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Çünümüze l^adar pel<i ço^ tecvîd lqtaSı ıjazıbmştır. 'Buniar 

deği^il(^ zaman ve malişatlarla hazırCanmtj oCduğundan farl<^ı 

özettiklere safiiptir. Rncal<i Sazıtan gerefçsiz bitgi Ve uzatmatarta 

di/çfyıtteri dağıtırken, Sazıtan da kpnutan gayet lqsa anlatarak, 

meseteteri kcıpatı bırakmıştır. 

İşte bunları göz önünde butundararak^ açık, ve sade bir dit ite 
mütevazı bir tecvîd kitabı fıazırtamaya çatıştık. "Prensip otarak, 
tecvîdte itgiti temet bitgiteri ana fıattanyta vermeyi amaçtadık^ liu 
nedenle kitabımızın adım "5\na Hatîanyta 'Kîir'ân leaÂdi" 
kpduk. "Bu kitap sayesinde, 'Kur'ân'ın zîneti ve süsü oton tecvidin, 
okuyanlar tarafından kptayca öğrenebitec^ini ümit ediyoruz. 

9(itabmız birgiriş ve attı ünite'den otuşmaktadır: 

Tecvîdte itgiti temet bitgiter, özettikte fuırfterin mahreçten ve 
tâzımî sıfattar giriş kısmında takdim editmiş; bilinmesi gereken 
tecvîd kpnutan da muhteva itibariyle gruplara ayrılarak, her biri 
bir ünite failinde yeterli misaller veriterek,işlenmiştir. 

İstifade edilen kaynaklara ait bibliyografya kitabımızın so

nunda yer almaktadır. 

Burada kendilerinden faydalandığımız kıraat Ve tecvîd yazar

larını saygıyla anmayı bir Vazife bitir; çalışmamızın herkese ya

rarlı olmasını diteriz. 

'yrd. "Doç. 'Dr. ü(ahim IIIÇ^HM 
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GİRİŞ 

Tecvîd İlmi, Hz. Peygamberin Cibril ile karşılıklı olarak 
birbirlerine okuduğu, sahabeye öğrettiği, sahabeden bütün 
tabiîn halkasına ve onlardan da aynı minval üzere kıraat imam
ları vasıtasıyla nesilden nesile intikal ettiği şekilde Kur'ân-ı 
Kerîm'in hatasız, düzgün ve en güzel bir şekilde okunmasını 
sağlar. 

Öyle ise "Tecvîd" ne demektir? Mahiyeti ve hükmü nedir? 
Gerekli midir, değil midir?., gibi sorulara cevap aramamız 
gerekmektedir. 

İşte kitabımızın girişinde, "tecvîdin tarifi, konusu, gayesi, 
hükmü, lâzımî ve arızî sıfatlar" başlıklarıyla yer alan konuları 
iyi okuyup kavradığımızda, yukarıda zikrettiğimiz ve aklımıza 
takılan soruların cevabını hemen hemen bulmuş olacağız. 

Tecvîdin Tarifi: 

Tecvîd ( ), SU- fiilinden türetilmiş J-^iî ölçüsünde bir 

mastardır: 

Arapçada Sj>- bir şeyin bozukluğunu giderip düzeltmek ve 

onu güzelleştirmek demektir. Yani doğru yapmak ( ^j;><waj') ve 

güzelleştirmek ( ) kelimelerinin ifade ettiği anlamı tek 

başına ifade eder. Bundan dolayıdır ki ''tecvîd", Kur'ân-ı Ke

rîm'i düzgün ve güzel okumak anlamında bir terim olarak kul-

lanılagelmiştir. 

Şimdi bir terim olarak tecvîdi tarif edelim: 

"Tecvîd, harflere her sıfatın hakkını ve müstehakkını ver
mektir. " 
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İbnü'l-Cezerî'nin "el-Mukaddime" isimli eserinde belirti
len bu tarifte, "harflerin hakkı" tâbiri ile "lâzımî sıfatlar"; 
"harflerin müstehakkı" tâbiri ile de "arızî sıfatlar" kastedilmek
tedir. 

Buna göre tecvîd, Kur'ân harflerinin, lâzımî ve arızî sıfat
larına riâyet edilerek okunmasıdır. 

Daha basit ve sade bir ifade ile söyleyecek olursak: 

Tecvîd, Kur'ân harflerinin doğru, düzgün ve güzel bir şe
kilde okunmasıdır. 

Tecvidin Konusu: 

Tecvidin konusu denilince, bütün özellikleri ile hece harf
leri ve Kur'ân kelimeleri akla gelir. 

Tecvidin Gayesi: 

Kur'ân-ı Kerîm'in en güzel bir şekilde okunmasını sağla
yarak, Allah'ın rızasını kazandırmaktır. 

Tecvidin Hükmü: 

Tecvîd ilmini nazarî olarak öğrenmek ve öğretmek farz-ı 
kifâye; harfleri lâzımî sıfatlarına dikkat ederek mahrecinde 
doğru, düzgün okumak farz-ı ayn; harfleri birbirleri arasındaki 
kurallara uyarak, yani arızî sıfatlara riâyet ederek okumak ise 
vacip derecesindedir. 

Kur'ân'daki '^^^ i\jJCjj ' ve ^^'J oi^iJl JJJJ ^ ifadelerinden, 

Kur'ân âyetlerinin Hz. Peygambere tertîl üzere indirilip oku
tulduğunu ve ashabına da tertîl üzere okutması gerektiğini 
anlıyoruz. 

Bu âyetlerdeki tertîlin ne anlama geldiğini Hz. Ali (r.a.) 
şöyle açıklamıştır: 

' Biz onu tertîl üzere okuduk ve okuttuk. (Furkân, 25/32). 
" Kur'ân'ı tertîl üzere oku ve okut. (Müzzemmiİ, 73/4). 

2 



"Tertîl, Kur'ân harflerinin en güzel bir şekilde okunması 
ve nerelerde durulup durulmayacağının bilinmesidir." 

Buna göre Kur'ân, rastgele ve gelişigüzel değil; doğru, 
düzgün ve en güzel bir şekilde okunmalıdır. 

Burada bir hususu belirtmemiz gerekiyor. 

Farz ve vacip tâbirlerini şer'î mânâda anlamamak gerekir. 
Sadece ilgili konunun önemini ve kuvvet derecesini belirtmek 
için bu tabirler kullanılmıştır. Kişi kabiliyeti ölçüsünde 
Kur'ân'ı güzel okumaya çalışır; yapamadığı takdirde ise gü
nahkâr olmaz. 

Ancak büyük bir umursamazlıkla hatalı okumaya da de
vam etmemeli; gücü nispetinde hatalarını düzeltmek için çaba 
sarf etmelidir. 

Özetleyecek olursak; 

Allah Kelâmı Kur'ân, normal bir Arapça metninden, hatta 
Hz. Peygamberin hadislerinden bile farklı bir şekilde, özel bir 
edâ ve güzel sadâ ile okunmaya çalışılmalıdır. 





Birinci Ünite 

HARFLER 

Mahreçler 

Bir harfin çıktığı ve telâffuz edildiği yere mahreç denir. 

Harfler, ağzın belli bölgelerinden ve belirli noktalarından 
çıkarılırlar. 

Beş mahreç bölgesi vardır: 

A - Boğaz: ĵ L Î 

B - Dil: 6L4^! 

C - İ k i Dudak: OlxiİJi 

D - Boğaz-ağız boşluğu: Jsj^şJI 

E - Geniz: '^yL0ı 

A- Boğaz bölgesi: ,^JİJS\ 

Boğaz bölgesinde harfler, üç ayrı yerden (üç cüz'î mahreç
ten) çıkarılır: 

1- Alt kısım: Boğazın göğüs kafesiyle birleştiği kısımdır. 

Buradan Hemze ile /7e ( _ « c î ) harfi çıkarılır; ince seslidir, 

2 - Orta kısım: Gırtlak kısmıdır, Hâ ile Ayn ( ^ ^ ) harfinin 

çıkarıldığı yerdir. Kalın sesli gibi görünen bu iki harf aslında 
ince .seslidir. 



3- Üst kısım: Boğazın ağız ile birleştiği kısımdır ki, bura

dan Hâ ile Ğayn ( ^ ' ^ ) harfi çıkarılır. Bu harfler Türkçede 

yoktur. Hâ harfi hırıltılı (boğuk) bir şekilde; Ğayn harfi ise 

Türkçedeki ö harfine benzer şekilde telâffuz edilir ve ikisi de 

kalın seslidir. 

B- Dil bölgesi: 'öl4^\ 

Dil bölgesinde, on cüz'î mahreçten on sekiz harf çıkar. Bu 
bölgeden çıkarılan harfler, dil kökünden başlayarak dil ucuna 
doğru şöyle sıralanır: 

1- Dil kökünden (ağzın en gerisinden), kaim ve tok bir ses
le Kâfi (3 ) harfi çıkarılır. 

2- Kâf harfinin berisinden Kef (A ) harfi ince sesli olarak 
çıkarılır. Türkçedeki K harfine benzer ise de sesi biraz fark
lıdır. 

3- Dilin damak ortasına değdirilmesiyle Cîm, Şîn ve Ye 

((S 'J- ' ^ ) harfleri çıkarılır; ince seslidirler. Özellikle Cîm 

ve Şîn harfleri dikkatli çıkarılmalıdır. 

4- Dilin yan tarafının sol ya da sağ azı dişlere teması ile 

Dâd ( jji») harfi çıkarılır; kalın seslidir. Çıkarılması için biraz 

gayret gerekir. 

5- Dil ucunun hafif yanlarıyla beraber üst damağın ön tara

fına değdirilmesiyle Lâm ( J ) harfi çıkarılır; ince seslidir. 

6- Lâm harfinin yanından Nün ( O ) harfi çıkarılır; ince 
seslidir. 



7- Dil ucundan yanlarıyla birlikte Râij) harfi çıkarılır. 

Çatallı çıkarılmaması ve gayet yumuşak telâffuz edilmesi 

gereken bu harf, üstün ve ötreli durumlarda kalın sesli; esreli 

durumlarda ise ince seslidir.^ 

8- Dil ucu üst ön dişlerin dibine değdirilerek Te, Dâl ve Tâ 

(Tl) (Jp . i ^) harfleri çıkarılır. Te ve Dâl ince sesli; Tâ (Tı) 

ise kalın seslidir. 

9- Dil ucunun yanlarından keskin olarak Ze, Sîn ve Sâd 

. ^j) harfleri çıkarılır. Ze ve Sîn ince sesli; Sâd ise kalın 

seslidir. 

10- Dil ucunun ön dişlerin arasına teması ile peltek olarak 

Şe, Zel ve Zâ (Zı) ( J& . i > ^ ) harfleri çıkarılır. Şe ve Zel 

harfleri ince sesli; Zâ (Zı) harfi ise kalın seslidir. 

C- Dudak bölgesi: cMklS\ 
Dudak bölgesinde iki cüz'î mahreçten dört harf çıkar: 

1- İki dudak yardımıyla iki noktadan üç harf çıkarılır: 

a- İki dudağın birbirine değmesiyle Be ve Mîm i ^ ^ ^) 

harfleri; 

b- İki dudağın uzantısı ile de Vâv (j ) harfi çıkarılır. Vâv 

harfi İngilizcedeki W harfine benzer. Bu üç harf de ince sesli
dir. 

2- Üst dişlerin alt dudağın iç kısmına değmesi ile Fe ( J » ) 

harfi çıkarılır; ince seslidir. 

^ Geniş bilgi için bak: S. 71. 



D- Boğaz-ağız boşluğu bölgesi: Sy;S\ 

Dudaklara kadar uzanan boğaz-ağız boşluğundan "raed 
harfleri" {Elif-Vâv-Ye) çıkarılır. 

E- Geniz bölgesi: 

Boğazın buruna açıldığı boşluğa geniz denir. Geniz bölge
sinden Mîm ile Nûn harfinin özel sıfatı olan gunne çıkalır. 

Bu ifadelerden harflerin, küilî ve cüz'î olmak üzere iki 
kısma ayrıldığı anlaşılır. 

Harflerin gruplar halinde çıktığı bölgelere külli mahreç; 
belli bir bölge içinde harflerin çıktığı noktalara da cüz'î mah
reç denir. 

Bazı harflerin cüzî mahreci belirtilebilir; bazılarının ise be-
lirtilemez. 

Cüz'î mahreci belirtilen, yani çıkış noktası tespit edilebilen 
bölgelere muhakkak mahreç (gerçek mahreç) denir. Buna 
göre boğaz, dil ve dudak bölgeleri birer muhakkak mahreçtir. 

Cüz'î mahreci belirtilemeyen, çıkış noktası tespit edileme
yen mahreç bölgelerine de mukadder mahreç (gizli mahreç) 
denir. Boğaz-ağız boşluğu ve geniz birer mukadder mahreç
tir. 

Görüldüğü üzere boğaz bölgesindeki üç cüz'î mahreçten 6 
harf; dil bölgesindeki on cüz'î mahreçten 18 harf ve dudak 
bölgesindeki iki cüz'î mahreçten 4 harf çıkarılır. Toplam 28 
harftir. 



Harflerde Bulunan Sıfatlar 

Lâzımî ve Arızî Sıfat: 

Harflerde, bizzat mahreçlere (çıkış yerlerine) bağlı olmak 
üzere bir takım ayrılmaz özellikler vardır. Bunlar harfin tabia
tında, aslında olup kendine mahsustur. Harfler ya kaim seslidir 
ya da ince sesli; ya peltektir ya da keskin; ya sesi akıcıdır ya da 
donuk; ya nefesi çok harcar ya da az; bazısı gunnelidir, bazısı 
kalkaleli; bazısının sesi ağız içinde yayılır, bazısının yumuşak 
bir tekrar özelliği vardır. Velhasıl harflere mahsus öyle özellik
ler vardır ki, bunlar hiçbir zaman harflerden ayn düşünülemez. 

İşte, harflerin bizzat mahreçlerine bağlı olarak tabiatla
rında bulunan ve hiçbir zaman ayrılmayan özelliklerine 
"lâzımî sıfat" (diğer adıyla aslî sıfat) denir. 

Bir de, harfin kendi tabiatında olmadığı halde iki harfin 
yan yana gelmesiyle bazı özellikler ortaya çıkar ki, bunlar ye
rine ve duruma göre değişir. Meselâ: 

a- Med harfinden sonra Hemze ya da sükûn gelme duru
muna göre Muttasıl, Munfasıl, Lâzım, Ânz gibi medler ortaya 
çıkar. 

b- Tenvîn ve sakin Nûn'dan sonra gelen harflere göre İz
hâr, thfâ, İklâb, İdgâm gibi hususlar oluşur. 

c- Değişik iki harfin yan yana gelmesiyle Misleyn, 
Mütecâniseyn, Mütekâribeyn, Şemsiyye gibi idgâmlar meyana 
gelir. 

d- Râ harfi, harekelere ve bir takım harflere göre kalın ya 

da ince okunur ve Zamir dediğimiz i. « « harfi, kendisinden 

önceki ve sonraki harfin durumuna göre uzatılır ya da uzatıl
maz. 



Demek ki, harflerin yan yana gelmesiyle sonradan ârız 
olan ve yerine göre değişebilen sıfatlara da "arızîsıfat" denir. 

Şimdi harflerde bulunan ve önemli saydığımız bazı lâzımî 
sıfatları, Tecvîd terimleri ile kısa kısa açıklamaya çalışalım. 

Önemli Lâzımı Sıfatlar: 

Lâzımî sıfatları daha iyi anlayabilmek için onları iki ana 
grupta inceleyeceğiz. 

Biri diğerinin zıddı olan lâzımî sıfatlar: 

Zıtları bulunanlardan maksat, Arap alfabesindeki 28 harf
ten bir kısmının bir sıfat, diğer kısmının da onun zıddı olan 
başka bir sıfatla muttasıf olmasıdır. Zıtları bulunan lâzımî sı
fatlardan önemli olanlar şunlardır: 

Hems: ^jiJ^İİ 

Harf telâffuz edildiğinde, özellikle harekeli olarak mahre
cinden çıkarıldığında nefesin çok harcanılmasıdır. Harfleri 
şunlardır: 

Cehr: 

Harf telâffuz edildiğinde, özellikle harekeli olarak çıkarıl
dığında nefesin az harcanılmasıdır. Bunlar, diğer on sekiz 
harftir. 

Bir harfin hems ya da cehr sıfatlı olduğunu anlamak için 
üç pratik yol zikredebiliriz: 
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1- Avucumuzu ağzımızın önüne tutalım ve bir harfi üstün, 
esre veya ötre ile telâffuz edelim. Nefesimiz avucumuza hızlı
ca çarpıyorsa hems sıfatlı; nefesimiz avucumuza hafifçe (cılız) 
çarpıyorsa cehr sıfatlıdır. Misal: 

2- Bir harfi harekeli olarak, bir nefeste art arda 15-20 defa 
tekrar ettiğimizde, göğüs kafesimizde bir sıkıntı (bir daralma) 
hissedecek olursak, bu harf cehr sıfatlıdır. Zira harf telâffuz 
edilirken nefesin bir kısmı hapsolunmuş; çabuk ve hızlıca ak-
mamıştır. Misal: 

Şayet harfi harekeli telâffuz ederken nefes hapsolunmayıp, 
6-7 defa söylediğimizde nefesimiz bitiyorsa, bu harf hems 
sıfatlıdır. Misal: 

ı _ » t _ â ^ ^ ı _ â ı _ 9 ı _ 3 u J i >jy ^ ^ C:J ^ cu 

3- Avucumuza bir tebeşir tozu veya biraz un, yahut ince 
kâğıt parçacıkları koyalım ve ağzımızın dibine yaklaştıralım. 
Bir harfi harekeli telâffuz ettiğimizde, avucumuza koyduğu
muz şeyler uçuşuyorsa, bu harf hems sıfatlı; uçuşmuyorsa cehr 
sıfatlıdır. 

Misal olarak j j i i i» 3 harfleri ile ^ ^ ci) i] 
harfleri üstün, esre veya ötre ile telâffuz edildiğinde, nefesin 
hızlıca akıp akmadığı bariz bir şekilde görülecektir. 

Görüldüğü üzere I» ve o harfleri, nefesin az harcandığı 
cehr sıfatlı harflerdendir. Bu harfleri harekeli olarak telâffuz 
ettiğimizde, nefesin hızlıca çıkmaması gerekir. 
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Şayet çok sert bir şekilde TA ve KA denilecek olursa, ne
fesin hızlıca çıktığı görülür ki, farkına varılmadan kendilerinde 
bulunmayan hems sıfatı gösterilmiş olur. Oysa bu iki harfte 
cehr sıfatı vardır. Öyle ise bazı okuyucuların yaptığı gibi bu 
harfleri çok sert telâffuz etmeyelim. 

Şiddet: Hİİİ 

Harf telâffuz edildiğinde, özellikle sükûnlu olarak mahre
cinden çıkarıldığında sesin akıcı olmamasıdır. 

Rihvet: îy-'J\ 

Harfler telâffuz edildiğinde, özellikle sükûnlu olarak mah
recinden çıkarıldığında sesin akıcı olmasıdır. Harfleri şunlar
dır : 

^J .j. j ^ ^ J. ^ j i ^ 

jfi harfinin, sesi akıcı olan rihvet sıfatlı gruptan olduğunu 
unutmayalım. Dolayısıyla bu harfi sağ ya da sol azı dişlerden 
çıkarırken, sesindeki akıcılığı belirtmeye gayret edelim. 

Beyniyye: l i - ^ î 

Harfin, şiddet ile rihvet arası olmasıdır. Harfleri şunlardır: 

İsti'lâ: i^U^)/! 

Harf telâffuz edildiğinde dilin ortasının ya da gerisinin üst 

damağa yükselmesidir. Bu harfler kalın seslidir ve şunlardır: 
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İstifâl: Jlk^Vi 
Harf telâffuz edildiğinde dil ortası ya da gerisinin alt çene

de kalmasıdır. Bunlar geri kalan 21 harftir. 

Bu harflerden Hâ ve Ayn, telâffuz itibariyle kaim ve ince 

ses arasıdır. Râ harfi özel durumundan dolayı kaim ya da ince 

seslidir. Diğer harfler ince seslidir. 

İtbâk: İliVI 

Dil yanlarının üst damağa yapışmasıdır. Harfleri şunlardır: 

İnfıtâh: Dil yanlarının üst damak ile arasının açık olmasıdır. Harf

leri, Sâd, Dâd, Tâ, Zâ dışındaki diğer 24 harftir. 

Hafî: 

Harfin, mahrecine bağlılığının zayıf olmasıdır. Bu özellik

te tek harf vardır: _a Eğer bu harf, mahrecinden dikkatli çıka

rılmaz ise, kaybolur. 

Zuhur: 

Harflerin, mahrecine bağlılığının iyi hissedilmesidir. Harf

leri, - A dışındaki 27 harftir. 
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Zıddı Düşünülmeyen Özel Lâzımî Sıfatlar: 

Safîr: j > a ^ l 

Harflerin keskin olarak telâffuz edilişidir. Harfleri: ^ 

Tefeşşî: 

Harfin sesinin ağız içinde yayılmasıdır. Bir harf vardır: ji> 

İnhiraf: Sv^İS 

Harfin, di! ucu ile birlikte yanlarından çıkarılmasıdır. İki 

harf vardır: j J 
Tekrir: 'y^pS\ 

Harfin sesinin hızlı ve yumuşakça tekrar edilmesidir. Bir 

harf vardır: j 

İstitâle: İJlk^ l̂ 
Harfin, azı dişlerden Lâm'ın mahrecine doğru uzatılarak 

çıkarılmasıdır. Bir harf vardır: 

Kalkale: ÜIİIJ! 

Harfin mahrecinin oynatılmasıdır. Harfler: i I» ö 

Gunne: 

Mim ile Nûn harfi sakin okunduğunda, önüne gelen harfle
rin durumuna göre genizden çıkarılan sestir. Harfleri: o j» 

Nefh: 

Harf telâffuz edilirken arı vızıltısı veya an uğultusu gibi 
bir sesin hissedilmesidir. Bu sıfatla ilgili dört harf vardır: 
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Harekeler 

Harfleri seslendirmeye yarayan işaretlere hareke denir. 

Harekeleri iyi anlayabilmek için, harflerin kaim ve ince 
sesli olanlarmı bilmek gerekir. 

28 harften meydana gelen harflerden isti'lâ sıfatlı olan yedi 

harf kalın seslidir: ö ^i» i» ^ ^ ^ 

Bunların dışında kalan istifâl sıfatlı olanlar ise ince sesli

dir. Ancak Türk alfabesinde bulunmayan ve boğazdan çıkarı

lan iki harf vardır ki, ince sesliler grubundan olduğu halde, 

ağız fazla açılmadan kalın sesli gibi telâffuz edilir. ^ ^ 

Ayrıca Râ ( 3 ) harfi ile ( üıt ) lâfzmdaki Lâm harfi, özel 

durumlarına göre kalın ya da ince seslidir. 

Şimdi harflerin, harekeli durumda nasıl bir ses tonu ile ses-
lendirildiğini sırasıyla görelim. 

Üstün: Kalın sesli harfleri ve Râ harfini a diye; kalın sesli 
gibi olan Hâ ve Ayn haıflerini ise a'dan e'ye meyilli olacak 
şekilde okutur. Bu sesi çıkaramayanlar bu iki harfi de a sesi 
vererek okuyabilirler. 

t t '-^ ^ t ^ ^ J' cP' t 
İnce sesli harfler, üstünlü durumda e sesi verilerek okunur. 

Bu e sesi, ağız açık olarak verilmelidir. Bu harfin ses tonu, 
e f e kelimesindeki e harfi gibi olmalıdır. 
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Esre: Kalın sesli harflerle kalın sesli gibi olan harfleri, tam 
" 1 " şeklinde olmayıp, " i " sesine meyilli olacak şekilde oku
tur. Bir çeşit ly gibi; ancak y harfi çıkarılmayıp, ses tonundaki 
i sesi verilerek okunur. 

ince sesli harflerle Râ harfi i sesi ile okunur. 

Ötre: Kalın sesli harfleri ve Râ harfini u diye; kalın sesli 
gibi olan Hâ ve Ayn harflerini u' dan ü' ye meyilli olacak şe
kilde okutur. Bu sesi çıkaramayanlar, bu iki haifi de u sesi 
vererek okuyabilirler. 

t t '-^ 3 ^ J i i > > ^ 

İnce sesli harfleri ise ü ile u arası bir ses tonunda okutur. 
Bu ses tonu, dudaklar fazla büzülmeden verilmeye çalışılmalı
dır. İnce seslilerdeki bu ses tonunu gösteremeyenler ü şeklinde 
söyleyebilirler. 

16 



ikinci Ünite 

MEDLER 

Med, uzatma ve uzatarak okuma demektir. Med bahsinde 
iki önemli kavram vardır: 

1- Med harfi (harf-i med) 
2- Med sebebi (sebeb-i med) 

Tecvîd konularına geçmeden önce bu iki temel kavramı 
açıklamamız gerekir. 

Med Harfi 
Med iıarfi, Türkçe 'de uzatma harfi demektir. Üç tane med 

harfi vardır: Vâv, Ye, Elif. Bu harfler kendilerinden önce ge
len harflerin harekelerini uzatırlar. Ancak bu harflerin med 
harfi olabilmesi için bazı şartlar vardır. Şöyle ki: 

a- Vâv sakin yani harekesiz olur, ondan önceki harf (ma
kabli) de ötre (damme) olursa Vâv med harfi olur. Yâni hare
kesiz olan Vâv, kendinden önceki harfin harekesini uzatır. 
Misal: 

b- Ye sakin olur, ondan önceki harf de esre (kesre) olursa 
Ye med harfi olur ve kendinden önceki harfin harekesini uza
tır. Misal: 

c- Elif sakin olur, ondan önceki harf de üstün (fetha) olur
sa. Elif med harfi olur. Elif de kendinden önceki harfin hareke
sini uzatır. Misal: 
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Burada bir kaç hususu belirtmek gerekiyor: 

1- Yukarıdaki maddelerde "sakin olup" ifadelerinden te
melde harekesizlik kastedildiği halde, cezmli olma hali de 
anlaşılabilir. Nitekim Vâv ile Ye Arapçada illetli harf olmala
rından dolayı, kendileri cezmli olup, Vâv'dan önce ötre; 
Ye'den önce de esre varsa yine med harfine dönüşürler. Elifte 
ise durum biraz farklıdır. 

Bilindiği üzere Elif, yazı itibariyle uzun dik çizgi şeklin
dedir ve üzerinde hiç bir hareke yoktur. Üzerine hareke konur 
konmaz Hemze olur. Tecvîd kitaplarında da "harekeli olan 
Elife Hemze denir" ifadesi kullanılmaktadır. Yani Elif, üstün-
esre-ötre ile harekelendiğinde nasıl Hemze oluyorsa, cezm 
denilen işaretle harekelendiğinde de Hemze kabul edilmekte
dir. Bu nedenle "Elif sakin olup" ifadesinden, sadece "hareke
sizlik" anlaşılmalıdır. 

2- Üstünlü bir harfin önüne harekesiz Ye harfi bitiştiğinde, 
aynen med harfi Elif gibi uzatma vazifesi görür ki, bu durumda 
olan Ye harfine "Elif-i Maksure" denilir. Misal: 

3- Bazı durumlarda med harfi olmadan harekelerin uzatıla
rak okunduğu görülür: 

a- Elif olmadığı halde, üstün yerine konan küçük dik bir 

çizgi ( _ ) uzatma vazifesi görür. 

Bu durumda, görünüşte med harfi Elif olmamasına rağmen 
"mukadder (gizli) bir Elif vardır" denilir. Misal: 

Ayrıca s^^Ul. s^ı^L îjJLkll gibi Kur'ân'da VâvTa 

yazılan bazı kelimelerde de, "gizli Elif vardır" denilebilir. 
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b- Vâv harfi olmadan ötrenin. Ye harfi olmadan da esrenin 
uzatıldığı olur. Şöyle ki: 

Arapçada <. i_ şeklinde kelimenin sonuna bitişen bir zamir 

vardır. Bu zamirden önceki harf, çekerli veya tutarlı (cezmli) 

değilse, zamir uzatılarak okunur. Yani ötreli zamir ( k.), gizli 

bir Vâv varmış gibi diye: esreli zamir ( ^ ) de, gizli bir Ye 

varmış gibi ^ diye uzatılarak okunur. Misal: 

Med Sebebi 

Med sebebi, ''fazla uzatmayı gerektiren sebep" demektir. 
Med sebebi ikidir: Hemze ve sükûn. 

Şimdi bu iki terim hakkında kısaca bilgi verelim: 

Hemze: 

Harekeli Elife Hemze dendiğini görmüştük. Hemze'nin 
Ayn harfinin kök kısmına benzeyen bir çeşidi daha vardır. 

l l l ^ l l l l v e i i t i '•<:''• Şeklinde 

harekeli olarak yazılan haiflerin hepsine Hemze denir. 

Buna göre med harflerinden sonra uzun ya da küçük Hem
ze gelecek olursa, med harfleri normalden fazla uzatılarak 
okunur. Misal: 
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Sükûn: 
Sükûn, harekesizlik demektir. Yani harfin cezmli ya da 

şeddeli olma halidir. İki çeşit sükûn vardır: 

1- Lâzım sükûn (gerekli, sabit sükûn) 
2 - Ârız sükûn (geçici sükûn) 

Şimdi bu terimleri açıklayalım. 

Lâzım Sükûn: 
Tecvîd kitaplarındaki kalıplaşmış ifadesi ile: 

d o û "İ^j j lliîj ''vakfen ve vaslen sabit olan sükûna, lâ

zım sükûn denir". Kelime üzerinde durulsa da, geçilse de sabit 

olan, değişmeyen sükûndur; işareti cezm ve şeddedir. - -

Kelimelerde görülen cezm ve şedde birer lâzım sükûndur. 

Ancak med harflerinden sonra gelen cezm ve şedde, med 
sebebidir. 

Ârız Sükûn: 

Ja5ll>, •>L>J lioû Üüj "Vakfen sabit, vaslen sakıt olan 

sükûna ârız sükûn denir." Durulduğunda var olan, geçildiğinde 
kaybolan sükûndur ve kelimenin son harfi üzerinde meydana 
gelir. 

Görünüşte harekeli olan son harf, okuma esnasında üzerin
de durulursa cezmli olarak okunur ve buna ârız sükûn denir. 
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Ancak ânz sükûnun med sebebi olabilmesi için med har
finden sonra gelmesi gerekir. 

Buraya kadar, "med harfi, med sebebi. Hemze, sükûn, lâ
zım sükûn, ânz sükûn" gibi tabir ve terimleri tanıtmaya çalış
tık. Şimdi bunların değişik durumlarda bir araya gelmesiyle 
hangi medlerin meydana geldiğini, ne şekilde okunduğunu ve 
hükmünün ne olduğunu inceleyelim. 

Medd-i Tabîî 

Med harfinden sonra sadece med harfi bulunursa Medd-i 
Tabîî olur. Buna medd-i aslî veya medd-i zatî ismi de verilir. 
Misal; 

(̂ İJU . Jl5 misallerinde med harfinden Elif, 

j j ^ l c misallerinde med harfinden Ye, 

misallerinde de med harfinden Vâv gelmiş; 

her birinde fazla uzatmayı gerektirecek med sebebinden bir şey 
gelmediği için Medd-i Tabîî olmuştur. 

Med harfi, gizli (mukadder) de olabilir: 

Gizli Elif: Harfin üzerinde dik çizgi şeklindedir. 

^..^ijj^ı c ilk . jj^-'j]] iii ^ 

Bu misallerde Lâm, Mîm ve He harflerinin üzerinde görü
len dik çizgiler birer "gizli Elif " tir. 
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Gizli Vâv: Gizli Vâv'ların bir kısmı kelime sonlarına biti
şen ötreli zamir; bir kısmı ise kelimenin aslından olan ötreli 
Vâv harfidir. 

Ötreli zamirler: i ! U İJ . i J ^ j j > « J l p 

Bu misallerdeki zamir olan ötreli He harfleri y> şeklinde 

gizli bir Vâv takdir olunarak okunur. 

Zamir olmayan ötreli Vâv'ların altında genellikle küçük 
bir ju işareti vardır. 

o» a« Jü> 

Bu kelimelerdeki ötreli Vâv harfleri de j j şeklinde olması 

gerekirken tek Vâv'la yazılmakta ve gizli bir Vâv takdir oluna

rak 5jji>ii ' i jjti ' (ijjjLs şeklinde okunmaktadır. 

Gizli Ye: Harfin altında dik çizgi şeklindedir; genellikle 
zamirlerde görülür. 

Bu misallerde, med harfi Ye takdir olunur (gizli bir Ye 

vardır, denilir) ve ,_jfLij j ' ^sf^ J ' ı . j4rS^İ şeklinde okunur. 

Medd-i Tabîî olarak adlandırdığımız tüm misallerdeki med 
harfleri, fazla uzatılmadan tabîî bir şekilde okunur ki, buna 
Tecvîtte bir Elif miktarı okuma denir. 

"Bir Elif miktarı" terimini biraz açalım: 

28 harfin içinden "El i f seçilerek, "Elif miktarı" denmiş; 
"Cîm miktarı" "Dâl miktarı" "Lâm miktarı" "Ye miktarı" gibi 
haıflerle zikredilmemiştir. 
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Harfleri, sûre başlarındaki özel harfler gibi okuduğumuzda 
iki heceli tek harf Eliftir; diğerleri ise tek hecelidir. 

İLî3 (Iç-ii ı i rw . 5 I3 Jli J'o \J- U- li İ j c J ü I 

Buna göre "Bir Elif miktarı": 

a) /jfe/ hece miktarı, 
b) //r/ hareke miktarı, 
c) Elif diyecek kadar bir miktardır. 

Ancak tecvîd kitaplarında, "bir Elif miktarı" tabiri, "bir 
parmak kaldıracak kadar" şeklinde ifade edilir. 

Şimdi de neden bu şeklide ifade edildiğini açıklayalım. 

1- Kur'ân okuma eğitiminde bir Elif miktarı. Kur'ân ho
caları tarafından, yumruk şeklinde yumulmuş parmaklar, birer 
birer açılıp kaldırılarak gösterilir. 

2- Mûsikîde notaların ölçüsünü belirtmek için işaret 
parmağının kaldırılıp indirilmesi bir tempo işaretidir. Yani: 

Mûsikî Yönünden: 

a) Bir dörtlük zaman dilimi, 
b) Bir vuruşluk zaman dilimi, 
c) Bir parmak kaldıracak kadar geçen süredir. 

Medd-i Tabîî'yi bir Elif miktarı okumanın hükmü: 

a- Medd-i Tabîî'de bir Elif miktarını terk etmeden okumak 
farz ayarındadır. Çünkü bir Elifli'k miktar terk edilecek olursa 
anlam bozulabilir. Meselâ: 

^j^lSÜl çjiJ! J i - li^Jîili âyetinin meali: "(Allâhım/) Kâfir

lere karşı bize yardım et" demektir. 
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Bu cümledeki Ü^-iilİ kelimesi şeklinde, kelime 

sonundaki Elif terk edilerek okunacak olursa: 

"(Ey kadınlar!) Kâfirlere karşı yardım edin." 

gibi çok değişik ve garip bir anlam ifade eder. 

b- Bir Elif miktarından fazla uzatmadan okumak ise vacip 
derecesindedir. Bir Eliften fazla uzatılarak okunduğunda, her 
ne kadar anlam bozulmaz ise de, hoş ve tasvip edilen bir oku
yuş olmaz; âdaba uygun değildir. Meselâ: 

Yine yukarıdaki âyeti, l5)-iailS şeklinde, kelime sonundaki 

Elif fazla uzatılarak okunacak olursa, anlam değişmez ama, 

âdaba uygun bir okuyuş olmaz; sorumsuzca bir okuyuş olur. 

Medd-i Muttasıl 
Med harfinden sonra med sebebinden (fazla uzatmayı ge

rektiren sebeplerden) Hemze gelir, ikisi de aynı kelimede 
bulunursa, buna Medd-i Muttasıl denir. 

Medd-i Muttasılın hükmü: 

Medd-i Muttasılı bir Eliften fazla uzatarak okumak vacip
tir. 

"Dört Elif ya da iki Elif çekmek vaciptir" demek yanlıştır. 
Çünkü tecvitte, bütün kıraat imam ve râvîleri bir hususta itti
fak ettiklerinde, ona "vacip" hükmü verilir. 

Medd-i Muttasılda, kıraat imamları bir Eliften fazla çek
me hususunda ittifak etmişler; dört Elif ya da iki Elif çekme 
hususunda aynı görüşte olmamışlardır. 
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Dört Elif miktarı, sadece Âsim kıraatinde okunur. Âsim 
kıraati dört Elif uzatarak vacibi yerine getirirken, diğer kıraat 
imamları da iki, üç, beş Elif uzatarak vacibi yerine getirirler. 

Hadr tarîki denilen hızlı okumalarda, iki Elif miktarı 
uzatarak okuyan kıraat imamına uyularak okunabilir. 

Medd-i Muttasılın hükmü Karabaş Tecvidi'nde, şu ifade
lerle zikredilmiştir: 

Medd-i Muttasılın meddi vaciptir. Müttefekun aleyh olduğu 
için. 

Müttefekun aleyh demek: "Cemî kurrâ med ettiler alâ 
merâtibihim, kasr etmediler" demektir. 

Şimdi bu ifadenin anlamını birer birer açıklayalım: 

Medd-i Muttasılın meddi: Medd-i Muttasılın (bir Eliften 
fazla) uzatılması. 

Müttefekun aleyh: Üzerinde bütün kıraat imamlarının itti
fak etmiş olması. 

Cemî kurrâ: Bütün kıraat imamları (On kıraat imamı). 

Med ettiler: (Bir Eliften fazla) uzattılar 
Alâ merâtibihim: Kendi mertebeleri üzerine; yani kıraat 

imamlarının tercih ettikleri med miktarlarına göre: İki Elif üç 
Elif dört Elif beş Elif 

Bu miktarlardan her biri birer mertebedir. Kıraat imamları, 
bu mertebelerden birini tercih ederek okumuş ve vacibi yerine 
getirmiştir. Âsim kıraatinin Hafs rivayetine göre ise dört Elif 
miktarı okunur. 

Kasr etmediler: Bir Elif çekmediler. 
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Medd-i Muttasılda hemzelerin durumu: 

Misallerinde görüldüğü üzere Medd-i Muttasılda Hemze
ler, kelime ortasında ya da sonunda geldiğinden Arapça imlâ 
gereği çoğunlukla küçüktür. 

Ancak Kur'ân'da geçen 1^ i l . ıi*>-^^ 

kelimelerinde, med harfinden sonra gelen med sebebi Hemze, 

uzun olmasına rağmen aynı kelimede bulunduğundan Medd-i 

Muttasıl kabul edilmiştir. 

Medd-i Munfasıl 
Med harfinden sonra med sebebinden Hemze gelir ve ikisi 

de ayrı kelimelerde bulunursa, buna Medd-i Munfasıl denir. 

^SNJİ \)iJû İj . İli ô bi J . JsG -̂i J,\ . ^ Jyi C.J 

Medd-i Munfasılın hükmü: 

Medd-i Munfasılı bir EUf ya da bir Eliften fazla uzatarak 
okumak caizdir. 

Burada "caizdir" sözüne bir açıklık getirmek gerekiyor. 
Zira pek çok kişi, bir tecvîd kuralında "caizdir" hükmü söy
lendiğinde, "istediğin gibi okuyabilirsin" şeklinde anlamak
tadır. Oysa iki farklı caiz vardır; 

a- Kıraat imamlarının ihtilâfından dolayı caiz; 
b- İlgili konuda her tüdü okumaya ruhsat verildiğinden do

layı caiz. 
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Medd-i Munfasılın hükmünün caiz oluşu, kıraat imamları
nın ihtilâfından dolayıdır. Yani "hangi kıraati okuyorsak, ona 
göre okumamız caizdir", demektir. 

Nitekim Karabaş Tecvîdi'nde bu husus şöyle belirtilmiştir: 

Medd-i Munfasılın meddi caizdir. Muhtelefün fîh olduğu 
için. 

Muhtelefün fîh demek: "Bazı kurrâ med ettiler, bazı kurrâ 
kasr ettiler" demektir. 

Bu ifadenin anlamı şudur: 

Medd-i Munfasılın meddi: Medd-i Munfasılın (bir Eliften 
fazla) uzatılması. 

Muhtelefün fîh: Bu hususta kıraat imamları ihtilâf etmiş. 
Bazı kurrâ: On kıraat imamından bir kısmı. 
Med ettiler: (Bir Elif ten fazla) uzattılar: İki Elif, üç Elif 

dört Elif, beş Elif. Âsim kıraatinin Hafs rivayetine göre ise dört 
Elif miktarı uzatılarak okunur. 

Kasr ettiler: Bir Elif çektiler. 

Bu durumda : 

Medd-i Munfasıl] kıraat imamları, kendi tercihleri doğrul
tusunda bir elif ya da bir eliften fazla uzatarak okumuşlardır. 
Dolayısıyla bir kişi hangi kıraati tercih etmiş ise, o kıraat doğ
rultusunda Medd-i Munfasılı med etmesi caizdir. 

Bizler de. Âsim kıraatinin Hafs rivayetini okuduğumuza 
göre, Medd-i Munfasılı dört elif miktarı uzatarak okumamız 
caizdir. 

Bir elif çekmek istersek Kâlûn, İbn Kesîr, Ebû Amr, 
Ebû Ca'fer ve Ya'kûb kıraatlerini; 

Üç elif çekmek istersek İbn Âmir, Kisâî ve Halef kıraat
lerini; 
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Beş elif çekmek istersek Verş ve Hamza kıraatlerini oku
yarak bu caizi yerine getirebiliriz. 

Sadece hadr tarîki denilen hızlı okumalarda Medd-i Mun
fasılı, bir elif miktarını tercih eden kıraat imamına uyarak, bir 
elif miktarı uzatarak okuyabiliriz. 

Medd-i Munfasıldaki Hemzelerin durumu: 

Medd-i Munfasıldaki Hemzeler, kelimenin başında geldi
ğinden Arapça imlâ gereği çoğunlukla uzun yazılır. Misal: 

Ancak Kur'ân'da geçen: 

'4i JLj b . JjJUiJ . iii|Jİ£ \)â . JJ j U I^Iİ . d i l i 1̂ 15 

misallerinde med harfinden sonra Hemzeler küçük gelmesine 
rağmen, ayrı kelimede bulunduğundan Medd-i Munfasıldır. 
Dikkat edilirse bu tür misallerde, küçük Hemzeden sonra uzun 
Hemze bulunmaktadır. 

»"yjjü kelimesine gelince: 

tVjJü kelimesinin aslı s>lj\ ü dir. Kelimenin başındaki U 

tembih (uyarma) edatı; tVji kısmı ise çoğul ism-i işarettir. Do

layısıyla kelimesinin baş tarafında med harfinden gizli 

Elif, med sebebinden Hemze, küçük ve bitişik olarak gelmesi

ne rağmen Arapçaya göre ayrı kelime kabul edildiğinden 

Medd-i Munfasıldır. 

Kelimenin son tarafı ise, med harfi ile med sebebi Hemze 

aynı kelimede olduğundan Medd-i Muttasıldır. 
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Medd-i Lâzım 
Med harfinden sonra med sebebinden lâzım sükûri^ gelirse 

Medd-i Lâzım olur. 

Mukattaa harfleri içinde de Medd-i Lâzım olanlar vardır : 

ö-s-r ö-î-^ = ( 3 - ^ 

Bu harfler okunurken, med haifinden sonra cezmli ya da 
şeddeli harf varsa Medd-i Lâzımdır: Lâm, Mîm, Sîn, Kâf, 
Kef, Sâd, Nûn. 

Medd-i Lâzım dört grupta incelenir: 

1- Medd-i Lâzım kelime-i müsakkale: 

Bir kelimede, med harfinden sonra şeddeli harf gelerek 
Medd-i Lâzım olursa bu ismi alır. 

• Şeddeli ya da cezmli ha r f 
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2- Medd-i Lâzım kelime-i muhaffefe: 

Bir i<;elimede, med harfinden sonra cezmli harf gelerek 
Medd-i Lâzım olursa bu isimle zikredilir. 

Kıraatimize göre Kur'ân'da tek örnek vardır: cJ^\ 

3- Medd-i Lâzım harf-i müsakkal: 

Sûre başlarındaki mukattaa harfleri denilen özel harflerden 
bir harf okunurken, med harfinden sonraki harf şeddeli gibi 
okunuyorsa bu ismi alır. 

^r:r^ = ^ i<y^ = j i - ^ '• Sîn 

j;^Sf JîJÎ = JiJİ = jjl :Lâm 

okunurken, Sîn'den Mîm'e geçişte İdgâm Maa'l-

Gunne yapılır ve şeddeli okunur. 

^1 okunurken de, Lâm'dan Mîm'e geçişte İdgâm-ı 

Misleyn Maa'l-gunne yapılır ve yine şeddeli okunur. 

Buna göre, med harfinden sonra idgâm dolayısıyla şeddeli 

Mîm okunduğundan, p d » ve jjl harflerindeki Sîn ile Lâm, 

Medd-i Lâzım harf-i müsakkal kabul edilir. 

4- Medd-i Lâzım harf-i muhaffef: 

Sûre başlarındaki özel harflerden bir harf okunurken, med 
harfinden sonraki harf cezmli gibi okunuyorsa bu ismi alır. 
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Ij^^'Jüî = ;Jl : Lâm 

J d î = ̂ ,iV J d î = ^ l : Mîm 

b =j_yî  ve Ûp = : Sîn 

İU, ^ L: U JlS-=^^Âi;^ ; Kef, Sâd 

Jslİ ^ U- = j3_:;:>£- ^ : Mîm, Sîn, Kaf 

Bu misallerdeki bazı harflerde med harfinden sonra cezm 
telâffuz edilmektedir. Buna göre, kenarlarında ismini verdiği
miz harfler, sonu cezmli okunduğundan Medd-i Lâzım harf-i 
ınuhaffeftir. 

Not: Medd-i Lâzımdaki grup isimleri zikredil irken, keli
melerde müsakkale, muhaffefe; harflerde ise müsakkal, mu-
haffef şeklinde sıfat kullanılır. Oysa bir çok kişi tarafından, 
hem kelimeler hem de harfler için müsakkale, muhaffefe 
şeklinde kullanılmaktadır ki bu yanlıştır. 

Bilindiği üzere Arapça'da, müzekker isimlerin sıfatı mü-
zekker; müennes isimlerin sıfatı ise müennes olur. 

Bu durumda Arapçaya göre şöyle olmalıdır: 

iJiS (kelime) müennes, sıfatı da <Jüi> (müsakkale) 

şeklinde müennes: aJİJu -UK ^3"^ Medd-i Lâzım kelime-i 

müsakkale; • 

(kelime) müennes, sıfatı da ' üü i (muhaffefe) şeklinde 

müennes: 'üi i t 'LJS Jl̂  Medd-i Lâzım kelime-i muhaffefe; 

Jsj j- (harf) müzekker, sıfatı da Jü .̂ (müsakkal) şeklinde 

müzekker: JuLı.. Medd-i Lâzım harf-i müsakkal; 
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Jiy>- (harf) müzekker, sıfatı da ^ J ı i ü (muhaffef) şeklinde 

müzekker: oüüi Jiy^ Medd-i Lâzım harf-i muhafef. 

Medd-i Lâzımın hükmü: 

Medd-i Lâzımı dört EUf miktarı uzatarak okumak vacip
tir. Çünkü Medd-i Lâzımı bütün kıraat imamları dört Elif mik
tarı uzatarak okumada ittifak etmişlerdir. Yani Medd-i Lâzım, 
bizim kıraatimizde olduğu gibi bütün kıraatlerde de dört Elif 
miktarı uzatılarak okunur. Hızh okumalarda üç Ehf miktarı 
uzatılarak okunabilir. 

Medd-i Ânz 

Med harfinden sonra med sebebinden ânz sükûn gelirse 
Medd-i Arız olur. 

Ânz sükûnun, "durulduğunda var olan ve geçildiğinde 
düşen (kaybolan) sükûn" olduğunu belirtmiştik. 

İster âyet sonu ya da durak işareti (secâvend), ister nefes 
yetmemesi sebebiyle bir kelime üzerinde durulduğunda, ge
nellikle son harf sükûn ile (cezmli olarak) okunur ki, buna 
ânz sükûn denir. Yani "ânz sükûn", harekeli olan son harfi 
cezm ile okumanın adıdır. Örnekler: 

^ ' ^ ^ ' ' ^ - ^ ^ *'^4 

Dikkat edilirse ânz sükûn: 
a- Med harfinden sonra, 
b- Lîn harfinden sonra, 
c- Med harfi ve Lin harfi olmadan gelmektedir. 
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işte bir kelime üzerinde durulduğunda, Med harfinden son
raki harf cezmli okunacak olursa, Medd-i Ârız meydana gelmiş 
olur. 

üzerinde vakf yapılan (durulan) ve son harfi sakın oku
nan her kelimede, kaç çeşit okunacağına dair şu soru sorulur: 

" Bu ârız sükûnlu kelimede kaç vecih caizdir? " 

Bunun anlamı: Bu ârız sükûnlu kelime kaç çeşit, kaç tür
lü okunabilir? demektir. 

Bunu iyi bilmeyen kardeşlerimiz, "kaç vecih caizdir" 
denince, "kaç elif miktarı çekilebilir" şeklinde anlamakta ve 
bazı Medd-i Ârız olan kelimelerde "yedi elif miktarı çekilebi
leceğini" söylemektedirler ki, bu yanlıştır. Çünkü "vecih", 
"Elif anlamına gelmez. Buna göre : 

a- "ıl^UJI Çjj misalinde olduğu gibi bir kelimede 

durulduğunda, arız sükûnun asıl harekesi, yani son harfin 

harekesi üstün ise üç vecih caizdir; üç türlü okunabilir: 

1) Tûl: Medd-i Arızda en uzun miktar olan dört Elif. 

2) Tevassut: Medd-i Arızda dört Elif ile bir Elifin ortasın
daki miktar olan iki veya üç Elif. 

3) Kasr: Medd-i Arızda en kısa miktar olan bir Elif 

Yani son harfi sükûnlu olmak üzere med harfini tûl, 
tevassut ve kasr ile okumak caizdir. 

b- j^l i l p i ĴÜU misalinde olduğu gibi bir kelimede 

durulduğunda, son harfin harekesi esre ise, dört vecih caizdir; 

dört türlü okunabilir: 
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1)TÛI: Dört Elif. 
2) Tevassut: İki veya üç Elif. 
3) Kasr: Bir Elif. 
4) Kasr ile revm: Bir Elif uzatarak revm. 

Yani son harfi sükûnlu olmak üzere med harfini tûl, 
tevassut ve kasr; bir de son harfi revmli olmak üzere kasr ile 
okumak caizdir. 

Revm: Harekeyi hafiftir sesle belirtmektir. 

Medd-i arızda revm, kasr ile yani bir Elif çekilerek yapılır. 
Çünkü revmde hareke hafif bir sesle belirtilir. Bu durumda 
revm, vasi hükmünde kabul edilir ve sebeb-i med olmadığın
dan revm ancak kasr ile okunur; Medd-i Tabîî kadar uzatılır. 

Meselâ ^ ^ . J J I misalinin sonundaki Nün'un esresinde 

revm yapılarak durulduğunda, hareke hafif bir sesle belirtile

ceğinden Medd-i Tabîî olur; gerçek bir sükûnla okunmadığın

dan Medd-i Arız olmaktan çıkar. Medd-i Ânz bahsinde revmin 

zikredilmesi ise istitrâdîdir. Yani revm, ânz sükûnda yapıl

ması caiz olan bir özelliktir ve Medd-i Âr ız 'da da, ânz 

sükûn bulunması sebebiyle zikredilmiştir. 

c- 'ı^-cLii misalinde olduğu gibi bir kelimede dumlduğun-

da, son harfin harekesi ötre ise, yedi vecih caizdir; yedi türlü 
okunabilir. 

l)Tûl: Dört Elif. 
2) Tevassut: İki veya üç Elif. 
3) Kasr: Bir Elif. 
4) Revm: Bir Elif çekerek harekeyi hafif belirtmek. 
5) Tûl ile işmâm: Dört Elif uzatarak işmâm. 
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6) Tevassut ile işmâm: İki veya üç Elif uzatarak işmâm. 
7) Kasr ile işmâm; Bir Elif uzatarak işmâm. 

Yani son harfi sükûnlu olmak üzere med harfini tûl, 
tevassut ve kasr; son harfi işmâmh olmak üzere med harfini 
tûl, tevassut ve kasr; bir de son harfi revmli olmak üzere med 
harfini kasr ile okumak caizdir. 

İşmâm: Sükûndan sonra, (ötreye işaret etmek üzere) du
dakları birbirine bitiştirmeyerek ileri uzatmaktır. 

İşmâmda dudak hareketi ile ötre belirtilir; ses çıkarılmaz. 

İşmâm, hâlis sükûn hükmünde olarak sebeb-i med oldu
ğundan Medd-i Arızda işmâm ile tûl, tevassut, kasr caizdir. 

"İşmâm sağırlar, revm ise körler içindir" şeklinde bir ifa
de, halk arasında çok yaygındır ki, bu doğru değildir. Doğru 
olanı şudur: 

Gözü görmeyen işmâmı, kulağı dumayan da revmi anla
yamaz. 

Revm ve işmâm, kelimenin son harfinin harekesini belirt
meye yarayan bir uygulamadır ve yapılma mecburiyeti yoktur; 
istenirse yapılır. Terk edilmesi halinde ise ceza gerektirecek bir 
vacip değildir. 

Sonu harekeli olan kelimede sükûn ile durmak asıldır. Şa
yet i'râbı belirtmek istenirse revm ve işmâm yapılabilir. 

Medd-i Â n z ı n hükmü : 
Medd-i Arızın, bir Elifle dört Elif arasında her hangi bir 

miktarla okunması caizdir: Bir Elif, iki Elif, üç Elif, dört Elif. 
Ancak buradaki caiz, kıraat imamlarının ihtilâfından do

layı değil; ibâhe ve ruhsat kabilinden bir caizdir. Kişi iste
diği med miktarı okumakta serbesttir. 

Yavaş okumalarda dört, orta okumalarda iki veya üç, hızlı 
okumalarda ise bir Elif miktarı uzatarak okumak tercih edilir. 
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Not: Son harfi Hemze olan kelimede vakf yapıldığmda, 
Hemze sakin okunsa bile yine Medd-i Muttasıl olacağından 
kasr caiz değildir; iki Eliften aşağı med olunmaz. 

= t l l i i îlj^i, = İIJL^ «.jliJlj = ijIiJL gibi. 

Vasi halinde tûl ile okuyan, yani dört veya beş Elif çeken 
kıraat imamlarına göre de kasr ve tevassut caiz değildir. 

Ancak bunların aksi olabilir. Yani kasr ile okuyan kıraat 
imamları tevassut ve tûl ile; tevassut ile okuyanlar da tûl ile 
okuyabilirler. 

Medd-i Lîn 

Lîn harfinden sonra sükûn gelirse Medd-i Lîn olur. 

Lîn harfi: Kendinden önceki harf üstün olan sakin Vâv ile 

sakin Ye'dir. 

Medd-i Lîn ile ilgili misaller: 

Medd-i Lîn, kelimelerde meydana geldiği gibi, Şûra sûre

sinin başındaki ^ ve Meryem sûresinin başındaki 

jâJL^ harflerinin içinde yer alan Ayn harfinin okunuşunda 

da il^) Medd-i Lîn vardır. 

Lâzım sükûn ile meydana gelen bu Medd-i Lîn'de iki ve

cih caizdir: 

Tûl: Üç Elif. Tevassut: Bir veya iki Elif. 

36 



Medd-i Lîn: 

misallerinde olduğu gibi ârız sükûn ile meydana gelmiş ise, 
aynen Medd-i Ârız gibi son harfin harekesine bakılarak kaç 
türlü okunacağı söylenir. Buna göre : 

a- J J I J i f j misalindeki gibi son harfin harekesi üstün 

olan bir kelimede durulduğunda üç vecih caizdir; üç türlü oku

nabilir: 

Tûl, tevassut, kasr. 

Yani son harfi sükûnlu olmak üzere lîn harfini tûl, 
tevassut ve kasr ile okumak caizdir. 

b- misalindeki gibi son harfin harekesi esre olan 

bir kelimede durulduğunda dört vecih caizdir; dört türlü oku

nabilir: 

Tûl, tevassut, kasr, kasr ile revm. 

Yani son harfi sükûnlu olmak üzere lîn harfini tûl, 
tevassut ve kasr; bir de revmli olmak üzere kasr ile okumak 
caizdir. 

c- misalindeki gibi son harfin harekesi ötre olan bir 
kelimede durulduğunda yedi vecih caizdir; yedi türlü okunabi
lir: 

Tûl, tevassut, kasr, tûl ile işmâm, tevassut ile işmâm, 
kasr ile işmâm, kasr ile revm. 

Yani son harfi sükûnlu olmak üzere lîn harfini tûl, 
tevassut ve kasr; işmâmh olmak üzere lîn harfini tûl, 
tevassut ve kasr; bir de revmli olmak üzere kasr ile okumak 
caizdir. 
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Görüldüğü üzere Medd-i Lîndeki vecihler, aynen Medd-i 
Ânz gibidir. Son harfi üstün olanlarda üç vecih; esre olanlarda 
dört vecih; ötre olanlarda ise yedi vecih caizdir. 

Medd-i Lîndeki med miktarı ise Medd-i Arıza göre birer 
Elif düşüktür. 

T û l Tevassut Kasr 

Medd-i Ânz 4 Elif 2-3 Elif 1 Elif 

Medd-i Lîn 3 Elif 1-2 Elif O Elif 

Demek ki Medd-i Lîn, üç Elif miktarına kadar herhangi bir 
miktarla uzatılarak okunabilir. 

Ancak yavaş okumalarda üç Elif, orta okumalarda iki Elif, 
hızlı okumalarda ise bir Elif miktarı tercih edilir. 

Hızlı okumalarda Medd-i Lîn hiç uzatılmadan da okuna
bilir. Nitekim bazı Tecvîd kitaplarında "Medd-i Lîn'de kasr, 
meddi terktir" şeklinde ifade edilmiştir. 

Hatırlanacağı üzere "Medd-i Arızda kasr, bir Elif miktarı 
uzatarak okumaktır" demiştik. Çünkü orada aslî med olan med 
harfi vardı. 

Med harfinin tabiatında bir Elif çekme özelliği olduğundan 
Medd-i Ânz bulunan kelimeden geçiş yapıldığında, yine bir 
Elif miktarı uzatılarak okunuyordu. 

Medd-i Lînde ise lîn harfi olduğundan aslî med yoktur ve 
geçiş halinde lîn harfi uzatılarak okunmaz. 

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki: 

Medd-i Arız ve Medd-i Lînde duruş halinde yapılan kasr, 
geçiş halinde okuduğumuz med miktarıdır. 

Yani geçişte bir Elif uzatarak okuyorsak, duruştaki kasr 
miktarı da bir Eliftir. Geçişte hiç uzatmadan okuyorsak, du
ruştaki kasr miktarı da uzatmadan okumaktır. 
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Bu hususu iyi anlayabilmek için Fatiha ve Kureyş sûre
lerini, âyet sonlannda bulunan kelimelerde hem durarak hem 
de geçiş yaparak okuyalım. 

Fatiha sûresinde, âyet sonundaki kelimeler duruş halinde 
dört Elif miktarı uzatılabilirken, geçiş halinde bir Elif uzatıla
rak okunmaktadır. Meselâ: 

Âyet sonlarında durarak: 

Âyet sonlarından geçerek: 

... Bul jjjJI p j ojyu ç»~r̂ ! J^'y!ı\ .̂NJUJI O J i) İLJrS\ 

Kureyş sûresinde ise, âyet sonundaki kelimeler duruş ha
linde üç Elif miktarı uzatılabilirken, geçiş halinde hiç uzatıl
madan okunmaktadır. Meselâ: 

Âyet sonlarında durarak: 

' Crl ( U ^ ' i fy^ ( 4 ^ 1 cif" 

Âyet sonlarından geçerek: 

^ 1 i l i 4^3 I j i i ^ ^ l i i J l ' i U j ^.33 ^!>l;'^. 

Buna göre: Fatiha sûresinde, âyet sonundaki kelimelerde 
durulduğunda kasr = bir Elif; Kureyş sûresinde âyet sonunda
ki kelimelerde durulduğunda ise kasr = sıfır Eliftir; yani hiç 
uzatılmadan okumaktır. 
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Şimdi aşağıda verdiğimiz şemaları dikkatle inceleyelim: 

Medd-i Arız 

Med harfi + Med sebebi sükûn = Toplam 
ile yapılan ilave miktar 

1 Elif + O Elif = 1 Elif: Kasr 

1 Elif + 1 Elif = 2 Elif: Tevassu t 

1 Elif + 2 Elif = 3 Elif: Tevassu t 

l E l i f + 3 Elif = 4 Elif: Tûl 

Medd-i Lîn 
Lîn harfi + Med sebebi sükûn = Toplam 

ile yapılan ilave miktar 

0 Elif + 0 Elif = 0 Elif: Kasr 

0 Elif + 1 Elif = 1 Elif; Tevassut 

OEl i f + 2 Elif = 2 Elif: Tevassu t 

OEl i f + 3 Elif = 3 Elif: Tûl 

Önemli Not: 

Revm ve işmam, sadece Medd-i Ânz ve medd-i Linde uy
gulanması gereken bir kural değildir; sonu Medd-i Ânz ve 
Medd-i Lîn olmayan bir kelimede durulduğunda da uygulana
bilir. Şöyle ki: 

Kendisinden önce med harfi ve lîn harfi olsun ya da olma
sın, bütün ânz sükûnlu kelimelerde "kaç vecih caiz" olduğu 
belirtilir. Şimdi bunları farklı misallerle açıklayalım: 

1- Son harfi Müennes Te'si olmayan kelimelerde durul
duğunda: 

İjlsi- . dJd ĵ 0^ misallerinde olduğu gibi, son harfin 

harekesi üstün ise tek vecih caizdir. O da: Sükûn (cezm). 
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pijJliyijlj . j J l Ü L misallerinde olduğu gibi son harfin 

harekesi esre ise iki vecih caizdir: Sükûn ve revm. 

^̂ S'̂ Ji d&jj . misallerinde olduğu gibi son harfin 

harekesi ötre ise üç vecih caizdir: Sükûn, revm ve işmâm. 

Görüldüğü üzere, Medd-i Ârız olmayan bir kelimede du

rulduğunda, sükûn (cezm) ile okunduğu gibi, istenirse hareke 

durumuna göre revm ve işmâm da yapılabilir. 

Nitekim Nasr sûresinde kelimesinde, Nebe' süre

sindeki ^3^11 dJJi ve Beyyine süresindeki İ IP Ijisjj 

cümlelerinin ^ \ ve ÜP kelimelerinde durulduğunda, bazı 

hocalar tarafından son harfin harekesinin belirtilmesi istenir. 

Hafif bir sesle belirtilirse bu revmdir; dudak hareketi ile belir-

tilirse bu da işmâmdır. Ancak bu kelimelerde revm ve işmâm 

yapma mecburiyeti yoktur. 

2- Son harfi Müennes Te'si olan kelimelerde duruldu
ğunda: 

'^}ls> . % f • İi-iLls- ı If.jLü! gibi son harfi Müennes 

Te'si olan ve kendisinden önce med harfi bulunmayan kelime

lerde durulduğunda, Te harfi He'ye çevrilir ve harekesi nasıl 

olursa olsun, sükûn ile okunur. Bu kelimelerde revm ve işmâm 

yapılmaz. Buna göre tek vecih caizdir: Sükûn. 
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OJJLAII C:~sIİ j İ C O^Jl^I J i - . s_JJL^I 5ji.^üjj gibi, kendisinden 

önce med haifi bulunan Müennes Te'Ii kelimelerde duruldu

ğunda üç vecih caizdir: Son harfi sükûnlu He olmak üzere Tûl, 

tevassut, kasr. 

3- Son harfi ânzî hareke olan kelimelerde duruldu
ğunda: 

jXl)\ jJiîj > s_jJLAİI . JJ I (jİİ âyetlerindeki j j i l j . piîj 

^ kelimelerinde durulduğunda, bu kelimelerin son harfin

de arızî hareke bulunduğundan tek vecih caizdir: Sükûn. 

Bunlara benzer kelimelerde revm ve işmâm yapılmaz. 

Çünkü bu kelimelerin aslı jjdij . jUŞİJ . J ^ . şeklinde son 

harf sakindir ve kendisinden sonraki kelimeye vasi (geçiş) 

yapıldığı için esre ile harekelenmiştir. 

4- Med harfinden sonra şedde bulunan kelimelerde du
rulduğunda: 

y " ^ ~ ^ < 

oU-^'j ' jUai . ujlj-îj kelimelerinde durulsa da geçilse 

de Medd-i Lâzım olacağından: 

<jı\y^ kelimesinde durulduğunda bir vecih caizdir: Tûl ile 

sükûn. 

^Lki 'jâ- kelimesinde durulduğunda iki vecih caizdir: Tûl 

ile sükûn; tûl ile revm. 
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ölîrVj kelimesinde durulduğunda üç vecih caizdir: Tûl ile 

sükûn; tûl ile revm ve tûl ile işmâm. 

Ârız sükûn bulunan kelimelerden başka llilî'y (Yûsuf, 

12/11) kelimesinde yapılan bir işmâm ve revm daha vardır. 

Bununla ilgili detaylı bilgi 76. sayfada gelecektir. 

Burada bir hususu daha belirterek medler bahsini bitirelim. 

Şimdiye kadar gördüğümüz medler iki kısma ayrılır: 

1 - Aslî medler, 2- Fer'î medler. 

Bunlardan Medd-i Tabîî, aslındaki med harfiyle kaim ol
masından dolayı asli med; bunun dışındaki diğer medler ise, 
aslî med üzerine ilâvelerle meydana geldiğinden fer'î med 
kabul edilmektedir. 
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üçüncü Ünite 

GUNNE 

Gunne, genizden çılcan bir sestir. 

Harflerin lâzımî sıfatlan bahsinde görüldüğü üzere gunne, 
Mîm ve Nûn harfinde bulunan özel bir sıfattır. 

Ancak gunne özelliğinden bahsedebilmek için, iki harfin 
cezmli ya da şeddeli olması gerekir. Sadece harekeli (üstün-
esre-ötre) olmaları halinde gunnenin belirtilmesi söz konusu 
değildir. 

Ayrıca gunne özelliğine sahip olan bu iki harfin, ne zaman 
gunne ile okunacağı ya da okunmayacağı bazı şartlara bağlıdır. 

Bunlar "Sakin Nûn'un Halleri" ve "Sakin Mîm'in Halleri" 
başlıkları altında incelenecektir. 

Sakin Nûn'un Halleri: 

Sakin Nûn denilince, cezmli Nûn akla gelir. Tenvîn, yani 

iki üstün, iki esre ve iki ötre {1 _ I ) de .telâffuz yönünden 

sakin Nûn ( ö ) gibi kabul edilir. Zira Tenvîn, "Nûn gibi oku

mak" anlamında bir terimdir. Bundan dolayı gunne ile ilgili 

konularda, "Tenvîn ve sakin Nûn" tabirleri daima birlikte kul-

lanılagelmiştir. 

Tenvîn ve sakin Nûn'un dört hali vardır: 

1-İzhâr, 2-İhfâ, 3-İklâb, İdgâm. 

Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım. 
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izhâr 

'.^-^^ 

izhâr sözlükte "açıklamak, açığa çıkarmak" demektir. 
Tecvîd terimi olarak izhâr, iki harfin arasını ayırt ederek oku
maktır. 

Ayrıca "İzhâr Ünitesi"nde belirtileceği üzere, "gunnesiz 
okumak" anlamına da gelir. 

Bu açıklamalar doğrultusunda Tenvîn ve sakin Nûn'un iz
hâr halini inceleyelim. 

Tenvîn ve sakin Nûn'dan sonra boğaz harflerinden birisi 
ile başlayan bir harf gelecek olursa izhâr olur. 

Boğaz harfleri, BILA . \ ^ . J J I - . ̂ \J-. ^ . 'Jii\ Esmâ-i Şe-

rîfelerinin ilk harfleri olmak üzere _A ^ ^ ^ ^ ' harfleridir. 

Tenvîn ve sakin Nûn bu harfler karşısında açıkça, ayırt 
edilerek ve de gunnesiz olarak okunur. Misal: 

. 4 İ P Ijisj J c j A j i .pJi-^iİılj . pL^^jit iİılj 

Bu izhâra, "Tenvîn ve sakin Nûn'un izhârı" dendiği gibi, 
"izhâr-ı halkî" de denir. 

Tenvîn ve sakin Nûn'un boğaz harfleri karşısında izhâr ile 
okunmasının hikmeti, mahreçlerinin birbirlerinden uzak olu-
şundandır denilebilir. Zira Tenvîn ve sakin Nûn dil ucundan, 
adı geçen harfler ise boğazdan çıkarılır. 
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Hükmü: 

Tenvîn ve sakin Nûn'dan sonra Hemze, Hâ, Ayn ve He 
harfleri geldiğinde izhâr yapmak (gunnesiz okumak) vaciptir. 
Çünkü bütün kıraat imamları aynı görüştedir. Tenvîn ve sakin 
Nûn'dan sonra Hâ ve Ğayn harfleri geldiğinde ise, kıraat 
imamlarının durumuna göre izhâr caizdir. Çünkü kıraat imam
larından Ebû Ca'fer ihfâ ile, diğerleri izhâr ile okumuşlardır. 
Âsim kıraatinin Hafs rvâyetinde, bu iki harfte de izhâr yapılır. 

İhfâ 

Sözlükte ihfâ "gizlemek, örtmek" demektir. Bir tecvîd te
rimi olarak ihfâ, gunneyi bâlâ Icılarak, şedde yapmadan izhâr 
ile idgâm arası okuma tarzıdır. 

Buna göre: 

Tenvîn ve sakin Nûn 'dan sonra: 

Beytindeki kelimelerin ilk harfleri olan, j i i ^ cy 

i J ( 3 ö i J s ı _ ^ j _ ^ j i . harfleri ile başlayan bir kelime ge
lirse ihfâ olur. Yani tenvîn ve sakin Nûn'un mahreci gizlene
rek gunne ile okunur. Misal: 

' j^.-^ İÛ^ ^ P'J .^^^iVii^i ^Oj^Ja^ 
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İhfâ'da tenvîn ve sakin Nûn gunne ile okunurken, dilin ucu 
üst damağa değdirilmeyip, dilin ucu ile üst damak arasmda 
hafif bir boşluk bırakıldığmdan, Nûn'un mahreci gizlenmiş 
olur. 

Burun tıkalı olduğunda bile ihfâ gunnesi çıkmaya devam 
eder. İhfâ gunnesini bu şekilde yapamayanlar ise, dilin ucunu 
üst damağa değdirerek gunne ile okuyabilirler. 

Hükmü: 

Tenvîn ve sakin Nûn'u, zikredilen bu 15 harf karşısında 
ihfâ ile okumak vaciptir. Çünkü bu hususta kıraat imamları 
ittifak halindedir. 

İklâb 

Sözlükte iklâb, "çevirmek ve değiştirmek" demektir. 
Tecvîd ilminde ise iklâb, tenvm ve sakin Nûn'u Be harfi karşı
sında Mîm 'e çevirmek ve gunne ile okumaktır. 

Misal: 

Tariften de anlaşılacağı üzere, iklâpta iki temel özellik 
vardır: 

1- Tenvîn ve sakin Nûn'un, Be harfi karşısında Mîm'e 
çevrilmesi; 

2- Çevrilen Mîm'in gunne ile okunması. 
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Hükmü: 

Tenvîn ve sakin Nûn'un iklâbında, yani yukarıda belirtilen 
şekilde icrası hususunda bütün kıraat imamları ittifak halinde
dir. Dolayısıyla iklâb vaciptir. 

İklâbta dudaklar sert basılmaz; hafifçe birbirine değdirilir. 

Bir edâ şekline göre de, iklâb yapılırken dudaklar birbirine 
değdirilmez; iki dudak arasında hafif bir boşluk bırakılır. 

Yani Mîm'e çevrilen tenvîn ve sakin Nûn, dudaklar ara
sında hafif bir boşluk bırakılarak gunne ile okunur. Bu uygu
lama Arap aleminde daha çok yaygındır. Ancak bu tarz oku
yuşta dudakların durumu iyi ayarlanmazsa, tenvîn ve sakin 
Nûn'un on beş harf karşısındaki ihfâsı ile iklâb arasında hiçbir 
fark olmaz ki bu hatadır. Hâlbuki iklâb ile ihfâ farklı özellikleri 
olan iki ayrı konudur. 

İdgâm 

Tenvîn ve sakin Nûn'un hallerinden biri olan idgâm iki kı
sımda incelenir: 

1- İdgâm maa'l-gunne, 2- İdgâm bilâ gunne. 

İdgâm Maa'l-Gunne 

Tenvîn ve sakin Nûn 'dan sonra [ykj) j d ç iS harflerinden 

biri gelecek olursa İdgâm maa'l-gunne olur. 

Tenvîn ve sakin Nûn, zikredileri harflere katılarak şeddeli 
ve gunneli okunur. 
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Hükmü: 

Bütün kıraat imamları, Tenvîn ve sakin Nûn'u Mîm ve 
Nûn harflerinde idgâm maa'l-gunne ile okumuş; Vâv ve Ye 
harflerinde ise ihtilâf etmişlerdir. Kıraat imamlarından Hamza-
nın râvîsi Halef, tenvîn ve sakin Nûn'dan sonra Vâv ve Ye 
harfleri geldiğinde idgâm bilâ gunne yaparken, diğer kıraat 
imamları idgâm maa'l-gunne ile okumuşlardır. 

Sakin Nûn, "Vâv" ya da "Ye" harfi ile aynı kelimede gele
cek olursa idgâm yapılmaz; izhâr ile okunur. Buna Tecvîtte 
"izhâr-ı hâs" ya da "izhâr-ı kelime-i vahide" denir ve 
Kur'ân-ı Kerîm'de sadece şu dört kelimede görülür: 

Bu kelimeler idgâmlı okunduklarında, Arapçada şeddeli 

olarak söylenen o l j ^ . . ^ IİS kelimeleri akla gelece

ğinden idgâm olunmazlar. 

İdgâm Bilâ Gunne 

Tenvîn ve sakin Nûn'dan sonra j J harflerinden biri 

gelecek olursa idgâm bilâ gunne olur Yani tenvîn ve sakin 
Nûn bu harflere katılarak şeddeli okunur; ancak gunne 
yapılmaz. ^ ^ , . 

Hükmü: 

Bütün kıraat imamları, Tenvîn ve sakin Nûn'u Lâm ve Râ 
harflerinde idgâm bilâ gunne ile okumuşlardır. Dolayısıyla 
idgâm bilâ gunne vaciptir. 
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Dördüncü Ünite 

İDĞÂM 

İdğâm sözlükte "idrâc" (^3':>% ve "idhâl" (JL̂ -İVO 
kelimeleri ile ifade edilmekte ve "katmak" anlamma gelmek-

'•^'^'İ'stılahta ise idğâm, müîemâsil, mütecanis veya müteicârib 
iki harfin birbirine katılmasıdır. 

Neticede idğâm edilen harf, şeddeli bir harf gibi okunur. 

Tarifte hangi harflerin birbirlerinde idğâm edilebileceği 
ifade edilmektedir. Aynı zamanda idğâm çeşitlerini de belirt
mesi yönüyle "mütemâsileyn, mütecâniseyn ve mütekâribeyn" 
terimlerini kısaca açıklayalım: 

Mütemâsileyn (misleyn): Mahreç ve sıfatları aynı olan iki 
harftir. Misal: 

Mütecâniseyn: Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan iki 
harftir. Misal: 

Mütekâribeyn: Mahreç ya da sıfatlarında yakınlık bulunan 
iki harftir. Misal: 

Buna göre idğâm: Mahreçleri aynı olan veya mahreçleri 
aynı, sıfatlan farklı olan ya da mahreç ve sıfat yakınlığı bulu
nan iki harfin birbirine katılıp şeddeli gibi okunmasıdır. 

51 



Hangi çeşit iki iıarf birbirinde idğâm edilirse edilsin, 
idğâmda iki harf vardır: 

a- Birinci harf: Müdğam = İdğam edilen, 

b- İkinci harf: Müdğamün fîh = Kendisinde idğam edilen. 

İdğâmda birinci harfin sakin ya da harekeli olma durumu
na göre "idğâm-ı sağîr" ve "idğâm-ı kebîr" olarak adlandırılır. 

Birinci harf sakin iken ikinci harfte idğâm edilirse idğâm-ı 
sağîr denir. Âsim kıraati dahil çoğu kıraatlerde böyledir. 

Birinci harf harekeli iken ikinci harfte idğâm edilirse 
idğâm-ı kebîr denir. Bu çeşit idğamlı okuma ise Ebû Amr'ın 
râvîsi Sûsî'de görülmektedir. 

Ayrıca müdğam'da yani birinci harfte şu özelliklere de 
dikkat etmek gerekir: 

a) Misleyn haiflerde müdğam (birinci harf), med harfi ol
mamalıdır. 

Bu ve benzer misallerde med harfi Vâv, önüne gelen Vâv 
harfinde; med harfi Ye, önüne gelen Ye harfinde idğam edil
mez. 

b) Mütecâniseyn ve mütekâribeyn harflerde (birinci harf), 
boğaz harflerinden biri olmamalıdır. 

Bu misallerde de sakin olan boğaz harfleri, önüne gelen 

harflerin hiç birinde idğam edilmeden, açıkça okunur. 

e) Müdğam (birinci harf), sekte He'si olmamalıdır. Misal: 

* ̂ ûJLi ^ ali * y e ^^\'C> 
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Bazı kıraatlerde Hakka Sûresi, 28. âyetin sonundaki A J Û 
kelimesinden 29. âyetin başındaki J i la kelimesine geçiş 

halinde idğâm yapılmaz; iki kelimenin arası hafif bir sekte ile 

ayrılarak okunur. Bazı kıraat ve Tecvîd bilginleri, "sekte ile 

okunur" ifadesi yerine "izhâr" ile okunur, demişlerdir. Bazı 

kıraatlerde ise d l i | 4 İ d şeklinde idgamlı olarak okunur. 

Birinci harfin med harfi ve boğaz harfi olmaması gerektiği 
hususunda kıraatlerde bir ittifak görülürken, sekte He'si olma
ması hususunda ise ittifak yoktur. 

Bu açıklamalardan sonra idğâm çeşitlerini, gruplar halinde 
inceleyelim. 

İdgâm-ı Misleyn 

Mahreçleri ve sıfatlan aynı olan iki harfin birbirinde 
idgâmıdır. 

'iJu^j L^Tj^ Liij'l Llo CrJioJ' '^Ce-:>\ 

Birinci harf, ikinci harfe katılarak şeddeli gibi okunur. 
Bunda kıraat imamları arasında ittifak vardır. 

Harflerde bulunan gunne özelliğini düşünürsek: 

a- Mîm Mîm'de, Nûn Nûn'da idgam edildiğinde idğâm-ı 
misleyn maa'l-gunne (gunneli idğâm-ı misleyn) olur. Misal: 
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b- Diğer harfler benzerlerinde (misillerinde) idgam edildi
ğinde ise idğâm-ı misleyn bilâ gunne (gunnesiz idğâm-ı 
misleyn) adını alır. Misal: 

i İL Tjy^j Ijji . .İjdL fil . 

Kendisine Jİ takısı bitişmeyen şeddeli harfler için görünüşe 

bakarak idgâm-ı misleyn denilebilir. Bazı kıraat alimleri, bu 
çeşit şeddeli olan kelimeler için müşedded veya teşdîd derler. 

^ r. t L l ^ JjJ> bjJL^ % Ol 

"Görünüşe bakarak idgâm-ı misleyn denilebilir", dedik. 
Çünkü bu kelimeler Arapça aslına göre aynı iki harf de olabi
lir; farklı iki harf de olabilir. Meselâ: 

J~i . ^ c ol gibi kelimeler, aynı iki harfin birbirinde 

idgâmıdır: 

Oysa Arapça aslı çfiL-iŞ, . ^j>J> . 5 j i - A i J ^ c C 

olan kelimelerde farklı iki harf birbirinde idgâm edilmiş ve . 

jÂ-iJ . ^ l i c ̂ \ şeklini almıştır. Yani aslında bu 

kelimeler idgâm-ı misleyn değildir. Ancak Arapça aslını bil

meyenler, görünüşe bakarak idgâm-ı misleyn diyebilirler. 

c j^JJI c iiol gibi kelimeler için de idgâm-ı misleyn denil

mesi daha uygundur. 
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Sakin Mîm'in Halleri 

Sakin Mîm, kendisinden sonra gelen harflere göre üç halde 
bulunur: 

1- İdğâm-ı misleyn maa'l-gunne: Sakin Mîm'den sonra 
Mîm ile başlayan bir kelime gelirse idğâm-ı misleyn maa'l-
gunne denir; gunne ile okunur. 

2- İhfâ-i şefevî: Sakin Mîm'den sonra Be ile başlayan bir 
kelime gelirse ihfâ-i şefevî (dudak ihfâsı) denir; gunne ile 
okunur. 

İhfâ, "gizlemek" demektir. Bu da iki kısımdır: 

a- Harekenin ihfâsı: ILib kelimesinde olduğu gibi ha

rekenin bir kısmının gizlenmesidir. 

b- Harfin ihfası: Bu da iki kısımdır: 

(1)- Harfin tamamen zâtının kaybolması ve gunnesinin ba
kî kalmasıdır. Bu, tenvîn ile sakin Nûn'un ihfâlannda olur. 
Tenvîn ve sakin Nûn'un mahreçleri tamamen gizlenip gunne 
sıfatları bakî kalır. 

(2)- Harfin zâtının (mahrecinin) az bir şekilde gizlenmesi
dir ki, sakin Mîm Be'ye uğradığı vakit olur. Mîm'in mahreci 
tamamen kaybolmayıp dudaklar birbirine sert basılmaz ve bu 
şekilde Mîm azıcık gizlenmiş olur. İhfâ-i Şefevî olmayan 
Mim'lerde ise dudaklar birbirine daha ziyade basılır. 

Mîm'in ihfâsı demek, Mîm'in tamamen gizlenip yok ol
ması demek değildir. Sakin Nûn'un ihfâsı gibi mahreci kaybol
sa, o zaman Mîm ortadan kalkmış olur. Mîm'in ihfâsı, onun 
zayıflaması ve mahrecindeki îtimâdm az olmasıdır. 
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İhfâ-i şefevî ile iklâbın telâffuzu aynıdu. Çünkü ihfâ-i 
şefevî, sakin Mîm'in Be karşısmda gunne ile okunması; iklâb 
ise, tenvîn ve sakin Nûn'un Be karşısında Mîm'e çevrilerek 
gunne ile okunmasıdır. 

Neticede her ikisinde de sakin Mîm Be karşısında gunne 
ile okunuyor demektir. 

3- Sakin Mîm'in izhârı: Sakin Mîm'den sonra Mîm ile 
Be'nin dışında bir harf gelirse sakin Mîm'in izhârı denir; 
gunne ile okunmaz. 

Özellikle sakin Mîm'den sonra Vâv ile Fe harfi gelirse iz-
hâr-ı şefevî (dudak izhârı) denir. 

idgâm-ı Mütecâniseyn 

Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan iki harfin birbirinde 
idgâmıdır. 

Bu idğâmda, idgâm edilen harfler, aynı yerden çıkar ama 
özellikleri farklıdır ve kıraatimizde çıkış noktalarına göre şu 
şekilde görülür: 

1- Dil ucu ile üst damağın üst ön dişlere bitiştiği yerden çı

karılan i ci) harflerinde: 
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Kur'ân'da, harfi ile ^ harfinin birbirlerinde idgâm 

edildiğine dair misal yoktur. 

2- Dil ucunun ön dişler araşma çıkarılan peltek sesli i i ^ 

harflerinde: 

J i i : jOUİİl . I ^ İ I 

Kur'ân'da i harfinin i ve harfinde; i harfinin ^ 
harfinde; harfinin J=> harfinde idgâm edildiği vâkî değildir. 

3- İki dudağın birbirine değmesinden çıkan harfinin j. 

harfinde. Buna dair Kurân'da tek misal vardır: 

l i ü " - ^ j ' b. 

Bu misalde görüldüğü üzere Be harfi Mîm harfinden önce 
gelmek kaydıyla idgâm-ı mütecâniseyn olur. Mîm, Be'den 
önce geldiğinde ise, "dudak ihfâsı" olduğunu daha önce gör
müştük. 

İdgâm-ı Mütekâribeyn 

Mahreç veya sıfatlarında bir yakınlık bulunan iki harfin 
birbirinde idgâmıdır. 

Burada mahreç yakınlığından kast olunan cüz'î mahreç 
yakınlığı; sıfat yakınlığından maksat ise, iki harf arasındaki 
ortak lâzımî sıfatların farklı lâzımî sıfadardan fazla oluşudur. 
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Ortak özelliğin ve benzerliğin fazla olması, birbirlerine 
daha yakın olmasını ifade eder. Buna göre, çıkış noktalan iti
bariyle birbirine yakın ya da ortak sıfatları fazla olan iki har
fin birbirinde idgâmına"idgâm-ı mütekâribeyn", diyebiliriz. 

Bu da kıraatimizde, pek çok mütekarib harften sadece iki 
mütekarib harf grubunda görülür: 

1- i ö : Dil kökünün üst damağa yükselmesiyle çıkarılan 
Kaf harfinin, mahreç ve sıfat yakınlığı bulunan Kef harfinde 
idgâmıdır. Buna dair Kur'ân'da tek örnek vardır: 

^ ^ ^ \ 

Kef harfinin Kaf harfinde idgâmına dair Kur'ân'da misal 
yoktur. 

2- j J : Dil ucunun üst damağa değmesiyle çıkarılan Lâm 

harfinin, mahreç ve sıfat yakınlığı bulunan Râ harfinde 

idgâmıdır. 

Bu misallerde görüldüğü üzere Lâm harfi önce, Râ harfi 

sonra gelmiştir. 

Râ harfi önce gelirse, Ebû Amr kıraati dışında hiçbir kıra

atte idgâm yapılmaz. Meselâ Jiy^\ ^3 ve benzeri misallerde 

sakin Râ harfi Lâm harfi karşısında idgâm edilmeden, izhâr ile 
okunur. 

Ayrıca Mutaffifîn süresindeki 6 l j JJ âyetinde, kırâatimizce 

idgâm yapılmamış; Lâm harfi Râ harfi karşısında sekte ile 

ayrılarak okunmuştur. Bu husus sekte bahsinde tekrar görüle

cektir. 
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idgâm mütekaribeynde misaller gunnesizdir. 

Tecvitte bu üç idgâm çeşidinden başka: 

a- Tenvîn ve sakin Nûn'un, Vâv Ye Mîm Nûn Lâm Râ 
harflerinde idgâm ı; 

b-Harf-i ta'rif denilen j t takısmdaki sakin Lâm'm, şemsî 

harflerde idgâmı... diye iki çeşit idgâm daha vardır. 

Bunlardan birincisini. Sakin Nûn'un Halleri bahsinde 
gördük. Şimdi de Jİ takısmdaki Lâm'ın şemsî harflerde 
idgâmını inceleyelim. 

İdgâm-ı Şemsiyye 

Arap alfabesinde 28 harf vardır. Bunlar 14'ü şemsî, 14'ü 
kamerî olmak üzere ikiye ayrılır: 

Şemsî harfler: o J Ü ' ^ j i ' ^ j i ^ j j i i ^ ' ^ 

Kamerî harfler: ij -x, j ( . i J t 3 > - * ^ ^ ^ ^ ( r ^ ' 

Bir kelimenin başına jl takısı geldiğinde, JÎ takısının Lâm'ı 

ya cezmli olarak okunur ya da hiç okunmaz ve önündeki harf 

şeddeli olur. Bu durum gökteki yıldızların güneş çıktığında 

görülnieyip, ay çıktığında görülmesine teşbih yapılmıştır (ben

zetilmiştir). Şöyle ki: 

Yıldızlara benzetilen Jİ takısmdaki Lâm, önüne gelen 
harfler karşısında okunmuyorsa, j i takısından sonra gelen 
harfler güneşe benzetilerek şemsî harfler; önüne gelen harfler 
karşısında cezmli olarak okunuyorsa, bu harfler de aya 
benzetilerek kamerî harfler olarak isimlendirilmiştir. 
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Lâm-1 ta'rif ya da harf-i ta'rif denilen ve isimlerin basma 

gelen J! takısmdan sonra şemsî harflerden biri geldiğinde, J! 

takısmdaki Lâm harfi, önüne gelen şemsî harflere katılarak 
şeddeli okunur ki, buna idgâm-ı şemsiyye denir. 

İdğâm şemsiyye, Nûn harfinde idğâm-ı şemsiyye maa'l-
gunne (gunneli idğâm şemsiyye) adını alır. 

Diğer on üç harfte ise idğâm-ı şemsiyye bilâ gunne 
(gunnesiz idğâm şemsiyye) denir. 

Başına j l takısı gelerek meydana gelen bu şeddeli kelime

ler için idgâm-ı misleyn denilmez. Sadece jî takısından sonra 

Lâm harfi gelen JJJSJUI . jâS\ gibi kelimeler için hem idgâm-ı 

misleyn hem de idğâm-ı şemsiyye denilebilir. 

Harf-i ta'rif olmayan, yani kelimenin aslından olan 
Lâm'dan sonra şemsi harflerden biri gelecek olursa, kıraati
mizde idğâm yapılmaz. Misal: 
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Tam Ve Nakıs İdgâm 

İdğâmda şeddenin mükemmel veya noksan yapılmasma 
bakılarak idğâm ikiye ayrılır: 

1- Tam idğâm: 

Birinci fıarfin, zât ve sıfat yönünden ikinci Itarfe katılması
dır. 

Birinci harf ikinci harfte hem mahreç hem de sıfat yönüyle 
tamamen katılıp şeddeli bir harf gibi okunur. Buna "kâmil 
idğâm" da denir. Misal: 

Bu misallerde sakin Nûn, Mîm Nûn Lâm ve Râ harfle
rinde; Te ve Dâl harfleri birbirlerinde; Te harfi Tâ harfinde; Şe 
harfi Zel harfinde; Zel harfi Zâ harfinde; Be harfi Mîm harfin
de ve Lâm harfi de Râ harfinde idgâm edildiğinde tamamen 
kaybolur. 

2- Nakıs İdgâm: 

Birinci harfin, ikinci harfe zât yönünden katılıp sıfat yö
nünden katılmamasıdır. 

il^İ Ijli ^GJI J Jj^li ^ 3 ^ 1 ^ Û J I 

Birinci harf ikinci harfe zât (mahreç) yönünden katılır; an
cak lâzımî sıfatlar itibariyle tamamen kaybolmaz. Yani birinci 
harfte bulunan lâzımî sıfatlardan bir veya birkaçı hissedilir. 
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Misal: 

Şimdi bu misalleri ele alarak tâm ve nakıs idgâm olma du
rumunu kısaca açıklayalım: 

Tenvîn ve sakin Nûn'un Vâv ve Ye batilerinde idğâmı, 
nakıs bir idğâmdır. Bu misallerde tenvîn ve sakin Nûn, Vâv ve 
Ye harflerinde idğâmlı (şeddeli) okunurken, mahreç yönüyle 
katılmakta; ancak tenvîn ve sakin Nûn'da bulunan gunne sıfatı 
kaybolmayıp devam etmektedir. 

b) d l i - U 

Bu misallerde ise Tâ harfi Te harfinde idğâm edildiğinde, 
her ne kadar Tâ ile Te harfi dil oynatılmadan okunmuş, yani 
mahreç yönünden katılmış ise de kâmil bir şedde ile okunma
mıştır. Müdğam olan Tâ harfindeki isti'lâ ve itbâk sıfatı hisse
dilmektedir. Dolayısıyla Tâ harfinin kalın sesliliği belirtilerek 
okunmaktadır. 

Şim.di de bütün idğâm çeşitlerini, tam ve nakıs oluşuna gö
re misaller vererek belirtelim: 

1- İdğâm Maa'I-Gunne: Tenvîn ve sakin Nûn, Mîm ve 
Nûn harflerinde tâm idğâm ile okunur. Misal: 

Tenvîn ve sakin Nûn, Vâv ve Ye harflerinde ise nakıs 
idğâm ile okunur. Yani tenvîn ve sakin Nûn'daki gunne sıfatı 
belirtilir. Misal: 
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2- İdğâm Bilâ Gunne: Tenvîn ve sakin Nûn, Lâm ve Râ 
harflerinde tâm idğâm ile okunur. Misal: 

3- idğâm-ı Misleyn: Aynı harfler birbirinde idğâm edildi
ğine göre, idğâm-ı misleyn her zaman tam idğâmdır. Misal: 

4- İdğâm-ı Mütecâniseyn: Te harfi, Tâ ve Dâl harfinde, 
Dâl harfi, Te harfinde, Zel harfi, Zâ harfinde ve Be harfi Mîm 
harfinde tam idğâm; Tâ harfi, Te harfinde ise nakıs idğâmla 
okunur. Şe harfi, Zel harfinde tâm idğâmla okunduğu gibi, iz
hâr ile okunması da caizdir. Misaller: 

Tam idğâm ile okunanlar: 

Nakıs idğâm ile okunanlar: 

Bu misaller idgâmlı olarak okunduğunda. Tâ (Tı) harfinin 
kalın sesliliği belirtilmesi gerektiğinden, imlâda Tâ harfi hare
kesiz olarak yazılmıştır. 

îzhâr ile okunan: 
lilJi 1İ.4İ; 
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5- idğâm-ı Mütekâribeyn: Lâm harfinin, Râ harfinde id
ğâmı tam idğâmdır. Misal: 

Kâf harfi Kef harfinde idğâm edildiğinde ise, hem tam id
ğâm, hem de nakıs idğâm ile okunması caizdir. Misal: 

Bu misalde: 

a- Kâf harfi, Kef harfine katılıp şeddeli gibi okunabilir. 

b- Kâf harfindeki isti'lâ sıfatı, yani kalın sesliliği belirti
lerek de okunabilir. 

Bu kelime idgâmlı olarak okunduğunda, Kâf harfinin kalın 
sesliliği belirtilmesi gerektiğinden, imlâda Kâf harfi harekesiz 
olarak yazılmıştır. 

6- İdğâm-ı Şemsiyye: Harf-i ta'rifin, şemsî harflerde 

idğâmı tam idğâmdır. Çünkü bu idğâmda jî takısının Lâm'ı hiç 

okunmaz; önüne gelen şemsî harflere tamamen katılır ve şemsî 
harfler şeddeli olarak okunur. Misal: 
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Beşinci Ünite 

İZHÂR 

İzhâr, sözlükte "açıklamak, ayırt etmek" demektir. 

Bir tecvîd terimi olarak "izhâr, her bir harfi malırecinden 
gunnesiz olaralc çıJcarmalitır." 

. J^, -y ^ly-l yi>: 

Başka bir deyişle: "M harf arasını ayırt ederek okumak
tır." 

Tecvitte izhâr dört grupta incelenir: 

1-Tenvîn ve sakin Nûn'un izhârı: Boğaz harfleri karşı
sında yapılan izhâr. 

2- İzhâr-ı kelime-i vahide: Sakin Nûn ile Vâv ve Ye harfi 
aynı kelimede bulunduğunda yapılan izhâr. Buna izhâr-ı hâs 
da denilir. 

tSClL . l l i i c h\p^ ' 6 l_jI5 

3- Sakin Mîm'in izhârı: Sakin Mîm'in, Mim ile Be harfi 
dışındaki 26 harf karşısında yapılan izhâr. 

Cjy^\ S ^ ^ I J ' J l̂ • "̂1 ( 4 J ' O y ^ > ' p Ü j Ü c O j - i - İ ! ^ (Uj 
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3- Sakin Mîm'in izhârı: Sakin Mîm'in, Mim ile Be harfi 
dışmdaki 26 harf karşısmda yapılan izhâr. 

4- İzhâr-ı Kameriyye: Harf-i tarifteki Lâm harfinin 
kamerî harfler karşısında izhârı. 

İlk üç maddede zikredilen izhâr çeşitlerini daha önce ilgili 
konularda görmüştük. Şimdi de dördüncü maddedeki izhâr 
çeşidini görelim: 

İzlıâr-1 Kameriyye 

Harf-i ta'rîf denilen Jİ takısından sonra "kamerî harf
ler" den biri gelecek olursa, harf-i ta'rîfin Lâm'ı izhâr ile 
(açıkça) okunur. Buna "izhâr-ı kameriyye" denir. 

Adı geçen kameri harfler şu cümlede yer alan harflerdir: 

Misal: 
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Altıncı Ünite 

ÇEŞİTLİ KONULAR 

Buraya kadar medler, gunne, idgâm, izhâr gibi konuların 
her birini, ayrı ayrı bölüm olma karakteri taşıdıklarından, ayrı 
birer ünite olarak takdim etmiş ve bu konularm tâlî kısımlarını 
da ayrı başlıklar halinde işlemiştik. Bundan sonra işleyeceği
miz konuların her biri başlı başına birer konu olduğundan, 
"çeşitli konular" adı altında bir ünitede toplayıp inceleyece
ğiz. 

Lâfzatullâh ( â l ) 

Bilindiği üzere Arap alfabesindeki Lâm harfi ince seslidir. 
Fakat üıl lafzındaki Lâm harfi, duruma göre kalın ya da ince 
sesli olarak okunmaktadır. Şöyle ki: 

1- AUâh ( âiu! ) lafzında, şeddeli Lâm haifinden önce üstün 
ya da ötre varsa, Lâm harfi LA şeklinde kaim sesli okunur. 

Allah ( üîi) lâfzından önce bir kelime gelmeyip kendisiyle 
başlandığında, başındaki Hemze'nin harekesi üstün olduğun
dan Lâm harfi yine kalın okunur. 

2- Allah (4İıt) lâfzında, Lâm harfinden önce esreli bir harf 
gelirse, Lâm harfi LE şeklinde ince sesli okunur. 
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Kalkale 

Sözlükte "kalkale", "depreştirmek, kımıldatmak ve oynat
mak" demektir. 

Bir tecvîd terimi olarak ise, kalkale şöyle tarif edilir: 

Kalkale, kuvvetli (ve yankılı) bir ses duyuluncaya kadar 
harfin mahrecinde bir hareketlilik, bir kımıldama meydana 
gelmesidir. Yani mahrecin, sabit tutulmayıp oynatılmasıdır. 

Kalkale sıfatı, J j f ^ i J j olarak bilinen i ^ C-j J? ö 

harflerinde bulunduğundan, zikredilen uygulama sadece bu 
harflerde yapılır. 

Bu beş harf kelime ortasında cezmli, kelime sonunda ise 
hem cezmli hem de kelime üzerinde durulduğunda cezmli ola
rak kalkale yapılır. Misal: 

Kelime ortasında cezmli: 

Kelime sonunda cezmli ya da durulduğunda cezmli: 

Bu harfler harekeli iken kalkale yapılmaz. 

Kalkale harflerinden Kaf ve Tâ harflerinin ses tonu kaim; 
Be, Cîm, Dâl haıflerinin ses tonu ise incedir. Ayrıca kalkale 
anında bu harfler, kendinden önceki harfin harekesi ile, yani 
üstün, esre ve ötresi ile de bir uygunluk sağlarlar. 
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idgâmlı bir kelimede kalkale harfi "müdğam" (yani birinci 
harf) durumunda ise, kalkale yapılmaz; kalkale terk edilir. 

Zamir = Hâ-i Kinaye 

Tecvîtte zamir ya da Hâ-i kinaye denilince, kelime sonları
na bitişen ve müfred müzekker gâib muttasıl zamir olan <. 
harfinin hangi durumlarda uzatılarak ya da uzatılmadan oku
nacağı akla gelir. Şimdi bunları sırayla görelim: 

Zamirin Uzatılarak Okunması: 

Kendisinden önce üstünlü, esreli veya ötreli bir harf varsa, 
bu zamir uzatılarak okunur. Misal: 

^ ly^^Üj h\j (Zümer, 39/7) âyetinde i^^i kelime
sindeki zamir ise uzatılmadan okunur. 

Bu kelimenin aslı { i ^ y ) olup, Arapçaya göre cüm
lenin başındaki öl şart edatına cevap (ceza) olarak gelmesinden 
dolayı, aradaki illet harfinden meydana gelen med harfi düş
müştür. Kelimenin sonundaki zamir de, aslına itibar edilerek 
kendisinden önce med harfi varmış gibi. uzatılmadan okun
maktadır. 
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Zamirin Uzatı lmadan Okunması: 

1- Kendisinden önceki hıarf sakin (yani cezmli ya da med 
harfli) ise uzatılmadan okunur. 

OJİÂ^ '- 6jjj>- : A^ L . «U3 i OLJJJLAJ i 0*̂ JI 

Ancak ü l l ^ ^ İBi j âyetinde (Furkân, 2 5 / 6 9 ) , «-i 
kelimesindeki zamir, bu kuralın dışında olmak üzere uzatılarak 
okunur. Bu zamir: 

a- Bazılarına göre med harfi Ye ile ötreli Mîm arasında 
uzatılarak okunması sayesinde mahrecinden daha güzel çıkarı
lacaktır. 

b- Bazılarına göre de, âyette zikredilen şiddetli azaba dik
kat çekmek için uzatılarak okunmuştur. 

Her iki açıklama da birer te'vilden ibarettir. Önemli olan 
Âsim kıraatinin Hafs rivayetine göre buradaki zamirin uzatıla
rak okunacağıdır. 

2- Zamirden şeddeli ya da cezmli bir harfe geçiş yapılacak 
olursa, zamir uzatılmadan okunur. 

Kelimenin Aslından Olan He Harf ler i : 

Kelimenin aslından olan He harfleri de uzatılmadan oku
nur ve bunların altında ^ yazılıdır. Bu He'ler zamîr değildir. 

Kur'ân'da geçen ve kelimenin aslından olan bu He harfli keli
meler şunlardır: 

^ ^ J ^ : Meryem, 1 9 / 4 6 ; Şuarâ, 2 6 / 1 1 6 , 1 6 7 

: Alâk, 9 6 / 1 5 <ÜÜU : Hûd, 11 /91 

'A£\^ : Mü'minün, 2 3 / 1 9 ; Sâffât, 3 7 / 4 2 
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ĴLJJ ^ ve 4 ^ J j ^ kelimelerindeki He harfi 

filinin: iliSC kelimesindeki He harfi de, ilk; iiS filinm 

harfleridir. iiljS kelimesi ise, İ ^ l i kelimesinin çoğuludur. 

Râ'mn Hükmü (Râ Harfinin Okunuşu) 

Râ harfi, dil ucunun hafif yanlarıyla birlikte üst damağa 
değmesiyle çıkarılan bir harftir. Bu harf, diğer harfler gibi "her 
zaman kalın sesli ya da ince sesli olarak okunur" denemez. 
Kalın ve ince seslilik yönüyle özel bir konumu vardır. 

Tecvîd ilminde Râ harfinin kalın ve ince sesli okunuşu 
"Hükmü'r-Râ" (Râ'mn Hükmü) olarak bilinmektedir. 

Râ harfinin kalın sesli okunmasına t-¥j\ ; ince sesli 

okunmasına da . 1 ^ 1 ^yi denir. 

Râ harfi, genelde üstün ve ötreli durumlarda "RA, RU" 
şeklinde kalın; esreli durumlarda "Rİ" şeklinde ince sesli ola
rak okunur. Şimdi Râ harfinin kalın ve ince sesli olarak okun
masını maddeler halinde görelim: 

A- Râ Harfinin Kalın Okunduğu Yerler: 

1- Râ harfi üstün ve ötreli olduğunda kalın okunur. Asla 
kendisinden öncesi ve sonrasına bakılmaz. Şeddeli Râ harfle
rinde de durum aynıdır; kendi harekesine göre okunur. 

I j y . J J I i j î Ü u 3 . ^JOJİ Q j j . A . I j \ ^ p \ J y J j 

2- Râ harfi sakin, kendisinden önceki harf üstün ve ötreli 
durumda ise kaim okunur. 

ij\L^yJJ\ yj ı ıİ!>f̂ >̂  ' Û Ü 3 İ c ı ^yi C c 
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Râ'nın kendi harekesi ne olursa olsun, üzerinde vakf ya
pıldığında (durulduğunda), ondan önceki harf üstün veya ötreli 
ise yine kalın okunur. 

3- Râ sakin, Râ'dan önceki harf de sakin (cezmli ya da 
med harfli) olup, ondan önceki harf üstün ve ötreli durumda ise 
kalın okunur. (Bu durum ancak kelimıcde durulduğunda mey
dana gelir.) 

4- Râ sakin, kendinden önceki harf kesre-i ânza (her za
man sabit olmayan geçici esre) ile harekeli ise, Râ harfi kalın 
okunur. 

1 ^ 3 1 p j . ol . ^\ . ^ 3 1 c^JJl . ^ 3 1 ^ 

l j ^ 3 l c ^ _ ^ 3 i c ^ ş - 3 l c O j i ^ 3 l 0 3 

Kesre-i ânza iki türlüdür: 

a-Sakin olan harfe verilen esredir. 1 ^ ^ 1 3 3 1 çî: ^ _ y * j > - 3 ! misal

lerinde olduğu gibi. 

Bu misallerde 1 ^ 1 5 3 1 çi kelimesindeki Mîm harfi aslında 

sakin idi ( î̂). kelimesine bitiştirilerek okunduğu için esreli 

okundu. 
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\p6j\ ve kelimelerinin başmdaki Hemzeler, vasi 

Hemzesi olduğu için aslen sakin kabul edilirler. Çünkü her 

zaman harekeli olarak okunmaz; ancak kendileriyle başlanu-sa 

okunurlar. 

b- Başka bir kelimede bulunan esredir. Ârız değilse bile 

başka kelimede bulunduğundan ârız kabul edilir. 0 3 

misalinde Be harfinin esresi; i S ^ \ misalinde Zel'in 

esresi gibi. 

Esre birinci kelimenin sonunda, sakin Râ ikinci kelimede
dir. Bu durumda esreli harf ile sakin Râ arasında harekesiz bir 
Elif vardır. 

Temelde bütün bunlar, vasi Hemzesinden sonra gelen sa
kin Râ harfinin kalın okunmasıdır. 

kelimesindeki esreli Hemze, vasi Hemzesi değil, 

kat' Hemzesidir ve esresi lâzimî kesredir; arızî kesre olamaz. 

Ayni zamanda esreli Hemze ile Râ harfi aynı kelimededir. Bu 

özelliklere göre bu kelimede Râ harfi ince okunur. 

5- Râ sakin kendisinden önceki harf esreli olup, Râ harfin

den sonra isti'lâ sıfatlı (kalın sesli) ( İ5 ^ 

(3 ^ij» i? harflerinden biri üstünlü veya ötreli olarak gelecek 

olursa, Râ harfi ses uyumundan dolayı kalın okunur. Bununla 

ilgili Kur'ân-ı Kerîm'de, Râ'dan sonra sadece üstünlü olan 

kelimeler vardır; ötreli kelime zikredilmemiştir. 
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B- Râ Harfinin İnce Ol^unduğu Yerler: 

1- Râ harfi esreli olduğunda ince okunur. Şeddeli ya da 
şeddesiz olması fark etmez. 

2- Râ sakin, kendisinden önceki harf esreli durumda ise in
ce okunuı. Ancak Râ harfi ile kendisinden önceki esreli harf, 
aynı kelimede olmalıdır. 

Kelime sonunda gelen ve makabli esre olan Râ üzerinde 
vakf yapıldığında (durulduğunda) da, aynı durum meydana 
gelir; yani Râ harfi ince okunur. 

* "̂ p̂jj * '-'jA <L>vss * 51:5 * "^ji ^ J4S * 'jji jj 

3 - Râ sakin, kendisinden önceki harf de sakin (cezmli ya 
da med harfli) olup, ondan önceki harf esreli durumda ise ince 
okunur. (Bu durum kelimede durulduğunda olur.) 

* "»^ ^ î j * • 5 . j i j * * ''y^-^j 

4- Râ sakin, kendisinden önce harf-i lîn Ye gelirse Râ 
harfi ince okunur. (Bu durum kelimede durulduğunda olur.) 

*':^İ\j\Jİ *'''JJ~ *'''Jy^ * ' jİ^ldkU^j 

74 



C- Râ Harfinin Hem Kaim Hem de İnce Okundu
ğu Yerler: 

1- Râ sakin, kendisinden önceki harf esreli olup, Râ'dan 

sonra da kalın sesli, yani isti'lâ sıfatlı ( Jii İLLİJ Jai-) ^ ^ 

(3 -t harflerden biri esreli olarak gelecek olursa, Râ harfini 

ince ya da kalın okumak caizdir ve bununla ilgili tek misal 

vardır: 

2- * ° * ' û i ''j^. fil kelimelerinde durulduğunda, Râ 

harfini kalın ve ince okumak caizdir. 

Bu kelimelerde Râ sakin, kendisinden önceki harf de sa
kin, ondan önceki harf üstünlü olduğu için Râ harfi kalın; 
Râ'dan sonra, kelimenin aslında çeşitli nedenlerle hazfedilmiş 
bir Ye harfi olduğu için de Râ harfi ince okunabilir. Kelimele
rin aslı: 

* ıSj^\î * OÎ * iSjr^. 

3- Sakin Râ ile esreli harf arasında isti'lâ sıfatlı bir harf sa

kin olarak gelmiş ise, Râ hafini kalın ve ince okumak caizdir. 

Bu durum Kur'ân'da geçen Jai]\ . y; kelimelerinde 

durulduğunda meydana gelir. ('̂ f̂ll iki- * y^a^ ) 

Râ'dan önceki harf, isti'lâ sıfatlı (kalın sesli) olduğu için 
Râ harfi kalın; bu kalın sesliden önceki harf esreli olduğu için 
de Râ harfi ince okunabilir. 

Özetleyecek olursak: 

Râ harfi beş yerde Icalın, dört yerde ince, üç yerde de hem 
kahn hem ince sesli olarak okunur. 
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Râ harfi ile ilgiU iki hususa dikkat çekmek isteriz: 

a- İlgili maddelerde de zikredildiği üzere, şeddeli olan Râ 

harfinin kendi harekesine bakılır; kendisinden önceki harfin 

harekesine îtibar edilmez. 

Bunun için -jİLjJji . (^-j^^ J ^ j ^ ' 3 -^ öf '̂̂  benzeri 

kelimelerde şeddeli Râ harfi ince; ^''J^ ^i • ^^yi J 5 

3^. . (.^3^1 gibi kelimelerde ise Râ harfi kalın okunur. 

b- İmâle ile okunan ^C^.f^ (Hûd, 11/41) kelimesindeki Râ 

hecesi re şeklinde; hatta daha da ince olmak üzere, esreye ya
kın bir tonda okunur. Bu kelşmede imâle vardır. İmâle, fetha-
mn kesreye meylettirilerek okunması demek olduğundan, esreli 
Râ harfi nasıl ince okunuyorsa, esreye meylettirilerek (imâle 
ile) okunan Râ harfi de ince okunur.^ 

İşmâm 

Kur'ân'da llib Sî kelimesi (Yûsuf, 12/11) işmâm ile oku
nur. Bu kelimenin aslı i l l i ü ^ dır ve işmâm şöyle yapılır: 

Nün harfi şeddeli ve gunneli okunurken, aslındaki ötreli 
Nûn'a işaret etmek üzere dudaklar ileri doğru uzatılıp liemen 
geri çekilir ve gunne tutulur. İşmâm yapılırken dudaklar birbi
rine yapışmaz. 

^ Geniş bilgi için bak; S. 77 . 
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Bu kelimeyi, revm ile okumak da caizdir. Yani idğâm ya

pılmadan, aslı olan birinci Nûn'un ötresi hafif bir sesle 

belirtilir. Revmde, şeddeli okuma olmadığından gunne de yok

tur. 

İşmâm ve revm yapılırken, Arapça sarf itibariyle "bize gü-

venmezsin" anlamındaki (ULslsN) nefiy istikbâl kipi dikkate 

alınmaktadır. 

Revm ve işmâm yapılmadan idğamlı okunacak olursa, 
nehy-i hazır olarak (ULslS '̂) "bize güvenme" anlamına gelir ki, 
kıraat imamlarından bu şekilde okuyan sadece Ebû Ca'fer'dir. 

İmâle 

İmâle sözlükte "meylettirmek" demektir. Tecvîd ilminde 
ise "imâle bazı kelimelerde fethanm kesreye meylettirilerek 
okunmasıdır." Yani fethanm ses tonunun, fetha ile kesre arası 
bir ses tonunda okunmasıdır. 

Genelde imâle, fethanm uzantısı olan med harfi Eliflerde 
meydana gelir. 

Bilindiği gibi med harfi Elif, bitiştiği harfin harekesini, o 
harfin ses tonuna göre â ya da e şeklinde uzatır. 

G- ' > *̂  ' l3 > Ç . C (ince sesli); 

û . l I p . Q > : Q 3 . l l i 3 ı l l . t f . l I j - (kalın sesli). 

Buna "tahkîk" ya da "fetha"ile okumak denir. 

Ancak genellikle kıraatlerde: 

iC?- . S5 v.s, gibi kelimelerde, med harfi Elifin bitiştiği fetha

nm kesreye meylettirilerek okunmasına imâle denir. 
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imâle, "imâle-i kübrâ" ve "imâle-i suğrâ" olmak üzere iki
ye ayrılır: 

Fetha'nın kesre'ye meyli az (yani fetha'ya yakın durumda) 
ise, "imâle-i suğrâ"; kesre'ye daha yakın ise, "imâle-i kübrâ" 
adını alır. 

İmâle-i suğrâ için "taklîl" ( J J İ5 ) ya da "beyne beyne" 

(Ü^Lİ^^) tabiri de kullanılır. 

Âsim kıraatinin Hafs rivayetinde: 

a- Elif-i maksûreli kelimeler: 

b- Arapçaya göre mecrûr durumunda olan kelimeler: 

c- Arapçaya göre ecvef-i Yâî, yani Arapça aslına göre orta
sında illet harfi Ye bulunan îl!?- , Sl̂  gibi kelimelerde imâle 
yapılmaz. 

Bu kelimelerdeki med harfi Elifler, gerçek ses tonları ile 
okunur. İşte bu tahkîktir; fetha ile okumaktır. 

Sadece (Hûd,ll/41) C^j^ kelimesindeki hecesinde 
imâle vardır, o da imâle-i kübrâdır. 

İmâlede e hecesinin ses tonu, aşağıdaki kelimelerde geçen 
kalın italik e harfinin ses tonundadır: 

e 1 âlem geç kalma hey şey ney 

Özellikle "oy atmak" anlamında kullanılan rey kelimesinin 
ses tonundan da bulunabilir: 

Önce rey diyelim; sonra heceyi biraz uzatarak rey şeklinde 
söyleyelim; daha sonra kelimenin sonundaki y harfini kaldıra
rak telâffuz edelim: re. İşte M e c r ^ h e kelimesindeki re he
cesinin ses tonu imâledir. 
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Teshîl 

Kur'ân'da pek çok yerde istifham Hemzesinden sonra, üs
tün, esre ya da ötreli olmak üzere kat' Hemzesi ile başlayan 
kelime gelmiştir. 

Kur'ân'da ayrıca VI tC-lJI • Q misallerinde 
olduğu gibi birinci kelimenin sonu ile ikinci kelimenin başı 
olmak üzere iki hemze yan yana gelmiştir. 

Kıraatlerin geneline baktığımızda istifham Hemzeli keli
melerde: 

a- Her iki Hemze "tahkîk" ile (gerçek mahreci ile); 
b- Veya Hemzelerden biri (genellikle birincisi) "hazfedile

rek"; 
c- Yahut ikinci Hemze, Elife "ibdâl" ile (Elife çevrilerek); 
d- Ya da Hemzelerden ikincisi "teshîl" ile okunur. 

İstifham Hemzeli olmayan ve art arda gelen iki Hemzede 
ise: 

a- Her iki Hemzeyi de "tahkîk" ile (gerçek mahreci ile); 
b- Veya Hemzelerden biri (genellikle birincisi) "hazfedile

rek"; 
c- Ya da Hemzelerden bazen birincisi, bazen de ikincisi 

"teshîl" ile okunur. 

Sözlükte "kolaylaştırmak" anlamına gelen "Teshil" tecvît
te: "Hemzenin, hareke durumuna göre Hemze ile He arası. 
Hemze ile Ye arası. Hemze ile Vâv arası bir sesle okunması
dır." 
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Okumakta olduğumuz Âsim kıraatinin Hafs rivayetinde, 

sadece (Fussilet,41/44) kelimesindeki ikinci Hemze 

"teshil" ile okunur. Yani ikinci Hemze net olarak belirtilmez; 
Hemze ile He arası bir sesle okunur. 

Bazı tecvîd yazarları, "Hemze ile med harfi Elif arası bir 
sesle okunur", şeklinde de ifade etmişlerdir. 

Ayrıca: 

m (Yûnus, 10/59; Nemi, 27/59); 

•JI\ (Yûnus, 10/51 ve 91); 

ji^Jİii (En'âm, 6/143 ve 144); 

Kur'ân'da Medd-i Lâzım olarak okunan bu kelimeler, 'J^\i 

j^^JjJiî c iiıU şeklindeki asılları düşünülerek, ikinci Hemzeler 

teshil ile de okunabilirler. 

Not: İşmâm, imâle ve teshilin nasıl okunacağını iyi kavra
mak için, ehline iyi kulak vermek; iyi bilenlerden duymak ve 
öğrenmek gerekir. 

Bazı İfadelere Ait Özel Okunuşlar 

A- Ü>1 'jJj b\ Cümleleri: 

Bir çok okuyucu iîıl ' ^ j h\ kelimelerini (A'râf, 7/196) 

İnne veliy yallâhü şeklinde yanlış olarak okumaktadır. Oysa 

bu kelimelerin doğru okunuşu şöyledir: 

Ü J I i û I = inne veliy yi yallâhü 
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B- İ J . ^ ) Kelimeleri: 

Hucurât sûresinde geçen*̂  ^ kelimelerini de Bi'sel 

ismü şeklinde hatalı okuyanlar görülmektedir. 

Bu kelimelerin doğru okunuşu ise şöyledir: 

ji-j.'y! ^jil = Bi'se lismü 

Şayet ^ ^ ^ " ^ 1 kelimesinden almacak olursa: (e lismü) 

ya da ^"^\ (lismü) şeklinde okunabilir. jU^^Î (el ismü) şeklinde 

okumak yanlıştır. 

C- Altında Sîn Harfi Bulunan Kelimeler: 

Kur'ân'da Sâd ile yazılı olan bazı kelimelerin, Türkiye 
baskısı Mushaflarda kelimenin altında; Arap baskısı Mushaf-
larda ise kelimenin üstünde küçük Sîn harfi görülmektedir. 
Bunun anlamı şudur: 

Asım Kıraatinde Okunuşu Kur'ân'da Yazılışı 

İu4?j Sîn ile i j a ^ j Bakara, 2/245 

Sîn ile Î L . ^ A'râf, 7/69 

5 j > k i ^ i | Sâd caiz hs)^i^\ Tûr, 52/37 

hyPax^\ Sîn caiz 

Buna göre Bakara ve A'râf sûrelerinde geçen Sâd harfleri, 
kıraatimizde Sîn ile okunur. 

Tûr sûresi'ndeki hy)aLi3J^\ kelimesinde geçen Sâd harfi 

ise, hem Sâd hem de Sîn ile okunabilir. 

Hucurât, 4 9 / 1 1 . 



D- Altında Med (JLO) ve Kasr (j^) Yazılı Olan 

Kelimeler: 

Bir kelimede, hangi harfin altmda Jı* işareti varsa, o harf 
bir Elif miktarı uzatılarak okunur; hangi harfin altında 
işareti varsa, o harf de uzatılmadan okunur. 

5 Yazılı Olan Kelimeler p Yazılı Olan Kelimeler 

Okunuşu Mushaf'ta Yazılısı Okunuşu Mushaf'ta Yaz 

i^jî 

J Jj 

5i SjjlS SjlS 

j9 

oSjJjiJl liij 
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Sekte 

Sekte, sözlükte "susmak" demektir. Tecvîd ıstılahmda ise 
"Sekte: nefes almadan sesin kesilmesidir." 

( y ^ ^ \ üj i j i ) y~ı^\ 6 j i c^jJaJl ^ AxSLiJ! 

Aşağıda göreceğimiz bazı Kur'ân âyetlerini tilâvet eder
ken, bir kelimeyi okuyup bir saniye kadar nefes almadan sus
mak ve sonra diğer kelimeyi okumaya devam etmektir. 

Okumakta olduğumuz Âsim kıraatinin Hafs rivayetine gö
re Kur'ân'da, dört yerde sekte yapılarak okunur: 

1) Yâsîn,36/52: I p j G IJLİ J " ÜJİy ^ Uii: 

2) Kehf, 18/1: Iİ jG jJdiJ ^ ^ l ^ i * ^ j 

3) Kıyâme, 75/27: »öb cr^J^J 

4) Mutaffifîn, 83/14: ûji-İçi IjilS G L^pâ J p 5h tfe 

Bunlardan ilk ikisinde hem vakf, hem de vasi yapılabilir. 
Vasi yapıldığında, bizim kıraatimizde sekte ile okunur. 

G->f ve 'üjİv̂  kelimelerinde vakf yapmak, öncelikli sıradır. 

Dikkat edilirse Kehf süresindeki G- j^ kelimesi âyet so

nudur ve üzerinde ^ durağı vardır. Yâsîn'deki lijJ^i kelimesi

nin üzerinde de Murağı görülmektedir. 

Bu duraklarda durmak, evlâ olanıdır. Şayet durmayıp geçi
lecek olursa, kıraatimize göre sekte yapılır. 

Gr-_̂  kelimesinde sekte yapılırken, aynen vakfta olduğu 

gibi G-J* şeklinde Medd-i Tabîî olarak okunur. 
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Kıyâme ve Mutaffifîn'de ise vakf yapılmaz; vasi yapılma

lıdır. JJ ve ji kelimelerinde durup, sonraki kelimelerden 

devam etmek şeklinde bir okuyuş caiz değildir. Vasi halinde 

ise j: ve ji kelimelerinden sonra, "Râ" harfi ile başlayan bir 

kelime geldiğinden tecvîtte idğâm yapılır. Ancak kıraatimiz, 

bu iki yerde idğâm yapmaz; ji ile J l j , J: ile 5lj arasını 

sekte yaparak ayırt etmeyi tercih eder. 

Zikredilen bu âyetlerde Hafs'ın sekte yapması, O'nun 
duyduğu ve tespit ettiği okuma çeşitleri içinden bir tercihidir. 
Yani sekte yapılıp yapılmadığında meydana gelebilecek anlam 
incelikleri, sekte ile okumayı tercih etmesinde etkili olmuştur 
diyebiliriz. Şimdi sekte yapılan bu âyetlerdeki mana incelikle
rine dikkat çekelim. 

1- Kehf sûresi, birinci âyetin sonundan ikinci âyetin başına 
geçiş yaparken: 

Kehf sûresinin birinci âyetinin sonunda durup, ikinci âye
tinin başından okumaya devam edildiğinde, ya da birinci âye
tin sonunda sekte yaparak ikinci âyetin başına devam edildi
ğinde mana şöyle olacaktır: 

"Kuluna kitabı, hiç bir eğrilik (çarpıklık) yapmadan, dos
doğru indiren Allah'a harndolsun." 

Manaya dikkat edilirse burada "hiç bir eğrilik yapmadan" 
cümlesi ile "dosdoğru" kelimesi, âyetin başındaki "indirdi" 
fiiline ayrı ayrı hâl durumundadır. Kur'ân'ın hangi özelliklerle 
indirildiğini beyan etmektedir. 

Şayet sektesiz geçiş yapılırsa, iki şey düşünülebilir: 

a) U J kelimesi, kelimesine sıfat vâkî olur ve şu 

anlama gelir: "O'nda doğru bir eğrilik yapmadı". 
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b) Llii kelimesi, (i J i ^ . ^üj fiiline ikinci mef ûl (tümleç) 

olur ve şu manayı ifade eder: " O'nda eğrilik, doğruluk yap
madı." 

Görüldüğü üzere birinci âyetin sonunda vakf yapıp, ikinci 
âyeti okumaya devam etmek en uygun olanıdır. Bu takdirde 
âyetten kast olunan mana gerçekleşmiş olur. 

Birinci ayetin sonunda durmadan ikinci âyete geçiş yapıla
cak olursa, kıraatimize göre sekte yapılarak okunur ki, vakf 
anındaki anlam aynen gerçekleşmiş olur. 

2-Yasin sûresi, 52. âyette: 

Bu ayette b-ii^^ kelimesi üzerinde durulup ya da sekte 

yapılıp geçilecek olursa, anlam aynıdır: 

{Kıyamet günü inanmayanlar:) Vay fıalimize! Kabirleri
mizden bizi kim diriltip çıkardı, derler. (Onlara:) Bu, Rah
man'ın va'dettiği şeydir (denilir)." 

Şayet hiç vakf veya sekte yapılmadan okunacak olursa, an
lamda bir farklılık göze çarpar: 

"Rahman ın va'dettiği bu kabrimizden bizi kim çıkardı, 
derler." 

Görüldüğü gibi burada, soru ile cevap birbirine karışmış; 

inanmayanların kendi kendilerine hayret ve dehşet içinde sor

duğu soruya verilmesi gereken cevapta bir eksiklik meydana 

gelmiş olmaktadır. Bunun için ya b j i y kelimesi üzerinde 

duralım; ya da geçersek sekte yapalım. 

3- Kıyâme sûresi, 27. âyette: J ^ i 

"Okuyup üfleyecek (ya da tedavi edecek) bir kimse yok 
mudur, denilir". 
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Kıyâme sûresinin bu âyetini okurken, ji ile ölj arasmda 

sekte yapılır. 

Sekte yapılmadan okunacak olursa, ji kelimesinden sonra 

Râ harfi geldiğinden "idgâm bilâ gunne" yapılması gerekecek 

ve şeklinde okunacaktır ki, anlamı "çorbacı" demek ola

caktır. 

Görülüyor ki, sekte yapılmadığı takdirde, telâffuzdaki ke

lime benzerliğinden dolayı zihinde farklı çağrışımlar meydana 

getirebilecektir. Bunun için ji ile kelimesinin arasını sek

te yaparak okumaya özen gösterelim. 

4- Mutaffifin sûresi, 13. âyette: 

Kıraatimizde Mutaffifin sûresinin bu âyetinde jj ile ö\j 

arası sekte yapılarak okunur ve anlamı şudur: 

"Hayır, hayır! Onların kazandıkları (günahlar), kalpleri 
üzerinde pas bağlamıştır." 

Eğer sekte yapılmadan okunacak olursa, 51̂5 şeklinde 

okunacağından, âyeti hiç ilgisi olmayan "küpçü" kelimesini 

çağrıştıracaktır. Bundan dolayı burada da J: ile hVj arası sekte 

yapılarak okunacak olursa, manadaki incelik daha güzel ortaya 

çıkacaktır. 
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Hâ-i Sekitler 

Bakara, 2/259 
En'âm, 6/90 
Hakka, 69/19,25 
Hakka, 69/20,26 
Hakka, 69/28 
Hakka, 69/29 
Kâria, 101/10 

Bu kelimelerde durulduğunda, bütün kıraat imamları keli
me sonundaki He'leri ispat eder; açıkça okur. Geçiş yapıldı
ğında ise, bazı kıraat imamları okur; bazıları ise okumaz. 

Geçiş halinde ispat edilmesini (açıkça okunmasını), bazı 
tecvîd bilginleri "sekte yapılır" şeklinde yorumlamışlar; bazı 
bilginler ise, önündeki kelimeye karıştırmadan "açıkça oku
nur" demişlerdir. 

Bu He'lerin hikmetine gelince: 

Bakara ve En'âm sûrelerinde iLiS ^ ve oJc3l kelimele
rindeki He harfleri, ^ ve ^â\ kelimelerine bitişmiştir. 
Bu kelimelerin aslı, ı^^. ^ ve (̂ Jc3l idi. Cezm alâmeti olarak 
sondaki Ye'1er (illet harfleri) düşmüş ve ^ ve OSJI 

şeklini almıştır. 

Bu kelimelerin üzerinde durulduğunda ^ ve Ââl 
şeklinde olacaktı. Oysa 5.-x.S ^ ve ^â\ kelimelerinde îrâb 
harekeleri, yani son harf harekelerinin belirtilmesi daha uygun 
olacağından, sonlarına bir He ilâvesiyle û-iĴ  ^ ve »JiSI 
olmuştur. 

^ kelimesinin, İLiŞ aLd kökünden geldiğini ve 
He harfinin kelimenin aslında olduğunu söyleyenler de vardır. 
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Gerçi Arapçada İLîŞ 4 L i 5 fiili ile fiili aynı 

anlama gelmektedir. 

iiall: ; A i J l l o . İ̂ 'ıIkLi . *îjIİ~=- > lıllf kelimelerine gelince: 

Bunların geçtiği sûrelerde, kendilerinden önceki ve sonraki 
âyetlerin sonunda ya zamir ya da müennes Te'si (He'ye ben
zeyen Te) vardır. Gerek zamir gerekse müennes Te'lerinde 
durulduğunda hepsi cezmli He olarak okunur. 

Bu kelimelerin aslı . ^C>. ^ Ü a l i . ^ _̂s:.lls' idi. 

Zikredilen bu kelimelerin sonuna da birer He harfi ilâve 
edilerek üzerlerinde durulmuş ve secî sanatı meydana gelmiş
tir. Bundan dolayı bütün kıraat imamları, vakf halinde bu He 
harfini okumuşlardır. Vasi halinde ise bazı kıraat imamları, 
secî sanatının ortadan kalkmasından dolayı He harflerini oku
mamış; bazı kıraat imamları da Mushaf'ta yazılı olmasından 
dolayı okumuştur. 

Çeşitli nedenlerle yapılan bu ilâveler vahye dayanmakta
dır; sonradan yapılan bir ilâve değildir. 

Vakf ve Secâvendler 
Bir liclimede durup nefes almaya valcf denir. 

Vakf, Kur'ân okunurken nefesin yetmediği anda, âyet son
larında ya da üzerinde bir durak işareti bulunan kelimede mey
dana gelir. Her ne sebeple olursa olsun bir kelime üzerinde 
durulduğunda, kelimenin sonundaki harfte bir takım uygula
malar olur ki, bunlara vakf kuralları denir. 

Gerek âyet ortası gerekse âyet sonunda, kelimeler üzerine 
konulan işaretler daha çok dikkati çeker. Türkiye ve Arabistan 
baskısı Mushaflarda kullanılan bu işaretlerin özelliklerini be
lirttikten sonra, vakf kurallarım açıklayacağız. 
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Türkiye Baskısı Mushaflardaki İşaretler : 

Türkiye baskısı Mushaflarda, âyetler üzerinde genellikle 
Muhammed b. Tayfur es-Secâvendî'nin koyduğu işaretler 
kullanılmaktadır. Nitekim bu ilim adamının adına izafeten, bu 
işaretlere secâvend denilmektedir. Secâvendî'nin koyduğu 
işaretler şunlardır: 

ç : ĵ̂ AlI J i j J İ Durulması gereken vakf işareti. Cümle 

bitmiş olup, mânâ tamamdır. 

i»: j İLÜl JıSjJi Lâzım ya da caiz gibi her hangi bir kayıtla 

kayıtlı olmayan bir vakf işaretidir. Bu işarette de mânâ tamam 

kabul edildiğinden, durulur. 

* ''C^-JljjJ^sAJ^^J 

^ ; JîİjJl Durmak da geçmek de caizdir; ancak 

durmak daha iyidir. 

* p̂ Ĵi jl^^l ^ ŞSI4UİJ v_4iİi (ULP VI iJI V tiJJl'ijl >i 

j : 'jy>JJ\ Si-^ Durmak da geçmek de caizdir; ancak 

geçmek daha iyidir. 

* ''y^Â j ' İÛiJ! oJi. JJI BjbS 

ı_iî işareti ^ ya da J işareti gibi kabul edilir. 

.... ÜjJaİlS ll~lji oJÎ i l^ j ' İ bJjitlJ 'LJİİ- ü i P İ j 
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^ : Jai~'yS\ iJıijil Durmaya ruhsat verilmiş demektir; 

geçmek daha iyidir. 

* ""öj'j^Jo, ^\j'j^'i l'il j * ^ O J ^ İ - I J j d4>«P jo 

(3 : Kimine göre Jij fiilinden emr-i hâzndır; 

"durulmamak" anlamma gelir. Kimine göre ise " J J " fiilini 
hatırlatan Kâf'tır. Bu takdirde "durulabilir" anlamını ifade 
eder. Dolayısıyla geçmek iyidir. 

^ : Bu harf hakkında iki görüş vardır: 

Kimine göre yls- kelimesindeki Ayn harfidir; yaklaşık 

olarak on âyet civarında mânâ bütünlüğü olan, bir paragraflık 
bir bölüm ifade eder. 

Kimine göre de '^'j kelimesindeki Ayn harfidir; hatimle 

teravih namaz kıldırılırken, rükûa gidilecek âyet sonu kabul 
edilen bir işarettir. Meselâ Bakara sûresinin yedinci, yirminci, 
yirmi dokuzuncu âyetlerin sonlarında bu işaret görülebilir. 

.-. .-. İJjLLJl J^jJI . '<^\JJJ\ Jâjî\ Art arda gelen ve 

aynı hükmü ifade eden işarettir. Herhangi birinde durulur, di
ğerinde geçilir. Her ikisinde birden durulmamalı ya da geçil-
memelidir. 

\ : '^jxL:Jı\ GüjJİ Durulmaması gereken yeri ifade eden bir 

işarettir. " *y = Hayır " ya da " J L S ^ = durma " demektir. 
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N işareti, âyet ortasında geldiğinde durmadan geçilir. Nefes 

yetmeyip durulacak olursa, geriden alınarak devam edilir. Âyet 
sonunda geldiğinde, mânâya dikkat edilerek okunuyorsa, geç
mek daha iyidir. Şayet bu işaret bulunan âyet sonunda durul-
m ı u ş ise geriden almaya gerek yoktur. 

^yiH Bazen Sâd ve Lâm-Elif birlikte konulmuştur. Bu 

durumda mânâ tamam olmadığından geçilmelidir. Ancak nefes 
yetmez ise durmaya ruhsat verilmiştir. 

* t s - ^ 3^ i S ^ J * " " ' ^ l i j - ^ ^ 4 * " J * ' " ^ ' ^ 3 ^ 

Arabistan Baskısı Mushaflardaki İşaretler : 

J î ; ıJüjJİ kelimesindeki 3 harfi ile J j l kelimesindeki ^ 

hecesinin birleşmesi ile meydana gelen bir işarettir : ^ j l JüjJİ 

Durmak da geçmek de caizdir; ancak durmak daha iyidir. 

* ü ^ i İ A i . V j 5 Ü i i l | İ L I ( j U ^ 1 V I ^ İ I | İ İ J I I I j J l i 

: J->jJl kelimesindeki ^ harfi ile J j i kelimesindeki 

J hecesinin birleşmesi ile meydana gelmiştir: J->i^^ 

Durmak da geçmek de caizdir; ancak geçmek daha iyidir. 

* 6y4kıiı ^J\j c^iS'^J^ 

^ : y'UJI üüjJİ Durmak da geçmek de caizdir. 

* .̂.̂ UîJI ^ ' â l h\ -ijj^ljj^l l ^ i ^ l l ^ i l ^ i 1 5 
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Arap baskısı Mushaflardaki ^ ve.^ işaretleri, Türk baskısı 

Mushaflardaki anlamı ifade eder. Ancak konulduğu kelimeler 
farklılık gösterir. Âyet sonlarında hiç bir işaret görülmez. 

Bu vakf işaretleri için "farzdır ya da haramdır" gibi bir ifa
de kullanmak doğru değildir. Hz. Peygamber-sahâbe-tâbiînden 
rivayet edilerek gelen dumna ya da geçme şeklindeki okuyuş
lar, kıraat âlimleri tarafından tercihler kullanılarak bir takım 
işaretlerle ifade edilmiştir. 

"Bu işaretlere dikkat edilerek Kur'ân okunacak olursa da
ha güzel olur" demek en doğru sözdür. 

Vakf (Duruş) Kuralları 
Kelimelerin son harfi dikkate alınarak, aşağıda belirtilen 

kurallara göre vakf (duruş) uygulanır: 

1- Kelimenin son harfi tek harekeli ise cezmli olarak oku
nur. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

^ O J i ^ ^ S / i j i V i ^ ' 4 ^ M j ^ 

2- Kelimenin sonu tenvînli olduğunda: 

a- Bu tenvîn iki esre ya da iki ötre ise yine cezmli olarak 
okunur. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

aî l ü)l j i * j ^ i ÜJİ5* j i 
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b- Kelimenin son harfi iki üstünlü ise Elif üzerine durulur. 
Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

£Ğ ^ l i ^ ' l j ^ J5İÎJ * i l i ^iLiJl ^ 

2iL î iL^i j 1İİİ3İ * i i î î iLui j 1İİİ3İ 

3- Kelimenin son harfi müennes Te'si, yani He harfine 
benzeyen kapalı Te harfi ise, harekesi ne olursa olsun cezmli 
He gibi durulur. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

* i - i l j « J l e-jJj^ J i i î JA * i ^ û J l ^LjJJ- ı l L i î J i 

'i^^ ^ I * -A^i^I ı : ^ V 

4- Uzatılarak ya da uzatılmadan okunan bütün zamirlerde 
cezmli olarak durulur. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

5- Kendisinden önceki harf ötre olan harekeli Vâv veya 
kendisinden önceki harf esre olan harekeli Ye harfleri, duruş 
halinde medde dönüşür. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

J İ ^ 1 'Ji I t i J J l â l J İ c _ 4 i J l ^Uü> V ^ \ ^ LS4 i İ » ! > * 
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Bu harfler şeddeli ise, Vâv ve Ye harfleri cezmli olarak 
okunur. Ancak çok hafif tutularak şeddeli olduğu hissettirilir. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

6- Sonu şeddeli Mîm ve şeddeli Nûn olan kelimelerde, 
cezmli olarak durulur ve gunnesi belirtilir. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

^ V l î ç .̂>Jl j£i çU^'Vİj CM.>JI j i i 

7- Kelimenin sonunda kalkale sıfatlı harf şeddeli ve iki üs
tünlü değil ise, cezmli olarak durulur ve kalkale yapılır. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

Şeddeli kalkale harflerinde durulduğunda ise, önce sükûn 
ile tutturulur sonra kalkale sesi çıkarılır. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 
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8- Kelimenin sonunda med harfi bulunursa, yine med harfi 
okurak durulur. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

9- 13Î zamiri ve benzerlerinin vakf hâli Medd-i Tabîî, vasi 

hâli ise Elifi terk ederek okumaktu". Buna benzeyen, yani aynı 

hükümde olan kelimeler ve okunuş şekilleri şöyledir: 

Duruşta okunuşu Geçişte okunuşu Kur'ân'da Yazılışı 

bl 6Î 131 Her yerde 

Iİ5Ü Kehf, 18/38 

Ahzâb, 33/10 

Ahzâb, 33/66 

Ahzâb, 33/67 

İnşân, 76/4 

İnşân, 76/15 

!>L,̂ L. kelimesinin J.^"^ şeklinde yazılması da caizdir. 

Bu takdirde j--'>U şeklinde durulur. 
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Kelime sonlarmda bulunan Eliflerin hikmetine gelince: 

Kur'ân'm her yerinde görülen ül zamiri, imlâ olarak sonu 

Elifle yazılagelmiştir. 

Kehf süresindeki 'uSÜ kelimesinin aslı ül dir. Okunuşta 

kolaylık olması açısından ül zamirinin başındaki Hemze'nin 

üstünü kendinden önceki sakin Nûn'a nakledilerek ül q^ 

olmuş; sonra da kelimesinin Nûn'u ül nin Nûn'unda 

idgâm edilmiş ve üSÜ şeklini almıştır. 

Ahzâb süresindeki %yiS\ . '^ySrJİ . üyJiJİ kelimelerinin 

sonundaki Elifler, kendilerinden önce ya da sonra bulunan 

âyet sonlarına uygun olarak (secî sanatı dolayısıyla) gelmiştir. 

İnşân süresindeki 'L-̂ L. . kelimelerinin sonundaki 

Elifler ise, Arapça dilbilgisi yönünden "munsanf kabul edil

diğinden dolayı gelmiştir. 

Arapça'da isimler, cer (esre) ve tenvîn kabul ederse 
munsanf; etmezse gayr-ı munsanf kabul edilirler. 

10- ül zamirine benzediği halde aynı hükümde olmayan 

kelimelerde ise, sonda bulunan Elifler gerek duruşta gerekse 

geçişte dikkate alınmaz. 

Duruşta okunuşu Geçişte okunuşu Kur'ân'da Yazılışı 

İ̂ A^ S j ^ ISj i İ Hûd. 11/68 

l_^JüjJ 3^'-^ c) ^}^'-^ ^ Kehf, 18/14 

l_jî  Rûm. 30/39 

j i î î i \pJ£ Ra'd, 13/30 
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ISj^ kelimesinin sonundaki Elif, Arapça dilbilgisi yönün

den "munsarıf kabul edilişine göre yazılmış; kıraatimizde 

gayr-ı munsarıf kabul edildiğinden Elif okunmamıştır. 

Munsarıf kabul edildiğinde üstünlü halde iSj^ şeklinde, sonu 

tenvînli ve Elif li olacaktı. 

IjiicJ . ı IjpJi j j kelimelerinde sonda görülen Elif, 

Kur'ân imlâsında kendinden önceki harf ötre olan üstünlü 

Vâv'lardan sonra Elif yazılır. 

11- 'â l (Nemi, 27 /36) cümlesindeki qç\ LîS 

kelimesinde iki şekilde durulabilir: 

a- Kelimenin sonundaki Ye harfini hazfederek: 

b- Kelimenin sonundaki Ye harfini medde dönüştürerek: 

ı^jC\ lloj tJt.»-» ̂ jJLoJİ jJJJJlİ *ll>- illi 

Vasi (Geçiş) Kuralları 

Âyetlerdeki kelimelerde durmayıp devam ederek okumaya 
vasi denir. Gerek âyet sonlan gerekse vakf işareti bulunan 
kelimelerin son harekelerini belirterek bir sonraki kelimeye 
devam etmeye de vasi denir. Geçiş yapıldığında, kendisinden 
sonra gelen kelimenin baş harfine göre gerekli olan tecvîd 
kuralları uygulanır. Bu kuralları da maddeler halinde açıklaya
lım. 
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1- Sonu tek harekeli olan kehmeden geçiş: 

a- Sonu tek harekeli olan kelimeden kat' Hemzeli bir keli
meye geçiş yapıhrken, hem kelimenin sonundaki hareke hem 
de önüne gelen kelimenin başmdaki Hemze belirtilir. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

£Ğ- fil ^Jt\ ^\ iÛr iSl * ^•p\ JJ-p\ M\ j»-̂  

B13.1 ;̂̂ .JJI dUG 313.1 * yAİ\ p5 dUG 

b- Sonu tek harekeli olan kelimeden vasi Hemzeli bir ke
limeye geçiş yapılırken, geçiş yapılacak olan kelimenin başın
daki Hemze okunmaz. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

4 j j l i ^ l ^ ! ^ İ4.>JI * ç̂ T̂ĵ ' 

^liiS^ ^c^lj-d-lll âyetinde^ LT'j-^! kelimesinin 

başındaki Hemze, vasi Hemzesidir. 

Bu kelime, Jf\ fiilinden emr-i hâzır çoğuldur: Î JL j 

Sonuna da ^ zamiri bitişmiştir. Kelimenin aslı ^ j d J } dir. 

Arap dilinde Hemze Hemze'ye tutturularak okunmaz; sakin 

olan Hemze medde dönüşür ve ^ j - i - i l kelimesi ^ _ ) ^ . \ 

şeklini alır. 

^ Ahkâf, 46/4. 
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Kur'ân'da buna benzer örnekler vardır. Ancak diğer örnek
ler, vasi halinde bulunduğundan fark edilmiyor. Eğer onlar da 
vakf yapılıp Hemzeli kelimeden başlanırsa, bu örneğin benzeri 
olduğu anlaşılacaktır. Şöyle ki: 

Hemzeli kelimeden 
başlanıldığmda okunuşu 

Kur'ân'da 
yazılışı ve okunuşu 

Yûsuf, 12/50; 54 

Ankebût, 29/29 

t i o l b î U J 

Yûnus. 10/15 

Tevbe, 9/49 

Bakara, 2/283 

c- Sonu tek harekeli olan kelimeden Hemzeli olmayan bir 
kelimeye geçiş yapılırken, kelimenin sonundaki hareke belirti
lir. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

UDİ ̂  5j>JîUŞ p * UUI ^ * ü^îLlS p 

2- Sonu çift harekeli (tenvînli) olan kelimeden geçiş: 

a- Sonu çift harekeli (tenvînli) olan kelimeden Hemzeli 
olmayan bir kelimeye geçiş yapılırken, önüne gelen kelimenin 
baş harfine göre izhâr, ihfâ, idgâm ya da iklâb gibi tecvîd kura
lı uygulanır. 
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Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

ihfâ 

İdgâm maa' 1-gunne 

İdgâm bilâ gunne 

j j i î ^ 5Lİİ ĉ f̂iiJJ Ol * tSlis Ol 
tzhâr 

b- Sonu çift harekeli olan kelimeden vasi Hemzeli bir ke
limeye geçiş yapılırken, kelime başındaki vasi Hemzesi okun
maz. Birinci kelimenin son harfindeki tenvîn tek hareke ile 
okunur ve esreli bir Nûn sesi çıkarılarak sonraki âyete geçiş 
yapılır. Bu durum yazıda, tenvînli kelimenin altına esreli küçük 
bir Nûn harfi konularak belirtilir. 

^\ ^ = ^ ^ 

Arap dilinde iki sakinin art arda (karşı karşıya) gelmesine 

guflİJ l ^Üo^l ya da j ^ l İ J I îlIiJl denir. Bu durumda 

telâffuzda güçlük olur. Bu telâffuz güçlüğünü gidermek için 

birinci sakin esre ile okunur. 

Zikredilen misallerde de, ^\ ^ \ kelimesi iıl ^ ^ 1 ^3* 

idi. ^ \ kelimesinin Hemze'si vasi Hemzesi olduğundan 

okunmaz. Sonu Tenvînli olan ''JyJ. kelimesinin okunuşu b'jyf-

şeklindedir. Art arda gelerek okunduğunda ^\ ^\ ö'y-jf- şeklin

de olacak ve okuma zorluğu meydana gelecekti. 
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Bu zorluğu ortadan kaldırmak için, şeklinde okunan 

kelimenin sonundaki sakin Nûn esre ile okunmuş ve Kur'ân 

imlâsında da kelime altında küçük esreli bir Nûn şeklinde ya

zılmıştır. Kur'ân'da bunun örnekleri çoktur. Bunlardan bir 

kısmını zikredelim: 

Duruşta okunuşu Geçişte okunuşu Kur'ân'da yazılışı 

âl * l î-1 âl Jİ j i âl JJA âl Jİ j i âl * jJ-İ âl j i j İ 

* SlLs â j l i â l i ^ l ^ "fes 

c- Sonu çift harekeli olan kelimeden kat' Hemzeli bir ke
limeye geçiş yapılırken, izhâr kuralı uygulanır. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

d l 2 İ J,[ J!>U iSl J,\ Cif ^ ^ J\ 

3- Sonu med harfi olan kelimeden geçiş: 

a- Sonu med harfi olan bir kelimeden Hemzeli olmayan bir 
kelimeye geçiş yapılırken, hem kelimenin sonundaki med har
fi, hem de önüne gelen kelimenin ilk harfi aynen okunur. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

^ l i l j J l j ^ İ ^ I J - ^ I b l j J l j ' ^ ^ J J l J 

Ji-'̂ l j i j tijxJ.li * ' ji-Vl j i j * ' 
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b- Kat' Hemzeli bir kelimeye ise Medd-i Munfasıl yapıla
rak geçilir. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

'/\ jl (5I4JI J p ol dJljî y l ji * ^Ip! J p OLJ öl dJljî 

c- Sonu med harfi olan kelimeden vasi Hemzeli bir keli
meye geçiş yapılırken, hem med harfi hem de vasi Hemzesi 
okunmaz. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

^jjı j M ^ 1 L^ı^: i C âji * ^ v ı "yi i 

4- Sonunda zamir bulunan kelimeden geçiş: 

a- Sonunda zamir bulunan bir kelimeden Hemzeli olmayan 
bir kelimeye geçiş yapılırsa, kendisinden önceki harfin duru
muna bağlı olarak uzatılır ya da uzatılmaz. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

j^jjül öçj G jt-ii; VI İ-IIP Lİ? G İ̂-UJ ijiL Vl OJİP 

^yiJ- İJJi i i p IyUjj * Zj ^^giJ' jxJ Jili ^ <IP ij-i»3j 

b- Sonunda zamir bulunan bir kelimeden kat' Hemzesi bu
lunan kelimeye geçiş yapılırsa, zamirin uzatılıp uzatılmama 
durumuna göre kural uygulanır. Zamir uzatılma durumunda 
ise, Medd-i Munfasıl meydana gelir; uzatılmama durumunda 
ise aynen okunur. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

V! İLc VI ^ 

\ ^ U\ÂÂ> J l \ ^ ül * 'ij>\A> J l 
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c- Sonunda zamir bulunan bir kelimeden vasi Hemzesi bu
lunan kelimeye geçiş yapılırsa, Vasi Hemzesi okunmaz; zamir 
de uzatılmaz. 

Geçişte okunuşu Duruşta okunuşu 

<d)i ojÂj <Ü)İ ÛjÂj 

5- Besmele'den Hemze ile başlamayan sûre başlarına 
geçiş: 

Besmelenin son harfine hareke verilerek devam edilir; 
başka bir kural uygulanmaz. Hurûf-u mukattaa ile başlayan 
tüm sûrelerde de bu kural geçerlidir. 

Vasi (geçiş) hali Vakf (duruş) hali 

^ p^!^ ' û^j^^ âl iiiı j i * o^!;Jl â' (.-^ 

* ^ 9 cT'J^ âf * * 'r̂ Ŝ ı s '̂> '̂ âi ^ 

6- Besmele'den kat' Hemzeli sûre başlarına geçiş : 
Kat' Hemzeli sûre başlarında hiçbir kural uygulanmaz ve 

Hemzeler okunur. 
Kat' Hemzeli Sûreler 

... î̂LSDl ̂ ^^"^ âl Tekâsür 

.... ^\'J\ Jf\ ^^J\ M ^ Nahi 

... ^ \ p>f)\ âl İnşirah, Fîl 

... l!l ^ • ' ) \ ^ ' • ) \ âl Feth, Kadr. Kevser 

... li! |»~ ĵJl i j ^ ^ l â' Münâfıkûn, Nasr 

... cLjJjI u^^il â' Mâûn 
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7- Besmele'den vasi Hemzeli sûre başlanna geçiş: 

Vasi Hemzeli sûre başlarmda Hemze okunmaz. 

Vasi Hemzeli Sûreler 

.. â l i ^ l ^ J i \ İ!İ ^ Fatiha, En'âm, Kehf, 
Sebe'. Fâtır 

... \yj£ j . JJl ç ^ ^ l ^ ' j l l âl p-i^ Muhammed 

* Ûİ̂ İJİ ^ * j : ^ ^ ! j . ^ : ^ ! ^3J( âl ^ Rahman 

.. dbj îjâl j ^ j J l âl Alâk 

... ̂ IIİJ ^ İ İ I ç^^^l âl ^ Enbiyâ 

... ULiJI oJjJI p:^3JI ^ ^ J l âl ^Ji, Kamer 

* ̂ ÛJI U * aSûJl ^ ^ 1 ^ ^ J l âl ,̂ Hakka 

* İijUJl U * İ^jliJI ç^^JI ^ ^ J l âl ̂ , Kâria 

8- Hurûf-u mukattaa'dan, sonra gelen kelimeye geçiş : 

Bu kuralları üç maddede zikredebiliriz: 

a- Vakf anında nasıl okunuyorsa, geçiş anında da aynı 
okunanlar (farklı bir kural uygulanmayanlar): 

^mi v-r^l • l - M V Ĵ ^ 4 ^ ^ ' İUi * I 

ÎSSÜI l.bi 'Jı\ ... JJül Jyl 4jIH * jiLiJl 

^/iiJ Oİ̂ İJI İ U P Ü5:Î Li * Cfi^l >̂USÜI İjbi * 
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dl̂ j i > 3 35b * ^y2i;^ * /ÎJI oijiJli ^ 

..̂ _y>-ji JJUIS' * ' .... ^Jâ * jG-

j L ; > ı i J l Dİ3İJİJ (3 

Bu harflerden sonraki âyet başlarında hangi harf gelmiş 
olursa olsun, kıraatimiz olan Âsim kıraatinin Hafs rivayetine 
göre izhâr yapılır; farklı bir kural uygulanmaz. 

b- İhfâ ile geçiş yapılanlar: 

* ^ ^ i s f joİ3İJId.bidJıh"^ jj:» 

Nemi sûresinin başındaki âyete dikkatle bakalım: jâ:> 

Mukattaa harfinin sonunda Sîn var. Bundan sonra gelen dih 

kelimesinin başında ise ihfâ harflerinden Te geldiğinden, 

Sîn'den kelimesine devam edilerek okunacak olursa, ihfa 

yapılır. 

c- Âl-i İmrân sûresinin başındaki jJl den, önündeki '-dit 

lafzına geçiş yapılacağında, M lafzının başındaki Hemzenin 

fethası (üstünü) kendisinden önceki Mîm'e nakledilir. Bu du
rumda Mîm: 

(1)- Medd-i Tabîî gibi bir Elif uzatılabilir. 

(2)- Aslı düşünülerek dört Elif uzatılarak da okunabilir. 

4 Elif 4 Elif 1 Elif 4 Elif 

jfJl deki, her zaman dört Elif uzatılarak okunur. 
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Vakfta ve İbtidâda Dikkat Edilecek Hususlar 

1- üzerinde durulmayacak yerler: 

a- Kelime ortasmda durulmamalıdır. Meselâ ^pJ' kelime

sinde diye; l i l^l j ; V kelimesinde \p V diye durulmaz. 

gibi benzeri harflerde durulmamalıdır. 

c- Harf-i çerlerde ve Arapça isim tamlamasının temel un

surlarından olan muzâfta durulmamalıdır. Kısaca esreli bir 

kelimeden önceki kelimede durulmaz. Meselâ: 

^y Jy'â terkibinde cbbi diye; OJJI terkibinde diye; 

p^yjf Jpj terkibinde Jpj diye; ^^J6 y> terkibinde de 

diye durulmaz. 

2- Üzerinde durulan bir kelimenin makablinden ahn-
mayacak yerler: 

Bu kısımda, üzerinde durak işareti olmayan bir yerde, yani 
âyet ortasında durulduğunda, makablinden (öncesinden) alın
maması gereken yerleri belirteceğiz: 

a- Mecrûr olan kelimelerde, yani gerek muzâfun ileyh ge
rekse harf-i çerden sonra gelen kelimelerden alınarak okun
mamalıdır. 

Kısaca esreli bir kelimeden alınarak okunmaz. Meselâ: 

L̂LL2 terkibinde durulduğunda, L ^ l ü kelimesinden; 

terkibinde durulduğunda, kelimesinden; 

Jpj terkibinde durulduğunda, kelimesinden; 
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jJJ- J i ^ terkibinde durulduğunda da ^ kelimesinden 

alınarak okunmamalıdır. 

b- Kelimelerin başında gelen 3 .jp ^ . j ^ c ^ 

gibi harf-i çerlerden mecbur kalmadıkça alınmamalıdır. 
Mecbur kalınırsa ahnabilir. Meselâ: 

tLLiJi <y> slJr crf öf ?f-̂  UJ5İIIİJ âyetini okurken, 

nefes yetmeyip t'd-lJl j ^ kelimesinde durulursa, geriden ala
cağı kelimelerin hepsi harf-i cerii kelimelerdir. Âyetin başına 
dönse yine nefesi yetmeyecektir. 

Bu sebeple istediği bir harf-i cerli kelimeden, yani JI>-

kelimesinden veya OJJ6 jj> kelimesinden ya da ^̂jS 

kelimesinden alınarak okunabilir. 

c- ^JÛ ve j J kelimeleri Arapçada kendisinden sonra gelen 

kelimeye "muzâf' (tamlanan) durumunda olurlar ve harekeleri 

duruma göre ya üstün ya da esredir ( JıAi c JJS . JÛ  . JJS ). B U 

durumda olan jJCı ve ^ kelimelerinde durulmamalıdır. Şayet 

üzerinde durulursa, önünde gelen muzâfün ileyhinden koparıl

mış olacaktır. 

Bu kelimelerin önünde gelen "muzâfün ileyh" (tamlayan) 

hazfedilmişse, ^ ve JJ5 kelimeleri ötrelidir ( JJC, ) ve 

bu kelimelerin üzerinde durulabilir. 

Kısaca, ötreli '^Ju . j j3 kelimelerinde durulmalı; üstün ve 

esreli şJû . . l i^ . kelimelerinde durulmamalıdır. 
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3- Üzerinde durulan bir kelimenin makablinden alma
cak yerler: 

Kur'ân okurken nefes yetmeyip âyet ortasmda durulduğun
da, geriden almamız gereken en uygun kelimeler şunlardır; 

a- (Arapça biliyorsak) her çeşit fiil; 

b- J i J . d J c 553 . S& . 3'. O! gibi harfler; 

c-p . J i c j gibi harfler. 

İstiâze ve Besmele 

Burada İstiâze ve Besmele'nin, sûre başı ve ortalarına ilk 
defa başlarken; bir sûrenin sonu ya da ortasından diğer bir 
sûrenin başı ya da ortasına geçiş yaparken uyulması gereken 
kurallara dikkat çekeceğiz: 

A- Tevbe sûresi hariç, diğer sûrelerin ilk âyetine "Eûzü-
Besmele" çekilerek başlanır. "Eûzü-Besmele"nin sonlarında 
durmak ya da geçmekte bir beis yoktur,* 

B- Tevbe sûresinin başına Eûzü çekilerek başlanır; Bes
mele çekilmez. Eûzü 'de durulur ya da ilk âyete bitiştirilebilir.' 

a- Vakf-ı kiill, b- Vakf-ı evvel vasl-ı sânî, c- Vasl-ı evvel vakf-ı sânî d- Vasl-ı 
küll. 

' a-Vakf, b-Vasl . 
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C- Bütün sûrelerin ilk âyeti dışında, diğer âyetlere de ay
nen sûrelerin ilk âyetinde olduğu gibi Eûzü-Besmele çekilerek 
başlanır ve sûre başındaki uygulama yapılır."' 

.... J ĵJİ̂ Jl j i i * pŞ>fJi\^''-)\^\^_ * p-^^l j ^ 4İ)̂ 'İ_ İ̂ 

D- Sûrenin sonundan, başka bir sûrenin başına devam 
edilmek istenirse, (yani iki sûre arasında) durum şöyledir:" 

1- Hem âyetin sonunda hem de Besmele 'de durulabilir. 

2- Âyetin sonunda durulup, Besmele sûreye eklenebilir. 

3- Aynı anda sûrenin sonundaki âyet Besmele 'ye, o da di
ğer sûreye eklenebilir. 

cllüfjl 

Ancak : 

şeklinde âyetin sonu Besmele'ye eklenerek durulmaz. 

a- Vakf-ı küU, b- Vakf-ı evvel vasl-ı sânî, c- Vasl-ı evvel vakf-ı sânî, d- Vasl-ı 
küU. 

' ' a- Vakf-ı küll, b- Vakf-ı evvel vasl-ı sânî. c- Vasl-ı küll. 
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4- Sûrenin ortasındaki bir âyete Besmele eklenerek (bitişti
rilerek) okunmaz. Besmeleden sonra başka bir âyete ya da bir 
sûreye devam edip etmemek önemli değildir. Önemli olan, 
sûre oıtasmdaki bir âyete Besmele eklenmemesidir.'" Meselâ : 

Âl-i İmrân sûresi, 194. âyetine Besmele bitiştirilerek: 

j^^JI 1̂1»-̂ > SU_J1 V lifil şeklinde okunmaz. 

Ancak SüL^I J a & V dJİI âyetinde durup nefes almır; sonra 

diğer âyet ya da sûre basma Besmele çekilerek devam edilir. 

Besmelede durulur ya da âyete geçilir. 

E- Tevbe sûresinden önceki sûrelerden her hangi birinin 
sonundan, meselâ Enfâl sûresinin sonundan Tevbe sûresinin 
basma devam edilerek okunmak istendiğinde:'^ 

1- Sûrenin sonunda durulur; sonra Besmele çekilmeden 
Tevbe sûresine devam edilir. 

y^ pj-ftLp j3jJJI JI\ '^ijJ'jj 4JJİ 5^ iiPy * plf- Ji^ ai)l ül 

• İ r f / J l 

2- Sûrenin sonu, Tevbe sûresinin basma iklâb yapılarak ek
lenebilir. 

*J>-i3J 4lî Cr^ '"'i^'J iç) 5 ^ SiJİ öl 

3- Ya da Enfâl sûresinin sonunda sekte yapılarak Tevbe 
sûresinin başına devam edilebilir. 

<y> p l a U y,Jİ\ J l ili y; ''%i\'Ji p i * aiıl ol 

a-Vakf-ı küll. b-Vakf-ı evvel vasl-ı sânî. 

a-Vakf bilâ Besmele, b-Sekit bilâ Besmele, c-Vasi bilâ Besmele. 
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4- Sûrenin ortasındaki bir âyete Besmele eklenerek (bitişti
rilerek) okunmaz. Besmeleden sonra başka bir âyete ya da bir 
sûreye devam edip etmemek önemli değildir. Önemli olan, 
sûre ortasındaki bir âyete Besmele eklenmemesidir.'" Meselâ : 

Âl-i İmrân sûresi, 194. âyetine Besmele bitiştirilerek: 

^ ^ J l Ö^^JI â l ^ SU-JI Jdiü V JJjl şeklinde okunmaz. 

Ancak S U ^ ! <Ja& M dJİI âyetinde durup nefes alınır; sonra 

diğer âyet ya da sûre başına Besmele çekilerek devam edilir. 

Besmelede durulur ya da âyete geçilir. 

E- Tevbe sûresinden önceki sûrelerden her hangi birinin 
sonundan, meselâ Enfâl süresinin sonundan Tevbe sûresinin 
başına devam edilerek okunmak istendiğinde:'"' 

1- Sûrenin sonunda durulur; sonra Besmele çekilmeden 
Tevbe sûresine devam edilir. 

5^ ^ I A L P J . .JJ1 J l liySjj âl '-«ijŞ • ^ 5 ^ â l h\ 

2- Sûrenin sonu, Tevbe sûresinin başına iklâb yapılarak ek
lenebilir. 

flj-^ji â ' Of ' ' ' j ^ ) İLS^ 

3- Ya da Enfâl sûresinin sonunda sekte yapılarak Tevbe 
sûresinin başına devam edilebilir. 

j ^ pI iLp j j l i l J l ÂJj-ijj âl j ^ 'sîl^Ş ^ ^ â l 5} 

a-Vakf-ı küll, b-Vakf-ı evvel vasl-ı sânî. 
a-Vakf bilâ Besmele, b-Sekit bilâ Besmele, c-Vasi bilâ Besmele. 
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Not: Hatim merasimlerinde bazı kişilerin: 

5^ ÇJ3 V dlxŞÜl JJüi jjl * ^ ^ J ! 1 ^ ctfi şeklinde 

okudukları görülmektedir. Kıraatte sözcüğü yoktur. Bunu, 

duaya iştirak kabilinden içimizden söyleyelim. 

Kur'ân okumayı bitirdikten sonra'^*J^\ i l denir. 

Şeddeli Harflerde Dudak Ta'limi 

Şeddeli harflerde dudak ta'limine geçmeden önce, şeddeli 
harfin telâffuzu ile ilgili kısa bir bilgi vermek yerinde olacaktır. 

Şeddeli telâffuzda harflerin, özellikle şedde miktarına dik
kat edilmelidir. 

Şedde miktarı: Harfeyn'den ekall, harf-i vâhid'ten ekser, 
yani iki harften az, tek harften çok bir telâffuzdur. 

Şeddeli harf, bir cezimli bir de harekeli harften meydana 
gelmiştir: 

> • . '' . , . î < r 

Mûsikî yönünden iki vuruşluk bir zaman dilimidir. 

Buradaki vuruşlar. Mûsikîde belirtilen şekilde olması şart 
değildir. Elimizi kaldırıp masaya vurmak "bir vuruş" kabul 
edilir. Vuruş temposunun yavaş, orta ve hızlı olması, kıraat 
usûUerindeki "tertîl, tedvîr ve hadr" tariklerini belirler. 

Şeddeli harfin telâffuzunda, birinci vuruşta harf cezimli, 
ikinci vuruşta ise harekeli okunur. Bu okuyuş temposu, aynı 
zamanda medlerde bir elif miktarı karşılığıdır. 

Şeddeli Mîm ve Nûn harfinin temposu ise üç vuruşluk bir 
zamandır: 

Birinci vuruşta harf cezimli okunur; ikinci vuruşta gunne 
tutulur ve üçüncü vuruşta harekeli kısım söylenir. 
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ikinci harf: 

\J-jJ\j kelimesinde, şeddeli Râ; 

j ^ j i j j kelimesinde, kendisinde idgâm olunan ötreli Nûn; 

S5iJ kelimelerinde, ötreli Lâm. 

OJolJ ve ^Â^'} kelimelerinde Be harfi. 

Harekelere göre uygulama şöyle yapılır : 

a- Birinci harfin harekesi üstün ya da esre, ikinci harfin 
harekesi de ötre ise; ikinci harfe tutturur tutturmaz dudaklar 
ileri gider ve ötreli harf, gunneli veya gunnesiz bir şekilde 
okunur. Gunne, ötreli harf üzerinde yapılır. 

s j ^ j i ç ^ l p c s S l ^ j ^ j . cyi'r ' 6f->^-ö^ 

Bunlardan iki misali ele alıp inceleyelim: 

\J-jJ\j misalinde birinci harf kabul edilen Sîn harfi esre, 

ikinci harf kabul edilen Râ harfi şeddeli ve ötre ile harekelidir. 

Sîn harfinden Râ harfine tutturur tutturmaz dudaklar ileri gider 

ve Râ harfi ötre ile okunur. 

jjfy j J misalinde ise birinci harf kabul edilen sakin 

Nûn'dan önceki Lâm harfi üstün, ikinci harf kabul edilen ve 

kendisinde idgâm olunan Nûn harfi ötre ile harekelidir. Sakin 

Nûn ötreli Nûn harfinde idgamlı okunurken dudaklar derhal 

ileri gider ve gunne bu şekilde tutulduktan sonra ötreli Nûn 

harfi okunur. 
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b- Birinci hari'in harekesi ötre, ikici harfin harekesi üstün 
ya da esre olabilir. 

Bu durumda ikinci harfe tutturur tutturmaz dudaklar geri 
gelir yani normale döner; üstün ya da esreli harf, gunneli veya 
gunnesiz bir şekilde okunur. Gunne, üstün ve esreli harf üze
rinde yapüır. 

Bunu da iki misal ile açıklayalım: 

& misalinde birinci harf kabul edilen Kef harfi ötre, ikin
ci harf kabul edilen Lâm harfi şeddeli ve üstün ile harekelidir. 
Kef harfinden Lâm harfine tutturur tutturmaz dudaklar geri ge
lir, yani normale döner ve Lâm harfi üstün ile okunur. 

yi misalinde ise birinci harf kabul edilen sakin 

Mîm'den önceki Te harfi ötre, ikinci harf kabul edilen ve ken
disinde idgâm olunan Mîm harfi üstün ile harekelidir. Sakin 
Mîm üstünlü Mîm harfinde idgâmlı okunurken dudaklar der
hal geri gelir, yani normale döner ve gunne bu şekilde tutul
duktan sonra üstünlü Mîm harfi okunur. 

c- İklâb ve dudak ihfâlarında da Be harfinin harekesine gö
re dudaklar ileri ya da geri hareket ettirilir. 

ilijJL. Jsjj . 5Ĵ :IiJ . 'jyjfi ̂  - ^ i^^ tir? 

Bu hususu da\ yukarıda zikrettiğimiz prensip doğrultusun

da açıklayalım: 

[^jpa!; y^ misalinde birinci harf kabul edilen sakin Nün'dan 

önceki Mîm harfi esre, ikinci harf kabul edilen Be harfi ötre ile 
harekelidir. 
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Sakin Nûn ötreli Mîm harfinde iklâb ile okunurken dudak
lar derhal ileri gider ve iklâb gunnesi bu şekilde tutulduktan 
sonra ötreli Be harfi okunur. 

<h pLjji misalinde ise birinci harf kabul edilen sakin 

Mîm'den önceki Te harfi ötre, ikinci harf kabul edilen Be harfi 
esre ile harekelidir. 

Sakin Mîm, Be harfi karşısmda ihfâ-i şefevî ile okunurken 
dudaklar derhal geri gelir, yani normale döner ve gunne bu 
şekilde tutulduktan sonra esreli Be harfi okunur. 

Not: Diğer bir edâ şekline göre, iklâb ve ihfâ-i şefevîlerde. 
Be harfinden önceki harfin harekesine itibar edilerek dudaklar 
ileri ya da geri hareket ettirilir. Şöyle ki : 

L j j ^ jj> misalinde sakin Nûn ötreli Be harfi karşısında 

iklâb ile okunurken dudaklar normal haldedir ve iklâb gunnesi 
bu şekilde tutulduktan sonra ötreli Be harfine geçerken dudak
lar yay gibi öne doğru yumulur. 

<u pL-ji misalinde ise sakin Mîm, Be harfi karşısında 

ihfâ-i şefevî ile okunurken, Te harfinin ötreli olmasından dola
yı dudaklar ileride yumulu durumdadır ve gunne bu şekilde 
tutulduktan sonra dudaklar normale dönerek esreli Be harfi 
okunur. 

İdgamlardaki uygulamadan farklı olarak, burada dudakla
rın birinci harfin harekesine göre mi yoksa Be harfinin hareke
sine göre mi şekil alacağı hususu, iklâb ile ihfâ-i şefevînin 
yapılışındaki ihtilaftan kaynaklandığını tahmin ediyoruz. 

Bilindiği üzere ihfâ-i şefevîde sakin Mîm Be harfi karşı
sında gunne ile; iklâbta ise tenvîn ve sakin Nûn Be harfi karşı
sında Mîm'e çevrildikten sonra gunne ile okunmaktadır. 

Her ikisinde de sakin Mîm gunne ile okunurken, yani iklâb 
ve ihfâ-i şefevî yapılırken, dudakların birbirine temas edip 
etmeyeceği hususunda ihtilaf edilmiştir. 
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iklâb ve ihfâ-i şefevîde iki edâ şekli vardır: 

Bir edâ sekinde dudaklar birbirine değdirilerek gunne ile 
okunuken, diğer bie edâ şeklinde ise dudaklar birbirine değ
meden gunne ile okunmaktadır. Buradan hareketle dudak 
ta'lîmindeki kanâatimiz şudur: 

a- İklâb ve ihfâ-i şefevî yapılırken, dudaklar birbirine ya
vaşça temas ettirilerek gunne ile okunacak olursa, dudak hare
keti aynen idgamlardaki gibi olacaktır; yani Be harfinin hare
kesine göre gunne tutulacaktır. 

b- Şayet dudaklar birbirine değmeden iklâb ve ihfâ-i 
şefevî gunne ile okunacak olursa, dudaklar Be harfinin hareke
sine göre değil, sakin Mîm'den önceki harfin harekesine göre 
tutulacaktır ve gunne yapıldıktan sonra Be harfi okunacaktır. 

Bize göre iklâb ve ihfâ-i şefevîde yapılan her iki uygulama 
da doğrudur; kişi üstadından ahzettiği (öğrendiği ve okuduğu) 
şekilde uygulama yapabilir ve âdaba uygun olanı da budur. 

Tilâvet Secdesi ve Yapılışı 

Kur'ân'da 14 yerde secde âyeti vardır. 

1 - A'râf sûresi, 7/206 8- Nemi sûresi, 27/25 
2- Ra'd sûresi, 13/15 9- Secde sûresi, 32/15 
3- Nahi sûresi, 16/49 10- Sâd sûresi, 38/24 
4- İsrâ sûresi, 17/107 11- Fussılet sûresi, 41/37 
5- Meryem sûresi, 19/58 12- Necm sûresi, 53/62 
6- Hacc sûresi, 22/18 13- İnşikâk sûresi, 84/21 
7- Furkân sûresi, 25/60 14- Alâk sûresi, 96/19 

Şafiî mezhebinde, Sâd sûresi yerine Hacc süresindeki 77. 
âyet secde âyeti kabul edilir ve Hacc sûresinde iki secde âyeti 
olmuş olur. 

Bu âyetleri okuyan ya da bir kimsenin okuduğunu duyan 
kimse, Allah rızâsı için bir defa secde yapar ki buna "tilâvet 
secdesi" (okuma secdesi) denir. 
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Aynı yerde ya da aynı zaman zarfında kaç defa okunursa 
okunsun veya duyulursa duyulsun bir defa secde yapılır. An
cak değişik sûreierdeki her secde âyeti için ayrı secde yapılır. 

Kur'ân okurken secde âyetini atlayıp diğer âyetleri oku
mak mekruhtur. Bu durum, Kur'ân'ın nizam ve intizâmını, 
ilâhî uygunluğunu bozar. Her âyeti mutlaka okuyalım. İstedi
ğimiz zaman secde yapar, sevap kazanırız. Şayet çeşitli neden
lerle yapamaz isek günahkâr olmayız. 

Okuma bittikten sonra, secdenin erken yapılması iyidir. 
Yapılamaz ise daha sonra, her hangi bir vakitte yapılabilir. 

Bu secdeleri yapmak Hanefi mezhebine göre vacip, diğer 
mezheplere göre sünnettir. 

Hayız ve loğusa olan bayanlar, bu secdeden sorumlu de
ğildir; secde yapmazlar. 

Tilâvet secdesinin yapılışı şöyledir: 

1- Secde etmek için "niyet ettim tilâvet (olcuma) secdesini 
yapmaya" denir. (Secdeye ayakta başlamak daha faziletlidir.) 

2- 'J6\ diyerek secdeye gidilir ve secdede üç defa 

(J^'^î OUJ-İ denir ve 'JS\ â î diyerek kalkılır. 

3- Kalkarken * İ^AÜI İLdl J l i j >ilSljip llAİÎj lüi*' denir. 
Bilmeyen bir şey söylemez. 

Art arda birkaç tilâvet secdesi yapılabilir. 

Şafiî m.ezhebinde, niyet ettikten sonra, önce 'Jİ\ M diye

rek iftitâh tekbiri alınır; sonra tekrar 'JS\ âl diyerek secdeye 

gidilir. Secde bitince de oturulup hemen selâm verilir. 
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Kur'ân Kıraatinde Meşhur Olan Sahabe 
Ashâb-ı kiram, Hz. Peygamberden duydukları âyetleri ya 

bizzat Hz. Peygambere dinletiyor ya da birbirleri ile dinleşi-
yorlardı. 

Yazdığı ve ezberlediği Kur'ân âyetlerini bizzat Hz. Pey
gamberin huzurunda okuyanların başında Osman b. Affân, 
Ali b. Ebî Tâlib, Übeyy b. Ka'b, Abdullah b. Mes'ûd, Zeyd b. 
Sabit, Ebu'd-Derdâ ve Ebû Mûsa'l-Eş'arî'yi sayabiliriz. 

Bunlar Kur'ân kıraatinde sahabe içinde birinci tabakayı 
meydana getirirler. 

On Kıraat İmamı ve Râvîleri 
Kur'ân öğretimi sahabe-tâbiîn, tâbiîn-tebe' tabiîn arasında 

devam ederken, tabiîn döneminden itibaren belli İslâm merkez
lerinde bazı kişiler Kur'ân kıraatinde ve öğretiminde temayüz 
etmeye ve halk arasında kabul görmeye başlamıştır. Bunlar, 
Kur'ân kıraatinde otorite kabul edilmişlerdir. 

K e n d i l e r i n e kıraat imamı d e n e n v e a s ı r l a r b o y u k ı r a a t l e r i 
n i n s ı h h a t i ü z e r i n d e i t t i fak e d i l e n b u k i ş i l e r ş u n l a r d ı r : 

Kıraat İmamı Mensûb olduğu şehir Râvîleri 

1- Nâfi- Med ine Kâlûn ve Verş 

2- Abdul lah b. Kesîr Mekke Bezzî ve Kunbül 

3 - Ebû A m r Basra Dûrî ve Sûsî 

4- Abdul lah b . Âmi r Şâm Hişâm ve İbn Zekvân 

5- Âsim b . Behde l e Küfe Ebû Bekr Şube ve Hafs 
6- H a m z e Küfe Halef ve Hal lâd 

7- Kisâî Küfe Ebu ' l -Hâr i s ve Dûr î 

8- Ebû Ca ' f e r Med ine İbn Verdân ve İbn C e m m â z 

9- Y a ' k û b Basra Ruveys ve Ravh 

10- Halef Bağdat İshâk ve İdrîs 



Bu ku'âat imamları, bulundukları beldelerde yüzlerce tale
be okutmuşlar ve bildiklerini öğrencilerine öğretmişlerdir. Bu 
talebeler arasında temayüz eden ve öğrendiklerini kendilerin
den sonrakilere nakleden kişilere de râvî denmektedir. İşte 
bizim de okumakta oldğumuz ve dünyanın dört bir yanına 
yayılmış olan kıraat. Âsim kıraatinin Hafs rivayetidir. 

Âsım'ın Hafs'a okuttuğu kıraat, özellikle Ebû Abdirrah-
mân es-Sülemî'den öğrendiği kıraattir. Ebû Abdirrahmân es-
Sülemî, Hz. Osman döneminde çoğaltılan Kur'ân nüshaların
dan (Mushaflardan) Kûfe'ye gönderilen nüshayı öğretmekle 
görevlendirilen kişidir. 

Ebû Abdirrahmân es-Sülemî, çoğunlukla Ali b. Ebî Tâlib, 
Osman b. Affân ve Zeyd b. Sâbit'ten, kısmen de Abdullah b. 
Mes'ûd ve Übeyy b. Ka'b'tan okumuştur. Pek tabiîdir ki bun
lar da Hz. Peygamberden okumuşlardır. 

Es-Sülemî'den nakledildiğine göre Ali b. Ebî Tâlib, Os
man b. Affân ve Zeyd b. Sabit'in kıraatleri aynıdır. Bu üç sa
habeden : 

Hz. Ali ilk müslüman çocuktur; Hz. Peygamberin amca 
çocuğu ve aynı zamanda damadıdır. 

Hz. Osman, Hz. Peygamberin iki kızı ile evlenme şerefine 
nail olan (Zi'n-Nûreyn) tek kişidir. 

Medîneli olan Hz. Zeyd ise, Hz. Peygamber Mekke'den 
Medine'ye hicret etliğinde henüz on iki yaşları civarında bir 
çocuktur ve Hz. Peygamberin yanında büyümüş; vefatına ka
dar hem vahiy kâtipliği yapmış hem de O'nun rahle-i tedrisin
de Kur'ân öğrenmiştir. 

Bu üç sahabenin Hz. Peygambere bu derece yakın olmaları 
ve öğrendikleri Kur'ân âyetlerini bizzat O'nun huzurunda 
okumaları; kıraatlerinin Ebû Abdirrahmân es-Sülemî kanalıyla 
Âsım'a, ondan da Hafs'a intikali gösteriyor ki okuduğumuz 
kıraat, -doğrusunu Allah bilir- Hz. Peygamberin fasih lehçe ile 
okuduğu kıraat olsa gerektir. 
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Bu bilgiler ışığında, Âsim kıraatinin Hz. Peygambere ka
dar olan rivayet halkası şöyledir: 

Hz. Peygamber (s.a.s.) 

Ali Osman Zeyd Abdullah Übeyy 
b. Ebî Tâlib b. Affân b. Sabit b. Mes'ûd b. Ka'b 

Ebû Abdirrahmân 
es-Süiemî 

Âsim 

Hafs 

Kur'ân Kıraatinde Usûller 
Tecvîd üzere kıraat usûlleri tahkîk (tertîl), tedvîr ve 

hadr olmak üzere üç kısımdır: 

1- Tahkik ( j - i i ): Medlerde ve sıfatlarda caiz olduğu 

derece mübalağa ederek yavaş okumaktır. Hareke, sükûn, 
şedde, izhâr, ihfâ, iklâb, gunne vb. tecvîd kurallarını yerine 
getirmede son derece hassas davranarak tam hakkını ver
mektir. 

Bu okuyuş tarzını genellikle, kıraat imamlarından Ham-
za, Nâfî'nin râvîsi Verş ve Âsim tercih etmiştir, denilir. 

Bu okuyuş tarzı için "tertîl" tâbiri de kullanılır. Ancak 
bazı kıraat bilginleri, "tahkîk" tâbirini ta'lîm ve temrîn (öğ
renme ve alıştırma) için; "tertîl" tâbirini ise, tefekkür ederek 
okuma için kullanmışlardır. 

Tahkîk tarzı okuyuşta: 

Medd-i Muttasıl ve Medd-i Munfasıl, Hamza ve Verş'e 
göre beş Elif, diğer imamlara göre dört Elif; 
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Medd-i Lâzım ve Medd-i Ânz bütün kıraat imamlarına 
göre dört Elif; 

Medd-i Lîn ise bütün kıtaat imamlarına göre üç Elif med 
edilerek okunur. 

2- Had r ( jjJ- ): Tecvîd kaidelerini uygulayarak süratli 

okumaktır. 

Bu okuyuş tarzında medlerde caiz olan mertebelerin en 
aşağısı uygulanır; 

Medd-i Muttasıl iki Elif; Medd-i Munfasıl ve Medd-i 
Ânz ve Medd-i Lîn bir Elif; Medd-i Lâzım dört (yahut üç) 
Elif med edilerek; hareke ve sükûnlara dikkat edilerek oku
nur. Medd-i Lîn hiç uzatılmadan da okunabilir. 

Teravih namazında ve özellikle hatm-i şerif ile namaz kı
lınırken bu usûl tercih edilir. Ama bazı hatimlerde görüldüğü 
üzere tecvide riâyet olunmadan okunursa, mekruh olduğu gi
bi haram olmasından da korkulur. 

Bu okuyuş tarzını genellikle, kıraat imamlarından İbn 
Kesîr, Ebû Amr, Ebû Ca'fer, Ya'kûb ve Nâfî'nin râvîsi 
Kalûn tercih etmiştir, denilir. 

3- Tedvîr ( JJJÖS ) : Hadr ile tahkîk arası bir okuyuştur ve 

tecvîd kurallarında orta bir yol tercih edilir. 

Bu tarz okuyuşta; 

Medd-i Muttasıl, Medd-i Munfasıl ve Medd-i Ânz üç 
Elif; Medd-i Lâzım dört Elif ve Medd-i Lîn iki Elif med edi
lerek; hareke ve sükûnlara da dikkat edilerek okunur. 

Bu okuyuş tarzını genellikle, kıraat imamlarından İbn 
Âmir, Kisâî ve Halefü'l-Âşir tercih etmiştir, denilir. 

Teravih namazı dışındaki namazlar kılınırken bu usûl 
tercih edilir. 
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Medd-i Tabiîler, her üç okuyuş tarzında da birer Elif 
med edilerek uzatılır. 

Bu üç tarz okuyuşla ilgili medlerdeki miktarlar şöyledir: 

M. M. M. M. M. M. 
Tabîî Muttasıl Munfasıl Lâzım Ârız Lîn 

Âsim I 4 4 4 4 3 = Tahkîk 
Hamze, Verş 1 5 5 4 4 3 

İbn Âmir, Kisâî 
HalefüT-Âşir 1 3 3 4 3 2 = Tedvîr 

İbn Kesîr, Kalûn 
Ebû .Amr, Ya'kûb 
Ebû Ca'fer 1 2 I 4 1 1 = Hadr 
Kalün, Dûrî 2 

Okuyucu, bu okuyuş tarzlarını aynen uygulamak zorunda 
değildir. Duruma göre ve isteğe bağlı olmak üzere tercih eder. 

Hatim İndirme 
Bilindiği üzere günümüzde öncelikli olarak ölüler için ha

tim indirilmektedir. Oysa Kur'ânı Kerîm, Allah kelâmı olduğu 
bilinci ile, O'nun rızası için okunmalı ve hatmedilmelidir. So
nunda kabul edilmesi için Cenâb-ı Hakk'a duâ edilmeli; "şef
kat ve merhameti sonsuz olan Allah Teâlâ razı olmuştur" ümi
di ile, meydana gelebilecek sevaptan, ölülerin de nasiplenmesi 
için O'na nazlamimalı ve yalvarıp yakarılmalıdır. Çünkü 
Kur'ân âyetleri, öncelikle diriler için indirilmiştir. 

Nitekim Nâs sûresinden sonra Mushafların sonuna konulan 
hatim dualarına dikkat edilirse, bu ince çizgiyi görmek müm
kündür. 

Üç günden az bir zamanda hatim indirmemeye özen göste
rilmeli; imkân nispetinde meali ile birlikte, düşünerek ve te
fekkür ederek okunmaya gayret edilmelidir. Para kazanmak 
için hatim indirmekten de uzak durulmalıdır. 
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Kur'ân Hatminde Tekbîr: 

Hz. Peygambere Mekke döneminde bir ara vahiy kesil
mesi (fetret-i vahiy) olmuş ve müşrikler tarafmdan alay edil
mişti. Nihayet Duhâ sûresi nazil olunca Hz. Peygamber de 
ferahlamış; huzur bulmuş ve 'JŞ^diyerek mutluluğunu ifade 
etmişti. 

Böylece, Kur'ân hatminde Duhâ suresinden Nâs sûresine 
kadar her sûrede Tekbîr getirmek "sünnet" kabul edilmiş ve 
bazı kıraatlerde olduğu gibi özellikle İbn Kesîr kıraatinin Bezzî 
rivayetinde, bu sünnet-i seniyye ihya edile gelmiştir. 

Bizler de, bu sünnet-i seniyyeye uyarak İhlâs, Felâk ve Nâs 
sûrelerinde Tekbîr, Tehlîl ya da Tahmîd getirmekteyiz. Bunu 
yaparken, ya sadece Tekbir getirmekte, ya da Tekbîr, Tehlîl ve 
Tahmîdi birlikte okumaktayız. 

Her ne kadar İhlâs sûresi bir defa okunması gerekirse de, 
üç defa okumasında bir beis yoktur. 

Tekbîr getirmeden de İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri oku
nabilir. 

"Tekbîr, Tehlîl ve Tahmîd" denilince şu cümleler akla 
gelmelidir: 

Tekbîr: 'JŞ\ iil 

Tehlîl: 'jş\'^\i MHy^\^ 

Tahmîd: 1 ^ 1 i ı j 'JŞ\ â( j â l \ l '^\^ 

Bir rivayette Tahmîd: JU^ l â j . '^ \ âl 'JŞ\ â l j âl \fl 'JlN 

Tekbîr, Tehlîl ya da Tahmîd'in, sûre başında mı yoksa so
nunda mı uygulanacağı konusunda ihtilâf edilmiştir: 

Bazı alimler Cebrail'in (a.s.) Duhâ sûresini getirip oku
yuşunu dikkate alarak sûre sonunda Tekbîr getirileceğini; 
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Bazı alimler de gelen vahiyden sonra Hz. Peygamberin 
(a.s.) bu sûreyi okuyuşunu dikkate alarak sûre başında Tekbîr 
getirileceğini ifade etmişlerdir. 

Kıraat bilginleri her iki hususu dikkate alarak uygulama 
yapmışlardır. Ancak örfümüzde genelde sûre sonu esasına göre 
Tekbîr getirilmektedir. İbnü'l-Cezerî'nin meşhur ve güzel de
diği usûl budur. 

Hatimlerde Nâs sûresinden sonra Fatiha sûresi ve Bakara 
sûresinin ilk beş âyeti okunarak hatim duası yapılır. 

Örfümüzde uygulanan sûre son lannda Tekbîr ge
tirme usûlüne gelince: 

Bu usûl esas alınarak şu şıklardan biri tercih edilebilir: 

İhlâs - Nâs sûreleri arasmda: 

1- İhlâs sûresinin sonunda, Tekbîr'de ve Besmele'de duru
labilir; sonra Felâk sûresi okunabilir: 

... ji * y^p\ i)i * -jsi ü * 'jsA ijî  j^: 

2- Hem İhlâs sûresinin sonunda, hem de Tekbîr'de durula
bilir; Besmele'den geçiş yapılarak Felâk sûresi okunabilir: 

... iji-i ji ^Ji\ ^J>\ ^\^^ * -jsim * 1 ^ 1 ijî  İJ jUj 

3- İhlâs sûresinin sonundan Tekbîr'e geçiş yapılarak Tek
bîr'de ve Besmele'de durulabilir; sonra Felâk sûresi okunabi
lir: 

... i_̂ ı ji * ^\^-js\ iiı !̂ı̂ ı ijî  iJ j^: ^3 

4- İhlâs sûresinin sonundan Tekbîr'e geçiş yapılarak Tek
bîr'de durulabilir; sonra Besmele Felâk sûresine eklenerek 
okunabilir: 
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5- İhlâs sûresinin sonundan, Tekbîrden ve Besmele'den 
geçiş yapılarak Felâk sûresi okunabilir: 

Felâk-Nâs ve Nâs-Fâtiha sûreleri arasında da aynı uygula
ma yapılabilir. 

Tehlîl ya da Tahmîd getirildiğinde de durum aynıdır. 

Fatiha sûresinin sonu ile Bakara sûresinin başında Tekbîr 
getirilmez. İki sûre arasındaki okuma şekilleri uygulanır.'"* 

Sûre sonunda bulunan kelimelerden Tekbîr'e geçiş yapıl
dığında, hareke durumuna göre tecvîd kuralı uygulandığını 
unutmayalım. Meselâ: 

âl < -jSİ âl I c : ^ c -JSS âl , J ^ İ 

Sûrenin sonundan ve Tekbîr'den geçerek Besmelede du
rup bir sonraki sûreye başlamak caiz değildir. 

.... j i * ^3İ\ o^^l âl âl ^0^1 İJ j fc 

Bu şekilde okunduğu takdirde, Besmele'nin önceki sûrenin 
sonuna ait intibaını verdiğinden bu okuyuş doğru değildir. 

Bak: S. 109. 
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