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YaYıncının Ön SÖzü

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

Tecvid ilmi, İslam 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 kitap tecvid ilmine giriş niteliği taşır. Bu ilmi ilk kez oku-
yanlar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla şu hususlara dikkat edil-
miştir: 

□ 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.

□ Derslerde ek alıştırmalara yer verilmiştir. Böylece öğrenci ken-
dini deneyebilir ve geliştirebilir.

□ Kolaylık olsun diye tecvid ilminin bütün konularına değinilme-
miştir. Ancak değinilen konuların iyi bir şekilde öğrenilmesi için 
gereken yapılmıştır. 

Elinizdeki bu eser daha önce Elifba kitabıyla birlikte basılmış-
tı. Ancak hem içeriği ve hem de sayfa düzeni yeniden gözden 
geçirildi. Kimi yerlerde eklemeler de yapıldı; özellikle konuların 
sonuna sorular ve alıştırmalar eklendi. Böylece  müs takil bir ki-
tap olarak basıma hazırlandı. Tüm bu aşamalarda emeği geçen 
kardeşlerimize teşekkürü borç biliyoruz. 
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Tüm eğitimcilere konu sonundaki sorular ve alıştırmalar bölümü-
nü dikkate almalarını ve sınıfta bu bölümün işlenmesini sağlama-
larını tavsiye ediyoruz. Ayrıca öğrencilerin durumu göz önünde 
bulundurularak bir konu bir kaç ders  te işlenebilir. 

Tecvid öğrenmek is teyen Kur'an öğrencilerine faydalı olması ve 
kıyamette Kur'an'ın hepimize şefaatçi olması umuduyla...

Kevser
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Tecvid

Tecvid, bir harfi bütün açılardan doğru şekilde telaffuz etmektir.

Benzer Harfler BirBirinden nasıl ayırT edilir?

Arapça'daki harflerin bir çoğu, isim olarak birbirlerine benzedikle-
ri için onları birbirinden ayırt etmek gerekir. Bu da harfleri doğru 
bir şekilde telaffuz etmekle mümkündür. Beş gruba ayrılan bu 
harflerin arasındaki fark şunlardır:

1- Elif ve Eyn Harfleri ( ع- ا ): 
Hemze ve elif denen birinci harf (ا - ء) Türkçe'deki gibi sade bir 
şekilde okunur. Ancak ikinci yani eyn harfi (ع) okunurken, ses 
boğazda biraz boğularak çıkarılır. 

Alıştırma:

َأَمــــــــَر َعـــــــِلــــَم َعــــِلـــيٌم َألِـــيــٌم

َعـــَجــــــٌل َأَجــــٌل َعـــــــــۨبـــُد ٱلــــلَّـــِه َأۨمــــُر ٱلــلَِّه

َجـــــَعــــــَل َســــــَئـــــــَل َعـــَلـــٰي ِإَلٰي

بَــــــاَع َجــــــۤاَء ِإلَــــــۨيــــــُكــــــۨم َعــــــَلــــــۨيــــــُكـــۨم

2- Te ve Tâ Harfleri (ط - ت ): 

Birinci harf (ت), Türkçe'deki "t" harfi gibi sade ve ince, ikinci harf 
ise (ط) kalın ve dolgun bir sesle okunur.

1. DERS
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Alıştırma:

تَـــــِبــــَعَطــَبــَعَأۨتــــَرابًاَأۨطــــَراَف

ـــاُغــــوِت ــــاِرُقَٱلــــتَّـــــابُـوِتَٱلطَّ تَـــاِرٌكَٱلطَّ

تَـــاَرًةَطــاَعــــٌةَطـــــــۤائِـــــٌفتَــــابِـــــٌع

َٱلــِتّــــيـــِنَٱلـّطـِـــيــــــِنتَـــاَبَطـــاَب

3- He ( هـــــ - ح ) Harfleri: 

Birinci harf (ح) okunurken ses boğaza sürülerek çıkarılır; ikinci 
harf (هــــــ) ise aynı Türkçe'deki "h" harfi gibi sade bir şekilde okunur.

Alıştırma:

َهـــَربًـــــا َحـــۨرٍب َهـــاِمــَدًة َحــــاِمـــَدًة

َرِهــــــيـــٌن َرِحــــيـــــــٌق َســــَهـــــٌر ِســۨحــــــٌر

ًها ُكـــرۨۨ َســـــــۨبــًحا َرۨهــــــَبــــًة َرۨحــَمــــًة

4- Se, Sin ve Sâd Harfleri (ص- س- ث): 

Birbirine benzeyen bu üç harfin arasındaki fark şudur: "Se" harfi 
 aynı Türkçe'deki (s) harfi gibi ,(س) ince ve peltek; "sin" harfi ,(ث)
sade ve ince bir sesle; sâd harfi (ص) ise, kalın ve dolgun bir sesle 
okunur.
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Alıştırma:

َســـــــَلـــــــًماَســـــــۤاَءُســـــــِئـــــــَلَســــــــۨل

َســـاِدُستَـــــــِســـيــــُرُســــــــنَّـــــــٌةَســـــــاِرٌب

ثَـــــــَواَبثَـــــــُقـــــــلــَـۨتثُـــــمََّســـاِجــــًدا

ِمـــــــۨثـــــــَقـــاِلثُــــــــــــــُلــــُثتَــــــــــۨثـــــــِريَبثِـــــــَياٌب

َقـــــــَصَصلَـــــــَصـــاِدٌقَصـــَدَقَكـــــــِثــرًيا

نَـــــــَواِصــــيِصـــَراَطُصـــوَرٍةُصـــُحــــُف

5- Zel, Ze, Zâd ve Zâ Harfleri (ظ- ض- ز- ذ): 

Birbirine benzeyen bu dört harfin okunuşu ise şöyledir: "Zel" harfi 
-aynı Türkçe'deki "z" harfi gibi nor (ز) ince ve peltek; "ze" harfi (ذ)
mal ve keskin okunur.

"Zâd" harfi (ض), dilin yan tarafı sağ veya sol üs t azı dişlerine do-
kundurularak kalın ve dolgun bir sesle okunur.

"Zâ" harfi (ظ) ise zel harfi (ذ) ile aynı mahreçten çıkarılıp peltekli 
okunur; bu ikisi arasındaki tek fark "zâ" (ظ) harfinin kalın, "zel" (ذ) 
harfinin ise ince okunuşudur.

Alıştırma:

نُـــــُذِرَهــٰــَذاَذٰ لِـــــَكتَـــــَذُرَذَهـــــَب

ٍةِذَراًعاُذوُقـــــوْا ُزبُـــــــــِرَزبَـــــــٌد ِذي ُقـــــوَّ
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يَـــــَزاُلُأۨنـــــِزَلَأۨزَواًجاُزۨحـــــِزَحُمـــــۨزَدَجـــٌر

َوَضـــــَعـــــَهــاُضـــــِربَـــۨتَضـــــۨعـــــٍفَضَرَبيَـــــِزيــُد

َظـــــَهـــــَرَظـــــَلـــــَمِفي ٱۨلَۨرِضَضــــــۤالِّـــــيـــــَنَضـــاِمـــــٍر

َعـــــِظـــيـــٌمِظـــــَللُـــــــَهــاَأُظـــــنُِّعـــــَظــاًماَأۨعـــــَظـــــَم

ـــُلــــَماِتتَــــَظاَهـــُروَنَغـــِلــيـــٌظيَــۨظـــِلـــُموَنيُـــــۨظـــــِهـــــُر َٱلظُّ

UYarı: 

Arapça'da olup da Türkçe'de olmayan iki harf vardır. Dolayısıyla 
onların nasıl telaffuz edildiğini söylemek gerekiryarar vardır: 

Hâ Harfi (خ )

Bu harf, dil kökünün kabartılıp boğaz ortasından boğazı hırılda-
tarak çıkarılır. (Boğazına mısır tanesi kaçan bir insanın onu çı-
karmak is terken çıkardığı ses gibi.) Dolu ve kalın olarak okunur.

Alıştırma:

َخالِــُدوَن َخَرُجوْا َخَباًل َخاِرِجنَي َخـــتَّـــاٍر َيۨخُرُج

َٱۨلـــُخُلوِد ُخـــۨبــًرا َصِريۨخ ِخيَفــــًة َخـــَتـــَم يُـــَخــاِدُعوَن

تَـُخوُنوْا ِخــَتاُمــُهۥ َخـــۨيـــًرا َخاِسِريَن َفُخوٌر يَــــُخوُضوْا

https://t.me/caferilikcom
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Qâf Harfi (ق )

Bu harf, dilin dibi ile üs t damaktan çıkarılır. (Yutaktan çıkarılır.) 
Sürekli dolu ve kalın olarak okunur.

Alıştırma:

َقــاَل َقــــۨتـــَل َأۨقــــَلــٰــٌم َأْقـــَســُموْا َأۨقــــِبـــۨل َأۨقـــــَبـــَل

يَـــۨقـــَبــُل اِرۨق َٱلطَّ يَــُقوُلوَن َٱۨلـــُمــۨســـَتــِقيــَم ِقيـــَل يَـــُقوُل

َقاَتَل بِاۨلـــَحقِّ ِقــَتاًل َقۤائِــٌل ِإتَّـــِق ُمَلُقوْا

Vev Harfi (و) 

Vev harfi okunurken dudaklar gonca şeklini alır; yumuşak ve ince 
söylenir.

Alıştırma:

َوِســــــَعَوِرَثَوَرَدَوَجــــــَبۨتَوَجــــــَد

ــٰيَوَطــــــًرا َأۨوبَــــــاَرَهاَأۨوتَـــاًداَأۨوَحـــٰيَوصَّ

اُوُجــــــوٌهَواِحــــــٌد ِوۨجـــَهـــٌةَٱۨلـــــُوۨســــــَطـٰيُودًّ
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sorular ve alıştırmalar:

1- Arapça harfleri kaç tanedir, kalın harfleri sayınız.

2- Eyn (ع) harfi nasıl telaffuz edilir? Elif harfiyle farkı nedir, örnek-
le açıklayınız

3- Te ve tâ (ط - ت) harfleri arasında ne fark vardır? Örnekle açık-
layınız.

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

5- Se (ث) harfi nasıl telaffuz edilir, örnekle açıklayınız.

6- Sad (ص) ve sin (س) harfleri arasında ne fark vardır, örnekle 
açıklayınız.

7- Zel (ذ) harfi nasıl telaffuz edilir?

8- Zel  (ذ) harfiyle zâ (ظ) harfinin farkı nedir?

9- Ze (ز) harfi nasıl telaffuz edilir?

10- Zâd (ض) harfi nasıl telaffuz edilir? Örnekle açıklayınız.

11- Hâ (خ) harfi nasıl okunur, örnekle açıklayınız.

12- Qaf (ق) harfi nasıl okunur.

13- Vev (و) harfi Arapçada nasıl söylenir?

14- Fatiha ve İhlas surelerini harflerin mahreçlerine dikkat ede-
rek okuyunuz ve bundan sonra namazda o şekilde okumaya 
çalışınız.
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Harflerin sıfaTları:

Tecvid ilminde harfler için bir çok sıfat zikredilmiştir. Biz bu sıfat-
ların sadece en önemlilerini açıklayacağız: 

1- İsti'lâ Sıfatı: 

İs ti'la kalın ve yukarıya meyleden kaba bir sesle okumaya denir.  
"Ra" harfi hariç kalın harflerin yedisi bu sıfatla okunur. İs ti'la harf-
leri şunlardır: 

ق غ خ ظ ط ض ص

Alıştırma:

َأۨصـــــَدُقُصُحـــــِفَصاِدِقـــــيـــــــَنَقـــــَصَصَصـــــَدَق

يَـــــۨضـــــربُـــــوَنَفـــــَقـــــَضـــٰيـــــُهـــــنََّضـــاَقَضـــــُعـــــَفَضـــــَرَب

ــــاِغـــــنَيَطـــــَبـــــًقايَـــــُطـــوُف ُطـــــۨغــــــــــَيــانًـــاِقــــــــــۨنـــــَطــاٍرلـــــِلطَّ

َظـــــۨهـــــَرَكُظـــــُهـــــوِرَهــاِظـــــَللُـــــَهـــاَظـــــلََّغـــــِلــــيًظـــا

َخـــــَرُجـــــوْاِخـــــَلَفـــــَكُخــــــــــُلـــــوِدَخـــالِـــــِديـــــَنَخـــــَبــاًل

َٱۨلــــُغــــُيـوِبِفي ٱۨلـــــَغـــاِريَـــــۨغـــــِفـــــُرَغـــــفَّـــاًراَغـــــَربَـــــۨت

يَـــــۨقــــــــــَبـــــُلبِـــــَحـــــقٍِّقـــــَتـــاًلَقــــاَلَقـــــۨبـــــَل

َقـــِريــٌبَقـــــلََّخـــــَلـــــَقُقـــــۨلَقـــــَتـــــَل

2. DERS
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2- İstifâl Sıfatı: 

İs tifâl, ince ve aşağıya meyleden bir sesle okumaya denir. Yu-
karıdaki yedi is ti'la harfleri hariç geriye kalan 20 harfin hepsi bu 
sıfatla, yani ince bir sesle okunur.

harfi normalde is (ر)  tifâl harflerindendir; ancak bazı yerlerde kalın 
okunur. 

Alıştırma:

تَــابُــــــوِتبَــــــۨأًســابَابِــــــَلَءابَــــۤائَــــُهــــــۨمَأبَــــــاُه

َجـــاَوَزاَجــــــۤائِــــــٌرَجــــــۤاَءثَـــابِــــــٌتَمــــــَثــــــابَــــــًة

َدۤابَـّـــــٍةَداُوۥَدَحــاِجــــــًزاَحــــــۤاجََّحــــــۤادَّ

ِکيَنــَةَذاِتَهــٰــَذاَذٰ لِـــــَكَدَحٰيـــَهـــا َٱلسَّ

َســــــۤاَءَســـاِجــــــًداَٱۨلَۨســـَمۤاُءلِــلُمــۨؤِمِننَيَزالَــــــۨت

َعـــاٌدَشـــاِعــــــٌرَشــاِكــــــٌريَــــــَشــــــۤاُءلِـــَتــُکوَن

َمـــَفـــاًذاَفــَأۨنــــَزَلَفـــاٍنَعــــــالِـــٌمَمــــــَعــــاَذ

َمـــاَتَلِهــــــَيــــــًةَلَتَكـــاِذبَــــــٌةَكـــاِفــــــٌر

يَـــابِــــــٍسَواِســــــٌعَهــــاتُــــــوْانَـــاًرانَــــاَدٰي
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3- Ra Harfi (ر): 

Bazı yerlerde kalın ve kaba, bazı yerlerde ise ince bir sesle okunur:

Ra harfi şu dört yerde kalın okunur:

1- Ra harfi (ر) fetheli veya zammeli olursa

ُرِزَقَفَرَضِفـــــــَراًراَرِحـــيــٌمَربِّ

تَــــــَذُرُرَحَمۤاُءُروُحَغــــــُفوٌرُحــــــُرَمــــــاِت

2- Ra harfi (ۨر) sâkin ve ondan önceki harf de fetheli veya zammeli 
olursa

َفــــــٱۨهــــــُجــــــۨرُدُســــــۨرَأۨرَســــــَليَــــــۨرَضـــٰيَمــــــۨريَـــَم

ُقـــۨرَءاٌنَفُصۨرُهنََّٱۨلـــُفـــۨرَقــاَنَٱۨلــــُقـــۨرَءاِنُأۨرِسَل

3- Ra harfi (ۨر) sâkin, ondan önceki sâkin ve ondan önceki harf de 
fetheli veya zammeli olursa

َعۨشــــۨرلَــــــِفــي ُخــــــۨســــــۨرَٱۨلـــــُعــــــۨســــــۨرَوٱۨلــــــَعــــــۨصــــــۨرَوٱۨلــــــَفــــــۨجــــــۨر

4- Ra harfi (ۨر) sâkin ve ondan önceki harf, medd-i elif (ا)  veya 
medd-i vev و)   –ُ)  olursa.

َفــــــُخـــــوۨرَشــــــــــــُكـــــوۨرَغــــــــــــُفــــوۨرَأۨنـــــــــــَصاۨرَأۨبـــــــــَصـــــاۨر
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Ra harfi şu beş yerde ince okunur:

1- Ra harfi (ر), kesreli olursa

ِريــــــٌحنَــــــَهــــــِرنُــــــُذِرَأِرنَــــاِرَجـــــــاٌل

2- Ra harfi sâkin (ۨر) ve kendisinden bir önceki harf kesreli olursa

يَــۨغـــِفـــــۨرِفـــۨرَعۨوُنَأِشــــــۨريُــِجــۨرُکۨمِمــــــۨريَــــــــــــٍة

3- Ra harfi sâkin (ۨر), bir önceki harf sâkin ve iki önceki harf kesreli 
olursa 

ــــــۨحــــــۨر ۨكــــــۨرِوۨزۨرَٱلـــسِّ ِسۨدۨرِحۨجـــۨرَٱلــــــذِّ

4- Ra harfi sâkin (ۨر), bir önceki harf medd-i ye (ي ِ–) olursa

َٱۨلـــَمــِصيـــۨربَــــــِشــــيـــۨرنَــــــِذيــــۨرنَــــــِصــيــــــۨرَقــــــِديــــۨر

5- Ra harfi sâkin (ۨر), bir önceki harf sâkin "ye" (ۨي) olursa.

َضۨيـــــۨرَغـــــۨيـــۨرَســــــۨيــــــۨرَطــــــۨيــــــۨرَخــــــۨيــــــۨر

4- Allah Kelimesi (َٱلـلَّـه ): 

-kelimesindeki lem harfi, bazen ince ve bazen de kalın oku ( اَلـلَّــــه)
nur. Lem harfinden önceki harf fetheli veya zammeli olduğu za-
man kalın, kesreli olduğu zaman ise ince okunur.
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Alıştırma (Kalın Okunan Yerler İçin):

َفـــــَرَض ٱلــلَّـُهَأنَّ ٱلــلَّـَهُهـــــَو ٱلــلَّـُهَٱلــلَّـُه

َعـــــــلَّـــــَمـــــُه ٱلــلَّـُهَرُســـــوُل ٱلــلَّـِهنَــــۨصـــُر ٱلــلَّـِهيَــــــُد ٱلــلَّـِه

َوۨعـــــُد ٱلــلَّـِهُســــــۨبــــَحــــاَن ٱلــلَّـِهُســـــنَّــــــَة ٱلــلَّـِهَواتَّـــــــــُقــــوْا ٱلــلَّـَه

Alıştırma (İnce Okunan Yerler İçin):

َســـــِبـــــيـــــــِل ٱلــلَّـــِهبِــــۨســــِم ٱلــلَّـــِهبِــٱلــــــلَّــــِهلِــــلَّـِه

بِـِه ٱلــلَّـــُهبِــــٰايَـاِت ٱلــلَّـــِهِمــــۨن ُدوِن ٱلــلَّـــِهِفي ٱلــلَّـــِه

َعـــــَذاِب ٱلــلَّـــِهِمـــۨن َرۨوِح ٱلــلَّـــِهِمــــۨن َأۨمــــِر ٱلــلَّـــِهبِــــــِعـــــۨلِم ٱلــلَّـــِه

5- Kalkale Sıfatı: 

Sesin yankı yaparak hafiften tekrarlanmasına kalkale denir. Kal-
kale sıfatı şu beş ( د   harftedir. Bu harfler şu (ق – ط – ب – ج – 
kelimede toplanmıştır: (َجــٍد (ُقــــــۨطــــُب   

Bu harfler sâkin oldukları zaman bu sıfatla çıkarılır; yani bu harf-
ler okunurken, ses biraz yankı yaparak vurgulu okunur.

Alıştırma: 

ق
َٱلــــــــــتَّــــــــــَلۨقَطاِرۨقيَــــــــــۨقــــــــــتُــــــــــُلوَننَــــــــــۨقــــــَتــــــِبـــــۨسَأۨقــــــَبــــــــــَل

اِرۨقَساۨقَرقّۨبِـــأۨلَحــــــــــقَّۨطــــــِريــۨق َوٱلطَّ
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يَـــــۨفــُرۨطَأۨطــــــــــَراِفِصــــــــــَراۨطيَــــــــــۨطــــــــــَمــــــــــُعنُــــــــــۨطــــــــــِعــــــــــُمط

ِإۨبـــــــــَراِهـيَمَو تَــــــبِّۨحـــــــَساۨبِكــــــــــَتــــاۨبيَــــــــــۨبــــــــــُســــــــــُطب

ج
َحــــــاجَّۨمــــــَعاِرۨجنَاۨجَأۨجــــــَداِثُمــــــۨجــــــِرُموَن

بِٱۨلـــَحــــجَّۨأۨجـــَرُموْاَأۨجــــــًرابُـــُروۨجَمــــــريۨج

َأۨدبَـــــَرَو َلۨم يُــــولَــــۨدَلۨم يَــــــــــــِلۨديَــــــۨدُرُسوَنَأَرۨدنَـــــاد

6- Ğunne Sıfatı: 

Sesi genizden çıkarmaya "ğunne" denir. Mim ve nun  (ن- م) harf-
leri, sürekli bu sıfatla okunurlar; yani, ses biraz genizden çıkar. 
Ayrıca, okunurken üzerinde biraz beklenilir ve hemen geçilmez.

Not: Bu  harfler is ter sakin olsunlar is ter harekeli olsunlar bu sı-
fatla okunurlar; ancak şeddeli olduklarında ğunne sıfatı daha çok 
belirginleşir.

Alıştırma:

َعــــــمََّجــَهـــنَّـــَمَجـــنَّــــٰــــٍتَأۨنــــَهــــٰـــــُرُســـنَّـــَة

ِإنَـّـــــَماَأنََّمــــــنَّ ٱلــلَّـــُهثُــــــمََّأمَّا

ُأمَّــــُهنَــــــُظـــــــــــــنُّــــــُكۨمَفٱلــــــنَّــــــاُرِمـــۨنـــُهــــۨمِمــــــنَّا
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sorular ve alıştırmalar:

1- Harflerin sıfatlarından dördünü sayınız.

2- İs ti'la ne demektir, bu sıfata sahip harfleri açıklayınız.

3- İs tifal harfleri nasıl telaffuz edilir açıklayınız.

4- Ra harfinin kalın okunduğu üç yeri açıklayınız.

5- Ra harfinin ince okunduğu üç yeri açıklayınız.

6- Aşağıdaki örneklerde ra harfinin kalın mı, ince mi okunduğunu 
belirleyiniz.

ُقـــۨرَءاٌنبَــــــِشــــيـــۨرَغــــــُفوٌرُرِزَقِفۨرَعۨوُن

َغـــــۨيـــۨرَربِِّحۨجـــۨرَفــــــُخـــــوۨرَأِرنَــــا

7- Allah kelimesindeki lem harfi nerede kalın ve nerede ince oku-
nur?

8- Aşağıdaki örneklerde Allah kelimesinin lem harfi kalın mı, ince 
mi okunduğunu belirleyiniz.

َســـــِبـــــيـــــــِل ٱلــلَّـــِهَرُســـــوُل ٱلــلَّـِهِفي ٱلــلَّـــِهُهـــــَو ٱلــلَّـُهبِــٱلــــــلَّــــِه

9- Kalkale ne demektir, kalkale harflerini sayınız.

10- Ğunne nedir, hangi harfler bu sıfata sahiptir, açıklayınız.
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sâkin nun ve Tenvinin Hükümleri:

Tenvin ( ــــًـــــــــٍــــــــــــــٌـ ) ve sâkin nûn (ۨن), kendilerinden sonra gelen harfler 
dikkate alındığında dört hüküm ve duruma sahip olurlar:

1- İzhar (açığa çıkarma).

2- İdğâm (birleştirme, iç içe geçirme). 

3- İklâb (değiştirme, dönüştürme). 

4- İhfâ (gizleme).

1- İzhar: 

Eğer sâkin nûn veya tenvinden sonra "Boğaz Harfleri"nden birisi 
olursa izhar olur yani açık bir şekilde okunur. "Boğaz harfleri" şu 
altı harften ibarettir:  ( ء – ه – ع – ح – غ – خ )
Alıştırma:

يَـــۨنَأۨوَن  ِمۨن َأۨمِرِهۨم  ُکلٌّ َءاَمَن  ء – ا 

ِمــۨنـــُهۨم  ِإۨن ُهــَو  َفِريــًقا َهَدٰی  ه

َأۨنــــَعـــۨمَت  َمۨن َعِمَل  َسِميـــٌع َعِليٌم  ع

تَـــــۨنِحُتوَن  َفَمۨن َحجَّ  َحِکيٌم َحِميٌد  ح

َفَسُيــۨنـــِغُضوَن  ِمۨن ِغـــلٍّ َقۨوًل َغـــۨيــَر  غ

َٱۨلــُمــۨنَخــِنـــَقـــــُة  ِمۨن َخۨيـــٍر  َحِکيٌم َخِبرٌي  خ

3. DERS
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2- İdğam: 

Sâkin nun ve tenvinden sonra (يَـــۨرَمــُلون) yani (ی – ر – م – ل – و - ن) harf-
lerinden birisi olursa o harfte idğam olur. Yani sâkin nun okun-
maz ve sonraki harf şeddeli okunur.

Şu hususa dikkat edelim: Sâkin nun harfinin idğamı, (يَـــُمـــون) yani 
şu dört (ی – م –  و - ن) harfte ğunneli okunur; yani ses biraz uza-
tılarak genizden çıkarılır. Diğer iki harfte yani ( ل – ر ) harflerinde 
ğunne ve uzatma yapılmaz.

Alıştırma:

َمۨن يَـــۨهِدی ِإۨن َيۨسِرۨق َءايَـــًة يُــۨعــِرُضوْا ی

ِمۨن َماٍل َوَمۨن َمــَعــُهۥ َقــَراٍر َمِکنٍي م

َمۨن ُوِجَد ِمۨن َولِـــیٍّ َيۨوَمــِئـــٍذ َواِجَفــٌة و

َعۨن نَــۨفٍس ِإۨن نَــۨحُن َشۨيــٍئ نُــُکــٍر ن

ِإۨن لَــِبــۨثـــُتــۨم ِمۨن لَـــُدۨنـــَک َمــَتاًعا لَـــُکۨم ل

ِمۨن َربِّــــُکۨم ِمۨن ِربَاِط َمــَثـــًل َرُجًل ر

Not: Sâkin nûn ve yermelun harfleri iki ayrı kelimede yan yana 
gelirse idğam yapılır; ancak bir kelimede yan yana gelirse idğam 
yapılmaz; şu dört kelimede olduğu gibi:

ِصۨنـــَواٌن ِقـــۨنــَواٌن بُـــۨنــــَياٌن ۨنــــَيا َٱلــدُّ



22

3- İklab: 

Sâkin nûn veya tenvinden sonra "be" (ب) harfi olursa nûn "mim" 
.harfine dönüşür ve ğunneyle okunur (م)

Alıştırma: 

YazılırOkunurYazılırOkunur

َفــــٱۨمـــــِبـــــۨذَفــــٱۨنـــــِبـــــۨذُمـــــۨمــــــــَبـــــــثًّـــاُمـــــۨنــــــــَبـــــــثًّـــا

ِمۨم بَـــــۨقـــــِلـــَهـــاِمۨن بَـــــۨقـــــِلـــَهـــاَمــۨم بَـــــَعـــــَثـــــَناَمــۨن بَـــــَعـــــَثـــــَنا

َأۨمَواتَــۨم بَــۨلَأۨمَواتًــا بَــۨلِمـــۨم بُــــــُطوِنِمـــۨن بُــــــُطوِن

َأَمـــَدۨم بَـــــِعـــيًداَأَمـــًدا بَـــــِعـــيًداَأۨمــــِبـــــَيــــــاَءَأۨنــــِبـــــَيــــــاَء

َســـِمـــيــُعۨم بَـــِصــيــٌرَســـِمـــيــٌع بَـــِصــيــٌرَفــٱۨمـــــَبــَجـــــَســۨتَفــٱۨنـــــَبــَجـــــَســۨت

بَــِصيــُرۨم بِـــٱۨلــِعـَبـاِدبَــِصيــٌر بِــٱۨلــِعــَبـاِدَأۨمــــِبـــــۨئـــُهۨمَأۨنــــِبـــــۨئـــُهۨم

Not: Osman Taha hattıyla yazılı Kur'anlarda iklab yerlerini belirt-
mek amacıyla kimi zaman küçük mim harfi konulur: َمــــنم بَـــــَعـــــَثـــــــَنا

4- İhfâ: 

İhfâ, sâkin nûn (ۨن) ve tenvinin izhar ve idğam arası bir şekilde 
okunmasına denir. Sâkin nûn (ۨن) ve tenvin geri kalan on beş harf-
te ihfâ olur yani nûn ve tenvin okunurken, dilin ucu nûn harfinin 
çıkış yerine değdirilmeden ğunne sıfatıyla (ses biraz uzatarak 
genizden çıkarılarak) okunur. 
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Alıştırma:

َجـــــنَّـــاٍت تَـــــۨجـــــِريَوِإۨن تُــــــــــۨبــــــــــُتـــۨمَأۨنـــــــــــُتـــــۨمت

َخـــــۨيـــــٌر ثَـــــَوابًـــــاِمـــــۨن ثَـــــَمـــــَرٍةَمـــــۨنـــــُثـــوًراث

لِـــــُكـــــلٍّ َجـــــَعــــــــــۨلــــــــــَناِإۨن َجــــۤاَءُكۨمَأۨنــــَجــــــــــۨيـــــَناج

ِقـــــۨنـــــَواٌن َدانِـــــَيـــــٌةِمـــــۨن َدارِهـــــۨمِعـــــۨنـــــَدُهـــــۨمد

يَّــــــــِةَأۨنـــــِذۨرُهـــــۨمذ ِســـــَراًعا َذالِـــــَكِمـــــۨن ُذرِّ

نَـــــۨفـــــًسا َزِكــــــــــيَّـــــًةَمـــــۨن َزكَّـــٰيـــــَهاَأۨنــــَزَلز

لَــــــــــَيـــــاٍل َســـــِويًّاَأۨن َســــــــــَيــُكوُنِإۨنـــــَســـــاٌنس

َغـــــُفـــوٌر َشـــــُكوٌرِمـــــۨن َشـــــرَِّأۨنــــَشـــــۨأنَـــــاش

وُكۨميَـــــۨنُصـــــُرُكۨمص ِريـًحا َصـــۨرَصـــًراَأۨن َصـــــدُّ

َقـــــۨوًما َضــــــــــۤالِّــــــــنَيِمـــۨن َضـــــۨعـــــٍفَمـــــۨنـــــُضوٍدض

َصـــِعـــيًدا َطــــــــــِيّـــــــًبـــــاِمـــــۨن ِطـــــنٍيِقـــــۨنـــَطاٍرط

ِظـــــلًّ َظـــــِلـــيًلَمـــــۨن َظـــــَلـــــَمُٱۨنــــُظـــــۨرظ
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َخـــالِـــــًدا ِفـــيَهاِمـــۨن َفـــــۨضـــــِلَأۨنـــــــــُفـــــِســهـــۨمف

َســـــِمـــيـــــٌع َقـــــِريٌبِمــۨن َقــــــــــۨبـــــِليَـــــۨنــــــــــَقـــــِلُبق

َقـــــۨوًل َكـــــِريــــًماَمـــۨن َكاَنَعـــــۨنـــــُكۨمك

sorular ve alıştırmalar

1- Sakin nun harfinin ve tenvinin hükümleri nelerdir?

2- Boğaz harfleri hangileridir? Sakin nun (ۨن) harfi onlarla birlikte 
olduğunda hükmü nedir?

3- Sakin nun (ۨن) harfinde ne zaman idğam uygulanır ve hangi 
harflerde idğam yapılır?

4- Sakin nun (ۨن) harfinin idğamı kaç çeşittir?

5- Sakin nun (ۨن) harfi, yermelun harfleriyle bir kelimede bir araya 
gelirse idğam yapılır mı, örnekle açıklayınız.

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

7- İhfa nedir? Hangi harflerden önce yapılır? Örnek veriniz.

8- Tur Suresi'ni 17. ayetten 28. ayete kadar okuyunuz ve sakin 
nun (ۨن) harfinin hükümlerine dikkat ediniz.
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sâkin "mim" Harfinin Hükümleri

Sâkin "mim" (ۨم) harfi için kendisinden sonraki harfler dikkate alındı-
ğında üç durum ortaya çıkar:

1- İdğam: 

Sâkin mim'den (ۨم) sonra başka bir "mim" harfi gelirse idğam olur; 
yani birinci mim harfi okunmayıp ikinci mim harfi şeddeli okunur. 
Osman Taha hattında kimi zaman birinci mim harfinin üzerinden 
sükun alameti kaldırılır, ikinci mim harfinin üzerine şedde konur.

Alıştırma:

ـــــۨشـــــِفُقوَنَكـــــم مِّۨن ُهــم مِّـــــۨنـــــَهاَربِّــــــــــِهــــم مُّ

يُـــــَمــــــــــِتّـــــــــۨعـــــُكم مَّـــــَتاًعاَأنَـّــــُكم مُّــَلُقـــــوُهلَـــــُهم مُّــوَســٰي

َما لَـــــُكم مَّاَوَجـــــۨدتُــــم مَّاِمۨثـــــَلـــــُهم مَّـــــَعـــــُهۨم

2- İhfâ: 

Sâkin mim'den sonra be harfi (ب) olursa, ihfâ edilir; yani mim harfi 
bir miktar uzatılarak ses genizden çıkarılır. Bunu yaparken dudak-
lar tam olarak kapatılmazsa ihfâ işlemi daha iyi gerçekleşmiş olur.

Alıştırma:

ۨلــــــــَناُهۨمُهۨم بَـــــَدُؤُكۨمَأۨنــــــــُتۨم بِـــــِهَوُهۨم بَارُزوَن ُجــــــــــُلوُدُهۨم بَـــــدَّ

4. DERS
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Not: Sâkin nûn ve tenvinde iklab olduğunda yani be harfiyle (ب) 
yan yana gelip "mim" harfine dönüştüğünde yine aynı ihfâ işlemi 
gerçekleştirilir.

Alıştırma:

لَـــــُهِمــۨم بَـــــــۨعـــــِدِمــۨن بَــۨعــِد لَـــــــُهَفــَمــۨن بَـــــدَّ َفَمــۨم بَـــــدَّ

َخــــِبـــيـــُرۨم بِــــــَماَخــــِبــــيـــٌر بِــــــَماَأَمـــــَدۨم بَـــِعـــيًداَأَمـــًدا بَــعـــيًدا

3- İzhar: 

Sâkin mim'den sonra mim ve be harfi dışındaki harfler yer alırsa 
izhar yapılır; yani harf normal olarak açık bir şekilde okunur.

Alıştırma:

لَـــــُهـۨم ِفــــيــَهالَــۨم تَـــــَرۨوَهاَفـــــُهــۨم َليَـــۨمـــــَســـــۨسَك

َعـــــۨنـــــُكۨم ِرۨجـــــَزَأۨنــــــــُتــۨم َضَرۨبــــــــُتــۨميَــــۨهــــِديــِهـــــۨم ِإلَــٰي

ُقــــُلوبُـــُهۨم َفـــُهۨم ِفـــي َرۨيــــِبـــِهـــۨمبِـــــَأۨمـــــَوالِـــــِهـــــۨم َوَأۨنـــــُفــِســِهــۨم َأۨعـــــَظَم

sorular ve alıştırmalar

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

2- Sakin mim'de (ۨم) ne zaman ihfâ uygulanır? Örnekle açıklayınız.

3- Sâkin mim'de (ۨم) ne zaman izhar uygulanır?

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

Kasr, "med harfinin normal miktarda uzatılması" demektir.

Med harfinin normal miktarı, iki harekedir.

Alıştırma:

بَـــــِنـــيـَنِفـــيِإَذاَوٱلَـّـــِذينَحاِفـــــُظوْا

ِقـــــيَلَعـــــِلـــيٌمُدوَنَراَنَقاَل

بَـــــُنوَنَل ِإلَــــٰــَهيُـــــِريُدَوبَـــاَلَكاَن

َمـــَقاٌمبُـــــوًرابَاُلَربَـّــــــــــَنا َماَمـــا ِفـــي

Med, "med harflerinde sesin normalden daha fazla uzatılması"na 
denir. 

Bu uzatma, yer ve şartlara göre değişir. Bu farklılık aşağıda açık-
layacağımız "med harfleri ve med sebepleri"nden kaynaklan-
maktadır. 

Med Harfleri: 

 و
ُ—2- Medd-i Vev: ي

 
—ِ2- Medd-i Ye:1َ— ا- Medd-i Elif:

Med Sebepleri:

3- Şedde ( ّ  )2- Sukûn (Cezim) (
ۨ 
)1- Hemze (ء )

5. DERS
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meddin kısımları

1- Medd-i   
Lin

1- Medd-i 
Arız

1- Medd-i 
Lazım

1- Medd-i 
Munfasıl

1- Medd-i 
Muttasıl

1- Medd-i Muttasıl (Bitişik Med): 

Med harfiyle med sebebi olan hemze her ikisi de bir kelimede 
yan yana gelirse "medd-i muttasıl" gerçekleşir ve harf, dört ila 
beş hareke miktarı uzatılır.

Alıştırma:

َٱۨلَمَلۤئِــَکــُةُســــــۤوُءِجـۤيـــَئَجـــــآَء

َخِطيـۤــــــَئــًةِسيــۤــــــَئۨتلِـــَيُسۤوُءوْالَـــَتــــُنۤوُء

 بِــٱۨلـــَبۨأَسۤاِءَســـــَوآٌءُأولَــــــٓـــــِئـــــَكَتَشـــــآَء

َمـــِريـۤـــــًئاَهــِنيـۤــــــًئاَأَسۤاُءوْاَٱلــنَِّسۤاَء

2- Medd-i Munfasıl (Ayrı ve Kopuk Med): 

Bir kelimenin sonunda med harfi ve sonraki kelimenin başında da 
med sebebi hemze olursa (ayrı kelimelerde yan yana geldikleri 
için) "medd-i munfasıl" gerçekleşir ve harf dört ya da beş hareke 
miktarı uzatılır.

Alıştırma:

َقـــــاُلۤوْا ِإنَّاِفـــۤي َءاَياتِـــــَناِإنَـّـــــــــآ َأۨنــــَزۨلـــــــَنا

يُـــــوِحـــۤي ِإلَــــــــــيَِّإنِّــــۤي ِإًذاَوَمـــــآ َأۨنــــَزَل
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َلۤ ِإلَــٰـــَه ِإلَّ ٱلـلَُّهَقــــالُـــۤوْا َءاَمـــــنَّاَمــا َهــٰـــــَذۤا ِإلَّ

يَـــــآ َأيُّـــــــَها ٱلَـّـــــِذيــَنَوِإَذا ُدُعۤوْا ِإلَــي الـلَّــــِهبَـــــِنـــۤي ِإۨســـــَرآئِــــيَل

3- Medd-i Lazım (Kalıcı Med):
Med harfinden sonra şedde veya lazım sükun (hem vakfedildi-
ğinde hem de geçildiğinde okunan sükun) gelirse medd-i lazım 
olur ve harf üç elif miktarı yani altı hareke miktarı uzatılır.

ۤونِّــی َأُتَحۤاجُّ ۤافَّاِت َوٱلصَّ َٱۨلَحۤاقَّـــُة َضۤالِّــنَي َن َءۤاۨلٰ

َألِـــۨف َلۤمِّـيــۤـۨم
  َألِـــۨف َلۤۨم ِمـيــۤـۨم  الۤــــۤم الۤــــر  َألِـــۨف َلۤۨم َرا

4- Medd-i Ârız (Geçici Med):
Med harfinden sonra arızî sükun (yani kelimede vakfetme ve dur-
ma sonucu ortaya çıkan geçici sükun) gelirse, "medd-i arız" olur. 
Bu durumda uzatma miktarı kişinin kendisine bağlıdır. (İki, dört 
veya altı hareke miktarı uzatabilir yani iki harekeden az, altı ha-
rekeden fazla uzatılmamalıdır.)

Alıştırma:

ُمـــــۨؤِمـــــِنـــۤيۨنُمـــــۨؤِمـــــِنـــــيـــَنَأِطـــيُعـــــۤوۨنَأِطـــيُعـــــوِنَٱۨلـــِحـــــَســـۤاۨبَٱۨلـــِحـــــَســـاُب

5- Medd-i Lin (Yumuşak Med):

Vev (و) ve ye (ي) harfleri sâkin olur ve bir önceki harf de fetheli 
olursa med harfi hükmünü taşırlar; bu durumda, eğer kendisin-
den sonraki harf sâkin olursa, med sebebi de meydana geldiği 
için "medd-i lin" (yumuşak med) gerçekleşir; yani vev ve ye har-
fi yumuşak bir şekilde biraz uzatılır. Bu durumda uzatma miktarı 
medd-i ârızla aynıdır yani kişinin kendisine bağlıdır. (İki, dört veya 
altı hareke miktarı uzatabilir.)
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Not: Burada şuna dikkat edilmelidir: Uzatma yapılırken bir önceki 
harfin fethesi değil de vev ve ye harflerinin kendisi uzatılmalıdır.

Alıştırma:

َغـــــۨيـــــۨنَعـــــۨيـــــۨن

َواۨلـــَخـــــۨيـــــۨرَوٱۨلَخـــــۨيـــــُرِإلَــــــــۨيـــۨكِإلَــــــــــۨيـــــَكَخـــــۨوۨفَخـــــۨوٍف

sorular ve alıştırmalar

1- Med ve sebeb-i med ne demektir?

2- Med kaç kısımdır, sayınız.

3- Med miktarı, medd-i muttasılda mı yoksa medd-i munfasılda 
mı daha uzundur?

4- Medd-i lin ne demektir, örnekle açıklayınız.

5- Medd-i lazım ve medd-i ârız ne demektir?

6- Neml Suresi'ni 82. ayetten 88. ayete kadar okuyunuz ve med 
yerlerine dikkat ediniz.
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vakf (durma) kuralları

Kur’an okunduğu sırada, nefes almak veya kıraat tarzını değiştir-
mek amacıyla durulur. Nefes almak için ayetlerin ortasında veya 
sonunda yapılan duraklamalara vakf denir.

Vakıf belli kurallara göre yapılır. Bu kurallar şunlardan ibarettir:

1- Sukûna (Cezme) Dönüşüm:

Kelimenin sonunda fethe, kesre, zamme veya zamme tenvini ve 
kesre tenvini ( ــــَــــــــِــــــــــــــُـ ــــــٍــــــــــــــٌـ) olursa, vakfederken sukûna dönüşür.

Alıştırma:

YazılırOkunurYazılırOkunur

يِنَربِّ ٱۨلــَعاَلِمـيــۨنَربِّ ٱۨلـــَعـاَلِمـيــَن يۨنَيۨوِم ٱلدِّ َيۨوِم ٱلدِّ

لَــــــــــَياٍل َعۨشـــــۨرلَـــــَياٍل َعـــــۨشٍرِإيَّاَك نَــۨسَتـــِعــنۨيِإيَّاَك نَــۨسَتـــِعــنُي

َحـــــظٍّ َعـــــِظـــيۨمَحـــــظٍّ َعـــــِظـــيٍمنَـــــِذيـــٌر ُمـــِبـــنۨينَـــــِذيـــٌر ُمـــــِبـــنٌي

2- Harfe Dönüşüm:

Bu tür vakıfta vakfederken kelimenin sonunda yer alan harf, baş-
ka bir harfe dönüşür. Bu vakıf iki kısma ayrılır:

a) Kelimenin sonunda fethe tenvini ( ًـــــــ -olursa, vakfederken ten ( ـــــــــ
vin medd-i elife dönüşür.

6. DERS
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Alıştırma:

YazılırOkunurYazılırOkunur

ُهــــَدٰيُهـــًديِفــــَدۤاَءاِفـــــَدۤاًء

ُمــــۨنــــــــَتــــِصــــَراُمــــۨنــــــــَتــِصــــًراُطـــَوٰيُطـــًوي

َمــــۨوئِـــــَلَمــــۨوئِـــــًلَمۨمـــُدوَداَمۨمـــُدوًدا

َحـــِكــــيـــَماَحــــِكـــيــــًماِإۨنـــــِســـــــــيَّــــاِإۨنِســــــيًّـــا

b) Kelimenin sonunda yuvarlak te (ــــــــة- ة) harfi olursa, vakfeder-
ken harekesine bakılmaksızın sâkin "he" harfine ( ــــۨه- ۨه ) dönüşür.

Alıştırma:

YazılırOkunurYazılırOkunur

َما ٱۨلَحــۤاقَّـــــۨهَما ٱۨلَحــۤاقَّـــــُةَوَقــَعِت ٱۨلـــَواِقـــَعــۨهَوَقـــَعــِت ٱۨلـــَواِقـــَعـــُة

بِـــَأۨيــِدي َســــَفــَرۨهبِــَأۨيِدي َسـَفـَرٍةَدكَّـــــًة َواِحَدۨهَدكَّــــــًة َواِحَدًة

ــَلٰوَة ــَلٰوۨهَأِقـيــُموْا ٱلصَّ نَـــۨخـٍل َخـــاِويَــــــۨهنَـــۨخـٍل َخـــاِويَــــــٍةَأِقـيــُموْا ٱلصَّ

3- Değişime Sebep Olmayan Vakf:

Kelimenin sonu sâkin olursa veya kelimenin sonunda med harf-
lerinden biri olursa, vakfederken kelimenin sonunda herhangi bir 
değişiklik meydana gelmez. 
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Alıştırma:

ــۨرَوَربَـّــَك َفَكــــِبّـــــۨرُقـــــۨم َفـــــَأۨنــــِذۨر َولِـــَربِّـــَك َفـاۨصِبــۨرَوثِــــــَيابَــــَك َفـــــَطـــهِّ

َفـَأۨخَلـۨفــُتۨم َمۨوِعِديَفـــــٱۨنَطـــــَلـــــَقاَفَصــلِّ لِـــــَربِّـــــَك َوٱۨنــَحـــۨر

َحـــٰي َوٱلَـّــۨيــِل ِإَذا َسَجـــٰي َعـــــَك َربُـّــــَك َوَما َقــَلـــٰيَوٱلضُّ َما َودَّ

ُكــُلوْا َوٱۨشَربُـــوْا َوَل ُتۨســِرُفـوْاِٱۨصِبـــُروْا َوَصابِـــــُروْا َوَرابِـــُطوْا

َأۨنــــَزۨلــــَنـــاَفـــــٱۨدُخِلـي ِفـي ِعــَباِدي َوٱۨدُخـِلـي َجــنَّــِتـــي

Not:

1- Üzerinde vakfedilen kelimenin sonunda fetheli "ye" (َي) harfi 
olur ve ondan önceki harf de kesreli olursa, vakfedildiğinde fethe-
li "ye" (َي) harfi, medd-i "ye" harfine (ـــِـــي ) dönüşür.

Alıştırma:

YazılırOkunurYazılırOkunur

ِعـــــَباِديِعـــــَباِدَينِــــۨعَمــــــِتـينِۨعَمــــــِتـــــــــَي

َما ِهيَما ِهـَيَرَواِسـيَرَواِســـَي

2- Kelimenin sonunda fetheli vev (َو) harfi olur ve ondan bir önceki 
harf de zammeli olursa vakfedildiğinde fetheli vev harfi,  medd-i 
vev harfine (ـــُـو) dönüşür.
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Alıştırma:

YazılırOkunurYazılırOkunur

يَــــــۨعـــــــُفـوْايَـــــۨعـــــــُفــــــَوْانَـــــــۨبـــــــُلوْانَــــــۨبـــــــُلـــــَوْا

ُهـوُهــــَولِـــــــَيـــــۨربُــوْالِـــــَيــۨربُـــــَوْا

3- Kelimenin sonunda şedde olursa vakfederken kelimenin son 
harfi sükûn alır ve şedde de yerinde kalır.

Alıştırma:

YazılırOkunurYazılırOkunur

َوٱۨلـــــَعـــــِشـــــيَّۨوٱۨلـــــَعـــــِشـــــيَِّأۨو َءابَــــۤائِــــِهــنَّۨأۨو َءابَــــۤائِـــهـنَّ

ا بِــــَغـــمٍَّأۨيـــــَن ٱۨلـــــَمـــــَفـــــرَّۨأۨيـــــَن ٱۨلــــَمـــَفـــــــرُّ ا بِــــَغـــمَّۨغـــمًّ َغـــمًّ

ُمۨســـــَتــــــَقـــــرُّۨمۨســــــَتـــــَقـــــرٌِّإنَـّـــُه لَــَحـــقِّۨإنَـّــــُه لَـــَحـــــقٌّ

vakf ve vasl işareTleri

Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman nerelerde durmanın uygun 
olup nerede durmanın uygun olmadığını ve nerede câiz olup ne-
rede câiz olmadığını tespit edebilmek için bazı kelimelerin üzeri-
ne ince ve küçük harflerle bazı alametler yazılmıştır. Bunların en 
önemlisi iki alamettir:

م Lazım Vakf Mutlaka durulmalıdır, durulmaz ve vas-
ledilirse cümlenin manası değişebilir.

ل Yasak Vakf
Vakf edilmemeli ve durulmamalıdır. Vak-
fetmek zorunda kalınırsa, geriden tekrar 
edip mutlaka vasledilmelidir.
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Diğer vakıf alametleri pek fazla önemli olmamalarına rağmen 
şöyledir:

ط Mutlak Vakf Durulması tekitle önerilir. Çünkü anlatılan 
konu bitmiştir.

ج Caiz Vakf Durmak ve geçmek, her ikisi de câizdir..

ز Mücevvez Vakf Durmak câiz olmasına rağmen geçmek 
daha iyidir.

ص Murahhas Vakf
Nefes yetmediği takdirde, daha sonra 
uygun olan bir yerden başlamak üzere 
durulabilir.

قلی Durmak geçmekten daha iyidir.

صلی Geçmek durmaktan daha iyidir.

ۛ  ۛ Muaneka Vakfı

Birbirine yakın iki kelimenin üzerine kon-
duğunda birincisinde durulduğunda ikin-
cisinde durulmaz; fakat eğer birincisinde 
durulmazsa ikincisinde durulabilir. Elbet-
te hiçbirinde durmak zorunlu değildir.

sorular ve alıştırmalar:

1- Sonu sakin olan kelime üzerinde nasıl vakfedilir, örnekle açık-
layınız.

2- Sonunda fethe, kesre, zamme veya zamme tenvini ve kesre 
tenvini olan kelime üzerinde nasıl vakfedilir, örnekle açıklayınız.

3- Sonunda fethe tenvini olan bir kelime üzerinde vakfedildiğinde 
ne tür bir değişim olur, örnekle açıklayınız.
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4- Beled Suresi'ni okuyunuz, vakf türlerini belirleyiniz.

5- Vakf işaretlerinden (م - ل ) ne anlama gelir?

6- Aşağıdaki kelimeler üzerinde nasıl vakfedilir?

َفـٱۨصِبــۨرَٱۨلَحــۤاقَّـــــُةُهـــًديلَــَحـــقِّۨفـــــَدۤاًء

َحــــِكـــيــــًماِعـــــَباِدَيُهــــَوِهَيَواِحَدًة
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vasl Hemzesi ile Başlamak

Vasl hemzesi, sükûn ve şedde ile başlayan kelimelerin başına ko-
nulan bir eliftir; kelimenin başında okunur ama cümle ortasında 
ihtiyaç duyulmadığından dolayı okunmaz.

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

Başlangıçta Ortada Başlangıçta Ortada

ِٱۨشــَتــــَرٰی ِإنَّ ٱلـلََّه ٱۨشـــَتـــَرٰی َٱۨلـــَقَمُر َوَخَسَف ٱۨلـــَقَمُر

ُٱۨنـــُصۨرِنی َربِّ ٱۨنـــُصۨرِنی ِٱتَّــــَخـــُذوْا َٱلَـّــِذيَن ٱتَّــَخــُذوْا

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

Vasl Hemzesinin Harekesi Nasıl Belirlenir?

1- "el" (ال ) takısındaki hemze kelimenin başında yer alırsa fethe 
harekesini alır: Örneğin:

اِر َٱلــدَّ  اِر َعاِقـــَبـــُة ٱلــدَّ َٱۨلـــَقــَمـــُر  َوَخَسَف ٱۨلــــَقــَمــُر

َٱۨلــــَيــــِقــيـــِن  ِعــــۨلـــــَم ٱۨلــــَيــــِقــيـــِن َٱۨلَۨعــــــَلٰي  َربُـّــــُكـــُم ٱۨلَۨعــــــَلٰي 
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2- İsimlere bitişik vasl hemzesi ile başlanacak olursa kesre hare-
kesini alır. Kur’an’da vasl hemzesi, şu altı ismin başında yer alır:

Örnekler: 

َٱبُــوِک ٱۨمــَرَء َمــۨريَـــَم ٱۨبـــَنَت ِعۨمــَراَن َٱۨلَمِسيُح ٱۨبُن َمــۨريَـــَم

ِمۨنــــُهُم ٱۨثــــَنۨی َعَشَر َوٱۨذُکــِر ٱۨسَم َربِّــَک َکــَفــُروْا ٱۨمَرَأَت

َفۨوَق ٱۨثـــَنــَتـــــۨيـــِن َٱۨلـــَوِصيَّـــِة ٱۨثـــَناِن َثانِــــَی ٱۨثــــَنــۨيــــِن

َعَلۨيَها ٱۨفــِتـــَرآًء ـــْكَباًرا َوٱۨســــَتۨكــــَبـــرُوا ِٱۨســـتِۨ َکِرَه ٱلـلَُّه ٱۨنِبــَعاثَــــُهۨم

3- Şimdiye kadar açıklananların dışında vasl hemzesi bulunan 
kelimelerde ise; vasl hemzesinden sonra gelen ilk harekeli harfe 
bakılır. İlk harekeli harf fetheli ya da kesreli ( ـــــــَــــــــِـــــ ) ise, vasl hemzesi 
kesreli okunur; zammeli  (ـــــــــــُــــ) ise vasl hemzesi zammeli okunur: 

Örnekler:

Başlangıçta Ortada Başlangıçta Ortada

ِٱۨهَتَدۨوا  َفــَقِد ٱۨهَتــَدۨوا ِٱۨفــَتَدۨت  ِفيَما ٱۨفـــَتَدۨت

ِٱۨرتَـــــَضٰي  لِـــــَمـــِن ٱۨرتَـــــَضٰي ِٱتَّــــُقوْا  َقاَل ٱتَّــــُقوْا

ِٱۨغِفۨر لَــَنا  َربَـّــَنا ٱۨغِفۨر لَـــَنا ِٱۨفِتٰرآًء  َعَلۨيَها ٱۨفــِتـــَرآًء

ُٱۨسُتۨضِعُفوْا  َٱلَِّذيَن ٱۨسُتۨضِعُفوْا ُٱۨسُتۨهِزَئ  لَـــَقــِد ٱۨسُتـــۨهــِزَئ
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sorular ve alıştırmalar:

1- Vasl hemzesi nedir ve ne zaman telaffuz edilir?

2- "el" (ال ) takısındaki hemze kelimenin başında yer alırsa nasıl 
okunur?

3- İsimlerdeki vasl hemzesi ile başlanırsa nasıl okunur?

4- "el" (ال ) takısı ve Kur'an'da geçen 6 ismin dışında vasl hemze-
sinin harekesi nasıl belirlenir?

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

5- Aşağıdaki ayetlerde vasl hemzesi bulunan isimleri cümlenin 
başındaymış gibi okuyunuz:

ِإِن ٱۨمُرٌؤ َهَلَک لَـــۨيَس لَــُه َولَـــٌد ُکلُّ ٱۨمِرٍئ ِبَما َکَسَب َرِهنٌي

َوَوَجَد ِمۨن ُدونِِهُم ٱۨمَرَأتَـــۨيِن َتُذوَداِن ِإنَّ ٱۨبـــِنی ِمۨن َأۨهِلی

ِحنَي اۨلـــَوِصيَّـــِة إۨثـــَناِن َذَوا َعــۨدٍل ِمۨنــُكۨم 

َوَضَرَب ٱلـلَّـُه َمــَثــــًل لِــلَّـــِذيــَن َءاَمــــُنوْا ٱۨمـــَرَأَت ِفـــۨرَعــۨوَن
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işBâ

İşbâ, kısa sesi uzun sese çevirmeye denir; kısa ses olan zamme-
yi ve kesreyi uzun ses olan medd-i vev'e ve medd-i ye'ye çevir-
mek gibi. 

□ Osman Taha hattında işba edilen harfin önüne küçük bir "vev" 
 .harfi yazılır (ے) "harfi veya küçük bir "ye (و)

Aşağıda, işbâ yerlerini sırasıyla ve örnekleriyle açıklamaya çalı-
şacağız.

İşbâ iki kısımdır: 1) "He" zamirinin işbâsı. 2) Zamme harekesinin 
işbâsı.

1- "He" Zamirinin (ـــه - ه ) İşbâsı

Bir çok kelimenin sonunda gelen ( ـه - ه ) harfine "he zamiri" denir. 
Bu harf devamlı olarak ya zammeli ya da kesreli olur. Bu harfin 
harekesi kısa ses tir; fakat buna rağmen bazı durumlarda uzun 
sesle okunur. Yani ( ــــــُه - ُه ) harfi (ُهو ) şeklinde ve ( ـــــِه- ِه )  harfi (ِهی) 
şeklinde okunur.

"He" zamirinden önceki harf harekeli olur ve ondan sonraki harf 
de sâkin olmazsa, bu durumda işba ile okunur. Örneğin: 

YazılırOkunurYazılırOkunur

بِـــــــِهــيبِـــــــِهلَــــــــُهــولَــــــــُه

Alıştırma:

YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

يَـــــَرُهويَـــــَرُهَقـــۨوِمــِهيَقـــۨوِمـــِهَمــــَعــــُهـوَمــــَعـــــُه

8. DERS
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بِـــِمــۨثـــِلـــِهـيبِـــِمـــۨثــِلـــِهِعــَباِدِهـيِعـــــَباِدِهَعـــــِلـــَمـــُهوَعـــِلــَمـــــُه

َصاِحَبــِتـــِهــيَصاِحَبـــِتــِهِعـۨنـَدُهوِعـــــۨنـــــَدُهَنۨســُلـُكــُهوَنۨســـُلـُكــُه

نَـــــۨفــــِســـِهينَـــــۨفــــِســـِهَربَـّـــــــُهوَربَـّــــــُهيَــِمــيـــِنـــِهـييَـــِمــيــــِنـــِه

"He" Zamirinin (ـــه - ه ) İşbâsısız Okunduğu Yerler

Yukarıdaki yerlerin dışında "he" zamiri işbâsız okunur. Söz konu-
su şartların olmadığı yerleri üç kısma ayırabiliriz:

1- "He" zamirinden ( ـه - ه) sonraki harf sâkin veya şeddeli olursa: 
Örneğin:

ۨحَمـــــَة ُدونــــــــــِه ٱۨلــــــــــَباِطـــُلِإۨسُمـــــُه ٱۨلـــَمِســـيُحنَـــــۨفِســـــِه ٱلرَّ

بِـــــَداِرِه ٱۨلَۨرَضبِـــــــَيــــــِدِه ٱۨلــــُمـــۨلــــُكَنَصَرُه ٱلــــلَّــــُه

لَــــــــُه ٱۨلـــــَحـــۨمــــُدبِـــــِه ٱلَـّـــِذيــَنَعـــــــلَّــــَمــــُه ٱۨلـــــــَبـــــــَيــاَن

2- "He" zamirinden ( ـه - ه) önceki harf sâkin olursa: Örneğin

ِإلَـــــۨيـــــِهَعـــــۨنـــــُهِمـــۨنــــُه

يَـــــَدۨيـــــِهيَـــــِزۨدُهَعـــــَلـــــۨيـــــِه

ــــۨرُهيَـــــۨعـــــَلۨمـــــُه َفٱۨعــــــــــُبـــــۨدُهَفـــــَبـــــشِّ
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3- "He" zamirinden (ـه - ه) önce, uzun ses işaretlerinden birisi olur-
sa: Örneğin: 

بَـــــِنـــيـــِهنُــــۨؤتِـــيــــِهيَـــۨهـــِديـــــِهيُــــۨغــــِنـــيـــِه

َهــــــــــَداُهَصــــــلُّــوُهَفـــــُغـــــلُّوُهُخـــُذوُه

يُــــۨؤتِـــيــــِهَرَءاُهنَــَصُروُهَفٱۨكـــــتُــــــــــُبـــوُه

ۨرنَـــــاُهَأۨنــــَزۨلــــــــَناُه ُبوُهِفـــيـــِهَفـــــَبشَّ َفـــَكــــذَّ

Uyarılar:

1) Aşağıdaki kelimelerin sonunda olan "he" harfinden (ـه - ه) ön-
ceki harf harekeli olmasına rağmen işbâ edilmez; zira bu "he" 
zamiri değil, kelimenin asıl harflerinden birisidir.

َفــــــــَواِكـــــُهنَــــــۨفــــــَقـــــــــــُهتَــــــــۨنــــــــــَتــــــــــِهيَــــــــۨنــــــــَتــــــــــِهَٱلـلَُّه

2) Zümer Sûresi'nin 7. ayetinde bulunan ( َيۨرَضـــــــــُه ) kelimesinin so-
nundaki "he" harfi zamir olmasına rağmen işbâ edilmez.

3) Furkân Sûresi'nin 69. ayetinde bulunan  (ِفـــــيِه ُمَهانًا ) cümlesinde-
ki (ِفــــــيِه) kelimesinin sonunda bulunan "he" harfi, işba edilmemesi 
gerekirken işbâ edilerek okunur.

 kelimesinin sonundaki "he" harfi, zamir olmamasına ( َهــــٰــــــِذِه ) (4
rağmen, "he" zamirinin kuralları uygulanır ve böylece işbâ edile-
rek okunur.
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2) Zamme Harekesinin (ـُــ) İşbâsı

Kur'an-ı Kerim'in bazı kelimelerinde harfin üzerinde zamme oldu-
ğu halde uzun sese dönüştürülerek okunur. Örneğin, (َداُود) keli-
mesindeki vev (ُو) harfini, (ُوو ) şeklinde okumak gerekir. Bunların 
belli bir kuralı olmadığı için, biz bu kelimelerin hepsini aktarıyo-
ruz. Okuyucularımız bunları teker teker okuyarak akıllarına yer-
leştirmeli ve bunlarla karşılaştıklarında işbâlı okumalıdırlar. Bu 
kelimelerin fihris ti okunuş tarzlarıyla birlikte şöyledir:

َفـــــۨاُوۥْاتَـــــۨلـــــُوۥَنيَـــــۨلـــــُوۥَنَغـــاُوۥَنَداُوۥَد

تَـــــۨلـــــُووْاُوورَيَمـــۨوُؤۥَدُةلِــــــــَيـــُسوُؤۥْالِـــــَتـــــۨســـــَتـــــُوۥْا

sorular ve alıştırmalar:

1- İşba ne demektir.

2- "He" zamiri nerede işbalı okunur, örnekle açıklayınız.

3- "He" zamiri kaç yerde işbasız okunur, örneklerle açıklayınız.

4- "Zamme harekesi"nin işbalı okunmasının kuralı var mıdır, iki 
örnekle açıklayınız.

5- Uzun seslerin işbasız okunmasına dört örnek veriniz.

6- Aşağıdaki kelimelerde "he" zamirinin işba yerlerini belirleyiniz.

يَّـــَتــُهَأَفــَتـــتَِّخُذونَــُه بِـــِعَباِدِهِإنَـّــُهَوُذرِّ

ــِذِهلِـــَنـــۨفـِســـــِهَجـــنَّـــــَتـــــُه لِـــَكـــِلـــَمـــاتِـــِهَهـــٰــ
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بُـــــُه ِمــۨن ِعـــَبــاِدِهِمــۨن ُدونِــِه َربِّـــــِهنُـــَعـــذِّ

بُـــــُه لَـــــُه ٱۨلـَحـــــۨمـُدَأنَـّــُه ِمـــۨن َأۨمـِرِهَفـــُيـــَعـــذِّ

َســـِبـيَلـــــُهَوٱۨجـَعــۨلـُهَهـــَدٰيــُهَدَخــُلـــوُه

َءاتَـــــۨيـَنــاُهبِـُجــُنـوِدِهَفـــٱۨدُعـــوُهَكـَأنَـّـــُه

َرُهِفيِه ٱۨلـُقـُلـوُب َعـــــَلـٰي َعـــۨبـِدِهِمۨن َفـــۨضـِلــِهَفـــَقـــدَّ

َســـــَنـِســُمـــُهَرۨأِســـــِهيَـــــۨكـُفــــــُلـــــُهِإۨسـُمـــــُه
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قاَل َرُسوُل الـلَِّه َصلَّي الـلَُّه َعَلۨيِه َوٰاِلِه َوَسلََّم :

َخۨيــُرُكۨم َمۨن تَــَعــلَّــَم اۨلــــُقــۨرٰاَن َوَعـلَّــَمـُه

Hz. Resulullah (s.a.a):

Sizin en iyiniz, Kur’ân’ı 
öğrenip başkalarına 
öğreten kimsedir.
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