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YAYINCININ ÖN SÖZÜ

Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam O'nun 
âlemlere rahmet olarak gönderdiği elçisi Muhammed Mustafa'ya 
ve tertemiz Ehlibeyt'ine olsun.

Tecvid ilmi, Islam bilginlerinin ilgilendiği çok eskiye dayanan 
Kur'an ilimlerinden birisidir. Bu ilimle Kur'an'ın doğru bir şekilde 
ve fasih Arapça dili kurallarına uygun okunması amaçlanır.

□ Elinizdeki kitapta Asım'ın Hasf rivayeti esas alınmıştır. Hafs, 
Kufe'nin meşhur karilerindir. Kıraati Kufeli Asım'dan öğrenmiştir. 
Asım, Ebu Abdurrahman Sulemî'nin öğrencilerinden ve Kufe'nin 
kıraat imamlarındandır. Ustadı Ebu Abdurrahman kıraati Imam 
Ali'den (a.s) almıştır. Bugün dünya Müslümanları Kur'an kıraatin-
de Asım'ın Hafs rivayetini esas alırlar.

□ Öğrencilerin Kur'anla ünsiyetlerini geliştirme amacıyla hep 
Kur'an'dan örnekler sunulmuştur.

□ Ayetlerin ve kelimelerin yazılışında Medine Mushafı'nda (Os-
man Taha hattında) kullanılan işaretler esas alınmıştır.

□ Her dersin sonunda sorular ve ek alıştırmalara yer verilmiştir. 
Böylece öğrenci kendini deneyebilir ve geliştirebilir.

□ Çeviride içeriğin daha anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir.

□ Arapça harflerin mahreci işlenirken Türkçe'de olmayan iki harf 
yani (خ - ق) harfleri de ilave edilmiştir.

□ Dalında uzman bir yazar tarafından kaleme alınan bu eser, 
Daru'l-Kur'ani'l-Kerim Kurumu tarafından ders kitabı olarak ba-
sılmıştır. 
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□ Değerli okurlarımıza tecvid öğrenimi noktasında ilk önce Musa 
Aydın tarafından hazırlanan tecvid kitabını ve ikinci aşamada bu 
kitabı okumalarını öneriyoruz.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Allame Tabatabai Kur'an 
Nesli Derneği'ne ve değerli üyeleri Ali Çalar ve Veli Koca hocala-
rımıza teşekkürü borç biliyoruz. 

Kur'an öğrencilerine faydalı olması ve kıyamette Kur'an'ın hepi-
mize şefaatçi olması umuduyla...

Kevser
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YAZARIN ÖN SÖZÜ

Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam O'nun 
elçisi Muhammed Mustafa'ya ve tertemiz Ehlibeyt'ine olsun. 

Tilavet, kalbe yansıması ve onda etki etmesi için kulun temiz bir 
şekilde yüce Allah'ın "nur"(1) olarak nitelendirdiği Kur'an'ın huzu-
runda bulunmasıdır.

Tilavet, ayetlerde tedebbür edebilmenin yolunu açmak ve kalp 
üzerinde olabilecek kilitleri kırmaktır.(2)

Kur’an tilaveti o kadar önemlidir ki Hz. Resulullah (s.a.a) Kur’an 
okumaya emrediliyor.(3) Ardından "Kur’an’ı ağır ağır, tane tane 
(tertille) oku."(4) buyrularak kendisine nasıl okuması da açıklanı-
yor. 

Ehlibeyt Imamları kendileri natık Kur’an olmalarına rağmen, sa-
mıt Kur’an’ın karileri arasında birinci sırada yer almışlardır. 

Biz de hem onların yoluna hem de Kur'an'ın emrine(5) uyarak 
Kur'an'ı tilavet edelim:

Emîrü’l-Müminin Imam Ali (a.s) "tertil"i şöyle açıklıyor:

"Onu apaçık ve anlaşılacak bir şekilde oku. Şiir gibi hızlı okuma. 
Etrafa kum saçar gibi harflerini birbirinden koparırcasına hecele-
yerek de okuma. Aksine, onu okurken katı kalplerinizi korkuyla 

1- "Size apaçık bir nur indirdik." (Nisa, 174)
2- Nitekim Yüce Allah Kur'an'da tedebbür etmeyen insanların kalplerinde kilit-

ler olduğunu  açıklamıştır: "Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa gönül-
lerinde kilitler mi var?" (Muhammed, 24)

3- "Ve Kur'an okumam emredildi." (Neml, 92)
4- Müzzemmil, 4.
5- "Artık, Kur’an’dan (sizin için) müyesser olanı okuyun." (Müzzemmil, 20)
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doldurun. Hiç biriniz sûrenin sonunun bir an önce gelmesi için 
acele etmesin."(1)

Yine şöyle buyurmuştur:

"Tertil, harfleri doğru telaffuz etmek ve vakfı gözetmektir."(2)

Tecvit de nur olan Ilahî kelamı doğru bir şekilde telaffuz etmektir.

1- Usul-i Kâfî, c. 2, s. 614.

ۨمِل َولَـــِٰکِن ٱۨفَزُعوْا ُقُلوَبُکُم ٱۨلــَقاِسَيَة َوَل َيُکۨن  ۨعِر َوَل تَــۨنُثۨرُه نَــۨثَر ٱلرَّ ُه َهذَّ ٱلشِّ بَــيِّۨنُه تِــۨبــَيانًا َوَل تَــُهذَّ
وَرِة. َهمُّ َأَحِدُکۨم َءاِخَر ٱلسُّ

ٱلتَّۨرِتيُل َأَداُء ٱۨلُحُروِف َوِحۨفُظ ٱۨلُوُقوِف -2
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GİRİŞ

Tecvid Öğreniminin Aşamaları

Tecvid kuralları, sadece Arapça için geçerlidir. Arapça dışında 
uygulanması güzel olmamanın yanı sıra kimi zaman da mümkün 
olmayabilir.

Fesahat ve maksadı iyice ifade etme ilkesi, bir takım kuralların 
yanı sıra, söz konusu dile yabancı lehcelerden kaçınmayı da ge-
rektirir. 

Nitekim َُّفُصَح ٱۨلَۨعَجِمی cümlesi "Arap olmayan kişi Arapça konuştu 
ve maksadı anlaşıldı." anlamına gelir.(1) "Şu kelam fasihtir." den-
diğinde onun "öz Arapça" oluşu kastedilir.(2)

Bu yüzden yüce peygamber Hz. Muhammed b. Abdullah (s.a.a) 
şöyle buyurur: 

"Kur’an’ı Arap lehçesiyle ve sesiyle okuyun."(3)

Dolayısıyla Kur’an kıraati eğitimi, kariyi yavaş yavaş yabancı leh-
celerden uzaklaştıracak ve onu Arap lehçesine yakınlaştıracak 
şekilde olmalıdır.

Arap Lehçesinin Anahtarları

Arap lehçesinde üç temel ve önemli nokta vardır ki onları öğrene-
rek hedefimize ulaşabiliriz:

1- Muncidu’t-Tullab Sözlüğü.
2- Ferhengi Novini Arabi Farsi, Seyyid Mustafa Tabatabai.
3- el-Kâfi, c. 2, s. 614:  ِٱۨقَرُءوْا ٱۨلـــُقۨرٰءاَن بُِلُحوِن ٱۨلــَعَرِب َو َأۨصَواِتَها
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1- Harekelerin doğru telaffuzu.

2- Harflerin doğru telaffuzu.

3- Harekelerin ve harflerin hacmi yani ince ve kalın okunuşu 
(tefhîm ve terkîk kuralları).

Kur’an karileri bu üç anahtarla yabancı lehçelerden uzaklaşır ve 
vahiy kelamının üstün fesahatiyle tanışmaya doğru adım atmış 
olurlar.

Fasih Okuma Dönemi

Yukarıdaki konulardan hareketle Kur’an karilerinin "yüzeysel 
okuma" ve "hızlı okuma" aşamalarından tecvide geçiş sürecine 
"fasih okuma" aşaması diyebiliriz.

Bu bölümde öğrenci söz konusu üç anahtar üzerinde çalışacak 
ve harekeler yabancı lehçeden Arap lehçesine dönüşecektir. 
Arapça'da farklı teleffuz edilen farklı harfleri, tefhîm ve terkîk ku-
rallarını öğrenecektir.

Fasih okuma aşaması, hızlı okuma aşamasından tecvide geçiş 
sürecidir. Bu aşamada hem hızlı okuması daha da gelişecek hem 
de tecvide geçiş süreci kolaylaşacaktır.

Bu üç anahtarın öğrenimi, Kur’an karilerinin yanı sıra Arap dili ve 
edebiyatı üzerine çalışma yapan ve ilmî faaliyetlerinin temelini 
Arapça oluşturan herkes için kaçınılmazdır.

Bizim İzlediğimiz Yöntem

Elinizdeki kitap, Kur’an-ı Kerim kıraatini öğrenme yönünde "yü-
zeysel okuma" ve "hızlı okuma" kurslarını başarıyla tamamlamış 
olan öğrenciler için hazırlanmış özet ve sıkıştırılmış konuları içe-
rir. Ayrıntılı tecvid için bir giriş niteliğini taşır.

Fasih okuma ve tecvit için hazırlanmıştır. Fasih okuma daha önce 
söz konusu ettiğimiz üç anahtarın eğitimi içindir.

https://t.me/caferilikcom
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Öğrencimiz yüzeysel okuma ve hızlı okuma derslerini geçirmiş 
olsa da henüz Arap lehçesini öğrenememiştir. Henüz Arapçadaki 
-arasındaki farkları teşhis edeme (ذ – ز – ض - ظ ) veya ( ء - ع )
mektedir.

Bundan dolayı da birkaç öncül zaruri dersten sonra Arap lehçesi-
nin üç ana anahtarına değineceğiz. Sonra idğam dersiyle tecvid 
derslerine geçeceğiz. Orada amelen Kur’anî özellik taşıyan ve 
Kur’an okurken riayet edilmesi gereken kurallara ve hükümlere 
değineceğiz. Ayrıca Kur’an dışı metinlerde bulunmayan ve hat-
ta çoğu yerde uygun olmayan ğunne, med ve kasr hükümlerini 
açıklayacağız.

https://t.me/caferilikcom
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KUR’AN ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYELER

Ders konumuza girmeden önce değerli Kur’an karilerinin şu nok-
talara dikkat etmeleri uygun olacaktır:

1- Tecvit kurallarının doğru öğrenilmesi ve uygulanmasında ba-
şarı sağlamak için üstatların tilavetlerini çok dikkatli bir şekilde 
dinleyiniz. Her kuralı öğrendikten sonra o kuralın örneklerini üs-
tadın tilavetinde arayınız ve kaç kez dinledikten sonra kendiniz 
tilavet ederek o kuralı uygulayınız.

2- Özellikle kendi tilavetlerinizi kaydedip, kaç defa dikkatli bir şe-
kilde dinleyiniz; tecvid ve lehn açısından yanlışlarınızı tespit edip 
düzenli alıştırmalarla onları düzeltiniz; iyi olduğunuz hususlarda 
ise kendinizi geliştiriniz.

3- Bu alıştırma çalışmalarını ders arkadaşınızla birlikte yapınız; 
birbirinizin tilavetini dinleyip alıştırmasını yaptığınız üstadın tila-
vetiyle mukayese ediniz. Kuralları uygulamada üstün üstatların 
dersine katılmak elbette ki öğrencinin başarı oranını artıracaktır.

Inşaallah tecvide giriş niteliği taşıyan bu kitabı bitirdikten ve ku-
ralları başarıyla uygulamaya geçirdikten sonra tecvidin ikinci 
aşamasına geçecek ve böylece kıraatin merhalelerini sırasıyla 
geride bırakacaksınız.
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TİLAVETE BAŞLARKEN

Kur’anî öğretilere göre, Kur’an  okuyucularının Kur’an tilavetine 
başlarken istiaze ile başlamaları müstehaptır.

Nahl Suresi'nin 98. ayetinde şöyle buyuruyor:
"Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın."(1)

İstiaze

İstiaze ( ِإۨسِتَعاَذه ): lügatta sığınmak manasına gelir, Kur’an okurken 
ise şu cümleyi söylemeye denir:

ِجيِم ــــَطاِن ٱلرَّ يـۨ َأُعوُذ بِٱلـلَِّه ِمَن ٱلشَّ
"Kovulmuş Şeytan’dan Allah’a sığınırım."

Elbette istiaze ilk önce Kur’an karisinin kalbinde gerçekleşmeli, 
daha sonra da diline yansımalıdır.

Besmele
Besmele (َبۨسَمَلة ): Allah’ın ismini anmaya denir; Kur’an tilavetinde 
ise şu cümleyi söylemektir:

ِحيِم ۨحَمـــِٰن ٱلرَّ ِبۨسِم ٱلـلَِّه ٱلرَّ
"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla."

Insanın istiazenin ardından "besmele"yi söylemesi müstehaptır. 
Elbette besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başında yer 
alır ve okunması farzdır.

Tevbe Suresi diğer surelerden farklı olarak besmelesiz nazil ol-
muştur ve başlangıcında besmele çekilemez.(2) 

ِجيِم -1 ـــــَطاِن ٱلـرَّ يـۨ َفِإَذا َقَرۨأَت ٱۨلـــُقــۨرَءاَن َفٱۨسَتــِعــۨذ بِٱلـلَّهِِ ِمَن ٱلشَّ
2- Alimler birinci ayetten sonra besmele demenin sakıncası yoktur demişlerdir.
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VAKF VE İBTİDA

Kur’an kıraatiyle ilgili en önemli konulardan birisi vakf ve ibtida 
konusudur. Tecvidin ardından vakf, vasl ve ibtidanın yerlerini öğ-
renmek gelir.

Vakf: Lügatta "durmak"; tecvitte ise "Nefes almak için durma ve 
tekrar kıraate devam etme" anlamına gelir.

Bu derste kelimelerin sonunda durmanın kurallarını, vakf işaret-
lerini ve vasl hemzesi bulunan kelimelerle nasıl başlanılacağını 
özet bir şekilde öğreneceğiz.

Kelimelerin Sonunda Vakfetmek

Kelimelerin sonunda vakfetmek iki şekilde olur: 1- Ibdal. 2- Iskan.

İbdal Vakfı:

Ibdal: Değiştirmek demektir.

Bu vakf türünde, vakfederken kelimenin sonunda yer alan harf, 
başka bir harfe dönüşür. Ibdal vakfı iki çeşittir:

İbdal Vakfının Yerleri:

1- Kelimenin sonunda (ة -ـ ــــــة) harfi (adına ha-i te’nis de denilir) olur-
sa, üzerinde durulduğunda sakin (ه -ـ ــــــه) harfine dönüşür. Örneğin:

Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı

ـَلـٰوۨه َٱلصَّ ـَلـــٰوِة َٱلصَّ ِمــلَّـــۨه ِمــلَّـــَة

تُــَقيـٰــــۨه تُـــَقيـٰـــــًة َٱلــتَّۨوَريـٰـــۨه َٱلتَّــۨوَريـٰــــُة
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َحــَيـــــٰوۨه َحــَيـــــٰوٌة نِـــــۨعــَمـۨه نِــــۨعــَمـٍة

2- Fethe tenvini (ــًـ) ile son bulan kelimeler üzerinde vakfedildi-
ğinde tenvin, med elifine dönüşür.  ( ا َ  ) Örneğin:

Okunur Yazılır Okunur Yazılır

َغُفوَرا َغُفوًرا ِحَسابَا ِحَسابًا

ُهَدٰی ُهًدی َکِريـَما َکِريـًما

ُطَوٰی ُطًوی ُضَحٰی ُضًحی

ِعــــَشـاَءا ِعــــَشـاًء َمآَءا َمآًء

İskan Vakfı:

Iskan, sakin etmek, sükûn vermek demektir.

Bu vakfta (ibdal yerleri dışında) hangi kelime üzerinde durulursa 
durulsun son harfin harekesine bakılmaksızın sakin yapılır yani 
cezm verilir. Örneğin:

Okunur Yazılır Okunur Yazılır

ُکُتۨب ُکُتِب َمَقاِعۨد َمَقاِعَد

ُهو ُهَو يَــۨوۨم يَــۨوُم

َيۨرَتّد يَـۨرتَــدُّ ِهی ِهَی

َبِصرۨي َبِصرٌي نَۨفۨس نَۨفٍس
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Uyarı 1: Örneklerde görüldüğü gibi (ُهَو) ve (ِهَی) kelimelerinin üze-
rinde yapılan vakf, ibdal vakfı değil, iskan vakfıdır. Çünkü fetheli 
-başka bir harfe dönüşmemişlerdir; sadece sakin olmuş (ی) ve (و)
lardır.

Med harfine dönüşmüştür denilirse şöyle diyoruz: Medd-i (و) ve 
medd-i (ی) bağımsız bir harf değillerdir. Onlar bir önceki harfi 
zammeli olan sakin (و) ve bir önceki harfi kesreli olan sakin (ی) 
harfleridirler. (Dikkat ediniz.)

Uyarı 2: Son harfi sakin olan bir kelime, vakf halinde de sakin 
olur. Med harfleri de sakin hesap edilirler. Örneğin:

َنَصُروْا َتۨشَتـــِهی َأۨنــَزۨلـــَنا َربِّـــِهۨم َرۨت ُکوِّ

İskan Vakfında İstisnalar:

Kur'an'da geçen aşağıdaki şu yedi kelimenin sonundaki fetheli 
harf, vakf halinde iskan yerine med elifine dönüşür:

Sıra
Kur’an’da 

yazılışı
Vasl Halinde 

Okunuşu
Vakf Halinde 

Okunuşu
Açıklama

1 َأنَـــْا َأَن َأنَــا Bir çok yerde 
geçer

2 ٰلِکــــنَّــــْا لَــــــٰـِکنَّ لَــــــٰـِکنَّا Kehf, 38

3 ُنونَـــــْا َٱلظَّ ُنوَن َٱلظَّ ُنونَا َٱلظَّ Ahzab, 10

4 ُسوَلْ َٱلرَّ ُسوَل َٱلرَّ ُسوَل َٱلرَّ Ahzab 66

5 ِبيَلْ َٱلسَّ ِبيَل َٱلسَّ ِبيَل َٱلسَّ Ahzab 67

6 ْ َسَلــــٰـِسلََ َسَلــــٰـِسَل َسَلــــٰـِسَل Insan 4

7 َقَواِريَرْا َقَواِريَر َقَواِريَرا Insan 15
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Uyarı:

1- Altıncı sıradaki ( َْســـَلِســَل ) kelimesi vakf halinde ( َســَلِســۨل ) de oku-
nur.

2- Insan Suresi'nin on altıncı ayetinde geçen ikinci ( َقَواِريَرْا ) keli-
mesi vakf durumunda iskan vakfı ile (َقَواِريۨر ) şeklinde okunur.

Sorular ve Alıştırmalar:

1- Ibdal vakfı ne demektir, örneklerle nerelerde yapıldığını açık-
layınız.

2- Iskan vakfı nedir, örnekle açıklayınız.

3- Beled Suresi'ni okuyunuz, vakf türlerini belirleyiniz.

4- Iskan vakfının müstesna yerlerini açıklayınız.
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VAKF İŞARETLERİ

Vakf, vasl ve ibtida konuları Kur’an tilavetinde dikkat edilmesi ge-
reken kurallardır. Bu önemli kuralların gözetilmemesi durumunda 
ayetlerin manası değişebilir.

Halkın çoğusu, Arapçayı ve Kur’an’ın manasını bilmediklerinden-
dolayı vakf, vasl ve ibtidada sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sorunun 
biraz olsun çözülmesi için âlimler bazı işaretler oluşturmuşlardır. 
Bu işaretlerden bazıları şunlardır:

م Lazım Vakf
Mutlaka durulmalıdır, durulmaz ve 

vasledilirse cümlenin manası değişebilir.

ط Mutlak Vakf
Durulması tekitle önerilir. Çünkü anlatılan 

konu bitmiştir.

ج Caiz Vakf Hem vakfedilebilir hem de vasledilebilir.

ز Mucevvez Vakf
Caiz vakf gibidir; ama vasletmek daha 

uygundur.

ص Murahhas Vakf

Cümlenin uzun olması ve nefesin az 
olmasından dolayı vakfedilmesine 

izin verilmiştir. Bundan sonra yer alan 
kelimeden başlanabilir.

ل La Vakfı
Vakf edilmemelidir. Vakfetmek zorunda 
kalınırsa, geriden tekrar edip mutlaka 

vasledilmelidir.
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Buraya kadar açıklanan işaretlere "Secavendi Işaretleri" denilir. 
Ancak bugün elimizde bulunan Kur’an’larda söz konusu işaretle-
re ek olarak şu meşhur birkaç işaret de kullanılmıştır.

قلی Gila Durmak vasletmekten daha iyidir.

صلی Sila Vasletmek durmaktan daha iyidir.

ۛ  ۛ Muanaka vakfı 
Birbirine yakın iki kelime üzerine konulur. 

Bunlardan birisinin üzerinde durulursa 
diğerinde durmak caiz değildir. 

Muanaka Vakfı: Son işarete şu ayeti örnek verebiliriz:

َذِٰلَك ٱۨلِكَتاُب َل َرۨيَبۛ ِفيِهۛ ُهًدي لِۨلُمتَّــِقنَي
Bu ayet ya şöyle okunur: َذِٰلَك ٱۨلِكَتاُب َل َرۨيۨب okunur ve durulur; son-
ra: ِفيِه ُهًدي لِۨلُمتَّــِقنَي okunur. 

Ya da َذِٰلَك ٱۨلِكَتاُب َل َرۨيَب ِفيۨه ve ardından ُهًدي لِۨلُمتَّــِقنَي denir.

Ama üç noktalı iki işaretin arasındaki kelimeyi hem önceki ve hem 
sonraki cümleyle tekrarlamamız doğru değildir. Yani ilk önce: َذِٰلَك 
 ِفيِه ُهًدي لِۨلُمتَّــِقنَي cümlesinde vakfetmek ve ardından ٱۨلِكَتاُب َل َرۨيَب ِفيۨه
şeklinde okumak doğru olmaz. 

Elbette kari isterse cümlenin tamamını vakfetmeden okuyabilir. 
Ama muanaka vakfına uymak, ayetin manasının daha iyi anlaşıl-
masına yardımcı olur.

Uyarı:

Cümle eksik kalsa bile her ayetin sonunda vakfetmek Nebevi 
sünnettir. Ancak cümlenin eksik kaldığı yerlerde manaya vurgu 
yapmak isteyen kimsenin vasletmesi daha uygundur.
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Sorular ve Alıştırmalar:

?işaretlerinin farkı nedir (ط) ve (م) -1

?işaretlerinin farkı nedir (صلی) ve (قلی) -2

3- Acaba (ز) işareti ile (صلی) işareti arasında fark varmıdır? Varsa 
nedir?

4- Muanaka vakfı ne demektir?

5- Ankebut Suresi'nin 57-63 ayetlerini vakf işaretlerine dikkat 
ederek okuyunuz. 
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VASL HEMZESİ İLE BAŞLAMAK

Cezm ve şedde ile başlayan kelimelerin okunuşu ya mümkün 
değildir ya da zordur. Arapçada şu türden kelimeleri şu şekilde 
iken okumak mümkün değildir:

ۨلــــَقــَمــُر – ۨشَتـــَرٰی – تَّـــَخــُذوْا - ۨنُصۨرنِـــی
Dolayısıyla, bu kelimelerin okunması için vasl hemzesi kullanılır.

Açıklama: Vasl hemzesi, cezim ve şedde ile başlayan kelimelerin 
başına konulan bir eliftir; kelimenin başında okunur ama cümle 
ortasında ihtiyaç duyulmadığından dolayı okunmaz.

Çoğu Kur’an’larda vasl hemzesinin üzerine küçük bir (صـ) harfi 
konulur; bu, vasla işaret eder. Örneğin:

Başta Ortada

َٱۨلـــَقَمُر َوَخَسَف ٱۨلـــَقَمُر

ِٱتَّــــَخـــُذوْا َٱلَـّــِذيَن ٱتَّــَخــُذوْا

ِٱۨشــَتــــَرٰی ِإنَّ ٱلـلََّه ِٱۨشـــَتـــَرٰی

ُٱۨنـــُصۨرِنی َربِّ ٱۨنـــُصۨرِنی

Kur’an’da vasl hemzesinin üzerine fethe, kesre ve zamme gibi 
işaretler konulmaz; karinin kendisi hemzenin harekesiyle ilgili ku-
ralları bilmelidir.
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Vasl Hemzesinin Harekesi Nasıl Belirlenir?

Vasl hemzesi, Arapçada kelimenin üç kısmının da (harf, isim ve 
fiil) başına gelir.

1- Harf:

Kur’an’da harf sayılan ve vasl hemzesi kabul eden tek kelime "el" 
 takısındaki lamdır.(1) Bu hemze kelimenin başında yer alırsa ( ال)
fethe harekesini alır: Örneğin:

Başta Ortada Başta Ortada

اِر َٱلــدَّ ï اِر َعاِقـــَبـــُة ٱلــدَّ َٱۨلـــَقــَمـــُر ï َوَخَسَف ٱۨلــــَقــَمــُر

2- İsim:

Isimlere bitişik vasl hemzesi ile başlanacak olursa kesre alır. 
Kur’an’da vasl hemzesi, manaları da belirtilen şu altı ismin ba-
şında yer alır:

Oğlan Kız Erkek Kadın Isim

ِٱۨبـــُن ِٱۨبــــَنَت ِٱۨمــَرَء ِٱۨمــَرَأَت ِٱۨسَم

Iki anlamına gelen şu kelimeler

ِٱۨثــــَنـــَتـــۨيــِن ِٱۨثــــَناِن ِٱۨثـــَنـــۨيـــِن ِٱۨثـــَنــــَتا ِٱۨثـــَنـــَتــۨی ِٱۨثـــــَنا ِٱۨثـــَنۨی

1- "El" takısına harf-i tarif yani belirsizliği giderme takısı denir. Örneğin kişi 
anlamına gelen "َرُجٌل" kelimesinin başına "el" takısı gelince "ُجُل  belli kişi "َٱلرَّ
anlamını ifade eder.  Elbette bu anlam değişikliğini sağlayan harf, sadece 
"lam" takısıdır, hemze ise vasl içindir.
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Örnekler:

ِٱۨبُن َمــۨريَـــَم ï َٱۨلَمِسيُح ٱۨبُن َمــۨريَـــَم

ِٱۨمَرَاَت ï َکــَفــُروْا ٱۨمَرَاَت

ِٱۨثــــَنا َعَشَر ï ِعۨنَد ٱلـلَِّه ٱۨثــــَنا َعَشَر

ِٱۨثــــَنــۨيــــِن ï َثانِــــَی ٱۨثــــَنــۨيــــِن

ِٱۨبـــَنَت ِعۨمــَراَن ï َمــۨريَـــَم ٱۨبـــَنَت ِعۨمــَراَن

ِٱۨسَم َربِّــَک ï َوٱۨذُکــِر ٱۨسَم َربِّــَک

ِٱۨثـــَنــَتۨی َعۨشَرَة ï ۨعــــَناُهُم ٱۨثـــَنــَتۨی َعۨشَرَة َقطَّ

ِٱۨثـــَناِن ï َٱۨلـــَوِصيَّـــِة ٱۨثـــَناِن

ِٱۨمــَرَء ï َٱبُــوِک ٱۨمــَرَء

ِٱۨثــــَنۨی َعَشَر ï ِمۨنــــُهُم ٱۨثــــَنۨی َعَشَر

ِٱۨثــــَنـــــَتا ï ِمــۨنــُه ٱۨثــــَنـــــَتا

ِٱۨثـــَنــَتـــــۨيـــِن ï َفۨوَق ٱۨثـــَنــَتـــــۨيـــِن

3- Fiil:

Kur’an’da şimdiye kadar açıklananların dışında vasl hemzesi bu-
lunan kelimelerin hepsi fiildir.

Fiilde, vasl hemzesinden sonra gelen ilk harekeli harfe bakılır. 

Fetheli ya da kesreli ise, vasl hemzesi kesreli okunur; zammeli ise 
vasl hemzesi zammeli okunur. Fiilde fetheli vasl hemzesi yoktur.
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Fiillerde ve mastarlarda hemze-i vasla örnekler:

ِٱۨهَتَدۨوْا ï َفــَقِد ٱۨهَتــَدۨوْا ِٱۨفــَتَدۨت ï ِفيَما ٱۨفـــَتَدۨت

ِٱۨرتَـــــَضٰي ï لِـــــَمـــِن ٱۨرتَـــــَضٰي ِٱتَّــــُقوْا ï َقاَل ٱتَّــــُقوْا

ِٱۨغِفۨر لَــَنا ï َربَـّــَنا ٱۨغِفۨر لَـــَنا ُٱۨنُصۨرِنی ï َربِّ ٱۨنُصۨرِنی

ُٱۨسُتۨضِعُفوْا ï َٱلَِّذيَن ٱۨسُتۨضِعُفوْا ُٱۨسُتۨهِزَئ ï لَـــَقــِد ٱۨسُتـــۨهــِزَئ

ِٱۨفِتٰرآًء ï َعَلۨيَها ٱۨفــِتـــَرآًء ِٱۨنـــِبَعاثَـــُهۨم ï َکِرَه ٱلـلَُّه ٱۨنِبــَعاثَــــُهۨم

Birkaç Önemli Nokta: 

1- Aşağıdaki altı fiilde vasl hemzesi ile başlandığı takdirde kesreli 
okunur.(1)

ِٱۨمُشوْا ِٱۨهُدوْا ِٱۨئــــُتوْا ِٱۨبـــُنوْا ِٱۨمُضوْا ِٱۨقُضوْا

Elbette dördüncü kelimede yani ( ِٱۨئــــــُتوْا ) fiilinde vasl hemzesi kes-
re ile okunmasının yanı sıra bir sonraki noktada açıklanacağı 
üzere, sakin hemzesi de medd-i ye harfine dönüşür, yani ( ِٱيــــــُتوْا ) 
şeklinde okunur.

2- Aşağıdaki kelimelerde sakin hemze, cümle ortasında yer alırsa 
hemze olarak okunur, ancak cümlenin başında yer alırsa "medd-i 
ye" harfine dönüşür:(2)

1- Bu kelimeler Kur'an'da sırasıyla şu surelerde ve ayetlerde  geçmiştir: Yu-
nus, 71; Hicr, 65; Kehf, 21; Taha, 64; Saffat, 23; Sad, 6.

2- Bu kelimeler Kur'an'da sırasıyla şu surelerde ve ayetlerde  geçmiştir: Yu-
nus, 15; A'raf, 77; Fussilet, 11; Taha, 64; Ahkaf, 4; Tevbe, 49.
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Ortada Başta Ortada Başta Ortada Başta

ِٱۨئــِتــــَيا ِٱيــــِتــــَيا ِٱۨئـــِتـــَنا ِٱيــِتـــَنا ِٱۨئِت ِٱيِت

ِٱۨئـــَذۨن ِٱيــَذۨن ِٱۨئــــُتوِنی ِٱيـــُتوِنی ِٱۨئـــــُتوْا ِٱيــُتوْا

  kelimesi(1) cümlenin başında yer alırsa sakin hemzesi ( ُٱۨؤتُــــِمَن) -3
medd-i vev harfine dönüşür ve ( ُٱوُتِمَن ) şeklinde okunur. 

4- Elbette unutmamak gerekir ki yukarıda geçen bazı kelimele-
rin cümlenin başında yer alması mana açısından doğru olmaz. 
Ancak biz Kur’an karisinin Kur’an’da geçen tüm kelimelerle ilgili 
vakf ve ibtida kurallarının nasıl uygulandığını bilmesi açısından 
söz konusu ettik.

Sorular ve Alıştırmalar:

1- Vasl hemzesi nedir ve ne zaman telaffuz edilir?

2- Kur’an’da vasl hemzesi bulunan harf hangisidir? Cümlenin ba-
şında yer aldığında hangi harekeyi alır, örnekle açıklayınız.

3- Fiillerde vasl hemzesinin harekesi nasıl belirlenir?

4- Kur’an’da vasl hemzesi olan isimleri zikredin. Hemzenin hare-
kesini örneklerle açıklayın.

5- Şu ayetlerde vasl hemzesi bulunan kelimeler cümlenin başın-
da yer alırsa nasıl okunur, vasl hemzesi hangi harekeyi alır?

َيا َقـۨوِم ٱتَّــِبــُعوْا ِإنَّ ٱۨبــــَنـَک ُثمَّ ٱۨئــــُتوْا ِمۨنـــُهَما ٱۨذُکۨرِنی

َربِّ ٱۨلــَعـالَـــِمـــــيـــَن َقاُلوْا ٱۨبـــــُنوْا اَر ٱۨلَِخَرَة َٱلدَّ َما ٱۨسُتِجيَب

1- Bakara, 283.
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Alıştırma 1: Aşağıdaki ayetlerde vasl hemzesi bulunan isimleri 
cümlenin başındaymış gibi okuyunuz:

ِإِن ٱۨمُرٌؤ َهَلَک لَـــۨيَس لَــُهۥ َولَـــٌد ُکلُّ ٱۨمِرٍئ ِبَما َکَسَب َرِهنٌي

َوَوَجَد ِمۨن ُدونِِهُم ٱۨمَرَأتَـــۨيِن َتُذوَداِن ِإنَّ ٱۨبـــِنی ِمۨن َأۨهِلی

ِحنَي ٱۨلـــَوِصيَّـــِة ِإۨثـــَناِن َذَوا َعــۨدٍل ِمۨنــُكۨم 

َوَضَرَب ٱلـلَّـُه َمــَثــــًل لِــلَّـــِذيــَن َءاَمــــُنوْا ٱۨمـــَرَأَت ِفـــۨرَعــۨوَن

Alıştırma 2: Aşağıdaki ayetlerde vasl hemzesi bulunan fiilleri 
cümlenin başındaymış gibi okuyunuz:

يَن ِإنَّ ٱلـلََّه ٱۨصَطــَفٰی لَــُکُم ٱلدِّ َفُقۨلَنا ٱۨضِرۨب بَِعَصاَک ٱۨلَحَجَر

َفـُقــۨلُت ٱۨسَتــۨغــِفـُروْا َربَـّــُکۨم ُهَناِلَک ٱۨبــــُتــِلَی ٱۨلُمۨؤِمُنوَن

ٱۨتُل َمآ ُأوِحَی ِإلَــۨيَک ِمَن ٱۨلِکَتاِب بَـّانِــيُّوَن َوٱۨلَۨحَباُر ِبَما ٱۨسُتۨحِفــُظوْا َوٱلرَّ

َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة ٱۨجُتــثَّۨت ِمۨن َفۨوِق ٱۨلَۨرِض َفٱۨنـــَفَجَرۨت ِمۨنُه ٱۨثــــَنـــَتا َعۨشَرَة َعــۨيـــًنا

َوَأۨن َعَسٰي َأۨن َيُکوَن َقِد ٱۨقـــَتـــَرَب َأَجُلـــُهۨم

َيا َأَبِت ٱۨسَتــۨأِجۨرُه ِإنَّ َخۨيــَر َمِن ٱۨسَتــۨأَجۨرَت ٱۨلـــَقِویُّ ٱۨلَِمنُي
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KUR’AN’IN TERTİLİ VE ÜÇ KIRAAT TARZI

Kur’an-ı Kerim'de ayetlerin tertil ile okunması tekit edilmiştir. Tertil 
lügatte, düzen ve aheng manasına gelmektedir.

Kıraatte ise harflerin ve kelimelerin doğru bir şekilde tane tane 
okunması ve ayetlerin manasını anlamaya çalışmaktır.

Kur’an’ın tertili sürat açısından üç çeşit olabilir:

1- Tahkik (تَـۨحِقيۨق)

2- Tedvir (تَـۨدِويۨر) 

3- Hadr (َحۨدۨر)

Tertil kuralına göre dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan 
biri de  yukarıda zikredilen her bir yönteme ait sürat, tilavet bo-
yunca devam ettirilmeli; kıraat esnasında sürat ve yavaşlılık açı-
sından bir değişime gidilmemelidir.

Tahkik Kıraati

Tahkik; lügatte "bir şeyin hakkını vermek" manasına gelmektedir.
Kıraatte ise "Kur’an’ı az süratle ve çok dikkatle okumak" demektir.

Kur’an eğitiminde bu yöntem uygulanabilir. Bu yöntemde az ayet 
okunurken harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi ve mana 
üzerinde düşünme imkânı daha fazladır.

Tahkik yöntemiyle kıraat günümüzde farklı bir alanda da kullanıl-
maktadır. Kıraat toplantılarının tamamına yakınında bu yöntem 
kullanılır. (Buna meclisî tilavet denir.)
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Tedvir Kıraati

Tedvir; lügatte "çevirmek ve döndürmek" manasına gelmektedir. 
Kıraatte "orta hızla Kur’an okumak" demektir.

Bu tarz kıraatte, tahkik tarzına nazaran daha fazla ayet okunur.

Bu tarz kıraat halk arasında "tertil" olarak bilinir. (Belki de en gü-
zel tertil şekli olmasından ve "Her şeyin hayırlısı orta yolda olanı-
dır."(1) hadisinden hareketle bu şekilde meşhur olmuştur.)

Kur'an'ın bir cüzü tedvir tarzıyla yaklaşık bir saatte okunabilir. 
Genelde mukabele okumalarında bu tarz tercih edilir ve rama-
zan aylarında televizyon ve radyo kanallarından günlük bir cüz 
bu tarz tilavetle yayınlanır.

Hadr Kıraati

Hadr; lügatte "hız almak" anlamına gelir; kıraatte "çok hızlı oku-
ma" şekline denir.

Hadr, tahkike göre daha hızlıdır. Ancak aşırı hızdan dolayı tertilin 
hududunu aşmamak gerekir.

Kıraatin hızı oranında, kuralların uygulanması ve manaya tevec-
cüh de zorlaşır.

Bu tarz kıraat, daha fazla Kur'an okumak ve daha fazla sevap 
almak içindir. Hafızlar günlük tekrar için bu yola başvururlar. Yeni 
başlayanlar için uygun bir kıraat tarzı değildir. Çünkü ne kurallar 
doğru bir şekilde uygulanır ve ne de ayetler üzerinde düşünme 
fırsatı kalır.

Daha iyi öğrenmek için Fatiha ve Ihlas surelerini bu üç kıraat 
tarzıyla okuyunuz.

َخۨيُر ٱۨلُُموِر َأۨوَسُطَها -1
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TECVİD

Tecvid, lügatte "tahsin"in eş anlamlısı olarak "bir şeyi güzel et-
mek" manasına gelmektedir. Kıraatte ise mahreç, sıfat ve hü-
kümler açısından bir harfi doğru şekilde telaffuz etmektir.

Harfin mahreci: Harfin üretildiği ve çıktığı yere denir. Örneğin (ن) 
harfi dilin uç kısmının üst diş etlerine dokunmasıyla oluşur.

Harfin sıfatı: Harften ayrılmayan çeşitli özelliklere ve durumlara 
denir. Örneğin (ن) harfinin daima sahip olduğu sıfatlardan biri 
gunne sıfatıdır; ondan bu özellik alınacak olursa başka bir harfe 
dönüşür.

Harfin hükmü: Bir harfin başka harflerle ve harekelerle birleşme 
ve yan yana gelme neticesinde geçici olarak oluşan özelliklere 
denir. Örneğin (ن) harfinin (ل) harfinde idğam olması ve (ن) har-
finin okunmayıp (ل) harfinin şeddeli olması gibi:

-ola ِمــلَّــُدۨنــــَک kelimesindeki nun, okunuşta lama dönüşür ve ِمۨن َلُدۨنَک
rak okunur.

Bu kurallara uyulduğu takdirde Kur'an doğru, daha güzel ve daha 
kâmil şekilde okunmuş olacaktır. Bu yüzden bu ilme "Tecvid Ilmi" 
denilmektedir.
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HAREKELERİN DOĞRU TELAFFUZU

(Arap Lehçesinin Ilk Anahtarı)

Ön sözde anlatıldığı gibi Arap lehçesinin ve Kur’an kıraatinin ilk 
önemli anahtarı "kısa ve uzun sesleri" doğru söyleyebilmektir.

Arap lehçesinde, kısa ve uzun harekelerde nicelik (kemmiyet) 
bakımından farklılık söz konusudur; nitelik (keyfiyet) bakımından 
fark yoktur.

Buna göre Arapça'da fethenin elifle farkı sadece uzatma mikta-
rındadır; ama keyfiyet bakımından aynı şekilde telaffuz edilirler.

Örneğin ( َبَرُزوْا ) kelimesinde (ب) harfinin üzerindeki kısa ses işa-
reti fethe okunurken ağız yatay olarak açılır. 

Aynı şekilde ( بَاِرُزوَن ) kelimesinde medd-i elif okunurken aynen 
fethede olduğu gibi ağız yatay olarak açılır; tek farkları uzatma 
miktarındadır. Fethe kısa, medd-i elif ise iki hareke uzatılarak 
okunur.

َبَرُزوْا  -  بَاِرُزوَن
Bu nedenle Arap lehçesinde fethe sesi uzatılacak olursa medd-i 
elife dönüşür; medd-i elif de kısaltılacak olursa fetheye dönüşür. 
Medd-i elif, fethenin iki katı kadar, fethe ise medd-i elifin yarısı 
kadar uzatılır.

Bu kural kesre ile medd-i ye ve zamme ile medd-i vev arasında 
da söz konusudur. Örneğin:

َحِفۨظـــَناَها – َحِفيٌظ  - ُأُتوْا – ُأوُتوْا
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Alıştırma:

َجَعَل لَـــــُهۥ – َجَعَل لَــــُهۥ  َمَکُروْا - َماِکِريَن

ِإلَـــــٰــــُه -  ِإيَلِفــِهۨم ِإَمآِئُكۨم - ِإيــَماِنُکۨم

ُيِصيُب - ُيوِصيُکۨم ِسَراًجا - ِسيـُروْا

ُسـۤوُء َعَمِلِهۨم - لِــَيُسـوُءوْا ُوُجوَهُكۨم ُقــِتــُلوْا - ُقوتِــُلوْا

Sorular ve Alıştırmalar:

1- Arapçada kısa seslerle uzun sesler arasındaki fark nedir?

2- Bu kelimeleri kurallara uygun okuyunuz:

َلُکَما ِلَساَن لِــَباُس َشَفا لَـــَنا

َمَلـــــٰٓــــِئَكٌة ُکۨم ُمِمدُّ يُــۨرِسُل َفِبـــِهَما لَـــُهَما

لِـــَيۨزَداُدوْا ُمۨؤِمِننَي ُقـــُلوبِـــِهۨم ُقــُلوبُـــُهۨم ِإيــَمانًــا

3- Fatiha ve Ihlas surelerini Arap lehçesiyle okuyunuz ve bundan 
sonra namazda o şekilde okumaya çalışınız.
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HARFLERİN DOĞRU TELAFFUZU

(Arap Lehçesinin Ikinci Anahtarı)

Ilk önce Arap harflerinin sayısını ve isimlerini hatırlamamız yerin-
de olacaktır.

□ Arap harflerini bazıları 28 bilirken çoğunluk 29 olarak bilmekte-
dir. Bu görüş farklılığı medd-i elif’ten kaynaklanıyor. Bazıları onu 
bağımsız bir harf olarak görürken bazıları da onu medd-i ye ve 
medd-i vev gibi sadece uzun bir sesten ibaret bilirler.

□ Şu anki sözlük kitaplarında Arap harfleri genel olarak 28 harf 
olarak açıklanır:

َخا َحا ِجيم َثا َتا بَا اَلِــــۨف

َصاد ِشني ِسني َزا َرا َذال َدال

َقاف َفا َغــۨين َعــۨيـن َظا َطا َضاد

يا ها واو نون ميم لم َکاف

Not: Harflerin 12 tanesinin isminin sonunda hemze vardır. Ancak 
kolaylık olsun diye hemze okunmaz. On iki harf şunlardır:

بَاء - َتاء- َثاء- َحاء- َخاء- َراء- َزاء- َطاء- َظاء- َفاء- َهاء- َياء
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□ Ilk harf olan elif iki kısma ayrılır:

Elif Örnekler

Medd-i Elif َقاَل – َصاِلِحنَي – يَـــَرٰی – َحَيٰوٌة – َهــٰـــَذا 

Medsiz Elif 
(Hemze) َأَحٌد – َيۨأِتی – َيَشۨأ – ُمۨؤِمٌن – َخِطيـۤـــــَئًة – ُسـۤوُء – ُيۨبِدُئ 

ON İKİ HARFİN TELAFFUZU

Bu ders, Arap lehçesinin önemli ikinci anahtarıdır. Dikkati tama-
men konuya vermek ve çok alıştırma yapmak gerekir.

Arapça harfleri diğer dillerle mukayese ettiğimizde yirmi sekiz 
harften on iki harfin farklı olarak telaffuz edildiğini görürüz.

Bu on iki harf şunlardır:

و ق غ ع ظ ط ض ص ذ خ ح ث

Geriye kalan harflerin Türkçe harflerle özel bir farkı yoktur. Örne-
ğin ( ِإۨبَراِهيۨم ) kelimesindeki (ب) harfi Türkçe’deki gibi telaffuz edilir.  
 harfi Türkçe’deki "Islam" gibi telaffuz (س) kelimesindeki ( ِإۨسَلۨم )
edilir. Dolayısıyla bu bölümde on bir harfi öğrenmemiz yeterli ola-
caktır.

Harfi « ث« 

Bu harf dilin ucu ile ince, yumuşak ve hafif söylenir. (Peltekçe 
konuşan çocuk gibi. Türkçedeki "s" harfi peltek olarak söylenirse 
bu harf telaffuz edilmiş olur.)

Dilin ucu üst dişlerin başına temas edilerek hava üflenir. (Dilin 
ucunun dişlere baskısı fazla olmamalıdır.)

.harfi ıslık sesi çıkmayacak şekilde telaffuz edilir (ث)
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Örnekler:

ثُــُلُث َأَثاَرٍة َمــَثــابَـــًة َثاِبٌت ثَــَلُث ثَــُقــَلۨت َثَواَب

َجاثِـــَيــًة ثَــَلِث ثِـــًقاًل َمــۨنـــُثوًرا َمــُثوبَـــًة ثَـــَلُثوَن ثُـــَباٍت

َٱۨلَۨجَداۨث َمــۨثـــَنٰی يُــۨثِبـُت ُمــۨنـــَبــــثًّا َکِثيــًبا تَــۨأثِــيـــًما َکِثرًيا

Alıştırma:

َوٱۨقُتــُلوُهۨم َحۨيُث ثَــِقــۨفُتُموُهۨم َوَأۨخِرُجوُهۨم ِمۨن َحۨيُث َأۨخَرُجوُكۨم

لَـــَقۨد َكَفَر ٱلَـّــِذيَن َقالُـــۤوْا ِإنَّ ٱلـٕلَه َثاِلُث ثَــَلثَـــٍة

َل َذُلوٌل تُـــِثيــُر ٱۨلَۨرَض َوَل َتۨسِقي ٱۨلَحۨرَث

وْا ٱۨلَوَثاَق َحتَّيٰٓ ِإَذۤا َأۨثَخۨنُتــُموُهۨم َفُشدُّ

Harfi « ح« 

Bu harf boğazda hafif bir surette sıkılarak çıkarılır. (Soğuk ha-
vada havayla elini ısıtmaya çalışan kimse gibi) Bu harf, dolu ve 
kalın olarak telaffuz edilmez.

Örnekler:

ُحۨسًنا ُيَحاَسُب َٱۨلِمَحاِل َحاِجًزا َمَحبَّـــًة َحِميٌد َٱۨلَحۨمُد

َرِحَم ِحَبالُـــُهۨم ُلُحوُمَها ُدُحوًرا ُحوٌر َل ُحمِّ ُحَنــَفــآَء

ۨحَمـٰـُن َٱلرَّ َأۨحَياَها اٍر َسحَّ ُأِحيَط ِحيَلــًة ُنوِحی َنِحَساٍت
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Alıştırma:

ِٱۨسُمُه ٱۨلَمِسيُح ِعيَسٰی َفَل ُجَناَح َعَلــۨيِه

ۨفَح ٱۨلــَجــِميَل َفٱۨصَفِح ٱلصَّ َفَمۨن ُزۨحِزَح َعِن ٱلـنَّاِر

َلۤ َأۨبـــَرُح َحتَّٓي َأۨبُلــَغ َمۨجَمَع ٱۨلـــَبۨحــَرۨيــــِن َفٱۨصَفۨح َعۨنـــُهۨم

Harfi « خ« 

Bu harf, dil kökünün kabartılıp boğaz ortasından boğazı hırılda-
tarak çıkarılır. (Boğazında örneğin çekirdek kabuğu kalan ve onu 
havayla dışarı çıkarmaya çalışan kimse gibi.)

Bu harf dolu ve kalın olarak telaffuz edilir.

Örnekler:

َخالِــُدوَن َخَرُجوْا َخَباًل َخاِرِجنَي َخـــتَّـــاٍر َيۨخُرُج

َٱۨلـــُخُلوِد ُخۨبــًرا َصِريۨخ ِخيَفــــًة َخـــَتـــَم يُـــَخــاِدُعوَن

تَـُخوُنوْا ِخــَتاُمــُهۥ َخـــۨيـــًرا َخاِسِريَن َفُخوٌر َيُخوُضوْا

Alıştırmalar:

َقــۨد نَــــبَّــــَأنَـــا ٱلـــلَُّه ِمــۨن َأۨخــــَباِرُكـــۨم َخـــالِـــِديــَن ِفيـــَهـــا َأبَـــًدا

َولَــٰـــِكـــۨن َرُسوَل ٱلــلَّــِه َوَخاتَــَم ٱلـــنَّـــِبـــيِّـــيـَن ِإنَّ ٱلـــلََّه َخـــِبيـــٌر بِــَما تَـــۨعـــَمـــُلوَن

ُسوَل َوتَــُخونُــۤوْا َأَمانَاتِــُکــۨم َل تَـُخوُنوْا ٱلـلَّــَه َوٱلرَّ

ــــَناُه ِمَن ٱلْــــــَقـــۨريَـــِة ٱلَـّـــِتي َكاَنۨت تَـــــۨعـــَمـــُل ٱۨلــــَخـــَبۤائِــــَث َونَـــجَّ
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Harfi « ذ« 

Bu harf, (ث) harfi gibi dil ucunun üst ön dişlere değmesiyle ince 
ve hafif bir şekilde söylenir. (Dilin ucunun dişlere baskısı fazla 
olmamalıdır. Türkçedeki "z" harfi peltek olarak söylenirse bu harf 
telaffuz edilmiş olur.)

Örnekler:

لَــَذآئِــُقوَن َهـــٰـَذا َذِٰلَک نََبَذ َتَذُر َذَهَب

ُأوُذواْْ ُذوُقواْْ ٍة ُذو ِمرَّ ُأُذٌن نُــُذُر ُذبَابًا

ُأوِذيـــَنا ٍة ِذی ُقوَّ َٱلَـّــِذيَن َأِذلَـّـــًة َيۨوَمــِئــۨذ ِذَراًعا

ُب يُـــَكــــذِّ َفــَٱۨســــَتـــِعــۨذ َحاِذِريَن يَـــۨذَهُب ُأۨذُکــُرواْْ ُنوَب َٱلــذُّ

Alıştırmalar:

ِإنَّ َعَذاَب َربِّــَک َکاَن َمۨحُذوًرا َوَذلَـّـــۨلَناَها لَــُهۨم

َلۨت ِلی نَــۨفِسی َفــَنــَبــۨذتُــَها َو َکَذِٰلَک َسوَّ َفِهَی ِإَلی ٱۨلَۨذَقاِن

ُثمَّ َذۨرُهۨم ِفی َخۨوِضِهۨم يَــۨلَعــُبوَن َوٱتَّـــَبــَعــَک ٱۨلَۨرَذُلوَن

ِريَن َوُمــۨنِذِريَن ُرُسًل ُمَبـشِّ َولَــَقۨد َذَرۨأنَا ِلَجَهــنَّــَم

Harfi « ص« 

Bu harf, (س) harfi gibidir; ama dolgun, tok ve kalın bir şekilde 
söylenir. Ağız dolusu bir sesle çıkarılır.

Bu harf telaffuz edilirken güçlü ıslık sesi çıkmamasına dikkat 
edelim.
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Örnekler:

َنَصاَرٰی َصاِلِحنَي لَــَصاِدٌق َٱۨلَقَصَص َصَلَح َصَدَق

يَـــُقوُلوَن نَــُصوًحا ُصوَرٍة ۨلُح َٱلصُّ ُصُحِف ُصِرَفۨت

ُمِصيــَبــٌة َنَواِصی َنِصيًبا ُنِصَبۨت يَــۨفِصُل ِصَراَط

وِر ِفي َٱلصُّ َصاِدِقيـــَن َمِحيۨص ِإۨصًرا َأۨصَدُق اِلَحاُت َٱلصَّ

Karşılaştırmalı Alıştırma:

َوَل ُهۨم ِمنَّا ُيۨصَحُبوَن يَــۨوَم ُيۨسَحُبوَن ِفی ٱلنَّاِر

َوَکۨم َقَصۨمـــَنا ِمۨن َقـــۨريَـــٍة َنۨحُن َقَسۨمَنا بَــــۨيَنـــُهۨم

َوَعصيٰٓ َءاَدُم َربَـّــُه َفـــَغـــَوٰي َعَسيٰٓ َأۨن يَـــۨنـــَفــَعـــَنا

َوِحنَي تُــۨصِبُحوَن َويَــۨوَم َل َيۨسِبــُتوَن

واْْ َوٱۨسَتــۨکـــَبــُرواْْ َوَأَصرُّ واْْ ٱلـــنَّــۨجَوٰی َوَأَســرُّ

يَــَکاُدوَن َيۨسُطوَن ِحَجابًا َمۨسُتوًرا

Alıştırmalar:

ُتوبُـــۤوْا ِإَلي ٱلـٕلِه تَــۨوبَـــًة َنُصوًحا لَـــَقـۨد َکاَن ِفی َقَصِصِهۨم ِعۨبَرٌة

َعآُء َل َنۨسِقي َحتَّٰي ُيۨصِدَر ٱلرِّ َوُهۨم َيۨصَطِرُخوَن ِفيــَها

ِإلَّ ُمَكآًء َوتَــۨصِديَـــًة ِبـيــِل َوَعَلی ٱلـلَِّه َقۨصُد ٱلسَّ
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Harfi « ض« 

Bu harf, dilin yan tarafının sağ veya sol üst azı dişleriyle temas 
etmesiyle dolgun ve kalın bir şekilde söylenir.

Bu harf Türkçedeki "d" ve "z" gibi telaffuz edilmez. Bu iki harfin 
ortasında yumuşak bir şekilde telaffuz edilir.

Kısacası bu harfin telaffuzu biraz zordur; fazla çalışmak gerekir.

Örnekler:

يُـَضاِهــــُؤَن َضاِمــٍر آ لِّــيــَن ضَّ َوَضَعــَها َضُعــَف َضَرَب

َٱۨلَمۨغُضوِب واْْ لَٱۨنـــَفــضُّ َرُضوْا ُکۨم َل َيُضرُّ ُضِرَبۨت ُضَعــَفــآُء

َل ُيِضيُع ِضيَزٰی َأۨرِضی ِفی ٱۨلَۨرِض َنِضَجۨت ِضَراًرا

يَـــــَعــضُّ َخاِضــِعيـــَن َعِريۨض َيۨسَتـــۨضِعُف َيۨضِرُب ُعوَن رَّ َيضَّ

Alıştırmalar:

َوُقۨل لِــۨلُمـۨؤِمَناِت َيۨغُضۨضَن ِمۨن َأۨبَصاِرِهنَّ ِإۨذ تُــِفيُضوَن ِفيــِه

ُثمَّ َأِفيُضوْا ِمۨن َحۨيُث َأَفاَض ٱلنَّاُس َوٱۨغُضۨض ِمۨن َصۨوِتَک

ۨت َعــۨيَناُه ِمَن ٱۨلُحۨزِن َوٱۨبــــَيــضَّ َوِحنَي تَــَضُعوَن ثِـــَيابَــُکۨم

ُسوِل َفــَقـَبۨضُت َقــۨبَضًة ِمۨن َأَثِر ٱلرَّ َوُخۨضُتــۨم َکٱلَِّذی َخاُضوْا

ُکــلََّما َنِضَجۨت ُجُلوُدُهۨم ِإنَّ َأۨرِضی َواِسَعـــٌة
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Harfi « ط« 

Bu harf, (ت) harfi gibi ama kalın ve dolu bir şekilde söylenir. Kalın 
.harfidir (ت)

Bu harf, Arap dilinin en güçlü harfidir.

Örnekler:

يُـــَطاُف ِقـــۨنــَطاًرا َطاَب َفَطــَر َطَبــًقا َطــِيّــــَبــًة

َمۨسُطوًرا يَــُطوُف ُطوَبٰی ُمِحيٌط ُطــۨغـــَيانًا ُطِمَسۨت

ِصَراِطی َيِطرُي َخِطيـۤـــــَئــــًة ِطۨفًل ُأۨمِطَرۨت ِطــَباًقا

تَـــۨطـــِهيـــًرا لَـــِطيـــــٌف ُمِحيۨط َأۨطَراَف َيۨطُهــۨرَن اِغنَي لِلطَّ

Alıştırmalar:

لَــَقۨد ُقــۨلَنآ ِإًذا َشَطًطا َو ُيَطــهَِّرُکۨم تَــۨطِهرًيا

َفَمِن ٱۨضُطــرَّ ِفی َمۨخَمَصٍة ــَلـَع ٱۨلَغــۨيَب َأطَّ

َويَــۨقَطــَع َدابِــَر ٱۨلَکاِفِريَن آئِــَفــَتــۨيِن ِإۨحَدي ٱلطَّ

َفــَتَطاَوَل َعَلــۨيِهُم ٱۨلــــُعُمُر ِإنَّا َتَطــيَّـــۨرنَا ِبُکۨم

اِرِق َمۤاِء َوالطَّ َوالسَّ َکلَّ َل ُتِطۨعُه
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Harfi « ظ« 

Bu harf, tam olarak (ذ) harfi gibi dilin uç kısmının üst ön dişlerin 
ucuyla temas sonucu çıkarılır; ama kalın ve dolu bir şekilde telaf-
fuz edilir. Aslında kalın (ذ) harfidir.

Bu harf telaffuz edilirken havanın aşırı bir şekilde mahreç yerine 
üflenmemesine dikkat edilmelidir.

Örnekler:

َتَظاَهُروَن َظاِلِمنَي ِعَظاًما َأۨعَظَم َظَهَر َظَلَم

ِظَللُـــَها ِظلٍّ ُتوَعُظوَن َأُظنُّ ُظۨلِمِه ُظُلَماٍت

يَــۨظِلُموَن يُــۨظِهـــَر ــُلَماِت ٱلظُّ َٱۨلَواِعِظنَي َعِظيٌم ِظۨهِريًّا

Karşılaştırmalı Örnekler:

لَــــُقِضَی ٱۨلَۨمُر ثُــمَّ َل يُــۨنَظُروَن َءِإَذا َما يُـــۨنَذُروَن

َقاَل َأۨنــِظــۨرِنۤي ِإَلٰي يَــۨوِم يُــۨبـــَعــُثوَن َوَأۨنـــِذۨر َعِشرَيَتَک ٱۨلَۨقَرِبنَي

َوَما َكاَن َعَطآُء َربِّـــَک َمۨحُظورً ا ِإنَّ َعَذاَب َربِّـــَک َکاَن َمۨحُذوًرا

Alıştırmalar:

َأَوَعۨظَت َأۨم َلۨم َتُکۨن ِمَن ٱۨلَواِعِظنَي ٱلَِّذۤي َأۨنَقَض َظـۨهَرَك

َوَذُروْا َظاِهَر ٱۨلِۨثِم َوبَاِطــَنــُه َوٱۨلَکاِظِمنَي ٱۨلَغــۨيَظ

اِلِمنَي بَــۨعًضا َو َکذَٰلِــَک نُــَولِّی بَۨعَض ٱلظَّ َأِرِنۤي َأۨنُظۨر ِإلَـــۨيَك
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َكَأنَـّـــُه ُظـلَّـــٌة َوَظـــنُّـــۤوْا َأنَـّـــُه َواِقــــٌع بِـــِهۨم َولَـــُهۨم َعَذاٌب َعِظيٌم

َوَســـَيـــۨعــــَلــُم ٱلَـّــِذيَن َظــَلـــُموْا َأيَّ ُمـــۨنـــَقـــَلــٍب يَـــۨنــَقــِلُبوَن الِـــُم َويَــۨوَم يَــَعضُّ ٱلظَّ

Harfi « ع« 

Bu harf, boğaz ortasından boğazı hafif sıkarak yumuşak bir şekil-
de çıkarılır. Elbette aşırı derecede yumuşak telaffuz edilmemeli-
dir. Ayrıca kalın ve dolgun söylenmemelidir.

Örnekler:

َمَعاِيَش َٱۨلــــَعاَلِمنَي نَُعاًسا َمَعُکۨم ُمَعلَّــٌم َعِلَم

يَـــُعوُدوَن بَــُعوَضًة َماُعوَن ُعَجاٌب ُعــُتـــلٍّ وْا تَــُعــدُّ

َمِعيَشًة َٱۨلــــَوِعيِد نَــِعيٌم ُة َٱۨلِعــزَّ َٱۨلِعَشاُر َٱۨلِعَماِد

َعـــَلـــۨيــِه َعۨبــُد الــلَّــِه ِميۨع َٱلسَّ َمۨعِذَرًة نِۨعَم ٱۨلَعــۨبُد وَن ُيَدعُّ

Alıştırmalar:

ثُــمَّ َجَعۨلَناَک َعَلٰی َشِريَعــٍة ِمَن ٱۨلَۨمِر َع َعۨن ُقـــُلوبِـــِهۨم َحتَّيٰٓ ِإَذا ُفــزِّ

َألَـۨم َأۨعَهۨد ِإلَـــۨيُکۨم  َيا بَــِنۤي ٰءاَدَم َوَجَدَها َتۨطُلــُع َعَلٰی َقۨوٍم

ِحيُم نَــِبّــۨئ ِعَباِدۤي َأنِّۤي َأنَْا ٱۨلـــَغــُفوُر ٱلرَّ َأۨن تَـــَقــَع َعَلی ٱۨلَۨرِض

ٌة ِمــۨن َأيَّــــاٍم ُأَخـــَر َأۨو َعَلٰي َســَفـــٍر َفــِعــدَّ يَــۨنِزُع َعۨنُهَما لِــَباَسُهَما
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Harfi « غ« 

Bu harf, (خ) harfi gibi boğazdan çıkar. Ama yumuşak, hafif ve 
uzatılarak söylenir; (خ) harfindeki hışırtı bunda olmaz. (Türkçe-
deki "ağa" kelimesinin telaffuzu gibi)

Bu harfi, gargara yaptığımızda duyabiliriz. Kalın ve dolgun okunur.

Örnekler:

َٱۨلــــَغاِفِريَن يُــَغاُثوْا ِفی ٱۨلــــَغاِر َٱۨلــــَغُروُر َغِضَب َغــۨيِر

يَــُغوُصوَن يَــُغوَث لُــــُغوٍب ٍة ُغصَّ يَــُغلَّ ُغَلٌم

تَــــۨبـــَتـــِغی َصِغرًيا ِغَلٌظ ِغلٍّ ِغَطآَءَك يَــِغيــُظ

ُمـــۨغـــَرُقوَن َغۨيَر بَاۨغ َفٱۨغـِفــۨر يُــۨغِنــِهُم ٱلـلَُّه َمــۨغــُلوٌب يِــۨغــِفــــُر

Alıştırmalar:

َوتَــۨغَشٰی ُوُجوَهــُهُم ٱلنَّاُر َوَمۨن يَــۨبـــَتــــِغ َغــۨيـــَر ٱۨلِۨسَلِم ِديًنا

َربَـّـــَنآ َأۨفِرۨغ َعَلــۨيـــَنا َصۨبـــًرا َغـــۨيِر ٱۨلـــَمــۨغُضوِب َعـــَلـــۨيـــِهـــۨم

َربَـّـــَنا َل تُـــِزۨغ ُقــُلوبَــَنا َکاَد َيِزيــُغ ُقــُلوُب َفِريـٍق ِمۨنُهۨم

Harfi « ق« 

Bu harf, dilin dibi ile üst damaktan (yutaktan) çıkarılır. Sürekli 
dolu ve kalın olarak telaffuz edilir.
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Örnekler:

َقــاَل َقــــۨتـــَل َأۨقــــَلــٰــٌم َأْقـــَســُموْا َأۨقــــِبـــۨل َوَأۨقـــــَبـــَل

يَــۨقَبــُل اِرۨق َٱلطَّ يَــُقوُلوَن َٱۨلـــُمــۨســـَتــِقيــَم ِقيـــَل يَـــُقوُل

َقاَتَل بِٱۨلـــَحقِّ ِقــَتاًل َقۤائِــٌل ِإتَّـــِق ُمَلُقوْا

Alıştırmalar: 

َقاَل َقائِـــٌل ِمـــْنـــُهــْم  ــَلـــٰوَة  يُــِقيُموَن َٱۨلـــصَّ

يُـــَقاِتُلوَن ِفي َســِبيـــِل ٱلـلَّـِه َٱۨلـــــنَّـــجـــُم َٱۨلـــــثَّــاِقُب

َوَل تُـــَقاِتُلوُهــۨم ِعـــۨنــَد َٱۨلـــــَمۨســِجِد َٱۨلـــــَحَراِم َحـــتَّـٰي يُـــَقاِتُلوُكــۨم ِفيــِه

بَا ُقــۨربَانًا َفــُتــُقـــبِّـــَل ِمۨن َأَحِدِهَما َولَــۨم  َوٱۨتـــُل َعَلـــۨيـــِهــۨم نَــَبــَأ ٱبْــَنــۨي َءاَدَم بِـــٱۨلـــَحقِّ ِإۨذ َقــرَّ

َخـِر َقاَل َلَۨقــُتـــَلـنََّك َقاَل ِإنَـّـَما يَـــَتـــَقـــبَّـــُل ٱلــلَّــُه ِمَن ٱۨلــُمـتَّـــِقــيـَن  يُـــَتـــَقـــبَّـــۨل ِمَن ٱۨلٰ

Harfi « و« 

Bu harf telaffuz edilirken üst dişler alt dudağa temas etmez, du-
daklar büzülerek gonca şeklini alır ve iki dudak arasından çıkar.
(Aynen Türkçedeki "u" harfinin telaffuzu gibi.)

Bu harf, yumuşak ve ince söylenir.

Örnekler:
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َنَواِصی َتَواَعۨدُتۨم َواِرَدُهۨم َوِرُثوْا َٱۨلـــَوُقوِد َوَرَد

َداُووُد َغاُووَن ُووِرَی ُولِــَد ُوِعۨدنَا ُوُجوٌه

َطِويًل تُـــۨؤِوی لِــۨلــَغاِويَن ِوۨجَهٌة َأِوٱۨنـــــُقۨص َٱۨلِوۨلـــَداِن

َوَوِرَث َوَجــۨدنَا َفــَناَدۨوْا َمــۨوًلی َٱۨلَمۨوُروُد ۨوْا لَــوَّ

Alıştırmalar:

ُثمَّ ٱتَّـــَقــۨوْا َوَءاَمــُنوْا ثُـمَّ ٱتَّــــَقــۨوْا َوَأۨحَسُنوْا َما ُووِرَی َعۨنـــُهَما

ۨمِع تَــَولَـّـۨوْا َوَأۨعــُيـــُنــُهۨم تَــِفيُض ِمَن ٱلدَّ َوَل تَــۨنَسُوْا ٱۨلَفۨضَل بَــۨيـــَنــُکۨم

ا َوَعِشيًّا يُــۨعَرُضوَن َعَلــۨيَها ُغُدوًّ َصاِل بِــٱۨلـــُغـُدوِّ َوٱۨلٰ

يَــۨوَم تَــۨبـــَيضُّ ُوُجوٌه َوتَـۨسَودُّ ُوُجوٌه لِــَيُسـۤوُءوْا ُوُجوَهُكۨم

بِــۨئَسَما ٱۨشَتــَرۨوْا بِــهِۤ َأنــُفَسُهۨم َوُوِضــَع ٱۨلِکــَتاُب

َل َيۨسَتـــُووَن ِعۨنَد ٱلـلَِّه َوٱۨسَتــۨکـــَبــَر ُهَو َوُجُنوُدُه

َولِــُکــلٍّ ِوۨجَهٌة ُهــَو ُمــَولِّـــيـــَها َوٱلَِّذيَن َءاَوۨوْا َوَنَصُروْا

يَــۨلُووَن َأۨلِسَنــَتـــُهۨم بِٱۨلِکــَتاِب بَۨعُضُکۨم لِــَبۨعٍض َعُدوٌّ
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Sorular ve Alıştırmalar:

1- Bu harlerin telaffuz şeklini her birisine üç örnek vererek açık-
layınız: ظ- ذ - ث

2- Şu iki harf (ح) ve (ه) nasıl telaffuz edilirler, aralarındaki fark ne-
dir, üç örnekle açıklayınız.

-harfleri arasında ne farkı vardır, üç örnekle açık (س) ve (ص) -3
layınız.

.harfi nasıl telaffuz edilir? Üç örnek veriniz (ض) -4

.harfleri arasında ne fark vardır? Üç örnek veriniz (ت) ve (ط) -5

.harfi nasıl telaffuz edilir? Üç örnek veriniz (ع) -6

 harfiyle farkı nedir, üç örnekle (خ) ?harfi nasıl telaffuz edilir (غ) -7
açıklayınız.

.harfi Arapçada nasıl söylenir? Üç örnek veriniz (و) -8
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HARFLERİN SIFATLARI (1)

Sıfat bir şeyin durumuna denir. Dolayısıyla bir harfin sıfatı: "Mah-
recinden çıktığı zaman harfte oluşan özellikler"dir. Örneğin kalın-
lık, incelik, yumuşaklık, gevşeklik… gibi sıfatlar.

Kur’an tilavetinde harflerin sıfatlarını bilmek bir kari için zorunlu-
luktur. Bu sıfatların gözetilmesiyle gereği gibi harfin hakkı veril-
miş ve harfler birbirlerinden ayırt edilmiş olurlar.

Biz bu kitapta en önemli ve en fazla ihtiyaç duyulan bir kaç sıfata 
değineceğiz.

İsti'la ve İstifal

Bu konu Arap lehçesinin üçüncü anahtarının bir bölümüdür. Daha 
sonra tefhîm ve terkîk başlığı altında ayrıntılı bir şekilde incelene-
cektir. Dolayısıyla büyük öneme sahiptir.

İsti'la Sıfatı

İsti'la; lügatte "üstünlük dilemek ve yükseğe meyletmek" mana-
sına gelmektedir.

Tecvitte ise "harf telaffuz edilirken dilin üst damağa meyletmesi"-
ne denir.

Bu sıfat sayesinde harf dolgun ve kalın olarak söylenir. Işte har-
fin bu durumuna "tefhîm" denir. Dolayısıyla isti'la harfleri tefhîmle 
(dolgun ve kalın olarak) telaffuz edilirler.

Önemli Nokta:

Tefhîmi yapabilmek için ses boğazda sıkılır. Örnek olarak (ص) 
harfinin söylenmesi için (س) harfinin boğazda sıkılması yeterlidir.
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Dolayısıyla tefhîm, dudakların yardımı ve zamme haliyle gerçek-
leşir şeklindeki görüşün yanlış olduğu anlaşılmaktadır. (Dikkat 
ediniz.)

İsti'la harfleri yedi tanedir:

ق غ خ ظ ط ض ص

Ilk dört harf  yani (ص- ض- ط - ظ) öteki üç harfe ( خ – غ – ق) göre 
daha kalın ve dolgun okunurlar.

Örnekler:

ِصَراَط َصاِلِحنَي َصاِدِقنَي َٱۨلَقَصَص َصَدَق

ُصُحِفص ُصِرَفۨت َنَواِصی َنِصيـــًبا ُل نُـــَفصِّ

نَــَصاَرٰي َمِحيۨص َأۨصَدُق وِر ِفی ٱلصُّ َنُصوًحا

َخاِضِعنَي َفــَقَضٰيــُهنَّ َضاَق َضُعــَف َضَرَب

يَــَعضُّ ُضَعــَفــۤاُء َأۨرِضی ِضيَزٰی ِضَراًرا ض

َغۨيِر ٱۨلــَمــۨغُضوِب َوٱۨلَۨرۨض َفَل َتۨضِرُبوْا َيُخوُضوَن

ِطۨفًل ِقــۨنَطاٍر اِغنَي لِلطَّ َطۨعُمُه َطَبـــًقا

ُطِمَسۨت ُطــۨغَيانًا َأَرۨهِطی َلِطيٌف ِطَباًقا ط

ـــَرُكۨم يُــَطــهِّ ُمِحيۨط َأۨطَراَف يَــُطوُف وِر َوَٱلـطُّ
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ِظَلٍل تَــَظاَهَرا ِبَظاِهٍر َغِليًظا َظَهــَر

َأُظــنُّــَک ُظــُهوِرٰها َٱۨلَواِعِظنَي َعِظيٌم ِظــلًّ ظ

اِهــُر َٱلظَّ ُظــۨلـــًما َغِليۨظ َيۨظِلُموَن ُتوَعُظوَن

ِخَلَفــَک َخالِــُدوَن ِبَخاِرِجنَي َخَباًل َخَرُجوْا

َٱۨلُخُلوِد ُخۨبًرا َنِخيــٌل ِخيَفـًة ِخَرِة َوٱۨلٰ خ

َخـــۨيـــًرا َصِريۨخ َيۨخُرُج َفُخوٌر َيُخوُضوْا

ِغَطۤائَـــَک ِفی ٱۨلـــَغاِر َغاِفــِريَن َغفَّاًرا َغَربَــۨت

َٱۨلُغُيـوِب ُغُروبِــَها اِغنَي لِلطَّ يَــِغيــُظ ِغــلٍّ غ

َأۨفـــِرۨغ َغۨيَر بَاۨغ ُمۨغَرُقوَن اُغوِت بِٱلطَّ يَــُغوُصوَن

ِقــَتاًل َقۤائِــٌل َقاَل َقــَتــُلوْا َقــۨبَل

يَــُقوُلوَن ُقــۨربَانًا َٱۨلــَحقُّ يُــِقيُموَن ِبَحقٍّ ق

ِإۨقـــَتــَرَبۨت ِقيَل لَــُهۨم اِرۨق َٱلطَّ يَــۨقـــَبــُل ُمَلُقوْا
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İstifal 

İstifal lügatte aşağı meyletme manasına gelmektedir. Tecvitte 
"Dilin aşağı meyletmesi ve alt çeneye inmesine" denir.

Isti'la harflerinin dışındaki harfler, istifal sıfatına sahiptirler.

Istifal sıfatı, harflerin terkîk yani ince ve düşük sesle okunmasını 
sağlar. Örneğin:

َوَکــفَّ َأۨيِدَی ٱلنَّاِس َعــۨنُکۨم ِکيَنــَة َعَلــۨيـــِهۨم َفــَأۨنَزَل ٱلسَّ

َفــَلــُه ٱۨلَۨســـَماُء ٱلــُحۨســـَنٰي َولِـــَتــُکوَن َءايَــــًة لِــلُمــۨؤِمِننَي

İki Önemli Nokta:

1- Istifal harflerinden (ل) ve (ر) harfleri belli şartlarda kalın ve 
tefhîmli okunurlar.

2- Kelimelerdeki isti'la harflerini kalın olarak telaffuz ederken bu 
durum isti'la harfinden önce ve sonra yer alan istifal harflerini et-
kilememelidir.

Örnekler:

وِر َوٱلطُّ َأۨطَراَف َفــَقَضٰيــُهنَّ يَــَعضُّ َأۨصَدُق نَــُصوًحا

ُمـۨغَرُقوَن يَــُغوُصوَن َيُخوُضوْا َيۨخُرُج يَــۨظِلــُموَن َتَظاَهَرا

Sorular ve Alıştırmalar:

1- Isti'la ve istifal kelimelerinin sözlük ve tecvitteki manalarını 
açıklayınız.

2- Isti'la sıfatına sahip harfleri örnekleriyle açıklayınız.



50

3- Isti'la ve istifal harfleri nasıl telaffuz edilir açıklayınız.

-harfleri için harflerin telaffuzu bölümün ( ص – ض – ط – ظ – غ) -4

de verilen örnekler üzerinde çalışınız.

5- Leyl Suresi'ni okuyunuz; isti'la ve istifal sıfatlarına dikkat ediniz.

İsti'la Harfleri İçin Ek Alıştırmalar:

:Harfi (خ)

َل يَــۨألُــونَـــُکۨم َخَباًل َفــَأۨصَبُحوْا َخاِسِريَن

َوَقــۨد َأَحۨطَنا ِبَما َلَدۨيـــِه ُخـۨبــًرا ًعا َوِخيَفــًة تَــَضرُّ

َلُهۥ َجنَّـــٌة ِمۨن َنِخيــٍل ِخــَتاُمــُهۥ ِمۨسٌک

ُسوَل َوتَــُخونُــۤوْا َأَمانَاتِــُکــۨم َل تَـُخوُنوْا ٱلـلََّه َوٱلرَّ

:Harfi (ق)

َحتَّــیٰٓ ِإَذۤا َأَقـــلَّۨت َسَحابًا ثِـــَقاًل ُســۨقـــَناُه ِٱۨنـــِفــُروْا ِخَفاًفا َوثِــــَقاًل

َوِإۨن ُقوتِـــۨلـــُتــۨم لَـــَنـــۨنــُصَرنَـّــُکـۨم ثُــمَّ ُصبُّــوْا َفــۨوَق َرۨأِسِهۦ

َفــِإَذا ُهۨم ِقــَياٌم يَـــۨنـــُظـــُروَن ِإنَّ ٱلـلََّه َقاِدٌر
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HARFLERİN SIFATLARI (2)

Kalkale ve Lin

Kalkale (َقــۨلـــَقـــَلــه) Sıfatı:

Kalkale kelimesi "ıztırap, kararsızlık ve cümbüş" manasına gel-
mektedir. Tecvitte ise "sakin harfin az bir miktarda cümbüşü" de-
mektir.

Kalkale sıfatı şu beş ( ق – ط – ب – ج – د) harftedir. Bu harfler şu 
kelimede toplanmıştır: ( ُّۨقــــۨطــُب َجـد)

Kalkale harfleri kelime ortasında ya da sonunda (vakf sonucu 
bile) sakin olduklarında bu sıfatla okunurlar yani ses biraz yankı 
yaparak tekrarlanır ve vurgulu okunur.

Bu harflerde kalkale sıfatı gözetilmezse, sakin olduklarında ses 
mahreçte hapsolur ve duyulmaz.

İki Önemli Nokta:

1- Kalkale tam bir harekeye (fethe, kesre ve zamme) dönüşme-
melidir.

2- Diğer yirmi üç harf sakin olduklarında hiç bir şekilde kalkale 
sıfatı almamalarına dikkat etmek gerekir. (Çok önemli)

Kıraat üstatları, sakin bir harfin (kalkale harfleri dışında) vurgulu 
okunmasını karinin usta olmamasına bağlarlar.

Örnekler:
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اِرۨق َٱلطَّ يَــــۨقـــُتــُلوَن نَــۨقـــَتــِبۨس َأۨقـــَبــَل
ق

بِٱۨلَحقّۨ ِفی َرقّۨ َطِريــۨق َٱلــتَّــــَلۨق

يَــۨطَمــُع ۨطَنا َما َفــرَّ نُــۨطِعــُم َأۨطَراَف
ط

ِصَراۨط ُمِحيۨط يَــۨفُرۨط َشۨطَرُهۥ

يُــِنــيۨب يَــۨبُسُط َأۨبـــَرُموْا ِإۨبــَراِهيَم
ب

َغَياَبِت ٱۨلُجبّۨ َوتَــبّۨ ِحَساۨب ِکــَتاۨب

نَــاۨج َٱۨلَۨجَداِث َأۨجًرا َأۨجَرُموْا
ج

بِٱۨلَحجّۨ بُـــُروۨج َمِريـــۨج َمــَعاِرۨج

َحِميۨد يَــۨدُرُسوَن َأَرۨدنَا َأۨدبَــَر
د

نُــِمــدّۨ يَـــَودّۨ َٱلــتَّــــَناۨد بَـــِعيۨد

Alıştırma: ق:

نَـــۨقــَتــِبۨس ِمۨن ُنوِرُکــۨم َوَأۨقـــَبَل بَۨعُضُهۨم َعَلٰی بَـــۨعٍض

اِرۨق َمۤاِء َوٱلطَّ َوٱلـسَّ لِـــُيــۨنـــِذَر يَــۨوَم ٱلــــتَّــــَلۨق

ِفی َرقّۨ ِإنَـّـــۤا َأۨرَسۨلَناَک بِٱۨلَحقّۨ



53

ط:
َوَأۨطَراَف ٱلـــنَّـــَهاِر ثُــمَّ يَــۨطَمـُع َأۨن َأِزيــَد

َراۨط َوٱۨهِدنَــــۤا ِإَلٰی َسَوۤاِء ٱلصِّ َولَــۨم َنُک نُــۨطِعـُم ٱۨلِمۨسِکنَي

ِإنَّ ٱلـٕلَه ِبَما يَــۨعَمــُلوَن ُمِحيۨط ِإنَـّـــَنا َنَخاُف َأۨن يَــۨفُرۨط

ب:
ۨزَق لِــَمۨن يَــَشۤاُء َٱلـلَُّه يَـــۨبُسُط ٱلــرِّ َوِإِذ ٱۨبــــَتـــَلٓی ِإۨبــــَراِهيَم َربُـّــُهۥ

لِــُکلِّ َأَجٍل ِکــَتاۨب َويَــۨهِدۤی ِإلَـــۨيـــِه َمۨن يُــِنــيۨب

تَـــبَّۨت يَــَدۤا َأبِــی لَــَهٍب َوتَـبّۨ َوَأۨلـــُقوُه ِفی َغَياَبِت ٱۨلُجبّۨ

ج:

نُـــۨؤتِـــيِه َأۨجًرا َعِظيًما ِإنَّ ٱلَـّــِذيَن َأۨجَرُموْا

َفــُهۨم ِفۤی َأۨمٍر َمِريــۨج َوَقاَل لِـــلَِّذی َظنَّ َأنَـّــُهۥ نَاۨج

َألَــۨم تَــَر ِإَلی ٱلَِّذی َحۤاجّۨ َوَأذِّۨن ِفی ٱلنَّاِس بِٱۨلَحجّۨ

د:

ِإۨن َأَرۨدنَـۤا ِإلَّ ٱۨلُحۨسَنٰی ثُــمَّ َأۨدبَـــَر َيۨسَعٰی

َفــَمَکَث َغـۨيَر بَــِعـيـۨد تَــــۨنــِزيٌل ِمۨن َحِکيــٍم َحِميۨد

ُکــلًّ نُــِمــدّۨ َوِمَن ٱلَـّــِذيـَن َأۨشَرُکوْا يَــَودّۨ
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Lin (لني) Sıfatı

Lin, "yumuşaklık, şiddet karşıtı" manasına gelmektedir. Tecvitte 
ise "harfin yumuşak bir şekilde söylenmesi"ne denir.

Bu sıfat, kendileri sakin, daha önceki harfin harekesi fethe olan 
   َ– ۨو ،  َ– ۨي .harflerine mahsustur (ی) ve (و)

Bu iki harf tüm durumlarda en yumuşak harfler olarak bilinirler.
Şeddeli iken bile yumuşak ve vurgusuz bir şekilde okunurlar.

Örnekler:

َعَصۨوْا لَـــَبـــَغــۨوْا يَـــۨوًما َقۨوُم َخۨوٍف

ِإۨثـــَنۨی ِإۨبــَنــۨی َشۨیٌء ِإلَــــۨيَک بَـــۨيٍت

Alıştırmalar:

َوثَــُموُد َوَقـــۨوُم لُــوٍط َعَلۤی َخۨوٍف ِمۨن ِفۨرَعۨوَن

لَـــَبــَغــۨوْا ِفی ٱۨلَۨرِض َقاَل لَــِبــۨثُت يَـــۨوًما

َعَلٰی َأۨهِل بَـــۨيٍت يَـۨکُفــُلونَــُهۥ لَــُکۨم َوَعَصۨوْا ُرُسَلُهۥ

َشۨیٌء َعِجيٌب َوِإلَـــۨيَک ٱۨلَمِصرُي

ِمۨنُهُم ٱۨثـــَنۨی َعَشَر نَـــَبـــَأ ٱۨبـــَنـۨی َءاَدَم
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Sorular ve Alıştırmalar:

1- Kalkale ne anlama gelir ve kalkale harfleri hangileridir?

2- Kalkale dersinde geçen iki önemli noktayı açıklayınız.

3- Beled Suresi'ni okuyunuz ve kalkale kurallarını uygulayınız.

4- Inşirah Suresi'ni okuyunuz ve kalkale sıfatı taşımayan sakin 
harflerin sükununu tam olarak riayet ediniz.

5- Lin sıfatı ne demektir ve bu sıfatı taşıyan harfler hangileridir?
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HARFLERİN HÜKÜMLERİ

Harfin bir kelimede yer almasıyla oluşan durumlara "hüküm" de-
nilmektedir. (Harfin mustehakkı).

Başka bir tabirle, kelimede oluşan şartlar örneğin harfin harekesi, 
bir önceki ve sonraki harfin ne olduğu ve hangi harekeye sahip 
olduğu gibi şartlar, söz konusu özelliklerin oluşmasını sağlar.

Örneğin sakin (ۨر)'dan önceki harf fetheli olursa (ر) tefhîmli yani ka-
lın okunur. Bir önceki harf kesreli olursa (ر)'da tefhîm uygulanmaz.

Sakin (ۨن) harfinden sonra (ل) harfi yer alırsa idğam yapılır. Ama 
.harfi olursa idğam yapılmaz (د)

Dolayısıyla tefhîm, idğam vb. özellikler harflere ait hükümlerden-
dirler.

Bu bölümde tecvidin en önemli kurallarından olan "tefhîm; terkîk; 
idğam; sâkin nun ve mim; med ve kasr" hükümlerini açıklayacağız.

TEFHÎM VE TERKÎK HÜKÜMLERİ

(Arap Lehçesinin Üçüncü Anahtarı)

Daha önce açıkladığımız gibi bu ders, Arap lehçesinin üçüncü 
önemli anahtarı ve en önemli tecvit derslerinden birisidir.

Bu derste harflerin ve harekelerin ne zaman kalın, dolgun ve ne 
zaman ince okunduğunu öğreneceğiz. Bu kuralların uygulanma-
sı çok önemlidir.



57

Tefhîm:

Tefhîm, büyütmek anlamına gelen "tesmîn" kelimesiyle eş anlam-
lıdır. Elbette "tesmîn, maddi boyutuyla şişmanlaştırmak demektir; 
ama tefhîm manevi boyutu işaretle bir şeyin ya da bir kimsenin 
makamını büyütmek manasına gelmektedir.

Tecvitte ise: "Harfin kalın, hacimli ve dolgun okunması" demektir.

Dolayısıyla isti'la tefhîm anlamına gelmez.

Isti'la harfleri de diğer harfler gibi kalın ve tefhîmli okunurlar. 

Tecvitte "tağlîz, tefhîmle aynı manaya gelmektedir; ama teğlîz 
sadece (ل) harfinin kalın okunması hakkında kullanılır.

Terkîk:

Tefhim’in karşıtı olan terkîk; "bir şeyi ince etmek, katılığını azalt-
mak" manasına gelir.

Tecvitte ise "harfin ince ve hacimsiz okunması"na denir.

Dolayısıyla Kur’an'da harf ya da hareke kalın okunduğunda 
tefhîm" ve ince okunduğunda "terkîk" uygulanmıştır demektir.

Uyarı:

Genel olarak şunu bilmekte yarar vardır: Bazı durumlar dışında, 
fethe, zamme ve onların ailesi sayılan medd-i elif ve medd-i vev 
gibi şeyler tefhîmi gerektirir; kesre ve ailesi sayılan ye harfi ve 
medd-i ye terkîki gerektirir.

Isti'la harflerinin tefhîmi hakkında daha önce bilgi verilmişti. Şimdi 
ise sırasıyla diğer harflerin yani (ر), (ل) ve medd-i elifin tefhîm ve 
terkîk durumlarını açıklayacağız.
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HARFİNİN TAĞLÎZ VE TERKÎK DURUMLARI (ل)

 harfinin dolgun ve kalın okunmasına tağlîz denir. Tağlîz tefhîm (ل)
sözcüğü ile aynı manaya gelmektedir.

:Harfinde Tağlîz (ل)

Tağlîz, sadece (َٱلـلَّه) lafzındaki (ل) harfinde söz konusudur. (ل) har-
finden önceki harfin harekesi fethe ya da zamme ( —َُ ) ise  (ل) 
harfi tağlîz ile (kalın); kesre ( −ِ ) ise terkîk ile (ince) okunur.

Örnekler:

Tağlîz

ِإنَّ ٱلـلََّه ُهَو ٱلـلَُّه َٱلـلَّهُُمَّ َٱلـلَُّه

َنۨصُر ٱلـلَِّه َيُد ٱلـلَِّه َأِرنَا ٱلـلََّه َفَرَض ٱلـلَُّه

ُســۨبــَحاَن ٱلـلَِّه َوٱتَُّقوْا ٱلـلََّه َعلََّمُه ٱلـلَُّه َرُسوُل ٱلـلَِّه

Terkîk

ِمۨن َخۨشَيِة ٱلـلَِّه ِفی َسِبيِل ٱلـلَِّه بِٱلـلَِّه لِـلَِّه

ِٱۨسَتِجيُبوْا لِـلَِّه َيِجِد ٱلـلََّه ِبۨسِم ٱلـلَِّه ِفی ٱلـلَِّه

Alıştırmalar:

َوَما َجَعَلُه ٱلـلَُّه ِإلَّ ُبۨشَرٰی ُقۨل َصَدَق ٱلـلَُّه



59

َفــَتـــَوکَّـــۨل َعَلی ٱلـلَِّه ٌق ِمۨن ِعۨنِد ٱلـلَِّه ُمَصدِّ

َٱۨلَحۨمُد لِـلَِّه َربِّ ٱۨلَعاَلِمنَي َنُسوْا ٱلـلََّه َفـــَنِسَيـــُهۨم

َما َقــَدُروْا ٱلـلََّه َحقَّ َقۨدِرِهۦ ُقۨل َأَغۨيَر ٱلـلَِّه َأۨبِغی َربًّا

َولَـــۨو َشۤاَء ٱلـلَُّه َمۤا َأۨشَرکُوْا َبِل ٱلـلََّه َفٱۨعُبۨد

ِبَما َعاَهَد َعَلۨيُه ٱلـلََّه ِتۨلَک َءاَياُت ٱلـلَِّه

ُقِل ٱلـلَُّه يُــۨفِتيُکۨم َولَــــَقۨد َعَفا ٱلـلَُّه َعۨنُهۨم

Harfinde Terkîk (ل)

Lafzatullah dışındaki her yerde (ل) harfinde terkîk uygulanır yani 
ince okunur. (Önemli)

Örnekler:

ُظــُلَماٌت ُسۨلَطاٌن َلٰوُة َٱلصَّ َأۨظَلــَم َصۨلَصاٍل َظـَلــُموْا َخَلــَق

Sorular ve Alıştırmalar:

1- Tecvitte "tefhîm" ve "terkîk" ne demektir?

-harfinde hangi durumda tağlîz uygulanır, örnekle açıklayı (ل) -2
nız.

-harfinde hangi durumda terkîk uygulanır? Örnekle açıkla (ل) -3
yınız.

4- Zümer Suresi'ni 35. ayetten 38. ayetin sonuna kadar okuyu-
nuz. (ل) harfiyle ilgili tağlîz ve terkîk yerlerini belirleyiniz.
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HARFİNİN TEFHÎMİ VE TERKÎKİ (ر)

-harfinin tefhîm ve terkîk yerlerinin teşhisi için aşağıdaki husus (ر)
lara dikkat ediniz:

 harfi harekeli olursa, ondan önceki ya da sonraki harfler (ر) □
dikkate alınmaz.

-harfi sakin olursa bir önceki harfe bakılır. Önceki harf de sa (ر) □
kin olursa, ondan önceki harekeli harfe bakılır ve ondan yardım 
alınır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, başka bir etken durumu de-
ğiştirmedikçe fethe ve zamme tefhîm sebebi, kesre ise terkîk 
sebebidir. Durum değişikliğini gerektiren etkenleri daha sonra 
açıklayacağız.

Şimdi (ر) harfinin tefhîm ve terkîk yerlerine dikkat edelim.

Harfinin "Tefhîm" Yerleri (ر) Örnekler

1 fetheli ya da zammeli ise (ر) ُرَحَمۤاُء َرِحيٌم

2  sakin, ondan önceki harf fetheli (ر)
ya da zammeli ise َٱۨلـــُقۨرَءاُن َيۨرَضٰی

3
-sakin, ondan önceki sakin, sa (ر)
kinden önceki harf fetheli ya da 
zammeli ise

ُخۨسۨر َعۨشۨر

4  sakin ve ondan önceki harf medd-i (ر)
elif ve (و) ise ُنوۨر نَــاۨر
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5
 sakin, bir öncesi vasl hemzesi (ر)
ise (önceki harfin harekesi kesre de 
olsa fark etmez)

ِٱۨرِجُعوِن َربِّ ٱۨرِجُعوِن

6

-sakin, bir sonraki harf isti'la harf (ر)
lerinden biri ise. (Bir kelimede ol-
ması şartıyla durum böyledir,(ر)'dan 
bir önceki harf kesreli bile olsa)

ِفــۨرَقـــٍة ِمۨرَصاًدا

Not: Dördüncü kısım üçüncü kısım kapsamında da değerlendi-
rilebilir, ancak öğrenimde kolaylık olsun diye iki kısım şeklinde 
sunduk.

Tefhîm Yerlerinin Her Birisi İçin Alıştırmalar:

1. Kısım Için Örnekler

نُـــَردُّ َفــَنـــۨعــَمَل َرِحَم َربُّــــَک َربِّ ٱۨلـــَعاَلِمنَي

ٍة َفٱۨســَتــَوٰی ُذو ِمرَّ َفَقَدَرَعَلۨيِه ِرۨزَقُهۥ َفَرَض ٱلـلَُّه

اِزِقنَي َخۨيـــُر ٱلرَّ َولَــُمِلــۨئَت ِمۨنُهۨم ُرۨعًبا لَــَولَـّــۨيَت ِمۨنــُهۨم ِفَراًرا

ُکــلََّما ُرِزُقوْا ُحُرَماِت ٱلـلَِّه َما تَــَذُر ِمۨن َشۨیٍء

َءاُل َهاُروَن وُح يَـــُقوُم ٱلرُّ َغُفوٌر َرِحيٌم

2. Kısım Için Örnekler

ِإَلٰی َمــۨريَــَم َأۨرَسَل َرُسولَـــُهۥ َوَلَسۨوَف يَـۨرَضٰی

َأۨنـــَزَل ٱۨلـــُفۨرَقاَن ُقۨرَءاٌن َمِجيٌد َکــلَّ َوٱۨلـــَقـَمــۨر

َذاِت َأۨلـــَواٍح َوُدُســۨر ُأۨرِسَل ِإلَـــۨيـــِهۨم َفُصۨرُهنَّ
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3. Kısım Için Örnekler

ۨفـــِع َوٱۨلـــَوۨتـــۨر َوٱلشَّ َوُقــۨرَءاَن ٱۨلـــَفـۨجۨر َوٱۨلـــَعۨصۨر

يُــِريُد ٱلـلَُّه ِبُکُم ٱۨلـــُيۨسۨر َوَل ُيِريُد ِبُکُم ٱۨلُعۨسۨر َفَعَلــۨيُکُم ٱلــنَّــۨصۨر

4. Kısım Için Örnekler

َوَما بَـــَلــُغوْا ِمۨعَشاۨر َٱللَّــۨيُل َوٱلــنَّـــَهاۨر ثِـــَياٌب ِمۨن نَاۨر

لَــَعــُفــوٌّ َغــُفوۨر ٱلـلَُّه ُنوۨر َوتَــَوفَّـــَنا َمَع ٱۨلَۨبَراۨر

لَـــَفـِرٌح َفُخوۨر َغــُفوٌر َشُکوۨر َربٌّ َغــُفوۨر

5. Kısım Için Örnekler

ِٱۨرَحۨمُهَما َربِّ ٱۨرَحۨمُهَما ِٱۨرَتَضٰی لِـَمِن ٱۨرَتَضٰی

ِٱۨرتَــۨبُتــۨم ِإِن ٱۨرتَـــۨبُتــۨم ِٱۨرِجۨع َقاَل ٱۨرِجۨع

6. Kısım Için Örnekler

َوِإۨرَصاًدا لِــَمۨن َحاَرَب َکاَنۨت ِمۨرَصاًدا ِإنَّ َربَـّـَک لَـِبٱۨلِمۨرَصاِد

ِكـــَتابًــا ِفی ِقۨرَطاٍس َفــَلَمُسوُه ِمۨن ُکلِّ ِفـۨرَقــٍة ِمۨنُهۨم

Uyarı: Daha önce de belirttiğimiz gibi altıncı kısım sadece bir ke-
limede olursa geçerlidir. Buna göre eğer isti'la harfi bir sonraki 
kelimede olursa, bu durum önceki kelimede bulunan (ر) harfini 
etkilemez. Örneğin:

َأۨنـــِذۨر َقۨوَمَک َفٱۨصِبــۨر َصۨبـــًرا َک ـــۨر َخدَّ َوَل ُتَصعِّ
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Harfinin "Terkîk" Yerleri (ر) Örnek

1 kesreli ise (ر) َأِرنَا ِرَجاٌل

2 sakin, önceki harf kesreli ise (ر) ِمۨريَـــٍة ِفۨرَعۨوُن

3 -sakin, ondan önceki sakin, sa (ر)
kinden önceki harf kesreli ise

ۨکۨر َٱلذِّ ۨحۨر َٱلسِّ

4  sakin ve ondan önceki harf (ر)
medd-i ye (ي) ise

َيِسرۨي َقِديـــۨر

5  harfi (ي) sakin ve ondan önceki (ر)
ise (ye öncesi harf fetheli olsa da) َغــۨيۨر َخۨيۨر

Terkîk Yerlerinin Her Birisi İçin Alıştırmalar:

1. Kısım Için Örnekler

َربَـّــَنۤا َأۨخِرۨجَنا ِمۨنـــَها َل تُـۨدِرُکــُه ٱۨلَۨبَصاُر بَِقَدٍر َمۨعُلوٍم

ِخِر َوٱۨلَمــَلِۤئَکِة َوٱۨلَيۨوِم ٱۨلٰ بَِقَدٍر َما َيَشۤاُء َوٱۨسَتــۨغِفــِر ٱلـلََّه

َفَکۨيَف َکاَن َعَذاِبی َونُــُذِر َياُح تَــَذُروُه ٱلرِّ َمۨت َعَلۨيُکۨم ُحرِّ

َجۤاَءۨتـــَها ِريٌح َعاِصٌف ٌة َأۨو َعَلٰی َسَفٍر َفِعدَّ َونَــَرٰيــُه َقِريـــًبا

2. Kısım Için Örnekler

َويَــۨغِفــۨر َلُکۨم ُذُنوبَــُکۨم ِفی ِمۨريَـــٍة ِمۨنُه َغۨيِر ُأوِلی ٱۨلِۨربَـــِة

يَــۨوٌم َعِسۨر ِکــۨر َفــَهۨل ِمۨن ُمدَّ َوُيِجۨرُکۨم ِمۨن َعَذاٍب

اٌب َأِشـــۨر َكـــذَّ ِسۨحٌر ُمۨسَتِمرّۨ َجَراٌد ُمۨنَتِشۨر
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3. Kısım Için Örnekler

ۨحۨر َما ِجۨئُتۨم ِبِه ٱلسِّ ِفی ِسۨدۨر لِــِذی ِحۨجۨر ۨکِر َأۨهَل ٱلذِّ

4. Kısım Için Örnekler

ِبَما تَــۨعَمـُلوَن َخِبرۨي َوٱلـلَُّه َبِصرۨي َکــۨيٌل َيِسرۨي

َوِإَلی ٱلـلَِّه ٱۨلَمِصرۨي ِإۨن ُهَو ِإلَّ َنِذيۨر َنِذيٌر َوَبِشرۨي

5. Kısım Için Örnekler

َأۨو نُــَردُّ َفـَنـۨعَمَل َغـــۨيــۨر ــۨيـــۨر َکَهــۨيـــَئــِة ٱلطَّ ۨيـــۨر ۨرنَا ِفيَها ٱلسَّ َوَقدَّ

ــۨيــــۨر ُعلِّۨمَنا َمۨنِطَق ٱلطَّ َقاُلوْا َل َضۨيـــۨر ِٱۨسِتــۨعَجالَـــُهۨم بِٱۨلَخۨيـــۨر
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MEDD-İ ELİF'İN TEFHÎM VE TERKÎKİ

Bu ders, Arap lehçesinin üçüncü anahtarı olan tefhîm ve terkîk 
konusunda çok önemli bir konuma sahiptir.

Medd-i elif aslında fethenin devamıdır; tefhîm ve terkîk konusun-
da fethe gibi eliften önce gelen harfe tabidir. Önceki harf tefhîmli 
okunursa elif de tefhîmli okunur; terkîkli okunursa elif de terkîkli 
okunur.

Tefhîm Örnekleri

َطاَب يَـــُد ٱلـلَِّه  َضاِمـــٍر َصاِدِقنَي َراِزِقــنَي

يَــُد ٱلـلَِّه َفـٱلـلَُّه َقــاَل َغاِفـــِر َظالِـــٌم

Terkîk Örnekleri

ُرَکاًما ِإيـــَمانًا ِإۨنَساٍن َمالِــِک ا َفــَلـمَّ َيَشۤاُء

Alıştırmalar:

الِــُموَن َوٱۨلَکاِفُروَن ُهُم ٱلظَّ َفـــَثــمَّ َوۨجُه ٱلـلَِّه َوِمۨن َشــرِّ َغاِســـٍق

َوَلۨم يُــَظاِهُروْا َعَلــۨيُکۨم لَــۨم َيَکــۨد يَــَراَها َوَجَعـــُلوْا لِـلَِّه
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َوُکــلًّ َجَعۨلَنا َصاِلِحنَي َوَأَراُدوْا ِبِهۦ َکــۨيًدا َوَما ٱلـلَُّه بِــَغاِفـــٍل

َوِفــَصالُــــُهۥ ِفی َعاَمــۨيِن ِبَمۤا َأۨنـــَزَل ٱلـلَُّه َهــــٰـَذا َعَطۤاُؤنَا

يُـــَقاُل لَـــُهۥ ِإۨبـــَراِهيُم ُمَطاٍع ثَــمَّ َأِمنٍي اَخَتاِن َعــۨيَناِن َنضَّ

ُيَضاِعُف ِلَمۨن َيَشۤاُء َوَسَقــٰيـــُهۨم َربُّـــــُهۨم ۨنِب َغاِفـــِر ٱلــذَّ

Soru ve Alıştırma:

1- Aşağıdaki kelimelerde (ر) harfi tefhîmli mi terkîkli mi okunur?

َوٱۨذُکــۨر َربَـّــَک َأۨبِصۨرُهۨم َءاَخِريــَن َأۨنــَصاۨر

َربِّ ٱۨرَحۨمُهَما ِمۨرَصاًدا َٱۨلِۨربَـــِة ِبَشَرٍر

َک ــۨر َخدَّ َوَل ُتَصعِّ َيِسرۨي َفــٱۨصِبــۨر َصۨبًرا نَــۨصُر ٱلـلَِّه

2- Enbiya Suresi'ni 24. ayetten 28. ayete kadar okuyunuz ve harf-
lerin tefhîm ve terkîk özelliklerine dikkat ediniz.
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İDĞAM HÜKÜMLERİ

Insan sürekli telaffuzda kolaylığı arar. Şüphesiz bunu sağlama-
nın yollarından birisi harflerde "idğam" yapmaktır.

Ayrı ayrı okumadaki güçlüğü gidermek amacıyla normalde, mah-
reç ve sıfatta tamamen aynı ya da birbirine yakınlığı bulunan iki 
harfte idğam yapılır ve harfin birisi diğerinde gizlenir.

İdğam lugatte "içeri sokmak" anlamına gelir; tecvitte ise "sakin 
harfin atılması ve bir sonraki harfin şeddeli okunması"na denir.

Örnek:

Okunur Yazılır Okunur Yazılır

َقــــتَّـــــَبــيَّـــَن ï َقــۨد تَــَبــيَّـــَن ُقـــلَّــــُهۨم ï ُقــۨل لَــــُهۨم

Atılan sakin harfe "mudğam" (ُمۨدَغۨم ) yani idğam edilen; şeddeli 
sonraki harfe ise "mudğamun fih" (ُمۨدَغٌم ِفيۨه ) yani "kendisinde id-
ğam olunan" denilir.

Asım'ın Hafs Rivayetine Göre İdğam Yerleri

1- Sakin olan harf, aynı cinsten harfte idğam yapılır. Örneğin:

يُــۨدِرۨکُکۨم ِٱۨضِرۨب بِــَعَصاَک َقــۨد َدَخــُلوْا

2- Sakin (ۨب) harfi, (م) harfinde idğam yapılır. Örneğin:

Okunur Yazılır

ــــَعــَنا ِٱۨرَکـــمَّ ï ِٱۨرَکۨب َمــَعـــَنا
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Ancak sakin (م) ,(ب) harfinde idğam olmaz.

3- Şu üç harf birbirinde idğam edilirler: ت – د – ط
Bu gruptan sakin olan birinci harf, kendisinden sonraki aynı grup-
tan olan harfte idğam olur. Örneğin

لَــِئــۨن َبَسۨطَت َقــۨد تَــــَبـــيَّـــَن َودَّۨت َطۤائِــَفــٌة ۤا َأۨثَقــَلۨت َدَعَو ٱلـلََّه َفــَلمَّ

4- Şu üç harf birbirinde idğam edilirler: ث – ذ – ظ
Bu gruptan sakin olan birinci harf, kendisinden sonraki aynı grup-
tan olan harfte idğam olur. Örneğin

ِإۨذ َظــَلۨمـــُتـــۨم ِإۨذ َظــــَلــُموْا يَـــۨلـــَهۨث ذَٰلِـــَک

5- Sakin (ۨق) harfi, (ك) harfinde idğam yapılır. Örneğin: َأَلۨم َنۨخُلــۨقــُکۨم 
6- Sakin (ۨل) harfi, (ر) harfinde idğam yapılır. Örneğin:

َقاَل بَـــۨل َربُـّـــُکۨم ُقــۨل َربِّــی

Ancak sakin (ر), (ل) harfinde idğam olmaz

7- Sakin (ۨن) harfi, (يَـــۨرَمــُلون) yani (ی – ر – م – ل – و - ن) harflerinde 
idğam yapılır. 

Bu kısmın örnekleri "Sakin Nun Hükümleri" dersinde ayrıntılı bir 
şekilde açıklanacaktır.

Uyarı: 

Asım’ın Hafs rivayetinde zikredilen yerler dışında başka idğam 
türü söz konusu değildir. (Dikkat ediniz.)

Buna göre aşağıda verilen örneklerde idğam yapılmamalıdır; el-
bette bunların doğru telaffuzu alıştırma ve çaba gerektirir.
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َل تُـــِزۨغ ُقــــُلوبَــــَنا َٱۨلُمۨضَطـــرَّ َقـــۨد َجۤاَء

ِإۨذ َسِمۨعُتـــُموُه َوِإۨذ َصَرۨفَنا ِإۨذ َزيَّـــــَن

Alıştırmalar:

َيا بُــَنــیَّ ٱۨرَکۨب َمــَعــَنا نَـــۨفٌس َعۨن نَــۨفٍس َأۨو َوَزُنوُهۨم

َما َلۨم َتۨسَتــِطــۨع َعَلـــۨيِه َصۨبًرا ِمۨن لَــُدۨنـــَک َرۨحَمًة ۨت َطۤاِئَفَتاِن َهمَّ

َفَما َرِبَحۨت ِتَجاَرتُـــُهۨم ِمۨن َماِل ٱلـلَِّه َفۨضًل ِمۨن َربِّـــُکۨم

َأَحۨطُت ِبَما َلۨم ُتِحۨط ِبِهۦ ِإۨذَهۨب ِبِکَتاِبی َهــٰـَذا ُقۨل َربِّۤی َأۨعَلُم

لَــَقۨد َتاَب ٱلـلَُّه َعَلی ٱلنَِّبـــیِّ ۨطــُتۨم ِفی ُيوُسَف َفـــرَّ َألَــۨم َنۨخُلــۨقُکۨم

َقــۨد ُأِجيَبۨت َدۨعَوُتُکَما َوَکۨم ِمۨن َمــَلــٍک ِإۨذ َظــَلــۨمُتۨم

َوُقــۨل لَـــُهۨم ِفۤی َأۨنـــُفِسِهۨم َوُقــۨل َربِّ َأۨنـــِزۨلـــِنی ُيۨدِرۨکُکُم ٱۨلَمۨوُت

ۨهُه َل َيۨأِت ِبَخۨيٍر َأۨيَنَما يُــَوجِّ يَــۨنُصُر َمۨن َيَشۤاُء يَــۨلَهۨث َذٰلِــَک

َءاتَـيــٰـــــــُهـــۨم ِمــۨن َفۨضـــِلـــِه َما لَــُهۨم ِمۨن َولِـــیٍّ ُشَواٌظ ِمۨن نَاٍر

Sorular ve Alıştırmalar:

1- Idğamın lügatte ve tecvitteki manasını açıklayınız.

2- Idğamda hangi harfe mudğam denilmektedir?

3- Idğamın faydası nedir?
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4- Aşağıdaki örneklerden hangisinde idğam olur?

َوِإۨذ َصَرۨفـــَنا َوٱۨغِفـــۨر لَـــَنا يَـــۨلـــَهۨث َذٰلِــَک ِإۨذ َزيَّـــَن

َل تُـــــِزۨغ ُقـــُلوبَــَنا َقــۨد َجۤاَء ِإۨرَکۨب َمَعــَنا ِإۨذ َظَلُموْا
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SAKİN (ن) VE TENVİNİN HÜKÜMLERİ

Sakin (ۨن) ve tenvin için kendisinden sonra gelen harfe göre dört 
durum söz konusudur. Her bir durum için ayrı bir hüküm vardır. 
Dört hüküm şunlardır:

1- Izhar 2- Idğam 3- Iklab 4- Ihfa

Bundan sonra sakin (ۨن) dendiğinde tenvini de kapsadığını unut-
mayalım.

1- İzhar

İzharın lügat anlamı "açığa çıkarmak"tır. Tecvitte ise "harfi kendi 
mahrecine göre çıkarmak"tır.

□ Sakin (ۨن), altı boğaz harfinden önce gelirse izhar olur. Yani (ن) 
hiçbir değişikliğe uğramadan normal şekilde mahrecinden çıkarı-
lır. Boğaz harfleri şunlardır: ( ء – ه – ع – ح – غ – خ )

Örnekler ve Alıştırmalar:

Boğaz 
Harfleri

Bir Kelimede Iki Kelimede Tenvinli

ء – ا  يَـــۨنَأۨوَن  ِمۨن َأۨمِرِهۨم  ُکلٌّ َءاَمَن 

ه ِمــۨنـــُهۨم  ِإۨن ُهــَو  َفِريــًقا َهَدٰی 

ع َأۨنَعۨمَت  َمۨن َعِمَل  َسِميـــٌع َعِليٌم 
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ح تَـــۨنِحُتوَن  َفَمۨن َحجَّ  َحِکيٌم َحِميٌد 

غ َفَسُيــۨنِغُضوَن  ِمۨن ِغلٍّ َقۨوًل َغۨيَر 

خ َٱۨلُمــۨنَخــِنـــَقـــــُة  ِمۨن َخۨيـــٍر  َحِکيٌم َخِبرٌي 

İdğam

Idğamın manasını daha önce öğrenmiştik.

□ Sakin (ۨن) harfi, (يَـــۨرَمــُلون) yani (ی – ر – م – ل – و - ن)  harflerinden  
önce gelirse o harfte idğam olur. Yani sakin (ۨن) okunmaz ve son-
raki harf şeddeli okunur.

Şu husussa dikkat edelim: Sakin (ۨن) harfinin idğamı, (يَـــُمـون) yani 
şu dört (ی – م –  و - ن) harfte ğunneli, diğer iki harfte yani ( ل – ر ) 
harflerinde ğunnesizdir.

Ğunne; sakin (ۨن) harfinin şu dört harfte (ی – م – و - ن) idğam oldu-
ğunda sesin genizden çıkarılması ve iki hareke ya da bir medd-i 
elif miktarında uzatılması demektir. Ama şu iki harfte (ل– ر) idğam 
ğunnesiz söylenir ve de uzatılmaz. (Bu, önemli bir husustur.)

Örnek ve Alıştırmalar:

Ğunneli 
Idğam

ی َمۨن يَـــۨهِدی ِإۨن َيۨسِرۨق َءايَـــًة يُــۨعِرُضوْا

م ِمۨن َماٍل َوَمۨن َمــَعــُهۥ َقــَراٍر َمِکنٍي

و َمۨن ُوِجَد ِمۨن َولِـــیٍّ َيۨوَمــِئـــٍذ َواِجَفــٌة

ن َعۨن نَــۨفٍس ِإۨن نَــۨحُن َشۨيٍئ نُــُکــٍر
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Ğunnesiz 
Idğam

ل ِإۨن لَــِبــۨثـــُتــۨم ِمۨن لَـــُدۨنـــَک َمــَتاًعا لَـــُکۨم

ر ِمۨن َربِّــــُکۨم ِمۨن ِربَاِط َمــَثـــًل َرُجًل

:Harfinin İdğamıyla İlgili Noktalar (ن)

1- Sâkin (ۨن) ve (يَـــۨرَمــُلون) harfleri iki ayrı kelimede yan yana gelirse 
idğam yapılır; ancak bir kelimede yan yana gelirse idğam yapıl-
maz ve (ن) harfi izhar olur; şu dört kelimede olduğu gibi: 

ِصۨنـــَواٌن ِقـــۨنــَواٌن بُـــۨنـــَياٌن ۨنـــَيا َٱلــدُّ

2- Şu iki yerde mukattaa harflerinin bir sonraki kelimeye vasl edil-
mesi durumunda (و) harfinden önce gelen sakin (ۨن) izhar olur:

:ayetleri vasl edilirse şöyle okunur يۤس ﴿1﴾ َوٱۨلُقۨرَءاِن ٱۨلَحِکيِم ﴿2﴾

َياِسـيــۤـۨن َوٱۨلـــُقۨرَءاِن ٱۨلــَحِکيِم

:ayeti vasl edilirse şöyle okunur ۤن َوٱۨلــــَقَلِم َوَما َيۨسُطُروَن ﴿1﴾

نُــۤوۨن َوٱۨلـــَقــَلِم َوَما َيۨسُطُروَن

İklab

İklabın lügat manası "bir şeyi değiştirmek; tecvitte "sakin (ۨن) har-
finin (م) harfine dönüştürülmesi" demektir.

□ Iklab, sakin (ۨن) harfinin (ب) harfinden önce yer aldığı durumda 
yapılır. Örneğin: ِمــۨن بَـــۨعِد kelimesi ِمــۨم بَـــۨعِد olarak okunur.

Elbette iklab sonucu oluşan (م) harfi genizden çıkarılır ve bir 
medd-i elif (iki hareke) miktarı uzatılır. (Ğunne ile okunur.)

Örnekler ve Alıştırmalar:
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َفــٱۨنِبـــۨذ َأۨنِبـــۨئـــُهۨم َأۨنِبـــَيــۤاَء ُمــۨنَبـــثًّا

َمۨن بَــَعــَثـــَنا ِمۨن بُــُطوِن ِمۨن بَــۨعِد َفـٱۨنــــَبــَجَسۨت

َسِميــٌع بَــِصرٌي َبِصرٌي بِــٱۨلِعــَباِد َأَمًدا بَــِعيًدا ِمۨن بَـــۨقِلــَها

İhfa

İhfa lügatte "gizlemek" demektir. Tecvitte "sakin (ۨن) harfinin izhar 
ve idğam arası bir şekilde okunmasıdır.

□ Sakin (ۨن) harfi geriye kalan tüm harflerde ihfa olur.

Ihfa yapılırken (ۨن) harfi mahrecinden çıkarılmaz. Yani dilin ucu (ۨن) 
harfinin çıkarıldığı yere değmez; sadece ses genizden çıkarılır. 
(Ğunne yapılır.) Ayrıca ihfa yapılırken bir medd-i elif (iki hareke) 
miktarınca da uzatılır ve daha sonra, (ۨن)'dan sonra gelen harf 
okunur.

□ Ihfa doğru bir şekilde yapılırsa (ۨن) harfi çıkarıldığında bir son-
raki harfin izi zayıf bir şekilde de olsa hissedilir ve sesi duyulur.

Dolayısıyla (ۨن) harfinden sonra yer alan harf, isti'la harflerinden 
olursa ihfa kendine tehfîm hâlini alır. Sonraki harf istifal harflerin-
den olursa sakin (ۨن) harfinin dolgun okunmaması gerekir. (Buna 
dikkat ediniz.)

Örnekler ve Alıştırmalar.

Ihfa 
Harfleri

Bir Kelimede Iki Kelimede Tenvinli

ت َأۨنــــُتۨم َوِإۨن تُـــۨبـــُتــۨم يَــۨوًما تُــۨرَجُعوَن

ث َمــۨنـــُثوًرا ِمۨن ثَــَمــَرٍة َخۨيــٌر ثَـــَوابًا
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ج َأۨنَجۨيــَنا ِإۨن َجۤائَــُکۨم ِلُکلٍّ َجَعۨلــَنا

د ِعۨنــَدُهۨم ِمۨن َداِرِهۨم ِقــۨنـَواٌن َدانِــَيــٌة

ذ َأۨنـــِذۨرُهۨم يَّــِة ِمۨن ُذرِّ يَــِتيًما َذا َمــۨقــَربَــــٍة

ز َأۨنـــَزَل َزكَّــٰيــَها نَــــۨفــًسا َزِکــيَّــًة

س ِإۨنَساٌن َأۨن َسَيُکوُن لَــَياٍل َسِويًّا

ش َأۨنــَشۨأنَا ِمۨن َشرِّ َغــُفوٌر َشُکوٌر

ص يَــۨنُصۨرُکۨم وُکۨم َأۨن َصدُّ ِريــًحا َصۨرَصًرا

ض َمــۨنــُضوٍد ِمۨن َضۨعــٍف َقــۨوًما َضۤالِّــنَي

ط ِقــۨنـَطاٍر ِمۨن ِطنٍي َصِعيًدا َطــِيّــــًبا

ظ ُٱۨنـــُظــۨر َمۨن َظــَلَم ِظـــلًّ َظِليًل

ف َأۨنـــُفَسُهۨم ِمۨن َفـۨضٍل َخالِــًدا ِفيــَها

ق يَــۨنــَقــِلُب ِمۨن َقــۨبــِل َسِميــٌع َقِريٌب

ک َعــۨنُکۨم َمۨن َکاَن َقــۨوًل َکِريــًما
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Sorular ve Alıştırmalar

1- Sakin (ۨن) harfinin ve tenvinin hükümleri nelerdir?

2- Boğaz harfleri hangileridir? Sakin (ۨن) harfi onlarla birlikte oldu-
ğunda hükmü nedir?

3- Sakin (ۨن) harfinde ne zaman idğam uygulanır ve hangi harfler-
de idğam yapılır?

4- Sakin (ۨن) harfinin idğamı kaç çeşittir?

5- Sakin (ۨن) harfinin idğamında müstesna olan kelimeler hangi-
leridir?

6- Sakin (ۨن) harfi hangi harften sonra başka harfe dönüşür? Ör-
nekle açıklayınız.

7- Ğunne ne demektir?

8- Ihfa nedir? Hangi harflerden önce yapılır? Örnek veriniz.

9- Tur Suresi'ni 17. ayetten 28. ayete kadar okuyunuz ve sakin 
.harfinin hükümlerine dikkat ediniz (ۨن)

Ek Alıştırmalar:

تَــــبَّـــۨت َيَدۤا َأِبی لَـــَهٍب َوتَـــبَّ َسَأَل َسۤائِـــٌل بَِعَذاٍب ٰواِقـــٍع

َوٱلَِّذيَن ُهۨم ِمۨن َعَذاِب َربِّــــِهۨم ُمۨشِفُقوَن ۨت ِمۨن َقۨسَوَرٍة َفرَّ

َوُهۨم يَـــۨنَهۨوَن َعۨنُه َويَـــۨنَأۨوَن َعۨنُه ِإِذ ٱۨنَبـــَعَث َأۨشَقٰيـــَها

َسَلٌم ِهَی َحتَّٰی َمۨطَلـــِع ٱۨلَفۨجِر ُدوِر ِإنَُّهۥ َعِليٌم ِبَذاِت ٱلصُّ

ٍة َخۨيًرا يَـــَرُهۥ َفَمۨن َيۨعَمۨل ِمۨثَقاَل َذرَّ َوِإۨن يُــۨهِلُکوَن ِإلَّۤ َأۨنُفَسُهۨم
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َوِمۨن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب َسَيۨصَلٰی نَاًرا َذاَت لَـــَهٍب

َوَأمَّا َمۨن َبِخَل َوٱسَتـــۨغَنٰی ُوُجوٌه َيۨوَمـــِئـــٍذ نَاِعَمٌة

ِصَراَط ٱلَِّذيـــَن َأۨنــَعــۨمَت َعَلۨيِهۨم ِمۨن َشرِّ َما َخَلـــَق

َفَلـــُهۨم َأۨجٌر َغۨيُر َمۨمُنوٍن َتۨصَلٰی نَاًرا َحاِمـــَيـــًة

َوَأۨرَسَل َعَلۨيِهۨم َطـــۨيًرا َأبَابِــيـــَل َکَأنَـّـــُهۨم ُحُمــٌر ُمۨسَتــۨنــِفــَرٌة

يـــٍل تَـــۨرِميـــِهۨم ِبِحَجاَرٍة ِمۨن ِسجِّ َوَأۨنَت ِحلٌّ بِـــَهـــٰـَذا ٱۨلـــَبـــَلـــِد

َوِجۤیَء يَــۨوَمــِئــٍذ ِبَجَهــنََّم َيۨوَمــِئــٍذ يَــَتــَذکَّــُر ٱۨلِۨنَساُن

لِـلَِّه ٱۨلَۨمُر ِمۨن َقـــۨبُل َوِمۨن بَــــۨعُد َويَــۨوَمــِئــٍذ يَــۨفَرُح ٱۨلُمۨؤِمُنوَن

الِــِمنَي َمۨت َأۨيِديـــِهۨم َوٱلـلَُّه َعِليٌم بِــٱلظَّ َولَــۨن يَــَتَمــنَّــۨوُه َأبَــًدا ِبَما َقــدَّ
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SAKİN (م) HARFİNİN HÜKÜMLERİ

Sakin (ۨم) harfi için kendisinden sonra gelen harften dolayı üç du-
rum söz konusudur. Her durum için bir hüküm vardır. Hükümler 
şunlardır:

1- Idğam 2- Ihfa 3- Izhar

İdğam

Sakin (ۨم) harfi sadece (م) harfinde idğam olur.

Sakin (ۨم) harfi okunmaz; sonraki (م) harfi şeddeli okunur.

Şeddeli (م) harfi "ğunne"li okunur. (Genizden çıkarılır ve iki hare-
ke miktarı uzatılır.)

Örnek ve Alıştırmalar:

ُکۨنـــُتــۨم ُمۨؤِمِننَي ُکۨنـــُتۨم ِمۨن َقـــۨبِلـــِهۦ َأۨهَلۨکــَتـــُهۨم ِمۨن َقـــۨبــُل

َفـــِإَذا ُهۨم ُمۨبــِصُروَن ِإنَـّــُهۨم ُمَلُقوْا َربِّــــــِهۨم َقاَل ِإنَـّــُکۨم َماِکــُثوَن

َأنَـّــُهۨم ُمۨهَتـــُدوَن َأۨنــــُتۨم ُمۨسِلُموَن َأۨنــــُتۨم ُمــۨعــِرُضوَن

لَـــُهۨم َمــۨغـِفـــَرُة ُهۨم ِمۨنــَها َيۨضَحُکوَن َوِمۨثَلـــُهۨم َمَعـــُهۨم
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İhfa

Sakin (ۨم) harfinden sonra (ب) harfi gelirse ihfa olur. Bu ihfa, ğun-
neli okunur. (Genizden çıkarılır ve iki hareke uzatılır.)

Sakin (ۨم) harfi (ب) harfinde şu şekilde ihfa yapılır:

Sakin (ۨم) harfi iki hareke uzatılır ve daha sonra (ب) harfi okunur. 
Sakin (ۨم) harfi uzatılarak okunduğunda dudaklar birbirinden az 
miktarda aralanır.Yani tamamen kapatılmaz.

Sakin (ۨن) harfinin ve tenvinin iklabından oluşan (م) harfinden son-
ra (ب) harfi gelirse aynı hükmü taşır ve ihfa olur. Yani sakin (ۨن) 
harfinin iklabı ve sakin (ۨم) harfinin ihfası aynı şekilde söylenir.

Örnek ve Alıştırmalar:

َوُهۨم بَاِرُزوَن ۨلـــَناُهۨم ُجُلوُدُهۨم بَـــدَّ ِإنَـّـــُهۨم بَاُدوَن

َتۨرِميــِهۨم ِبِحَجاَرٍة ُهۨم َبَدُءوُکۨم َأۨنـــُتۨم ِبِهۦ ُمۨؤِمُنوَن

Okunur Yazılır Okunur Yazılır

لَــــُهۥ َفَمۨم بَـــدَّ ï لَــــُهۥ َفــَمۨن بَـــدَّ ِمـــۨم بَـــۨعِد ï ِمۨن بَـــۨعِد

ِبُکلِّ َشۨيِئۨم َبِصرٌي ï ِبُکلِّ َشۨيٍئ َبِصرٌي َأَمَدۨم بَـــِعيًدا ï َأَمًدا بَـــِعيًدا

ِمـــۨم بُـــُيوتِـــُكۨم ï ِمـــۨن بُـــُيوتِـــُكۨم َخِبرُيۨم ِبَما ï َخِبرٌي ِبَما

İzhar

Sakin (ۨم) harfinden sonra (ب - م) dışında bir harf gelirse izhar olur. 
Yani normal olarak mahrecinden söylenir; uzatma ya da başka 
hiçbir değişiklik yapılmaz. 
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Sorular ve Alıştırmalar

1- Sakin (ۨم) harfiyle ilgili kaç hüküm vardır, açıklayınız.

2- Sakin (ۨم)'in hükümlerinden kaçında ğunne vardır? Örnekle 
açıklayınız.

3- Tur Suresi'ni 17. ayetten 28. ayete kadar okuyunuz ve sakin (ۨم) 
harfinin hükümlerini uygulayınız.

Ek Alıştırma:

َأَلۤ ِإنَـّـــُهۨم ِمۨن ِإۨفِکــِهۨم لَـــَيـــــُقوُلوَن َألَــۨم َنۨشَرۨح لَـــَک َصۨدَرَک

َٱلَـّـــِذيــَن ُهۨم ِفی َغۨمَرٍة َساُهوَن َألَــۨم يَــۨعَلـۨم بِــَأنَّ ٱلـلََّه يَــَرٰی

َٱلَـّــِذيَن ُهۨم َعـۨن َصَلتِـــِهۨم َساُهوَن ِإنَـّـــَها َعــَلـــۨيِهـۨم ُمــۨؤَصَدٌة

َألَــۨم تَــَر َکــۨيَف َفـــَعــَل َربُـّـــَک بِـــَأۨصَحاِب ٱۨلِفيــِل



81

MED VE KASR HÜKÜMLERİ

Bu konu, tecvidin önemli ve güzel konularından biridir. Hükümle-
rin uygulanması, tilavete önemli ölçüde güzellik katar.

□ Med: Sözlükte "eklemek ve ziyade etmek" demektir. Tecvitte 
"med harflerinde sesin normalden daha fazla uzatılması"na denir.

□ Kasr: "Kısaltmak" demektir ve meddin karşıtıdır. Tecvitte ise 
"med harfinin normal miktarda uzatılması" demektir.

□ Med harfinin normal miktarı, iki harekedir.

Med harflerinden yani medd-i elif, medd-i (و) ve medd-i (ی)'den 
sonra  hemze (ء) ya da sükun olursa med harfi normal halinden 
daha fazla uzatılır. Demek ki: 

Meddin iki sebebi vardır: Hemze ve sükun. Bu ikisine "sebeb-i 
med" denir.

Not: Şedde de harflerinden birisi sakin olduğu için med sebeple-
rinden sayılır.

Örnekler: 

ِجۤیَء َقالُـــۤوْا ِإنَّا ُسۤوُء ِإنّــــۤا َأۨنـــَزۨلَنا َجۤاَء

َضۤالِّـــــنَي ُمــۨؤِمــِنيـۤــــۨن ُمــۨفِلُحۤوۨن ِحَسۤاۨب َن َءۤاۨلٰ

الۤــــۤم ï َألِـــۨف َلۤۨم ِمـيــۤـۨم َيۨعَلـــُمۤوۨن ــۤونِّی َأتُــَحۤاجُّ ِفۤی َءاَياتِـــَنا
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MED ÇEŞİTLERİ VE UZATMA MİKTARLARI

1- Medd-i Muttasıl (Bitişik Med)

Med harfi ve med sebebi olan hemze aynı kelimede bir arada 
bulunursa ona medd-i muttasıl veya medd-i vacib denir.

□ Medd-i muttasıl, tabii meddin iki ila iki buçuk katı uzatılır. Ör-
neğin:

لَـــَتــــُنۤوُء ُسۤوُء َٱۨلَمَلۤئِــَکــُة ُأولَــــــٰۤــــِئَک َتَشۤاُء

َجۤاَء َخِطيـۤــــــَئــًة ِجيـۤــَئ ِسيــۤــــــَئۨت لِـــَيُسۤوُءوْا

Alıştırmalar: Med yerlerini belirleyiniz.

َفـــُکـــُلوُه َهــِنيــًئا َمـــِريــــــًئا وُء ــُهــُم ٱلسُّ َل يَـــَمسُّ

وأٰی ثُــمَّ َکاَن َعاِقـــَبـــَة ٱلَـّـــِذيــَن َأَساُءوْا ٱلسُّ

ُأولَـــــِئَک َعَلٰی ُهًدی ِمۨن َربِّــــِهــۨم َوُأولَـــــِئَک ُهـُم ٱۨلُمــۨفِلُحوَن

ُعوَن اِء لَـــَعـــلَّـــُهۨم يَـــَتــَضرَّ رَّ َفــَأَخۨذنَاُهۨم بِــٱۨلَبۨأَساِء َوٱلضَّ

َأۨو َجاَء َأَحٌد ِمۨنُکۨم ِمَن ٱۨلَغائِـــِط َأۨو لَــــٰـَمۨسُتــُم ٱلنَِّساَء

2- Medd-i Munfasıl (Kopuk Med)

Med harfi kelimenin sonunda ve (med sebebi olan) hemze de 
sonraki kelimenin başında olursa medd-i munfasıl olur.

□ Medd-i munfasıl, medd-i muttasıl gibi tabii meddin iki ila iki bu-
çuk katı uzatılır.
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1. Nokta: Asım’ın Hafs rivayetine göre medd-i munfasıl normal 
(iki hareke) şekilde de okunabilir. Bunun için buna "medd-i caiz" 
de denilmektedir.

2. Nokta: Medd-i munfasıl, medd-i muttasıl miktarında ya da on-
dan daha az uzatılabilir. Ama ondan daha fazla uzatılmamalıdır.

Örnekler:

َوٱۨحَفـُظۤوْا َأۨيَمانَــُکۨم َأَحُدُهَمۤا َأۨبَکُم َلۤ َأۨسَئُلُکۨم َلۤ ِإلَــٰـــَه ِإلَّ ٱلـلَُّه

ِإۨن َأۨدِرۤی َأَقــِريٌب ُيوِحۤی ِإلَــیَّ َربِّــی َقاُلۤوْا ِإنَـّـا َأۨخَبــُتۤوْا ِإَلٰی َربِّـــِهۨم

Alıştırmalar: Med yerlerini belirleyiniz. 

َأَيۨحَسُب َأۨن َلۨم يَــَرُهۥ َأَحٌد َيا َأيُّـــَها ٱلنَّاُس ٱۨعــُبُدوْا َربَـّــُکۨم

َوَل ُيۨشِرُک ِفی ُحۨکِمِهۦ َأَحًدا َوَما ُأوِتيــُتۨم ِمَن ٱۨلــِعۨلِم ِإلَّ َقِليًل

َها َأۨنـــُتۨم َهــٰــُؤَلِء ُتۨدَعــۨوَن َيا َأيُّـــَها ٱلَـّــِذيَن َءاَمــُنوْا ُقوْا َأۨنـــُفَسُکۨم

ُض َأۨمِری ِإَلی ٱلـلَِّه َفَسَتــۨذُکـُروَن َما َأُقوُل لَــُکۨم َوُأَفوِّ

Medd-i Arız (Geçici Med)

Med harfinden sonra arızî sükun (yani kelimede vakfetme ve dur-
ma sonucu ortaya çıkan geçici sükun) gelirse, medd-i arız olur.

□ Medd-i arız, normal meddin en fazla üç katı uzatılır.

Örnekler:
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ِکَتۤاۨب ï ِکَتاٌب َٱۨلَۨبَصۤاۨر ï َٱۨلَۨبَصاَر َٱۨلِحَسۤاۨب ï َٱۨلِحَساُب

ُتوَعُظۤوۨن ï ُتوَعُظوَن َٱۨلُمۨفِلُحۤوۨن ï َٱۨلُمۨفِلُحوَن َأِطيُعۤوۨن ï َأِطيُعوِن

َکـــِثيــۤــــۨر ï َکِثرٌي َکاِفِريـۤـۨن ï َکاِفِريَن ُمۨؤِمِنيـۤـۨن ï ُمۨؤِمِننَي

Alıştırmalar: Med yerlerini belirleyiniz.

َفَسۨوَف تَـــۨعــَلُموَن َوَکِثرٌي ِمۨنُهۨم َساَء َما يَــۨعــَمُلوَن

َوتَـــَوفَّـــَنا َمــَع ٱۨلَۨبــــَراِر َل يُــِضيـــُع َأۨجَر ٱۨلُمۨحِسِننَي

ِإنَـّا لَــــَنــَريــٰــَها ِفی َضَلٍل ُمِبنٍي ُدوِر تَــۨعَمی ٱۨلُقـــُلوُب ٱلَـّــِتی ِفی ٱلصُّ

ِإنِّی لَــَک ِمَن ٱلنَّاِصِحنَي ِإنَـّــَک لَـــَغِویٌّ ُمِبنٌي

َولَـــٰـِکنَّ ٱۨلــُمَناِفِقنَي َل يَـــۨعــَلــُموَن َيا َقۨوِم ٱتَّـــِبــُعوْا ٱۨلُمۨرَسِلنَي

Medd-i Lazım (Kalıcı Med)

Med harfinden sonra şedde veya lazım sükun(hem vakfedildiğin-
de hem de geçildiğinde okunan sükun) gelirse medd-i lazım olur. 
Şeddeli harflerdeki sükun, lazım sükundur.

□ Medd-i lazım, normal meddin üç katı uzatılır. Ne az ne de çok 
uzatılmaz.

Örnekler:

ۤونِّــی َأُتَحۤاجُّ ۤافَّاِت َوٱلصَّ َٱۨلَحۤاقَّـــُة َضۤالِّــنَي َن َءۤاۨلٰ
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َألِـــۨف َلۤمِّـيــۤـۨم
 ï َألِـــۨف َلۤۨم ِمـيــۤـۨم ï الۤــــۤم الۤــــر ï َألِـــۨف َلۤۨم َرا

يـۤـــۨم َطا ِسيــۤـــــمِّ
 ï َطاِسيـۤــۨن ِميـۤـۨم ï طـسـۤـــــۤم ُنۤوۨن َوٱۨلـــَقـَلِم

 ï ۤن َوٱۨلَقـَلِم

Alıştırmalar: Med yerlerini belirleyiniz.

َفــٱۨذُکُروْا ٱۨسَم ٱلـلَِّه َعَلــۨيَها َصَوافَّ الــمــر الـمص

َن َوَقــۨد ُکــۨنُتــۨم ِبِه َتۨسَتــۨعِجُلوَن َءاۨلٰ َن َوَقــۨد َعَصۨيَت َقــۨبُل َءاۨلٰ

امَّـــُة ٱۨلُکــۨبَرٰی َفـــِإَذا َجَأَءِت ٱلطَّ تَـــۨهَتــــزُّ َکــَأنَـّــها َجانٌّ

ُقـــۨل َأَفــَغــۨيَر اللَّـِه َتۨأُمـُرونِّي َوَما َأۨدَراَک َما ٱۨلَحاقَّـــُة

ۨلِم َکافَّــًة َيا َأيُّـــَها ٱلَـِّذيَن َءاَمُنوْا ٱۨدُخُلوْا ِفی ٱلسِّ َأۨوَدۨيٍن َغــۨيَر ُمَضارٍّ

Medd-i Lin

Lin harfinden sonra sükun gelirse medd-i lin olur. Lin harfleri ken-
disi sakin önceki harfi fetheli olan (و) ve (ی) harfleridir.

□ Medd-i lîn, medd-i arız kadar uzatılır.

□ Medd-i lîni uygularken (و) ve (ی) yerine bir önceki fetheyi uzat-
mayalım. (Buna dikkat edelim.)

Örnekler:

ۨح َفَروۨۤ ï َفَرۨوٌح ۨء َسوۨۤ ï َسۨوٍء ۨم َقــوۨۤ ï َقــۨوٌم

ُقَريـۨۤـۨش ï ُقَرۨيٍش ِإلَـــــيـۨۤـــــۨک ï ِإلَــۨيَک ۨم يَـــوۨۤ ï يَــۨوَم
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يـۨۤـــــۨف ïَوالصَّ ۨيِف َوالصَّ ۨن َل َيۨخَفـوۨۤ ï َل َيۨخَفۨوَن ــيـۨۤــــۨر َٱلطَّ ï ــۨيُر َٱلطَّ

کـۤـهــيعـۤـۤص ï َکۤاۨف َها َيا َعۨيۤــــۨن َصۤاۨد

حۤم عـۤسـۤــــۤق ï َحا ِميـۤـۨم َعــۨيۤـــــۨن ِسيـۤــــۨن َقـــۤاۨف

Alıştırmalar:

ذَٰلِـَک ٱۨلــِکَتاُب َل َرۨيَب َمَتاًعا ِإَلی ٱۨلَحۨوِل َقاُلوْا َل َضۨيَر ـۨيــَر َوتَــَفــقَّــَد ٱلطَّ

َفَل َتۨخَشُوْا ٱلنَّاَس َوٱۨخَشۨوِن يُـۨؤِمُنوَن ِبَما ُأۨنــــِزَل ِإلَـــۨيَک

Sorular ve Alıştırmalar

1- Med ve sebeb-i med ne demektir?

2- Med miktarı, medd-i muttasılda mı yoksa medd-i munfasılda 
mı daha uzundur? Sebebini açıklayınız.

3- Surelerin başında gelen mukattaa harflerinde med türlerini ve 
med sebeplerini belirleyiniz.

4- Neml Suresi'ni 82. ayetten 88. ayete kadar okuyunuz ve med 
yerlerine dikkat ediniz.

Alıştırma:

Aşağıdaki kelimelerde med türünü belirleyiniz ve kelimeyi dikkat-
le okuyunuz.

َٱۨلِۨبَکاِر َسۤائِــَبــٍة ُيَشۤاقُّوَن َءابَۤائَـــَنا بَــِنۤی َءاَدَم

ُقۤوْا َأۨنـــُفَسُکۨم َما َل تَــَروۨۤۨن َدۤابَـّـــــًة ُيۨؤِمُنۤوۨن ِمۨن َخۨوٍف
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KUR’AN’DA SEKTE

Sekte "vakfe, durmak" manasına gelmektedir. Tecvitte ise "Kur'-
an'ın tilaveti esnasında nefes almadan bir müddet durup ve yeni-
den aynı nefesle tilavete devam edilmesi" demektir.

Asım'ın Hafs Rivayetine Göre Sekte Yerleri

Caiz Sekte:

Hakka Suresi 28. ayet َمـالِـــَيـــۨه ﴿28﴾ َهــَلــَک 

 kelimesine (َهــَلــَک) harfini (ه) kelimesinde bulunan sakin (َمالِـــَيـــۨه)
vasl ederken idğam ya da izhar yapmak caizdir. Izhar yapıldığın-
da yumuşak bir sektenin yapılması kaçınılmazdır. 

Elbette (َمالِـــَيـــۨه) kelimesi üzerinde vakfetmek, vasl etmekten daha 
iyidir.

Vacib Sekte:

1 ِعَوًجا ﴿1﴾ َقـــيًِّما 
Kehf Suresi, 1. Ayet
Vakf ve sekte halinde (ِعــَوًجا) kelimesi 
.okunur (ِعــَوَجا)

2 َمــۨرَقـــِدنَا ﴿52﴾ َهــٰـَذا  Yasin Suresi, 52. Ayet.

3 َمۨن ﴿27﴾ َراٍق  Kıyamet Suresi, 27. Ayet

4 َبۨل ﴿14﴾ َراَن  Mutaffifin Suresi, 14. Ayet
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□ Yukarıdaki ayetlerde sekte yapılmadığı takdirde ayetin manası-
nın değişme ihtimali vardır.

□ Sayılanların dışında kıraatte sekte yapılması doğru değildir.

TİLAVET SECDESİ

Tilavet Secdesi: Kur’an-ı Kerim’de dört ayette, ayetin tamamı-
nın okunması ya da duyulması durumunda, okuyan ya da duyan 
kimsenin bir secde yapması gerekmektedir. Secdenin ertelen-
mesi caiz değildir. Ertelendiği takdirde, mutlaka sonradan yerine 
getirilmelidir.

Tilavet Secdesini Gerektiren Ayetler:

1 Secde Suresi, 15. ayet ِإنَـّــَما يُـــۨؤِمــُن بَِئاَياتِـــَنا...

2 Fussilet Suresi, 37. ayet َوِمۨن َءاَياِتِه ٱلَـّــۨيُل َوٱلـــنَّــَهاِر... 

3 Necm Suresi, son ayet َفٱۨسُجُدوْا...

4 Alak Suresi, son ayet َکلَّ َل تُــِطــۨعُه...

Açıklamalar:

1) Içinde farz (=tilavet) secdesi bulunan surelere َعــَزاِئۨم "Azaim" 
denir.

2) Ayetin tamamının okunması ya da dinlenmesi durumunda sec-
de farz olur. Ayetin bir kısmının okunması ya da dinlenilmesi du-
rumunda secde gerekmez.

3) Insan secde ayetini dinlerken kendisi de okursa, iki secde yap-
malıdır. Elbette secdenin farz olmasının şartlarından birisi iste-
ğerek dinlemek ve sesin anlaşılır olmasıdır. Gayriihtiyari olarak 
duyması veya anlaşılmayacak şekilde işitmesi durumunda secde 
farz olmaz.
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4) Namaz dışında secde hâlinde iken secde ayetini okur veya onu 
dinlerse, başını secdeden kaldırıp yeniden secde etmesi gerekir.

5) Secde ayetlerini televizyon, hopörlör, radyo vb. şeyden duyar-
sa canlı yayın değilse tilavet secdesi gerekmez. Ama yayın canlı 
olursa dinleme durumunda secde gerekir.

6) Ölüye dokunma guslü alması gereken kimse, tilavet secdesi 
gerektiren sureleri okuyabilir.

7) Tilâvet secdesi yenecek ve giyilecek şeyler üzerine yapılmaz. 
Ama namazda yapılan secde için gerekli örneğin kıbleye yönel-
mek ve abdestli olmak gibi diğer şartların gözetilmesi gerekmez. 

8) Tilâvet secdesi edilirken zikir edilmese bile, alnın secde ni-
yetiyle yere koyulması yeterlidir. Tilâvet secdesinde herhangi bir 
zikir söylemek müstehaptır

9) Cünüp ve haiz kimselerin secde ayeti bulunan sureleri hatta 
bir kelimesini bile okumaları caiz değildir.

10) Farz namazlarda tilâvet secdesi bulunan dört azaim sureden 
biri kasıtlı olarak okunursa, namaz batıl olur.

Sorular ve Alıştırmalar

1- Sekteyi tanımlayınız ve vakf ile farkını açıklayınız.

2- Sektenin çeşitlerini ve yerlerini açıklayınız.

3- Tilavet secdesi olan dört sureyi sayınız.

4- Tilavet secdesiyle ilgili açıklamalar bölümünde yer alan 10 hü-
kümden en az iki hükmü açıklayınız.
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İmam Cafer Sadık'ın (a.s) Kur'ân 
Tilavet Ederken Okuduğu Dua

Kitabımızı Imam Cafer Sadık’tan (a.s) nakledilen derin içe-
rikli bir duayla sonlandırıyoruz. Imam (a.s) Kur’an’ı eline alıp 
tilavete başlarken önce şu duayı okurdu:

َأللَّــُهمَّ ِإنِّـــۤي َأۨشَهُد َأنَّ َهـٰــَذا ِكـَتاُبَك اۨلُمۨنَزلُُ ِمۨن َعۨنِدَك َعَلٰي َرُسوِلَك 

ــِد ۨبــِن َعۨبــِد اللَّـــِه َوَكَلُمــَك النَّاِطــُق َعَلــٰي ِلَســاِن نَِبـــيِّــــَك َجَعۨلَتـــُه  ُمَحمَّ

َهاِدًيا ِمۨنَك ِإَلٰي َخۨلِقَك َوَحۨبًل ُمـــتَِّصًل ِفــــيَما بَـــۨيَنـــــَك َوبَــــۨيَن ِعَباِدَك.

ِفـــيِه  َنَظــِري  َفاۨجَعــۨل  َأللَّــــُهمَّ  َوِكَتابَــَك.  َعۨهــَدَك  َنَشــۨرُت  ِإنِّـــــي  َأللَّــــُهمَّ 

ــِن  ِعَبــاَدًة َوِقَرۤاَءتِــي ِفـــيِه ِفۨكــًرا َوِفۨكــِري ِفـــيِه ِإۨعِتَبــاًرا َواۨجَعۨلِنــي ِممَّ

اتَّـــــَعَظ بِــَبــــَياِن َمَواِعِظــَك ِفـــيِه َواۨجَتــــــــَنَب َمَعاِصَيــَك َوَل َتۨطَبـــۨع ِعۨنــَد 

ِقَرۤاَءتِــي َعَلــٰي َســۨمِعي َوَل َتۨجَعــۨل َعَلــٰي َبَصــِري ِغَشــاَوًة َوَل َتۨجَعــۨل 

ِقَرۤاَءتِــي ِقــَرۤاَءًة َل َتَدبُـّــَر ِفـيــــَها بـَـِل اۨجَعۨلِنــي َأَتَدبَـّــــُر َءاَياتِــِه َوَأۨحَكاِمــِه 

َءاِخــًذا ِبَشَرايِـــــــِع ِديــــِنَك َوَل َتۨجَعــۨل َنَظــِري ِفيــِه َغۨفَلــًة َوَل ِقَرۤاَءتِــي 

ِحيــُم. ُؤوُف الرَّ َهــَذًرا ِإنَـّــَك َأۨنــَت الــرَّ
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Anlamı:

Allah'ım! Şehadet ederim ki, bu senin tarafından peygambe-
rin Muhammed b. Abdulah'a nazil olan kitabın ve Peygam-
berinin dilinden konuşan kelamındır; sen onu kendi tarafın-
dan yaratıklarına hidayet edici ve kendinle kulların arasın-
daki muttasıl ip kıldın. 

Allah'ım! Ben senin ahdini ve kitabını açtım. Allah'ım! Benim 
ona bakışımı ibadet, onu okumamı düşünce, onun üzerin-
de düşünmemi ibret alma kıl. Beni onda verdiğin öğütlerden 
öğüt alanlardan, günah saydıklarından sakınanlardan kıl. 
Onu okurken kulağımı mühürleme, gözüme perde çekme, 
okumamı içinde düşünme olmayan bir kıraat etme. Beni 
onun ayetleri ve hükümleri üzerinde düşünen, dininin hü-
kümlerini alıp kabul eden biri eyle. Benim ona bakışımı gaf-
let ve kıraatimi boş etme. Gerçekten sen şefkatli ve merha-
metlisin.(1)

َوَءاِخُر َدۨعَويـٰـــــَنۤا َاِن ٱۨلَحۨمُد لِـلَِّه َربِّ ٱۨلـــَعاَلِمنَي

Son Çağrımız; "Âlemlerin Rabbine hamdolsun." demektir. 

1- Biharu'l-Envar, c. 89, s. 206.
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