  ُهوم اللُ    ) 

kavl-i şerîf’idir. 
 

     Üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi de, Sûre-i Ahzâb’ın onuncu âyet-i 

kerîme’sinde olan ( املظُّنُونام   ); altmışaltıncı âyet-i kerîme’sinde olan              

( املر سُوالم   ) ve altmışyedinci âyet-i kerîme’sinde olan (  kavl-i ( املس ب يالم  

şerîf’leridir. 

                                                 
293 -Bu husûsta, beşinci bölümün yedinci kısmına bak. 
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     Altıncı ve yedincisi de, Sûre-i Dehr’in onbeşinci âyet-i kerîme’sinde 

olan evvelki ( قموامب يرام   ) kavl-i şerîf’i
294

 ve dördüncü âyet-i kerîme’sinde olan 

( لم   سمالمس  ) kavl-i şerîf’idir ki bu sonuncu, yukarıda zikr edilmişdir.
295

 

 

     c-Vasıl hâlinde, iki harekenin ihtilâfında olan edâ’ ve rivâyetidir. Bu 

da Kur’ânı Kerîm’in bir yerinde olup Sûre-i yûsüf’ün onbirinci âyet-i 

kerîme’sinde olan ( الم تما ممنا    ) kavl-i şerîf’indedir. Hafs Hazretleri, aslı          

( الم تما ممنُنام   ) olan ( الم تما ممنا    ) kavl-i şerîf’inin birinci ( نُون    :Nûn) harfini, -tertîb 

üzre- bir kere izhâr ve harekesini ihtilâs ile okur ki bu câiz’dir. Bir kere 

de birinci ( نُون    :Nûn) harfini ikinci ( نُون    :Nûn) harfine idğâm ederek 

işmâm ile okur ki bu da vâcib’dir.
296

 
 

     d-Bir harfde, iki harekenin ihtilâfında olan edâ’ ve rivâyetidir. Bu da 

Kur’ân-ı Kerîm’in bir yerinde olup Sûre-i Rum’un ellidördüncü âyet-i 

kerîme’si olan ( َ ف    امللُ  ال ذ ى خملمقمُكم  م ن  ضم ) âyet-i kerîmesinde vâki’ olan üç 

tâne ( َ ف   ضم ) kelimesindedir. Hafs Hazretleri, bu ( َ ف   ضم ) kelimesinin          

( ضامد    :Dâd) harfini, -tertîb üzere- bir kere fetha ile ve bir kerre de damme 

ile okur.
297

 
 

     e-Bir kelimede, iki harfin ihtilâfında olan edâ’ ve rivâyetidir. Bu da 

Kur’ân-ı Kerîm’in bir yerinde olup Sûre-i Dûr’un otuzyedinci âyet-i 

kerîme’sinde olan ( امم  ُهُم ال ُمصمي ط رُونم   ) kavl-i şerîf’indedir. Hafs Hazretleri,     

( امم  ُهُم ال ُمصمي ط رُونم   ) nazm-ı celîl’ini, -tertîb üzere- bir kere ( صامد    :Sâd) harfi 

ile ve bir kere de ( صامد    :Sâd) harfi yerine (    َ س  :Sîn) harfi ile okur.
298

 

 

     Buradaki ( امم  ُهُم ال ُمصمي ط رُونم   ) nazm-ı celîl’ini ( صامد    :Sâd) harfi kırâeti ile 

okumak, Resm-i hadd’a tebeıyyeten, rivâyeten ve ihtiyârendir. (    َ س  :Sîn) 

harfi kırâeti ile okumak ise, yalnız rivâyetendir. Bunun için ekseriyetle     

( صامد    :Sâd) harfi kırâeti ile okunur. 

                                                 
294 -Sonraki ( قموامب يرم   ) kavl-i şerîf’inde, sükûn üzerine vakıf yapılır. Bu husûsta, ikinci bölümün vakıf 

bahsine bak. 
295 -Bu kelimeler üzerine vakıf yapıldığı zaman, -bir şey’den bedel olmayarak-, bir elif harfi ziyâde 
edilerek bu elif harfleri üzerine vakıf yapılır. Vasıl hallerinde ise, -tenvîn’siz ve elif’siz olarak- fetha 

ile okunurlar. 
296 -Bu husûsta, üçüncü bölümün işmâm bahsine bak. 
297 -Bu husûsta, beşinci bölümün onikinci kısmına bak. 
298 -Bu husûsta, beşinci bölümün onsekizinci kısmına bak. 
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     Buraya kadar zikr olunan rivâyetlerin hepsi, otuzaltı kelime olup üç 

nevîdir: Birinci nevî, Hafs Hazretleri’nin bir vecih rivâyetidir ki hepsi 

onyedi kelimedir. İkinci nevî, üç vecih rivâyetidir ki bunlar da üç 

kelimedir. Üçüncü nevî ise, iki vecih rivâyetidir ki bunların da hepsi 

onaltı kelimedir. Binâen-aleyh hepsinin mecmûu, otuzaltı kelime olup 

ellisekiz vecih’dir. 
 

     İşte buraya kadar zikr olunam husûslar, Hafs Hazretleri’nin 

rivâyetinde bulunan dekâik, ğarâib, nevâdir ve acâib’den olan şey’lerdir. 

Bunları da, her okuyucunun bilmesi, lâzım ve zarûrîdir. Çünkü, Kur’ân-ı 

Kerîm’in kırâeti, rivâyetle olup dirâyetle değildir. Binâen-aleyh bunları 

bi’z-zât üstâzın ağzından alıp öğrenmek, her Mü’min ve Mü’mine 

üzerine vâcib’dir.
299

 

 

     24-Bakara sûresi’nin ikiyüzkırkbeşinci âyet-i kerîme’sinde ( صامد    :Sâd) 

harfi ile yazılmış olan ( يـمب ُصُط   ) nazm-ı celîl’i, Kırâeti Âsım ve Rivâyet-i 

Hafs üzere ( صامد    :Sâd) harfi yerie (    َ س  :Sîn) harfi kırâti ile ( يـمب ُسُط   ) olarak 

okunur. 
 

     Kezâlik, A’râf sûresi’nin altmışdokozuncu âyet-i kerîme’sinde             

( صامد    :Sâd) harfi ile yazılmış olan ( بمص طمةا   ) nazm-ı celîl’i de, Kırâet-i Âsım 

ve Rivâyet-i Hafs üzere ( صامد    :Sâd) harfi yerine (    َ س  :Sîn) harfi kırâeti ile 

(  .olarak okunur ( بمس طمةا  

 

     Resm-i hadd’a ( صامد    :Sâd) harfi ile yazılmış olan bu iki kelimenin 

altına -Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs üzere (    َ س  :Sîn) harfi kırâeti ile 

okunması için- bir (    َ س  :Sîn) harfi konulmuştur. Hattâ ba’zı 

Mushaf’larda da ( َ  يـمق    رمُء ب السا ) diye yazılmıştır. 

 

 

 
      

 

 

 

                                                 
299 -Umdetü’l-Kâriîn,ss.10-20. 
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A L T I N C I       B Ö L Ü M 
 

 

 

     Bu bölümde, Kurân-ı Kerîm’in âdâbına teallûk eden husûslardan bahs 

olunacaktır. Bu kısmın hazırlanmasında, daha ziyâde Ömer Dıyâü’d-dîn 

Efendi’nin “Âdâbü Kırâeti’l-Kurân” adlı eserinden istifâde edilmiştir. 

Ehl-i Kur’ân olup Kur’ân-ı Kerîm’e hakkı ile hizmet etmek isteyen bir 

kimsenin, bu bölümde zikr olunacak husûsları da bilmesi lâzımdır. 
 

     İmâm Nevevî Hazretleri, “Tibyânü fî Hameleti’l-Kur’ân” adlı 

eserinde şöyle buyurur: 
 

     “Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’a ta’zîm ve hurmet ederek her türlü âdâbına 

riâyet etmek lâzımdır. Kur’ân-ı Kerîm, dâimâ yüksek bir yere konmalı ve 

üzerine hiçbir şey’ konmamalıdır. Oturulduğu vakit, göbekten aşağı 

tutulmamalıdır. Kur’ân-ı Kerîm’i imhâ etmek mecbûriyyeti hâsıl olunca, 

tükrük ile imhâ etmiyerek su ile imhâ etmelidir. Bu suyu da, temiz ve 

kimsenin ayağı basmayacak bir yere dökmelidir. Eskimiş olan Kur’ân-ı 

Kerîm’i ve parçalarını, toprağa defn etmeli veyâ yakarak külünü temiz 

bir yere defn etmelidir.
300

 Kur’ân-ı Kerîm, açık bırakılmamalı ve her gün 

okunmalıdır. Okunacağı zaman tamâmen temiz olmalıdır. Temiz bir 

yerde kıbleye karşı oturarak Tertîl ve Tertîb üzere, kemâl-i huşû’ ve 

huzûr-i kalb ile ağlayarak veyâ ağlar gibi bir rûh hâliyle büyük bir hüzün 

içinde ma’nâsını tefekkür ede ede tilâvet etmelidir. Tilâvet esnâsında da   

-zarûrî bir hâl olmadıkça- dünyâ kelâmı konuşulmamalıdır”. 
 

     Kezâlik, Kur’ân-ı Kerîm, tilâvet edilirken -(         ,( اب ُن الل   ن   ومقاملمت  ال يمهُوُد ُعزميـ ر   

( يُح اب ُن الل    ومقاملمت  الن صامبىم ال ممس  ) ve ( وملمداا خمذم الر ح مُن ـومقاملُوا ات    ) gibi- Kur’ân âyetlerini, 

diğerlerine nisbetle daha alçak ve hafîf sesle okumalıdır. Ya’nî, böyle 

olan âyet-i kerîme’leri alçak ve hafîf sesle okumalı, diğerlerini de yüksek 

sesle okumalıdır.  
 

     Tahvîl-i edâ’ ve tahzîn-i sadâ’ ile okunacak Kur’ân âyetleri, aşağıda 

gelecektir. Meselâ, bunlardan ( َُيامد عُونم الل م ومال ذ ينم آممنُوا   ) nazm-ı celîl’i gibi 

âyet-i kerîme’ler, hafîf sadâ’ ile okunmalı; ( َُرُونم ـوممام يم   دمعُونم ا ال  امنـ ُفسمُهم  وممام يمش  خ  ) 

nazm-ı celîl’i gibi âyet-i kerîme’ler de, yüksek sadâ’ ile okunmalıdır. 

                                                 
300 -Eskimiş olan Kur’ân-ı Kerîm’i veyâ parçalarını yakma işi şöyle olmalıdır: Kur’ân-ı Kerîm’i veyâ 
âyet’lerini, doğrudan doğruya ateşe atmak doğru değildir. Ateşi, O’na arzetmelidir. Ya’nî, Kur’ân-ı 

Kerîm’i veyâ âyet’lerini elde tutup kibriti veyâ ateşi O’na yaklaştırmak sûretiyle yakmalıdır. 
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     Kezâlik, Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya başlayınca, başlangıçta Eûzü ve 

Besmele çekmeli, nihâyetinde de ( َمظ يم    صمدمقم الل ُ ال  :Sadeka’llâhü’l-azîm) ve 

( ومبـمل غم بمُسوُلُه ال كمر ُي ومْنم ُن عملىم ذمل كم م نم الشا ه د ينم   :Ve belleğa Rasûlühü’l-kerîm ve 

nahnü alâ zâlike mine’ş-şâhidîn) demelidir.  
 

     Hatm-i Kur’ân’da da, Kur’ân-ı Kerîm’in son sûresi olan Sûre-i Nâs 

okunduktan sonra baş tarafa geçerek Sûre-i Bakara’nın beşinci âyet-i 

kerîme’sinin sonuna kadar olan kısmı okunmalıdır. 
 

     Hatim duâsında da, sulehâ’dan (sâlih kimselerden) birkaç cemâat 

bulundurup bi’l-âhare yemek ikram etmeli veyâ şerbet vermelidir. 
 

     Eslâf-ı ızâm’ın bir çoklarından her gün birer hatim ve ba’zılarından 

da ikişer hatim yaptıkları menkûl ve mervîdir. Allâhü Teâlâ, 

cümlesinden râdî olsun. Aynı ni’metle bizleri de rızıklandırsın.
301

 

 
 

      
 

TAHVÎL-İ  EDÂ’  VE  TAHZÎN-İ  SADÂ’  İLE  OKUNACAK 

KUR’ÂN  ÂYET’LERİ 

 

 

     Aşağıda cüz’, sûre ve âyet numaralarına göre sıralanmış olan Kur’ân 

âyet’leri, -Kur’ân-ı Kerîm’in âdâbından olarak- diğer âyet-i kerîme’lere 

nisbetle daha alçak ve hafîf sesle okunmalıdır. 

 
SÛRE-İ  BAKARA 

 

  Âyet    Satır    Sahîfe 

                                                                                      No:     No:       No: 
 

 ج انوُ آمم  ينم ذ  ال  الل وم  نم عوُ د  خام ـيُ          9      5          4  

 انم حوُ ل  ص  مُ  نُ ْنم   ام ّن  ا          11     8          4  
 ط هآءُ فم السُّ  نم آمم  مام كم   نُ م  ؤ  نُـ ام           01      01             4  

 انم ؤُ ز  ه  تـم س  مُ  نُ ْنم   ام ّن  ا          14    11         4  
 مذام امبامدم اللُ  ِب مذام ممثمالا مام         16      7         6  

                                                 
301 -Âdâbü Kırâeti’l-Kur’ân (Hafdu’l-Esvât ınde Tilâveti’l-Kur’ân). Ömer Dıyâü’d-dîn. 
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  Âyet    Satır    Sahîfe 

                                                                                      No:     No:       No: 
 

َمُل ف يهام ممن  يُـ ـامتم         03      1         7   ف ُك الدامآءم ج  ُد ف يهام وميمس   جف س 
رمةا         55      11       9    حمت  نـمرمى الل م جمه 
ُذنام ُهُزوااا        67      13     11    طامتـمت خ 
 همذام م ن  ع ن د  الل ااا         79       4     10  
 ط ةا دم دوُ َ  مم  ماا يا  ام  ال  ا   بُ النا   نام س  َتمم  ن  لم           83      6     10  
ا          88     14    14    طقُلُوبُنام ُغل ف 
َ نام ومعمصمي نام           90     10    15    سم 
 بامع نام         134     11    17  
ُخلم ال من ةم ا ال  ممن  كامنم هُوداا امو  نمصامبمى لم         111     11    18   ن  يمد 

 ط
 الداا لم وم  اللُ  ذم خم ـا ات  لوُ قام وم         116       9    19  
ت   و  ام  اللُ  نام مُ لا كم يُ  الم و  لم         118     11    19    ط ة  آ آيم ينتأ  
 ْي اص  نم  الم وم  ىل   وم  ن  مام لمكم م نم الل  م          113       0    13  
 كُونُوا هُوداا امو  نمصامبمى        105       1    11  
 طكامنُوا هُوداا امو  نمصامبمى         143     11    11  
 

İkinci cüz’: ( سميمقُوُلااا  ) 

 

 ط هام ي  لم ا عم نوُ  كام ت  ال   مُ ه  ت  لم بـ  ق   ن  عم  م  يهُ ل  وم  مام         141      1    10  
ا        145    15    10   َم  ما ن كم ا ذاا لمم نم الظا ل م 
 بمب نآ آت نام ف  الدُّن يام         133   11     01  
 ب ال ُمل ك  م ن ُه وملم  ام ن  يمكُوُن لمُه ال ُمل ُك عملمي نام ومْنم ُن امحمقُّ         147    11    11  

 طل  مام ال   نم م   ةا َم سم يـُؤ تم                                 
 

Üçüncü cüz’: ( ت ل كم الرُُّسُلااا  ) 



 148 

                                                                                  Âyet    Satır    Sahîfe 

                                                                                     No:     No:       No: 
 

 طامنام اُح ِي  وماُم يُت         258      6       44  
ام  ام         159      9       46   َ دم ممو ِت   جن  َُي ِي  همذ ه  اللُ  بـم
اموملم  تـُؤ م ن          163      1       45  

 ط
ث ُل الرابوما         175      1       48   ام ال بـمي ُع م  ا ّن 

 م
 

Sûre-i Âl-i İmrân 
 

َ دُودامت          44       1      44    صلمن  َتممس نام النا ُب ا ال  اميا ماا مم
 ام ن  يمكومُن ىل  ُغالمم          43        5      56  
 ىل  وملمد   ن  يمكُونُ  ام          47       1      57  
َُونم         71       0      63   َمل ُهم  يـمر ج  رمُه لم ُفرُوا آخ  وماك 

 ج
 طل ممن  تمب عم د ينمُكم   ال  ومالم تـُؤ م نُوا ا          70       4      63  

َم سمب يل          75     13      63   لمي سم عملمي نام ف  ا الُمايا
 ج

  ُهوم م ن  ع ن د  الل          78       1      61  
 كُونُوا ع بامداا ىل  م ن  دُون  الل          79       5      61  
 

Dördüncü cüz’ : ( لمن  تمناملُوا ال ب  ااا  ) 

 

ء         154     0      71   همل  لمنام م نم ا المم ر  م ن  شمى 
 ط

ء  مام قُت ل نام لمو  كامنم لمنام م نم ا         154     5      71    ط ُهنام هم المم ر  شمى 
نام مام مامتُوا وممام قُت لُوا لم        156   11      71   و  كامنُوا ع ن دم

 ج

وممام كامنم ل نمِب     امن  يـمُغل          161    6      71  
 ط

 طن  همذام  قـُل ُتم  ام         165   14     71  

َ نامُكم          167     0     70   َ لمُم ق تامالا الم تـ بـم  طلمو  نـم

 طلمو  امطامعُونام مام قُت لُوا         168     6     70  
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                                                                                  Âyet    Satır    Sahîfe 

                                                                                     No:     No:       No: 
 

 ما ن  الل م فمق ْي  ومْنم ُن امغ ن يآُء          181     1        75  
 ن  بام ر  قُ ب   نام يم ت  أ   يم  ت  حم  ل  سوُ رم ل   نم م  ؤ  نُـ  ال  ام  نآي  لم ا   دم ه  عم  اللم  ن  ا            150     5         75  

 ط بُ النا   هُ لُ كُ أ  تم                                     
 

Sûre-i  Nisâ’ 
 

Beşinci cüz’ : ( ومال ُمح صمنامُتااا  ) 

 

َ نام ومعمصمي نام         46       1       87    سم 
دمى م نم ال ذ ينم آممنُوا سمب يالاا         51    15       87    همُؤالمء  امه 
سامناا ومتـمو ف يقااا         61      7       89    ب الل  ا ن  امبمد نام ا ال  ا ح 
بمب نام ل م كمتمب تم عملمي نام ال ق تاملم          77      8       91  

ىلم امجمل  قمر يب   ج
 طلمو الم امخ ر تمنام ا 

يمقُولُوا همذ ه  م ن  ع ن د كم          78    11       91  
 ط

ومالم جُتامد ل  عمن  ال ذ ينم َيم تامنُونم امنـ ُفسمُهم         137     1      97   
 ط

 

Altıncı cüz’ : ( ااا  رم الم َيُ بُّ اللُ  ال مه  ) 

 

َ ض  ومنم         153     5    130   َ ض  نـُؤ م ُن ب بـم ُفُر ب بـم  الك 
رمة          150   11    130    امب نام الل م جمه 
 طقُلُوبُنام ُغل ف          155     1    134  
يُح ع يسىم اب نم ممر يمم         157     4    134    ا نا  قـمتـمل نام ال ممس 
 

Sûre-i Mâide 
 

يحم  الل م  ن  ا           17    11    111   اب ُن ممر يمم  ُهوم ال ممس 
 ط

ب آُؤُه          18      1    111    طْنم ُن امب نامُء الل  ومامح 
ْي  ومالم نمذ ير           19      5   111     زمام جامءمنام م ن  بمش 
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                                                                                  Âyet    Satır    Sahîfe 

                                                                                     No:     No:       No: 
 

 انم دوُ ع  قام  نام هُ هم  نا  فامذ همب  امن تم ومبمبُّكم فمقامت الم ا            14      1      110  
يبمنام دآئ رمة          51      4      118    طْنم شىم امن  ُتص 
يمُد الل  ممغ لُولمة          64     11     119  

 ط
يُح اب ُن ممر يمم         71       0     111    طا ن  الل م ُهوم ال ممس 
 ما ن  الل م ثامل ُث ثـملمثمة          70       7     111  
 

Yedinci Cüz’ : ( وما ذام سم َُواااا  ) 

 

نام عملمي ه  آبامءمنام        134      1     116   ُبنام مام ومجمدم حمس 
 ط

تمط يُع بمبُّكم ام        111    11     117    ط ء  مآالس   نم م   ةا دم مآئ   نام ي  لم عم  لم زا نـم يُـ  ن  همل  يمس 
ْلممَ   م ن  دُون  الل  ذُون  وماُماىم ا  ـ  خـم ا ت          116      5     118  

 ط
 

Sûre-i En’âm 
 

َ   ن  ا           7     14    119   ر  ُمب  ح   همذام ا ال  س 
 طلمو الم اُن ز لم عملمي ه  مملمك           8     14    119  
ا        19      1   101    َم يامتُنام الدُّن يام وممام ْنم ُن ِب مب َُوث  ىم ا ال  حم

 ا ن  ه 
ا        05    15    101   َم ل  امه   فمالم تمكُونمن  م نم ال 
 طلمو الم نـُزالم عملمي ه  آيمة  م ن  بمباه          07      1    100  
افـمتمط ُردمُهم  فـمتم         51    15   104    َم  كُونم م نم الظا ل م 
رىم ممعم ال قمو م           68   14    106   َ دم الذاك  َُد  بـم يـمن كم الش ي طامُن فمالم تـمق   وم ا ما  يـُن س 

ا                                 َم  الظا ل م 
همذام بمِبا          76     4    138  

 ج
همذام بمِبا          77     5    108  

 ج

بـمُر          78     7    108   همذام بمِبا همذام امك 
 ج
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ء           91      1      143    مام امنـ زملم اللُ  عملىم بمشمر  م ن  شمي 
ء           90      8      143   ىم ا ىلم  وملم  يُوحم ا لمي ه  شمى 

  اُوح 
سماُن ز ُل م ث لم مآ امنـ زملم اللُ           90      8      143  

 ط
واا        138      9     141     فـميمُسبوُّا الل م عمد 

 

Sekizinci cüz’ : ( وملمو  امن نامااا  ) 

 

 َتم ينمافمالم تمكُونمن  م نم ال ُمم          114      9     140  
ىم ُبُسُل الل          114    10     144  

 طلمن  نـُؤ م نم حمت  نـُؤ تىم م ث لم مآ اُوت 
لل  ب زمع م ه م  ومهمذام ل ُشرمكامء نام         106      9     146   همذام  

 ج
  لىم عم  م  ر  ُُمم وم  نام ب  كوُ ذُ ل   صمة  ل  خام  م  َام ن  الم ا   ه  ذ  هم  ن  طوُ  ب  ف   مام         109      4     147  
 ط ءُ كام رم شُ  يه  ف   م  هُ فـم  ةا تم ي  مم  ن  كُ يم  ن  ا  وم   ج نام ج  وام ز  ام                                    

ء          148      0     149   نام ومآل آبامُؤنام ومالم حمر م نام م ن  شمى  رمك   لمو  شامءم اللُ  مآ امش 
 

Sûre-i A’râf’ 
 

يـ ر  م ن ُه         11        1    150   ا جامنام خم  َ لمق تمُه م ن  ط  لمق تمن  م ن  نامب  ومخم  خم
ام          18     13    154   نام عملمي هام آبآءمنام ومللُ  امممرمنام ِب  ومجمد 

 ط

 َ اب  ا نا  لمنمرامكم ف  ضمالمل  مُ          63       5    159  
اب  ذ  كام ال   نم م   كم نُّ ظُ نم لم  نا  ا  وم  ا نا  لمنمرامكم ف  سمفامهمة           66     10    159    َم
ُبُد آبامُؤنام          73       5    163    َ ُه ومنمذمبم مام كامنم يـم دم َ ُبدم الل م ومح  ئ تمنام ل نـم ت نام  جامج   فمأ  

ا                                   َم َ ُدنام ا ن  ُكن تم م نم الص امد ق  ام تم  ِب 
اا ُمر سمل  م ن  بمباه            75       5   161   َ لممُونم امن  صامْل  امتـم

 ط
 ا نا  ب ال ذ ى آممن ُتم  ب ه  كامف رُونما          76       7   161  
ر جُوُهم  م ن  قـمر يمت ُكم            81       1   161    ا نـ ُهم  اُنامس  يـمتمطمه رُونما جامخ 
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Dokuzuncu cüz’ : ( قاملم ال ممـمألُ ال ذ ينمااا  ) 

 

ر              88      1     160     و  نآ ام ت  يم ر  قـم  ن  م   كم َم ا مم نوُ آمم  ينم ذ  ال  وم  بُ ي  َم شُ يام  كم ن  جم لمُنخ 
 طنام ت  ل   م  ف   ن  دُ َوُ تم لم                                     

رُونماـُكم  ا ذاا لم ا ن              93      8     160    خامس 
  م  هُ وم  ةا تم غ  بـم  م  هُ نام ذ  خم ام فم  آءُ ر  الس  قمد  ممس  آبآءمنام الض ر آُء وم                 95    14     160  

 نماروُ َُ ش  يم  الم                                     
ر  عمل يم          139       5    165     الا ن  همذام لمسامح 
دُوا ف  ا المب ض  وميمذمبمكم ومآْل متمكم         117       8     166   ل يـُف س 

 ط
نُـقمتا         117        8    166   م  هُ ءم سام  ن  ِي  ح  تم س  نم وم  م  هُ ءم نام ب  ام  لُ سم

 م  هُ قـم و  فـم  نا  ا   وم  ج
 نماروُ ه  قام                                     
َمُه         101       1     167   ُوسىم ومممن  مم ُوا ِب  يمط ْي 

 ط
ام         101       0     167   ا الل تمس حمرمنام ِب  َم ُؤ م ن   فممام ْنم ُن لمكم ِب 
ُم  آْل مة          108       1     168   َمل  لمنام ا ْلماا كممام ْلم  طيام مُوسىم اج 
بم ِا امب ن  امن ظُر  ا لمي كم         140     11    168   

 ط
نمُتكم         155     14     173   ىم ا ال  ف تـ 

 طا ن  ه 
ن ه          184       8     175   ب ه م  م ن  ج   طمام ب صامح 
 

Sûre-i Enfâl 
 

ُتلُوكم امو  َُي  ل ُيث           03       9     181    طُرجُوكم ب تُوكم امو  يـمق 
 الذام هم  لم ث  م   نام ل  قُ لم  شآءُ نم  و  لم          01     11     181  
ا         01     10     181   جامبمةا م نم الس مآء  امو  ائ ت نام ب َمذام ِ  امل يم   فمامم ط ر  عملمي نام ح 
 

Onuncu cüz’ : ( وماع لممُواااا  ) 
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                                                                                     No:     No:       No: 
 

 جالم غامل بم لمُكُم ال يـمو مم م نم النا س  وما نا جامب  لمُكم          48       5     184  

 طغمر  همُؤالمء  د ينُـُهم          49       9     184  
نم ف  ا المب ض           67    11     186    طمام كامنم ل نمِب   امن  يمكُونم لمُه امس رىم حمت  يـُث خ 
 

Sûre-i Tevbe 
 

 اب ُن الل   ن   ومقاملمت  ال يمهُوُد ُعزميـ ر           03      9     191  
يُح اب ُن الل           03    13     191   ومقاملمت  الن صامبىم ال ممس 

 ط
م لمك ال ذ ينم   ج عمفام اللُ  عمن كم         40       6     195    َ  ل م امذ ن تم ْلمُم  حمت  يـمتمبـم

قُوا                                   َ لممم  صمدم ا ومتـم َم  ال كامذ ب 
وميمقُولُونم ُهوم اُُذن           61    10     197  

 ط
َمُب          65      7     198   ُوُض ومنـمل  ام ُكنا  ْنم  طا ّن 
نـ ُهم           79    14     133   فـميمس خمرُونم م 

 ط
 طالم تـمن ف رُوا ف  اْل مرا          81     5     131  
 ذمب نام نمُكن  ممعم ال قامع د ينما         86   15     131  
 

Onbirinci cüz’ : ( َ تمذ بُونمااا  يـم ) 

 

 جام يُُّكم  زامدمت ُه همذ ه  ا َيامناا         114     0     138  
 

Sûre-i Yûnüs 
 

َ ا           1     0     139   ر  ُمب  ن  همذام لمسامح   ٍ  ا 
ل ُه          15     1     111    طا ئ ت  ب ُقر آن  غمْي   همذام امو  بمدا
همُؤالمء  ُشفمَآُؤنام ع ن دم الل           18     9     111  

 ط
يمة  م ن  بمباه   لمو الم اُن ز لم عملمي ه  آ         13   14     111  

 ج
 طيُه رم تـم امم  يمقُولُونم افـ           08     8     114  
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تـمن ب ُؤنمكم امحمق  ُهوم          50     14     115   وميمس 
 ط

 قاملُوا اَّت مذم اللُ  وملمداا          68     13     117  
ا قاملُوا ا ن           76     11     118    َ ر  ُمب  ح   همذام لمس 
امل  ف  ا المب ض   وما ن           80       6     119   ف ر عمو نم لَم

 ج
بُوا ب آيآت  الل  فـمتمكُونم          95     11     113    ومالم تمكُونمن  م نم ال ذ ينم كمذ 

ر ينما                                  امس   م نم اْل 
ا        136    15     111   َم َمل تم فما ن كم ا ذاا م نم الظا ل م   فما ن  فـم
 

Sûre-i Hûd 
 

Onikinci cüz’ : ( دآب ة ااا م ن   وممام   ) 

 

َ ا         7       5     110   ر  ُمب  ح   ا ن  همذآ ا ال  س 
 طمام َيم ب ُسُه          8       6     110  
 طيُه رم امم  يمقُولُونم افـ تـم         10      1     114  
َمكم ا ال  ال ذ ينم ُهم          17    11     115   ثـ لمنام وممام نـمرميكم اتـ بـم  مام نـمرميكم ا ال  بمشمراا م 

 وممام نـمرمى لمُكم  عملمي نام م ن  فمض ل  بمل    جامبامذ لُنام بامد ىم الر ا ى                                  
ا                                 َم  نمظُنُُّكم  كامذ ب 

امم  يمقُولُونم افـ تـمرميُه          05    11    116  
 ط

ئ تمنام ب بـميـانمة  وممام ْنم ُن ب تامب ك ى آْل مت نام عمن           50    14    118    قاملُوا يام هُوُد مام ج 
ا                                  َم ُؤ م ن   قـمو ل كم وممام ْنم ُن لمكم ِب 

َ ُبدم          62    13    229    قاملُوا يام صامل ُح قمد  ُكن تم ف ينام ممر ُجو اا قـمب لم همذآ امتـمنـ همينآ امن  نـم
ا                                 عُونآ ا لمي ه  ُمر يب  ُبُد آبامُؤنام وما ن نام لمف ى شمك  ُم  ام تمد   َ  مام يـم

َم           87     9    101   ُبُد آبآُؤنام ي ُب امصملمو قاملُوا يام ُش  َ ُمُركم امن  نـمتـ ُركم مام يـم  ُتكم تمأ  
َملم ف  امم وما لنام مام                                    طااانمشمُؤاامو  امن  نـمف 
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  ام ينف   يكم رم نـم لم  نا  ا   وم  لُ قوُ تم  ام ُم    ْياا ث  كم   هُ قم ف  نـم  مام  بُ ي  َم شُ  يام  الوُ قام         91     4      100  
ُطكم لمرمجم نامكم  جيفاا َ  ضم                                  وملمو الم بمه 

 وممآ امن تم عملمي نام  ب َمز يز ا ز
 

Sûre-i Yûsüf 
 

  107      7      9           َ  جا ن  امبامنام لمف ى ضمالمل  ُمب 
 لُوا يُوُسفم اُقـ تُ          9      7      107  
ام  ومهمم         14      0      109     لمو الم امن  بمآ  جِب 
 

Onüçüncü  cüz’ : ( ىااا وممآ اُبـمرائُ   نـمف س  ) 

 

َ ُْي ا ن ُكم  لمسامب قُونما       73       1     145    اميـ ُتهام ال 
ر ق  فـمقمد  سمرمقم امخ  لمُه م ن  قـمب ُل        77     11     145    جقاملُوا ا ن  يمس 
 جيام امبامنآ ا ن  ابـ نمكم سمرمقم        81      6      146  
ا       95     15     147    قاملُوا تمالل  ا ن كم لمف ى ضمالمل كم ال قمد ي 
 

Sûre-i Ra’d 
 

وميمقُوُل ال ذ ينم كمفمرُوا لمو الم اُن ز لم عملمي ه  آيمة  م ن  بمباه          7       0     151  
 ط

وميمقُوُل ال ذ ينم كمفمرُوا لمو الم اُن ز لم عملمي ه  آيمة  م ن  بمباه        17     10     150  
 ط

وميمقُوُل ال ذ ينم كمفمرُوا لمس تم ُمر سمالا       40       1     156  
 ط

 
Sûre-i İbrâhîm 

 

عُونمنآ         9     13     157   ا  تمد  ل ُتم  ب ه  وما نا  لمف ى شمك  ُم  آ اُب س   ومقاملُوا ا نا  كمفمر نام ِب 
اا لمي ه  مُ                                   ر يب 

نآ امو  لمتمَُوُدن  ف  م ل ت نام       10       6     158   ن ُكم  م ن  امب ض  ر جم  طلمُنخ 
 

Sûre-i Hıcr 
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Ondördüncü cüz’ : ( ااا  الرا ت ل كم آيامُت ال ك تام ِ  ) 

 

نُون            6       5     160   ُر ا ن كم لمممج  ومقاملُوا يآ ام يُّهام ال ذ ى نـُزالم عملمي ه  الذاك 
 ط

ا          7       6     160   َم لمئ كمة  ا ن  ُكن تم م نم الص امد ق  ت نام ب ال مم  لمو مام تمأ  
ا         73     15     166   َم  قاملُوا اموملم  نـمنـ همكم عمن  ل َاملمم 
 

Sûre-i  Nahl 
 

َم          14     11     173    القاملُوا امسامط ُْي ا المو ل 
ء  ْنم ُن وم            05       1     171   نام م ن  دُون ه  م ن  شمى    بآُؤنام آل آلمو  شآءم اللُ  مام عمبمد 

 طء  ى  شم  ن  م   ه  ن  دوُ  ن  م   نام م  ر  حم  الم وم                                  
ُوُت         08       9     171   َمُث اللُ  ممن  َيم الم يـمبـ 

 ط
َملاُمُه بمشمر         130       1     183   ام يـُ  طا  ّن 
 

Sûre-i  İsrâ’ 
 

Onbeşinci  cüz’ :  ( ُسب حامنم ال ذ ىااا  ) 

 

مُوماا مم ذُوالاا          11       7     185   َُدم ممذ   عفـمتـمق 
حُوبااا فـمتُـل قىم           09       1     187   ن مم مملُوماا ممد   ف  جمهم
 ا ن  تـمت ب َُونم ا ال  بمُجالا ممس حُوبااا          47     10     187  
وميمقُولُونم ممتم ُهوم           51       0     188  

 ط
 قلمقمد  ك د تم تـمر كمُن ا لمي ه م  شمي ئاا قمل يالا           74     10     193  
َ فم ا م ا ذاا           75     14     193   َ فم اْل ميامة  ومض   ُد ل مممامت  ُث  الم جتم  المذمق نامكم ض 

ْيااا لمكم                                      عملمي نام نمص 
َمثم اللُ  بمشم           94     11     191    راا بمسُوالااقاملُوا امبـم
المظُنُّكم يام مُوسىم ممس حُوبااا        131     13     190    ا  نا م
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Sûre-i  Kehf 
 

 ققاملُوا اَّت مذم اللُ  وملمدااا         4     15       194  
  ن  دم ج  الم  م ِبا بم  ىلم ا   تُ د  د  بُ  ن  ئ  لم وم   ال وممام امُظنُّ الس امعمةم قآئ ممةا         06       1       199  

 بااالم قم نـ  مُ  هام ن  م   اا ْي  خم                                   
راا         74      15      031   ئ تم شمي ئاا ُنك   لمقمد  ج 
 

Onaltıncı  cüz’ : ( ااا  قاملم املم  امُقل  لمكم ) 
 

Sûre-i Meryem 
 

ئ ت  شمي ئاا فمر ي اا          42        1     113    قاملُوا يام ممر يمُ لمقمد  ج 
  ه  تم ن  تـم  لم   ن  ئ  لم   ج يمُ ه  رام ب   يآ ا  ت  آْل م  ن  عم  تم ن  ام  قاملم امبامغ ب            46        8     039  

م                                        اااي  ل   مم ن  ر  جُ اه  وم  كم ن  ُجم ب  الم
َ   ام          70      13     011   سمُن نمد ي ااا ىُّ ال فمر يقم يـ ر  ممقامماا ومامح   خم
 طداا لم وم وم  الا مام  َم  تـم وُ الم          77       1     011  
ومقاملُوا اَّت مذم الر ح مُن وملمدااا         88     13     011  

 ط
 

Sûre-i  Dâhâ 
 

ا         42      3      103   ر كم يام مُوسىم ح  نام ب س  ر جمنام م ن  امب ض  ئ تمنام ل ُتخ   قاملم امج 
نمنام ومبـميـ نمكم ممو ع داا فـملمنما            58      7      016   َمل  بـميـ  ر  م ث ل ه  فامج  ح   ت يـمن كم ب س 

 اىا و ُْن ل ُفُه ْنم ُن ومآل امن تم ممكامناا سُ الم                                    
رامن  يُر يدامن  امن  َُي ر جامُكم  م ن             60    10      016    قاملُوا ا ن  همذامن  لمسامح 
ا                                    همبام ب طمر يقمت ُكُم ال ُمث لىم ام وميمذ  ر َه  ح  ُكم  ب س   امب ض 

ا          88      1      019   ىم
ُُكم  وما لمُه مُوسىم فـمنمس   طفمقاملُوا همذآ ا ْلم

ومعمصىم آدمُم بمب ُه فـمغمومىا         111   13      011  
 ص
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ْيااا قاملم بم ِا ل م حمشمر تمن  امع مىم ومقمد  ُكن تُ          115     15       011    بمص 
 

Sûre-i Enbiyâ’ 
 

ااا (  ) : ’Onyedinci  cüzا قـ تـمرم ِم ل لنا س 

 

رُونماامفـمتما            0       4       010   رم ومامنـ ُتم  تـُب ص   تُونم الساح 
المم  بمل  افـ تـمرميُه بمل  ُهوم شامع ر            5       6       010    نام ت  فامل يما   جقاملُوا امض غامُث امح 

لم ا المو لُونما                                      ب آيمة  كممآ اُب س 
 ومقاملُوا اَّت مذم الر ح مُن وملمدااا        16       1       015  
ُهم  ا  نا ا لمه  م ن  دُون ه ا        19       5       015   نـ   ومممن  يـمُقل  م 
ا        68     11       018   َم  حمراقُوُه ومان ُصرُوا آْل متمُكم  ا ن  ُكن ُتم  فامع ل 
 

Sûre-i Mü’minûn 
 

Onsekizinci  Cüz’  : ( نُونماااقم   د  امفـ لمحم ال ُمؤ م  ) 

 

ثـ ُلُكم  يُر يُد امن  يـمتـمفمض لم عملمي ُكم          14       8       044    وملمو   طمام همذآ ا ال  بمشمر  م 
المنـ زملم مملمئ كمةا شآءم                                      َ نام ب    جاللُ   م  همذام ف  آبآئ نام ـمام سم 
ا                                     َم  جا المو ل 

َ ا        15     13       044   ن ة  فـمتـمرمب ُصوا ب ه  حمت  ح   ا ن  ُهوم ا ال  بمُجل  ب ه  ج 
ثـ ُلكُ مام هم         00       7       045   م  ذآ ا ال  بمشمر  م 

ا  تما ُكلُونم م ن ُه  ال ُكُل ُم   يمأ  
رمبُونما                                     ا  تمش  رم ُِ ُم   وميمش 

رُونما        04       8       045   امس  ثـ لمُكم  ا ن ُكم  ا ذاا ْلم َ ُتم  بمشمراا م   وملمئ ن  امطم
تُّم  ومُكن ُتم  تُرامباا ومع ظامماا ام ن ُكم          05       9       045    اميمَ دُُكم  ام ن ُكم  ا ذام م 

رمجُونماـمُ                                       صخ 
ي هامتم ل مام تُوعمدُونما        06     13       045   ي هامتم هم هم

 ص
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ُوُت ومْنم يام وممام ْنم ُن         07     13       045   ىم ا ال  حميامتُنام الدُّن يام ّنم
 ا ن  ه 

ا                                            َم ِب مب َُوث 
 ص

 ُن لمُه رمى عملىم الل  كمذ باا وممام ْنم  افـ تـم  ن  ا ن  ُهوم ا ال  بمُجل          08      11      045  
ُؤ م ن َ                                      ِب 

ُمُهمام لمنام عامب دُونم          47       5       046    جام نـُؤ م ُن ل بمشمرمي ن  م ث ل نام ومقـمو 
ن ه           73     13       047   امم  يمقُولُونم ب ه  ج 

 ط
ت نام ومُكنا  تُ          81       8       048    نماوثوُ َُ بـ  مم رامباا ومع ظامماا ءم ا نا  لم ءم ا ذام م 
نام ْنم ُن ومآبآُؤنام همذام م ن  قـمب ُل ا ن  همذآ         80       9       048    لمقمد  ُوع د 

ا                                     َم  ا ال  امسامط ُْي ا المو ل 
ا         99       9       049   َُون  بم ِا اب ج 

 ال
اا ف يمام تـمرمك تُ        133       9       049    لمَملىا امع ممُل صامْل 
 

Sûre-i Fürkân 
 

 امنمُه عملمي ه  افـ تـمرميُه ومامع ن  ومقاملم ال ذ ينم كمفمرُوا ا ن  همذآ ا ال  ا ف ك             4       0       061  
 جقـمو م  آخمرُونم                                   

 ا ن  تـمت ب َُونم ا ال  بمُجالا ممس حُوباا          8      11      061  
 

Ondokuzuncu  cüz’ : ( ومقاملم ال ذ ينمااا  ) 

 

 ومقاملم ال ذ ينم الم يـمر جُونم ل قآءمنام لمو الم اُن ز لم عملمي نام ال مملمئ كمُة امو             11       1      060  
 طنـمرمى بمب نام                                    

ةا           01     14      060   دم  جلمو الم نـُزالم عملمي ه  ال ُقر آُن ُج لمةا وامح 
َمثم اللُ  بمُسوالا           41     11      064    امهمذام ال ذ ى بـم
لُّنام عمن  آْل مت نام لمو الم امن  صمبـمر نام عملمي هام           41     11      064    طا ن  كامدم ل ُيض 
ُمرُنام   ققاملُوا وممام الر ح مُن           63       6      066   ُجُد ل مام تمأ    امنمس 
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Sûre-i Şuarâ’ 
 

َم ف ينام ومل يداا وملمب ئ تم ف ين املم  نـُرمباكم           18      14       068   ن   طام م ن  ُعُمر كم س 
َمل تم ومامن تم م نم ال كامف ر ينما          19      15       068   َ لمتمكم ال ت  فـم َمل تم فـم  ومفـم
نُون ا          17        6       069   لم ا لمي ُكم  لمممج   ا ن  بمُسولمُكُم ال ذ ى اُب س 
ر  عمل يم ا          04      11       069    الا ن  همذام لمسامح 
َمل            43        1         07   الم َم  نام نـمت ب ُع الس حمرمةم ا ن  كامنُوا ُهُم ال غامل ب 
ُن ال غامل بُونما          44        4       073   َ ز ة  ف ر عمو نم ا نا  لمنمح   ومقاملُوا ب 
رم           49        7       073    فـملمسمو فم   جا ن ُه لمكمب ْيُُكُم ال ذ ى عمل ممُكُم الساح 

َ لممُونم                                         تـم
 ط

َمكم ا المب ذملُونم          111     15       071    طام نـُؤ م ُن لمكم وماتـ بـم
المئ ن  لم  تـمن تمه           116       0       070   َم  طيام نوُُح لمتمكُونمن  م نم ال ممر جُوم 
ا         107       1       074   َم  الا ن  همذآ ا ال  ُخُلُق ا المو ل 
َم          108       1       074   ب  وممام ْنم ُن ِب َُمذ 

 ج
ام امن تم م نم ال ُمسمح           150     13       074    جينم ر  قاملُوا ا ّن 
ثـ لُنام          154     13       074    ت  ب آيمة  ا ن  ُكن تم فمأ    جمام امن تم ا ال  بمشمر  م 

ا                                        َم  م نم الص امد ق 
ا         167       5       075   َم رمج   لمئ ن  لم  تـمن تمه  يام لُوُط لمتمكُونمن  م نم ال ُمخ 
ام امن تم م نم ال ُمسمح ر ينما         185       1       076    القاملُوا ا ّن 
ا         186       1       076   َم ثـ ُلنام وم ا ن  نمظُنُّكم لمم نم ال كامذ ب  وممام امن تم ا ال  بمشمر  م 

 ج
ق ط  عملمي نام ك سمفاا م نم الس مامء  ا ن  ُكن تم م نم          187       0       076    فمامس 

ا                                        َم  طالص امد ق 
ا         110       4       077   َم ب  َمذ   جفـمتمكُونم م نم ال ُم
 

Sûre-i  Neml 
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َمكم ـقاملُوا اط             47       4       081    طيـ ر نام ب كم ومِب من  مم

 

Yirminci  cüz’  : ( فممام كامنم جموام ِم قـمو م ه ااا  ) 

 

ر ُجوا آلم لُوط  م ن  قـمر يمت ُكم           56       1       080    ا نـ ُهم  اُنامس    جامخ 
 يـمتمطمه ُرونما                                     

ءم ا لمه  ممعم الل           63       8       080  
 ط

ءم ا لمه  ممعم الل           61      13      080  
 ط

ءم ا لمه  ممعم الل           61      11      080  
 ط

ءم ا لمه  ممعم الل           60      15      080  
 ط

ءم ا لمه  ممعم الل           64        1      084  
 ط

رمُجونما         67        6      084    ءم ا ذام ُكنا  تُرامباا ومآبآُؤنام امئ نا  لمُمخ 
نام همذام ْنم ُن ومآبآُؤنام م ن  قـمب ُل          68        6      084    ا ن  همذآ ا ال   اللمقمد  ُوع د 

ا                                      َم  امسامط ُْي ا المو ل 
 

Sûre-i  Kasas 
 

ىا          06        1      091   ر  ُمف َتم ح  َ نام ِب مذام ف  آبآئ نام  مام همذآ ا ال  س   وممام سم 
ا                                      َم  ا المو ل 
ُت لمُكم  م ن  ا لمه  غمْي  ى          08         5     091    فمامو ق د  ىل  يام هاممامُن   جمام عمل م 

ىلم ا لمه                                       
َمل  ىل  صمر حاا لمَملاى امط ل ُع ا  َ  فامج   عملىم الطا

المظُنُُّه م نم ال كام  وما نا  المُوسىم                                       اٍم َم  ذ ب 
آ اُوت يُتُه عملىم ع ل م  ع ن د ى           78        1     096    طقاملم ا ّن 
ىم قامُبوُن           79        4     096  

ث لم مآ اُوت  يام لمي تم لمنام م 
ا ال  ا ن ُه لمُذو حمظ  عمظ يم 

اكُونمن  م نم ومالم تم           87        5     097   َم ر ك   جال ُمش 
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Sûre-i  Ankebût 
 

م ل  خمطاميامُكم  نم ل  ا ت ب َُوا سمب يلمنام وم         11       13      098   ح 
 ط

 ا ال  امن  قاملُوا اقـ تُلُوُه امو  حمراقُوهُ         14         1      433  
 

Yirmibirinci  cüz’ : ( ومالم جُتامد لُواااا  ) 

 

Sûre-i  Rûm 
 

 ا ن  امنـ ُتم  ا ال  ُمب ط لُونما         58       10      411  
 

Sûre-i  Lukmân 
 

نام عملمي ه  آبآءمنام          11        4      414   بمل  نـمت ب ُع مام ومجمد 
 ط

 
Sûre-i  Secde 

 

ومقاملُوا ءم ا ذام ضململ نام ف  ا المب ض  ءم ا نا  لمف ى خمل ق  جمد يد           13      10      416  
 ط

 
Sûre-i  Ahzâb 

 

نام اللُ  ومبمُسولُُه ا ال  ُغُروبااا          11        9     413    مام ومعمدم
شمة  مُ  ممن            03      14     411   َمذام ُِ يما ت  م ن ُكن  ب فامح  ام ال   بـميـانمة  ُيضامعمف  ْلم

                                        َ َ فم  طض 
 

Yirmiikinci  cüz’  : ( ااا  ومممن  يـمق ُنت  ) 

 

كم مام اللُ  ُمب د يه  ومْنم شىم النا سم وم ُْن ف ى ف  نـمف            07       4      414    جس 

 

Sûre-i  Sebe’ 
 

 طالم تما ت ينام الس امعمُة            0       4      419  
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ن ه             8        1       403    طامفـ تـمرمى عملىم الل  كمذ باا امم  ب ه  ج 
ي ه           01      11       401   م يمدم  َ  طلمن  نـُؤ م نم ِب مذام ال ُقر آن  ومالم ب ال ذ ى بـم

ثـمُر امم وامالا ومامو المداا          05        7       400   ومقاملُوا ْنم ُن امك 
ا ال َم ب   وممام ْنم ُن ِب َُمذ 

 َ اب  مُ  ر  ح  س   ال  ا   ذام هم  ن  ا           40        8       404  
 

Sûre-i  Yâsîn 
 

ثـ لُنام         04        1       444  ء   المام امنـ ُتم  ا ال  بمشمر  م  وممام امنـ زملم الر ح مُن م ن  شمى 
 ا ن   ال

ذ بُونما                                    امنـ ُتم  ا ال  تمك 
 لمئ ن  لم  تـمن تمهُوا لمنـمر ُجمن ُكم   جقاملُوا ا نا  تمطميـ ر نام ب ُكم         18        6      441  

 وملميمممس ن ُكم  م نا  عمذام ِ  امل يم ا                                  
 

Yirmiüçüncü  cüz’  : ( وممام امنـ زمل نام عملىم قـمو م ه ااا  ) 

 

َمممُه          47        7      444   َ ُم ممن  لمو  يمشامُء اللُ  امط   ا ن  امنـ ُتم  ا ال  ف  ضمالمل   قامنُط 
ا                                    َ  ُمب 

ىم بمم يم ا ممن  َُي ِي         78        7      446  
َ ظاممم ومه   ال 

 
Sûre-i  Sâffât 

 

  447      8       15            َ ر  ُمب  ح  ومقاملُوا ا ن  همذآ ا ال  س 
 ج

ائ نا  لمتامب كُوا آْل مت نام ل شامع ر  َمم  ام           06       7      448    طنُون 
 ءم ا نا  لمممد ينُونما          50       1      449  
لميمقُولُونما        151     14      451  

 ال
 وملمدم اللُ          151     14      451  
 

Sûre-i Sâd 
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ا            4        0       454   ر  كمذا  ِ  همذام سامح 
  ج

داا             5        4       454   َملم ا آلْل مةم ا ْلماا وامح  ا جامجم ء  ُعجام ِ   ا ن  همذام لمشمى 
 

Sûre-i  Zümer 
 

Yirmidördüncü  cüz’  : ( فمممن  امظ لمُمااا  ) 

 

آ اُوت يُتُه عملىم ع ل م           49        1       465    طقاملم ا ّن 
ا         67        1       466   َم  اللمو  امن  الل م همدمين  لمُكن ُت م نم ال ُمت ق 

َم          58        1       466     نم م   نم كوُ ام فم  ةا ر   كم ىل   ن  ام  و  لم   ِم ذام َم ى ال  رم تـم  امو  تمقُولم ح 
ان  س  ح  مُ ال                                        َم

ر ينما         65      11       466   امس  بمطمن  عمممُلكم وملمتمكُونمن  م نم اْل  رمك تم لميمح   لمئ ن  امش 
 

Sûre-i  Mü’min 
 

ا         14      10       473   ر  كمذا  ِ   فمقاملُوا سامح 
 ا نا امخامُف امن  يـُبمدالم  جذمبُون  امقـ ُتل  مُوسىم ومل يمد ُع بمب ُه          16        1       471  

 د ينمُكم  امو  امن  يُظ ه رم ف  ا المب ض  ال فمسامدما                                     
المظُنُُّه كامذ بااا         07        8       471   ىلم ا لمه  مُوسىم وما نا م

 طفمامط ل عم ا 
 

Sûre-i  Füssılet 
 

عُونآ ا لمي ه  ومف  آذامن نام ومقـ ر             5        0       478   ا  تمد   ومقاملُوا قُلُوبُنام ف  امك ن ة  ُم 
جام ِ  فماع ممل  ا ن نام عامم لُونما                                       ومم ن  بـمي ن نام ومبـمي ن كم ح 

ل ُتم  ب ه  كامف رُونما   م       14        5       479   آ اُب س   المنـ زملم مملمئ كمةا فما نا  ِب 
نا  قـُو ةاا         15        7       479    ممن  امشمد  م 
 

Yirmibeşinci  cüz’  : ( ا لمي ه  يـُرمدُّ ع ل ُم الس اعمة ااا  ) 
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وممآ امُظنُّ الس اعمةم قآئ ممةا           53       7       480  
ىلم بمِبا ا ن  ىل   ال

َ ُت ا   وملمئ ن  ُبج 
ُه لمل ُحس نم                                       جع ن دم

 
Sûre-i  Zühruf 

 

نامُهم           13      11       491   ومقاملُوا لمو  شامءم الر ح مُن مام عمبمد 
 ط

نآ آبآءمتام عملىم اُم           11      14       491   تمدُونم ة  وما نا  عملىم آثامب ه م  مُ ا نا  ومجمد   ه 
ُتدُونم ا نا  ومجمد           10        1       491    نآم آبآءمنام عملىم اُم ة  وما نا  عملىم آثامب ه م  ُمق 
ل ُتم  ب ه  كامف ُرونما         14        4       491   آ اُب س   ا نا  ِب 
ر  وما نا  ب ه  كامف ُرونما         03        9       491   ح   همذام س 
ا         01      13       491   َ   عمظ يم   لمو الم نـُزالم همذام ال ُقر آُن عملىم بمُجل  م نم ال قمر يـمتـم
ام عمه دم ع ن دمكم ا ن نام         49        1       494   ُر اد ُع لمنام بمب كم ِب   يام اميُّهام الس اح 

تمُدونما                                      لمُمه 
َ ا        51       6       494   َ  ومالم يمكامُد يُب  يـ ر  م ن  همذام ال ذ ى ُهوم ممه   امم  امنام خم
 

Sûre-i  Duhân 
 

َ لم  َمم نُون ا        14      13      497   ومقاملُوا ُم
 م

َمز يُز ال كمر ُيا        49        6      499    ا ن كم امن تم ال 
 

Sûre-i  Câsiye 
 

ل ُكنام         14        0      531   ُوُت ومْنم يام وممام يـُه  ن يام ّنم ىم ا ال  حميامتُنام الدُّ
 مام ه 

ُر                                      جا ال  الد ه 
 

Yirmialtıncı  cüz’  : ( ُم ااا  وميمدام ْلم ) 

 

Sûre-i  Ahkâf 
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  534       0       7           َ ر  ُمب  ح  همذام س 
 ط

اا مام سمبمقُونام        11     13       534   ا لمي ه   لمو  كامنم خمْي 
 ط

 همذآ ا ف ك  قمد  ي         11     11       534  
 ىل  ب  قـم  ن  م   نُ وُ ر قُ ال   ت  لم خم  د  قم وم  جم رم خ  اُ  ن   ام ن  ن  دام َ  تم ُاف  لمُكمآ ام         17       8       535  
ا       17       9       535   َم  مام همذآ ا ال  امسامط ُْي ا المو ل 
 

Sûre-i Muhammed (aleyhi’s-selâm) 
 

 ق ف  ن فااامامذام قاملم آ       16     13       539  
 

Sûre-i  Kâf 
 

ا         1       1       519   يب  ء  عمج   همذام شمى 
ت نام ومُكنا  تُرامباا          0       1       519   ءم ا ذام م 

ع  بمَ يد ا ج  ذمل كم بمج 
 

Sûre-i  Zâriyât 
 

Yirmiyedinci  cüz’  : ( قاملم فممام خمط ُبُكم ااا  ) 

 

ر  امو  َُم نُون ا       09        6      510    سامح 
ر  امو  َُم نُون ا       51        1      514    ا ال  قاملُوا سامح 
 

Sûre-i  Dûr 
 

انوُ مم ال   بم ي  بم  ه  ب   صُ ب  رم تـم نـم  ر  ع  شام  نم لوُ قوُ يم  م  ام        03       14     515    ن 
 جتـمقمو لمُه        00         1     516  
 

Sûre-i  Kamer 
 

تمم ر ا         1       11     519   ر  ُمس  ح   س 
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                                                                                  No:      No:         No: 
 

ا        9         0       503   رم  َمم نُون  وماز ُدج 
ر ا         15      14       503    كمذا  ِ  امش 
 

Sûre-i Vâkıa 
 

 الامئ ذام م ت نام ومُكنا  تُرامباا ومع ظامماا ءم ا نا  لمممب َُوثُونما       47       10      506  
 اموم آبآُؤنام ا المو لُونما       48       14      506  
 

Yirmisekizinci  cüz’  : ( د  سم عم اللُ ااا  ٍم قم ) 

 

Sûre-i  Haşr 
 

ُرجم         11        4      548   ُتم  لمنمخ  ر ج  َمُكم  ومالم نُط يُع ف يُكم  امحمداا امبمداا لمئ ن  اُخ  ن  مم
  ال

وما ن  قُوت ل ُتم  لمنـمن ُصرمن ُكم                                   
 ط

ُفر         16      14      548   ل ـ ال  ن سامن  اك 
 ج

 
Sûre-i Saff 

 

َ ا         6        0      550   ر  ُمب  ح   قاملُوا همذام س 
 

Sûre-i Münâfikûn 
 

 طالم تـُن ف قُوا عملىم ممن  ع ن دم بمُسول  الل  حمت  يـمنـ فمض ُوا          7        5     556  
ن هام ا المذمل           8        7     556   ر جمن  ا المعمزُّ م   طل ُيخ 
 

Sûre-i Tahrîm 
 

ل م ُتمراُم مآ امحمل  اللُ  لمكم          1       1     561  
 ج

 

Yirmidokuzuncu  cüz’  : ( تمبامبمكم ال ذ ىااا  ) 
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                                                                               Âyet     Satır      Sahîfe 

                                                                                  No:      No:         No: 
 

Sûre-i Mülk 
 

ء           9     13       560    جمام نـمز لم اللُ  م ن  شمى 
 

Sûre-i  Hâkka 
 

ا        44      4       569   َ ضم ا المقامو يل  وملمو  تـمقمو لم عملمي نام بـم
 ال

ا    م     45      5       569    َ نام م ن ُه ب ال يمم   الالمخمذ 
ا        46      5       569   َم َ نام م ن ُه ال ومت   زُث  لمقمطم
 

Sûre-i  Nûh 
 

ُبن  ومداًّ ومالم ُسوامعاا         10      8       571    ومالم يمغُوثم  الالم تمذمُبن  آْل متمُكم  ومالم تمذم
رااا                                    ُوقم ومنمس  وميَم

 ج
 

Sûre-i  Müddessir 
 

ر  يـُؤ ثـمُرا        14      1       577   ح   الا ن  همذآ ا ال  س 
 طا ن  همذآ ا ال  قـمو ُل ال بمشمر ا        15      0       577  
 

Otuzuncu  cüz’  : ( عمم  يـمتمسآءملُونمااا  ) 

 

Sûre-i  Nâziât 
 

ا        14       4      585    زامنام بمبُُّكُم ا المع لىم
 

Sûre-i  Abese 
 

عمبمسم ومتـمومىل           1        1     586  
 ال

 
Sûre-i  Fecr 

 

فـميمقُوُل بمِبا امهامنمن ا       16        8     594  
 ج
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                                                                               Âyet     Satır      Sahîfe 

                                                                                  No:      No:         No: 
 

Sûre-i  Duhâ 
 

 ومومجمدمكم ضآالًّ          2        1      492  
 

 
       

 

     Buraya kadar zikr olunan husûslardan başka bir de, “Kitâbü’llâh ile 

Hitâb-ı ıbâd arasında edâ’ca fark olmalıdır” demişlerdir. Aynı şekilde 

“Hitâb-ı Enbiyâ’ ile Hitâb-ı ümmet ve Hitâb-ı mâ-fevk ile Hitâb-ı         

mâ-dûn arasında da fark olmalıdır” denilmiştir. 
 

     “Ba’zı ulemâ’ da, Kur’ân-ı Kerîm’in takbîl ve telsîm’ini, ya’nî O’nu 

hurmet ve ta’zîm ile öpmeyi ve Kur’ân-ı Kerîm’e kıyâm etmeyi, kemâl-i 

âdâb ve ta’zîmden addedmişlerdir”.
302

 

 

     İhtâr: Ve’d-Duhâ Sûresi’nin hâtimesinde ve ondan sonra gelip 

Kur’ân-ı Kerîm’in âhirine kadar olan her sûre’nin hâtimesinde Tekbîr 

almak Sünnet’dir ki bi’z-zât Rasûlü’llâh aleyhi’s-selâm’ın fiili ile 

sâbittir. Kırâet-i Seb’a imâmlarından İbn-i Kesîr tarîkı ile rivâyet 

olunmuştur. Binâen-aleyh Ve’d-Duhâ Sûresi’nden sonra gelen her 

sûre’nin âhirinde ( بـمُر   امللُ  امك  : Allâhü Ekber) diye Tekbîr almak, mendûb 

ve müstehâb’dır. 

 

     Son sûre olan Nas Sûresi de hatm edilince Tekbîr alınır. Sonra Fâtiha 

Sûresi okunur. Bundan sonra da Bakara Sûresi’nin evvelinden                  

( وماُولمئ كم ُهُم ال ُمف ل ُحونم   ) a kadar olan kısım okunur. Bunu müteâkip de hatim 

duâsı yapılır. 
 

     Tekbîr’in lâfzında, ba’zıları yalnız ( بـمُر امللُ  ام   ك  :Allâhü Ekber) demekle 

iktifâ ederler. Ba’zıları da Tehlîl ile berâber okuyarak ( بـمُر الم ا لمهم ا ال  الل ُ    امللُ  امك 
بـمُر   Allâhü Ekber, lâ ilâhe illâ’llâhü ve’llâhü ekber) derler. Ba’zıları:وماللُ  امك 

da buna Tahmîd’i ilâve ederek ( ُد   لل  اْل مم  بـمُر وم   بـمُر الم ا لمهم ا ال  اللُ  وماللُ  امك  امللُ  امك  :Allâhü 

ekber, lâ ilâhe illâ’llâhü ve’llâhü ekber ve li’llâhi’l-hamd) derler. 

                                                 
302 -Âdâbü Kırâeti’l-Kur’ân (Hafdu’l-Esvât ınde Tilâveti’l-Ayât). Ömer Dıyâu’d-dîn. 
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     Her hatim yapan kimsenin mutlakâ Tekbîr getirmesi lâzım değildir. 

Fakat her kim Tekbîr getirirse, güzel ve cemîl bir harekette bulunarak 

Rasûlü’llâh aleyhi’s-selâm’ın sünnetini yerine getirmiş olur. Her kimde 

Tekbîr’i terk ederse, ona da bir şey’ lâzım gelmez. Yalnız Rasûlü’llâh 

aleyhi’s-selâm’ın sünnetlerinden birisini terk etmiş bulunur. 

 

     Ve’d-Duhâ Sûresi’nin ve ondan sonra gelen sûre’lerin âhirinde 

okunan Tekbîr, -Kur’ân’dan bir cüz’ olduğu zannı verilmemek ve farz 

olarak değil de, o zevk ve ma’nâyı duyanların duygularına havâle 

olunduğu anlatılmak için- kırâetlerde tevâtür ile nakl edilmemiş ve terki 

câiz olmak üzere Rasûlü’llâh aleyhi’s-selâm’ın fiili ve bir tarîk ile emri 

olmak üzere husûsî sûrette rivâyet olunmuştur ki Kur’ân’dan bir cüz’ 

olmayıp mendûb ve müstehâb’dır. Ekseriyetle ( بـمر    امللُ  امك  :Allâhü ekber) 

denilir. Çok zaman da ( ُد   رُ بـم ك  ام  اللُ وم  اللُ  ال  ا   هم لم ا   الم   رُ بـم ك  ام  للُ ام   لل  اْل مم  بـمر   وم   امللُ  امك  :Allâhü 

ekber, lâ ilâhe illâ’llâhü ve’llâhü ekber, Allâhü ekber ve li’llâhi’l-hamd) 

denir.
303

 
 

     İhtâr: “Bir kimse, Kur’ân-ı Kerîm’i, Fâtiha ve Bakara Sûresi’nden 

başlayarak Fil Sûresi’ne veyâ İhlâs Sûresi’ne kadar okuduktan sonra 

ilerisini okuyup hatm etmek için başka bir kimseyi vekil ta’yîn edip ona 

okutarak hatmini tamamlatmış olsa ve ondan sonra da duâsını yaptırmış 

bulunsa, böyle bir halde, o kimse Kur’ân-ı Kerîm’i -şer’an- hatm etmiş 

olmaz. Hatim yapmış olması için, geri kalan kısmını da kendisi okuyup 

tamamlaması lâzımdır. 
 

     Bu sûrette, orada hâzır bulunan cemâat de, Hatm-i Kur’ân meclisinde 

bulunanlara va’d olunan ecri cezîl’e (bol ve çok sevâb’a) nâil olmaz. 

Çünkü hatim, tam olarak yapılmamıştır”.
304

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

                                                 
303 -Bu husûsta, fazla ma’lûmât için bak: Hak Dîni Kur’ân Dili Yeni Mealli Tükçe 
Tefsîr,C.8.ss.5907-5909. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. 
304 -Mecmeu’l-Âdâb Tercemesi,ss.232. Sâbık Çarşamba müftîsi Sûfî Zâde Seyyid Hasen Hulûsî.  
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Y E D İ N C İ     B Ö L Ü M 
 

 

     Bu bölümde de, İlm-i Kırâet ile Kırâet-i Seb’a ve Aşere imâmlarından 

ve bu imâmların râvîlerinden bahs olunacaktır. Binâen-aleyh bu bölümde 

zikr olunacak husûsları da, her Mü’min ve Mü’mine’nin bilmesi lüzumlu 

görülen bahislerdendir.
305

 
 

     İlm-i Kırâet’in ta’rîfi 
 

     İlm-i Kırâet, Allâhü Teâlâ’nın Kelâm-i ilâhîsi olan Kur’ân-ı Kerîm’i 

nakl edenlerin, Kur’ân-ı Kerîm’deki hazf, isbât, tahrîk, teskîn, fasl ve 

vasl gibi husûslarda ve bunlardan başka ahvalde -semâa dayanan okuyuş 

şekilleri i’tibâriyle- ihtilâf veyâ ittifâk ettiklerini bildiren bir ilimdir. 

Yâhud Kur’ân-ı Kerîm âyet’lerini nakl edenlerin çeşitli kavrayış ve 

rivâyetlerine göre, Kelimât-i Kur’ân’ın nasıl edâ’ edileceğini bildiren bir 

ilimdir. 
 

     İlm-i Kırâet’in mevzûu 
 

     İlm-i Kırâet’in mevzûu, Sünnet ve İcmâ’dan faydalanarak medd, kasr, 

nakl ve sâire gibi kırâet’in îcâb ve iktizâları olan ahvalden bahs olunması 

i’tibâriyle, Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’ın kelimât-ı şerîfe’sidir. Binâen-aleyh 

İlm-i kırâet, Allâhü Teâlâ’nın kitâbı olan Kur’ân-ı Kerîm’in nazm 

şekillerinden ve tevâtüren zamânımıza kadar gelmiş bulunan ihtilâfların 

sûretlerinden bahseder. Aynı zamanda en meşhûr ğayr-i mütevâtir 

ihtilâfların kelâm şekillerinden de bahseder. 
 

     İlm-i Kırâet, mütevâtir mükaddimeler ile başlar ve Ulûm-i 

Arabiyye’den istimdâd eder. Mukaddimelerin ilkini, en meşhûr olanlar 

veyâ güvenilir bir kimseden alınan mervî’ler teşkil eder. 
 

     İlm-i Kırâet’in ğâye ve fâidesi 
 

     İlm-i Kırâet’in ğâyesi, mütevâtir ihtilâfların zabd melekesini tahsîl 

etmektir. Fâidesi de, Kelâmü’llâh’ı, Kelimât-ı Kur’ân’ı, Allâhü Teâlâ’nın 

kelâmının suretlerini, tahrîf ve teğayyürden korumak ve muhâfaza 

                                                 
305 -Bu bölümün hazırlanmasında daha ziyâde İbn-i Cezerî’nin “En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr” adlı 

eserinden, Celâlüd’d-dîn Es-Süyûdî Eş-Şâfiî’nin “El-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân” adlı eserinden, 
Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi’nin “Mevzûâtü’l-Ulûm” adlı eserinden, Ömer Nasûhi Bilmen’nin 

“Tefsîr Târihi” adlı eserinin (Usûl-i Tefsîr veyâ Mukaddime-i İlm-i Tefsîr) adlı kitâbından, Prof. 

M. Tayyib Okiç’in “Usûl-i Tefsîr” adlı notlarından ve İstanbul Müftülüğü vâsıtası ile İlm-i Kırâet 
hakkında sorduğumuz husûslara, Diyânet İşleri Reisliği Mushafları İnceleme kurulu Başkanlığı’nın 

08-05-1962 târih ve 1813 sayılı yazılarıyle verdikleri cevâbdan istifâde edilmiştir. 
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etmektir. Zîrâ, kırâet ulemâ’sı yok oldukça, onların kırâet’lerinin her bir 

vechinin okunuşundan husûle gelen ayrı ayrı huküm ve ma’nâ çıkarmak 

mümkün olmamış olur. Habuki İlm-i Kırâet, fukahâ’nın hucceti’dir. 

Çünkü, hakk ve doğru yolun seçilmesinde imâmlar üzerine bir takım 

kolaylıkların te’mîni, muhtelif kırâet’lerin keyfiyetinden muhtelif ahkâm 

istinbât’ı ile mümkün olur. 
 

     İlm-i Kırâet sâyesinde Kur’ânı Kerîm’in tilâveti sûreti bilinir. Bunun 

netîcesi olarak da, ba’zı kırâet vecihlerinin ba’zılarından müreccah 

olduğu anlaşılmış olur. 

 

     Sahîh kırâet’lerde aranılan şartlar 
 

     Bir kırâet’in sahîh ve mu’teber olabilmesi için başlıca üç şart vardır ki 

bu üç şart, sahîh ve mütevâtir kırâet’lerin rukün’lerini teşkîl ederler.  

Bu şartlardan birisi eksik olursa, o kırâet, sahîh bir kırâet olarak kabûl 

olunmaz. 
 

     1-Bir vechile dahî olsa Arabiyye’ye, ya’nî Arabça’nın usûl ve 

kâıdelerine muvâfık olmalıdur. 
 

     2- İhtimâlen dahî olsa Hadd-ı Mushaf-i Usmâniyye’ye, ya’nî Hazreti 

Usmân’ın cem’ ettirmiş olduğu Musahaf’lardan birisine (El-Mushafü’l-

İmâm’a) muvâfık olmalıdır. 
 

     3-Sahîh ve doğru bir senedi bulunmalıdır. Ya’nî Hazreti Muhammed 

sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den mu’teber bir an’ane ile rivâyet 

edilegelmiş olmalıdır. 
 

     Bu üç şartı hâvî olan kırâet’lere, sahîh kırâet’ler denir. Böyle 

kırâet’leri reddetmek câiz olmadığı gibi, inkâr etmek de hiçbir zaman 

halâl değildir. İnkâr eden kâfir olur. Belki bu şartları hâvî olan böyle 

kırâet’ler, Kur’ân-ı Kerîm’in yedi harf üzerine nâzil olduğu 

kırâet’lerdir
306

 ki bunu kabûl etmek, nâs üzerine vâcib olmuştur. 

                                                 
306 -Kur’ân-ı Kerîm, yedi harf üzerine nâzil olmuştur. Bu husûsda, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü 

aleyhi ve selem ( ُرف  فماقـ رمأُوا مما تـميمس رم م ن ُه   َمة  امح  بـ  ا ن  همذام ال ُقر آنم اُن ز لم عملىم سم :Şübhsiz, bu Kur’ân, yedi harf üzerine 

nâzil olmuştur. Ondan size kolay gelenini okuyunuz) Hadîs-i şerîf’ini buyurmuştur. 

      Bu yedi harf ile ne kasd edildiği ihtilâfa sebeb olmuşsa da meşhûr rivâyete göre yedi harfden 

maksad, yedi lehçe, yedi lügat olduğu kabûl edilmiştir. Buna göre, herkes, alıştığı ve kendisine 
kolay gelen lehçe ile Kur’ân’ı okuyabilir, denilmiştir. Bu yedi lehçe, Kurayş, Huzayl, Sakif, 

Hevâzin, Kinâne, Temîm ve Yemen lehçeleridir. 

       Kur’ân-ı Kerîm, Hicret’den evvel, yalnız Kurayş lehçesi üzerine okunurdu. Hicret’den ve 
İslâmiyyet’in yayılmasından sonra İslâmiyyet’e yeni giren Arap kâbîleleri, Kur’ân-ı Kerîm’i, kendi 

lehçelerine göre okumaya başladılar. Çünkü, Kurayş lehçesine alışkın değillerdi. Bunun üzerine 
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     İster kırâet-i Seb’a, ister Kırâet-i Aşere imâmlarının kırâet’lerinden 

olsun, isterse diğer makbûl imâmların kırâet’lerinden olsun, bu üç ruknü 

hâvî olursa, onlara, sahîh kırâet denir. 
 

     İster Kırâet-i Seb’a, ister Kırâet-i Aşere imâmlarının kırâet’lerinden 

olsun, isterse diğer makbûl imâmların kırâet’lerinden olsun, eğer bu üç 

rukün’den birisi eksik olursa, ona da, Zaîf, Şâzz ve Bâtıl kırâet denir ki 

bu husûslar, Selef ve Halef’den olan tahkîk imâmları ındinde sahîhdir.
307

 

 

     İhtâr: Kur’ân-ı Kerîm’in yedi harf üzerine okunuşunu, sonraları 

meşhûr yedi kırâet imâmları tarafından kabûl olunan yedi kırâet ile 

karıştırmamalıdır. Bununla berâber bu kırâet’ler de, yedi harf üzerindeki 

kırâet’lere dâhildirler. Fakat bunlarda, lehçeden başka Kur’ân-ı Kerîm’in 

yazılış şekli de nazar-ı i’tibâra alınmıştır.
308

 

 

     Sahîh olup olmayan kırâet’ler 

 

     Yukarıda anlatılan şartlara göre bütün kırâet’ler, başlıca üç kısım 

altında incelenirler: 

 

     1-Kabûl olunup hâlen okunan kırâet’ler: Bu nevî kırâet’ler, en sahîh 

kırâet’leri teşkil ederler ki Kırâet-i Seb’a ve Aşere, bu kısma dâhildir. 
 

     Bu nevî kırâet’lerde, sahîh kırâet’lerde aranılan şartların hepsi 

muvcuddur. Şöyle ki: Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve 

sellem’den sika olan zevât tarafından nakl olunmuştur. Bu bakımdan 

senedi sahîh ve doğrudur. Arabiyye’ye uygundur ki Kur’ân-ı Kerîm, 

onunla nâzil olmuşdur. Hadd-ı Mushaf-i usmâniyye’ye muvâfıkdır ki bu 

husûs da, icmâ’ ile sâbit olmuşdur. 
 

     İşte, bu nevî kırâet’lerde bu üç husûs mevcûd olduğu için, bu nevî 

kırâet’ler, Kur’ân-ı Kerîm olarak hem kabûl olunurlar, hem de okunurlar. 

                                                                                                             
Hazreti Peygamber, yukarıdaki altı lehçeyi -vahye müsteniden- buna ilâve etmiştir. Esâsında, her 
kelime, her lehçede değişmiyordu. Ancak ba’zı kelimelerde ba’zı değişiklikler oluyordu. Bu sûretle 

Kur’ân-ı Kerîm’in, yedi değişik şekilde (vecih, cem’i vücûh ile) okunması, câiz görülmüştür. 

Bununla berâber Hazreti Peygamber’in vahye müstenid olan bu müsâadesi, ba’zı şartlara bağlı idi. 
Arap Dili’nin fesâhat ve belâğatinden dışarı çıkmamak, ma’nâyı değiştirmemek, okunuş şekilleri 

bi’z-zât Peygamber’den sâdır olmak gibi… Kur’ân-ı Kerîm’in tertîbinde de, bu farklar göz önünde 

tutularak Kurayş lehçesi esâs tutulmuş ve ona göre yazılıp tertîb edilmiştir. Bu husûsun, hiçbir 
vechile değiştirilemiyeceği hakkında İcmâ’ vardır. 
307 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’ 1. ss. 9. Ebu’l-Hayr İbnü’l-Cezerî. 

       El-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Cüz’ 1. ss. 77. Celâlü’d-dîn Es-Süyûdî Eş-Şâfiî. 
       Usûl-i Tefsîr veyâ Mukaddime-i İlm-i Tefsîr, ss. 131. Ömer Nasûhi Bilmen. 
308 -Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Usûl-i Tesîr Notları, ss. 33. Prof.M. Tayyib Okiç. 
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( دمعُونم وم ـيم   ين   -خامد عُونم ـيُ  خ   kırâet’leri ve bunlara benzeyen diğer ( مامل ك  يـمو م  الدا

meşhûr kırâet’ler gibi. 
 

     Bu nevî kırâet’leri inkâr edenler, tekfîr olunurlar ki bundan şiddetle 

sakınmak lâzımdır. 

 

     2-Kabûl olunup okunmayan kırâet’ler: Bu nevî kırâet’ler de, âhad’ın 

nakl ettiği sahîh kırâet’lerdir. Bunları da sika olan zevât nakl etmişdir ve 

Arabiyye’ye uygundur. Fakat Hadd-ı Mushaf-i Usmâniyye’ye 

muhâlifdir. 
 

     Bu nevî kırâet’ler de kabûl olunurlar. Fakat iki illetten dolayı 

okunmazlar: 
 

     a-Bu nevî kırâetler, İcmâ’ ile sâbit olmayıp Haber-i âhad ile sâbit 

olmuşdur. Halbuki Haber-i âhad ile, Kur’ân-ı Kerîm sâbit olmaz. 
 

     b-Bu nevî kırâet’lerin lâfzı, Hadd-ı Mushaf-i Usmâniyye’ye  

muhâlifdir. 
 

     İşte, bu iki sebebten dolayı, bu nevî kırâet’ler kabûl olunurlar. Fakat 

Kur’ân-ı Kerîm olarak okunmazlar. Abdu’llâh ibn-i Mes’ûd, Ubeyy ibn-i 

Ka’b, Ebû Derdâ, Abdu’llâh ibn-i Abbâs ve diğer sika olan zevâtın 

rivâyeti ile sâbit olan kırâet’ler gibi. 
 

     Bu nevî kırâet’leri inkâr edenler, tekfîr edilmezler. Fakat sika olan 

kimseleri kötülemiş olduklarından dolayı iyi bir insan sayılmazlar.
309

 

 

     3-Kabûl olunmayıp okunmayan kırâet’ler: Bu nevî kırâet’leri, sika 

veyâ ğayr-i sika olan kimseler rivâyet etmişlerdir. Arabiyye’ye, -bir 

vechile dahî olsa- uygun değildir. Bunun için Hadd-ı Mushaf-i 

Usmâniyye’ye muvâfık olsalar bile kabûl olunmazlar. Kabûl 

olunmadıları için de, okunmazlar. 

 

     Bu nevî kırâet’ler, zaif kırâet’ler olup hiçbir hukmü hâiz değildirler. 

                                                 
309 -Bu ikinci nevî kırâet’lerde, ulemâ’ arasında ihtilâf vâki’ olmuşdur. Bunlardan ba’zıları, bu nevî 

kırâet’lerin -Sahabe ve Tâbiîn’den ba’zı sika’lar tarafından okunduğu için- namaz va namaz 

hâricinde, Kur’ân olarak okunabileceğine cevâz vermişlerdir. Ekseriyeti de, -Hazreti Muhammed 
sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den tevâtüren menkûl olmadığı için- namaz ve namaz hâricinde, Kur’ân 

olarak okunamıyacağına cevâz vermişlerdir. 

      En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’ 1. ss. 14. Ebu’l-Hayr İbnü’l-Cezerî. 
      Bu nevî kırâet’ler, Şâzz kırâet’lerden olduğu için, aşağıda gelecek olan Şâzz Kırâet’ler bahsinde 

daha iyi îzah edilecekdir. 
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     Buraya kadar husûsiyyetleri belirtilen sahîh ve ğayr-i sahîh 

kırâet’lerden her birini temsîl eden imâmlar ve onların râvîleri vardır ki 

bunlar, kırâet kitâblarında mufassalan anlatılmışdır.
310

 

 

     Sahîh ve Sahîh olmayan kırâet’lerin kısımları 
 

     Hâlen ellerimizde mevcûd bulunan Kur’ân-ı Kerîm’in hey’et-i 

mecmûası, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den 

tevâtüren menkûldür. Bunda hiçbir ihtilâf yoktur. Ancak ba’zı âyet’lerin 

sûret-i tilâvetinde, ba’zı harflerin keyfiyet-i edâ’sında, bi’z-zât Hazreti 

Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den tevâtüren menkûl, muhtelif 

rivâyetler ve tarîk’ler vardır. Bunun için Kur’ân-ı Kerîm’i, çeşitli 

kırâet’ler ile okumak caiz’dir. Bu türlü kırâet’ler, tevâtüren sâbit 

olduğundan sübûtları kat’îdir 
 

     Bununla berâber Hazreti Muammed sallâ’llâhü aleyhi ve ellem’den 

tevâtüren menkûl olan bu çeşitli kırâet’lere, ba’zı kimseler tarafından 

ba’zı kırâet’ler daha ilâve edilmişdir ki bunlar da, Şâzz kırâet’ler nâmı 

altında incelenirler. Bu türlü kırâet’ler, tevâtüren sâbit olmadığından 

sübût’ları kat’î değildir.    
 

     Binâen-aleyh yukarıda anlatılan esâslara göre, kırâet’ler, başlıca iki 

gurub altında mütâlea edilirler. 

 

     1-Mütevâtir kırâet’ler 
 

     Sahâbe-i Kirâm’ın icmâ’ına dayanan ve tevâtürle sâbit olan sahîh 

kırâet’lerdir ki bunlara, “El-Kırâetü’l-mütevâtire” denir. Bu türlü 

kırâet’ler, on tânedir. Bunlara, “El-Kırâetü’l-Aşr” veyâ “Kırâet-i 

Aşere” veyâ “Vücûh-i Aşere” ismi verildiği gibi “Sahâbe’nin Kırâeti” 

de denir. 
 

     Bu on kırâet’in hepsi de, bi’z-zât Hazreti Muhammed sallâ’llâhü 

aleyhi ve sellem’den nakl edilmiş olup İlm-i zarûrî ifâde ederler. 

Hepsinin sağlam sened ve temellere dayanan delîlleri ve muhkem 

kâıdeleri vardır. Bu kırâet’lerin hepsi de, Hadd-ı Mushaf-i 

usmâniyye’nin aslına muvâfıkdır. Her bir kırâet’in ayrı ayrı imâmları ve 

ikişer râvîleri vardır ki aşağıda gelecekdir. 
 

     Kırâet-i Aşere’den herhangi biri, -diğer bir kırâet’e karıştırmamak ve 

tek bir kırâet üzere okunmak şartı ile- namazda ve namaz hâricinde         

                                                 
310 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’ 1. ss.14. Ebu’l-Hayr İbnü’l-Cezerî. 
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-Kur’ân olarak- okunabilir.
311

 Bu kırâet’lerden herhangi birini inkâr eden 

bir kimse, kâfir olur. Çünkü, bunların hepsi de, bi’z-zât Hazreti 

Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den tevâtüren menkûl ve 

icmâ’en sâbitdir 
 

     Kırâet-i Aşere arasından -bi’l-hâssa Ebû Bekr ibn-i Mücâhid (öl:324) 

tarafından- seçilen ve Yedi Kırâet (Kırâet-i Seb’a) imâmlarına dayanan 

yedi türlü kırâet, daha çok revaç bulmuş ve bunların yedisi de bi’l-ittifak 

tevâtüren sâbit olmuştur 
312

 ki bunlara, “El-Kırâetü’s-Seb’a” veyâ 

“Kırâet-i Seb’a” denir. 

 

     İhtâr: Kur’ân-ı Kerîm’in yedi harf (yedi lehçe) üzerine nâzil oluş 

keyfiyetini, -yukarıda da belirtildiği gibi- bu Yedi Kırâet (Kırâet-i 

Seb’a) ile karıştırmamak lâzımdır. Çünkü, Kur’ân’ın yedi harf (yedi 

lehçe) üzerine nâzil oluş keyfiyeti, Kırâet-i Aşere içinde dâhildir. Fakat 

bunlardan hangisi olduğu belli değildir. Bununla berâber “Yedi Kırâet, 

ya’nî Kırâet-i Seb’a, Kur’ân’ın nâzil olduğu yedi harf (yedi lehçe) dir” 

diyenler de vardır. 
 

     Geriye kalan üç kırâet’in de -ya’nî Ebû Ca’fer, Ya’kûb ve Halefü’l-

Âşir (üç meşhûr imâm) ın kırâet’lerinin de- tevâtüren sübûtuna, 

âlimlerimizin ekseriyeti kâil olmuşlardır. Bunlar da -Kırâet-i Seb’a gibi- 

aynı hukümleri hâizdirler. Senedleri sahîh, Arabiyye’ye uygun ve Hadd-ı 

Mushaf-i Usmâniyye’ye muvâfıkdır. Kurrâ’ yanında şöhret bulmuş, 

ğalad’dan ve şâzz’dan sayılmamıştır. Kabûl olunurlar ve okunurlar. 

Fakat tam olarak tevâtür derecesine yükselememişlerdir. Bu bakımdan 

bu üç kırâet’e de, “Meşhûr Kırâet” ler ismi verilmiştir.
313

 Bunlara, 

“Âhad Kırâet” ler diyenler de vardır. 

 

     2-Şâzz Kırâet’ler 

 

     Mütevâtir kırâet’lerin (Kırâet-i Aşere’nin) hâricinde kalan ve 

Sahâbe’den -ba’zı ulemâ’ya göre Tâbiîn’den- ba’zılarının kırâet’leridir. 

Bu türlü kırâet’ler, -ister Sahâbe’nin icmâ’ına dayansın, isterse 

dayanmasın- tevâtürle sâbit olmayan ğayr-i sahîh kırâet’lerdir. Bunlara, 

“El-Kırâetü’ş-Şâzze” veyâ “Şâzz Kırâet” ler denir. Bu kırâet’lerden de 

icâzet alanlar vardır. 

                                                 
311 -Diyanet İşleri Reisliği Mushaf’ları İnceleme Kurulu Başkanlığı’nın 08-05-1962 târih ve 1813 

sayılı yazılarına; En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr ve El-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân gibi sağlam delîllere 

göre. 
312 -Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Usûl-i Tefsîr Notları,ss.32. Prof. M. Tayyib Okiç. 
313 -El-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, cüz’. 1. ss. 79. Celâlü’d-dîn Es-Süyûdî Eş-Şâfiî. 
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     Bu türlü kırâet’leri, -ne namazda ve ne de diğer vesîleler ile herhangi 

bir yerde- Kur’ân olarak okumak câiz değildir. Çünkü, bu türlü 

kırâet’ler, mütevâtir olmadıkları gibi Hadd-ı Mushaf-i Usmâniyye’nin 

aslına da muvâfık değildirler. Ancak -namaz hâricinde- Kur’ân 

olmadığına i’tikâd ederek telâffuzu ve kırâet’i câiz olabilir. Kezâlik,           

-sika’lar tarafından nakl edilmiş olması şartı ile- ba’zı hukûkî mes’eleler 

hakkında delîl olarak misâl tarzında gösterilebilir ki bu husûs, aşağıda, 

birer misâl ile îzah edilecekdir. 

 

     Şâzz Kırâet’ler, başlıca iki kısma ayrılırlar: 
 

     A-Sahâbe’nin icmâ’ına dayanan fakat tevâtür dercesine varamayan 

Şâzz Kırâet’lerdir. Bunlara “Âhad Kırâet” ler de denir. Ubeyy ibn-i 

Ka’b, Abdu’llâh ibn-i Mes’ûd ve diğer sika olan zevâtın Mushaf’ları 

(kırâet’leri) gibi.
314

 
 

     Bu nevî kırâet’ler, Âhad’ın ve sika olan kimselerin nakl ettiği sahîh 

kırâet’lerdir. Bu bakımdan senedleri sahîhdir. Arabiyye’ye uygundur. 

Fakat Hadd-ı Mushaf-i Usmâniyye’ye muhâliftirler. Binâen-aleyh, bu 

nevî kırâet’ler, Kur’ân olarak kabûl olunurlar, fakat okunmazlar. Bunun 

için de bu nevî kırâet’leri inkâr edenler, kâfir olmazlar. Fakat sika olan 

kimseleri kötülemiş olacaklarından doğru bir hareket yapmış 

sayılmazlar. 
 

     Bu nevî Şâzz kırâet’ler, Meşhûr ve Ğayr-i meşhûr Şâzz Kırâet’ler 

diye iki kısma ayrılırlar:  
 

     1-Meşhûr Şâzz Kırâet’ler: Bunlar İmâm Mâlik ile İmâm Şâfiî’ye 

göre hiçbir şer’î hukümde mu’teber değildir. Fakat Hanefî imâmlarına 

göre, yalnız ibâdet ve muâmelât husûsunda mu’teber sayılırlar. Çünkü 

bunlar, Kur’ân’dan olmasalar bile, Hadîs-i şerîf mertebesinde olabilirler. 

Bu cihetle kendileri ile, zannî mes’elelerde amel olunabilir. 
 

     Meselâ, Keffâret-i yemîn’i bildiren âyet-i kerîme, Mesâhif-i 

Usmâniyye’de ( يامُم ثـملمثمة  اميا    ( م  فمص 
315

 diye mutlak yazılmıştır. Abdu’llâh ibn-i 

Mes’ûd’un mushaf’ında ise ( امت    يامُم ثـملمثمة  اميا م  ُمتمتامبَ   diye mukayyed ( فمص 

                                                 
314 -Bu Mushaf’lar, Ashâb-ı Kirâm’dan olan bu zatların kendileri için yazmış oldukları 
Mushaf’lardır. Bunlar ile Mesâhif-i Usmâniyye arasında çok büyük bir fark yokdur. Yalnız 

sûre’lerin tertîbinde ba’zı değişiklikler ve ba’zı kelimeler ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan 

bunlar, -esâsa aykırı değil iseler de- tevâtüren sâbit olmadıkları için Şâzz naminı almışlar ve 
Kur’ân-ı Kerîm hukmünü hâiz bulunmamışlardır. 
315 -Sûre-i Mâide, âyet 89. 
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(kayıtlı) yazılmıştır. Buradaki ( امت     ,mütetâbiât) kelimesi (kırâeti): ُمتمتامبَ 

meşhûrdur. Bunun için Hanefî imâmları, bunu nazar-ı i’tibâra alarak, 

Keffâret-i yemîn orucunun üç gün muttasıl olarak tutulmasına kâil 

olmuşlardır. İşte burada, mutlak (kayıtsız) olan bir âyet-i kerîme’yi, 

meşhûr olan bir Şâzz Kırâet ile -ibâdet husûsunda- kayıtlandırmışlardır. 
 

     Bununla berâber Ramazân-ı şerîf orucunun kazâsına âit âyet-i kerîme, 

Mesâhif-i Usmâniyye’de ( َ د ة  م ن  اميا م  اُخمرم   فم )
316

 diye mutlak yazılmıştır. 

Ubeyy ibn-i Ka’b’ın Mushaf’ında ise ( امت    َ د ة  م ن  اميا م  اُخمرم ُمتمتامبَ  فم ) diye 

mukayyed yazılmıştır. Fakat buradaki ( امت    ُمتمتامبَ  :mütetâbiât) kelimesi 

(kırâeti) meşhûr değildir. Ancak bir Haber-i Âhad kabîlindendir. Bunun 

için kazâya kalmış Ramazân orucunun kazâsında ittisal şart değildir. 

Müteferrik günlerde de tutulabilir. Çünkü, bununla ya’nî Ğayr-i meşhûr 

bir şâzz kırâet ile, -bütün imâmlara göre- amel edilemez. 
 

     2-Ğayr-i Meşhûr Şâzz Kırâet’ler: Bunlar, bütün imâmlarca mu’teber 

değildir. Bunlar ile hiçbir şer’î huküm sâbit olmaz. 
 

     B-Gramer bakımından tashîh teklîflerinden ibâret olan ve hiçbir dînî 

esâsa dayanmayan Şâzz Kırâet’lerdir. Meselâ, -mâdî sîğası ve ( يـمو م   ) 

kelimesinin nasbı ile ( ين    مملمكم يـمو مم الدا ) kırâeti gibi. 

 

     Bu türlü kırâet’leri, sika veyâ ğayr-i sika olan kimseler nakl 

etmişlerdir. Senedleri sahîh değildir. Bunun için Hadd-ı Mushaf-î 

Usmâniyye’ye ve Arabiyye’ye muvâfık olsalar bile kabûl olunmayıp 

redd olunmuşlardır.
317

 Bunlar, zaîf kırâet’ler olup Mevdû’, Merdûd ve 

Müdrec kırâet’ler nâmı altında incelenirler. 
 

     Kırâet’lerin ilmî ve tatbîkî durumu 
 

     Mütevâtir Kırâet’lerin (Kırâet-i Aşere’nin) hepsi ve diğer Şâzz 

Kırâet’ler, hâlen ilim olarak tetkîk edilmekte ve okutulmaktadır. Fakat 

hâlen halk tarafından tutulup okunan kırâet çeşitleri üç tânedir ki 

şunlardır: 
 

     1-Hafs rivâyetine göre İmâm Âsım Hazretleri’nin kırâeti’dir ki bu 

gün yer yüzündeki Müslümân’ların hemen hemen ekseriyyeti, Kur’ân-ı 

                                                 
316 -Sûre-i Bakara, âyet 184. 
317 -El-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, cüz’, 1, ss. 78-79. Celâlü’d-dîn Es-Süyûdî Eş-Şâfiî. 
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Kerîm’i, bu kırâet üzere -ya’nî Kırâet-i Âsım ve Rivâyet-i Hafs üzere- 

okumakda ve Mushaf’ları ona göre bastırmaktadır. 
 

     2-Verş rivâyetine göre İmâm Nâfi’ Hazretleri’nin kırâeti’dir ki          

-Mısır hâriç- bütün şimâlî Afrika Müslümân’ları, Kur’ân-ı Kerîm’i, bu 

kırâet üzere -ya’nî Kırâet-i Nâfi’ ve Rivâyet-i Verş üzere- okumakda ve 

Mushaf’ları ona göre bastırmaktadır. 
 

     3-İmâm Ebû Amr Hazretleri’nin kırâeti’dir ki Sûdan’ın bir 

kısmındaki Müslümân’lar, Kur’ân-ı Kerîm’i, bu kırâet üzere -ya’nî 

Kırâet-i Ebû Amr üzere- okumaktadırlar. En az kullanılan kırâet nev’i 

budur. 
 

     Bunların dışında kalan diğer kırâet’ler ise, hâlen ilmî ve târihî 

ehemiyyetini muhâfaza etmekde, fakat halk tarafından 

kullanılmamaktadır. 
 

      
     Kırâeti öğrenen talebeye, hocası tarafından -icâzetnâme- verilir. Bu 

icâzetnâme verilirken câmi’lerde bir tören tertîb edilir ki bu törene, 

“İcâzet töreni” denir. Bu tören, ba’zan çok parlak bir şekilde icrâ’ edilir. 

O şehrin en meşhûr kârî’leri bu merâsime da’vet edilir ve aralarından 

seçilen bir reis (  Şehhü’l-kurrâ’) bu merâsime başkanlık: شمي ُخ ال ُقر اء   

eder.
318

 
 

     İhtâr: Kur’ân-ı Kerîm’i, muhtelif kırâet’ler ile birden okumak âdeti, 

Hicrî (400) târihlerinde başlamıştır. Son zamanlarda ba’zı yerlerde 

i’tiyâd hâline gelmiş olan kelime kelime muhtelif kırâet’ler ile okumak 

ise, câiz değildir. Bunun için “Bir kârî’ ”, bir kırâet üzere başladığı bir 

kısmı, -irtibât devam ettiği müddetçe- değiştirmemelidir. Ancak o kısmın 

irtibâtı kesilince, başka bir kırâet üzere okuması câizdir”.
319

 
 

     “İlimler, sadırlardan satırlara nakl edildiği zaman Kırâet İlmi de 

müstakil bir fen hâlinde tedvîn edilmiştir. İbn-i Cezerî’nin Neşr ünvanlı 

eserinde yazdığına göre kırâet vecihlerini bir kitâbda ilk defâ’ cem’ eden 

zât, Ebû Ubeyd El-Kâsım İbn-i Selâm’dır. Vefâtı (224) târihindedir. 

Daha sonra Ebû Amr Ed-Dânî zuhûr ederek bu bâbda Yed-i Tûlâ sâhibi 

(tam bir ihtisas ve vukûf sâhibi) olmuş El-Muknî’ adındaki kıtâbı te’lîf 

etmiştir. Bi’l-âhare Şâdıbiyye ahâlisinden Ebu’l-Kâsım İbn-i Feyyûre, 

                                                 
318 -Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Usûl-i Tefsîr Notları, ss.37-38. Prof. M. Tayyib Okiç. 
319 -En-Nevevî. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Usûl-i Tefsîr Notları, ss.38. Prof. M. Tayyib 

Okiç. 
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kırâet ilmini, kemâl derecesine kavuşturmuştur. Bu zât, Ebû Amr’ın 

kitâblarını tenkîh ve telhîs ederek (kısaltıp özetliyerek) meşhûr Hırzü’l-

Emânî ünvanlı manzum eserini vücûde getirmiştir”.
320

 
 

     Sûre-i Fâtiha’daki kırâet’ler 
 

     Sûre-i Fâtiha’daki kırâet farklarını -misâl olarak- görmek, Kur’ân-ı 

Kerîm’deki diğer kırâet farklarını anlamaya kâfî bir delîl teşkîl edecekdir 

ki bu kırâet’ler, şunlardır: 
 

     1-( مامل ك  يـمو م  الداين    ) âyet-i kerîme’sindeki ( مامل ك    :mâliki) lâfz-ı şerîf’i, 

Âşere’den, Âsım, Kisâî, Ya’kûb ve Halefü’l-Âşir kırâet’lerinde -elif 

harfinin isbâtı ile- ( مامل ك    :mâliki) şeklinde; diğerlerinin ya’nî Nâfi’, İbn-i 

Kesîr, Ebû Amr, İbn-i Âmir, Hamze ve Ebû Ca’fer kırâet’lerinde de -elif 

harfi olmaksızın- ( ممل ك    :meliki) şeklinde kırâet edilir. Bu bakımdan          

( مامل ك  يـمو م  الداين    ) âyet-i kerîme’sinin ( مامل ك    :mâliki) lâfz-ı şerîf’inde, iki 

türlü kırâet vardır ki Fâtiha Sûresi’nde, ma’nâ ile alâkadar olan vücûh-i 

kırâet, ancak buradadır. Bu kırâet’lerden birincisi ya’nî ( مامل ك    :mâliki) 

kırâet’i, ( م يم    :Mîm) harfinin kesri ile ( م ل ك   :milk) mastarından ism-i fâil 

sîğası’dır. İkincisi ya’nî ( ممل ك    :meliki) kırâet’i de ( م يم    :Mîm) harfinin 

damı ile ( ُمل ك   .mülk) mastarından sıfat-i müşebbehe sîğası’dır. Her iki 

kelime de, kuvvet ma’nâsı ile alâkadardır.
321

 
 

     ( مامل ك    :Mâliki) lâfz-ı şerîf’ini elif’siz olarak ( ممل ك    :meliki) şeklinde 

okuyanlardan, -Kırâet-i Ebû Amr ve Rivâyet-i Sûsî’ye göre-,                    

( ا   يم  ين ااملر ح من  الر ح  مامل ك  يـمو م  الدا ) âyet-i kerîme’sinin ( ااا... امامل ك  يم  املر ح  ) 

kelimelerindeki ( م يم    :Mîm) harfleri, -vasıl hâlinde-, birbirine idğâm 

edilerek okunur. 
 

     2-( رامطم ال ذ ينمااا  تمق يمما ص  د نام الصارامطم ال ُمس  ا ه  ) âyet-i kerîme’sinde geçen           

( املصارامط    :es-sırâd) ve ( رامط    ص  :sırâd) lâfzı şerîf’leri, 

                                                 
320 -Usûl-i Tefsîr veyâ Mukadime-i İlm-i Tefsîr, ss. 133. Ömer Nasûhi Bilmen. 
321 -Bu ma’nâlar hakkında fazla ma’lûmat için bak: Hak Dîni Kur’ân Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsîr, 

Cilt,1, ss. 91-92. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. 
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     a-İbn-i Kesîr’den Kunbul ve Ya’kûb’dan Ruveys rivâyetlerine göre,     

(    َ س  :Sîn) harfi ile ( املسارامط    :es-sirâd) ve ( رامط    س  :sirâd) şeklinde okunur. 

Bu, cumhûr’un lügatidir. 
 

     b-Hamze Kırâet’ine göre ( صامد    :Sâd) harfine ( زامى    :Zây) harfi kokusu 

verilip işmâm yapılarak -ya’nî Sâd-i müşemme olarak-
322

 okunur. Bu, 

Kays lügatidir. 
 

     Dikkât: Hamze’nin birinci râvîsi olan Halef, yalnız Harf-i ta’rîf’siz 

olan ( رامط    ص  :sırâd) lâfızlarının ( صامد    :Sâd) harfinde işmâm yapar. İkinci 

râvîsi olan Hallâd, buna iştirak etmez. Fakat Harf-i ta’rîf’li olan               

( املصارامط    :es-sırâd) lâfızlarının ( صامد    :Sâd) harfinde, Hamze’nin her iki 

râvîsi de -ya’nî Halef ve Hallâd- işmâm yaparlar. 
 

     c-Diğerlerine göre de, ( بامء   :Râ’) harfinin tefhîm’i ve ( طامء   :Dâ’) 

harfinin idbâk’ından dolayı (    َ س  :Sîn) harfi ( صامد    :Sâd) harfine kalb 

edilerek ( املصارامط    :es-sırâd) ve ( رامط    ص  :sırâd) şeklinde okunur ki bizim 

okuduğumuz kırâet şekli budur. Bu da, Kurayş lügatidir.
323

 
 

     3-( عملمي ه م    :aleyhim) lâfz-ı şerîf’i, 

     a-İbn-i Kesîr ve Ebû Ca’fer kırâet’lerine göre, -vasıl hâlinde-               

( م يم    :Mîm) harfinin dammı ve bir ( وامو    :Vâv) ile bir ( امل ف    :Elif) harfi 

ilâvesi ile ( عملمي ه ُموا   :aleyhimû) şeklinde okunur. Nâfi’den Kâlûn ise, hem             

( ) aleyhimû) şeklinde, hem de: عملمي ه ُموا  هامء   :Hâ’) harfinin kesri ile              

عملمي ه م    )  :aleyhim) şeklinde okuyarak hulf eder. 

 

     b-Hamze ve Ya’kûb kırâet’lerine göre, ( هامء   :Hâ’) harfinin dammı ile            
( عملميـ ُهم    :aleyhüm) şeklinde okunur. 
 

     c-Diğerlerine göre de, ( هامء   :Hâ’) harfinin kesri ile ( عملمي ه م    :aleyhim) 
şeklinde okunur.324 
                                                 
322 -Sâd-i müşemme hakkında ma’lûmat için bak: Birinci bölümdeki Tecvîd’in Mevzûu bahsine. 
323 -Hak Dîni Kur’ân Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsîr, C.1 ss.121. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. 
324 -Zübdetü’l-İrfân, ss. 7-8. Şeyhü’l-Kurrâ’ Muhammed Emîn Efendi. 
      Şerhun ale-ş-Şâtıbiyye, ss.36. İbnü’l-Kâsıh. 

      Gaysü’n-Nef’ı fi’l-Kırâeti’s-Seb’ı. Seyyidî ale’n-Nûri’s-Safâksî. 
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Fâtiha Sûresi’ndeki kırâetlerin, İmâmların rumuzlarına göre 

 okunuş şekilleri 
 

يم   م  الل  الر ح من  الر ح  يم    ب س  َماامْل م   امعُوُذ ب الل  م نم الش ي طامن  الر ج  لل  بم ِا ال َاملمم  ُد    م 
 ) ُج ُهوب  (ا د ح ك ن ف ب جع يع خل  اااااااااااااااااااااااااااااااااقف ااااااااااااااااااااااااااااقف اااااااااااااااااااااااااااااااااا

  وب  هُ ُج  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصل اااااااااااااااااااااااااااااقفاااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ُج ُهوب  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقفاااااااااااااااااااااااااااااصلاااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ُج ُهوب  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصلاااااااااااااااااااااااااااااصلاااااااااااااااااااااااااااااااااا

 طاين  الدا  م  و  يـم  ك  ل  مام    الايم  ح  الر   ن  ح م لر  ام 

 ا د ط ك ف جع اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك  ل  بغْي الف مم ااااااااااااااا
 ن ب يع خل اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك  ل  وبالف  مام اااااااااااااااا
 ى ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك  ل  بادغام امليم ف الوصل وبغْي الف مم ااااااااااااااا

 طاَُ َ  تم س  نم  كم يا  ا  وم  دُ بُ َ  نـم  كم يا  ا  

 وب  هُ ُج  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايق  ق  تم  
ام  ه  ي  لم عم  تم م  َم نـ  ام  ينم ذ  ال   طم رام ص      الايمم ق  تم س  مُ ال   طم رام الصا  نام د  ه  ا  

 ال

 خل  جع ا ه ح ك ن ب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتقيق
ُهم  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  حهاااااااااااااااااااااعملميـ 

 زاااااااااااااااااااااتقيقاااسراطاابالسَ مكان الصادينااااااااااااااالسراطاااااااا
ُهماااااااااا"اااااااااااااااااااااااا"ااااااااااا"ااااااااااا  يساااااااااااااااااااااعملميـ 

ُهم  ااااااااااااااااكذا باْشاماااااااااالصاد اىل الزاىباْشام اااا  ضاااااااااااااااااااااعملميـ 
ُهم  ااااااااااااااااابال اْشامااااااااااالصاد اىل الزاىباْشام اااا  قاااااااااااااااااااااعملميـ 

 د جع  ِاااااااف الوصلاااوامُ ه  ي  لم عم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
َما   يم     غمْي   ال ممغ ضُو ِ  عملمي ه م  ومالم الض الا م  الل  الر ح من  الر ح  ال           ا ب س   

  ا ح ك ن بااااااااااااااااااااااااااااااااااقفاااااااااااقفااااااااااااااااقفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 "ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصلاااااااااااقفاااااااااااااقفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ".ااااااااااااااااااااقفاااااااااااصلااااااااااااااااااااااااااااااااااصلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ج ح ك ااااااااااااااااقفاااااااااااااااااااااااااااملةبال بساااااااااااااااااسكتاااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ج ح ك خلااااااااااااااااقفاااااااااااااااااااااااااااابسملة بالاااااااااااااصلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  ِ د ااااااااااااااااااااقفاااااااااااقفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقفصلةااااااااااااااااااا

 جعاااااالف قف )سكتة( الم قف ميم قفااقفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقفااااااااااااااااااصلةااااااااااااااااااا
  ِ د ااااااااااااااااااااااااقفاااااااااااصلاااااااااااااااااااااااااااااااااااقفااااااااااااااااااصلةااااااااااااااااااا

 جع ااااام قفاااااااااااالف قف )سكتة( الم قف ميصلاااااااااااااااااااااااااااااااااااقفااااااااااااااااااصلةااااااااااااااااااا
  ِ دااااااااااااااااااااااااقفاااااااااااااااااااااااااااااااااصلاااااااااااصلااااااااااااااااااااصلةااااااااااااااااااا
 جع اااالف قف )سكتة(  الم قف ميم قفاااااااااااصلاااااااااااااااااااااااااااااااااااصلااااااااااااااااااصلةااااااااااااااااااا

ُهم  ااااااااااااااااااا  ف يع ااااااااااااااااااااااااقفاااااااااااااااااااااااااااااااةبسمل ااااااااابالصلاااااااااااااااااعملميـ 
 يع ااااااااااااااااااااااااقفاااااااااااقفاااااااااااااااااااااااااااااااااااقفااااااااااااااااام  هُ يـ  لم عم ااااااااااااااااااا

 يعاااااااااااااااااااااااقفاااااااااااصلاااااااااااااااااااااااااااااااااااقفااااااااااااااااام  هُ يـ  لم اااااااااااااااااااعم 
 يع اااااااااااااااااااااااقفاااااااااااصلاااااااااااااااااااااااااااااااااااصلااااااااااااااااام  هُ يـ  لم اااااااااعم اااااااااا
 ع ياااااااااااااااااااااااقفاااااااااااااااااااااااابال  بسملةاااااااااااااااسكتةاااااااااااااااام  هُ يـ  لم اااااااااعم اااااااااا
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K I R Â E T     İ M Â M L A R I 
 

 

 

     Yukarıdaki îzahlardan da anlaşıldığına göre, Mütevâtir Kırâet 

vecihlerinden bir kaçını müstekıllen zabd ve rivâyet ile uğraşmış ve 

bununla temâyüz etmiş ba’zı zât’lar vardır ki bu vecihlerden her biri, bu 

zât’lardan birine nisbet edilmiş ve kendilerine “Kırâet İmâmları” 

denilmiştir. Bunlardan ilk yedisi, Kırâet-i Seb’a imâmlarıdır ki 

şunlardır: 

 

     1-İmâm Nâfi’ 
 

     İsmi, ( نافع بن عبد الرحن بن أِب نَيم الليسى املدن   : Nâfi’ ibn-i Abdi’r-

rahmân ibn-i Ebî Naîm El-Leysî El-Medenî) dir. Künyesi, Ebû Ruveym 

veyâ Ebû Naîm veyâ Ebu’l-Hasen veyâ Ebû Abdü’r-rahmân El-

Leysî’dir. Takrîben Hicrî (70) târihlerinde doğmuş ve (169) târihinde 

vefât etmişdir. Aslen İsfehân’lı (Esbehân’lı) olup Kurrâ’-i Seb’a’dan 

birincisidir. Remzi (  Elif) dir. Yetmiş seneden fazla, kırâet ile meşkul: ا 

olmuşdur. Kırâet’i, Medîne-i Münevvere’de tahsîl etmiş ve kırâet’de, 

Medîne-i Münevvere ehlinin imâmı olmuşdur. Kırâet’deki senedi,            

-mütevâtiren- Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’e kadar 

uzanır. Bunun için bütün Medîne-i Münevvere halkı, O’nun kırâet’ine 

rücû’ ederek O’nun ihtiyâr ettiği vücûh’a meyl etmişlerdir. 
 

     Kendisinden de -İmâm Mâlik gibi- bir çok zât’lar, kırâet teallüm 

etmişlerdir. Bi’l-âhare İmâm Mâlik, Mâlikî’lere imâm olarak tanınınca, 

Mâlikî’ler, -İmâm Mâlik, kırâeti, İmâm Nâfi’den öğrendiği için- 

Kur’ân’da da, İmâm Nâfi’nin vücûh ve kırâet’ini ihtiyâr etmişlerdir. 

Medîne-i Münevvere’liler de “Mâdem ki fıkhımız, Medîne âlimlerinin 

fıkhıdır. O halde kırâet’imiz de, Medîne kâri’lerinin kırâeti olsun” 

diyerek İmâm Nâfi’ kırâet’ini ihtiyâr etmişlerdir. 
 

     İmâm Nâfi’nin kendisi, ( ث قمة   :sika)
325

 ve sâlih’lerden olup Abdu’llâh 

ibn-i Abbâs’dan ve -Abdü’r-rahmân ibn-i Hürmüz El-E’rac, Müslim 

ibn-i Cündeb, Muhammed ibn-i Müslim, ibn-i Şihâb Ez-Zührî, Sâlih 

ibn-i Havvât, Şeybe ibn-i Nessâh ve Yazîd ibn-i Rummân gibi- yetmiş 

kadar Tâbiîn’den, Kur’ân ve vücûh teallüm etmişdir. 

                                                 
325 -( ث قمة   : Sika): Her cihetten kendisine güvenilir, inanılır, adâlet ve takvâ sâhibi ilim ehli olan kimse. 
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     Bunlardan El-E’rac, kırâet’i, Abdü’llâh ibn-i Abbâs’dan, Ebû 

Hurayra’dan ve Abdu’llâh ibn-i Ayyâş, İbn-i Ebî Rabîa El-

Mahzûmî’den; Müslim, Şeybe ve İbn-i Rummân, Abdü’llâh ibn-i 

Ayyâş’dan öğrenmişlerdir. Şeybe, Umer ibnü’l-Haddâb’dan da kırâet’i 

işitmişdir. Sâlih, Ebû Hurayra’dan; Ez-Zührî de, Saîd ibn-i 

Müseyyeb’den öğrenmişlerdir. Saîd ibn-i Müseyyeb de, Abdü’llâh ibn-i 

Abbâs’dan ve Ebû Hurayra’dan öğrenmişlerdir. 
 

     Abdü’llâh ibn-i Abbâs, Ebû Hurayra ve Abdü’llâh ibn-i Ayyâş da, 

Ubeyy ibn-i Ka’b’dan kırâet’i öğrenmişlerdir. Abdü’llâh ibn-i Abbâs, 

Zeyd ibn-i Sâbit’den de kırâet’i öğrenmişdir. Ubeyy ibn-i Ka’b, Zeyd 

ibn-i Sâbit ve Umer ibnü’l-Haddâb da, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü 

aleyhi ve sellem’den öğrenmişlerdir.
326

 
 

     Binâen-aleyh İmâm Nâfi’nin vücûh kırâeti, Selef imâmlarına tâbi’dir. 

Kendisinden, Medîne-i Münevvere ehlinden yirmi kişi -ardan ve 

semâen- kırâet’i rivâyet etmişlerdir ki bunların en meşhûru                       

( قاملُون    :Kâlûn) dur. Mısır ehlinden de onbeş kişi rivâyet etmişdir ki 

bunların da en meşhûru ( ومب ش   :Verş) dir. Şâm ehlinden de bir çok zevât, 

kendisinden kırâet rivâyet etmişlerdir. 
 

     İmâm Nâfi’, siyah renkli, güzel huylu, iyi ahlâklı ve nurlu yüzlü bir 

insân olup tabiati mîzâh’a (şakaya) meyyâl idi. Herne zaman konuşsa, 

ağzından misk kokusu gibi bir koku neş’et ederdi. Bir gün ashâbından 

birisi kendisine “Yâ Ebâ Ruveym, her gün nâsa Kur’ân ta’lîm ettiğin 

zaman sizden çok güzel bir koku hâsıl oluyor. Bunun sebebi nedir?” 

dediği zaman, O da “Ben ne misk gibi kokarım, ne de o kokuya yakın 

olurum. Lâkin rüyâmda Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve 

sellem’i gördüm. Ağzıma Kur’ân kırâet ettiler. O zamandan beri 

ağzımdan bu râyiha zâhir olur” demiştir. İmâm Şâdibî de, bir 

kasîdesinde bu kokuya işâret ederek ( فمامما  ال كمر ُي السارُّ ف  الط ياب  نامف ع   :Güzel 

kokuda sırrın kerîm olanı, İmâm Nâfi’dir) der. 
 

     İmâm Nâfi’ye, bir gün “Sizin güzel yüzlü ve güzel ahlâklı olmanızın 

sebebi nedir?” denilince, O da “Nasıl olmasın, Hazreti Muhammed 

sallâ’llâhü aleyhi ve selem, uykumda benimle müşâfehe etti. Ben de 

kendisinden Kur’ân kırâet ettim” demişdir.
327

 

                                                 
326 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’, 1, ss. 112. Ebu’l-Hayr İbnü’l-Cezerî. 
327 -Müşâfehe: Ağız ağıza, yüz yüze, karşı karşıya konuşma. 
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     Kâlûn, İmâm Nâfi’ hakkında “Nâsın en güzel huylusu, kırâet 

cihetinden de en güzel kırâet sâhibi idi. Yetmiş yıl Mescid-i Nebevî’de 

namaz ile meşkul olmuşdur” der. 
 

     Muhammed ibn-i İshâk da, “İmâm Nâfi’ Hazretleri’ne, -vefât edeceği 

sırada ben yanında bulunuyordum- (Bize vasıyyet et), dediler. O da          

( اا ت قُوا الل م ومامص ل حُوا ذامتم بـمي ن ُكم  ومامط يَُوا الل م ومبمسُولمُه ا    َم ن  ن  ُكن ُتم  ُمؤ م  :Allâh’dan 

korkunuz, -ihtilâfa düşmeyip- aranızı düzeltiniz. Allâh’a ve Rasûl’üne 

itâat ediniz. Eğer hakîkî Mü’min’ler iseniz)
328

 âyet-i kerîme’sini 

okudu ve Allâh’a karşı olan üstün i’tikâdını, ebedî âleme göç etmeden 

bir def’a daha ifâde etti” der.  
 

     İmâm Nâfi’ Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi               

( قاملُون    :Kâlûn), diğeri de ( ومب ش   :Verş) dir. 

 

     A- Kâlûn: Asıl ismi ( ابو موسى عيسى بن مينا   :Ebû Mûsâ îsâ ibn-i Mînâ) 

dır. Medîne-i Münevvere’nin kârîi ve nahv âlimidir. Remzi (   ِ :Bâ’) 

dır. Hicrî (120) târihinde doğmuş ve (220) târihinde vefât etmişdir. İmâm 

Nâfi’nin vefâtından sonra elli sene daha Nâfi’ üzerine kırâet etmiş ve 

O’ndan elli sene sonra vefât etmişdir. İmâm Nâfi’nin üvey oğlu olup 

O’ndan ihtisâs görmüştür. Kırâet’i çok iyi olduğu için kendisine -İmâm 

Nâfi’ tarafından- “Kâlûn” lakâbı verilmişdir. Çünkü “Kâlûn” lâfzı, Rûm 

lügatinde ( ياد    جم :İyi, güzel) ma’nâsınadır. 

 

     Bu husûsda, Cezerî, “Ba’zı Rûm’lara -Kâlûn, ( ياد    جم :iyi, güzel) 

ma’nâsına mıdır?- diye sordum. Onlar da -Evet, Kâlûn, ( ياد    جم :iyi, güzel) 

ma’nâsınadır- dediler. Fakat âdetleri vechile ( قامف    :Gâf) harfini               

( كامف     :Kâf) harfi gibi söylerler” der. Kâlûn da, “Herne zaman Nâfi’ 

üzerine kırâet etsem, hemen bana -dört parmağını kapayıp- şehâdet 

parmağı ile üç kere işâret eder ve (Kâlûn, kâlûn, kâlûn: Güzel, güzel, 

güzel) derdi” der. Abdü’llâh ibn-i Ali de, “Kâlûn’un ceddinin ceddinin 

ceddi, -Hazreti Umer zamânında- Rûm diyârlarındaki bir vilâyetden 

gelip Medîne-i Münevvere’de yerleşmiş olduğu için, Nâfi’, kendisine                

( قاملُون    :Kâlûn) demişdir” der. 

                                                 
328 -Sûre-i Enfâl, âyet 1. 
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     Ebû Muhammed Bağdâdî de, Kâlûn hakkında, “Kâlûn, sağır idi. 

Mizmâr sesini -ya’nî düdük, kaval v.s sesleri gibi sesleri- işitmezdi. 

Fakat kendisine Kur’ân okunduğu zaman, -işitme kuvveti meydana çıkıp- 

onu ğâyet iyi işitirdi” der. İbn-i Ebî Hâtim de, “Kur’ân okunduğu zaman, 

kârî’in hatâlarını, dudaklarının hareketlerinden anlardı” der. 
 

     İmâm Nâfi’den kırâet rivâyetinde bulunan Kâlûn’un da, iki tarîk’ı 

vardır ki bunlardan birisi ( يد    امبُو نمش  :Ebû Neşîd), diğeri de ( ُل وامن    امْل  :El-

Huvânî) dir. 
 

     a-Ebû Neşîd: Sika’dan olup ekserî rivâyete göre Hicrî (258) târihinde 

vefât etmişdir. 
 

     b-El-Hulvânî: Bu da sika’dan olup Hicrî (250) târihinde vefât 

etmişdir. 

 

     B-Verş: Asıl ismi, ( عثمان بن سَيد املصرى   :Usmân ibn-i Saîd El-Mısrî) 

dir. Mısır kârî’lerinin imâmıdır. Remzi ( ج   :Cîm) dir. Mısır’lı bir Kıbtî 

olup Hicrî (110) senesinde Mısır’da doğmuş ve (197) senesinde yine 

Mısır’da vefât etmişdir ki (87) yıl yaşamışdır. Kendisi, Kurrâ’-i 

Muhakkıkîn’den ve Tertîl imâmlarındandır. İmâm Nâfi’ tarafından               

( ومب ش   :Verş) lakâbı ile lakâblandırılmışdır. 

 

     Hicrî (155) târihinde Mısır’dan Medîne-i Münevvere’ye gelerek 

İmâm Nâfi’den Kur’ân teallüm etmiş ve kırâet’i öğrenerek bir çok 

def’a’lar Hatm-i Kur’ân yapmışdır. Bi’l-âhare Mısır’a tekrar dönmüş, 

Kur’ân ve Arab lisânı ile uğraşmışdır. Zamânında, Mısır’da, kırâet baş 

imâmlığı kendisine verilmişdir. 
 

     Kendisi güzel sesli, gök gözlü, buğday renkli ve kısa boylu idi. Kısa 

boylu olduğu halde yine câmi’e kısa giyinmiş olarak gelirdi. Hareket 

edince veyâ yürüyünce de ayakları açılır ve renkleri ile açığa çıkardı. 

Bunun için İmâm Nâfi’, kendisine ( ومب شامن    :Verşân) lakâbını vermişdir. 

Ba’zıları da, “Az yediği ve az etli olduğu için ( ومبشامن    Verşân) lakâbı ile 

lakâblandırıldı” derler. 
 

     İmâm Nâfi’, her zaman bu lakâbı tekrar ederek -( هامتم يام ومب شامن    :Bana 

ver, bana getir, yâ Verşân) veyâ ( ا قـ رمأ  يام ومب شامن    :Oku, yâ Verşân) veyâ                      
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(  İbn-i Verşân)- der ve kendisini taltîf ederdi. Bi’l-âhare: ن  ومب شامن  ا ب   

(Verşân) ismi tahfîf edilerek ( ومب ش   :Verş) olarak kullanılmışdır ki verşân, 

lügatde, yaban güvercini veyâ kumru kuşunun erkeği ma’nâsınadır. 
 

     Ba’zıları da, “Verşân, sütten yapılan bir nev’î peynir veyâ ona 

benzeyen ak bir taamdır. Kendisi de beyaz renkli olduğu için (Verşân) 

lakâbı ile lakâblandırıldı” derler. 
 

     İmâm Nâfi’den kırâet rivâyetinde bulunan Verş’in de iki târîk’ı vardır 

ki bunlardan birisi ( الزباق   :El-Ezrâk), diğeri de ( الصبحان   :El-

Esbehânî) dir. 
 

     a-El-Ezrâk: Sika’dan olup Hicrî (240) târihlerinde vefât etmişdir. 
 

     b-El-Esbehânî: Bu da sika’dan olup Verş rivâyetinde imâm idi. Hicrî 

(290) târihinde Bağdâd’da vefât etmişdir. 

 
     2-İmâm İbn-i Kesîr 
 

     İsmi, ( عبد الل بن كثْي بن عمرو الدابى املكى   :Abdü’llâh İbn-i Kesîr ibn-i 

Amr Ed-Dârî El-Mekkî) dir. Mekke-i Mükerreme ehlinin kırâet’de 

imâmıdır. Hicrî (45) senesinde Mekke’de doğmuş ve yine orada (120) 

târihinde vefât etmişdir. Kurrâ’-i Seb’a’dan ikincisi olup remzi ( د   :Dâl) 

dir. Künyesinde ihtilâf edilmiş olup ekserî rivâyete göre ( الد اب ى   :Ed-

Dârî) lakâbı ile tesmiye olunmuşdur.
329

 
 

     İbn-i Kesîr’in ecdâdı, -Cezerî’nin beyânına göre- Fâris ahâlîsindendir. 

Kisrâ, onları gemilerle Yemen San’â’sına göndermiş, oradan da 

Habeş’lilerin tard etmesi üzerine Mekke’ye gelip yerleşmişlerdir. İbn-i 

Kesîr’in kendisi de, Tâbiîn’den olup Abdü’llâh ibn-i Zübeyr, Ebû 

Eyyûb-i Ensârî ve Enes ibn-i Mâlik gibi Sahâbe-i Kirâm’dan rivâyette 

bulunmuşdur. 
 

     Ekserî rivâyete göre, kırâet’i, ardan, Abdü’llâh ibn-i Sâib El-

Mahzûmî’den, Ebu’l-Haccâc Mücâhid ibn-i Cebr El-Mekkî’den ve 

Derbâs’dan öğrenmişdir. Bunlardan Abdü’llâh ibn-i Sâib El-Mahzûmî, 

                                                 
329 -İmâm İbn-i Kesîr Hazretleri’nin (Ed-Dârî) lakâbı ile tesmiye edilmesinin sebebi hakkında altıdan 

fazla rivâyet vardır ki bunlar hakkında bak: Mevdûâtü’l-Ulûm adlı eserin İlm-i Kırâet bahsine. 
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Ubeyy ibn-i Ka’b ve Umer ibnü’l-Haddâb’dan; Mücâhid, Abdü’llâh     

ibn-i Abbâs ve Abdü’llâh ibn-i Sâib El-Mahzûmî’den; Derbâs da, 

Abdü’llâh ibn-i Abbâs’dan öğrenmişdir. Abdü’llâh ibn-i Abbâs da, 

Ubeyy ibn-i Ka’b ile Zeyd ibn-i Sâbit’den öğrenmişdir. 
 

     Ubeyy ibn-i Ka’b, Zeyd ibn-i Sâbit ve Umer ibn-i Haddâb ise, Hazreti 

Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den öğrenmişlerdir.
330

 
 

     İmâm ibn-i Kesîr, fasîh, beliğ ve çok konuşan bir kimse olup beyaz 

sakallı, uzun ve iri vücudlu, eşhel (şehlâ) gözlü bir zât idi. 
 

     Ebû Amr, İbn-i Kesîr hakkında, “İbn-i Kesîr, Mücâhid’den daha fazla 

ilme sâhib idi. Fakat ben, her ikisinden de kırâet etmemişimdir” der.   

İbn-i Mücâhid de, “İbn-i Kesîr, (120) târihinde vefât edinceye kadar 

Mekke’de herkes kendisini kırâet’de imâm tanımışdır” der. 
 

     İmâm İbn-i Kesîr Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi       

( امل يـمزاى   :El-Bezzî), diğeri de ( قـُن ُبل    :Kunbul) dür. 

 

     A-El-Bezzî: Asıl ismi, ( اْلسن احد بن ُممد البزى املكى  امام أبو  :İmâm 

Ebu’l-Hasen Ahmed ibn-i Muhammed El-Bezzî El-Mekkî) dir. Remzi,     

(  Hâ’) dır. Kendisi Mekke’li olup Hicrî (170) târihinde doğmuş ve: ه 

(250) târihinde vefât etmişdir. Sika ve Mekke kârî’lerinden olup   

Mescid-i Haram müezzinidir. Zamânında Mekke Kurrâ’lığı, kendisine 

verilmişdir. Kırâet’i, babasından, Veheb ibn-i Vâdıh El-Mekkî’den, 

İkrime ibn-i Süleymân El-Mekkî’den ve Abdü’llâh ibn-i Ziyâd El-

Mekkî’den öğrenmişdir. Kendisinden de, bir çok kimseler Kur’ân 

teallüm etmişlerdir. 
 

     El-Bezzî, İmâm ibn-i Kesîr’in kırâet’ini, vâsıta-i sened ile rivâyet 

etmişdir. Şöyle ki: El-Bezzî, ( القواس   :El-Kavvâs) ismiyle ma’rûf olan 

Ahmed ibn-i Muhammed ibn-i Avn El-Mekkî En-Nebbâl’den; El-

Kavvâs, Veheb ibn-i Vâdıh El-Mekkî’den, İkrime ibn-i Süleymân El-

Mekkî’den ve Abdü’llâh ibn-i Ziyâd El-Mekkî’den; bunlar da -ya’nî 

Veheb ibn-i Vâdıh El-Mekkî, İkrime ibn-i Süleymân El-Mekkî ve 

Abdü’llâh ibn-i Ziyâd El-Mekkî de, ( القسط   :El-Kısd) lakâbı ile ma’rûf 

olan Ebû İshâk İsmâîl ibn-i Abdü’llâh ibn-i Kosdandîn El-Mekkî’den; 

                                                 
330 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’, 1. ss. 120. İbn-i Cezerî. 
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El-Kısd da, kırâet’de imâm ve Mekke şeyhi olan Abdü’llâh ibn-i Kesîr 

ibn-i Amr Ed-Dârî El-Mekkî’den rivâyet etmişlerdir.
331

 
 

     Ehvâzî, El-Bezzî hakkında, “El-Bezzî’nin ceddi, Hemedan’dan olup 

Sâib ibn-i Ebî Sâib El-Mahzûmî’nin elinde İslâm’a gelmişdir. Bezzî ismi 

de, Fârisî olup şiddet ma’nâsınadır. Ebû Bezzî demek, Ebû Şiddet 

demekdir” der. Cezerî de “Bezzî’nin ma’nâsı -lügat bakımından-               

( امل بـمزُّ   :el-bezzü) dendir ki bir şey’i bir şey’den kapmak, selb etmek 

ma’nâsınadır” der. 
 

     İmâm ibn-i Kesîr’den kırâet rivâyetinde bulunan El-Bezzî’nin de, iki 

tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( ابو ببيَة   :Ebû Rabîa), diğeri de                        

( ابن اْلبا ِ   :İbnü’l-Habbâb) dır. 

 

     a-Ebû Rabîa: Sika’dan olup El-Bezzî’den sonra Mescid-i Haram 

müezzini olmuştur. Hicrî (294) târihinde vefât etmiştir. 
 

     b-İbnü’l-Habbâb: Sika ve muhakkîkîn’den olup kırâet’de imâm 

olmuşdur. Hicrî (301) târihinde Bağdâd’da vefât etmişdir. 
 

     B-Kunbul: Asıl ismi, ( ُممد بن عبد الرحن احملزومى املكى   :Muhammed ibn-

i Abdi’r-rahmân El-Mahzûmî El-Mekkî) dir. Remzi, ( ز   :Zây) dır. 

Mekke’li olup Hicrî (195) târihinde doğmuş ve (291) târihinde vefât 

etmiştir. Kırâet’de imâm olup Hicâz’da Kurrâ’lık kendisine verilmişdir. 

Kunbul lakâbı ile lakâblandırılmışdır. 
 

     Kırâet’i, ardan, ( القواس   :El-Kavvâs) lakâbı ile ma’rûf olan Ahmed 

ibn-i Muhammed ibn-i Avn El-Mekkî En-Nebbâl’den öğrenmişdir. 

Kendisini, Mekke’de, kırâet’de imâm olmak için halef ta’yîn eden de 

yine hocası olmuşdur. Bundan başka, daha başka kimselerden de kırâet’i 

öğrenmişdir. Bir çok zevât da, kendisinden kırâet’i öğrenmişdir. 
 

     Kunbul, İmâm ibn-i Kesîr’in kırâet’ini, vâsıta-i sened ile rivâyet 

etmişdir. Şöyle ki: Kunbul, El-Kavvâs’dan; El-Kavvâs, Veheb ibn-i 

Vâdıh El-Mekkî’den; Veheb ibn-i Vâdıh El-Mekkî, El-Kısd’dan;          

El-Kısd da, kırâet’de imâm ve Mekke şeyhi olan Abdü’llâh ibn-i Kesîr 

ibn-i Amr Ed-Dârî El-Mekkî’den rivâyet etmişlerdir.
332

 

                                                 
331 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’, 1. ss. 120. Ebu’l-Hayr ibnü’l-Cezerî. 
332 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’, 1, ss, 120. Ebu’l-Hayr İbnü’l-Cezerî 
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     Kendisinin “Kunbul” lakâbı ile lakâblandırılmasının sebebi hakkında 

ihtilâf vâki’ olmuşdur.
333

 Zamânında, her bölgeden gelen insanlar,            

-Kur’ân-ı Kerîm okumak için- O’na gelirler ve huzûrunda Kur’ân 

teallüm ederlerdi. Fazîlet ve doğruluğu ile tanınmışdır. 
 

     İmâm İbn-i Kesîr’den kırâet rivâyetinde bulunan Kunbul’ün de, iki 

tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( ابن َماهد   :İbn-i Mücâhid), diğeri de         

( ابن شنبوذ   :İbn-i Şenbûz) dur. 

 

     a-İbn-i Mücâhid: Sika’dan olup zamânında kırâet imâmlığı, 

kendisinde müntehî olmuşdur. Hicrî (245) târihinde doğmuş ve (324) 

târihinde vefât etmişdir. 
 

     b-İbn-i Şenbûz: Sika ve Sâlih’lerden olup zamânında kırâet imâmlığı 

kendisinde müntehî olmuşdur. Hicrî (328) târihinde vefât etmişdir. 
 

 

     3-İmâm Ebû Amr 
 

     İsmi, ( ابو عمرو بن الَالء املازن البصرى   :Ebû Amr ibni’l-Ulâ’ El-Mâzinî 

El-Basrî) dir. Aslen Kâzerûn’lu olup Basra’da yetişmiş ve Basra ehlinin 

kırâet’de imâmı olmuşdur. Ekserî rivâyete göre Hicrî (68) târihinde 

Mekke’de doğmuş ve (154) târihinde Kûfe’de vefât etmişdir. Sika ve 

Kurrâ’-i Seb’a’dan üçüncüsü olup remzi ( ح   :Hâ) dır. Kur’ân ve Arabî 

ilimleri, herkesden daha iyi bilirdi. Kendisine, -Fâris vilâyetlerinden 

Basra şehrine mensûb olduğu için Basra’ya nisbetle- “El-Basrî” 

denilmişdir. İsminde, -ulemâ’ arasında- yirmiden fazla ihtilâf vâkî’ 

olmuşdur ki bunların en sahîh olanı ( زمبا ن    :Zebbân) dır. Bu ihtilâfları, 

Süyûdî, “Tabakât-i Nehât” adlı eserinde ve İbn-i Cezerî de, “Tabakât-i 

Kurrâ’ “ adlı eserinde zikr edip anlatırlar.
334

 İsmindeki bu ihtilâfların 

sebebi ise, kendisinin celâlet ve kudretinden hiçbir kimsenin ismini 

sormaya cesâret edemeyişindendir. 
 

     Zühd ve takvâ sâhibi bir zât olan Ebû Amr, babası ile bir müddet 

Yemen’de kalmış, oradan Hicâz’a döndükten sonra kırâet’i, Mekke, 

Medîne, Kûfe ve Basra’da öğrenmişdir. Kurrâ’-i Seb’a içerisinde, 

kendisinden çok şeyhi (Kur’ân üstâdı) olan yokdur. Bunlar arasında 

                                                 
333 -Bu husûs hakkında bak: Mevdûâtü’l-Ulûm adlı eserin İlm-i Kırâet bahsine. 
334 -Mevdûâtü’l-Ulûm,C.1.ss.474-476. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
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Enes ibn-i Mâlik, El-Hasenü’l-Basrî, Saîd ibn-i Cübeyr, İkrime, Mücâhid 

ve emsâli gibi büyük zât’lar vardır. 
 

     İmâm Ebû Amr, kırâet’i, Ebû Ca’fer Yezîd ibnü’l-Ka’kâ’, Yezîd   

ibn-i Rummân, Şeybe ibn-i Nessâh, Abdü’llâh ibn-i Kesîr, Mücâhid ibn-i 

Cebr, El-Hasenü’l-Basrî, Ebu’l-Âliye Rufî’ ibn-i Mihrân Er-Riyâhî, 

Hamîd ibn-i Kays El-E’rac El-Mekkî, Abdü’llâh ibn-i Ebî İshâk El-

Hadramî, Adâ’ ibn-i Ebî Rebah, İkrime ibn-i Hâlid, İkrime Mevlâ ibn-i 

Abbâs, Muhammed ibn-i Abdi’r-rahmân ibn-i Muhaysın, Âsım ibn-i 

Ebi’n-Nücûd, Nasr ibn-i Âsım ve Yahyâ ibn-i Ya’mer’den öğrenip 

rivâyet etmişdir. 
 

     Bunlardan El-Hasenü’l-Basrî, Hıdân ibn-i Abdü’llâh Er-Rakkâşî ve 

Ebu’l-âliye Er-Riyâhî’den; Hıdân ibn-i Abdü’llâh Er-Rakkâşî, Ebû 

Mûse’l-Eş’arî’den; Ebu’l-Âliye Er-Riyâhî de, Umer ibnü’l-Haddâb’dan, 

Ubeyy ibn-i Ka’b’dan, Zeyd ibn-i Sâbit’den ve Abdü’llâh ibn-i 

Abbâs’dan;  
 

     Hamîd ibn-i Kays El-E’rac El-Mekkî, Mücâhid ibn-i Cebr’den;  
 

     Abdü’llâh ibn-i İshâk El-Hadramî, Yahyâ ibn-i Ya’mer ve Nasr ibn-i 

Âsım’dan; Nasr ibn-i Âsım ve Yahyâ ibn-i Ya’mer, Ebu’l-Esved’den; 

Ebu’l-Esved ise, Usmân ibn-i Affân ve Ali ibn-i Ebî Tâlib’den; 
 

     İkrime ibn-i Hâlid, Abdü’llâh ibn-i Abbâs’ın ashâbından; 
 

     İkrime Mevlâ ibn-i Abbâs, Abdü’llâh ibn-i Abbâs’dan; Abdü’llâh 

ibn-i Abbâs ise, Ubeyy ibn-i Ka’b ve Zeyd ibn-i Sâbit’den; 
 

     İbn-i Muhaysın, Mücâhid ibn-i Cebr ve Derbâs’dan; Mücâhid ve 

Derbâs ise, Abdü’llâh ibn-i Abbâs’dan öğrenip rivâyet etmişlerdir.
335

 
 

     Ebû Mûse’l-Eş’arî, Umer ibnü’l-Haddâb, Ubeyy ibn-i Ka’b, Zeyd 

ibn-i Sâbit, Usmân ibn-i Affân ve Ali ibn-i Ebî Tâlib de, Hazreti 

Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den öğrenmişlerdir.
336

 
 

     İmâm Amr’ın kendisinden de, bir çok kimseler -ardan ve semâen- 

kırâet’i öğrenip rivâyet etmişlerdir. Bunlar arasında Yahyâ ibnü’l-

Mübârek ibnü’l-Muğîre El-Yezîdî ve Muaz ibn-i Müslim En-Nahvî gibi 

                                                 
335 -Mücâhid ibn-i Cebr ile Abdü’llâh ibn-i Kesîr’in kimlerden kırâet’i öğrendiği, İmâm ibn-i Kesîr 

bahsinde; Şeybe ibn-i Nessâh ile Yezîd ibn-i Rummân’ın da kimlerden kırâet’i öğrendiği, İmâm 
Nâfi’ bahsinde anlatılmışdır. Ebû Ca’fer’in kimlerden kırâet’i öğrendiği ise, aşağıda gelecekdir. 
336 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, C.1.ss.133. İbn-i Cezerî. 
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büyük zât’lar vardır. Sîbeveyh de, Ebû Amr’dan rivâyet-i hurûf etmekle 

ma’rûfdur. 
 

     Abdü’l-Vâris, İmâm Ebû Amr hakkında, “Ebû Amr ile hacc yaptım. 

Bir gün harap, çorak ve susuz bir yerde konakladık. Orada cümlemize 

susuzlıkdan izdırab hâsıl oldu. Ebû Amr, gizlice benden ayrıldı. 

Kendisini -bir saat kadar- orada bekledim, gelmedi. Acebâ nerede kaldı 

diye her tarafı aramaya başladım. Bu sırada hiçbir şey’e benzemeyen bir 

şeyme (soğuk su) ve bir çay gördüm. Bu sırada beni gören Ebû Amr,        

-Yâ Abdü’l-Vâris, benim bu hâlimi gizli tut. Kimseye söyleme- dedi. 

Ben de -Ebû Amr vefât edinceye kadar- bu hâli, kimseye söylememeye 

yemîn ettim” der.
337

 
 

     Tebe-i Tâbiîn’den olan Süfyân ibn-i Uyeyne de, -rivâyete göre- “Ben 

rü’yâm’da, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’i gördüm. 

Kendisine, -Yâ Rasûle’llâh, ben, kırâet’lerin ihtilâfında şübheye düşdüm. 

Bunların hangisini ihtiyâr edeyim, diye düşünüyorum. Bana kimin 

kırâet’i ile okumamı emr edersiniz- dedim. O da -Ebû Amr ibni’l-Ulâ’nın 

kırâet’i ile oku- buyurdular” der.
338

 
 

     İmâm Ebû Amr Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi         

( الدوبى   :Ed-Dûrî), diğeri de ( السوسى   :Es-Sûsî) dir. 

 

     A-Ed-Dûrî: Asıl ismi, ( حفص بن عمر أبو عمر الدوبى البغدادى   :Hafs   

ibn-i umer Ebû Umer Ed-Dûrî El-Bağdâdî) dir. Remzi ( ط   :Dâ’) dır. 

Kendisi, Bağdâd’lı olup zamânında, kırâet’de imâm idi. Kendisine, 

Bağdâd’da bir yerin ismi olan ( دُوبمه   :Dûre) ye nisbetle, “Ed-Dûrî” 

denilmişdir. Sika’dan olup zabd melekesi kuvvetli bir zât idi. Hicrî (246) 

târihinde vefât etmişdir. 
 

     Ed-Dûrî, İmâm Ebû Amr’ın kırâet’ini, vâsıta-i sened ile rivâyet 

etmişdir.
339

 Şöyle ki: Ed-Dûrî, Yahyâ ibnü’l-Mübârek ibni’l-Muğîra       

El-Yezîdî’den rivâyet etmiş; O da -ya’nî El-Yezîdî de-, kırâet’de imâm 

olan Ebû Amr’dan rivâyet etmişdir.
340

 

                                                 
337 -Mevdûâtü’l-Ulûm, C.1.ss.474-476. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
338 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’,1.ss.134. İbn-i Cezerî. 
339 -Burada vâsıta-i sened olan zât, Yahyâ ibn-i Mübârek ibni’l-Muğîra El-Yezîdî’dir. Kendisi, sika 

bir zât olup Hicrî (202) târihinde vefât etmişdir. “El-Yezîd” nisbeti, Basra’dan Bağdâd’a geldiğinde 
-Yezîd ibn-i Mansûr El-Hımyerî- ile ahbâblık etmesinden ileri gelmişdir. 
340 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’, 1.ss.133. İbn-i Cezerî. 
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     Ehvâzî, Ed-Dûrî hakkında, “Ed-Dûrî, kırâet’i öğrenmek için, Kırâet-i 

Seb’a ve Kırâet-i Şâzze’nin bulunduğu yerlere göç etti. Onların hepsini 

öğrendi. Bir çok şeyh’leri dinleyerek bir çok kimseler üzerine kırâet etti. 

Bi’l-hâssa bunların içerisinden Yahyâ ibnü’l-Mübârek ibni’l-Muğîra El-

Yezîdî’den, kırâet’i, öğrenmişdir. Buna göre Ebû Amr’dan, kırâet’i, 

vâsıta-i sened ile almışdır” der. 
 

     Ahmed ibn-i Ferah da, “Dûrî’den -Kur’ân hakkında ne dersiniz?- 

diye süâl ettim. O da cevâben -Kur’ân, Kelâmü’llâh’dır. Ğayr-i 

mahlûk’dur- dedi” der. 
 

     İmâm Ebû Amr’dan kırâet rivâyetinde bulunan Ed-Dûrî’nin de iki 

tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( ابو الزعراء   :Ebu’z-Ze’râ’), diğeri de         

( ابن فرح   :İbn-i Ferah) dır. 

 

     a-Ebu’z-Ze’râ’: Sika ve muhakkıkîn’den olup Hicrî (280) târihlerinde 

vefât etmişdir. 
 

     b-İbn-i Ferah: Bu da sika’dan olup tefsîr’de âlim idi. Hicrî (303) 

târihinde vefât etmişdir. 

 

     B-Es-Sûsî: Asıl ismi, ( أبو شَيب صاحل بن زياد السوسى الرقى   :Ebû Şuayb 

Sâlih ibn-i Ziyâd Es-Sûsî Er-Rakkî) dir. Remzi ( ى   :Yâ’) dır. Kendisi 

sika’dan olup yetmiş yıl kadar yaşamışdır. Muharrîr ve zabd melekesi 

kuvvetli bir zât idi. Hicrî (261) târihinde vefât etmişdir. 
 

     Es-Sûsî, İmâm Ebû Amr’ın kırâet’ini, -ardan ve semâen- vâsıta-i 

sened ile rivâyet etmişdir ki: Es-Sûsî, Yahyâ ibnü’l-Mübârek ibni’l-

Muğîra El-Yezîdî’den rivâyet etmiş; O da -ya’nî El-Yezîdî de, kırâet’de 

imâm olan Ebû Amr’dan rivâyet etmişdir. 
 

     İmâm Ebû Amr’dan kırâet rivâyetinde bulunan Es-Sûsî’nin de iki 

tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( ابن جرير   :İbn-i Cerîr), diğeri de                  

( ابن جهوب   :İbn-i Cümhûr) dur. 

 

     a-İbn-i Cerîr: Arabî ilimlerde mâhir bir zât olup Hicrî (316) 

tarihlerinde vefât etmişdir. 
 

     b-İbn-i Cümhûr: Sika’dan olup Hicrî (300) târihlerinde vefât etmişdir. 
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     4-İmâm İbn-i Âmir 
 

     İsmi, ( عبد الل بن عامر أبو عمران اليحصِب الدمشقى الشامى   :Abdü’llâh İbn-i 

Âmir Ebû İmrân El-Yahsubî Ed-Dimeşkî -Eş-Şâmî-) dir. Kendisi,            

(  Yahsub) a mensûb olduğu için, “El-Yahsubî” diye nisbet: َيصب 

edilmişdir. Künyesinde, ihtilâf vâkî’ olmuşdur ki en sahîh olanı,               

( أبو عمران   :Ebû imrân) dır. Kırâet’de, Şâm (Dimeşk) ehlinin imâmı olup 

remzi ( ك   :Kâf) dır. Kırâet, kendisinde müntehî olur ve O’nunla 

tamamlanır. Kırâet’i, ba’zı Sahâbe-i Kirâm ile bir çok Tâbiîn’den 

öğrenmişdir. Kendisi, Tâbiîn’den olup Hicrî (21) veyâ (8) târihlerinde 

doğmuş ve (118) târihinde, Âşûrâ’ gününde, Şâm’da vefât etmişdir. 

Uzun seneler Şâm’da Câmi’ü’l-Emevî’de imâmet vazîfesini îfâ’ 

etmişdir. Değerli bir âlim olup aynı şehirde (Şâm’da) kadı’lık da 

yapmışdır. Kurrâ’-i Seb’a’dan dördüncüsüdür. 
 

     İmâm ibn-i Âmir, kırâet’i, muhakkıkîn ındinde hilâfsız olarak, 

Muğîra ibn-i Ebî Şihâb El-Mahzûmî ve Ebu’d-Derdâ’ Uveymir ibn-i 

Zeyd ibn-i Kays’dan öğrenip rivâyet etmişdir.
341

 Muğîra ibn-i Şihâb El-

Mahzûmî ise, Usmân ibn-i Affân’dan; Usmân ibn-i Affân ve Ebu’d-

Derdâ’ da, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleuhi ve sellem’den öğrenip 

rivâyet etmişlerdir.
342

 
 

     Muhammed ibn-i Cerîr Ed-Daberî, İmâm ibn-i Âmir’in kırâet’deki bu 

senedi hakkında, bir takım menfi’ hukümler ileri sürerek i’tirâz eder ki 

bu i’tirâzlar, İslâm ulemâ’sı tarafından iyi karşılanmamış ve mu’teber 

görülmemişdir.
343

 
 

     Bu huûsda, Cezerî, “Bu i’tirâzların hepsi, tamâmen hatâ ve yanlışdır” 

der. Sehâvî de, -Şâdıbî’den naklen-, “Sakın hâ, Ed-Daberî’nin, İbn-i 

Âmir’e karşı olan ta’nına i’tibâr etme” der ve buna ilâveten de “Hem 

nasıl olur ki… Koskoca bir Şâm ulemâ’sı, aslı yok bir kırâet üzerine 

icmâ’ ederek ona tâbi’ olabilirler?... Hattâ küçük bir emri, inceden inceye 

                                                 
341 -İmâm ibn-i Âmir’in senedlerinde, bunlardan başka kimselerin de olduğu söylenmiş ise de, 
Cezerî’ye göre en sahîh olanı bunlardır ki bunun doğruluğunu, Hâfız Ebû Amr Ed-Dânî, isbât 

etmişdir. 

      En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, cüz’, 1. ss 144. İbn-i Cezerî. 
      Mevdûâtü’l-Ulûm,C.1.ss.476-480. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
342 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr,Cüz’,1.ss.144. İbn-i Cezerî. 
343 -Ed-Daberî’nin, İbn-i Âmir’in kırâet’deki senedi için ileri sürmüş olduğu menfi’ hukümler 
hakkında bak: 

      Mevdûâtü’l-Ulûm, C.1.ss.476-480. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
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tetkîk etmek âdetleri olduğu halde, buna nasıl meydân verebilirler?. 

Böyle bir ta’n, tamâmen hatâ ve yanlışdır” der.
344

 
 

     Ebû Ali Ehvâzî de, “İbn-i Âmir, âlim bir imâmdır. Naklinde sika’dır. 

Ârif ve kuvvetli hıfz sâhibi, dînine sâdık, nakli sahîh ve kavli fasih olan 

bir zât’dır. İlminde meşhûrdur. Bütün işlerde, O’nun fikri alınırdı” der. 
 

     İmâm ibn-i Âmir Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi       

( هشام   :Hişâm), diğeri de ( ابن ذكوان   :İbn-i Zekvân) dır. 

 

     A-Hişâm: Asıl ismi, ( ابو الوليد هشام بن عماب السلمى الدمشقى   :Ebu’l-

Velîd Hişâm ibn-i Ammâr Es-Selemî Ed-Dimeşkî) dir. Remzi ( ل   :Lâm) 

dır. Hicrî (151) târihinde doğmuş ve (245) veyâ (244) târihinde vefât 

etmişdir. Kendisi, sika’dan olup Şâm ehlinin imâm ve hatîbi, âlimi, 

muhaddis ve müftî’si idi. Nakl, ilm, fesâhat, rivâyet, fehm ve dirâyet’de 

meşhûr bir zât’dır. Nâsın ekseriyeti, kırâet ve hadîs’de, kendisine 

mürâcaat ederlerdi. Kırâet’i, bir çok kimselerden -ardan- öğrenmişdir. 
 

     Hişâm, İmâm ibn-i Âmir’in kırâeti’ni, vâsıta-i sened ile rivâyet 

etmişdir. Şöyle ki: Hişâm, Ebû Süleymân Eyyûb İbn-i Temîm Et-

Temîmî Ed-Dimeşkî’den, Ebu’d-Dahhâk Irak ibn-i Hâlid El-Mezzî Ed-

Dimeşkî’den, Ebû Muhammed Süveyd ibn-i Abdü’l-azîz ibn-i Nümeyr 

El-Vâsidî’den ve Ebu’l-Abbâs Sadeka ibn-i Hâlid Ed-Dimeşkî’den 

öğrenip rivâyet emişdir. 
 

     Bunlardan Eyyûb ibn-i Temîm, Irak ibn-i Hâlid, Süveyd ibn-i Abdü’l-

azîz ve Sadeka ibn-i Hâlid de, Ebû Amr Yahyâ ibnü’l-Hâris                

Ez-Zimârî’den; Yahyâ ibnü’l-Hâris Ez-Zimârî ise, kırâet’de ehl-i Şâm 

imâmı olan Abdü’llâh ibn-i Âmir’den öğrenip rivâyet etmişdir.
345

 
 

     İmâm ibn-i Âmir’den kırâet rivâyetinde bulunan Hişâm’ın da iki 

tarîkî vardır ki bunlardan birisi ( حلوان   :Hulvânî), diğeri de                       

( داجون   :Dâcûnî) dir. 

 

     a-Hulvânî: sika’dan olup Hicrî (250) târihinde vefât etmişdir. -Bu 

Hulvânî, İmâm Nâfi’nin birinci râvîsi olan Kâlûn’un ikinci tarîk’ı olan 

Hulvânî’dir ki her iki râvînin de, tarîk’ı olmuşdur-. 
 

                                                 
344 -Mevdûâtü’l-Ulûm,C.1.ss.476-480. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
345 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.143-144. İbn-i Cezerî. 
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     b-Dâcûnî: Bu da sika’dan olup nakli ve zabd melekesi çok güzel olan 

bir imâmdır. Hicrî (324) târihinde, Raceb ayında vefât etmişdir. 

 

     B-İbn-i Zekvân: Asıl ismi, ( أبو عمرو عبد الرحن بن احد بن بشر بن ذكوان
 Ebû Amr Abdü’r-rahmân ibn-i Ahmed ibn-i Bişr İbn-i:القرشى الدمشقى

Zekvân El-Kuraşî Ed-Dimeşkî) dir. Remzi ( م   :Mîm) dir. Şâm 

kârî’lerinin şeyhi ve Şâm câmi’i olan Câmi’u’l-Emevî’nin imâmı idi. 

Hicrî (173) târihinde Âşûrâ’ gününde doğmuş ve (242) târihinde Şevvâl 

ayında vefât etmişdir. Ebû Süleymân Eyyûb ibn-i Temîm Et-Temîmî 

Ed-Dimeşkî’nin vefâtından sonra, kırâet imâmlığı, kendisinde müntehî 

olmuşdur. Hocası olan bu zât’dan, kırâet’i, -ardan- öğrenmişdir. 
 

     İbn-i Zekvân, İmâm ibn-i Âmir’in kırâeti’ni, vâsıta-i sened ile rivâyet 

etmişdir. Şöyle ki: İbn-i Zekvân, Eyyûb ibn-i Temîm’den; Eyyûb ibn-i 

Temîm de, Ebû Amr Yahyâ ibnü’l-Hâris Ez-Zimârî’den; Yahyâ 

ibnü’l-Hâris Ez-Zimârî ise, kırâet’de ehl-i Şâm imâmı olan Abdü’llâh 

ibn-i Âmir’den öğrenip rivâyet etmişdir.
346

 
 

     Ebû Zer’a Ed-Dimeşkî, İbn-i Zekvân hakkında, “İbn-i Zekvân’ın 

zamânında Irak, Hicâz, Şâm, Mısır ve Hurâsân’da İbn-i Zekvân’dan daha 

iyi kırâet bilen bir kimse yok idi” der.
347

 
 

     İmâm ibn-i Âmir’den kırâet rivâyetinde bulunan İbn-i Zekvân’ın da 

iki tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( أخفش   :Ahfeş), diğeri de                    

( صوبى   :Sûrî) dir. 

 

     a-El-Ahfeş: Sika, zabd melekesi kuvvetli ve Şâm kârî’lerinin 

kırâet’de imâmı olup Hicrî (292) târihinde vefât etmişdir. 
 

     b-Es-Sûrî: Zabd melekesi kuvvetli ve kârî’lerin imâmı idi. Hicrî (307) 

târihinde Şâm’da vefât etmişdir. 

 

     5-İmâm Âsım 
 

     İsmi, ( أبو بكر عاصم بن أِب النجود السدى الكوف   :Ebû Bekr Âsım ibn-i 

Ebi’n-Necûd El-Esedî El-Kûfî) dir. Kûfe kârî’lerinin kırâet’de imâmı 

                                                 
346 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.143-144. İbn-i Cezerî. 
347 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.145. İbn-i Cezerî. 

      Mevzûâtü’l-Ulûm, C.1.ss.476-480. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
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olup remzi ( ن   :Nûn) dur. Kendisi, Kurrâ’-i Seb’a’dan beşincisi olup 

Kûfe’lidir. Hicrî (127) veyâ (128) târihinde Kûfe’de veyâ Şâm’a 

giderken Semâve’de vefât etmişdir. Büyük bir imâm olup Ebû Abdü’r-

rahmân Es-Selemî’nin vefâtından sonra, Kûfe’de, riyâset-i kırâet 

kendisinde nihâyet bulmuşdur. Fâdıl, fasîhu’l-lisân ve Kur’ân okumakda 

-ses bakımından- nâsın en güzeli idi. Kendisi, Tâbiîn’den olup fesâhat, 

itkân, tahrîr ve tecvîd’i ğâyet iyi bilirdi. Hadîs sâhasında da, sika bir 

râvîdir. 

 

     İmâm Âsım, kırâet’i, Ebû Abdü’r-rahmân Abdü’llâh ibn-i Habîb ibn-i 

Rabîa Es-Selemî’den, Ebû Meryem Zerr ibn-i Hubeyş ibn-i Hubâşe El-

Esedî’den ve Ebû Amr Sa’d ibn-i İlyâs Eş-Şeybânî’den öğrenip rivâyet 

etmişdir.  

 

     Bunlardan Ebû Abdü’r-rahmân Abdü’llâh ibn-i Habîb ibn-i Rabîa Es-

Selemî, Abdü’llâh ibn-i Mes’ûd’dan, Usmân ibn-i Affân’dan, Ali ibn-i 

Ebî Tâlib’den, Ubeyy ibn-i Ka’b’dan ve Zeyd ibn-i Sâbit’den; 

 

     Ebû Amr Sa’d ibn-i İlyâs Eş-Şeybânî de, Abdü’llâh ibn-i 

Mes’ûd’dan; 

 

     Abdü’llâh ibn-i Mes’ûd, Usmân ibn-i Affân, Ali ibn-i Ebî Tâlib, 

Ubeyy ibn-i Ka’b ve Zeyd ibn-i Sâbit ise, Hazreti Muhammed 

sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den öğrenip rivâyet etmişlerdir.
348

 

 

     Ebû Bekr ibn-i Ayyâş, İmâm Âsım hakkında, “Ebû İshâk Es-

Sübey’î’den işittim. -Kur’ân’ı, Âsım’dan daha iyi okuyan bir kimseyi 

görmedim” derdi.
349

 

 

     Abdü’llâh ibn-i Ahmed ibn-i Hanbel de, “Babama, Âsım’dan süâl 

ettim. O da -Sika ve sâlih bir insandır- dedi.
350

 Tekrâr, -Hangi kırâet, 

sizce daha muhabbetlidir?- dedim. O da -Ehl-i Medîne kırâeti. Eğer o 

olmazsa Âsım kırâeti- dedi” der.
351

 

 

     İmâm Âsım Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi                        

( أبو بكر شَبة   :Ebû Bekr Şu’be), diğeri de ( حفص   :Hafs) dır. 

                                                 
348 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.155. İbn-i Cezerî. 
349 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.155. İbn-i Cezerî. 
350 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.155. İbn-i Cezerî. 
351 -Mevdûâtü’l-Ulûm,C.1.ss.480-482. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
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     A-Ebû Bekr Şu’be: Asıl ismi, ( أبو بكر شَبة بن عياش السدى الكوف   : 

Ebû Bekr Şu’be ibn-i Ayyâş El-Esedî) dir. Remzi ( ص   :Sâd) dır. 

İsminde, -ulemâ’ arasında- onüç’den fazla ihtilâf vâki’ olmuşdur ki en 

sahîh olanı ( شَبة   :Şu’be) dir.
352

 Bu bakımdan (Şu’be) ismi ile 

ma’rûfdur. Hicrî (95) târihinde doğmuş ve (193) târihinde vefât etmişdir. 

İlmi ile âmil âlim bir imâm idi. 
 

     Ebû Bekr Şu’be ibn-i Ayyâş, İmâm Âsım’ın kırâeti’ni, doğrudan 

doğruya kendisinden -ya’nî Kûfe imâmı olan İmâm Âsım’dan- öğrenip 

rivâyet etmişdir.
353

 
 

     İmâm Âsım’dan kırâet rivâyetinde bulunan Ebû Bekr Şu’be ibn-i 

Ayyâş’ın da iki tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( َيِي بن آدم   :Yahyâ ibn-i 

Âdem), diğeri de ( الَليمى   :El-Uleymî) dir. 

 

     a-Yahyâ ibn-i Âdem: Büyük bir imâm olup Hicrî (233) târihinde 

vefât etmişdir. 
 

     b-El-Uleymî: Kırâeti sahîh ve zabd melekesi kuvvetli bir imâm olup 

sika’dan idi. Hicrî (243) târihinde vefât etmişdir. 

 

     B-Hafs: Asıl ismi, ( أبو عمرو حفص بن سليمان بن املغْية السدى الكوف البزاز  
: Ebû Amr Hafs ibn-i Süleymân ibnü’l-Muğîra El-Esedî El-Kûfî El-

Bezzâz) dır. Remzi ( ع   :Ayn) dır. Kendisi, bez satıcısı olduğu için “El-

Bezzâz” ismi verilmişdir. Hicrî (90) târihinde doğmuş ve -sahîh kavle 

göre- (180) târihinde vefât etmişdir. İmâm Âsım’ın kırâeti’ni,           -

İmâm Âsım’ın ashâbının içerisinde- en iyi bilenlerden idi. Bir müdded 

Bağdâd ve Mekke’de oturmuş, oralarda kırâet ile meşkûl olmuşdur. 

İmâm Âsım’ın üvey oğludur. 
 

     Hafs ibn-i Süleymân, İmâm Âsım’ın kırâeti’ni, doğrudan doğruya 

kendisinden -ya’nî Kûfe imâmı ve kârî’i olan İmâm Âsım’dan- öğrenip 

rivâyet etmişdir.
354

 
 

                                                 
352 -Ebû Bekr Şu’be İbn-i Ayyâş’ın ismindeki bu ihtilâflar için bak: Mevdûâtü’l-Ulûm,C.1.ss.480-

482. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
353 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.155. İbn-i Cezerî. 
354 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.155. İbn-i Cezerî. 
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     Yahyâ ibn-i Mu’în, Hafs ibn-i Süleymân hakkında, “Kırâet-i 

Âsım’dan rivâyet olunan sahîh rivâyet, Rivâyet-i Hafs’dır. Çünkü Hafs, 

Kırâet-i Âsım’ı, en iyi bilen bir zât idi” der.
355

 
 

     Ed-Dânî de, “Kırâet-i Âsım’ı öğrenip -tilâvet yolu ile- halka neşr 

eden, Hafs’dır” der. 
 

     İmâm âsım’dan kırâet rivâyetinde bulunan Hafs ibn-i Süleymân’ın da 

iki tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( عبيد بن الصباح   :Ubeyd ibnü’s-

Sabbâh), diğeri de ( عمرو بن الصباح   :Amr ibnü’s-Sabbâh) dır. 

 

     a-Ubeyd ibnü’s-Sabbâh: Sâlih ve zabd melekesi kuvvetli bir kârî’ 

olup Hicrî (235) târihinde vefât etmişdir.  
 

     b-Amr ibnü’s-Sabbâh: Bu da zabd melekesi kuvvetli bir kârî’ olup 

Hicrî (221) târihinde vefât etmişdir. 
 

 

     6-İmâm Hamze 

 

     İsmi, ( ابو عمابة حزة بن حبيب بن عمابة الكوف الزيات   :Ebû Ammâra Hamze 

ibn-i Habîb ibn-i Ammâra El-Kûfî Ez-Zeyyât) dır. Zeytin yağı ticâreti 

ile meşkul olduğu için “Ez-Zeyyât” ismi ile de şöhret bulmuşdur. 

Kur’ân’dan başka ilimler ile de -bi’l-hâssa İlmü’l-Ferâid ve Arab dili ile 

de- meşkûl olmuş ve onlar hakkında da büyük bir vukûf peydâ etmişdir. 

Kurâ’-i Seb’a’dan altıncısı olup remzi ( ف   :Fâ’) dır. Kırâet’de, İmâm 

Âsım ve El-A’meş’den sonra, Kûfe ehlinin imâmı olmuşdur. Aynı 

zamanda Hadîs hâfızı idi. Hicrî (80) târihinde doğmuş ve -sahîh kavle 

göre- (156) târihinde Hilvân’da vefât etmişdir ki kabri oradadır. Sinni 

sebebi ile Sahâbe’ye yetişebilmişdir. Hattâ ba’zı sahâbe’yi görmüş 

olması da ihtimâl dâhilindedir. Kendisi, sika olup her bakımdan âlim ve 

ârif bir zât idi. Irak ileri gelenlerini Kûfe’ye celb ederek feyz alır feyz 

verirdi. 

 

     İmâm Ebû Hanîfe, İmâm Hamze’ye, “İki şey’ vardır ki onlarda, bize 

ğâlibsin. Biz senin ile onlar hakkında münâzaa etmeyiz. Onlardan birisi 

Kur’ân, diğeri de Ferâid’dir” demişdir.
356

 

                                                 
355 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.156. İbn-i Cezerî. 
356 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.166. İbn-i Cezerî. 

      Mevdûâtü’l-Ulûm,C.1.ss.482. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
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     Süfyân-i Sevrî de, İmâm Hamze hakkında, “Hamze, bütün nâs 

üzerine -Kur’ân ve Ferâid’de- ğâlib olmuşdur” der. 
 

     İmâm Hamze, kırâet’i, -ardan- Ebû Muhammed Süleymân ibn-i 

Mihrân El-A’meş’den öğrenip rivâyet etmişdir. Aynı zamanda, Ebû 

Hamze Humrân ibn-i A’yen’den, Ebû İshâk Amr ibn-i Abdü’llâh Es-

Sübey’î’den, Muhammed ibn-i Abdu’r-rahmân İbn-i Ebî Leylâ’dan, 

Ebû Muhammed Talha ibn-i Masraf El-Yâmî’den ve Ebû Abdü’llâh 

Ca’feru’s-Sâdık ibn-i Muhammed El-Bâkır ibn-i Zeyni’l-Âbidîn’den 

de öğrenip rivâyet etmişdir.  
 

     Bunlardan El-A’meş ve Talha, Ebû Muhammed Yahyâ ibn-i Vessâb 

El-Esedî’den; Yahyâ ibn-i Vessâb El-Esedî ise, Ebû Şibl Alkame ibn-i 

Kays’dan, El-Esved ibn-i Yezîd ibn-i Kays’dan, Zerr ibn-i 

Hubeyş’den, Zeyd ibn-i Veheb’den, Ubeyd ibn-i Amr Es-Selmânî’den 

ve Mesrûk ibnü’l-Ecda’dan; 
 

     Humrân ibn-i A’yen, Ebu’l-Esved Ed-Deylemî’den, Ubeyd ibn-i 

Nudayle’den ve Muhammed El-Bâkır’dan; Ubeyd ibn-i Nudayle ise, 

Alkame ibn-i Kays’dan; 
 

     Ebû İshâk, Ebû Abdü’r-rahmân Es-Selemî’den, Zerr ibn-i 

Hubeyş’den, Âsım ibn-i Dumra’dan, El-Hâris ibni Abdü’llâh El-

Hemedânî’den; Âsım ve El-Hâris ise, Ali ibn-i Ebî Tâlib’den; 
 

     İbn-i Ebî Leylâ, El-Minhâl ibn-i Amr’dan ve ğayrisinden; El-Minhâl 

ise, Saîd ibn-i Cübeyr’den; Saîd ibn-i Cübeyr de, Abdü’llâh ibn-i 

Abbâs’dan; 
 

     Alkame ibn-i Kays, El-Esved ibn-i Yezîd, Zeyd ibn-i Veheb, Mesrûk 

ibnü’l-Ecda’, Âsım ibn-i Dumra ve El-Hâris de, Abdü’llâh ibn-i 

Mes’ûd’dan;
357

 
 

     Ca’feru’s-Sâdık, babası Muhammed El-Bâkır’dan; El-bâkır, babası 

Zeynü’l-Âbidîn’den; Zeynü’l-Âbidîn, babası El-Huseyn’den, El-Huseyn 

ise, babası Ali ibn-i Ebî Tâlib’den; 
 

     Ali ibn-i Ebî Tâlib ve Abdü’llâh ibn-i Mes’ûd ise, Hazreti 

Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den öğrenip rivâyet 

etmişlerdir.
358

 

                                                 
357 -Zerr ibn-i Hubeyş ile Ebû Abdü’r-rahmân Es-Selemî’nin, kırâet’i, kimlerden öğrendiği, İmâm 
Âsım bahsinde; Abdü’llâh ibn-i Abbâs’ın senedi de, İmâm İbn-i Kesîr bahsinde zikr edilmişdir. 
358 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.165. Ebu’l-Hayr İbnü’l-Cezerî. 
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     İmâm Hamze Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi                

( خلف   :Halef), diğeri de ( خالد   :Hallâd) dır. 

 

     A-Halef: Asıl ismi ( أبو ُممد خلف بن هشام البزاب البغدادى   :Ebû 

Muhammed Halef ibn-i Hişâm El-Bezzâr El-Bağdâdî) dir. Remzi          

ض  ) :Dâd) dır. Kendisi, Bağdâd’lı olup Hicrî (150) târihinde doğmuş ve 

(229) târihinde Bağdâd’da vefât etmişdir. On yaşında iken Kur’ân-ı 

Kerîm’i hıfz etmiş ve onüç yaşında iken de talebe okutmaya başlamışdır. 

Kendisi sika’dan olup âlim, zâhid, âbid ve fâdıl bir zât idi. 
 

     Halef, İmâm Hamze’nin kırâeti’ni, vâsıta-i sened ile rivâyet          

etmişdir. 
359

 Şöyle ki: Halef, Ebû Îsâ Süleym ibn-i Îsâ El-Kûfî’den; 

Süleym ibn-i Îsâ El-Kûfî ise, kırâet’de Kûfe imâmı olan İmâm 

Hamze’den öğrenip rivâyet etmişdir.
360

 
 

     İmâm Hamze’den kırâet rivâyetinde bulunan Halef’in de, iki tarîk’ı 

vardır ki bunlardan birisi ( ادبيس اْلداد   :İdrîsü’l-Haddâd), diğeri de           

( ابن شاذان   :İbn-i Şâzân) dır. 

 

     a-İdrîsü’l-Haddâd: Sika’dan olup zabd melekesi kuvvetli ve müttekî 

bir imâmdır. Hicrî (292) târihinde vefât etmişdir. 
 

     b-İbn-i Şâzân: Bu da sika’dan olup mühaddis ve kârî’ bir zât’dır. 

Hicrî (286) târihinde vefât etmişdir. 

 

     B-Hallâd: Asıl ismi, ( أبو عيسى خالد بن خالد الشيبان الكوف   :Ebû Îsâ 

Hallâd ibn-i Hâlid Eş-Şeybânî El-Kûfî) dir. Remzi ( ق   :Gâf) dır. 

Kırâet’de, Kûfe kârî’lerinin imâmı olup sika, ârif, muhakkık, müttekî ve 

zabd melekesi kuvvetli bir zât’dır. Hicrî (220) târihinde vefât etmişdir. 

Kendisinden, bir çok kimseler -ardan- kırâet’i rivâyet etmişlerdir. 
 

     Hallâd, İmâm Hamze’nin kırâeti’ni, vâsıta-i sened ile rivâyet 

etmişdir.
361

 Şöyle ki: Hallâd, Ebû Süleym Îsâ ibn-i Îsâ El-Kûfî’den, 

                                                 
359 -Burada, vâsıta-i sened olan zât, Ebû Îsâ Süleym ibn-i Îsâ ibn-i Süleym ibn-i Âmir ibn-i Gâlib 
El-Hanefî El-Kûfî’dir. Kûfe ehlinin, kırâet’de imâmı olup zabd melekesi kuvvetli bir zât idi. Hicrî 

(187) târihinde vefât etmişdir. 

      En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.166. İbn-i Cezerî. 
360 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.165. İbn-i Cezerî. 
361 -Burada, vâsıta-i sened olan zât, -Halef’de olduğu gibi- yine Ebû Îsâ Süleym ibn-i Îsâ El-Kûfî’dir. 
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Süleym ibn-i Îsâ El-Kûfî ise, kırâet’de Kûfe imâmı olan İmâm 

Hamze’den öğrenip rivâyet etmişdir.
362

 
 

     İmâm Hamze’den kırâet rivâyetinde bulunan Hallâd’dan da, üç tarîk 

vardır ki bunlardan birisi ( ابن اْليثم   :İbnü’l-Heysim), diğeri ( الوزان   :El-

Vezzân), öbürü de ( الطلحى   :Ed-Dalhâ) dır. 

 

     a-İbnü’l-Heysim: zabd melekesi kuvvetli bir zât olup Hicrî (249) 

târihinde vefât etmişdir. 
 

     b-El-Vezzân: Hallâd’ın ashâbının en seçkinlerinden olup Hicrî (250) 
târihlerinde vefât etmişdir. 
 

     c-Ed-Dalhâ: Sika ve zabd melekesi kuvvetli bir zât olup Hicrî (252) 
târihinde vefât etmişdir. 
 

     7-İmâm Kisâî 
 

     İsmi, ( من بن فْيوز الكسائى الكوف   أبو اْلسن على بن حزة بن عبدالل بن بـمه 
:Ebu’l-Hasen Ali ibn-i Hamze ibn-i Abdü’llâh ibn-i Behmen ibn-i Fîrûz 

El-Kisâî El-Kûfî) dir. Kurrâ’-i Seb’a’dan yedincisi olup zamânında 

Kırâet’de, nâsın imâmı idi. Remzi (  Râ’) dır. Arab dili üzerinde de: ب 

büyük ihtisâsı vardır. Kûfe’nin, en meşhûr nahv âlimlerindendir. 

Hârunu’r-Raşîd zamânında, Hârunu’r-raşîd ile birlikde Hurâsân’a 

giderken “Er-Rayy” kasabasının “Ranbûye” köyünde, -tahmînen yetmiş 

yaşlarında olduğu halde- Hicrî (189) târihinde vefât etmişdir. Aynı 

seyâhatte berâber bulunan ve Ebû Hanîfe’nin de en yakın 

arkadaşlarından olan meşhûr fakîh, İmâm Muhammed ibnü’l-Hasen de, 

aynı yerde ve aynı günde vefât etmişdir. Bu büyük kayıblar üzerine çok 

müteessir olan Hârûnu’r-raşîd, “Biz, Rayy’da, fıkıh ile nahv’i, defn ettik” 

demişdir. 
 

     İmâm Kisâî, kırâet’i; -ardan- Hamze ibn-i Habîb El-Kûfî’den öğrenip 
rivâyet etmişdir ki Hamze’nin senedi -ya’nî kırâet’i, kimlerden öğrenip 
rivâyet ettiği-, İmâm Hamze bahsinde zikr edilmişdir. İmâm Kisâî’den 
de, Ahmed ibn-i Hanbel ve Yahyâ ibn-i Mu’în gibi bir çok kimseler, 
kırâet’i öğrenip rivâyet etmişlerdir. 
 

     Kezâlik, İmâm Kisâî, kırâet’i, Muhammed ibni Abdü’r-rahmân ibn-i 
Ebî Leylâ’dan ve Îsâ ibn-i Umer El-Hemedânî’den de öğrenip rivâyet 

                                                 
362 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.165. İbn-i Cezerî. 
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etmişdir. Îsâ ibn-i Umer El-Hemedânî ise, Âsım’dan, Talha ibn-i 
Masraf’dan, El-A’meş’den ve Ebû Bekr ibn-i Ayyâş’dan öğrenip rivâyet 
etmişdir.

363
 

 

     İmâm Kisâî, Ebû Bekr ibn-i Ayyâş’dan, İsmâîl ibn-i Ca’fer’den ve 
Zâide ibn-i Kaddâme’den de rivâyet-i hurûf etmişdir. Bunlardan, İsmâîl 
ibn-i Ca’fer ise, Şeybe ibn-i Nessâh’dan, Nâfi’den, Süleymân ibn-i 
Muhammed ibn-i Müslim ibn-i Cemmâz’dan ve Îsâ ibn-i Verdân’dan;

364
 

Zâide ibn-i Kaddâme ise, El-A’meş’den öğrenip rivâyet etmişdir.
365

 
 

     Buraya kadar yapılan îzah ve senedlerden anlaşıldığına göre, İmâm 
Kisâî’nin kırâeti de, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’e 
dayanmaktadır. 
 

     Yahyâ ibn-i Mu’în, İmâm Kisâî hakkında, “Ben iki gözüm ile, 

lehçe’de, Kisâî’den daha sâdık bir kimse göremedim” der.
366

 
 

     İmâm Şâfiî de, “Her kim ki -nahv’de- bilgisini iddiâ etse, o kimse, 
Kisâî’nin yetiştirdiklerindendir” der. 
 

     İmâm Kisâî Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi               
( أبو اْلابث   :Ebu’l-Hâris), diğeri de ( حفص الدوبى   :Hafsu’d-Dûrî) dir. 
 

     A-Ebu’l-Hâris: Asıl ismi, ( أبو اْلابث الليث بن خالد البغدادى   :Ebu’l-

Hâris El-Leys ibn-i Hâlid El-Bağdâdî) dir. Remzi ( س   :Sîn) dir. İmâm 

Kisâî’nin ashâbından olup sika ve zabd melekesi kuvvetli bir zât’dır. 

Hicrî (240) târihinde vefât etmişdir. 
 

     Ebu’l-Hâris, İmâm Kisâî’nin kırâeti’ni, doğrudan doğruya 
kendisinden, -ya’nî Kûfe imâmı olan İmâm Kisâî’den- öğrenip rivâyet 
etmişdir. Kendisinden de bir çok kimseler -ardan ve semâen- rivâyet-i 
kırâet etmişlerdir.

367
 

 

     İmâm Kisâî’den kırâet rivâyetinde bulunan Ebu’l-Hâris’in de, iki 

tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( ُممد بن َيِي:Muhammed ibn-i Yahyâ), 

diğeri de (  .Seleme ibn-i Âsım) dır: سلمة بن عاصم 

                                                 
363 -İbn-i Ebî Leylâ, Âsım, Talha, ve El-Ameş’in senedleri, İmâm Hamze bahsinde; Ebû Bekr ibn-i 

Ayyâş’ın senedi ise, İmâm Âsım bahsinde zikr edilmişdir. 
364 -Şeybe ile Nâfi’nin senedleri, İmâm Nâfi’ bahsinde zikr edilmişdir. Süleymân ibn-i Muhammed 

ile Îsâ ibn-i Verdân’ın senedleri de, aşağıdaki bahislerde zikr edilecekdir. 
365 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.172. İbn-i Cezerî. 
366 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.172. İbn-i Cezerî. 
367 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.172. İbn-i Cezerî. 
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     a-Muhammed ibn-i Yahyâ: Ebu’l-Hâris’in ashâbının seçkinlerinden 

olup zabd melekesi kuvvetli, muhakkık ve kârî’ bir imâm idi. Hicrî (288) 

târihinde vefât etmişdir. 
 

     b-Seleme ibn-i Âsım: Arab Dili’ne ve Nahv’e vukûf ve hâkimiyeti 

vardır. Hicrî (270) târihlerinde vefât etmişdir.  
 

     B-Hafsu’d-Dûrî: Asıl ismi, ( حفص بن عمر أبو عمر الدوبى البغدادى   :Hafs 

ibn-i Umer Ebû Umer Ed-Dûrî El-Bağdâdî) dir. Remzi ( ت  :Tâ’) dır. Bu 

zât, İmâm Ebû Amr’ın râvîleri arasında ismi geçen Hafs ibn-i Umer Ed-

Dûrî’dir. Kendisi, her iki imâmın da -ya’nî hem İmâm Ebû Amr’ın, hem 

de İmâm Kisâî’nin- râvîsi olmuşdur. Her iki imâmdaki remzi, ayrı 

ayrıdır. Tercüme-i hâline âid bilgi, İmâm Ebû Amr bahsinde zikr 

edilmişdir. 
 

     Hafsu’d-Dûrî, İmâm Kisâî’nin kırâeti’ni, doğrudan doğruya 

kendisinden -ya’nî Kûfe imâmı olan İmâm Kisâî’den- öğrenip rivâyet 

etmişdir.
368

 Kendisinden de bir çok kimseler, rivâyet-i kırâet etmişlerdir. 
 

     İmâm Kisâî’den kırâet rivâyetinde bulunan Hafsu’d-Dûrî’nin de, iki 

tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( صمي ِب  النُّ جَفر بن ُممد   :Ca’fer ibn-i 

Muhammed En-Nusaybî), diğeri de ( أبو عثمان الضرير   :Ebû Usmân Ed-

Darîr) dir. 
 

     a-Ca’fer ibn-i Muhammed En-Nusaybî: Kırâet’de, Nusaybin şeyhi 

olup Hicrî (307) târihlerinde vefât etmişdir. 
 

     b-Ebû Usmân Ed-Darîr: Zabd melekesi kuvvetli bir kârî’ olup Hicrî 

(310) târihlerinde vefât etmişdir. 

           
     Buraya kadar zikr olunan şahıslar, Kırâet-i Seb’a imâmları ile 

bunların râvîleri ve bu râvîlerin tarîk’leridir. Bu yedi imâma, “Eimme-i 

Seb’a” da denir. 
 

     Mütevâtir Kırâet imâmlarından “Eimme-i Aşere’den” geriye kalan 

üç imâm da şunlardır:
369

 

                                                 
368 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.172. İbn-i Cezerî. 
369 -Bu üç imâmın rivâyet ettiği kırâet de, -yukarıda anlatıldığı gibi- Mütevâtir Kırâet’lerdendir. 

Fakat Kırâet-i Seb’a derecesinde değildir. Bununla berâber ulemâ’, bu üç imâmın kırâeti’nden her 
hangi biri ile de namaz kılınabileceğine cevâz vermişlerdir. Bunun için bu üç kırâet’den birisi ile 

kılınan namaz, sahîh olup fâsid olmaz. 
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     8-İmâm Ebû Ca’fer 
 

     İsmi, ( أبو جَفر يزيد بن القَقاع املخزومى املدن   :Ebû Ca’fer Yezîd ibnü’l-

Ka’kâ’ El-Mahzûmî El-Medenî) dir. Kurrâ’-i Aşere’den sekizincisi olup 

remzi ( جع   :Cim ve Ayn) dır. Kırâet’de, Medîne-i Münevvere 

kârî’lerinin imâmı olup Tâbiîn’in büyüklerindendir. Hicrî (130) veyâ 

(132) târihinde, Medîne-i Münevvere’de vefât etmişdir. Kendisi, takvâ 

sâhibi bir zât olup kırâet’i, Sahâbî’lerden öğrenmişdir. 
 

     İmâm Ebû Ca’fer, kırâet’i, mevlâsı (efendisi)
370

 olan Abdü’llâh ibn-i 

Ayyâş ibn-i Rabîa El-Mahzûmî’den, Abdü’llâh ibn-i Abbâs El-

Hâşimî’den ve Ebû Hurayra Abdü’r-rahmân ibn-i Sahr Ed-Dûsî’den 

öğrenip rivâyet etmişdir.
371

 
 

     Bunlardan Abdü’llâh ibn-i Ayyâş, Ubeyy ibn-i Ka’b’dan; Abdü’llâh 

ibn-i Abbâs ve Ebû Hurayra da, Ubeyy ibn-i Ka’b ile Zeyd ibn-i 

Sâbit’den; Ubeyy ibn-i Ka’b ile Zeyd ibn-i Sâbit ise, Hazreti Muhammed 

sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den öğrenip rivâyet etmişlerdir.
372

 
 

     Cezerî, Ebû Ca’fer kırâeti’nin sahîh olduğunu söyleyerek “Bu kırâeti, 

ta’n edene veyâ şâzz’lardan sayana teaccüb ederim. Bunun ile Kırâet-i 

Seb’a arasında bir fark yokdur” der. 
 

     Ya’kûb ibn-i Ca’fer ibn-i Ebî Kesîr de, “Medîne-i Münevvere’de, 

nâsın imâmı, Ebû Ca’fer idi” der. 
 

     İmâm Mâlik de, “Ebû Ca’fer, sâlih bir insan idi” der.
373

 
 

     İmâm Ebû Ca’fer Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi      

( ابن وبدان   :İbn-i Verdân), diğeri de ( ابن جاز   :İbn-i Cemmâz) dır. 

                                                 
370 -Mevlâ: Köle âzad eden. Bir kimse bir köleyi veyâ bir câriyeyi âzad edip o kimseyi hürriyetine 

kavuşturursa o kimse, âzad  edilen o kimsenin mevlâsı (efendisi) olur. 
371 -Ba’zı kayıtlarda, “Ebû Ca’fer, kırâet’i, doğrudan doğruya Zeyd ibn-i Sâbit’den de okumuşdur” 

denilir. Cezerî, bu husûsun muhtemel ve doğru olabileceği kanaatindedir. Çünkü “Ebû Ca’fer, küçük 

iken Ümmühâtü’l-Mü’minîn’den Ümmü Seleme radıye’llâhü anhâ’ya getirilmiş ve o da Ebû 
Ca’fer’in başını mesh ederek O’na hayır duâ etmişdir. Aynı zamanda Abdü’llâh ibn-i Umer ibnü’l-

Haddab ile de namaz kılmışdır” der. 

      Ez-Zehebî ise, bu iddiâyı redd ederek Ebû Ca’fer’in, Zeyd ibn-i Sâbit’den kırâet’i öğrendiğinin 
doğru olmadığını söyler. 

      En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.178. İbn-i Cezerî. 

      A.Ü.İlâhiyat Fakültesi Usûl-i Tefsîr Notları,ss.37. Prof. M.Tayyib Okiç. 
372 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.178. İbn-i Cezerî. 
373 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.178. İbn-i Cezerî. 



 206 

     A-İbn-i Verdân: Asıl ismi, ( أبو اْلابث عيسى بن وبدان املدن   :Ebu’l-Hâris 

Îsâ ibn-i Verdân El-Medenî) dir. Remzi ( عى   :Ayn ve Ya’) dır. 

Kırâet’de, Medîne-i Mnevvere kârî’lerinin baş imâmı olup zabd melekesi 

kuvvetli ve muhakkık bir zât idi. Hicrî (160) târihlerinde vefât etmişdir. 
 

     İbn-i Verdân, İmâm Ebû Ca’fer’in kırâeti’ni, doğrudan doğruya 

kendisinden -ya’nî kırâet’de Medîne-i Münevvere kârî’lerinin imâmı 

olan Ebû Ca’fer’den- öğrenip rivâyet etmişdir.
374

 
 

     İmâm Ebû Ca’fer’den kırâet rivâyetinde bulunan Îsâ İbn-i Verdân’ın 

da, iki tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( الفضل   :El-Fadl), diğeri de            

( هبة الل   :Hibetü’llâh) dır. 

 

     a-El-Fadl: Âlim, sika ve büyük bir imâm olup Hicrî (290) târihinde 

vefât etmişdir. 
 

    b-Hibetü’llâh: Zabd melekesi kuvvetli, itkân ve adâleti ile meşhûr bir 

kârî’ olup Hicrî (350) târihlerinde vefât etmişdir. 

 

     B-İbn-i Cemmâz: Asıl ismi, ( سليمان بن مسلم بن جاز الزهرى املدن  
:Süleymân ibn-i Müslim ibn-i Cemmâz Ez-Zührî El-Medenî) dir Remzi    

( جم   :Cîm ve Mîm) dir. Kırâet’de, Medîne-i Münevvere kârî’lerinin 

imâmı olup zabd melekesi kuvvetli bir zât idi. Hicrî (170) veyâ (175) 

târihlerinde vefât etmişdir. 
 

     İbn-i Cemmâz, İmâm Ebû Ca’fer’in kırâeti’ni doğrudan doğruya 

kendisinden -ya’nî kırâet’de Medîne-i Münevvere kârî’lerinin imâmı 

olan Ebû Ca’fer’den- öğrenip rivâyet etmişdir.
375

 
 

     İmâm Ebû Ca’fer’den kırâet rivâyetinde bulunan İbn-i Cemmâz’ın da 

iki tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( اْلاْشى   :El-Hâşimî), diğeri de                  

( أبو عمرو الدوبى   :Ebû Amr Ed-Dûrî) dir. 

     a-El-Hâşimî: Sika ve zabd melekesi kuvvetli bir kârî’ olup Hicrî 

(219) târihinde, Bağdâd’da vefât etmişdir. 

                                                 
374 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.178. İbn-i Cezerî. 
375 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’.1.ss.178. İbn-i Cezerî. 
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     b-Ebû Amr Ed-Dûrî: Bu da, sıka ve zabd melekesi kuvvetli bir zât 

olup Hicrî (246) târihinde vefât etmişdir. -Bu zât, İmâm Ebû Amr 

bahsinde zikri geçen ve İmâm Ebû Amr’ın birinci râvîsi olan Ed-

Dûrî’dir. Kendisi, hem İmâm Ebû Amr’ın râvîsi, hem de İmâm Ebû 

Ca’fer’den ibn-i Cemmâz’ın tarîk’ı olmuşdur-. 
 

     9-İmâm Ya’kûb 
 

     İsmi, ( أبو ُممد يَقو ِ بن اسحاق اْلضرمى البصرى   :Ebû Muhammed 

Ya’kûb ibn-i İshâk El-Hadramî El-Basrî) dir. Kendisi, Basra’lı olup 

zamânının en kudretli âlimlerindendir. Kırâet’de, Basra’lıların imâmı 

olup Kurrâ’-i Aşere’den dokuzuncusudur. Remzi ( يع   :Yâ’ ve Ayn) dır. 

Kırâet’i, en çok Basra’da revaç bulmuşdur. Nahv ilminde de büyük 

vukûfu vardır. Seksen veyâ seksensekiz yıl kadar yaşamış olup Hicrî 

(205) târihinde vefât etmişdir. İmâm Ebû Amr’dan sonra Riyâset-i 

Kur’ân, kendisinde müntehî olmuşdur. Basra Câmiî’nin imâmı olup 

âlim, sâlih ve sika bir zât idi. Kırâet’i, -ardan- bir çok kimselerden 

öğrenmişdir. Kendisinden de, bir çok kimseler -ardan- rivâyet-i kırâet 

etmişlerdir. 
 

     İmâm Ya’kûb, kırâet’i, Ebu’l-Münzir Selâm ibn-i Süleymân El- 

Müznî’den, Şihâb ibn-i Şerîfe’den, Ebû Yahyâ Mehdî ibn-i Meymûne 

El-Mu’vilî’den ve Ebu’l-Eşheb Ca’fer ibn-i Hayyân El-U’dâridî’den 

öğrenip rivâyet etmişdir. 
 

     Bunlardan Selâm ibn-i Süleymân, İmâm Âsım El-Kûfî’den, İmâm 

Ebû Amr’dan,
376

  Ebu’l-Müceşşer Âsım ibnü’l-A’câc El-Cuhdurî El-

Basrî’den ve Ebû Abdü’llâh Yûnüs ibn-i Ubeyd ibn-i Dînâr El-

A’bkasî’den; Âsım ibnü’l-A’câc El-Cuhdurî de, El-Hasenü’l-Basrî’den 

ve Süleymân ibn-i Katte Et-Tiymî’den;
377

  Süleymân ibn-i Katte Et-

Tiymî ise, Abdü’llâh ibn-i Abbâs’dan;
378

  Yûnüs ibn-i Ubeyd de, El-

Hasenü’l-Basrî’den; 
 

     Şihâb ibn-i Şerîfe, Ebû Abdü’llâh Hârûn ibn-i Mûsâ El-Itkî’den ve 

El-Mu’lâ ibn-i Îsâ’dan; El-Mu’lâ ibn-i Îsâ, Âsım ibnü’l-A’câc El-

Cuhdurî’den;  Hârûn ibn-i Mûsâ da, Âsım ibnü’l-A’câc El-Cuhdurî’den, 

İmâm Ebû Amr’dan
379

 ve Abdü’llâh ibn-i Ebî İshâk El-Hadramî’den;  

                                                 
376 -Bu ikisinin, ya’nî İmâm Âsım El-Kûfî ile İmâm Ebû Amr’ın senedleri,  İmâm Âsım ve İmâm 

Ebû Amr bahsinde zik edilmişdir. 
377 -El-Hasenü’l-Basrî’nin senedi, İmâm Ebû Amr bahsinde zikr edilmişdir. 
378 -Abdü’llâh ibn-i Abbâs’ın senedi, İmâm Nâfi’ bahsinde zikr edilmişdir. 
379 -Âsım ibn-i A’câc El-Cuhdurî ile İmâm Ebû Amr’ın senedi, yukarıda zikr edildi. 
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Abdü’llâh ibn-i Ebî İshâk El-Hadramî ise, Yahyâ ibn-i Ya’mer’den ve 

Nasr ibn-i Âsım’dan;
380

 
 

     Mehdî ibn-i Meymûne, Şuayb ibnü’l-Haccâb’dan; Şuayb ibnü’l-

Haccâb ise, Ebu’l-Âliye Er-Riyâhî’den;
381

 
 

     Ebu’l-Eşheb, Ebû Racâ İmrân ibn-i Milhân El-U’dâridî’den; Ebû 

Racâ da, Ebû Mûse’l-Eş’arî’den; Ebû Mûse’l-Eş’arî ise, Hazreti 

Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’den öğrenip rivâyet 

etmişlerdir.
382

 
 

     Ebû Hâtim Sicistânî, İmâm Ya’kûb hakkında, “Ben, Ya’kûb’un          

-Kur’ân ihtilâflarında, harflerinde ve nahv’de- herkesden âlim olduğunu, 

Hurûf-i Kur’ân’ı ve Hadîs-i fukahâ’yı rivâyetde, cümleden kavi 

olduğunu gördüm” der. 
 

     Ebû Amr Ed-Dânî de, “Basriyyûn, -İmâm Ebû Amr’dan sonra- 

Ya’kûb’a uyarak O’nun mezhebini ihtiyâr etti” der.
383

 
 

     Diğer bir çok âlimler de, İmâm Ya’kûb’un sıdk ve takvâ sâhibi bir 

insan olduğuna inanarak kırâeti’nin her vechile sahîh olduğunu, her 

cihetten -hakîkaten- âlim ve fâdıl bir zât bulunduğunu kabûl ve tasdîk 

ederler. 
 

     İmâm Ya’kûb Hazretleri’nin iki râvîsi vardır ki bunlardan birisi          

( بويس   :Ruveys), diğeri de ( بوح   :Ravh) dır. 

 

     A-Ruveys: Asil ismi, ( أبو عبدالل ُممد بن املتوكل اللؤلؤى البصرى   :Ebû 

Abdü’llâh Muhammed ibnü’l-Mütevekkil El-Lü’lüî El-Basrî) dir ki 

(Ruveys) ismi ile ma’rûfdur. Remzi ( يس   :Yâ’ ve Sîn) dir. Kırâet’de, 

mâhir bir imâm olup zabd melekesi kuvvetli bir zât’dır. Hicrî (238) 

târihinde, Basra’da vefât etmişdir. 
 

     Ruveys, İmâm Ya’kûb’un kırâeti’ni, doğrudan doğruya kendisinden                

-ya’nî kırâet’de, Basra kârî’lerinin imâmı olan İmâm Ya’kûb’dan- 

öğrenip rivâyet etmişdir.
384

 
 

                                                 
380 -Yahyâ ibn-i Ya’mer ile Nasr ibn-i Âsım’ın senedleri, İmâm Amr bahsinde zikr edilmişdir. 
381 -Ebu’l-Âliye Er-Riyâhî’nin senedi, İmâm Ebû Amr bahsinde zikr edilmişdir. 
382 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.185-186. İbn-i Cezerî. 
383 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.186. İbn-i Cezerî. 
384 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.185. İbn-i Cezerî. 
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     İmâm Ya’kûb’dan kırâet rivâyetinde bulunan Ruveys’in de, bir tarîk’ı 

vardır ki o da ( التماب   :Et-Temmâr) dır. 

 

     a-Et-Temmâr: Kırâet’de, Basra kârî’lerinin imâmı olup Hicrî (300) 

târihlerinde vafât etmişdir. 
 

     B-Ravh: Asıl ismi ( أبو اْلسن بوح بن عبداملؤمن اْلذىل البصرى   :Ebu’l-Hasen 

Ravh ibn-i Abdü’l-mü’min El-Huzelî El-Basrî) dir. Remzi              ( حه  
:Hâ ve hâ’) dır. Sika ve zabd melekesi kuvvetli bir kârî’ olup Hicrî (234) 

veyâ (235) târihinde vefât etmişdir. 
 

     Ravh ibn-i Abdü’l-mü’min, İmâm Ya’kûb’un kırâeti’ni, doğrudan 

doğruya kendisinden -ya’nî kırâet’de, Basra kârî’lerinin imâmı olan 

İmâm Ya’kûb’dan- öğrenip rivâyet etmişdir.
385

 
 

     İmâm Ya’kûb’dan kırâet rivâyetinde bulunan Ravh ibn-i Abdü’l-

mü’min’in de, iki tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( ابن وهب   :İbn-i 

Veheb), diğeri de ( الزبْيى   :Ez-Zübeyrî) dir. 

 

     a-İbn-i Veheb: Sika, ârif ve zabd melekesi kuvvetli bir zât olup Hicrî 

(270) târihlerinde vefât etmişdir. 
 

     b-Ez-Zübeyrî: Bu da, sika ve fakîh bir kârî’ olup Hicrî (300) 

târihlerinde vefât etmişdir. 

 
     10-İmâm Halefü’l-Âşir 
 

     İsmi ( أبو ُممد خلف بن هشام البزاب البغدادى   :Ebû Muhammed Halef ibn-i 

Hişâm El-Bezzâr El-Bağdâdî) dir. Bu zât, yukarıda İmâm Hamze’nin 

ravîsi olarak adı geçen Halef ibn-i Hişâm El-Bezzâr El-Bağdâdî’dir. 

Kendisi, İmâm Hamze’nin kırâeti’ni, -İmâm Hamze bahsinde de zikr 

edildiği gibi- Süleym ibn-i Îsâ El-Kûfî’den almışdır. Bununla berâber bu 

ilmi, diğer ba’zı kırâet âlimlerinden de öğrenmişdir. Kendisi, Bağdâd’lı 

olup Kurrâ’-i Aşere’den onuncusudur. Hicrî (150) târihinde doğmuş ve 

(229) târihinde Bağdâd’da vefât etmişdir. Kırâet’de, başlıca bir imâm 

olup remzi ( خل   :Hâ’ ve Lâm) dır. On yaşında iken Kur’ânı Kerîm’i hıfz 

                                                 
385 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.185. İbn-i Cezerî. 
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etmiş ve onüç yaşında iken de talebe okutmaya başlamıştır. Kendisi, 

sika’dan olup âlim, zâhid, âbid ve fâdıl bir zât’dır. 
 

     İmâm Halefü’l-Âşir, kırâet’i, -İmâm Hamze bahsinde de zikr edildiği 

gibi- Süleym ibn-i Îsâ El-Kûfî’den öğrenip rivâyet etmişdir ki Süleym 

ibn-i Îsâ El-Kîfî’nin senedi, İmâm Hamze bahsinde zikr edilmişdir. 
 

     Bundan başka Ya’kûb ibn-i Halîfetü’l-A’şâ’dan, Ebû Zeyd Saîd ibn-i 

Evsü’l-Ensârî’den ve Ebânü’l-A’ddâr’dan da öğrenip rivâyet etmişdir. 

Ya’kûb ibn-i Halîfetü’l-A’şâ, Saîd ibn-i Evsü’l-Ensârî ve Ebânü’l-

A’ddâr da, İmâm Âsım’dan öğrenip rivâyet etmişlerdir ki İmâm Âsım’ın 

senedi, İmâm Âsım bahsinde zikr edilmişdir.
386

 
 

     Bu îzahlardan da anlaşıldığına göre, İmâm Halefü’l-Âşir’in de 

kırâet’deki senedi, Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve sellem’e 

dayanmaktadır. 
 

     İmâm Halefü’l-Âşir Hazretleri’nin de iki râvîsi vardır ki bunlardan 

birisi ( اسحاق الوباق   :İshâku’l-Verrâk), diğeri de ( ادبيس اْلداد   :İdrîsü’l-

Haddâd) dır. 

 

     A-İshâku’l-Verrâk: Asıl ismi ( أبو يَقو ِ اسحاق بن ابراهيم الوباق املروزى  
-Ebû Ya’kûb İshâk ibn-i İbrâhîm El-Verrâk El-Mervezî El:البغدادى

Bağdâdî) dir. Remzi ( سح   :Sîn ve Hâ) dır. Kırâet’de imâm olup sika ve 

zabd melekesi kuvvetli bir zât’dır. Hicrî (286) târihinde vefât etmişdir. 
 

     İshâku’l-Verrâk, İmâm Halefü’l-Âşir’in kırâeti’ni, doğrudan doğruya 

kendisinden -ya’nî İmâm Halefü’l-Âşir’den- öğrenip rivâyet etmişdir.
387

 
 

     İmâm Halefü’l-Âşir’den kırâet rivâyetinde bulunan İshâku’l-

Verrâk’ın da, iki tarîk’ı vardır ki bunlardan birisi ( ابن أِب عمر   :İbn-i Ebî 

Umer), diğeri de ( ُممد بن اسحاق   :Muhammed ibn-i İshâk) dır. 

 

     a-İbn-i Ebî Umer: Sâlih bir kârî’ olup Hicrî (352) târihinde vefât 

etmişdir. 

                                                 
386 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.191. İbn-i Cezerî. 
387 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.190. İbn-i Cezerî. 
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     b-Muhammed ibn-i İshâk: Bu da, İshâku’l-Verrâk’ın tarîk’lerinden 

olup Hicrî (290) târihlerinde vefât etmişdir. 
 

     B-İdrîsü’l-Haddâd: Asıl ismi ( أبو اْلسن ادبيس بن عبدالكري  
 ,Ebu’l-Hasen İdrîs ibn-i Abdü’l-kerîm El-Haddâd) dır. Bu zât:اْلداد

İmâm Hamze’nin râvîsi olan Halef ibn-i Hişâm’ın tarîk’ı, İdrîsü’l-

Haddâd’dır. Buna dâir bilgi, İmâm Hamze bahsinde zikr edilmişdir. 

Kendisi, sika‘dan olup zabd melekesi kuvvetli ve müttekî bir imâmdır. 

Hicrî (292) târihinde vefât etmişdir. Remzi ( سه   :Sîn ve Hâ’) dır. 

 

     İdrîsü’l-Haddâd, İmâm Halefü’l-Âşir’in kırâeti’ni, doğrudan doğruya 

kendisinden -ya’nî İmâm Halefü’l-Âşir’den- öğrenip rivâyet etmişdir.
388

 
 

     İmâm Halefü’l-Âşir’den kırâet rivâyetinde bulunan İdrîsü’l-

Haddâd’ın da, bir tarîk’ı vardır ki o da ( الشطى   :Eş-Şeddâ) dır. 

 

     a-Eş-Şeddâ: Zabd melekesi kuvvetli ve itkân sâhibi bir kârî’ olup 

Hicrî (370) târihlerinde vefât etmişdir. 
 

           
 

Kırâet-i Seb’a ve Aşere imâmlarının isimleri ve rumuzları 

 ا) ج ( ااااااااااااااااوبشاااا)  ِ (ااااااااااااااااقالونا) ا (اااااااااا..ااااانافعا -1

 ا) ز (ااااااااااااااااقنبلاااااه (اـا) اااااااااااىاازا اابـم ا) د (اااااااااااابن كثْياا -1
 ى( )ااااااااااااااسوسىاااااا) ط (ااااااااااااادوبىااا) ح (اااااااااااِب عمرواا -0
 ) م (اااااااااااابن زكواناااا) ل (اااااااااااااا) ك (اااااخشامااااااااااعامرااابن  -4
 ) ع (اااااااااااااحفصااااا)ص (اااااااااااابو بكر شَبةا) ن (ااااااااااااااعاصما -5
 ) ق (ااااااااااااداااال  اخم ااااا) ض (اااااااااااااااااخلفاا) ف (اااااااااااحزةاا -6
 ) ت (اااااااااااادوبىااااااا) س (ااااااااا) ب (اااااااِب اْلابثااااااااااكسائىااا -7
 ) جم (اااااسليمان بن جازاااا) عى (ااااااا) جع (ااااعيسى بن وبداداااااااااابو جَفر -8
 ) هه (ااااااااااااااابوحاااا) يس (ااااااااااااا) يع (ااااابويساااااااشيح يَقو ِاا -9

 ) سه (ااااااااااااادبيسااااا) سح (ااااااااااااااسحاقااااا) خل (ااخلف عاشرااا -13
 

           

                                                 
388

 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1.ss.190. Ebu’l-Hayr İbnü’l-Cezerî. 
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Kırâet-i Seb’a ve Aşere imâmlarına göre, medd’lerin çekilme 

miktarları 

 

 فصل ف قدب ال ممد ات
ات  مم  ك  ه دم نم ر  آخ   ن  دم ن  ف  ص  ن   ك  َي  ر  كم   آن  ر  قُـ اااااااااااااااااااااااااىات  د  مم  ك  ه دم نم ف  ص  ن   ن  دم ن  ل  و  ام  ك  َي  ر  كم   آن  ر  قُـ   اوه شُ دم ى د 

 ْي  ن  ه دم دم  َ   تـم بم تـم ر  مم  وكام ا  بُ ر  لم ب  دم يم ام  د  ه مم بم زم اوُ ايب  ت  ر  تـم ااااااااااااااااااااااااااااااااااار  لم ب  دم ايم  د  ه مم بم زم اوُ  يب  ت  ر  و تـم شُ 

 اااف  ل  ام  ب  دام ق  م  ااااااااااااااااااااااااااااااىر  يلم و  بام وم  ر  لم م  مام ا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااف  ل  ام  ب  دام ق  م  اا
ُدُّ اااااااااااااااااااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااااااااااااااَ ن  آمَ  االو  قَ   ىلم َام تم  ه  ل  و  قم كم   لْ ص  فَ ن ْ م  الْ  اْلَمد   َيم
 1اااقدب الف تابةااااااااااااااااااااااااااا ِ د ح جع يعاااااااااااااااااااااااااتابةوقدب الف ااااا1
 0اااوقدب ثلث الفات تابة اخرىاااااااااااااااااااااا ِ طااااااااااوقدب الفَ تابة اخرىااااااااا.....4
 5ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج فااااااااااااااااااااتاااااااااااااس الفاوقدب َخم  .....4
 0اااااااااااااااااااااااااااااااااك ب خلاااااااااااااااااااااااااااااااااوقدب ثلث الفاتااااااااااا1
 0اااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوقدب اببع الفاتاااااااا4
 

ُدُّ اااااااااااااا لْ  اْلَمد   ااااااااااااااااااااااَيم  ااااااااااااااااااااااااامْ ه  يْ لَ عَ  ء  واَ سَ    ىلم َام تم  ه  ل  و  قم كم    اْلم تَّص 
 1ااااوقدب الفَاااااااااااااااااااااااااااااا ِ د ح جع يعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا1
 5الفاتااااااااااااااااااااااج فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوقدب َخم س 5
 0ااااوقدب ثلث الفاتااااااااااااااااااااااااك ب خلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا0
 0ااااااااااااااااااااااااااااااااااااوقدب اببع الفاتااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااا4
 

ُدُّ اااااااااااااا  اااااااااااَْلحآقَّة   قديرين   كقوله تَاىل ى كال التقدب اببع الفات عل  اْلاَلز مْ  اْلَمد   ااوكلهم َيم
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Kırâet-i Seb’a ve Aşere imâmlarının şeması 
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     Yukarıdaki îzahlardan da anlaşıldığı vechile, Kırâet-i Seb’a ve Aşere 

imâmlarının kırâet’leri, Ashâb-ı Kirâm ve Tâbiîn arasında bulunan en 
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meşhûr kurrâ’lar vâsıtasiyle Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi ve 

sellem’e vâsıl olmaktadır. Binâen-aleyh Kur’ân-ı Kerîm’in kırâeti ile 

meşkul olan bu zevât’ı da kısaca gözden geçirmek fâideli olacaktır. 

 

Ashâb-i Kirâm arasında bulunan en meşhûr kurrâ’lar 

 

     Ashâb-i Kirâm’dan Kur’ân-ı Kerîm’in kırâeti ile meşkûl olan 

kurrâ’lar iki kısımdır: 

 

     A-Kur’ân-ı Kerîm’i, bi’z-zât Hazreti Muhammed sallâ’llâhü aleyhi 

ve sellem’den öğrenerek kurrâ’lık mertebesine vâsıl olan Sahâbî’lerdir: 
 

     1-Ebû Bekri’s-Sıddîk,                  radıye’llâhü Teâlâ anh 

     2-Umer ibnü’l-Haddâb,                           “           “       “ 

     3-Usmân ibn-i Affân,                              “           “       “ 

     4-Ali ibn-i Ebî Tâlib,                              “            “       “ 

     5-Ubeyy ibn-i Ka’b,                               “            “        “ 

     6-Zeyd ibn-i Sâbit,                                 “            “        “ 

     7-Abdü’llâh ibn-i Mes’ûd,                     “            “        “ 

     8-Ebu’d-Derdâ’,                                     “            “        “ 

     9-Ebû Mûse’l-Eş’arî.,                            “            “         “ 

 

     B-Kur’ân-ı Kerîm’i, Ashâb-ı Kirâm’dan öğrenerek kurrâ’lık 

mertebesine vâsıl olan Sahâbî’lerdir ki bunların da en meşhûrları 

şunlardır: 
 

     1-Abdü’llâh ibn-i Abbâs                          radıye’llâhü anh 

     2-Ebû Hurayra                                         radıye’llâhü anh 

     3-Abdü’llâh ibn-i Sâib El-Mahzûmî       radıye’llâhü anh. 
 

     Bu oniki kişi, Ashâb-i kirâm arasında Kur’ân-ı Kerîm’in kırâeti ile 

meşkûl olan en meşhûr kurrâ’lardır ki hepsi de sika’dır. Kur’ân-ı Kerîm, 

bunlar vâsıtası ile Tâbiîn’e vâsıl olmuştur.
389

 

 

Tâbiîn arasında bulunan en meşhûr kurrâ’lar 
 

     Tâbiîn’den olup Kur’ân-ı Kerîm’in kırâeti ile meşkûl olan kurrâ’lar 

da, kırâet’i, Ashâb-i Kirâm arasında bulunan kurrâ’lardan öğrenip rivâyet 

etmişlerdir. Bunların sayıları çok olup ekseriyetinin isimleri, yukarıdaki 

bahislerde zikr edilmişdir. 

                                                 
389 -Ashâb-i Kirâm arasında bulunan bu zevât hakkında ma’lûmat için bak: Mevdûâtü’l-Ulûm, İlm-i 

Kırâet bahsi, C.1.ss.444-507. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
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     Tâbiîn’den olan bu kurrâ’lar, ekseriyetle Mekke, Medîne, Kûfe, Basra 

ve Şâm’da toplanmış olduklarından, beş gurup altında incelenirler.
390

 
 

     Bu guruplar içerisinde bulunan ba’zı kurrâ’lar, Kur’ân-ı Kerîm’in 

kırâeti üzerinde gâyet büyük bir hassâsiyyet ile çalışmışlar ve o mıntıka 

ehlinin kırâet’de imâmı olmuşlardır ki bu husûslar, yukarıdaki bahislerde 

anlatılmışdır. 
 

     İlm-i kırâet ile uğraşan tasnif erbâbı 
 

     Buraya kadar anlatılan Kırâet-i Seb’a ve Aşere imâmlarından sonra, 

İlm-i Kırâet ile uğraşan tasnîf erbâbının meşhûrlarını da kısaca zikr 

etmek fâideli olacakdır. Bunların en meşhûrları şunlardır: 
 

     1-( ثمان بن سَيد الدان أبو عمرو ع  :Ebû Amr Usmân ibn-i Saîd Ed-Dânî) 

 

     Zabd melekesi kuvvetli bir hâfız’dır. Hicrî (371) târihinde doğmuş ve 

(444) târihinde Endülüs’ün Dâniye kasabasında vefât etmişdir. Kur’ân-ı 

Kerîm’e âid ilimlerde, Kur’ân’ın rivâyet ve tefsîr’inde, tarîk’lerinde, 

meânî’sinde ve iğrâb’ında selâhiyetli bir imâmdır. Mâlikî Mezhebi’ne 

mensûb olup zamânının en yüksek bir ilim adamıdır. Te’lîf ettiği 

eserlerin en meşhûru ( التيسْي   :Et-Teysîr) dir.
391

 

 

     2-( أبو القاسم القاسم بن فْية الشاطِب   :Ebu’l-Kâsım El-Kâsım ibn-i Fiyyûre 

Eş-Şâdıbî) 
 

     Âlim ve ârif bir zât olup Arab dilini gâyet iyi bilirdi. Kur’ân’da ve 

lügat’de imâmdır. Gözleri a’mâ, fakat kalbi açık, zâhir ve bâtın ilimlerde 

mâhir bir zât’dır. Hadîs’leri, en iyi bir şekilde tetkîk edip hıfz eden bir 

âlimdir. Kerâmet sâhibi olduğu rivâyet edilir. Şâfiî Mezhebi’ne mensûb 

olup Hicrî (538) târihinde Endülüs’ün Şâdıbe köyünde doğmuş ve (590) 

târihinde Mısır’da (Kâhira’da) vefât etmişdir. Te’lîf ettiği eserlerin en 

meşhûru, ( قصيدء المية وبائية   :Kasîde-i Lâmiye ve Râiye) dir.
392

 

 

     3-( ابو اْلسن على بن ُممد بن عبدالصمد السخاوى   :Ebu’l-Hasen Ali ibn-i 

Muhammed ibn-i Abdü’s-Samed Es-Sehâvî) 

                                                 
390 -Tâbiîn arasında bulunan en meşhûr kurrâ’lar ve bunların gurupları hakkında ma’lûmat için bak: 

Mevdûâtü’l-Ulûm, İlm-i Kırâet bahsi, C.1.ss.444-507. Taşköprülü Zâde Ahmed Efendi. 
391 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1. ss. 58. 34. İbn-i Cezerî. 
392 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1. ss. 61. İbn-i Cezerî. 



 217 

     Âlim, fâdıl ve ârif bir zât olup Şâm Câmii’nde kırk yıldan fazla kırâet 

okutmuşdur. Nahv, lügat ve edeb ilimlerini gâyet iyi bilirdi. Hicrî (558) 

veyâ (559) târihinde Mısır’ın Sehâve kasabasında doğmuş ve (643) 

târihinde Şâm’da vefât etmişdir. Bir çok eserleri ve şerh’leri vardır.
393

 
 

     4-( ابو اسحاق ابراهيم بن عمر الَبى   :Ebû İshâk İbrâhîm ibn-i Umer El-

Ca’birî) 
 

     Sika ve fakîh bir zât olup Hicrî (640) târihinde Ca’bir Kalesi’nde 

doğmuş ve (732) târihinde vefât etmişdir. Kırâet-i Seb’a ve Aşere’yi, bir 

çok kimselerden öğrenmişdir. Büyük bir âlim olup kırâet ve Hadîs’deki 

ricâlin isimlerini tasnif etmişdir.
394

 
 

     5-( زبى أبو اْلْي ُممد بن ُممد ال  :Ebu’l-Hayr Muhammed ibn-i 

Muhammed El-Cezerî) 
 

     “Ebu’l-Hayr” ismi ile ma’rûf olan bu zât, Hicrî (751) târihinde 

Ramazân-ı Şerîf ayının yirmibeşinci gecesi doğmuş ve (833) târihinde 

Şîrâz’da vefât etmişdir. Onüç yaşında iken Kur’ân-ı Kerîm’i hıfz etmiş 

ve ondört yaşında da Hatm-i Kur’ân ile namaz kıldırmışdır. Şâm ve 

Mısır’da, bir çok kimselerden Kırâet-i Seb’a ve Aşere’yi öğrenmişdir. 

Kendisinden de, bir çok zevât, kırâet’i, öğrenmişlerdir. Hadîs, Fıkıh, 

Usûl, Meânî ve Beyân ile de meşkûl olmuşdur. Bir müddet de Şâm’da 

vâli’lik yapmışdır. 
 

     Timurlenk, Hicrî (805) târihinde Şâm havâlisini zabd edince, 

Cezerî’yi de yanına alarak Mâverâünnehir’in Keş şehrine götürmüş, 

oradan da Semerkand’a göndermişdir. Bu vesîle ile bir çok kimseler, 

kendisinden feyz almışlardır. 
 

     Bi’l-âhare Timurlenk vefât edince oradan ayrılarak Hurâsân, Herat, 

İsfehân, Şîraz, Basra ve Medîne-i Münevvere şehirlerinde bulunmuşdur. 

“En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr” adlı meşhûr eserini, Medîne-i 

Münevvere’de yazmışdır. Bundan başka bir çok te’lîf eserleri vardır. 

Bi’l-âhare Şîrâz şehrine avdet ederek orada vefât etmişdir. 
 

     Çocukları da kendisi gibi ilim, irfân ve hıfz sâhibi kimseler olarak 

yetişmişler, bir çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.
395

 

                                                 
393 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1. ss. 63-97. İbn-i Cezerî. 
394 -En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, Cüz’,1. ss. 64. İbn-i Cezerî. 
395 -Ebu’l-Hayr İbnü’l-Cezerî’nin “En-Neşru fi’l-Kırâti’l-Aşr” adlı kitâbının ön sözünden. 
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     6-Dürr-i Yetîm 

 

     Musannif (müellif), aslen Balıkesir’lidir. Pîr Ali Hazretleri’nin 

oğludur. Pîr Ali Hazretleri, zamânının Ecille-i evliyâ’sından olup kabri 

ziyâret-gâh enâm’dır. Balıkesir’in Yaşçeşme kabristanında medfundur. 

İstanbul meşâhir-i ulemâ’sından Hacı Hâfız Ahmed Şâkir Efendi 

Hazretleri’nin -ki beyne’l-ulemâ’ Şaşı Hâfız demekle meşhûrdur-     

silsile-i icâzetnâme’sinde “Pîr Ali El-Balıkesir” yazılıdır. 

 

 
 

ا َم َمالمم  لل  بم ِا ال  ُد    وماْل مم 

“Ve’l-hamdü li’llâhi Rabb’i’l-âlemîn.”. 

      Her türlü hamd-ü senâ, aczimize rağmen bu kitâbı tamamlamayı 
lûtf-ü ihsân eden, bir ve tek olan, eşi ve ortağı olmayan, noksan 
sıfatlardan münezzeh olup kemâl sıfatları ile muttasıf bulunan, âlemlerin 
Rabbi Allâhü Teâlâ’yadır. Âkıbet (nihâî zafer) müttekîlerindir. 

      Salât ve selâm, Allâhü Teâlâ’nın, Kur’ân’ı inzâl etdiği ve dîni ikmâl 
etdirdiği seyyidimiz Hazreti Mehammed üzerine, tayyîb ve tâhir olan Âl 
ve Ashâb’ının üzerine ve kıyâmete kadar ihsân ile Âl ve Ashâb’ına tâbi’ 
olanların üzerine olsun. Âmîn. 

      “Yâ Rabb, bizi peygamber’ler, sıddîk’ler, şehîd’ler ve sâlih’ler ile 

haşret ve onlarla birlikde Cennet’ine koy ve onlarla birlikde cemâl’ini 

görenlerden eyle”. 
 

Âmîn, âmîn, âmîn, ve’l-hamdü li’llâhi Rabb’i’l-âlemîn. 
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K İ T Â B İ Y A T 
 

( B İ B L İ Y O G R A F Y A ) 

 
1-En-Neşru fi’l-Kırâeti’l-Aşr, 1-2 cüz’. Mısır. 

   Ebu’l-Hayr Muhammed ibn-i Muhammed El-Cezerî Eş-Şâfiî. 
 

2-El-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, 1-2 cüz’. El-Kâhira.1368 h. 

   Celâlü’d-dîn Es-Süyûdî Eş-Şâfiî. 
 

3-Şerhun ale’ş-Şâdıbiyye, Mısır. 1304 h. 

   İbnü’l-Hasenü’l-Kâsıh. 

 

4-Gaysü’n-Nef’ı fi’l-Kırâeti’l- Seb’ı, Mısır. 1304 h. 
   Seyyidî ale’n-Nûri’s-Safâksî. 

 

5-Zübdetü’l-İrfân, İstanbul. 1312 h. 
   (Muhammed Emîn Efendi)’den, Hâmid ibn-i El-Hâcc Abdü’l-fettâh El-Pâluvî. 

 

6-Kitâbü’l-Cezerî, İzmir. 1301 h. 
   Ebu’l-Hayr Muhammed ibn-i Muhammed El-Cezerî Eş-Şâfiî. 

 

7-Dürr-i Yetîm. 

   Muhammedü’l-Birgivî. 

 

8-Âdâbu Kırâeti’l-Kur’ân, (Hafdu’l-Esvât ınde Tilâveti’l-Âyât). İstanbul. 1326 h. 
   Umer Dıyâu’d-dîn. 

 

9-Risâle-i Tecvîd. (Yazma). 1168 h. 
   Kurrâ’dan Hâfız Ahmed Efendi. Kayseri Kale Câmii imâmı. 

 

10-Cühdü’l-Mukıl. Konya. 1288 h. 
     Saçaklı Zâde - Muhammedü’r-Rûmî El-Mer’aşî. 

 

11-Keşfü’z-Zünûn. İstanbul. 1941 m. 1360 h. 
     Kâtib Çelebi. 

 

12-Risâletün fi’t-Tecvîd. (Yazma). 
 

13-El-Virdü’l-Müfîd fî Şerhi’t-Tecvîd. İstanbul. 1313 h. 

     Muhammed Atâ ve Şürekâsı. 

 

14-Mevdûâtü’l-Ulûm, (İlm-i Kırâet bahsi, C.1.ss.444-507). İstanbul. 1316 h. 

     Ahmed Cevdet neşri, 1-2 cilt.    Taşköprülü Zâde Ahme Efendi. 
 

15-El-Kavlü’s-Sedîd fî İlmi’t-Tecvîd yâhud Tecvîd-i Cedîd. İstanbul. 1316 h. 

     Mehmed Zihni Efendi. 
 

16-Tecvîdü’l-Kur’ân li-Kavâidi’l-Fürkân, (Yazma). 1178 h. 

      Şa’bân Efendi. 
 

17-Terceme-i Dürr-i Yetîm. 

     Eskici Zâde 
 

18-Şemsiyye, (Yazma). 1013 h. 

     Halil ibn-i Mustafa. 
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19-Umdetü’l-Kâriîn. 1317 h. 
     Seyyid Mustafa Niyâzi. 

 

20-Süalli ve Cevablı Tecvîd. İstanbul. 1331 h. 
     Hâfız Muhammed Nûri. 

 

21-Kur’ân Dili Alfâbesi ve Okuma Kâıdeleri (Tecvîd). Ankara. 1954. 
     Dr. Münif Çelebi. 

 

22-Karabaş Tecvîdi. İstanbul. 1323 h. 
     (Muhammed Hamdi), Şeyh Abdü’r-rahmân Karabâşî. 

 

23-Kitâb-i Güzîde, (Yazma). 1168 h. 
     Es-Seyyid Mahmûd ibn-i Muhammed En-Nakşîbendî. 

 

24-Kitâbü’t-Tecvîd fî Kelâmi’l-Mecîd, (Yazma). 
 

25-Tecvîd-i Usmânî. (Süalli ve Cevablı). 

 
26-Kırâet-i Tecvîd, (Yazma). 1242 h. 

 

27-Tecvîd-i Edâiyye. 

 

28-Terceme-i Cezerî. 

 
29-Usûl-i Tefsîr Notları. A.Ü. İlâhiyat Fakültesi. Ankara. 1952. 

     Prof. M. Tayyib Okiç. 

 

30-Tefsîr Târihi, Usûl-i Tefsîr veyâ Mukaddime-i İlm-i Tefsîr. Ankara. 1955.  

      Ömer Nasûhi Bilmen. 

 
31-Hukûk-i İslâmiyye ve istılâhât-i Fıkhiyye Kâmûsu, C.1. İstanbul. 1949. 

     Ömer Nasûhi Bilmen. 

 
32-Hak Dîni Kur’ân Dili Yeni Mealli Türkçe Tefsîr. İstanbul. 1935. 

     Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır. 

 
33-Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm. İstanbul. 1372 h. 1953 m. 

     Hasan Basri Çantay 

 
34-Sahîh-i Buhârî Muhtasarı (Tecrîd-i Sarîh Tercemesi). İstanbul. 1928. 

     Ahmed Naim-Kâmil Miras. 

 

35-Cours Pratigue de Langue Arabe. Beyrouth (Beyrut). 1898. 

     (Le P.j.B. Belot S. J) 

 

36-Ahter-i Kebîr. 

 

37-İslâm Dîni (İtikad, İbâdet ve Ahlâk). Ankara. 1960. (Onbirinci baskı) 
     Ahmed Hamdi Akseki. 
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     A.Celâleddin Karakılıç 

     1929 yılında Talas’da doğdu. İlkokulu Talas ve Konya Ereğlisi’nde, Ortaokulu 

Kayseri ve Karaman Ortaokulunda ve Lise tahsîlini de Kayseri Lisesi’inde 

tamamladıktan sonra İ.Ü.Tıp Fakültesi’ne girmek üzere iken -bir lûtf-i ilâhî olarak- 

1950-1951 ders yılında A.Ü. İlâhiyat Fakültesi’ne devam edip 1954 yılında mezun oldu 

ve Trabzon İmam-Hatip Okulu Meslek dersleri öğretmenliğine atandı. Aynı yıl vatanî 

görevini yapmak üzere oradan ayrıldı.Yedek Subay olarak askerlik görevini 

tamamladıktan sonra Kayseri İmam-Hatip Okulu Meslek Dersleri Öğretmeni oldu. 

     1958-1962 yılları arasında Hasbekli Hoca diye ma’rûf merhûm ve mağfûr Kurrâ’dan 

Hacı Hâfız Mü’min Akan’dan Kur’ân-ı Kerîm’in tecvîd ve ta’lîmini öğrendi. Bu aradaki 

çalışmaları ile de "Tecvîd İlmi -Kur’ân-ı Kerîm Okuma kâideleri-" isimli kitâbını 

hazırladı. Ayrıca yine Kurrâ’dan, Karabey’in Hâfız diye ma’rûf merhûm ve mağfûr 

Mehmed Karakılıç’dan da istifâde etdi. Daha sonra da İlm-i Kırâat ile ilgili çalışmaları 

oldu. 

     1962-1966 yılları arasında Kayseri İmam-Hatip Okulu Müdürü, 1966-1968 yıllarında 

Niğde İmam-Hatip Okulu Meslek dersleri Öğretmeni, oradan tekrar Kayseri İ.H.O. 

Meslek Dersleri Öğretmeni oldu. 1971 -1972 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Dînî 

Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Daire Başkanlığına atandı. Kendi isteği ile 

bu görevden ayrıldıktan sonra tekrar Kayseri İ.H.Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni oldu 

ve 1984 ders yılı sonunda aynı görevde iken emekli oldu. 

     Gerek memûriyet hayatında gerekse emekli olduktan sonra bir çok hayır işlerinde 

çalıştı. Fahrî vâizlik yapdı. Evli ve 4 çocuk sahibi olup, hayatı boyunca İslâm’a, 

Müslüman’lara ve insanlığa hizmeti şiâr edindi. 

    BASILMIŞ  ESERLERİ 

1-Büyük Tecvîd İlmi, ( Kur’ân-ı Kerîm Okuma Kâideleri) (8.Baskı) ............ (17x24)=(232 Sayfa) 

2-Hz. Muhammed aleyhi’s-selâm’n Hayatı 

   Eşsiz Ahlâk ve Fazîletleri (5.Baskı) ............................................ (17x24) (12+728)=(744 Sayfa) 

3-Fıkıh Usûlü (2.Baskı).................................................................................. (17x24)=(532 Sayfa) 

4-Bâtıl Yollar içerisinde Doğruyu Arayanlara Hakk Yol (3.Baskı) ................. (14 x20)=(96 Sayfa) 

5-İslâm’da İstişâre (2.Baskı) ............................................................................ (14x20)=(60 Sayfa) 

6-Zamânımızda Tevhîd ve Şirk (5.Baskı) ..................................................... (14 x20)=(360 Sayfa) 

7-Kısa İlm-i Hâl Bilgileri (2.Baskı) .............................................................. (14 x20)=(212 Sayfa) 

8-Kıyâmet ve Kıyâmet Alâmetleri (2.Baskı) .................................................. (14x20)=(288 Sayfa) 

9-Dîn-i Tevhîd Seddi ....................................................................................... (14x20)=(88 Sayfa) 

10-Küçük Tecvîd  İlmi ..................................................................................... (14x20)=(64 Sayfa) 

 

    HABERLEŞME ADRESİ 

A.Celâleddin Karakılıç 

Kiçiköy Mah. Altıntepe Cd. 

Gonca Sok.No: 16 

                   Talas - Kayseri 

Tel: ( 0352 ) 437 00 27  



 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 227 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

Kırâet-i Seb’a ve Aşere’yi ve diğer Şâzz kırâetleri hakkıyle öğrenip 

 bu konuda ehil olan  talebeye, hocası tarafından verilen 

silsile-i icâzetnâme  
örneği 

 

     Buraya kadar anlatılan konulardan da anlaşıldığına göre, Allâhü 

Teâlâ’nın kelâm-i ilâhîsi olan Kur’ân-ı Kerîm’in Kırâet-i Seb’a ve Aşere 

kırâeti, Cibrîl-i Emîn vâsıtası ile Hazreti Muhammed sallâhü aleyhi ve 

sellem’e vahy edilmiş, O’ndan da bize kadar -kesintisiz olarak- sağlam 

ve çok râvîler silsilesi ile mütevâtiren gelmiş ve bundan sonra da 

Kıyâmete kadar aynı şekilde devam edecekdir ki bu güzel ve sağlam 

tevâtür silsilesine âit iki icâzetnâme (diploma) örneği, 

     “İstanbul kurrâ’larından merhûm Eş-Şeyh El-Hâcc El-Hâfız İsmâîl 

Hakkı Efendi’ye ve 16-Ekim-1968 târihinde Pakistan Hayber Kültür 

Festivali Kur’ân-ı Kerîm yarışmasında birinci gelen kurrâ’dan 

Trabzon’lu merhum El-Hâcc El-Hâfız Ali Haydar Efendi’ye âit iki 

icâzetnâme örneği”, 

      -teberruken- bu kitâbın sonuna örnek olarak konulmuşdur. Allâhü 

Teâlâ, bu Kur’ân hâfızlarının hepsinden râzı olsun ve makamlarını 

Cennet eylesin. Âmîn. 
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     “İstanbul kurrâ’larından merhûm 

Eş-Şeyh El-Hâcc El-Hâfız İsmâîl Hakkı Efendi’ye âit 

bir icâzetnâme örneği”, 
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16-Ekim-1968 târihinde Pakistan Hayber Kültür Festivali 

 Kur’ân-ı Kerîm yarışmasında birinci gelen 

 kurrâ’dan Trabzon’lu 

 merhum El-Hâcc El-Hâfız Ali Haydar Efendi’ye âit 

 bir icâzetnâme örneği”, 
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 ”Kur’ân’ı, açık açık, tâne tâne tertîl ile oku“: ومبمتال  ال ُقر آنم تـمر ت يالا 

                                                                             Müzzemmil 4 

 ”Biz Azîmü’ş-şân, Kur’ân’ı, tertîl sıfatı ile birlikde indirdik“: ومبمتـ ل نامُه تـمر ت يالا  

                                                                                                       Fürkân  32 

َمُنهُ   ُب ِ  قامب ئ  يـمق رمأ ُ ال ُقر آنم ومال ُقر آُن يـمل 
“Kur’ân’ı, bir çok kimseler okur. Fakat edâ’sına ve ilmine riâyet etmediği için, 

Kur’ân ona lânet eder”.   (Enes İbn-i Mâlik r.a.) 

 

و يد  حمت م  آلز م               ممن  لم  ُيمواد  ال ُقر آنم آث    ُذ ب الت ج   وما المخ 
ْنه  ا َلْيناَ َوَصال   َنَّه  ب ه  ْاِل َله  اَنْ َزِل                          َوَهَكذَا م   ِل 

“Tecvîd kâıdelerini öğrenmek, Kur’ân okuyan herkese lâzımdır (farz’dır). 

 Bunun için Kur’ân’ı, tecvîd ile okumayan bir kimse âsim olur. 

Çünkü Kur’ân, ınd-i ilâhî’den tecvîd ile nâzil oldu,  
Ve bu Kur’ân da bize, bu tecvîd ile berâber vâsıl oldu”. 

 

تم  و يُد مملمكمة  يـُق  تمحمق هامااملت ج  ام عملىم ا ع طامء  ُكلُّ حمر ف  حمق هام ومُمس  ُب ِب   دم
“Tecvîd, öyle bir meleke ve öyle bir kuvvetdir ki o kuvvet ve meleke ile insan, 

 her bir harfe lâzım olan hakkını ve müstehakkını  

sühûletle vermeye kâdir olur”, 
 

     “Her derde şifâ’ olan Kur’ân âyetlerini okumakdan maksad, efsunculuk yapmak veyâ sabâhîden, 

seğâhdan makam çatlatmak değil, elini başına koyarak düşünmek ve “ma’rifetü’llâh:Allâh’ı bilme 
ve O’na inanma duygusu ” ile bezenip “haşyetü’llâh” ile dolarak yarın için hazırlanmakdır”. 

                                                                                               (Elmalılı M: Hamdi Yazır, C .7.ss.4884). 
 

     Muhterem kardeş 

     Takvâ sâhibleri için bir hidâyet rehberi olan Kur’ân-ı Kerîm’in, Okuma 

Kâıdeleri’ni anlatan bu kitab, aşağıdaki şahıslar tarafından üç bin adet bastırılarak            

-Kur’ân-ı Kerîm’i nâzil olduğu Tertîl ve Tecvîdi ile okumak isteyen- Müslümân’ların 

istifâdesine arzedilmiştir. Oku, Okut ve Okumak isteyenlere yardım et. 

                                                                                                         12-Rabîü’l-evvel-1433 

Ali Celâleddin Karakılıç                                                                              04-Şubat-2012 

Sabahat Karakılıç 

Münîb Karakılıç 

Muhammed Evvâh Karakılıç 

 

    HABERLEŞME ADRESİ 

    A.Celâleddin Karakılıç                                                                  VAKIFDIR 

    Kiçiköy Mah. Altıntepe Cd.                                                                      PARA İLE 

    Gonca Sok.No: 16                                                                                     SATILMAZ 

                      Talas - Kayseri  

    Tel: ( 0352 ) 437 00 27  


