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YAYINCININ TAKDİMİ

Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam O'nun âlem-
lere rahmet olarak gönderdiği elçisi Muhammed Mustafa'ya ve terte-
miz Ehlibeyt'ine olsun.

Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

"Erkek olsun, kadın olsun, hür olsun, köle olsun, her müminin boynun-
da Kur’ân öğrenmek ilâhi bir haktır."(1)

Yine şöyle buyurmuştur:

"Ey Müslümanlar ben sizin aranızda iki ağır ve değerli emanet bırakı-
yorum ki eğer onlara sarılırsanız hiçbir zaman sapıklığa düşmezsiniz. 
Onlardan biri diğerinden daha büyük olan Allah’ın kitabı Kur’ân’dır ki, 
gökten yere uzanan bir ip misali gibidir. Diğeri ise benim itretim olan 
Ehlibeyt’imdir. Bu ikisi Kevser havuzu başında bana varıncaya kadar 
hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmazlar. Bakın benden sonra bu ema-
netlere nasıl davranacaksınız?!"(2)

Hadislerde Kur'an-ı Kerim'in eğitim ve öğretimine teşvik edilmiş ve bu-
nun için bir çok sevap ve mükâfat söz konusu edilmiştir.  Bu yüzden Müs-
lümanlar Kur'an'ı öğrenmeyi ve başkalarına öğretmeyi önemsemişlerdir. 
Bu doğrultuda her dönemde daha kolay eğitim için yöntemler gelişti-
rilmiştir. Biz de konusunda uzman olan insanlar tarafından hazırlanan 
eserlerden yararlanarak öğrencilerin seviyesini ve kolay eğitimi de esas 
alarak "Elifba" kitabını iki merhaleli olarak hazırladık. Elinizdeki kitap ikin-
ci merhale için hazırlanmıştır. Her iki merhale için yapılan çalışmada şu 
hususlara dikkat edilmiştir:

□ Ayetlerin ve kelimelerin yazılışında Mısır Mushafı'nda (Osman Taha 
hattında) kullanılan işaretler esas alınmıştır. 

□ Öğrencilerin Kur'anla ünsiyetlerini geliştirme amacıyla daha fazla 
Kur'an'dan örnekler sunulmaya özen gösterilmiştir.

1- Müstedrekü’l-Vesail, c. 1, s. 287.
2- Sahih-i Tirmizi, c. 5, s. 329.

https://t.me/caferilikcom

Türkiye Caferileri Sitesi

www.caferilik.com



6

□ Derslerde ek alıştırmalara yer verilmiştir. Böylece öğrenci kendini de-
neyebilir ve geliştirebilir.

Birkaç Hatırlatma

1- Arapça öğreniminde yazmak da okumak kadar, hayati bir önem taşır. 
Bu yüzden birinci dersten son derse kadar, her dersin sonunda, der-
sin içeriğine uygun yazılı alıştırmalar ve aynı şekilde doğru zaman göz 
önünde bulundurularak ev ödevleri verilmelidir. 

2- Meşhur bir Çin atasözünün dediği gibi  “Bir kişiye iyilik yapmak istiyor-
san ona balık verme, balık tutmayı öğret.” (Aç bir kimseyi doyurmak için 
ona her gün bir balık vereceğine, balık tutmayı ögret ki bir ömür onu do-
yurmuş olasın.) Kur’an öğrencisine, sistematik ve kurala dayalı bir eğitim 
verilmelidir ki bu kurallara uyarak Kur’an’ı rahatlıkla okuyabilsin. 

3- Kur’an üstatlarının dikkat etmesi gereken bir diğer nokta da şudur 
ki, bu dersler mutlaka sürekli ve ara verilmeden olmalıdır. Bu hususta 
hem öğrencilerin katılımını hem de anne ve babaların teşvikini sağla-
mak gerekir. 

4- Dokuzuncu dersten itibaren Kur’an’ın son cüzünden başlayarak özel-
likle cd üzerinden çalışmaya teşvikle günlük ev ödevleri verilmeli, ödev-
lerin yapılıp yapılmaması kontrol edilmelidir.

*   *   *
Uzun araştırmalar sonucu en iyi metodu sunmaya çalıştıysak da kuş-
kusuz çalışmamız kusursuz değildir. Değerli üstadlardan ve eğitimciler-
den daha sonraki baskılarda faydalanmak üzere eksiklikleri bildirmeleri 
önemle rica olunur. 

Allah’ım, bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun şeye muvaffak eyle.

KEVSER
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YAZARIN ÖN SÖZÜ

Kur’ân-ı Kerim, hidayet kitabıdır; dünyevî karanlıkların zifirî siyahında 
insana yol gösteren ve onu gayesine, aydınlığa ulaştıran güvenli bir 
rehberdir. “Şüphesiz ki bu Kur’ân en doğru yola iletir.”(1) ayet-i keri-
mesinde açıklandığı üzere, insanı maksadına ulaştırır. İnsanlığın yitiği, 
Kur’ân’la ünsiyettir, birlikteliktir. İnsanlar, gönül rahatlığını, huzuru baş-
ka başka yerlerde ararlar; oysa huzurun asıl kaynağı Semavî Kitap’tır: 

“Kur’ân’dan inananlara rahmet ve şifa olan ayetler indiriyoruz. O, za-
limlerin ise sadece kaybını artırır.”(2)

İnsanlığın arayıp da bulamadığı her şey Nurlu Kitap’ta mevcuttur; yeter 
ki insan, imanla ona yönelsin. İşte o zaman ilahî rahmete gark olur. Hz. 
Peygamber’in (s.a.a) diliyle söylersek, “Kur’ân; aydınlık saçan nura, (tu-
tunulacak) sağlam ipe, emniyetli sığınağa, şifaya ve büyük mutluluğa 
ulaştırandır.”(3)

Kur’ân, sıkıntılı zamanların güvenilir sığınağı, yanılmaz kılavuz ve kusur-
suz öğretmendir kuşkusuz. Bu yüzden de Kur’ân’ı öğrenmek, her insan 
için bir temel ihtiyaçtır. Kur’ân’la ünsiyet kurmak, ancak onu öğrenmeye 
çabalamakla olur. Kur’ân öğrenimi, Kur’ânî öğretileri kavramanın anah-
tarı olmakla beraber, ruhsal açıdan kalbi arındırıp göğsü genişletir, amelî 
açıdan da mutluluğa kavuşturur. Emîrü’l-Müminîn İmam Ali (a.s), bütün 
bu söylediklerimizi şu veciz sözünde en güzel şekliyle özetlemiştir: 

“Kur’ân’ı öğrenin; çünkü o, sözlerin en güzelidir. Onda anlayışınızı del

-rinleştirip kavrayışınızı genişletin; çünkü o, gönüllerin baharıdır. Nuruyi-
la şifa bulun; zira o, gönüllere şifadır.”(4)

1- İsrâ, 9.
2- İsrâ, 82.
3- Biharu'l-Envar, c. 92, s. 31.
4- Nehcü'l-Belağa, Hutbe: 110.
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Resulullah (s.a.a), bir hadis-i şerifinde, Yüce Allah’ın kulları üzerinde bir 
hakkı olduğunu bildirmiştir: 

“Erkek kadın, özgür köle, Allah’ın bütün insanlar üzerinde bir hakkı var-
dır, o da Kur’ân’ı öğrenmeleridir.»(1) 

Böylelikle, insanı dünyevî ve uhrevî mutluluğa ulaştıran anahtar olan 
Kur’ân’ı öğrenmek, insan için insana yüklenen bir ödev olmuştur. Bir 
başka hadis-i şerifinde Kur’ân’ı öğrenmenin insana neler kazandıracağı 
hakkında şöyle buyurur Hz. Peygamber (s.a.a):

“Mutluların yaşamını, şehitlerin ölümünü, hasret gününde (kıyamette) 
kurtuluşu, yakıcı günde gölgeyi ve sapma zamanlarında hidayeti istiyor-
sanız Kur’ân’ı öğrenin.”(2)

Allah’a hamdolsun, şimdiye kadar Kur’ân-ı Kerim’i doğru bir şekilde 
okumayı öğreten çok sayıda kitap kaleme alınmış ve bu kitaplarda, de-
ğerli yazarları tarafından, Kur’ân öğretimiyle alakalı çeşitli yöntemler 
ortaya konulmuştur. Arapça, Farsça ve Türkçe kaynaklar üzerine yapılan 
araştırmaların ve yazarının eğitmenliği sırasında edindiği tecrübelerin 
neticesinde ortaya çıkan elinizdeki kitap, benzerleri gibi,  Kur’ân’ın en 
doğru biçimde okunmasına hizmet etmek amacıyla hazırlanmış, bu-
nunla birlikte, mevcut kitaplardaki eksiklerin giderilmesine de azami 
ölçüde gayret gösterilmiştir. Bu bakımdan aşağıda hususlara dikkatinizi 
çekmek isteriz:

1- Kitapta, Kur’ân’ın okunmasına ilişkin kurallar, standart ölçüler esas 
alınarak açıklanmış, fakat kuralların en iyi biçimde anlaşılmasını sağla-
mak için sadeleştirmeye özen gösterilmiş, gereksiz zorlaştırmalardan 
kaçınılmıştır.

2- Kitapta, Osman Taha’nın yazdığı, Arapçanın Mısır’da kullanılan yazı 
biçiminde (resmü’l-hat) uygulanan işaretler esas alınmış; öte yandan, 
gerekli olduğu durumlarda, yaygın olan başka yazı biçimlerinde uygula-
nan işaretlere de değinilmiştir. 

1- Müstedrekü'l-Vesail, c. 1, s. 287.
2- Camiu'l-Ahbar, s. 41.
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3- Kitapta, heceleme ve kelimeyi bütün olarak okuma yöntemlerinden 
yararlanılmıştır.

4- Öğrenimi kolaylaştırmak amacıyla kitaba, yazı alıştırmaları eklenmiştir. 

5- Eğitim süresince Kur’ân’ın 30’uncu cüzünün tamamının öğretilmesi 
hedeflenmiştir.

6- Derslerin özeti verilmiştir.

7- Alıştırmalarda, kolaydan zora geçişi sağlayacak örnekler seçilmiştir.

Eğitimcilere Birkaç Hatırlatma

Kur’ân öğretmenliği, insan için en büyük övünç kaynağıdır. Çünkü bü-
tün varlıklar, Yüce Allah’tan Kur’ân öğreten için rahmet ve mağfiret 
talebinde bulunurlar. Ama aynı zamanda hassas ve sorumluluk gerek-
tiren bir iştir de. Öğretmenin eğitim metodu, davranış biçimi ve düşün-
ce tarzı, öğrencinin Kur’ân’a ilgi duymasında veya ondan uzaklaşma-
sında önemli rol oynar. Eğitimcinin tutumu, öğrencinin hayatı boyunca 
Semavî Kitap’la kuracağı irtibatın mahiyetini âdeta belirler. Bu yüzden, 
Kur’ân öğreten eğitimcilerin küçük bir öğrencisi olarak, kitabın daha 
faydalı olmasını sağlamak amacıyla, birkaç noktayı hatırlatmakta yarar 
görüyorum:

1- Kur’ân ilimlerinin tedrisinde temel şart, içtenlikle ihlâslı olmak, Alla-
h’ın rızasını kazanmak dışında bir niyet taşımamaktır. Halis niyetle ya-
pılan enerjik ve sevgi dolu bir eğitimin, Kur’ân öğrencilerinde büyük bir 
değişim yaratacağı kuşku götürmez bir gerçektir.

2- Kur’ân’ı doğru okumak, ancak sürekli yapılan alıştırmalarla ve tekrar-
larla mümkün olur. Bu yüzden, değerli eğitimciler, birebir veya grup ha-
linde yapılan alıştırmaları çekici ve alımlı hale getirme noktasında her 
türlü fırsatı değerlendirmelidirler.

3- Derslerin sonundaki ev ödevleri, öğrencilerin 30’uncu cüzünden baş-
layarak Kur’ân’ın bütün surelerini okumasını sağlamayı amaçlamakta-
dır. Değerli eğitimciler, sınıftaki tek ve toplu okumaların dışında, öğren-
cileri evde de okuma ve tertil üzere mukabele alıştırmalarını yapmaya 
teşvik etmelidir. 
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4- Kitapta, Kur’ân’ın, Arap telaffuzuyla okunmasının öğretilmesi esas 
alınmıştır. Bu nedenle, hem derslerde hem de alıştırmalarda doğru te-
laffuz için gereken noktalar üzerinde durulmuştur.

5- Kur’ân okumasının öğretilmesinin yanında, Kur’ân’a gönülden bağlı 
bir neslin yetişmesini sağlamak amacıyla eğitimciler, öğrencilerin ka-
pasitelerini göz önünde bulundurarak, derslerde, Kur’anî öğretilerden 
bahsetmelidir.

Bizlere, Kur’ân öğrencisi ve Resulullah (s.a.a) ile Ehlibeyt’inin (a.s) ta-
kipçisi olma başarısını ihsan eden Yüce Allah'a hamdediyoruz. Her ne 
kadar eksiksiz ve herkesin istifade edebileceği bir kitap hazırlamayı 
amaçlamış olsak da, çalışmamızın noksanları ve eleştirilecek yönleri 
muhakkak olacaktır. Uzmanların görüşleri ve eleştirileri, çalışmamızın 
eksiklerinin giderilmesi yönünde hiç şüphesiz bize yol gösterici olacak 
ve bu katkılar, tarafımızdan bir minnet olarak değerlendirilecektir.

Son olarak Kur’an nurunu gönlüme yerleştiren, hayatları boyunca söz-
leriyle ve davranışlarıyla Kur’ân ve Ehlibeyt (a.s) aşkını kalbime aşılayan 
değerli babama ve sevgili anneme teşekkür ediyorum. Kur’ân öğreti-
miyle başlayan süreçte sevgi ve sabırla bana ders veren tüm öğretmen-
lerimin ellerinden öper ve bu küçük çalışmayı saygısızlık addetmeme-
lerini umarım.

Bu naçiz çalışmayı, zuhuruyla bütün Kur’ân ilimlerinin yeryüzünün dört 
bir yanına yayılmasıyla birlikte dünyayı barışla, huzurla, samimiyetle ve 
adaletle dolduracak, iyilik abidesi, asrın sevgilisi, gönüllerin baharı ve 
gözyaşlarının umudu Eba Salih Hz. Hüccet İbni’l-Hasan el-Mehdî’ye (Al-
lah zuhurunu çabuklaştırsın) ithaf ediyorum.

“Bizi buna hidayet eden Allah’a hamdolsun. Allah bizi hidayet et-
meseydi, asla hidayete erişmezdik.”

Seyyid Muhammed Hüseyin Belaği Mubin
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HARFLER VE İSİMLERİ
Kur’an-ı Kerim'in doğru okunması için ilk önce Arapça harfleri öğren-
meliyiz.  Arap alfabesi 28 harften oluşur. 

YazılışıOkunuşuYazılışıOkunuşuYazılışıOkunuşu

َقۤاۨفïقَزاïز اَلِـــۨفïا
َكۤافïك ِسۤيۨنïس بَــاïب
َلۤمïل ِشۤيۨنïش َتاïت

ِمۤيۨمïم َصۤاۨدïصَثاïث
ُنۤوۨنïن َضۤاۨدïض ِجۤيۨمïج
َوۤاۨوïو َطاïط َحاïح
َهاïه َظاïظ َخاïخ

َياïي َعۤيـۨنïع َدۤالïد

َغۤيـۨنïغ َذۤالïذ
َفاïفَراïر

Not: Aslında 12 harfin isminin sonunda hemze harfi vardır, ancak biz 
telaffuz şeklini esas aldığımız için yazmadık:

بَــاء - تَــاء - ثَــاء - َحاء - َخاء - َراء - َزاء - َطاء - َظاء - َفاء - َهاء - َياء

1. Ders

https://t.me/caferilikcom
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Kalın ve İnce Harfler

Arapça harflerin 8'i kalın, 20'si ise ince okunur. 

Kalın Harfler

ق غ ظ ط ض ص ر خ

Bu harflerin yedisi zaten kalın okunurlar. Ra (ر) harfi ise fetheli ve zam-

meli durumlarda kalın okunur.

Harflerin Farklı Yazılış Şekilleri

Sonda Ortada Başta Harfler

ــــــا ـــــــا ا ا
ئ ــــــــــئـــــــــ ؤ أ ء

ـــــــب ـــــــــبـــــــــ بــــــــــ ب

ـــــت / ــــــة / ة ـــــــــتـــــــــ تـــــــــ  ت 
ـــــــث ــــــــــثـــــــــ ثـــــــــ ث
ــــــج ـــــــــجــــــ جـــــــ ج
ــــــح ـــــــــحــــــــ حـــــــ ح
ــــــخ ــــــــــخـــــــ خـــــــ خ
ـــــــد ــــــــد د د
ــــــــذ ـــــــــذ ذ ذ
ـــــــر ــــــــر ر ر
ـــــــز ــــــــــز ز ز
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Sonda Ortada Başta Harfler

ــــــــس ـــــــــســــــــ ســــــــ س
ـــــــش ــــــــشــــــ شـــــــ ش
ــــــص ـــــــصـــــــ صـــــ ص
ـــــــض ـــــــضـــــــ ضــــــ ض
ـــــــط ـــــــطـــــــــ طــــــ ط
ـــــــظ ــــــــظـــــــ ظـــــ ظ
ـــــــــع ــــــــعـــــــــ عــــــــ ع

ــــــــغ ــــــــغـــــــــ غــــــــ غ
ـــــــف ــــــــفــــــــ فــــــ ف
ـــــــق ــــــــقـــــــــ قـــــــ ق
ــــــــك ــــــــكــــــــ كـــــــــ ك
ـــــــل ـــــــــلــــــــ لــــــــــ ل
ـــــــم ـــــــــمـــــــــــ مــــــــــ م
ـــــــن ـــــــنـــــــــ نـــــــــ ن
ـــــــو ــــــــو و و

ــــــــه / ه �ـــ ـــــــهـــــــ / ــــ هــــــــ هـ
ـــــــي ــــــــــيـــــــــ يــــــــــ ي

Ev Ödevi

1- Harflerin yazılış türlerini birer satır yazınız. 

2- Arapça kalın harfleri sayınız. 
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ARAPÇADA KULLANILAN İŞARETLER

Arapça’da 28 harfin hepsi sessizdir ve belli işaretlerin yardımıyla oku-
nurlar. Sadr-ı İslam'da yazım kuralları ilkel durumda işaretten ve hatta 
noktadan yoksun idi. Araplar manadan yola çıkarak doğru okumaya 
çalışırlardı. İslam'ın yayılması ve Arap olmayan toplulukların İslam'a 
girişiyle Kur'an ayetlerinin doğru okunması için işaretlerin kullanımı 
kaçınılmaz oldu. Bu önemli iş, İmam Ali'nin (a.s) öğrencileri eliyle ger-
çekleşti. Hâlihazırda 12 işaret kullanılır. Bu işaretlerden 6'sına 3’ü kısa, 
3’ü de uzun olmak üzere hareke denir. 

Kısa Ses İşaretleri:

Fethe (Üstün) —َ e, a اَ Harfin üstüne konur

Kesre (Esre) —ِ i اِ Harfin altına konur

Zamme (Ötre) ُ— u اُ Harfin üstüne konur

Uzun Ses İşaretleri: (Med Harfleri)

Elif (Medd-i Elif) َ— ا َءا e, a Uzatılarak

Ye (Medd-i Ye) ِ— ي ِاي i Uzatılarak

Vev (Medd-i Vev) —ُ و ُاو u Uzatılarak

2. Ders
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Diğer İşaretler:

Cezm (Sükûn) Harfin üstüne konur

Şedde Harfin üstüne konur

Med Harfin üstüne konur

Tenvin

Fethe Tenvini (İki Üstün) en, an Harfin üstüne konur

Kesre Tenvini (İki Esre) in Harfin altına konur

Zamme Tenvini (İki Ötre) un Harfin üstüne konur

Hareke ve işaretler harflerin seslendirilerek okunuşlarını sağlar. Daha 
önce Elifba (1)'de kısaca bu harekeleri ve işaretleri öğrenmiştik. Bu ki-
tapta daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. 

Ev Ödevi

1- Arapça yazım kuralları ilkel durumda iken doğru okumak için ne ya-
parlardı?

2- Arapçada kaç işaret kullanılır, isimleriyle yazınız. 

3- İşaretler kimin tarafından konuldu?
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SES İŞARETLERİ

Hareke ve işaretler harflerin ve kelimelerin okunuşunda önemli role 
sahiptirler. Daha öce de belirtildiği üzere sesler ve harekeler iki kısma 
ayrılır: Kısa ses ve uzun ses.

Kısa Ses: Kısa ve bir vuruşla okunur.

FETHE (َفــــۨتَحه) :  —َ  

İlk kısa ses işareti fethedir. Fethe Arapçada "bir kez açmak" anlamına 
gelir. Bu işaret okunurken ağız bir defa açıldığından dolayı ona bu isim 
verilmiştir. Bu işaret, kalın harfin üstüne gelirse harfi « a », ince harfin 
üzerine gelirse « e » sesiyle okutur. Sesin kısa ve bir vuruşla okunması-
na dikkat etmeliyiz.

Not: Fetheli harfe "meftuh (َمـــۨفـــُتوۨح)" denir.

1: Arapça harfleri fethe sesiyle okuyunuz. Kalın harfler renkli yazılarak 
belirtilmiştir.

َر َذ َد َخ َح َج َث َت َب َأ- َء

َف َغ َع َظ َط َض َص َش َس َز

َي َهـ َو َن َم َل َك َق

Not: Heceleme, Kur'an okumada gerekli olduğu için tüm kuralları bu 
yöntemle öğreneceğiz. Heceleme, hecelere ayırarak okumaya, bitişik 
okuma ise bir defada ve bir bütün olarak okumaya denir. Kısa ve uzun 
sesin her birisi bir heceyi oluşturur. 

3. Ders



17

2: Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyun.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

َكــَســـَبَكــ + َســـ + َبلَـــــَكلَـــ + َك

َوَعــــــَدَو + َعــــــ + َدنَــــَهـــَجنَــــ + َهـــ + َج

تَـــــــَرَكَت + َر + َكَاَكــــــَلاَ + َكـــ + َل

َوَقـــــــَفَو + َقـــــ + َفبَــــَلــــَغَب + لَــــ + َغ

َرَســــــَخَر + َسـ + َخنَــَكــَصنَــ + َكــ + َص

َفــَذَكَرَفــ + َذ + َكــ + َرَجـــــــَسدَكَجـ + َســ + د+ َك

َقــــــَدَرَقــ + َد+ َرَقــــــَتــــَلَقــ + َت+ َل
َوَضـــَعَو + َضــ + َعَكـــــــَذَبَكـــــ + َذ + َب

َرَزَقــــــَكَر + َز + َقـ + َكَخــَلـــَقـــَكَخـ + لَــ + َقــ + َك
3: Aşağıdaki kelimeleri bir kere heceleyerek, bir kerede birlikte okuyunuz.

َرفَضَكَفَحَصَديَـــَدَكَكــَشـــَفنَــــَزَلَحَسَد

َفَحَشَرَوَمـَكـــــَرَســـَأَلَمـــــــَســـــــَحَكــــَتـــــَملَــــَمـــَس

َمــــَنــــَعـــَكَفــَصـَلَحَضـــَرَبَصـــــــَدَقَطـــَبـــَعَشـــَرَع
َفـَمَكــَثَذبَــَحَكَرتَــــَقَغــَفـــــــرَََخــَلـــَقَرَســــــَخ

َصــــَرَخَغــــَرَقَخـَطـــــَرَغــــَرَضنَــــَقـــَضَســــَقــــَر

بَــَرَرَةَغـَبــَرَةَوَيَذَرَكَفـَعـــــــَدلَـــــــَكَعَلــَقـــَةَرقـــبََــَة
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Not: Daha önce de işaret edildiği üzere Arapçada (ت) harfi kelimelerin 
sonunda yer alırsa genellikle  (ة - ـــــــة ) şeklinde yazılır.

Örneğin: َغَبَرَة - َرَقَبَة
4: Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız:

َفــَنــَكَصَح + َن + َثَحَنَث

َفــَظــَهــَرَظَلَم

نَــَحــَرَقــَتــَل

َصَعــَدَقــَتــَرَة

َوَجَدَكَحَكَم

َولَـــَدَذَرَأ
5: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

َصَعــَد َفــَهــَلــَكَخَلَق َفَشَرَعَعَبَد َفَشَكَر

َشَرَع َوَكــَتـــَبنَــَزَل َفــَظـــَهــَرَفَتَح َفَسَلَك

َعــَبــَس َوبَـــَســـَرَأَحــَد َعَشَرَصَبَر َوَعَفَر

Ev Ödevi

1- Fetheyi tanımlayınız ve isimlendirme sebebini açıklayınız.

2- Fetheli harfe ne denir? 

3- Üçüncü alıştırmadan 15 kelime seçip bir bütün ve heceye ayırarak 
yazınız.
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KESRE (َكــــۨسَره )  —ِ VE ZAMME (ه —ُ  :(َضــــمَّ
KESRE:

İkinci kısa ses, kesredir. Kesre Arapçada bir kez kırmaya denir. Bu işaret 
okunurken dudaklarda aşağıya doğru beliren kırılma ve düşüşten dola-
yı ona bu isim verilmiştir. Kesre harfin altına konur, şu dört kalın harfi: 
Sad, Zad, Tâ, Zâ (ص- ض ط- ظ)  « ı » ile başlayıp « i » ile biten bir sesle 
ve diğer harfleri ise « i » sesiyle okutur. 

Sesin kısa ve bir vuruşla okunmasına dikkat etmeliyiz.

Not: Kesreli harfe "meksur (َمـــۨكـــُسوۨر)" denir.

1: Arapça harfleri kesre sesiyle okuyunuz. Kalın harfler renkli yazılarak 
belirtilmiştir.

ِر ِذ ِد ِخ ِح ِج ِث ِت ِب ِإ- ِء

ِف ِغ ِع ِظ ِط ِض ِص ِش ِس ِز

ِي ِهـــــ ِو ِن ِم ِل ِك ِق

2: Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyun.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

َعــِلــــَمَعــ + لِــــ + َمَفـــِهـَمَفـــ + ِهـ + َم

ِإبِــــِلِإ + بِــــ + ِلِعــــَوَجِعــــ + َو + َج

َرِحـــَمَر + ِحـــ + َمَمـــِلـــِكَمـــ + لِـــ + ِك

4. Ders
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َحـــِبـــــَطَحـــ + بِـــــ + َطَغَســــِقَغ + َســــ + ِق

بِــــَوَرِقبِــــ + َو + َر+ ِقبِــــــَيــــــِدَكبِــ + يَــ + ِد+ َك

َفــَلـــِحــَقَفــ + لَـــ + ِحــ + َقبِــِعـَصـــــــِمبِــ + ِعـ + َصــ + ِم

بِــــَخـَزنَـــــِةبِــــ+ َخـ + َز+ نَـــ + ــِةَأَفــَحـِســــَبَأ+ َفــ +َحــ + ســـ + َب

3: Aşağıdaki kelimeleri bir kere heceleyerek, bir kerede birlikte okuyu-

nuz.

نَـــِعـــَمَفـــِنـــَيلَـــَهــِبلَــــِزَمنَـــِزَفلَــــِكِهـــَي

َحـــِزَنبَـــِرَقَقـــِبــــَلَخـــِشـــَيَعـــِمـــَيَأِمـــَنَســـِمـــَع

ِشـــَيـــَةَفـــِرَحَرِدَفَســـِفـــَهتَـــِبـــَعَســـِلـــَمَأنِـــــَس

ِعـــَوَجِقـــــَطـــِعَحـــِفـــَظبَـــِخـــَلَخـــِســـَرَضـــِحـــَكَخـــِطـــَف

َوَرثَـــِةنَـــَفـــَعـــِتَاِزَفــِتَقـــَصــِصَقـــَمـــِرَرِضـــَيَأِقـــَم

لِـــَيـــَذَرَفــَصــَلــِتلَـــَلـــِبــَثَحـــَســـَنـــِةتَـــِبـــعََََكِقـــَبـــَلـــَكَســـَفـــِرَك

َقـــَدِمــَكَفـــَصـــِعـــَقَوَقـــَعـــِتَعــَشــَرِةبِـــَشَرِرَفـــَطـــِفـــَقَصـــِحـــَبـــَك

َوَرِجـــِلــَكلَـــَفـــَســَدِتلََََحـــِبـــَطلِـــَخَزنَـــِةبَـــَلـــَغـــِنيبِـــَبـــَدنِــَكَأَفـــَأِمـــَن
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4: Fethe ve kesre seslerini içeren aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak 
yazınız:

َأِقـــِمَكـــِلـــَم

نَـــَفـــَعــِتتَــــــِزِد

َوِجـــَلَعـــِلــَمـــِت

َكـــَمـــَثـــِلَوَرِجـــِلـــَك

َرَقـــَبـــِةِإَرَم

5: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

َقـــِدَم َوَعـــِجـــَبَعـــِمـــَل َفـــَربِِِــــَحَفــــِهـــَم َوَعــــِلـــَم

بَــــِقـــَي َوَرِضـــَينَـــِعـــَم َوَأِمـــَنَحِفـــَظ َوَقـــِوَي

ZAMME (ÖTRE):  ُ— ُا
Üçüncü ve son kısa ses, zammedir. Zamme Arapçada bir kez bitişmeye 
denir. Bu işaret okunurken dudaklar bir kez büzüldüğünden ve gonca 
şeklini aldığından dolayı ona bu isim verilmiştir.  Zamme harfin üstüne 
konur, harfi « u » sesiyle okutur. 

Sesin kısa ve bir vuruşla okunmasına dikkat etmeliyiz.

Not: Zammeli harfe "mazmûm ( َمـــۨضـــُموۨم )" denir.
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6: Arapça harfleri zamme sesiyle okuyunuz. 

ُر ُذ ُد ُخ ُح ُج ُث ُت ُب ُا

ُف ُغ ُع ُظ ُط ُض ُص ُش ُس ُز

ُي ُهـ ُو ُن ُم ُل ُك ُق
7: Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyun.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

يَـــِرُديَـــ + ِر + ُديَـــــَهـــُبيَـــــ + َهـــ  ُب

ُحـــِشـــَرُحـــ + ِشـــ + َرنُــــُذِرنُــــ + ُذ + ِر

ُخـــِلـــَقُخـــ + لِـــ + َقُحـــِســَدُحـــ + ِســـ + َد

َحـــَصـــُبَحـــ + َصـــ + ُبُصـــِعـــَقُصـــ + ِعـــ + َق

ــــ + َمـــ + لُـــ + َك ــــَمـــُلـــَكعَََ لَـــُنــــِبــــَذلَـــ + نُــــ + بِــــ + َذعَََ

ثُـــُلـــَثـــِيثُـــ + لُـــ + ثَـــ + ِيُســـِطــَحـــِتُســـ + ِطــ + َحـــ + ِت

َأَحـــَدُهـــُمَأ + َحـــ + َد+ ُهـــ + ُمَســـَنـــِســـُمَســـ + نَـــ + ِســـ + ُم

8: Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kerede birlikte 
okuyunuz.

تَـــَزُرَحُسَنُسُبــِلُقــِدَرُكـــِبــَتلُـــِعـــَننُـــُســـِك

َرُحَبُکــُتــِب ُاُذَنيَـــِجــُدُعـــِثـــَرنُــــِبـــَذلُــــَبــَد
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بَـــــُعــَدنُـــِفـــَخثُــــُلــُثتَــِصُلنُــِرَیُعــِقـــَدُذِکـــَر

ُجِمـــَعُزبُــــِرُضِرَبُصَوَرُکِشَطَفـــُهــَوَمــَلــُک

َفـَمـَثـــُلَسَنِسُمَفـــُقـــِتــَلُعُمِرَکَفـــُبــِهَتُسِقــَطَخُبَث

َبَصُرَکَفـــُنـــِفـــَخُعُنــِقَکُرُسِلَکَفُجِمـــَعُفــِتَحِتَسَتِجُد

َفــُرِفــــَعُقِضَيِتَلَِجُدُهَمَزِةَأتَــَذُرَرَقـــَبــُةَأِعُظــَک

ُرُســــُلَخـــُبـــــَثَفــَأَخُذُهُمَفــَبَصُرَکيَــِعـُظـُکُمُغِلَبِتَفــُقــِطــَع

9: Kısa sesleri içeren aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız:

يَـِثـــُقُصُحِف

َوتَـــِضـُعُبِسَط

نُـــِقـــَرَفــَکـــُبـــَر

َأَحُديَـــِعــُدُهُم

َفــُســِقـــَیُقـــُبــِل

10: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

ُهـــِزَم َو ُقـــِتــَلُکــِتَب َوَرُقــَکَحُسَن َعــَمــُلــَک

َقـــَرَأ ُکــُتـــَبــَکَشـَکــَر َو ُشِکــَربُـــِعَث َو ُحِشَر
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Ev Ödevi

1- Kesre ve zammeyi tanımlayınız ve isimlendirme sebebini açıklayınız.

2- Kesreli ve zammeli harfe ne denir? 

3- Üçüncü ve sekizinci alıştırmadan her birinden 10 kelime seçip bir 
bütün ve heceye ayırarak yazınız.

DÖRT DERSİN ÖZETİ

� Arap alfabesi 28 harften oluşur. 

� Arapçada sesler ve harekeler iki kısma ayrılır: Kısa ses ve uzun ses. 

� Kısa Ses: Kısa ve bir vuruşla okunur. 

Kısa sesler şunlardır:

No Hareke Ses Arapça İsmi
Kısa Sesli

Harfin İsmi

1- —َ e, a Fethe Meftuh

2- —ِ i Kesre Meksur

3- ُ— u Zamme Mazmum
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5. Ders

MED HARFLERİ (UZUN SES İŞARETLERİ)

Daha önce Arapçada kısa sesleri öğrendik. Uzun sesler harekelerin ikin-
ci kısmını oluşturur. Uzun sesler; uzun ve iki vuruşla okunurlar. Uzun 
seslere "med harfleri" denir. Med, Arapçada "uzatma" anlamına gelir. 
Kısa seslerden sonra onların hemcinsi olan şu harfler ( و- ي- ا ) yer alır-
sa kısa seslerin uzun sese dönüşmesini ve kısa sesin iki kat uzatılmasını 
sağlar. Bu yüzden bu harflere "med harfleri" denir.

Med harfleri:

No Hareke Ses Arapça İsmi Türkçe İsmi

1- َ— ا Uzun «e, a» Medd-i Elif Harekesiz Elif

2- ِ— ي Uzun «i» Medd-i Ye Harekesiz Ye

3- —ُ و Uzun «u» Medd-i Vev Harekesiz Vev

MEDD-İ ELİF:  ا —َ  

İlk uzun ses işareti “medd-i elif”tir. Fetheden sonra harekesiz “elif” ge-
lirse medd-i elif oluşur. Bu durum, fethe sesinin uzatılarak ve iki vuruşla 
okunmasına sebep olur. 

Medd-i elif fetheli harfi iki hareke uzatarak ince harflerde « e » ve ka-
lın harflerde « a » sesiyle okutur.

1: Arapça harfleri medd-i elifle okuyunuz. Kalın harfler renkli yazılarak 

belirtilmiştir.
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َرا َذا َدا َخا َحا َجا َثا َتا بَا َءا

َفا َغا َعا َظا َطا َضا َصا َشا َسا َزا

َيا َها َوا نَا َما َل- ـَل  َكا َقا

2: Harfleri aşağıda yazıldığı gibi hem medd-i elifle hem de fethe hare-
kesiyle yazınız ve her iki şeklini okuyunuz:

َثا - َث َتا - َت بَا - َب َءا - َء
3: Uzun seslerden her birisi bir heceyi oluşturur. Aşağıdaki hecelere ay-
rılarak ve birlikte yazılan ince harfli kelimeleri okuyunuz.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

َکـَمـاَکـ + َمـاُهـَنـاُهـ + نَـا

 َتاَب تَـا + َببِـَمـابِـ + َمـا

َمَکـاُنَم + َکـا + ُنَهـاَجـَرَهـا + َجـ + َر

َجـاَءَهـاَجـا + َء + َهـاَعـاِصُمَعـا + ِص + ُم

َجاَوَزاَجا + َو+ َزاَفـاِطَرَفـا + ِط + َر

ُشـَرَکـاَءُشـ + َر + َکـا + َءِعـَبـاِدنَـاِعـ + بَـا + ِد + نَـا

َءايَـاتُـَنـاَءا + يَـا + تُـــ + نَـانَـَداَمـَةنَـ + َدا + َمـ + ـَة

4: Aşağıdaki kalın harfli kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kerede 
birlikte okuyunuz.
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Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

َخاَفَخا + َفَقاَلَقا + َل

َعَصاَکَع + َصا + َکَغاِلَبَغـا + ِل + َب

َصاِدَقاِتَصا + ِد+ َقا+ ِتَقاِصَراُتَقا + ِص+ َرا + ُت

5: Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kerede birlikte 
okuyunuz.

َمَسـاِجَدَمَنـاِزَلَجـاَنَبِکَتـاُبَمَعـاَذبَِنـاَءَمـاِلِک

َراَنِعَباِدنَاَغـاِفَرَظـاِلُمِعَقـاَبَأَخـاُفَمَنـاِفـــَع

َءاِخَرُةَسـابَِقـاُتَأَصاَبَکُحُجَراِتِرَعايَـــِتـــَهايُــَضـاَعُفَفَراَغ

َما َوَعَدنَابَِناِصَيـــِتــَهاَءابَـاُءَءايَـاِتَلَسـاِحَراِنبَِعَصـاَکَفَرَءاُه

Not: Bazen “harekesiz elif” (medd-i elif) kelimede yazılmaz ve onun 
yerine, uzatılan « e » veya « a » sesiyle okunduğu anlaşılması için harfin 
üzerine küçük bir elif yazılır: (—َٰ)

َرٰ َذٰ َدٰ  َخــــٰ َحــــٰ َجــــٰ ثَـــــٰــ تَــــٰـ بَــــٰ  َءٰ 

َفــــٰــ َغــــٰـ َعــــٰـ َظـــــٰـ َطــــٰـ َضــــٰـ َصــــٰـ َشـــــٰــ َســــٰـ َزٰ

يَــــٰــ َهــــٰـ َوٰ نَـــــٰـ َمــــٰـ لَـــــٰــ َكــــٰـ َقـــــٰـ
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Bu yazı şekli şu kelimelerde uygulanmıştır, dikkat ediniz:

َقاِصَرُٰتïَقاِصَراُتَقـــــٰـــَلïَقاَلَخــــٰــــاِلُقïَخاِلُق

ِإَمــــٰــــِمïِإَماِمثَــــَمــــَرُٰتïَثَمَراُتَدَرَجــــٰـــاِتïَدَرَجـاِت

6: Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kerede birlikte 
okuyunuz.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

َهــــٰــــَذاَهـا + َذاَقـــــٰـــَلَقــا + َل

َدَرٰ ِهـُمَد + َرا + ِهـ + ُمِکـــَتــــٰــُبِکـ + تَـا + ُب

َشَهــٰـــــَدٰ ِتَش + َهـا + َدا + ِتَسَمــــٰــــــَوٰ ِتَسـ + َمـا + َوا + ِت

7: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz.

َذٰ ِلَکَعــــٰــَهَدَهــــٰــــَذاِکـــَتــــٰــُبَتَشـــــٰـــــَبَهَمــــٰــِلِکَعــــٰــِلُم

َهــــٰــــَذاِنِإلَـــــٰـــَهَعــــٰــِقــَبــُةَجــٰـــــَهَداَکيُـَجــٰـِدُلُظُلمـَـــــٰــِتَءايَــٰـــِت

َءاتَــــٰــَکيُـَصــٰــِلـــــُحِصَرٰ َطَءاثَـــــٰـــــِرِهَماُخُطَوٰ ِتَقـــٰــــِصَرُٰتَوَمَغــٰــِربَــَها

ِتَمـَشـــٰـــِرَق َظــــــٰــــِهــَرِقــَيــــٰــــَمــِةَضَلـــٰــــَلـــُةَصــــٰـــِلَحـــٰــِتَءايَــــٰـــِتَناُخُطَو ٰ

8: Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız:

َقـــــٰــَتَلُهُمَمَناِفــــُع

ُنَداِولُــَهاُأُکــَلـــَها



29

ِعـَقاُبَعــــٰــــِقــَبــُة

َفــَواِکَهَغـــَيــــٰــــَبـِت

تَــَظاَهَراَجاَءَها

9: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

َصَدَق َصاَدَقَقَسَم َقاَسَمَحَکَم َحاَکَمَهَجَر َهاَجَر

َطَعاِمَک َوَشَراِبَکكَذٰ ِلَک َقاَلَوبََناِت َخاِلَکَفَل َغاِلَب

َوُثَلـــــٰـــَث َوُربَــــٰـَعثُــُلـــَثا َما تَـــَرَکَوَعَدِسَها َوَبَصِلَهاَوِإَذا َخاَطَبُهُم

َما َيَشاُء ِإَذاَوِقَنا َعَذاَبُهَناِلَک َدَعاَساَدَتَنا َوُکَبَراَءنَا

َکِلَمُتَنا لِِعَباِدنَاَقاَل َفَما بَاُلَقاَل َل َتَخاَفاَعالِـــَيــَها َساِفَلَها

Uyarı: Bazı Kur'ân'larda fethe işareti kaldırılır ve harfin üzerine sadece 
küçük bir elif yazılır: (—ٰ)

ٰر ٰذ ٰخــــ ٰد ٰحــــ ٰجــــ ٰثـــــــ ٰتـــــ  ٰء ٰبــــ

ٰفــــــ ٰغـــــ ٰعـــــ ٰظــــــ ٰطـــــ ٰضـــــ ٰصـــــ ٰشـــــــ ٰســـــ ٰز

ٰيــــــ ٰهـــــ ٰو ٰنــــــ ٰمـــــ ٰلـــــــ ٰكـــــ ٰقــــــ
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Bu yazı şekli şu kelimelerde uygulanmıştır, dikkat ediniz:

ٰايَـــِةïَءايَـــِةَكــٰذلِــَكïَكَذالِــَكِقــــٰيـــَمـــِةïِقــــَيـــاَمـــِة

Ev Ödevi

1- Beşinci ve yedinci alıştırmadan her birinden 10 kelime seçip bir bü-
tün ve heceye ayırarak yazınız. 
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6. Ders

MEDD-İ YE:  ي —ِ  VE MEDD-İ VEV:  و —ُ 

MEDD-İ YE:

İkinci uzun ses işaretlerinden biri “medd-i ye”dir. Kesreden sonra hare-
kesiz “ye” gelirse medd-i ye oluşur. Bu durum, «i» sesinin uzatılarak ve 
iki vuruşla okunmasına sebep olur. 

1: Arapça harfleri medd-i ye ile okuyunuz. 

ِذي ِدي  ِخي ِحي ِجي ِثي ِتي  بِـي  - ِءي ِإي

ِغـي ِعي ِظي ِطي ِضي ِصي ِشي ِسي ِزي ِري

يِـــي  ِهي ِوي ِني ِمي ِلي ِكي ِقي ِفي

2: Harfleri aşağıda yazıldığı gibi hem medd-i ye ile hem de kesre hare-
kesiyle yazınız ve her iki şeklini okuyunuz:

ِث - ِثي ِت - ِتي ِب - بِـي ِإ، ِء - ِإي، ِءي 

3: Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

َسِبيــِلَس + بِيــ + ِلِحيـَنِحيـــ + َن

ُيِميــُتيُـــ + ِميــ + ُتَفُکِلـیَف + ُک + لِـی

َفــِکــِهيــَنَفـ + ِکـ + ِهيـ + ـــَنُرُسِلــیُر + ُسـ + لِــی
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َتَماِثيـُلتَـ + َما + ِثيـ + ُلَمَحـاِريـُبَم + َحـا + ِريــــ + ُب

ِميــَقـاتِـیِميــ + َقـا + تِـیَقاِدِريــَنَقا + ِد + ِريـ + ـَن

ِحيـَتانِـــِهُمِحيـ + َتا+ نِــــ + ِهـ + ُمُمَنـاِفِقيـَنُمـ + نَـا+ ِفـ + ِقيـ + َن

َءابَاِءیَءا + بَا + ِءیَقَراِطيـُسَقـ + َرا + ِطيـ + ُس

Uyarı: Bazı Kur'ân'larda «medd-i ye»den önce kesre işareti yerine har-
fin altına düz bir çizgi yazılır:  (—ٔ)

ٔري ٔذي ٔدي  ٔخي ٔحي ٔجي ٔثي ٔتي  ٔبـي  ٔءي

ٔفي ٔغـي ٔعي ٔظي ٔطي ٔضي ٔصي ٔشي ٔسي ٔزي

ٔيـــي  ٔهي ٔوي ٔني ٔمي ٔلي ٔكي ٔقي

Bu yazı şekli şu kelimelerde uygulanmıştır, dikkat ediniz:

َرٔبّــيïَربِّيَعـــٰـــَلــٔمنَيïَعـــٰـــَلــِمنَئديــٔنــيïِديــِنــي

4: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz

يُـِجرُيَحِريَرَکِرمُي اُنِيُب َحِديُثِقيَلِفی

َسِبيــِلی َکَلِمیَمِصرُي َمِسيُحَتِلنُيِسِننَيَأَمِلی

َأبَـابِيَلَغاِويَنِجيِدَهاَمَواِزيُنَمَقاِمیِعَباِدیَنَواِصی

َأَراَدِنیبَـِقنَيِإلَـــٰــــَهِتیُمَتَقابِِلنَيُأِعيُذَهاَساِفِلنَيَحاِفِظنَي
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ُمِقيِمنَيَتَخاِفیِبَخاِرِجنَيَخـٰـــِلِديَنَحِسيَسَهاَوِسيَلِةبَـــِهيَمِة

يَــِحيـــُقَحــِميـــُدَفُمَلِقيِه  َصاِرِمنَي َمِديِننَيَأَفــَعـِيــيَناِبِرَساَلِتی

MEDD-İ VEV:

Üçüncü uzun ses işaretleri “medd-i vev”dir. Zammeden sonra harekesiz 
“vev” gelirse medd-i vev oluşur. Bu durum, «u» sesinin uzatılarak ve iki 
vuruşla okunmasına sebep olur. 

5: Arapça harfleri medd-i vevle okuyunuz. 

ُذو ُدو ُخو ُحو ُجو ُثو ُتو ُبو ُأو  - ُءو 

ُغو ُعو ُظو ُطو ُضو ُصو ُشو ُسو ُزو ُرو

ُيو ُهو ُوو ُنو ُمو ُلو ُكو ُقو ُفو

6: Harfleri aşağıda yazıldığı gibi hem medd-i vev ile hem de zamme 
harekesiyle yazınız ve her iki şeklini okuyunuz:

َثا - َث َتا - َت ُب - ُبو ُأ - ُأو
7: Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

ُيوَعـُظُيو + َعـ + ُظيَـــُقـوَليَــــ + ُقـو + َل
َهـاُروَنَهـا + ُرو + َنُدونِـَکُدو + نِـــ + َک
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ُقــُروِنُقـ + ُرو + ِنَدَخُلـوُهَد + َخـ + لُـو + ُه

ُيوَزُعوَنُيو + َز + ُعو + َنُعُروِشـَهاُعـ + ُرو + ِشـ + َها

َأِطيـِعوِنَأ + ِطيـ + ــُعو + ِنَغاِفُلوَنَغا + ِفـ + ُلو+ َن

ُقـُطـوُفـَهاُقـ + ُطـو+ ُفـ + َهايَـــُقوُلوَنيَـــ + ُقو+ ُلو+ َن

َوَأِطيُعوِنیَو+ َأ+ ِطيـ + ـــُعـو+ ِنیَفـَعـَقـُروَهاَفـ + ـَعـ + َقـ + ُرو+ َها

Uyarı: Az işaret kullanılan Kur'ân'larda «medd-i vev»den önce zamme 
işareti yazılmaz. 

نوِدَيïُنوِدَيَتابِـــعوَنïَتابِـــُعوَنيَـــقولوَنïيَـــُقوُلوَن

8: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

ُأوِحَیُفوِمَهاَهــٰـُروَنُروِحَناُطوِرُنوُر

َتابُِعوَنَفُقوَلُاُجوَرَساُهوَنَأُعـوُذ ُکُنوِز

َوُتَجـِهُدوَنُيِريُدوَنَغاِفُلوَنَظاِلُموَن َخاُفوِنُثُبوِتَها

ُيَجاِدُلوَنَکيَـــَتَساَءُلوَنُصُدوَرُهُملََنــٰـِصُحوَنُشُحوَمُهَمايُـَظاِهُروَن

ُفُجوَرَها  ُحوَتُهَما ُتِسيُموَن يَـــَتَخاَفــُتوَنُمَتَناِفُسوَنَءاُتوِنی

ُيَخاِدُعوَنَفَعَقُروَهاَتُلوُموِنیَعــٰـِکُفوَنَکاِلُحوَنُنوِدَی

تَـــُبوَرَاُتَجاِدُلونَِنی َوَعَمُروَها  ُيَجاِوُروَنَک  َفَسَيُقوُلوَن  يَــَتَلَوُموَن 
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9: Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız:

ُدونِــــِهــَمايُـــِقيــَما

َفـــَيـُکوَنَبِديــَع

لَـــُيـوُحوَنِحيـَتانِــــِهــُم

َعــٰـِکــُفوَنَفــِريــَقاِن

ُنوِحيـــَهابَــــِهيَمــِة
10: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

بُــِرَک ُبوِرَک  َحِمَد َحِميَدَأِنَس َأنِيَس   َحِکَم َحِکيَم   َعِلَم َعِليَم

َفــَذَبُحوَها َوَماَســُنــِعيــُدَها ِسرَيتَـــَهاِفيـــَها َمــَنــٰــــــِفـــُع َوَمَشـٰـــِرُب

يُــــِقيَما ُحُدوَدَجاُءوَک ُيَجاِدُلوَنَکَما ُأوتِــَی َقــــٰــــُروَن   

َما َضَرُبوُه َلَکَسَتِجُدوَن َءاَخِريَنَفـــَأُرونِـی َماَذا َخَلَق  

َغــُفــَر َغــُفوَر   َفَل َرَفَث َوَل ُفُسوَقِفيَها َمايَََشآُءوَن َخـٰــِلِديَن   

ُوِرَی ُووِرَیُيَجاِدُلوَن ِفی َءاَياِتنَاَماَکاَد يَــِزيــُغ ُقــُلوِب  

ِبَما َغــَفــَر ِلیَخاَف َمَقاِمی و َخاَف َوِعيِدَو َقاَل َلَغاِلَب َلُکُم 

Ev Ödevi

1- Dördüncü ve sekizinci alıştırmadan her birinden 10 kelime seçip bir 
bütün ve heceye ayırarak yazınız.
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7. Ders

SÜKUN (ُســُكون ):   ۨ—
Kısa ve uzun ses işaretlerinin tümünden yoksun olan harfin üzerine sü-
kun (cezm) işareti konulur. Sükun işareti bulunan harfe "sakin" denir. 

Sükun işareti َخِفيۨف kelimesinin baş harfinden alınmadır. Kullanım sıklı-
ğından dolayı baş harfin noktası ve kelimenin diğer harfleri atılmıştır.  
 kelimesi hafif ve kolay anlamına gelir. Harekeli harfin aksine sakin َخِفيۨف
harfin kolay ve hafif telaffuz edildiğini gösterir.  

Sakin harf tek başına okunmaz; kendisinden önceki harekeli harfin yar-
dımıyla okunur. 

Sakin harf kendisinden önceki harekeli harfle birlikte bir heceyi oluşturur.

1: Arapça harfleri sükun işaretiyle okuyunuz.

َأۨث   إِِۨث  ُأۨثَأۨت   إِِۨت   ُأۨتَأۨب   إِِۨب   ُأۨبَأۨء   إِِۨء   ُأۨء

َأۨد   إِِۨد   ُأۨدَأۨخ   إِِۨخ   ُأۨخَأۨح   إِِۨح   ُأۨحَأۨج   إِِۨج   ُأۨج

َأۨس  إِِۨس  ُأۨسَأۨز   إِِۨز   ُأۨزَأۨر   إِِۨر   ُأۨرَأۨذ   إِِۨذ   ُأۨذ

َأۨط  إِِۨط  ُأۨطَأۨض  إِِۨض  ُأۨضَأۨص  إِِۨص  ُأۨصَأۨش  إِِۨش  ُأۨش

َأۨف  إِِۨف  ُأۨفَأۨغ   إِِۨغ   ُأۨغَأۨع   إِِۨع   ُأۨعَأۨظ  إِِۨظ  ُأۨظ

َأۨم   إِِۨم   ُأۨمَأۨل   إِِۨل   ُأۨلَأۨك   إِِۨك   ُأۨكَأۨق   إِِۨق   ُأۨق

َأۨي  إِِۨي  ُأۨيَأۨو   إِِۨو   ُأۨوَأۨه   إِِۨه   ُأۨهَأۨن   إِِۨن   ُأۨن
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2: Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

ِمۨنــُهۨمِمۨن + ُهۨملَــَقۨدلَـ + َقۨد

ِإۨلـــَياَسِإۨل + َيا + َسَأۨنـــُتۨمَأۨن + ُتۨم

يَــۨهــِدیيَــــۨهـــ + ِدیَعۨسَعَسَعۨس + َعـ + َس

بَايَــۨعــُتۨمبَا + يَــۨعـــ + ُتۨمُقوِتۨلـــُتۨمُقو+ ِتۨلــــ + ُتۨم

َقـَضۨيــــُتۨمَقـ + َضۨی+ ُتۨمَخَلۨقَناَخـ + َلۨق + نَا

َءاَنۨسُتۨمَءا + َنۨس+ ُتۨمَفـَأۨصَبۨحُتۨمَف + َأۨص+ َبۨحـ + تُـۨم

َحاَجۨجُتۨمَحا + َجۨجــ + ُتۨميُـــَوۨســِوُسُی + َوۨس + ِو + ُس

Not: Sükun bazı Kur'ân-ı Kerim'lerde şu şekilde yazılır:  ْ— 

Bu işaret ن  .kelimesinin baş harfinden alınmadır (sakin kılınmış) ُمَسكَّ

Az işaret kullanılan Kur'ân'larda harfin üzerine sükun işareti konulmaz. 

ُقـــمïُقـــۨمَهـــلïَهـــۨلِمْنïِمۨنلَـــُدْنïلَـــُدۨن

3: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

َبُمۨلِکُهۨمَمۨن َتۨزَهَقَأۨحَرَصَريـۨ

َأۨسِلۨمَذۨرُهۨمَتۨمِلُکَأتَــۨوُهَعَلۨيِهَفَرۨغَت

ِفۨرَعۨوَنتَــۨنَسۨوَنَوۨلَنۨحِمۨلَأۨسَقــۨيَنا َفــۨلَيۨدُعَعۨنهۨم

يَـــۨنَأۨوَنَمۨوُروُدَأۨعَتۨدنَايَـۨمَسۨسِنیُأۨحِضَرۨتَأۨنــَفــۨقــُتۨم
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َفــَتــۨبــَهــُتــُهۨميَــۨغُضۨضَنَوۨلــَيۨضِرۨبَنَرَأۨيـــُتُموُهلِــُيـۨطــِلَعُکۨمَنۨخُلـــۨقــُکۨم

ِاۨذ َاۨعَجَبۨتـُکۨمَرَزۨقــَناُهۨمَيۨسَتۨعــِفــۨفـَنِمۨن بَــۨعِدِهۨمَأَتۨخَشۨونَـُهۨمَسَنۨسَتۨدِرُجُهۨم

َخَلۨفُتمُوِنیَل َتۨسَتۨنــِقُذوُهَاۨسَتۨخِلُصُهَتۨسَتِتُروَنُمَذۨبــَذِبنَيَأۨلِسَنــَتــُهۨم

Not: Fetheli harften sonra gelen sakin vev ve ye harflerinin telaffuzuna 
dikkat etmeliyiz. Fethe vev harfinden dolayı zammeye  ve ye harfinden 
dolayı da kesreye dönüşmesin. Örneğin َيۨوَم kelimesi ُيۨوَم  şeklinde ve َخۨيـَر 
kelimesi ِخۨيـَر şeklinde okunmamlıdır.  

Ayrıca sakin vev ve ye harfleri yumuşak telaffuz edilmelidir.

4: Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kere de  birlikte oku-
yunuz.

يَــۨنَهــۨوَنَأۨلَفـۨيَناَسۨوَفَکــۨيَفَأتَــۨولَۨيَس

َلَۨسَقـۨيــَناُکۨمُمــَتــَتابَِعــۨيـِنُأۨخَتـــۨيــِنَتۨوبَـــُتــُهۨمَأۨعَطۨيــَناَکَزۨوَجـۨيــِن

5: Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız:

يَــۨنــَهۨوَنلَـــۨيَس

َأۨکــَرۨهــَتَناَتۨخُرۨج

َأحَسۨنـــُتۨمَصَدۨدُتۨم

َرَأۨتــــُهَسُتـۨغــَلــُبوَن

َســُأۨرِهـُقــُهَأۨمَدۨدنَاُکۨم
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6: Aşağıda kelimeleri ve ayetleri okuyunuz:

َقاَل ُخۨذَها َو َل َتَخۨفَقاَل َقۨد ُأوِتيَتِإۨذ َأَوۨيـَناَقاَل َأَرَءۨيَت

َفَأۨوَجَس ِفی نَــۨفِسِهَو َأۨلِق َما ِفی يَــِميــِنَکَفَأۨتَبَعُهۨم بِِفۨرَعۨوَن

َو َأۨدَخۨلَنــٰــُه ِفی َرۨحَمِتَناَو َأۨوَحۨيَنا ِإلَـــۨيـــِهۨم ِفۨعَلَوَل َتۨعَجۨل

َأۨعَلۨنُت لَــُهۨم َوَأۨسَرۨرُت لَـــُهۨمَقۨد َخَلۨت ِمۨن َقۨبِلُکۨمَأۨن َيۨخُلَق ِمۨثَلــُهۨم

َوِفی َأۨنـــُفِسُکۨم َأَفَل تُـــۨبِصُروَنِإۨن َأۨحَسۨنـــُتۨم َأۨحَسۨنـــُتۨم ِلَۨنـــُفِسُکۨم

َل َأۨعُبُد َما َتۨعــُبُدوَنَولَــُهۨم ِفيَها َمَناِفــُع َو َمَشاِرُب َأَفــَل َتۨشُکُروَن

َهــۨيــَهاَت َهۨيـــَهاَت ِلَما ُتوَعدُوَنَقاَل َهۨل يَـۨسَمُعونَــُکۨم ِاۨذ َتۨدُعوَن

َوَنۨحُن َأۨقــَرُب ِإلَـــۨيـــِه ِمۨنُکۨم َولَـــٰـِکۨن َل تُــۨبِصُروَن

يُــِريُد َاۨن ُيۨخِرَجُکۨم ِمۨن َاۨرِضُکۨم َفَماَذا َتۨأُمُروَن

َشِهَد َعَلۨيــِهۨم َسۨمُعُهۨم َوَأۨبَصاُرُهۨم َوُجُلوُدُهۨم

Ev Ödevi

1- Üçüncü alıştırmadan 10 kelime seçip bir bütün ve heceye ayırarak 
yazınız.

2- Altıncı alıştırmadaki Kur'an'dan alınma cümleleri bir kaç kez yavaş 
yavaş ve dikkatle okuyunuz.



40

4-6. DERSLERİN ÖZETİ

� Uzun sesler; uzun ve iki vuruşla okunurlar. 

� Uzun sesler, medd-i elif, medd-i ye ve medd-i vev'den oluşur.

� Uzun sesler, Kur'anlarda farklı şekillerde yazılırlar.

� Hareke ve sesten yoksun olan harfin üzerine sükun işareti konulur.

� Sükun işareti bulunan harfe "sakin" denir. Sakin harf kendisinden ön-
ceki harekeli harfin yardımıyla okunur. 
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ŞEDDE ( —ّ   :( َشـدَّ
Kur'ân'da kullanılan işaretlerden birisi de "şedde" işaretidir. Bir harf iki 
kez peş peşe tekrarlanır, birincisi sakin, ikincisi ise harekeli olursa telaf-
fuzu zorlaşır. Kolaylık sağlama amacıyla birinci harf atılır, ikinci harf ise 
vurgulu bir şekilde söylenir. Bu şiddet, şedde işaretiyle gösterilir. Başka 
bir ifadeyle üzerinde şedde işareti bulunan harf, şiddetli ve vurgulu bir 
şekilde okunur. 

� Üzerinde şedde işareti bulunan harfe "müşedded ( ۨد .denir "( ُمـــَشـــدَّ

َحـقïَُّحــۨقـــُقïَحۨق + ُقِإنïَِّإۨنــــــــَنïِإۨن+ َن

� Müşedded harf iki heceye dönüşür. Birinci hecede sakin ve önceki 
harekeli harfin yardımıyla okunur; ikinci hecede ise kendi taşıdığı hare-
keyle okunur. 

� Şedde işareti ََّشد kelimesinin baş harfinden (şin harfinden) alınmadır.
Baş harfin noktası ve kelimenin diğer harfleri atılmıştır. Şedde, harfin 
vurgulu okunmasını sağlar.

Bu işaret harfin üzerine konulur ve sürekli harekelerden birisini taşır. 

1: Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan müşedded kelimeleri 
okuyunuz.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

َرَقۨد + َد + َرَمنََّمۨن + َن َقدَّ

اِمنَيَقۨو+ َوا + ِميـ + َنَجبَّاُرَجۨب + بَا + ُر َقوَّ

ُمــــتِّـــَعُمۨت + ِت + َعَفَولَِّف + َوۨل + ِل

8. Ders
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يُکۨميُــــ + َنۨجــ + ِجيـــ + ُکۨمِستِّــنَيِسۨت + ِتيـــ + َن يُــــَنجِّ

ُهۨمَی+ ُمۨد + ُد + ُهۨمَأَحبَُّأ + َحۨب + ُب يَــُمدُّ
وُکۨمَصۨد + ُدو + ُکۨم َفُردُّوَهاَف+ ُرۨد + ُدو + َهاَصدُّ

کَُّريَـــۨذ+ َذۨک + َک + ُر ِعـلِّــيُّــوَنِعۨل+ ِلۨی + يُُو+ َنيَـــذَّ

Not: Müşedded harf kesreli olduğu durumlarda kesre harekesi harfin 
üzerinde ama şeddenin altında da yazılabilir. Örneğin: 

َمïُحۨر+ ِر+ َمَصلïَِّصۨل+ ِلَربïَِّرۨب+ ِب ُحرِّ
2: Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kere de  birlikte 
okuyunuz.

اُثمََّمنَِّإنَّ َفَصلَِّربَـّـــَناَلمَّ
َةتَــَقـــبَّــۨلَأَقــلَُّعَلیَّيََــُدعَُّربُـّـَک ِحطَّ

َبۨتَربُـّــُهۨمَتِحلَُّتُسرُّ ۨيــَناَکذَّ بُـــُيوِتُکنََّنجَّ

َرۨتَذکَّـــۨيــُتۨمَمتَّـــۨعـَنـــــٰــُهَلَکفَّۨرنَاِبُخُمـِرِهنَّيُـــَلـــقَّـــٰـــَها ُفجِّ

ۨر ُقوُهَفِبَأیِّبَــشِّ ــۨرَحرِّ َمۨتَفَطـــهِّ ُنَمتِّــــُعُهۨمُحرِّ

ِمنَي َزۨتُمَسوِّ َصَوُبرِّ نَيَولِــُيــَمحِّ َناُمۨنــَفــکِّ َضالِّنَيَونَــجِّ

ُبُکۨم ــۨرُکۨمَطـــيِّـــَباِتبَــــيِّـــَنـــٰــِتتُــــَقـــرِّ ۨسُهنُــَعمِّ تَـــَقــلُُّبنَُنکِّ

وَنَظــنُّــُکۨمَأيُــّـوَبُتِحبُّوَن تَـــۨبـــَيضَُّأُدلُـّــُکۨمتَـُصدُّ

يَکَصلُّوُهتَــُمنُّــَها اُفوَن نُـــَنجِّ يَّـــَتــَهاَطـوَّ َربُِّذرِّ
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3: Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

ِة ۨعَناُهۨميَــَتَولَّۨوَنَتَوفَّــــٰـــُهۨمأِعزَّ َهاَوَقطَّ ُنَمتِّــــُعُهۨمَفَنُردَّ

وُهُذکِّۨرُتۨمَتۨأُمُرونِّیُمَحلِّــِقنَيَلَميِّــــُتوَن ُهَتُضرُّ َأۨضَطرُّ

ُروُهأَمانِيُــّــــُهۨم ــُدَوُتَعـزِّ عَّ يِسنَييَــصَّ يَّــِتیبَـــيَّـــنَّاِقسِّ ُذرِّ

نَّاُهۨم ِتِهنََّمکَّ َننََّفِعدَّ ۨحُکنَّولَـــُيَمکِّ َقنَّلَــُيَولُـّــنَّ َوُأَسرِّ دَّ لَـــَنصَّ
4: Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız:

ُلَزيَّــــنَّا يُــــَفصِّ

ُل َفـــُغــلُّوَهيُــَفصِّ

وَن ــِلــــُعيَـــَتَحاجُّ تَـــطَّ

ُهنَّ ۨرنَاَفَأَتمَّ َأخِّ

ُهيَـــَودُّ َأۨضَطــرُّ

5: Aşağıda kelimeleri ve ayetleri okuyunuz:

َأۨو لََتُعوُدنَّ ِفی ِملَّــِتــَناَوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمۨن َقۨوِمَکــَأنَـّـَما ُيَساُقوَن

َقنَّ َولَـــَنُکوَننَّلَــَعــلَّــَنا نَـــتَّــِبـــُع دَّ َقاَل َسُنــَقـــتِّــُل َأۨبـــَناَءُهۨملَـــَنصَّ

ُقۨل نَاُر َجَهــنَّــَم َأَشدَُّويُــَقــلِّــُلـُکۨم ِفی َأۨعـُيــِنــِهۨمبَــۨعَد َماتَـــَبــيَّــَن

بَـــُهۨم بَِها ۨر ِلی َأۨمــِریَوِإنَّا لَــُمَوفُّوُهۨم َنِصيَبـــُهۨملِــُيـــَعذِّ َوَيسِّ
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ا يَــۨعَلُموَن ِإنِّی َأَخاُف َعَلــۨيُکۨم َعَذاَبَکلَّ ِإنَّا َخَلۨقــَناُهۨم ِممَّ

وَن َوَما يُــۨعِلــُنوَنَوَمۨن َضلَّ َفــِإنََّما يَـِضلُّ َعَلۨيــَها يَــۨعَلُم َما يُــِسرُّ

ِبنَي ِإنَّا َءاَمنَّا بِــَربِـّــَنا لِــَيــۨغِفـَر َخَطاَيانَاَوِإنَّا لَـــَنـۨعـَلُم َأنَّ ِمۨنــُکۨم ُمَکـذِّ

ۨرنَاُه بِــِلَساِنَک َيا َساِمِریُّ َربَـّــَنا َعَلۨيَک تَــَوکَّــۨلــَنا َوِإلَــۨيَک َأنَــۨبــَناَفــِإنََّما يَـسَّ

َأَفَمۨن يَـۨخُلــُق َکَمۨن َل َيۨخُلُق َأَفــَل تَــَذکَّــُروَن

َوَربُـّـَک يَــۨعَلُم َما ُتِکنُّ ُصُدوُرُهۨم َو َما يُـــۨعــِلــُنوَن

َقاَلۨت َربِّ ِإنِّی َظَلۨمُت نَــۨفِسی وَأۨسَلۨمُت َمَع ُسَلۨيـَماَن لِـلَِّه

وَن َقاَل َهۨل َيۨسَمـُعوَنُکۨم ِإۨذ تَـدُعوَن َأۨو يَــۨنــَفــُعوَنُکۨم َأۨو يَــُضرُّ

Uyarı: Osman Taha hattıyla yazılı Kur'an-ı Kerimlerde bazen kelimenin 
ilk harfinin üzerine şedde konulur. Bu şedde, kelimenin aslına ait de-
ğildir. Önceki kelimenin son harfiyle idğam kuralı (tecvit kurallarından 
biri) sonucu oluşmuştur. Bu yüzden bu kelime ile başlanılacak olursa, 
şedde okunmaz. Örneğin: َوَمن يَّـــــۨعَمۨل gibi ki aslı şöyledir: َوَمۨن يَـــــۨعَمۨل veya 

 َهۨب ِلی ِمۨن لَــــُدۨنـــَک :gibi ki aslı şöyledir َهۨب ِلی ِمن لَـّـــُدۨنـــَک

Bu iki kelime idğam kuralı sonucu bu şekilde yazılır ve okunur. İleride 
tecvit kurallarında bu konuyu açıklayacağız.

Ev Ödevi

1- Üçüncü ve dördüncü alıştırmadan 15 kelime seçip bir bütün ve he-
ceye ayırarak yazınız.

2- Beşinci alıştırmadaki Kur'an'dan alınma cümleleri ve ayetleri bir kaç 
kez dikkatle ve yavaş yavaş okuyunuz.
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9. Ders

TENVİN (تَــۨنـِويۨن )

Tenvin; kelimenin asıl harfi olmayan sakin nun'dur ki bazı kelimelerin 
sonunda yer alır. Yazılmaz ama okunur. Sakin nun tenvinini bildirmek 
için kelimenin son harfinin harekesi iki kez tekrarlanır.

Tenvin üç kısımdır: 

Not 1: Fethe tenvini harfe ince harflerde «en» ve kalın harflerde «an» 
sesi verir. 

Not 2: Genelde fethe tenvini ile birlikte harfin sonuna bitişik olarak bir 
elif yazılır, ancak vakf dışında hiç bir yerde okunmaz. Örneğin: ِکَتاًب ke-
limesi ِکَتابًا olarak yazılır ve ِکَتابَــۨن şeklinde okunur. Ancak üzerinde vakfe-
dildiğinde ِکَتابَا olarak okunur. Daha sonra vakf kurallarını açıklayacağız.  

1- Tenvin türlerini harfler üzerinde okuyunuz:
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Uyarı: Üç yerde fethe tenviniyle birlikte elif gelmez:

1- Kelimenin sonunda "yuvarlak te" harfi yer alırsa: َرۨحَمًة ve َحَياًة keli-
meleri gibi.

2- Medd-i elifin "ye" olarak yazıldığı yerlerde: ُهًدی   ve ُضًحی kelimeleri 
gibi ki  ُهَدۨن   ve ُضَحۨن okunur. Daha sonraki derslerde bunun sebebini 
açıklayacağız.

3- Son harfi "hemze" olan bazı kelimelerde: َماًء   ve َسَماًء  kelimeleri gibi.

� Tenvinli harf, bir heceyi oluşturur.

2- Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan tenvinli kelimeleri 
okuyunuz.

Hecelere AyırarakBirlikteHecelere AyırarakBirlikte

َشاِهًداَشا + ِهـ + َدۨنَمَثًلَم + َث + َلۨن

ُمَسمًّیُم + َسۨمــــ + َمۨنَأًذیَأ + َذۨن

ُبَکاًءبُـ + َکا + َءۨنَماًءَما + َءۨن

ُأمٌَّةُأۨم + َمـــ + تُــۨنَواِحَدٍةَوا + ِحـ + َد + تِــۨن

ُمــَتــَشابِـــًهاُمـ + تَـــ + َشا + بِــــ + َهۨنُمِصيــَبـــًةُمـ + ِصيـــ + َب + تَـــۨن
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ُزَجاَجــٍةُز + َجا + َجـ + تِــۨنَءاَصاٍلَءا + َصا + لِــۨن

َدَرَجاٌتَد + َر + َجا + تُــۨنَسَماٌءَسـ + َما + ُءۨن

Uyarı: Tecvit kuralları gereği tenvinler şu şekilde de yazılabilir:

 � 
3- Aşağıdaki kelimeleri okuyunuz:

َخًلَأۨلـــَفاًفاَکِذبًاَبِصرًيا َرابِــَيــًةَقَصًصاُمدَّ

َمۨوًلیَءالَِهًةُبۨکَرًةَصـٰــــِعَقًةَکافَّـــًةنُــَعاًسا

َشَهاَداٍتَکــُفوٍرُافٍّيَــــٍدَجَزاًءُمَصفًّی

ثَــَمَرٍةِزيـَنــٍةَجنٍَّةَتَماِثيٍلَتۨکِذيٍبلَِفی َشـکٍّ

َصَغاٌرَرُسوٌل  َسِبيٌلَمَلٌکُدَعاٍءُغـَثاٍء

َبَراَءٌةبَـــَقَرٌةَمۨرُفوَعٌةَهاِويَــٌةِإۨسَتۨبَرٌقِإۨطَعاٌم

ُمَصلًّی   ِبُمَصۨيــِطٍرَقۨمَطِريًراِاۨسِتۨکَباًراَبِریٌءَشَفـــــٰــَعٌة

� Tecvid kurallarına göre tenvinden sonra "be" olursa sakin nun "mim" 
harfine dönüşür. Bazı Kur'anlarda okuyucuya yardımcı olmak amacıyla 
tenvin şu şekilde yazılır:                      Örneğin َعــِليــٌم بِــَذاِت şu şekilde yazılır: 

   َعــِليــُمم بِــَذاِت

  
م
   ِ م   ُ 

م
 َ
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4: Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız:

ُجَناٍح ُهــُزًوا

ُمۨخِرٌج َعَطاًء

ُمۨفَتــًریُهَمــَزٍة 

َعاتِــَيـــٍةَهَواٌء 

َواِزَرٌةَخَصاَصًة

5: Aşağıda kelimeleri ve ayetleri okuyunuz:

َوُأَخُر َياِبَساٍتَصـٰـــِحَبــًة َوَل َولَــًداَوَسَفــًرا َقاِصًداَعَرًضا َقِريــًبا

ِبَما َکَسَب َرِهنٌيَعَشَرٌة َکاِمَلٌةبَاِرٍد َوَل َکِرمٍيِکَراٍم بَــَرَرٍة

َوَل َتِزُر َواِزَرٌةبَِفـــٰـِکــــَهـــٍة َکــِثيـــَرٍة َوَشَراٍبَوَکاَن َأُبوُهَما َصــٰـِلًحا

ِفی ِظَلٍل َوُعــُيوٍنلَِفی ِشَقاٍق بَــِعيٍدَل يُـــَغاِدُر َصِغرَيًة َوَل َکِبرَيًة

ًفا لِـــِقــَتاٍل َأۨو ُمَتَحــيِّــــًزاَصَواِمـــُع َوبِــَيـــٌع َوَصَلــَوٌٰت َو َمَســٰـِجُد ُمــَتـَحــرِّ

ًرا َو نَـــِذيًرا َو ِهَی ُدَخاٌن َفــَقاَل لَـــَهاِإنَّا َأۨرَسۨلـــَناَک َشاِهًدا َو ُمَبشِّ

َوَما َأۨهَلۨکَنا ِمۨن َقۨريَـــٍة ِإلَّ َولَـــَها ِکَتاٌب َمــۨعُلوٌم

َقاَل َربِّ ِإنِّی َدَعۨوُت َقۨوِمی لَـــۨيًل َونَــــَهاًرا
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َو ُيۨسَقــۨوَن ِفيَها َکۨأًسا َکاَن ِمَزاُجَها َزۨنــَجِبــيًل

َوَجَعۨلَنا ِفيــَها َرَواِسَی َشاِمَخاٍت َوَأۨسَقـــۨيـــَناُکۨم َماًء ُفـــَراًتا

لَُهۨم َدَرَجـٌت ِعۨنَد َربِـّــِهۨم َوَمۨغــِفــَرٌة َوِرۨزٌق َکِرمٌي

َوَوَهۨبــَنا لَـــُهۨم ِمۨن َرۨحَمِتَنا َوَجَعۨلـــَنا لَـــُهۨم ِلَساَن ِصۨدٍق َعِلـــيًّا

ٍة َوَعَذابًا َألِــيًما ِإنَّ َلَدۨيـــَنا َأۨنــــَکاًل َوَجِحيًما َوَطــَعاًما َذا ُغصَّ

َل َيۨسَمُعوَن ِفيَها لَــۨغًوا ِإلَّ َسَلًما َولَـــُهۨم ِرۨزُقـــُهۨم ِفيــَها ُبۨکَرًة َوَعِشيًّا

ُسوَرٌة َأۨنـــَزۨلـــَناَها َوَفَرۨضَناَها َوَأۨنـــَزۨلــَنا ِفيَها َءاَياٍت بَـــيِّـــَناٍت لَـَعلَّـُکۨم تَــَذکَُّروَن

Not: Değerli Kur'an öğrencisi, buraya kadar Kur'an okuma konusunda 
bir çok önemli hususu öğrenmiş bulunmaktasın. Bu eğitim dönemini 
başarıyla tamamlamak ve Kur'anla ünsiyet kurma ve nur dolu ayetlerini 
okuma sürekliliği hedefine ulaşmak amacıyla her gün belli  bir zamanı 
tilavete ayırmalısın. Böylece Kur'an okuma becerini geliştirir ve onun 
yüce mesajlarını öğrenirsin. Bu yüzden bu dersten itibaren her dersin 
sonunda Kur'an'ın son bölümünden bir kaç sure ev ödevi olarak verile-
cektir. Her gün tertil eğitimi setiyle birlikte bu sureleri kaç kez dikkatle 
okuman gerekmektedir.   

Ev Ödevi

1- Üçüncü alıştırmadan 15 kelime seçip bir bütün ve heceye ayırarak 
yazınız.

2- Nas, Felak, Tevhid, Tebbet, Nasr ve Kâfirun surelerini (Kur'an'ın son 6 
suresini) her gün dikkatle ve tertil üzere mukabele yaparak (meşhur 
karilerin tertil okumalarını takip ederek) okuyunuz.
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MED/UZATMA (َمـــّد ):  —ۤ

Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde kullanılan işaretlerden birisi de "med" 
işaretidir. Med, Arapçada uzatma anlamına gelir. Bu işaret med hafleri-
nin (medd-i elif, medd-i ye ve medd-i vev) üzerine konur ve med harle-
rinin normalden fazla uzatılmasını sağlar. 

Başka bir ifadeyle med haflerinden sonra sakin, şeddeli harf veya hem-
ze harfi gelirse uzatma ve med durumu meydana gelir. Med harfleri 
normalinden fazla yani iki elif miktarı uzatılır. (İki elif miktarı 4 parmağı 
teker teker açma veyahut kapatma miktarı kadardır.)

تَــــُبۤوَء  ِجۤیَء  َأۨولِــــَيــۤاَءَجۤاَء

وَن  َدکَّۤاًء  َدَوۤابٌّ  َجۤانٌّ َتَحۤاضُّ
� Med ve uzatmaya sebep olan "hemze, sükun ve şedde"ye  sebeb-i 
med" denir. 

1: Aşağıda kelimeleri med işaretli harflerin uzatmasına dikkat ederek 
okuyunuz:

يَــَشۤاُءَبِرۤیٌءَعَطۤاًءيَـــَتَسۤاَءُلوَنُشَرَکۤاِءَیَفَأَجۤاَءَها

ُةَاۨلَحۤاقَّـــُة ۤاُءَطۤامَُّةَصۤاخَّ ۤاُءَضرَّ وَنَسرَّ يَــَتَحۤاجُّ

يُــَشۤاقِّ ُيِضۤیُءلِـــَقۤاِءَجۤاَءۨتُسۤوَءيُــَوۤادُّوَن

َلَضۤالُّوَنبَــــۨيَضۤاَءَوَلۤ َأۨنـــُتۨمَجَزۤاُءُدَعۤاَءَسۤاَء

َأۨنـــــَبۤاُءَصَوۤافَّتَـــــتَِّبَعۤانَِّدۤابَـّــــٍةيَــَدۤا َأِبیَجۤاَءۨتــُکۨم

10. Ders
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َکَأِشّدۤاُءَأۨسَمۤاَءَمۤاَء تَـــِفۤیَءَءاَلِۤءَلَرۤادُّ

َءابَۤاَءُهۨم َأۨو َأۨبـــَنۤاَءُهۨمَحۤاجََّحۤافِّنَيَوَلۤ َءۤامِّنَيُيَحۤادُّوَن

� Med işaretinin hecelemede hiçbir etkisi yoktur. 

2: Aşağıda kelimeleri ve ayetleri okuyunuz:

ۨلــــَنا ِإلَـــۨيـــِهۨمُنِری ِإۨبَراِهيَمِإنِّۤی َأَخاُف َلۤ ُأِحبُّ  َنزَّ

يُــوِحۤی ِإلَـــۨيَک َما َجۤاَءنَاَفَلۤ ُأۨقِسُمِفۤی َأۨيــِديــِهۨم

ِإَلٓي ُأمِّـــَكِإۨذ تَــۨمِشۤی ُأۨخُتَکَوَمۤا َأۨهَلۨکــَنا ِإنِّۤی َءاَنۨسُت 

َفـــــٰـِحَشًة َوَسۤاَء َسِبيًلِفيَها َما َيَشۤاُءوَنَجۤاُءوَک ُيَجاِدُلونَــَک

ُمۨدَهۤامَّــَتاِنَقاَل َسُنـــَقـــتِّـــُل َأۨبــــَنۤاَءُهۨمَفــُذو ُدَعۤاٍء َمِريٍض

بَاِنَکلَّ ِإنَـّـــۤا َخَلـــۨقـــَناُهۨم َفِبَأیِّ َءاَلِۤء َربِـّــُکَما ُتَکــذِّ

َقاَل َربِّ ِإنِّۤی َأَخاُفَربَـّـــَنۤا ِإنََّک تَــۨعَلُم َماُنۨخِفی َوَما نُــۨعــِلــُن

َألـلَُّه يَــۨجَتــِبۤی ِإلَـــۨيــِه َمۨن َيَشۤاُء َويَــۨهــِدۤی ِإلَــۨيــِه َمۨن يُــِنيُب

Ev Ödevi

1- Birinci alıştırmadan 10 kelime seçip bir bütün ve heceye ayırarak ya-
zınız.

2- Kevser, Maun, Kureyş, Fil, Hümeze ve Asr surelerini (Kur'an'ın son 6 
suresini) her gün dikkatle ve tertil üzere mukabele yaparak (meşhur 
karilerin tertil okumalarını takip ederek) okuyunuz.
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7-10. DERSLERİN ÖZETİ

� Bir harf aralıksız olarak iki kez tekrarlanır, birincisi sakin ve ikincisi 
harekeli olursa, birinci harf atılır ve ikinci harf vurguyla okunur. Bu 
vurgulu okuma durumu, "şedde" işareti ile gösterilir. 

� Üzerinde şedde işareti bulunan harfe "müşedded" denir.

� Tenvin; kelimenin asıl harfi olmayan sakin nun'dur ki bazı kelimelerin 
sonunda yer alır. Yazılmaz ama okunur. 

� Tenvin üç kısımdır: Fethe tenvini, kesre tenvini, zamme tenvini.

� Med işareti uzun seslerin (medd-i elif, medd-i ye ve medd-i vev) üze-
rine konur ve seslerin normalden fazla uzatılmasını sağlar. 
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OKUNMAYAN HARFLER (1)

Önceki derslerde Kur'an'da kullanılan sesler ve işaretleri, ayrıca hafle-
rin söz konusu işaretlerin yardımıyla okunduğunu öğrendik. Dolayısıyla 
harekesiz ve işaretsiz olan harfler okunmazlar. Kur'an'da şu dört "elif, 
vev, lem ve ye"   (ي - و  ل-   - -harfleri işaretsiz ve harekesiz olduk ( ا 
larında okunmazlar. Bunlara "okunmayan harfler" denir. Okunmayan 
harfler ( َواِل ) kelimesinde özetlenmiştir.

Okunmayan harfler iki kısma ayrılır: 1- Sürekli okunmayan harfler: Bu 
harfler hiçbir durumda okunmazlar. 2- Bazen okunmayan harfler: Bu 
harfler bazı durumlarda ve şartlarda okunmaz, bazı durumlarda ve 
şartlarda okunurlar.

Sürekli Okunmayan Harfler: 

1- Medd-i Elif'in Kürsü ve Desteği: 

Bazen "vev" ve "ye" harflerinin üzerinde küçük bir elif olur ve şu şekil-
de yazılır: ( ٰو - يـٰــــ - ٰي ) [Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Vev ve ye harfleri, 
medd-i elif için destek ve kürsü olur.] Bu durumda vev ve ye harfleri asla 
okunmazlar. Sadece önceki harfin işareti olarak elif okunur. 

YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

ُموَســــاïُموَسٰيتَـــــَلَهــاïتَـــــَلٰيــَهاَصـَلَةïَصـَلٰوَة

1- Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz:

BirlikteHecelere AyırarakBirlikteHecelere Ayırarak

َحـ + َيا + ُةَحَيــــٰوُةَز + َکا + َةَزَکٰوَة
نَــــ + َرا + َکَنَرٰيَکَأ + َتا + َکَأتَــٰيـَک
ُشو + َراُشوَرٰیِعيـ + َساِعيَسٰی

11. Ders
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� Hecelemede kelimeler aynen okundukları gibi yazılırlar. Dolayısıyla 
hecelemede okunmayan harfler de yazılır.

2- Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kere de  birlikte oku-
yunuz.

ِذۨکــَرٰيـــُهۨمَمــۨثــَوٰيُکمِمـــــــۨشـَكــٰوُةَنَجٰوُةَغَدٰوِةَمــَنــٰوَة

ُقــۨرَبٰیُهَدٰیُعۨقــَبٰيـــَهاَأۨشَقـــٰيــَهاَتَرٰيـــُهۨم   ُضَحٰيـــَها

ٰیِإَلٰی ُأۨنـــَثٰیَمَضٰیَعَلٰیَأۨوَحٰیتَـــَردَّ
� Küçük elif, "vev" ve "ye" harflerinin üzerinde değil de öncesinde veya 
sonrasında olur ve bu harfler üzerinde başka hareke  olursa bu durum-
da söz konusu harfler okunurlar. Örneğin  kelimesinde vev harfi َصـَلٰوَة 
okunmaz ve kelime  َصـَلَة olarak okunur. Ancak  َصـَلوَٰتِــِهۨم kelimesinde vev 
harfi okunur ve kelime َصـَلَواتِــِهۨم olarak okunur.

2- Hemze Harfinin Kürsü ve Desteği:

Bazen hemze "Elif, vev ve ye" harflerinin üzerinde veya altında olur ve 
şu şekilde yazılır: Bu durumda elif, vev ve ye 
harfleri okunmazlar. Sadece hemze (ء), kendi işareti ile birlikte okunur.

YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

يُـــۨبــِدُءïيُـــۨبــِدُئ  ُمۨءِمـٌنïُمــۨؤِمـٌنَءنïََّأنَّ

3- Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz:

BirlikteHecelere AyırarakBirlikteHecelere Ayırarak

ِإۨخــ + َو + ُةِإۨخَوُةَســـ + َء + َلَسَأَل

يُــۨنـــ + ِش + ُءيُــۨنِشُئَسۨی + ِی + َء + ُةَسيِّــــَئــُة

ٌنُمۨء + َص + َد + ُتۨنُمۨؤَصَدٌة ُمـ + َءۨذ + ِذ + ُنۨنُمــَؤذِّ
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� Hemze harfi; elif, vev ve ye harflerinin yanında olursa, söz konusu 
harfler okunurlar. Örneğin: َءاَدَم – َءاَخِريَن – َوَراِءی – َجاُءو
4- Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kere de  birlikte oku-
yunuz.

3- Cem Elifi:

Arapçada son harfi medd-i vev olan  ve çoğul olan fiillerde vev harfin-
den sonra elif yazılır. Bu elif hiçbir zaman okunmaz. Buna "cem elifi" 
veya "elif-i farıka" denir. Bu elifin üzerine yuvarlak bir işaret konur. Ör-
neğin: 

YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

ُقـــولُـــوïُقـــولُـــوْا  تَــَنابَــُزوïتَــَنابَــُزوْاَکاُنوïَکاُنوْا
5- Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kere de  birlikte oku-
yunuz.

َذَهــُبوْاَنَصُروْاَصَبـــُروْاَءاَمــُنوْاَجَعُلوْاَخِسُروْا

تَـــۨلِبُسوْاتَـــُقوُلوْاتَــَعاَوُنوْاَفـــَعُلوْاَعِمُلوْاَأِقيُموْا

يَـــۨغـِلــــُبوْاَكـــَفـــُروْاَطَغۨوْاَجابُــوْانَـــَبــُؤْالِــَتۨسُکُنوْا
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� Kur'an'da; vev harfi, cem' vevi olmamasına veya okunmayan harfler-
den olmasına rağmen vev'den sonra okunmayan elif gelen bazı kelime-

ler vardır.  Örneğin:  َأۨشُکوْا - نَـــۨبــُلوْا -  َأتَــَوکَّـــُؤْا -  لِـــَيـــۨربُـــَوْا

4- Medd-i Vev 7 Kelimede ve Medd-i Ye 5 Kelimede: 

Medd-i vev yedi kelimede yazılmasına rağmen okunmaz. Yedi kelime 
şunlardır: 

YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

ُاَلِۤءïُاْوَلِۤءُالُـوïُاْولُـــوْااُِليïُاْوِلي

َســـُاِريُكۨمïَسُاْوِريُكۨمُاَلِتïُاْوَلِتاُلَـــــٓــــ ِءَكïُاْولَـــــٓــــــِئــَك

اُلَـــــٓــــ ِءُكۨمïُاْولَـــــٓــــــِئــُكۨم

Medd-i ye beş kelimede yazılmasına rağmen okunmaz. Beş kelime şun-
lardır: 

YazılırOkunurYazılırOkunur

ِبَأ ۨيــٍدïِبَأ ۨيـــْيـــٍدِبَأيِّـــُکُمïِبَأْيـــيِّــُکُم

َمَلِِهïَمَلِْيــِهَأَفــِإۨنïَأَفــِإْيــۨن

َمَلِِهۨمïَمَلِْيـــِهۨم

� Bazı Kur'anlarda okunmayan "elif, vev ve ye" harflerini belirtmek 
amacıyla üzerine yuvarlak işaret konulur.

ِلَشْاْیٍءَثُموَدْاِمْاَئُة ِجْایَءَل َيْاۨيـــَئُس
Bazı Kur'anlarda bu harfler herhangi bir işaretle belirtilmezler. Bu durum-
da Kur'an karisi edindiği bilgiyle bu yerleri doğru okumaya çalışmalıdır. 
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6: Aşağıda kelimeleri ve ayetleri okuyunuz:  

َوَراِئ ِحَجاٍبلَـــَنرٰيَک ِفی َسَفاَهٍةَعَلٰی ُفُرٍش َبَطاِئُنَها
َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقــــٍعَخاِسًئــا َوُهَو َحِسرٌيَوَهَدٰيُه ِإَلٰی ِصَراٍط

ٰیَويَــَتــَولَـّــۨوا َوُهۨم َفِرُحوَنلَــَقۨد ِجۨئَت َشۨيــًئا ِإۨمًرا  ٰيَها َماَغشَّ َفـــَغشَّ

ٍة َوُاْوُلوْا َبۨأٍس َشِديٍدَوَأۨوَحۨيَنا ِإَلٰی ُموَسٰی َقاُلوْا َنۨحُن ُاْوُلوْا ُقـــوَّ

َفِبَأیِّ َءاَلِء َربِـّـــَک تَــَتَماَرٰیُقۨل ِإنََّما َأنَْا َبَشٌر ِمۨثــُلُکۨم

ُکۨم ُثمَّ لِــَتُکوُنوْا ُشُيوًخاَوَل تَــۨقــُتــُلوْا َأۨوَلَدُکۨم ُثمَّ لِــَتــۨبــُلــُغۤوْا َأُشدَّ

َوَل تَــُقوَلنَّ ِلَشْاۨیٍء ِإنِّی َفاِعٌلَعَلٰی َخۨوٍف ِمۨن ِفۨرَعۨوَن َوَمَلِْيــــِهۨم

َوَتَولَّٰی َعۨنُهۨم َوَقاَل يَــٰــَأَسَفٰی َعَلٰی ُيوُسَفِإَلٰی ِفۨرَعۨوَن َو َمَلِْيـــِه

َقاَل َأۨلــِقَها َيا ُموَسٰی َفَأۨلـــَقٰيَها َفِإَذا ِهَی َحيَّـــٌة َتۨسَعٰی

ا َوَجۨدُتۨم َعَلۨيِه َءابَاَءُکۨم َقاَل َأَوَلۨو ِجۨئـــُتُکۨم ِبَأۨهَدٰی ِممَّ

َفِإَذا َجۤاَء َوۨعُد ُاْولَٰيــُهَما بََعۨثـــَنا َعَلۨيُکۨم ِعَباًدا لَــَنا ُاْوِلی َبۨأٍس َشِديٍد

َأَلۨم َيِجۨدَک َيِتيًما َفَـاَوٰی َوَوَجَدَک َضۤالًّ َفَهَدٰی َوَوَجَدَک َعۤاِئًل َفَأۨغَنٰی

َوَيُطوُف َعَلۨيــــِهۨم ِوۨلَداٌن ُمَخلَُّدوَن ِإَذا َرَأۨيــَتُهۨم َحِسۨبــَتُهۨم ُلۨؤلُــًؤا َمۨنــُثوًرا

Ev Ödevi

1- İkinci ve dördüncü alıştırmadan 15 kelime seçip bir bütün ve heceye 
ayırarak yazınız.

2- Tekâsür, Karia, Adiyat, ve Zilzal surelerini tertil üzere mukabele ile 
okuyunuz.
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OKUNMAYAN HARFLER (2)

Önceki derste sürekli okunmayan harfleri öğrendik. Şimdi ise bazen 
okunmayan harflerle tanışacağız. 

Bazen Okunmayan Harfler:

1- Vasl Hemzesi (Hemze-i Vasl)

Vasl hemzesi, kelimenin başında gelir, kendinden önceki kelime bunun-
la birleştiğinde okunmaz. Başka bir tabirle vasl hemzesi iki kelime bir-
leştiğinde okunmaz, ancak kelimenin başında okunur. Bu yüzden "ba-
zen okunmayan harfler"den sayılmıştır. Vasl hemzesine "vasl elifi" de 
denir.

Çoğu Kur’an’larda vasl hemzesinin üzerine küçük bir (صـ) harfi konulur (ٱ). 

YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

 َأۨهُلــۨلُقَرٰیï َأۨهُل ٱۨلُقَرٰیَأنِـــۨقِذ ِفيِهïَأِن ٱۨقِذ ِفيِهَقالَــۨخُرۨجïَقاَل ٱۨخُرۨج

1- Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz.

BirlikteHecelere AyırarakBirlikteHecelere Ayırarak

َفۨن+ َط+ َل+ َقاَفٱۨنَطَلَقابِۨلــــ + َحۨق + ِقبِٱۨلَحقِّ

َفۨل + َل + ِذی + َنَفٱلَـّــِذيَنَوۨق + ُع + ُدوَوٱۨقُعُدوا

بِۨلـــ + ُءۨنــــ + َثابِٱۨلُۨنـــَثٰیَرۨبـــ + ِبۨجـ + َعۨلَربِّ ٱۨجَعۨل

� Vasl hemzesinin karşıtı "kat' hemzesi"dir. Kat' hemzesi cümlenin ba-

şında da ortasında da okunur. Örneğin:   َأۨرَسۨلــَنا - لَــَقۨد َأۨرَسۨلــَنا

12. Ders
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2- Aşağıdaki kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kere de  birlikte oku-
yunuz.

َفٱۨغِسُلوْابِٱۨلَبــيِّـــَنـــِٰتَفٱۨنُصۨرنَابِٱۨسِمَوٱۨبــَعۨثَفٱۨجَنۨح

َفٱتََّخَذبِٱۨلُمۨهَتِديَنبِٱۨلـــِقۨسِطَأِوۨدُعوْاَفٱۨسُلِکی

َفٱۨنــَبَجَسۨتَوٱۨلَعۨيــَنوٱۨنــُظــۨر َفٱۨعُبُدوُهَوٱۨعَلُموْاَوٱۨصَطِبۨر

َأَفِبٱۨلــَباِطِلِإِن ٱۨمُرٌؤْاَوٱۨهِبُطوْاَفٱۨسَتِقيُموْاَفٱۨسَتۨمَتۨعُتۨمَوٱۨضِرُبوْا

َلۨعَتَأِن ٱۨشُکۨر َلَوٱۨلَجَراَدَقِدٱۨفَتَرۨيـَناَلِوٱطَّ َوۤابَِّوٱۨلـــُقــمَّ َوٱلدَّ

2- Elif-Lem Takısındaki Lem

Tarif (belirlilik) edatı olan "elif-lem" (ٱل ) takısı Arapçada isimlerin ba-
şına gelir. "El" takısındaki elif aslında, vasl hemzesidir, onunla ilgili ku-
ralları öğrendik. Lem harfine gelince, onun okunuşu kendinden sonraki 
harfe bağlıdır. Lem harfinden sonra şemsî harfler gelirse lem okunmaz, 
sonraki harf şeddeli okunur. Lem harfinden sonra kamerî harfler gelir-
se lem sakin olarak okunur. Kısaca şemsî harflerle bitişen lem, bazen 
okunmayan harflerdendir.  

Şemsî harfler şu 14 harftir: 

Şemsî Harfler

نلظطضصشسزرذدثت

3- Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz.

BirlikteHecelere AyırarakBirlikteHecelere Ayırarak

ابِــِريَن ۨيــُتوَنَوۨص+ َصا+ بِــــ + ِريـــ + َنَوٱلصَّ َوۨز+ َزۨی+ ُتو+ َنَوٱلزَّ
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َماِء ۨحَمُنَوۨس+ َس+ َما+ ِءَوٱلسَّ َل+ ُهۨر+ َرۨح+ َما+ ُنَلُه ٱلرَّ

اَعَة ِم+ َنۨن+ َنۨخ+ ِلِمَن ٱلــنَّۨخِلِإۨن+ َنۨس+ َسا+َعـ + َةِإنَّ ٱلسَّ

4- Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz.

َهاَدِةِمَن ٱلنُّوِرُهَو ٱلَسِميُعَوٱللَّۨيِلَوٱلنََّهاَر َوٱلشَّ

اِلِمنَي اِبِريَنَوٱلظَّ اِهِديَنَوٱلــتَّــۨقــَوٰیَوٱلصَّ ۨحَمِةِمَن ٱلزَّ ِمَن ٱلرَّ

وُح َجُريَــُقوُم ٱلرُّ َياِرَوٱلنَّۨجُم َوٱلشَّ لِِّخَلَل ٱلدِّ َجَناَح ٱلذُّ

َمـــٰـــَواِتِجۨذِع ٱلنَّۨخَلِة يِنَربِّ ٱلسَّ َوٱۨلَۨنــــَعـــٰـــِمبِٱلدِّ

Uyarı: Elif-lem takısı aşağıdaki kelimelerde tarif edatı değildir. Bu keli-
meler isim değil, fiildir; dolayısıyla lem edatı okunur: 

َفٱۨلــَتــَقَمُه  ِإَذا ٱۨلــَتــَقۨيــُتۨمَفٱۨلـــَتِمُسوْا  َيۨوَم ٱۨلَتــَقٰیَوٱۨلـــَتــفَِّت

� Kamerî harfler şu 14 harftir: 

Kamerî Harfler

يهــومكقفغعخحجبأ

Lem harfinden sonra kamerî harfler gelirse lem sakin olarak okunur. 

 َربُّ ٱۨلَمَشاِرِقَوٱۨلَۨرِض   ُهَوٱۨلَخِبرُي َوٱۨلِجَباُل 

3- Med Harfleri Vasl Hemzesiyle Bitiştiğinde

Kelimenin sonunda med harfi gelir, sonraki kelimenin başında da vasl  
hemzesi olursa med harfi kısa sese dönüşür ve okunmaz. Yani iki vuruş-
lu ses, bir vuruşlu sese dönüşür. Örneğin:
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YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

 ُذۨلـَعۨرِشïُذوٱۨلَعۨرِشِذۨنـِتـَقاِمïِذی ٱۨنِتـَقاِمَجَعۨلـَنـۨلَۨنـَهاَرïَجَعۨلـَناٱۨلَۨنَهاَر

5- Aşağıdaki hecelere ayrılarak ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz.

BirlikteHecelere AyırarakBirlikteHecelere Ayırarak

ۨنــَياَف+ َمۨس+ تَـ + َطا+ ُعوَفَما ٱۨسَتَطاُعوا َح+ َيا+ ُت+ َنۨد+ ُدۨن+ َياَحَياُتَنا ٱلدُّ

ِفۨل+ َمـ + ِديـ + نَـ + ِةِفی ٱۨلَمِديَنِةَف+ ُقۨل+ َنۨض+ ِرۨبَفُقۨلَنا ٱۨضِرۨب

ــ + َعَذُرواٱۨلــَبـۨيَعِفی+ َهۨل+ َفـ + َسا+ ُدِفيَها ٱۨلــَفَساُد َذ+ ُرۨل+ بَيـۨ

6- Aşağıdaki Kur'anî kelimeleri bir kere hecelere ayırarak, bir kere de  bir-
likte okuyunuz.

َذُروا ٱۨلــَبــۨيــَعَقاُلوا ٱۨدُعَأۨوُفوا ٱۨلَکــۨيَلُذو ٱۨلَجَلِلِمۨنَها ٱۨلــُبُطوَن

َحَرَةَل َتۨکُتُموْا ٱۨلَحقَّ اِلِحنَيَعَلی ٱلــثََّلَثِةنَـــتَّــِبــُع ٱلسَّ يَـَتَولَّی ٱلصَّ

اِرُق لَِّما ٱلطَّ ُبوِرِإَلی ٱلظِّ َربَـّـَنا ٱۨکِشۨفِإۨحَدی ٱۨبَنَتیَِّفی ٱلزَّ

ۨرنَا ٱۨلَۨرَضَوَأۨطِعُموْا ٱۨلــَقانِـــــَع َفــَقاُلوْا ٱۨبــُنوْاَنۨأِتی ٱۨلَۨرَضَفجَّ

Ev Ödevi

1- İkinci, dördüncü ve altıncı alıştırmadan 15 kelime seçip bir bütün ve 
heceye ayırarak yazınız.

2- Beyyine, Kadir ve Alak surelerini tertil üzere mukabele ile okuyunuz.
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13. Ders

OKUNMAYAN HARFLER (3)

Okunmayan harfler konusunu önceki iki derste öğrendik. Ancak bu 
konuyu öğrenmenin önemine ve daha fazla alıştırma yapmanın ve bu 
konuda başarı elde etmenin gerekliliğine binaen bu dersi de konuyu 
özetle tekrar işlemeye ve konuyu daha iyi kavramak için ek alıştırma-
lara ayırıyoruz.

Genel Hatlarıyla Okunmayan Harfler

     Okunmayan harfler:   1- Sürekli okunmayan harfler. 2- Bazen okunma-
yan harfler.

Sürekli Okunmayan Harfler: 

1- Medd-i elif'in kürsü ve desteği ( ٰو - يـٰــــ - ٰي ). Örneğin:

َمَنــٰوَة - ُضَحٰيــَها - ُهَدٰی
2- Hemze harfinin kürsü ve desteği ( ). Örneğin:

ِإنَـّــَک - ُمۨؤِمُنوَن - َبَصائِــُر - ُقــِرَئ

3- Cem Elifi (ْا): Örneğin: َخِسُروْا  - َجَعــُلوْا - َءاَمــُنوْا
4- Medd-i vev 8 kelimede ve medd-i ye 5 kelimede ( ْو – ْی ). Örneğin:

ُاْوِلي - ُاْوَلِۤء - ِبَأْيـــيِّــُکُم - َأَفــِإْيــۨن  

Bazen Okunmayan Harfler: 

1- Vasl hemzesi iki kelime bitiştirildiğinde (ٱ). Örneğin: َفٱۨجَنۨح - بِٱۨلــِقۨسِط
2- Elif-lem takısındaki lem, şemsî harflere bitiştiğinde (ٱل). Örneğin:

اِلِمنَي َوٱلــنََّهاَر - َوٱلـظَّ

3- Med harfleri vasl hemzesiyle bitiştiğinde. Örneğin: اِرُق ِفی ٱۨلَمِديَنــِة- َما ٱلطَّ
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1- Aşağıdaki kelimeleri dikkatle okuyunuz.

َقَدُروْا ٱلـّلَهَما َصَنـــُعوْاَمَتٰیفٱۨخَلۨعَفٱتَّــَبُعواَوٱۨزَداُدوْا

َوٱۨسُجُدوْاَوَل َتۨخَشٰیَقاِئُلَها َسائِــًغا َفُاولَــــٰٓــــِئَکِدَماُؤَها 

ِإَلی ٱۨلَمۨوِتبَاُل ٱۨلـــُقُروِن ٱۨلُوَلٰیِفی ٱۨلَحۨرِبَما ٱلنَّۨصُرَوٱۨعُبُدوْا

َلوَةَفٱتَّـــُقوْا ٱلـّلَهَخۨصَماِن ٱۨخَتَصُموْا َوٱۨلــُمِقيِمی ٱلصَّ

2: Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız:

َهـــٰٓـــُؤَلِۤءِفی ٱۨلــُعَقِد

َما َأۨغَنٰیِذی ٱۨلَۨوَتاِد

بِٱلــتَّــۨقـَوٰیَعَلی ٱۨلــَغــۨيـِب

ِبيِل َسَواِءٱلسَّ

َنۨجِزی ٱۨلـــُمۨحِسِننَي

بُــُه ٱلـلَُّه َفــُيَعـذِّ

3: Aşağıdaki ayetleri okuyunuz:

َکوَةَأۨلَهٰيُکُم ٱلتََّکاُثُر َلوَة َويُــۨؤتُـوْا ٱلزَّ َوَوَجَدَک َعۤاِئًل َفَأۨغَنٰیيُــِقيُموْا ٱلصَّ

ۨکَرٰی َمۤاِء َوَما بََنٰيـــَهاَفــَتــُنوْا ٱۨلُمۨؤِمِننَي َوٱۨلُمۨؤَمَنــٰـِتَأنَّٰی َلُه ٱلذِّ َوٱلسَّ

َمۤاُء ٱۨنَشقَّۨتَوٱۨلــَقَمِر ِإَذا ٱتََّسَق َأۨو ُمَتَحيِّـــًزا ِإَلٰی ِفــَئــٍةِإَذا ٱلسَّ
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ۨخَر بِٱۨلــَواِد َفٱۨصِبۨر ِإنَّ َوۨعَد ٱلـلَِّه َحقَّاَوَثُموَد ٱلَـّـِذيَن َجاُبوْا ٱلصَّ

ۨنــَياِإَذا ٱۨنــَقـَلــُبۤوا ِإَلیٰٓ َأۨهِلِهُم ٱۨنــَقـَلــُبوا َفِکِهنَي َبۨل تُــۨؤثِــُروَن ٱۨلَحَيٰوَة ٱلدُّ

ۨکَرٰیَأَل ِبِذۨکِر ٱلـلَِّه َتۨطَمِئنُّ ٱۨلـــُقـُلوُب کَّــُر َفـَتــۨنــَفَعُه ٱلذِّ َأۨو يَــذَّ

ۤوا ِإَلی ٱلـلَِّه َمۨولَٰيُهُم ٱۨلَحقِِّلُکلِّ ٱۨمِرٍئ ِمۨنـُهۨم َيۨوَمِئٍذ َشۨأٌن يُـۨغِنيــِه َوُردُّ

َثَلـــَٰث ِمْائَــِة ِسِننَي َوٱۨزَداُدوْاَوٱتََّخۨذُتُموُه َوَرۤاَءُکۨم ِظۨهِريًّا

ـــــًئـا َوُهَو َشرٌّ َلُکۨم ُحِف ٱۨلُوَلٰیَوَعَسٰی َأۨن ُتِحبُّوْا َشيـۨ ِإنَّ َهـــَٰذا لَــِفی ٱلصُّ

ۨبِر اِلَحاِت َوَتَواَصۨوْا بِٱۨلَحقِّ َوَتَواَصۨوْا بِٱلصَّ ِإلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّ

4: Aşağıdaki kelimelerde okunmayan harfleri belirleyiniz:

KelimelerOkunmayan 
Harf Sayısı

Okunmayan 
Harfler

Heceleme

ِمـ + َنۨت + ِت + َجا+ َر+ ِةٱ ، ل2ِمَن ٱلــتَِّجاَرِة

َوٱلــتَّــۨقـَوٰی

َوٱۨبــَتُلوا ٱۨلــَيــَتاَمٰی

ِهَی ٱۨلــَمۨأَوٰی

اِمِریُّ َأۨلــَقی ٱلسَّ

ۨجَس َفٱۨجَتــِنــُبوْا ٱلرِّ
Ev Ödevi

Tin, İnşirah, Duha, ve Leyl surelerini tertil üzere mukabele ile okuyunuz.
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11-13. DERSLERİN ÖZETİ

� Okunmayan harfler (َواِلي) kelimesinde özetlenen şu dört harftir: 
"elif, vev, lem ve ye" (ا - ل- و - ي ) Bu harfler işaretsiz ve harekesiz 
olduklarında okunmazlar. 

� Okunmayan harfler iki kısımdır: Sürekli okunmayan, bazen okunma-
yan.

� Sürekli okunmayan harfler şunlardır: 1- Medd-i elif'in kürsü ve des-
teği. 2- Hemze harfinin kürsü ve desteği. 3- Cem Elifi. 4- Medd-i vev 
8 kelimede ve medd-i ye 5 kelimede.

� Bazen okunmayan harfler şunlardır: 1- Vasl hemzesi iki kelime bitiş-
tirildiğinde. 2- Elif-lem takısındaki lem, şemsî harflere bitiştiğinde. 
3- Med harfleri vasl hemzesiyle bitiştiğinde. 

� Okunmayan "elif, vev ve ye" harflerinin üzerine yuvarlak bir işaret 
konur:  ْا - ْو - ْي
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VAKF (DURMA) KURALLARI

Kur’an okurken ayetleri aralıksız ve nefes almadan okumak mümkün  de-
ğildir. Bu yüzden uzun ayetlerin ortasında ve ayetlerin sonunda durulur. 

Ayetlerin ortasında ve sonunda nefes almak ve kıraat tarzını değiştir-
mek amacıyla yapılan duraklamalara vakf denir. Çoğu zaman durmak, 
vakfedilen kelimenin sesinde veya işaretinde değişikliğe neden olur. Bu 
derste farklı kelimeler üzerinde nasıl vakfedildiğini öğreneceğiz. Vakf 
üç kısımdır:

1- İskan Vakfı:

İskan, sakin etmek, sükûn vermek demektir. Kelimenin sonunda kısa 
seslerden yani fethe, kesre, zammeden veya zamme tenvini ve kesre 
tenvininden birisi ( ــــَــــــــِــــــــــــُـ ــــــٍــــــــــــٌـ) olursa, vakfederken sukûna ( ــــــۨـــــــــ ) dönüşür.

  Vakfedilir                            Yazılır Vakfedilir                            Yazılır

ِديۨنïَلُکۨم ِديُنُکۨم َوِلَی ِديِنَصۨدَرۨکïَأَلۨم َنۨشَرۨح َلَک َصۨدَرَک

لَــَهۨبïَسَيۨصَلٰی نَاًرا َذاَت لَــَهٍبَوٱۨلـَفـۨتۨحïِإَذا َجاَء َنۨصُر ٱلـلَِّه َوٱۨلـَفــۨتُح

َلَشِهيۨدïَوِإنَُّه َعَلٰی ٰذِلَک َلَشِهيٌد

1: Aşağıdaki kelimeleri üzerinde vakfederek okuyunuz:

َکُفوٌرَيۨعَلُموَنَألِيٌمَأِطيُعوِنَغفَّاُرَخِبرٌي

َأۨحَزاِبتُــۨؤَفــُکوَنبَِعيٍدِجَياُدَخَلَقجِديٍد

يَــُبوُرُمِريٍبَواِحٌدَءاِمِننَيتَــۨعــُبُدوَنُشَعٍب

14. Ders
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َشِديٍدِإۨبــَکاِرُيَطاُعِحَساِبُعـُيوٍنِعَباِد

2- İbdal Vakfı:

İbdal, değiştirmek demektir. Bu tür vakıfta, vakfederken kelimenin so-
nunda yer alan harf, başka bir harfe dönüşür. İbdal vakfı iki kısma ayrılır:

a) Kelimenin sonunda fethe tenvini ( ـــــــــًـــــــ ) olursa, vakfederken tenvin 
medd-i elife ( ــــــــــــَــــ ا ) dönüşür.

  Vakfedilir                            Yazılır Vakfedilir                            Yazılır

َحبَّاïَفَأۨنـــَبــۨتَنا ِفيَها َحبًّاَجۨمَعاïَفَوَسۨطَن ِبِه َجۨمًعا
b) Kelimenin sonunda yuvarlak te (ــــــة- ة ) harfi olursa, vakfederken ha-
rekesine bakılmaksızın sâkin "he" harfine ( ــــۨه- ۨه ) dönüşür.

  Vakfedilir                            Yazılır Vakfedilir                            Yazılır

َعالِـــَيـــۨهïِفی َجنٍَّة َعالِــَيــٍةٱۨلُموَقَدۨهïنَاُر ٱلــلَِّه ٱۨلُموَقَدُة

2: Aşağıdaki kelimeleri üzerinde vakfederek okuyunuz:

َدٍةَأۨفَواًجا اُمۨؤَصَدٌةُصۨبًحاُمَمدَّ َبِصرًياَجمًّ

َنۨخًلَمۨسَتۨبِشَرٌة َأبًّاُجَفاًءَغَبَرٌةِإۨنَشاًء

ابًاَنِخَرًةُتَرٰ بًا َزۨمَهِريًراِميَقاًتاَراِجَفُةِکذَّ

اَمِة ُضًحیُهًدیتَــۨنــِزيًل ُرَوۨيــًداَبِصرَيٌةلَــوَّ

ُمَصلًّیَماًءَشَفاَعُةُسًدیَمَلِئَکِةَمۨغِفَرُة

يَــُبوُرنَــِصيــٍرُسوٌدَعَلنِــَيـــًةَقاِرَعُةبَِناًء
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3- Değişimsiz Vakf:

Kelimenin sonu sâkin ( ــــــــ ــۨ -olursa veya kelimenin sonunda med harfle ( ـــــ
rinden biri ( ــــــــــــَــــ ا  ، ــــــــــــِــــ ي ، ــــــــــــُــــ و ) olursa, vakfederken kelimenin sonunda 
herhangi bir değişiklik meydana gelmez, üzerindeki hareke ile okunur. 

  Vakfedilir                            Yazılır Vakfedilir                            Yazılır

ِعَباِدیïَفٱۨدُخِلی ِفی ِعَباِدیَفَأۨغَنٰیïَوَوَجَدَک َعاِئًل َفَأۨغَنٰی

ۨثُتۨســِرُفـوْاïَوَل ُتۨســِرُفـوْا ۨثïَوَأمَّا بِِنۨعَمِة َربَِّک َفَحدِّ َفَحدِّ
3: Aşağıdaki kelimeleri üzerinde vakfederek okuyunuz:

َوٱۨنــَحـۨرَزکَّـٰيــَهاُعۨقــَبٰيــَهاَفَل تَــۨنـَهـۨرفٱۨنَصۨبلِلُعۨسَرٰی

َفَل تَــۨنَسٰیُقِتَلۨتَجنَّــِتیَأۨخَباَرَها َل ُتۨسِرُفوْاَوٱۨقــَتِرۨب

ِٱۨصِبـــُروْاَماِهَيــۨهَعِمُلوْاُخِلَقۨتَأۨحَوٰیِحَسابَــُهۨم
Uyarı:

-şek (hu-hi) « ُهو- ِهي» kelimeleri vakf halinde (huve-hiye) « ُهَو- ِهَي» �
linde uzatılarak okunur.
� "He" zamirinin işbalı okunduğu kelimelerde vakfedilirse sakin oku-
nur. İşba konusu bir sonraki derste açıklanacaktır. Örneğin: «َربَـّــُهۥ » üze-
rinde vakfedilirse «َربَـّــۨه » şeklinde okunur. «َطَعاِمِهے » kelimesi üzerinde 
vakfedilirse «َطَعاِمۨه » şeklinde okunur.

� Şeddeli vakf hâlinde düşmez. Müşedde harf vurgulu okunur. Örne-
ğin  « » kelimesi üzerinde vakfedilirse « ٱۨلَحقُّ .şeklinde okunur « ٱۨلَحقّۨ

4: Aşağıdaki kelimeleri ve ayetleri, üzerinde vakfederek okuyunuz:

َفُهَو ِفی ِعيَشٍة َراِضَيٍةِلِيَلـــٰـــِف ُقَرۨيــٍشَوَل اَنَا َعاِبٌد َما َعَبۨدُتۨم

َوَماَاۨدرٰيَک َماِهَيــۨهَوَأمَّا َمۨن َخفَّۨت َمَواِزيُنُهُ َفُأمُُّهُ  َهاِويَـــٌة
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َق بِٱۨلُحۨسَنٰیَعۨبــًدا ِإَذا َصلَّٰیَوَقاَل ٱۨلِۨنَساُن َما لَــَها َوَصدَّ

َوَجَزٰيــُهۨم ِبَما َصَبُروْا َجنَّــًة َوَحِريًراُصُحِف ِإۨبَراِهيَم َوُموَسٰی

َوَماُهۨم َعۨنَها بَِغۤاِئِبنَيَوٱۨلــَيۨوِم ٱۨلَمۨوُعوِدَوِإَلی ٱۨلِجَباُل َکۨيــَف ُنِصَبۨت

  َوَصاِحَبِتِهے َوبَـــِنيــِه
ُ
ُةُثمَّ ِإَذا َشۤاَء َأۨنَشَرُه ۤاخَّ َفِإَذا َجاَءِت ٱلصَّ

ُعۨذًرا َأۨو ُنۨذًراَکَأنَـّـُهُ  ِجَماَلٌت ُصۨفــٌرَوِإَذا ٱۨلُوُحوُش ُحِشَرۨت
ۨک ِبِهے ِلَساَنَک لِــَتــۨعَجَل بِــِهے َسُأۨصِليــِه َسَقـــَرَل ُتَحرِّ

َوَمَکُروْا َمۨکـًرا ُکــبَّاًراَأَيۨحَسُب ٱۨلِۨنَساُن َأۨن يُــۨتــَرَک ُسًدی

َوِإَلي ٱلـلَِّه ٱۨلـــَمِصرُي ِإنَّا َأۨنَشۨأنَــــٰـــُهنَّ ِإۨنَشاًءَوَلۨم َأۨدِر َما ِحَسابِـــَيــۨه

Ev Ödevi
Buruc ve İnşikak surelerini tertil üzere mukabele ile okuyunuz.
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İŞBÂ

"He"  zamiri (ـــه  kelimelerin sonunda kesre ve zamme harekesiyle ( ه 
yazılır. Bazı durumlarda he zamirinin kısa sesi, uzun sese dönüşür. Bu 
duruma "işbâ" denir. Tecvit ilminde işbâ harekeyi doyurmaya ve uzat-
maya denir. 

“He” zamirinden önceki harf kısa ses işaretlerinden birine sahip olursa, 
işbâ gerçekleşir.

 ِهيïـــــــــِــــ + ِه- ـــِه ُهـــوïــــــــــَــــ ، ــــــــــــُـــ + ُه- ـــُه

YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

ِبِهَأۨمُرُهـوïَأۨمُرُهلَُهـوïَلُه
ï

َقۨوِمِهبِِهـی
ï

َقۨوِمِهـی

� Bazı Kur'an'larda kariye kolaylık olsun diye he zamirinden sonra işbâ 
ye'si (ے) şeklinde ve işbâ vev'i küçük bir vev (و) şeklinde yazılır.

1: Aşağıdaki kelimeleri dikkatle okuyunuz:

ُ
َوۨجُهــُه

ُ
َصَلتُــُه

ُ
ِألَـــٰــَهُه

ُ
 ِکَتابَــُه

ُ
َسِکيَنــَتــُه

ُ
َعَذابُــُه

ُ
َمَوِٰزيُنــُه

ُ
َمَعُه

ُ
نِــَعَمُه

ُ
 َجَعَلـُه

ُ
ثُــُلَثــُه

ُ
بَاِطـُنــُه

ُ
َفَتۨخَطــُفــُه

ُ
ِبَأۨمِرِهےَبَصِرِهےلِٱۨبــِنِهےنَــۨفِسِهےلَِتــۨقَرَأُه

َعَمِلِهےُجُنوِدِهےُبُطوِنِهے  َهـٰــِذِهےبِــَيــِميِنِهے َصاِحَبِتِهے

ے َقِميِصـِهے ِعَباِدِهے  ے َوَراِئهِِ َقــۨلـِبـــِهےثَــَمِرهِِےِلَسۨعِيـــهِِ

15. Ders
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� Aşağıdaki durumlarda işbâ yapılmaz:

– “He” zamirinden önceki veya sonraki harf sakin olursa, işbâ yapılmaz.

ِذَراَعـــۨيـِهيَـــــۨعـَلــــۨمـُهيَـــــــِزۨدُهاِلَـــــۨيـِهلَـــُدۨنـُهِمــــۨنـُه

ٱلـــلَُّهلَـــــُه ٱۨلـَحـــۨمـُد بِـــــِه ٱلَـّـِذيَنُدونِـــــــــِه ٱۨلـَباِطــــُلنَـــــَصــــَرُه 

– “He” zamirinden önce uzun ses olursa, işbâ yapılmaz.

َفــُغلُّوُهَفَأۨسَکنَّاُهنَـــَصــُروُهُخـُذوُهَاۨنـَزۨلـَنـاُه
َهــَداُهيَــۨأِتيِهَأبِيِهيَـــۨهـِديـــِهِفـيـــِه

Okunan Ama Yazılmayan Harfler

Arapçada yazılmadığı halde okunan az miktarda kelime vardır. Aslında 
vev ve ye harflerinin birbiri ardınca tekrarlandığı kelimelerde Kur’an-ı 
Kerim’in ilk yazılımında tekrarı önlemek amacıyla bir harf atılmıştır. Bu 
yüzden kariyi yönlendirme amacıyla bu harfler küçük bir şekilde (ے - و ) 
kendi yerlerinde yazılır.

YazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunurYazılırOkunur

2: Aşağıdaki kelimeleri dikkatle okuyunuz:
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3: Aşağıdaki ayetleri dikkatle okuyunuz:

Ev Ödevi

1- Birinci ve üçüncü altıncı alıştırmadan 10 kelime seçip bir bütün ve 
heceye ayırarak yazınız.

2- Şems, Beled ve Fecr surelerini tertil üzere mukabele ile okuyunuz.
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İCTİMA-İ SÂKİNEYN

Telaffuzda iki sâkin harfin yan yana gelmesine "ictima-i sâkineyn" denir.

Tenvinde İctima-i Sâkineyn: 

Sonu tenvinle biten bir kelimeden sonra ilk harfi sukun veya şedde olan 

bir kelime gelirse, iki sâkinin birleşmesi durumu gerçekleşir ve iki ke-

limeyi birlikte okumak zorlaşır. Bu durumdan kurtulmak için tenvinin 

sonundaki sâkin nun harfine kesre harekesi verilir. Bunun adına "ref'i 

ictima-i sâkineyn (ictima-i sâkineynden kurtulma) denir.

İlk Haliİctima-i Sâkineyn Hâliİctima-i Sâkineynden 
Kurtulma Hâli

َعاَدِنۨلُوَلٰیïَعاَدۨنۨلـُأوَلٰیïَعاًدْا ٱۨلُوَلٰی

ُنوِحِنۨلُمۨرَسِلنَيïُنوِحۨنۨلـُمۨرَسِلنَيïُنوٍح ٱۨلُمۨرَسِلنَي

ِفۨسُقِنۨلــَيۨوَمïِفۨسُقۨن ۨلــَيۨوَمïِفۨسٌق ٱۨلــَيۨوَم

� İctima-i sâkineynden kurtulma için başvurulan yöntemde tenvin çe-

şitleri arasaında fark yoktur. Fethe tenvini, kesre tenvini ve zamme ten-

vininde kesre harekesi verilerek ictima-i sâkineyn sorunu aşılabilir. 

1: Aşağıdaki hece halinde ve birlikte yazılan kelimeleri okuyunuz.

YazılırOkunurYazılırOkunur

َمۨح +  ُظو + َر +  َمۨحُظوًرا ٱۨنُظۨر
نِـــۨن + ُظۨر

َعۨر + َض + ِنۨل + َل َعۨرًضا ٱلَِّذيَن
+ ِذی + َن

16. Ders
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ُعـُيوِن ٱۨدُخُلوْا
ُع + يُــو +  ِن +  نِـــۨد 

+ ُخ + ُلو
َلَم َيۨوَمِئٍذ ٱلسَّ

يَـــۨو+ َم + ِء + ِذ + 
ِنۨس + َس + َل+ َم

 
ُ
ِرۨز+ ُق+ ِنۨل+ َل+ ُه ِرۨزٌق ٱلـلَُّهُنو+ ُح+ ِنۨب+ ُن+ ُهوُنوٌح ٱۨبــُنُه

2: Aşağıdaki kelimeleri dikkatle okuyunuz.

َرۨهـَبانِــيَّــًة ٱۨبـَتَدُعوَهابُِغَلٍم ٱۨسُمُهُ َقۨوًما ٱللَّـُهَخۨيـٌر ٱۨطـَمَأنَّ

وا ۨتلَۨهًوا ٱۨنَفضُّ َيۨوَمـِئٍذ ٱۨلـَحقَُّخِبيــَثــٍة ٱۨجـُتـــثَّۨتَكــَرَماٍد ٱۨشـَتدَّ

َجاَجُةَعۨدٍن ٱلَِّتيُعَزۨيٌرٱۨبُن ٱلـّلُهِإۨفٌک ٱۨفَترٰيُه ُزَجاَجٍة ٱلزُّ
� Bazı Kur’an’larda okuyucuya kolaylık sağlama amacıyla iki sâkin yan 
yana geldiğinde tenvinin altına küçük kesreli nun ( ِن ) yazılır:  

ِبِزيَنِةِن ٱۨلَکَواِکِبِمۨصَباُحِن ٱۨلِمۨصَباُحِبَرۨحَمِةِنٱۨدُخُلواَسَواَءِن ٱۨلَعاِکُف

Tenvin Dışında İctima-i Sâkineyn: 

1- İctima-i sâkineynde genel kural birinci sakin harfin kesreli okunma-
sıdır. Örneğin:

YazılırOkunurYazılırOkunur

َقاَلِت ٱۨمَرَأُة ïَقاَلۨت ٱۨمَرَأُة ُقِل ٱۨلَحۨمُدïُقۨل ٱۨلَحۨمُد 
2- "Min" « ِمۨن » kelimesinde sakin nun fethe alır. Örneğin: ِمَن ٱۨلَقۨوِل 
3- "Hum, kum ve tum" « ُهۨم ، ُکۨم، ُتۨم » kelimelerinde sakin mim zamme alır.

ُهُم ٱۨلَفائِـــُزوَن - لَــُکُم ٱۨلَوۨيُل - َأۨنُتُم ٱۨلُفــَقَراُء
 kelimesinin vasl hemzesi atıldıktan « ٱۨسُم» kelimesinde « بِۨئَس ٱۨلٱۨسُم » -4
sonra iki sakin « س  -  harf birleşmiş olur. Bundan kurtulmak için « ل 
"lem" harfine kesre verilir: « بِۨئَس ٱلِٱۨسُم » 
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3: Aşağıdaki kelimeleri hecelere ayırarak yazınız.

َمَثًل ٱۨلَقۨوُم

ِفۨتَنٌة ٱۨنَقَلَب

َيۨوَمِئٍذٱۨلُمۨسَتــَقــرُّ

َعۨدٍن ٱلَِّتی

َشۨيًئا ٱتََّخَذَها

َرُجٌل ٱۨفَتَرٰی

4: Aşağıdaki Kur'an'dan alınma cümleleri ve ayetleri heceleyerek oku-

yunuz:

َبۨت َقۨوُم ُلوٍط ٱۨلـُمۨرَســلِيـــَنَوَل تَـــُقوُلوْا َثَلـَٰثٌة ٱۨنَتُهوا َكــذَّ

ُمــِنيٍب ٱۨدُخُلوَها بِــَقـــۨلـٍب  ُرَك بُِغَلٍم ٱۨسـُمُه َيۨحـَيــٰيَوَجۤاَء  ِإنَّا نُـــَبــشِّ

وا َلَمَوِإَذا َرَأۨوا ِتَجاَرًة َأۨو لَــۨهـًوا ٱۨنـَفــضُّ َوَأۨلـَقۨوا ِإَلي ٱللَّـِه َيۨوَمـِئٍذ ٱلسَّ

ِإَلٰي َربِّـــَك َيۨوَمـــِئــٍذ ٱۨلـَمَساُقَکَشَجَرٍة َخِبيَثٍة ٱۨجُتَثۨت َمۨن َفۨوِق ٱۨلَۨرِض

َخۨيٌرٱۨطَمَأنَّ ِبِهۦَوَأۨمـَواٌل ٱۨقـَتَرۨفـُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتۨخـَشۨوَن َكَساَدَها

َجاَجُة  َمَثُل ُنوِرِهۦ َکِمۨشَکوٍة ِفيَها ِمۨصَباٌح ٱۨلِمۨصَباُح ِفی ُزَجاَجٍة ٱلزُّ

َکَأنََّها َکۨوَکٌب ُدِریٌّ
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Ev Ödevi

1- İkinci alıştırmadan 10 kelime seçip bir bütün ve heceye ayırarak ya-
zınız.

2- Gaşiye, A'la ve Tarık surelerini tertil üzere mukabele ile okuyunuz.

14-16. DERSLERİN ÖZETİ

� Ayetlerin ortasında ve sonunda nefes almak ve kıraat tarzını değiştir-
mek amacıyla yapılan duraklamalara vakf denir. 

� Vakf üç kısımdır: İskan vakfı, ibdal vakfı ve değişimsiz vakf.

� “He” zamirinden önceki harf kısa ses işaretlerinden birine sahip olur-
sa, işbâ gerçekleşir. ـــُه ـــِه şeklinde ve ُهـــو zamiri ُه-  -şek ِهي zamiri ِه- 
linde okunur.

� “He” zamirinden önceki veya sonraki harf sakin olursa veya ondan 
önce uzun ses olursa, işbâ yapılmaz.

� Sonu tenvinle biten bir kelimeden sonra ilk harfi sukun veya şedde 
olan bir kelime gelirse, ictima-i sâkineyn (iki sâkinin birleşmesi) du-
rumu gerçekleşir. Bu durumdan kurtulmak için tenvinin sonundaki 
sâkin nun harfine kesre harekesi verilir. Bunun adına "ref'i ictima-i 
sâkineyn (ictima-i sâkineynden kurtulma) denir.
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17. Ders

VAKF İŞARETLERİ

Kelimelerin sonunda nasıl vakfedildiğini öğrenmenin yanı sıra doğru yer-
lerde vakfedilmesini de öğrenmek gerekir. Karinin ayetlerde doğru yerler-
de vakfetmesini ve vasletmesini sağlamak ve işini kolaylaştırmak amacıyla 
kelimelerin üzerine aşağıda açıklanan bir takım kısa işaretler konulur.

Vakf işaretleri ilk olarak müfessir ve yüce kıraat ustadı "Allame Şeyh 
Abdullah Secavendî" adıyla ünlü Muhammed b. Tayfur Secavendî tara-
fından belirlenmiştir. Bu yüzden bu işaretler "Secavendî işaretleri" diye 
meşhur olmuştur. Vakf işaretleri ve anlamları şöyledir:

1- 
Lazım vakf: Bu işareti taşıyan kelimede mutlaka vakfe-
dilmelidir.

2- 

Gila: Bu işaret vakfın iyi olduğunu ama vaslın da (geçme-
nin de) caiz olduğunu gösterir. (َٱۨلَوۨقُف َأۨوَلٰی ) cümlesinden 
alınmadır.  Bazı Kur'an'larda bunun yerine (ط) işareti kul-
lanılır ve adına "mutlak vakf" denir.

3- 
Caiz vakf: Durmanın ve geçmenin her ikisisinin de câiz 

olduğunu, hiçbirinin diğerine tercih edilmediğini gösterir. 

4- 

Sila: Bu işaret vasletmenin iyi olduğunu ama vakfın da 
caiz olduğunu gösterir. (َٱۨلَوۨصُل َأۨوَلٰی ) cümlesinden alınma-
dır.  Bazı Kur'an'larda bunun yerine (ز) işareti kullanılır ve 
adına "mucevvez vakf" denir.

5- 
La vakfı: Vakf edilmemelidir. Kari bu işareti taşıyan kelime 
üzerinde durmamalı ve sonraki kelimeye vasletmmelidir. 

6-

Murakabe vakfı: Bu üç noktalı işaret birbirine yakın iki 
kelime üzerine konulur. Kari bu işaretin ancak birinde 
durabilir, her ikisinde duramaz. Bu iki işaret arasındaki 
kelimeler tek başına okunamaz. Buna ayrıca "muanaka 
vakfı" da denir.
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7- ص
Murahhas vakf: Ayetlerin uzun olduğu ve bir nefeste 
okunmadığı yerlerde bu işaretten yararlanılır. Zaruret 
ve nefesin yetmediği durumlarda bu işareti taşıyan ke-
lime üzerinde vakfedilebilir.

Aşağıdaki ayetleri vakf işaretlerini dikkate alarak okuyunuz:
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Uyarı: Ayetlerin sonunda ayetin anlamını ve vakf işaretlerini dikkate 
almadan vakfedilebilir. Bu tür vakf, "vakf-ı sünnet" diye bilinir. Hadisler-
de aktarıldığına göre Hz. Peygamber (s.a.a) ayetlerin sonunda sürekli 
vakfederdi. Eğitim amaçlı kıraatte de bu yöntem uygulanır.

Ev Ödevi

Mutaffifin ve İnfitar surelerini tertil üzere mukabele ile okuyunuz.
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MUKATTAA HARFLERİ

Kur’an-ı Kerim’deki 114 surenin 29’unun başında harekesiz bir veya 
birkaç bitişik harf yer alır. Bu harfler birbirinden bağımsız, ayrı ayrı ve 
kendi Arapça isimleriyle okunurlar. 

Mukatta harflerde isimlerinin sonunda hemze olan harflerde, hemze 
harfi okunmaz. Örneğin َراء harfi َرا şeklinde okunur.

1- Aşağıdaki mukattaa harfleri dikkatle okuyunuz:

YazılırOkunurYazılırOkunur

َيا + ِسۤيۨنïيـۤسُنۤوۨنïۤن

اَِلۨف + َلۤۨم + َراïالۤـرَحا + ِمۤيۨمïحـۤم

َکاۨف+ َها+ َيا+ َعيۨۤۨن+ َصۤاۨدïۤکهيۤعۤصاَِلۨف+ َلۤۨم+ ِمۤيۨم+ َصۤاۨدïالۤـۤمـۤص

2- Kur’an-ı Kerim’de bulunan mukatta harflerinin toplamı birer harften 
beşer harfe kadar varan 14 ibarettir. Bu harflerin tümü aşağıdaki alıştır-
mada gelmiştir, onları dikkatle okuyunuz.

الۤــرالۤـۤمطۤسحۤم طهيۤسۤقۤصۤن

ۤکهيۤعۤصحۤم ۤعۤسۤقالۤـۤمرالۤـۤمۤصطۤسۤم

3- Aşağıdaki mukattaa harflerinin okunuşunu yazınız.

YazılırOkunurYazılırOkunur

ïۤصïۤق

18. Ders
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ïطۤسۤمïطۤس

ïحۤم ۤعۤسۤقïالۤـۤمر

4- Aşağıdaki ayetler mukatta harflerinin yer aldığı surelerin baş bölüm-

leridir. Bir kaç kez okuyunuz.
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Ev Ödevi

Tekvir ve Abese surelerini tertil üzere mukabele ile okuyunuz.
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SON SÖZ

Değerli Kur'ân öğrencileri!

Şimdi Allah'ın yardımı ve göstermiş olduğunuz çabayla Kur’an ayetle-
rini doğru ve hatasız okuyabiliyorsunuz. Bilin ki bu çabanızla Kur'ân'ı 
öğrenme ve ona amel etme yolunda ilk adımı atmış bulunmaktasınız. 
Bundan sonra Yüce Allah'a tevekkül ederek daha fazla şevkle öğrendik-
lerinizi tekrarlamanın yanı sıra sonraki adımları daha sağlam ve daha 
hızlı bir şekilde atmalısınız. Burada iki noktayı hatırlatmak gerekir:

1- Her gün düzenli olarak 30 dakikanızı Kur'an'a ayırın ve o vakitte dik-
katle bir kaç sayfa okuyunuz. Bu, size Allah'ın rahmetinin inmesini sağ-
lamanın, sevap kazandırmanın ve Kur'ân'ı daha iyi okumanızı sağlama-
nın yanı sıra Kur'an'la daha fazla ünsiyet kurmanız ve yüce öğretilerini 
öğrenmeniz yönünde üzerinizde inanılmaz derin etkiler yaratacaktır. 

2- İfade edildiği üzere Kur'ân'ı doğru ve hatasız okuma merhalesi, Kur'-
ânî öğretiler hazinesine girmenin ilk adımıdır. Bu aşamada kalmak, ön-
ceki zahmetlerin tamamen boşa gitmesine ve zamanla değerini kay-
betmesine sebep olacaktır. Bu yüzden fasih okuma, tecvid, lehn, hıfz 
(ezberleme), ayetler üzerinde tedebbür ve tefekkür gibi üst merhaleler 
için eğitim almak gerekir. Böylece insan ahlaki ve ilmî seviyesini yük-
seltmenin yanı sıra tilavetin son hedefi  olan Kur'ân mesajlarını alma ve 
ona göre amel etme yolunda ilerlemiş olacaktır. 

Kur'ân-ı Kerim ve Ehlibeyt sayesinde başarılarınızın devamı dileğiyle... 
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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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