
UYGULAMALI
TECVİD ‘Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar.’
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Rahman ve Rahîm olan Allah CC’un adıyla..

Kur’an ile bizleri şereflendirip, yolunda hizmet etmeyi nasip 
eden, bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyin; mülkün, güç ve 
kuvvetin gerçek ve tek sahibi, övülmeye en layık olan, Yüce 
Mevlâma sonsuz hâmd-ü senâlar olsun. 

İlk Kur’an eğitimcisi, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, salât 
ve selam olsun. Efendimizden bugüne kadar, Kur’an eğitimine 
gönül veren, bu yolda şehid olan, Kur’an eğitiminin bugüne 
gelmesine katkıda bulunan ve âhirete intikal etmiş Kur’an 
hâmîlerine Mevlâm rahmet eylesin. 

Gönlünü Kur’an’a adayıp, Kur’an yolunda gerçek anlamda 
hizmet etmeye çalışanlara ve çalışacak olanlara, rızasını nasib 
eylesin, muvaffâkiyetler ihsân eylesin. 

Tecvid eğitiminde farklı bir metod üzerine çalışmam 
ile oluşturduğum bu eserde amacım; Tecvidin klasik konu 
sıralamasından uzak, konuları anlatılmayan örnek kelimlerden 
uzak durularak, uygulamalı öğretim hedeflemektedir. 

Oluşturduğum eserde amacım; Allah(cc)’ın rızasını umarak, 
Tecvid öğretme yolunda yeni bir eğitim metodu geliştirmek ve 
Kur’an’a hizmet edebilmektir.  Bu amacımı gerçekleştirmek 
adına hazırladığım eserde yaptığım hatalardan ve kusurlardan 
dolayı Mevlâ’dan bağışlanma diliyorum. Sizlerin de bu kusur ve 
hatalara müsâmaha göstereceğinizi umuyorum. 

Esere bir nebze de olsa katkısı bulunan herkese, dualarıyla  
beni hiç yalnız bırakmayan babama, anneme, hocalarıma 
ve arkadaşlarıma, eserimi oluşturma sürecinde ve kontrol 
aşamasında desteğini esirgemeyen sevgili eşime teşekkürü bir 
borç bilirim.    

Muvaffâkiyet Allah (cc)’tandır... 

Muhammed Seyyid KAR

ÖN SÖZ
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MEDD-İ TABİİ - MED HARFLERİ
Med Harfleri; kendinden önceki harflerin uzatılarak okunmasını 

sağlarlar. Asar(     ) ve Çeker(     ); hem hareke hem med görevi görür. Asar; 
harflerin üstüne konulan dik çizgidir. Çeker ise harflerin altına konulan 
dik çizgidir. Uzatma miktarı bir elif miktarıdır. 

 Bir elif miktarı,  (  elif diyecek kadar geçen süreye denir. Yine bir elif ( ا 
miktarı; 1 saniye, bir parmağın kaldırılması veya indirilmesi sırasında 
geçen süre olarak da zikredilir.  Harf-i med üç tanedir: ا – و– ى   

 ,den önceki harfin harekesi üstün olursa‘ ’ا‘ ,Harekesiz olarak gelir ’ا‘ -1
   .harf-i med olur ve kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır ’ا‘

َجا-ٰجـ َذا - ٰذ نَا- ٰنـ َدا- ٰد
 ’ى’  ,den önceki harfin harekesi esre olursa’ ’ى’   ,Harekesiz ’ى’ -2
harf-i med olur ve kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır.   

۪كى  ۪لى  ۪اى  ۪نى
۪قى  ۪عى  ۪طى  ۪غى 

  ’و’  ,den önceki harfin harekesi ötre olursa’ ’و’ ,Harekesiz ’و’ -3
harf-i med olur ve kendinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır.    

ُصو
ُجو

ُقو
ُبو

ُخو
ُذو

ُغو
نُو

َكا-ٰكـ َضا-ٰضـ ٰ َءا-ا يَا-ٰي
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Okunuşu

Okunuşu

HARFİ ’ ى‘ HARFİNİN YERİNİ TUTAN HAREKESİZ ’ا‘

Bazı kelimelerde harekesiz ‘ى ’ kendisinden önceki üstün harekeli 
harfi uzatır. Bu uzatmanın alameti ‘çeker’ dir. Çekerin bulunduğu harf 
bir elif miktarı uzatılarak okunur.  

Med harfi olan ‘و’   den sonra harekesiz ‘ا’ gelebilir. Bu durum uzat-
mada değişikliğe neden olmaz. Bir elif miktarı uzatılarak okunur.  

Kur’an-ı Kerim’de bazı harflerin altında ‘مد’ ve ‘قصر’ kelimeleri 
bulunmaktadır. ‘مد’ bir elif miktarı  uzat, ‘قصر’ ise hiç uzatma demektir.

Okunuşu

Okunuşu

Okunuşu

Okunuşu

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

ٰضى ٰحىـٰرى ـٰزى
ٰقى ٰظىـٰدى ٰثى

نُوا

ِئ۬

لُوا

ُؤ۬ا

ُصوا

اُ۫و

ُرواُموا

۬ اَنَا

ُقوا
نُو

ِء

لُو

ُء

ُصو

اُو

ُروُمو

اََن

ُقو

ُءوُؤ۫
“De ki, Hâk geldi, batıl zayi 
oldu. Muhakkak batıl zayi 

olmaya mahkumdur. 
(Ayet)
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Cezimli harflerden olan  ْق ْط ْب ْج ْد   tecvidde kalkale harfleri  olarak
geçer. Kalkale, kuvvetli ses duyulacak şekilde harfin çıkış yerinin 
sarsılmasıdır. Kalkale yapılacak harf kalın ise kalkale kalın, kalkale 
yapılacak harf ince ise kalkale ince yapılır.

KALKALE

ِبَمْقَعِدِهْم
َمْديََن

َوْلَيْبُكوا
َمْجَمَعاَْقَسُط

اَْبَصاِرِهْم
َقْبلَُهْم

Elif – Lem - (ال) takısı başında bulunduğu kelimeye belirlilik katar.
Belirlilik kazandıran elif lem (ال) takısından sonra  ا ب غ ح ج ك و خ ف

ه م  ع ق ي  harflerinden birinin gelmesi ile oluşan tecvid kuralıdır.

اَْلَيْوُماَْلَفْوُز
اَْلَمْوُت

اَْلِعْلُم
اَْلَبْيُت

اَْلَقْوُم
اَْلَمِلُك اَْلَعْبُد

İZHAR-I KAMERİYYE

 ’   ‘ okunmadan’ا‘ takısından önce, harekeli harf olursa ’ ا ل ‘
harfine geçilir. Ayrıca Arapça’da harekesiz harf okunmaz. 

YazılışıOkunuşuYazılışıOkunuşu

ِب ْلَغْيِب ِباْلَغْيِب ِب ْلَقْوِل ِباْلَقْوِل
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لَُكْملَُكْم

Kelimenin son harfi cezimli ise duruşta  cezim üzeredir.  

Durunca

Durunca

Durunca

Durunca

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

ÜSTÜN, ESRE VE ÖTRE İLE BİTEN 
KELİMELERDE DURUŞU

لَُهْم لَُهُم
َخْلْقَخْلَق

نَْبْغ نَْبِغ
اَْبُلْغاَْبُلَغ

لَْم اَْبَصاِرِهْملَْم
۪في ُقُلوِبِهْم۪في ُقُلوِبِهْم
اَْبَصاِرِهْم

Üstün, esre ve ötre ile    biten kelimelerde duruş cezim üzere olur.

Kelimenin son harfi  ‘ـة-ة’  ise,   ‘ـة-ة’ harfinde ‘ْـْه - ه’ olarak durulur.

Durunca DuruncaYazılışı Yazılışı

َدْعَوْه ثَٰلَثْه
َخْشَيْه اَْلِفْتَنْه

َدْعَوَة ثَٰلَثِة
َخْشَيِة اَْلِفْتَنُة
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SAKİN ‘ م ’in İZHARI 
Sakin(cezimli)  ‘ م ’ den sonra  ‘ م - ب ’ harfleri dışında harflerinden 

biri gelirse,  cezimli (sakin) ‘ م ’in izharı olur. Tutulmaksızın okunur. 

اََفلَْم تَُكْن
اَْمِرِهْم اَْم لَْم

اَلَْم يَْعلَْم
َوُهْم َعْن

ِبَحْمِدَك
İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ’ال‘

ŞEDDELİ ‘ر’ HARFİNİN OKUNUŞ KURALLARI 

  de  ise  hareke ’ا ‘ ,de  hareke var’ل‘  deki ’ال‘
yok, harf-i meddir, ‘ل’ harfini uzatarak okutur. 

 de ise ’ ا ‘ ,de esre hareke var’ل‘ deki ’ال‘
hareke yok. ِبْئَس uzatmadan okunur. 

Diğer   kelime ise ُلِْسم şeklinde okunur. 

َوَل تَْبُسْطَها ِبْئَس اِلْسُم
 .in   birleşmesinden oluşan harftir ’ ’ا‘ ve ’ ل ‘, ’      ‘

 .şeddeli olduğunda üstün hareke alırsa kalın okunur ’ر‘ 
Yazılışı YazılışıOkunuşu OkunuşuYazılışıOkunuşu

ُقْرَر نِْرَر ُقّرََفْرَر نِّرَ َفّرَ
.şeddeli olduğunda esre harekeliyse  ince okunur  ’ر‘  

Yazılışı YazılışıOkunuşu OkunuşuYazılışıOkunuşuَصْرِر َصّرِِبْرِر ِبّرِ
 .şeddeli halde ötre harekeliyse kalın okunur ’ر‘ 

Yazılışı YazılışıOkunuşu OkunuşuYazılışıOkunuşu

ُحْرُر َسْرُر ُحّرُِفْرُر َسّرُ ِفّرُ

َرْرِر َرّرِ
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İZHÂR

ْكِرَه َمْن اُ َفِاْن ِخْفُتْم 
اِْن ِهَي ِمْن َغْيِراَْنَعَم

تَِجاَرًة َحاِضَرًة

Tenvin veya sakin (cezimli) ‘ن’ dan sonra (ء ا - ح - خ - ع - غ - هـ ) harflerinden 
biri gelirse izhar olur ve iki harfin arası ayrılarak, herhangi bir tutma 
olmaksızın yazıldığı gibi okunur.

İDĞÂM MİSLEYN MEAL ĞUNNE
,şeddeli olarak gelirse ’م‘  veya ’ن‘-1
2-Sakin(cezimli)  ‘م’den sonra, harekeli bir ‘م’ gelirse,  
3-Sakin(cezimli) ‘ن’ dan sonra harekeli bir  ‘ن’ gelirse; bu harfler 

birbirine idğam edilerek, ğunne ile, bir buçuk harf miktarı tutularak 
okunur. Bu kurala İdğam-ı Misleyn Meal Ğunne denir. 

  İdğamda ğunne yaparken, burun kapatılınca okuma kesiliyorsa, 
idğamdaki ğunne doğru yapılıyor demektir. 

اِّن۪ى
وا ُثّمَ اَتِّمُ

ُثّمَ
َولَِتْطَمِئّنَ

اِّنَا
ّيُوَن اُّمِ

İDĞÂM-I BİLÂ ĞUNNE

Okunuşu OkunuşuYazılışı Yazılışı

َفِاّلَْم ْزٍق ِمّرِ
ِحَم َمّرَ

َفِاْن لَْم ِمْن ِرْزٍق
َمْن َرِحَم

Tenvinden veya cezimli(sakin) ‘ن’ dan sonra ‘ ل ‘  veya ‘ ر ’ harflerinden 
biri gelirse tenvin ve sakin ‘ن’ okunmaz,  ‘ ل ‘  veya ‘ر ’ harfleri tam bir 
idğamla (adeta şeddeli gibi) ğunne yapılmadan (tutulmadan) okunur. 

ْوِح ِمّرَ ِمْن َرْوِح
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İDĞÂM-I MİSLEYN BİLÂ ĞUNNE

İDĞÂM-I  ŞEMSİYYE BİLÂ ĞUNNE

Misleyn olan harfler aynı kelimede yan yana gelince şedde ile yazılır.

Belirlilik takısından ‘ال’  sonra  ُتْب  ُثّمَ  َدْع  َذْنبًا  َرَمي  ِزْد   ُسْمَعَة  ِشْم  َصْدَر  َضْيٍف  طاََب 
( ت ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ص ، ض ، ط ، ظ ، ل) kelimelerinin ilk harfi olan َظّنٌ  لَُه  نََعْم
on dört harften biri gelirse ‘ال’ takısı okunmayıp sonraki harfe idğam
edilir. O harf şedde ile okunur. Bu harflerden ‘ن’  geldiğinde  bir buçuk
harf miktarı tutularak ğunne ile okunur. 

َوْلَيْكُتْب بَْيَنُكْم
َوَقْدَدَخُلوا ِباْلُكْفِر

اَلَْم اَُقْل لَُكْم
اَِن اْضِرْب ِبَعَصاَك

اَْلَحّقُ ا ُحبًّ َرّبِ اُّفٍ

ْوبَُة اَلّتَ
ْلُم اَلّظُ

اَلّطََلُق

ْهُر اَلّدَ
َلُم اَلّسَ
َللَُة اَلّضَ

اَلّثََمُر َواّلَْيِل
ّنَ َوالّسِ

ُحُف اَلّصُ
َواّلَ۪ذيَن
ْمُس اَلّشَ

 ‘ ’ ve ‘ ’ dışında kalan harflerden birinin önce cezimli, sonra hareke-
li olarak yan yana gelmesiyle oluşan ğunnesiz idğamdır. Yan yana ge-
len harfler kalkale harfleri ise kalkale yapılmaz ve ğunnesiz okunur.  

م
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İDĞÂM-I ŞEMSİYYE MEÂL ĞUNNE 

İDĞÂM-I MEÂL ĞUNNE
 tenvinden sonra ‘و ن  م   harflerinden birisi ayrı kelimelerde yan ’ى 

yana gelirse veya cezimli(sakin) ‘ن’ dan sonra ‘م و ى’ harfleri gelirse, tenvin 
ve sakin(cezimli) ‘ن’ bu harflere ’ katılarak ğunneyle bir buçuk harf 
miktarı tutularak okunur.   Bunlardan ‘ى  harflerinde oluşan idğam ’و 
nakıs (şeddeli olmayacak şekilde ğunnenin hafifçe belirtilmesi) olarak 
gerçekleşirken, ‘م’ harfinde yapılacak idğam tam (şeddeli gibi)idğamdır.

Yazılışı

Yazılışı

Okunuşu

Yazılışı

Tam idğam ‘م’ ile ilgili örnekler

Yazılışı

Okunuşu

Yazılışı

Yazılışı

Okunuşu

ِبّيُ اَلّنَ
َهاَر َوالّنَ

َوالّنُوُر
اَلّنَْجُم

اَلّنَاُر
َوالّنَ۪خيَل

َواِْن ِمْن

ْن َواِِمّ

َوَمْن َمَعَك

َعَك َوَمّمَ

اَت  اََفِاّمَ

اََفِاْن َماَت

ْنَها ِبَخْيِرّمِ

َعْن ِمّلَِة

ّلَِة َعّمِ

ِمْن ُموٍص
وٍص ِمّمُ

Okunuşu Okunuşu Okunuşu

ِبَخْيٍر ِمْنَها

 Belirlilik takısından ‘ال’ sonra  ‘ن’ harfi gelirse “İdğâm-ı Şemsiyye 
Meal Ğunne” olur, bir buçuk harf miktarı tutularak okunur.
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İHFÂ
Tenvin veya cezimli(sakin) ‘ن’ dan sonra ‘-ِصْف- َذا -ثََنا- ُجوَد- َشْخٍص -َقْد- َسَما 

َفَتَرى َطالًِبا-  ُدْم-  ُتَقى-  ِزْد-  َظالًِما-  َضْع-  ‘ kelimelerinin ilk harflerinden ’َكَرَما-  ت،ث،
.biri geldiğinde oluşan tecvid kuralıdır  ’ج،د،ذ،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ف،ق،ك

İhfanın uygulaması; tenvin veya cezimli(sakin) ‘ن’ un açıktan
okunmayıp, genizden gelen bir sesle gizlenerek okunmasıdır ve bir 
buçuk harf (bir elif) miktarı tutulur. 

Burnumuzu kapatınca, genizden gelen ses devam ediyorsa ihfa doğru 
yapılıyor demektir. İhfada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, 
ihfa harfi kalın da olsa ince de olsa ihfanın ince yapılmasıdır.

َفاْنُظْر

َفاْنُصْرنَا
نُْنِشُزَها

اَْنَزَل

َوتَْنَسْوَن

ِعْنَد

اَْنُفَسُكْم
ِبِقْنَطاٍر َمْنُضوٍد

İDĞAM MEAL ĞUNNE (Nakıs İdğam)

Cezimli (sakin) ‘ن’dan sonra ‘ى nin aynı kelimede yan yana‘ ’و 
gelmesiyle oluşan tecvid kuralına izhar-ı kelime-i vahide denir. İdğam 
ve ğunne yapılmaz. Yazıldığı gibi okunur. 

اَْن يُْرِسَل
ًة َوَسًطا اُّمَ

ْنَيا ِصْنَواٌناَلّدُ ُبْنَياٌنِقْنَواٌن

َمْن يُْؤِمُن
ُكّلٌ يَْج۪ري

ِمْن َولِّيٍ
ّيٌ يُوَقُد ُدّرِ

Tenvin veya sakin ‘ْن’ ‘den sonra ‘و ى’ harflerinden biri ayrı kelimelerde
yanyana gelirse nakıs idğam yapılır. (Şeddeli olmayacak şekilde 
ğunnenin hafifçe belirtilmesiyle bir buçuk harf miktarı tutularak okunur.) 
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İKLÂB

Yazılışı

Okunuşu

Yazılışı

Okunuşu

Yazılışı

Okunuşu

اَْنِبُؤ۪۫ني

اَْمِبُؤ۪۫ني

ِباْلَجْنِب

ِباْلَجْمِب

ِمْن بَْعِد

ِمْم بَْعِد

Tenvin veya cezimli(sakin) ‘ن’ dan sonra ‘ب’ harfi gelirse, cezimli 
 e çevrilir ve bir buçuk harf miktarı’م‘ u halis bir ’ن‘ veya tenvinin ’ن‘
tutularak okunur.

DUDAK İHFÂSI (İHFÂ-İ ŞEFEVİ)

ZAMİRİN  (ه OKUNUŞU (ه -ـ 

Yazılışı

1- Zamir yuvarlak olarak ‘ ه - ـه ’ gelirse,  2- Zamirin harekesi olursa,     
3- Zamirden önceki harfin de harekesi olursa, zamir bir elif miktarı uza-
tılarak okunur. 

OkunuşuYazılışıOkunuşu

بَْيَنُهْم ِباْلِقْسِطَوُهْم بََدُؤُ۫كْم
َما َفَعْلُتْم ِبُيوُسَف بَْيَنُهْم ِباْلَمْعُروِف

َولَُهو ِب۪هى
َقْولُُهو ِمْثِل۪هى

َولَُه ِب۪ه
َقْولُُه ِمْثِل۪ه

Cezimli (sakin) ‘م’ den sonra ‘ب’ harfi gelirse, ‘م’ bir buçuk harf mikta-
rı tutularak okunur. Oluşan kurala dudak ihfası denir.
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ZAMİR’DE İSTİSNA DURUMLAR

Zamir olan ‘ه  - ـه’ den bir önceki harfin harekesi yoksa veya 
cezimli bir harf ise zamir uzatılmaz.

İstisna durum; bu örnekte zamir uzatılır.

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği 
telkin eder. Allah ise size katından bir 

mağfiret ve bir lütuf vâdeder.(Bakara/268)

يَْرَضُهَ۬ما نَْفَقُهَ۬فَواِكُه۬
لَِئْن لَْم تَْنَتِه۬ لَِئْن لَْم يَْنَتِه۬

ِفيِه
يُْخ۪زيِه

َويَْخُلْد ۪في۪ه

اِلَْيِه
َواْعُبُدوُهاََخَذْتُه

ِمْنُه
َرَزْقَناُه

اََرْدنَاُه

Aşağıdaki kelimelerde kelimelerin aslından dolayı ‘ـه’ uzatılmaz. 

MEDLE BİTEN KELİMELERDE DURMA KURALLARI

YazılışıDuruncaYazılışıDurunca

ٰهَذاَوَل
َضّلُوااَْم۪ري

ٰهَذاَوَل
َضّلُوااَْم۪ري

Harf-i med ile biten kelimede med(uzatma yapılarak) üzere durulur. 
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DURULDUĞUNDA MED OLAN HARFLER

Kelimenin son harfi harekeli bir ‘و’ harfi ise ve kendisinden önceki 
harfin harekesi ötre ise, ‘و’ harfinin harekesi düşer ve uzatma görevi 
görür. Yine  kelimenin son harfi harekeli bir ‘ى’ harfi ise ve kendisinden 
önceki harfin harekesi esre ise ‘ى’ harfinin harekesi düşer ve bir elif 
miktarı uzatma görevi görür.

YazılışıDuruncaYazılışıDurunca

۪هىُهو
َمَثا۪نىَفَن۪سى

ِهَيُهَو
َمَثانَِيَۗفَنِسَي

BAZI İSTİSNA KELİMELERDE DURUŞ

Duruş Med Üzere
(Ahzab Suresi 66.ayet sonu)

Duruş Med Üzere
(Ahzab Suresi 67.ayet sonu)

 (َسَلِسَل۬)
kelimesinde durulursa bir elif 
miktarı med üzere, geçilirse 

uzatmadan okunur.
(İnsan suresi 4.ayette geçmektedir.)

Zamir olan ‘ه’ geçildiğinde uzatılsada durulsada cezim üzere durulur.

İnsan Suresi 15. ayetin sonunda yer alan ‘َقَوا ۪ريَرا’ kelimesinde durulursa med üzere 
durulur, geçilirse med düşer. Geçişte, okuyuş  ٍة .şeklinde değişir َكانَْت َقَوا۪ريَر َقَوا۪ريَر ِمْن ِفّضَ

Durunca DuruncaYazılışı Yazılışı

َعْبَدْه َعْبَدُه

۪بيَل ُسوَلَفاََضّلُونَا الّسَ َواََطْعَنا الّرَ

َسَلِسَل۬ َواَْغَلًل
ٍة َكانَْت َقَوا۪ريَرۙا  َقَوا۪ريَر ِمْن ِفّضَ

ِمْثِلْه ِمْثِل۪ه
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TENVİNLERDE DURUŞ
Durunca

Durunca

Durunca

Durunca

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

ŞEDDELİ HARFLERDE DURUŞ KURALLARI
Kelimenin son harfi kalkale harfi ve şeddeliyse, cezimli olan kal-

kale harfi belli edilir ama kalkale yapılmaz. İkinci harekeli harfte 
cezim üzere durulur ve kalkale yapılır.  َِرّب يَا    - َرْبْب   ْبْب Kelimesinde  يَا 
birinci ْب belli edilir kalkale yapılmaz ikinci   ْب   de kalkale yapılır. 

َخَطٰأ
َجْهَرْه

ُقٰرى

ِظّلَ

ِدْفْء

ِباْلَحْقْق
اِمِرْيْي اَلّسَ

َخَطٔـًا
َجْهَرًة

ُقًرى

ِظلًّ

ِدْفٌء

ِباْلَحّقِ
اِمِرّيُ يَا َرْبْباَلّسَ يَا َرّبِ

LAFZATULLÂH’IN ( ُ OKUNUŞ KURALLARI (الَّلٰ
Lafzatullah’ın (ُ  harekesi üstün veya ötre ise veya kendisinden önce gelen (الَّلٰ

kelimenin son harekeli harfinin harekesi üstün ve ötre ise kalın okunur.

Lafzatullah’ın (ُ  harekesi esre ise veya  lafzatullahtan önce gelen(الَّلٰ
kelimenin son harekeli harfinin harekesi esre olursa ince okunur.

Bazen Lafzatullah kendisinden sonraki kelime ile birleşir.

َ اِّنَ الّلٰ

ِ ِبٰايَاِت الّلٰ
ُ الَّلٰ
ِ َِولِلّٰ ِفي الّلٰ

ُهّمَ ُقِل الّلٰ

ُ اِّلَ الّلٰ

ُهّمَ َواِْذَقالُوا الّلٰ
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.kalın okunur ’ر‘ harfinin harekesi üstün veya ötre ise ’ر‘  -1

  ’ر‘ harfi cezimli bir önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise  ’ر‘  -2
kalın okunur.

harfi ve kendisinden önceki harf cezimli ise ve bir önceki harfin harekesi ’ر‘  -3
üstün veya ötre ise ‘ر’ kalın okunur. Bu kural kelimede durduğumuzda ortaya
çıkar. Son harften bir önceki harf kalkale harflerinden ise  kalkale yapılır 
sonra durulur. 

HARFİNİN OKUNUŞ KURALLARI  ’ر‘

Durunca DuruncaYazılışı Yazılışı

َفَصْبْرَفَصْبٌر

ُبْكَرًةَرّبَُه َمَطُر
تَْخُرْج

اَْرِجْه
َعْرُشِك

َويَْغِفُر

اَْرِسْل
َفاَْرَسَل

اَ ْكَثُرُهْم

َمْريَُم
اَْقَرْرُتْم

َشْهٍر
َواْلَعْصِر

َفَبُصَرْت

يُْرِسُل
ُتْرَجُعوَن

َشْهْر
َواْلَعْصْر

َمَرٌض

اَْلَقْدْراَْلَقْدِر

NIN KALIN OKUNDUĞU YERLER ’ر‘
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 sakin kendisinden önce asli bir esre(durulduğunda ve geçildiğinde ’ر‘ -4
var olan) ve sonrasında isti’la harflerinden biri üstün veya ötre  harekeyle 
gelirse ‘ر’ kalın okunur.

 sakin kendisinden önce vasıl elifi(geçildiğinde okunmayan) var ’ر‘ -5
ve ondan önce de esre harekeli bir harf varsa ‘ر’ kalın okunur.

.harfinin harekesi esre ise ince okunur ’ر‘ -1

 NIN İNCE OKUNDUĞU YERLER ’ر‘

ِمْن ُكّلِ ِفْرَقٍة

اِِن اْرتَْبُتْم

ِفي ِقْرَطاٍس

اِْرِج۪عى

ِمْرَصاًدا

اِّلَ َمِن اْرتَٰضىَرّبِ اْرَحْمُهَما

ِبَغْيِر
ُعُمِرَك

َوَذِر
اَْعِرْض

بَِرَق
ِباَْمِرِهْم

ِذْكِر
َونُِرَي

.ince okunur ’ر‘ harfi cezimli bir öncesinin harekesi esre  ise ’ر‘  -2

نَْغِفْر
ِفْرَعْوَن

ِشْرُب اَْبِصْر
ْر َفاْصِبْر  َويَُكّفِ
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harfi cezimli, öncesi harekesiz veya cezimli ve bir önceki harfin ’ر‘  -3
harekesi esre  ise ‘ر’ ince okunur. Bu kural kelimede durulduğunda
ortaya çıkar. 

Lin harfleri:  ‘و’ ve ‘ى’ cezimli gelir, ve bu harflerin öncesi üstün harekeli olur
sonrasında sukün bulunursa ‘و’ ve ‘ى’ lin harfi olur, uzatılarak okunur.

gelmiş ve ondan ’ى‘ harfi cezimli kendisinden önce lin harflerinden ’ر‘ -4
önce de üstün harekeli bir harf gelmişse ‘ر’ ince okunur. Durulduğunda
uzatılarak okunur. 

Durunca

Durunca

İnce İnce İnce

Durunca Durunca

DuruncaYazılışı

Yazılışı

Kalın Kalın İnce

Yazılışı Yazılışı

Yazılışı

ِحْجٌر
َوَلِبْكٌر

ِذْكٌر

َخْيٌرَسْيٌرِبَغْيِر

ِحْجْر
َوَلِبْكْر

ِذْكْر

َخْيْرَسْيْرِبَغْيْر

Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizlersiniz. 
Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir...

(Fatır/15)

HARFİNİN HEM İNCE HEM DE KALIN OKUNDUĞU YERLER ’ر‘

1- Kelimenin aslından kaynaklanan durumlarda ‘ر’ hem ince  hem kalın 
okunabilir. 

Durunca kalın ve ince okunabilir. Yazılışı

َفاَْسْر-َفاَْسْر َفاَْسِر
اَِذا يَْسْر- اَِذا يَْسْر  اَِذا يَْسِر
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İMÂLE

3- Kelimede durulduğunda ‘ر’ cezimli olur, ‘ر’ harfinden önce isti’la 
harflerinden biri cezimli olarak gelir ve önceside  asli (kendinden) esre 
olursa, ‘ر’ hem ince hem kalın okunabilir.

Yalnızca Hûd Suresi 11/41 s. 227’deki  َمْجَراَها   kelimesindeki  ‘ر’ 
nın altında bulunur. Burada ‘ر’ harfi, üstünden esreye doğru 
meyillendirilerek okunur. Çıkan ses ‘ra’, ‘re’, ‘ri’, ‘ray’, ‘rey’, ‘riy’ 
olmayacak şekilde bir ara ses olmalıdır. 

 َعْيَن اْلِقْطِر

Durunca kalın ve ince okunabilir. Yazılışı

ِمْصْر-ِمْصْر ِمْصَر

ِ َمْجٰرۭۙيَها َوُمْرٰسيَها ِبْسِم الّلٰ

َعْيَن اْلِقْطْر- َعْيَن اْلِقْطْر 

Med harflerinden (ا و ى) sonra, sebeb-i medden hemze (ء) aynı kelimede 
gelirse, o kelimede medd-i muttasıl olur. Uzatma miktarı okuyuş hızına 
göre iki, üç veya dört elif miktarıdır.

MEDD-İ MUTTASIL 

َمٓاُؤَ۬ها
َغَدٓاَءنَا

ِمَرٓاًء
اِْن َشٓاَء

َسٓائٌغ
َقٓائَِمًة

َجٓاَء
اَْولَِيٓاَء

 cezimli öncesi asli bir kesre sonrasında isti’la harflerinden biri ’ر‘ -2
esre olarak gelmişse ‘ر’ hem ince hem de kalın okunabilir.

ُكّلُ ِفْرٍق-ُكّلُ ِفْرٍق
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Med harflerinden ( ا و ى) sonra, sebeb-i medden hemze (ا أ ء) ayrı kelimede 
gelirse, medd-i munfasıl olur. Uzatma miktarı okuyuş hızına göre bir, iki, üç 
veya dört elif miktarıdır. 

ءِ   İki kelimeden oluşmaktadır.  Dolayısı ile birinci dört elif miktarı uzatmada meydana gelen   ٰهُٓؤَ۬لٓ
tecvid medd-i munfasıl, ikinci dört elif miktarında meydana gelen tecvid medd-i muttasıldır.

MEDD-İ MUNFASIL

ٓى اَِذا َحّتٰ َمٓا اَْنَفُقوا اَّيَُهٓا اَْزٰكى
َلٓ اَْبَرُح

ِء ِء َوَلٓ اِٰلى ٰهُٓؤَ۬لٓ َلٓ اِٰلى ٰهُٓؤَ۬لٓ
َوَلٓ اُْشِرُك ٓى اَْبُلَغ َحّتٰ

MEDD-İ LÂZIM
Med harflerinden (ا و ى) sonra, sukün-u lâzım [geçildiğinde de durul-

duğunda da mevcut olan sukün(cezim)] gelirse, Medd-i Lâzım olur ve 
dörde ayrılır.

1- Medd-i Lâzım Kelime-i Müsekkale:  Medd-i Lâzım şeddeli
kelimede meydana gelirse, Meddi-i Lâzım Kelime-i Müsekkale olur.

2- Meddi-i Lâzım Kelime-i Muhaffefe: Medd-i Lâzım sukünlu ke-
limede meydana gelirse Meddi-i Lâzım Kelime-i Muhaffefe olur.

Aslı Yazılışı ve Okunuşu

َ َشٓاّقُوا الّلٰ
وَن لَِم ُتَحٓاّجُ

َك َفَمْن َحٓاّجَ
يَن اّل۪ ٓ َوَل الّضَ

اَْلَحٓاّقَُة
يَن َحٓاّف۪

اَاْل اَاَنٰآْلٰٔـَن
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3- Medd-i Lâzım Harf-i Müsekkale: Üzerinde sukün-u lazım bulu-
nan harften sonra aynı harfin harekeli gelmesiyle Medd-i Lâzım Harf-i 
Müsekkale olur.  

ْم مٓيْم َرا اَلِْف َلٓ
ْم مٓيْم َصٓاْد اَلِْف َلٓ

الٓمٰٓر
الٓمٓٓص

4- Medd-i Lâzım Harf-i Muhaffef: Üzerinde sadece sukün-u lâzım 
bulunan harfte oluşan tecvid kuralıdır. 

Med harfinden sonra sukünu arız(aslında olmayıp durulduğunda ortaya 
çıkan, geçildiğinde kaybolan sukün) gelirse Medd-i Ârız olur. Medd-i Ârız 
durulduğunda ortaya çıkan bir tecvid kuralıdır.  Geçildiğinde Medd-i 
Ârız olmaz, bir elif miktarı uzatarak okumaya devam ederiz. 

Medd-i Ârız’da, durulan kelimenin son harfinin harekesi üstün ise üç 
türlü (Tul; dört elif miktarı, Tevessut; iki-üç elif miktarı, Kasr; bir elif 
miktarı uzatılarak)okunabilir. 

Örnek kelimeler durarak okunmalıdır.  

Durunca

Kelime Kuralın HarfiKuralın Harfi Kelime

DuruncaYazılışı Yazılışı

MEDD-İ ÂRIZ

مٓيْم ٰحمٓٓسيْن ٰيٓس

ِبَو۪كيْلَع۪ظيْم

َن ُمْسَتْهِزُؤ۫

َق۪ديْر

تَْخُلُدوَن

 ِبَو۪كيٍلَع۪ظيٍم

ِبُمْؤِم۪نيَن

َق۪ديٌر

يُوِقُنوَن

تَْعلَُموْن تَْعلَُموَن
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Medd-i Ârız’da, durulan kelimenin son harfinin harekesi esre ise 
dört türlü (Tul; dört elif miktarı, Tevessut; iki elif miktarı, Kasr; bir 
elif miktarı uzatılarak durulabilir. Revm; harekenin sesinin 1/3’ünün 
belirtilmesi) okunabilir. 

يِن يَْوِم الّد۪ ُبوِن ِمْن َهاٍدَكّذَ ِبُروٍح
Medd-i Ârız’da, durulan kelimenin son harfinin harekesi ötre ise yedi 

türlü (Tul, Tevessut, Kasr,  Tul ile işmam( işmam, dudakların ötre po-
zisyonuna götürülmesidir), Tevessut ile işmam, kasr ile işmam) okuna-
bilir. Örnek kelimeler durarak okunmalıdır. 

Aşağıdaki örneklerde cezim üzere  durulur ve med harfinden önceki
 harf uzatılır.

DuruncaDurunca YazılışıYazılışı

ُم۪بيٌن

َمْثَواْي

 اَ۪ميٌن 

َعَصاْى

۪حيُم اَلّرَ

َمْثَواَي َعَصاَي
 sonrasında  ’ْو ْى‘-öncesi üstün hareke olur, 3 ’ْو ْى‘ -cezimli gelir, 2 ’و ى‘ -1

arızi(durulduğunda ortaya çıkan) veya lazımi(her zaman sukün 
halinde) sukün olursa Medd-i Lin olur. 

Eğer ‘ْو ْى’ harf-i linden sonra gelen sükûn-u lazım (durulduğunda ve geçil-
diğinde var olan sukün) ise, tûl (üç elif)  ve tevessut (iki elif) üzere okunabilir.

MEDD-İ LİN

َكٓاْف َها يَا َعْيْن َصٓاْد
َحامٓيْم  َعْيْن ٓسيْن َقٓاْف

كٰٓهٰيعٓٓص
ٰحمٓ  عٓٓسقٓ
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HURUF-U MUKATTÂÂ

Okunuşu OkunuşuYazılışı Yazılışı

نُٓو ْن َقٓاْف
َحامٓيْم يَآسيْن

َطآسيّمٓيْم َطآسيْن

نٓ قٓ
ٰحمٓ ٰيٓس

ٰطٓسمٓ ٰطٓس

Bazı surelerin başında bulunan harflerin okunuşları

Eğer lin harfinden sonra sükûn-u arız(durulduğunda ortaya çıkan su-
kün) varsa, medd-i arızda olduğu gibi, son harfin harekesine bağlı olarak, 
uzatılarak okunur.

Durunca DuruncaYazılışı Yazılışı

ُقَرْيْش ُقَرْيٍشَخْوْف َخْوٍف

İŞMÂM
Kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine işaret etmek için dudakların 

ileriye doğru toplanmasına işmam denir. Yusuf Suresi 11. ayette geçmektedir.

.dir. Kur’an’da bu kelimenin altında “işmâm” yazar ’َل تَأَْمُنَنا‘ ;kelimesinin aslı ’َل تَأَْمّنَا‘ 
Burada işmam yapmak herkes için gerekir (“bize güvenmiyorsun” anlamında olan 
bu ifadenin, idğamlı/ğunnelli okuyuştan dolayı “bize güvenme” şeklinde anlaşılma-
ması için yapılır).

ۭۖا َعٰلى يُوُسَف َما لََك َل تَْأَمّنَ
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İDĞAM-I MÜTECÂNİSEYN

Okunuşu

Okunuşu

Okunuşu

OkunuşuYazılışı

Yazılışı

Yazılışı

* Geçildiğinde

Yazılışı

Çıkış yerleri aynı, sıfatları ayrı olan iki harften birincisi cezimli, ikincisi 
harekeli olarak yan yana geldikleri zaman birinci harfin ikinci harfe 
idğam(katılması) edilmesidir. 3 gurup harf üzerinde gerçekleşir.

)ط) ) د) ) ت)  /  ) ظ) ) ذ) ) ث) / ) ب) ) م )  
 Bu üç harf kendi aralarında idğam olunurlar. Cezimli olan harf  )ط) )د) )ت) 

ince harflerdense tam idğamla(şeddeliymiş gibi) okunur. Cezimli olan harf 
kalın ise, kalkale özelliği varsa yapılmayarak, cezimli okunup ince harfe 
geçilir. Buna nakıs idğam denir.

 .Bu üç harf aralarında idğam olunurlar )ظ) ) ذ) ) ث )

ْم َعَبّتُ اََحْطُت

ّطَائَِفٌة َوّدَ
َوَقالَّطَائَِفٌة

َ َعَواالّلٰ اَْثَقلَّدَ

اِّظَلَُموا
لَِك يَْلَهّذٰ

َعَبْدُتْم اََحْطُت

  َوّدَْت َطٓائَِفٌة
 َوَقالَْت َطٓائَِفٌة

َ اَْثَقلَْت َدَعَواالّلٰ

اِْذَظلَُموا
 يَْلَهْثۜ ٰذلَِك 
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HARFİNE İDĞÂMI ’م‘  HARFİNİN ’ب‘

Mahreçleri de sıfatları da başka, fakat mahreçleri veya sıfatları veya hem 
mahreç hem de sıfatları yönünden birbirleriyle yakınlığı bulunan iki harften 
birincisi cezimli ikincisi harekeli olarak gelirse idğam-ı mütekaribeyn olur. 
İdğam-ı Mütekaribeyn  (ل-ر(  ve (ق- )ك harf gurupları arasında oluşur. 

1- iki harften birincisi olan ‘ل’ sakin(cezimli), harflerden ikincisi ‘ر’ harekeli
olarak yan yana geldiklerinde, sakin olan ‘ل’ in  harekeli olan  ‘ر’ ya idğam
edilmesidir. 

*** Sekte (سكت): Nefesi ve sesi kısa bir süre kesip, nefes almadan okuma-
ya devam etmektir. Sekte olan aşağıdaki harfte idğam yapılmaz, yapılırsa 
mana bozulur.

harfi ق  harfine idğamı Kur’an’da tek örneği var. Cezimli (ك ) harfinin (ق )-2
kalkale yapılmadan idğam edilir. 

Okunuşu

Bir buçuk harf miktarı tutularak okunur

Okunuşu

Okunuşu iki şekilde olabilir. 

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

Yazılışı

HARFİNE İDĞÂMI ( ر )  HARFİNİN ( ل )

َكّلَ بَْل۔ َراَنَكّلَ بَْل۔ َراَن

İDĞAM-I MÜTEKÂRİBEYN

َعَنا يَا ُبَنّيَ اْرَكّمَ

ّبِ ُقّرَ
ُ َفَعُه الّلٰ بَّرَ

ْم اَلَْم نَْخُلْقُكْم- اَلَْم نَْخُلّكُ

يَا ُبَنّيَ اْرَكْبۭۗ َمَعَنا

ُقْل َرّبِ
ُ بَْل َرَفَعُه الّلٰ

اَلَْم نَْخُلْقُكْم

Kur’an-ı Kerim’de tek örneği olup, Hûd Suresi 42. ayette geçmektedir.

-harfinde kalkale yapılmadan1 ْق Caiz olan okuyuş.     2-

İdğam edilen harf okumada kalkar.

idğam olmaz
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SEKTE

HE-İ SEKT

Burada sekte yapılmak istenirse tenvin okunmaz, normal üstün hareke gibi okunur ve sekte yapılır. 
Veya sekte yapılmak istenmezse durakta durulur, nefes alınır okumaya devam edilir.  Bu iki durum 
harici okuma yoktur (ihfa ile geçiş yapılmaz).

َكّلَ بَْل۔ َراَن
ْحٰمُن ِمْن َمْرَقِدنَۢا ۔ٰهَذا َما َوَعَد الّرَ

 َو۪قيَل َمْن۔ َراٍق

ِكَتاِبَيْه
ُسْلَطانَِيْه

ِحَساِبَيْه َما ِهَيْهَمالَِيْه
ْه َفِبُهٰديُهُم اْقَتِدْهلَْم يََتَسّنَ

ًما لُِيْنِذَر بَْأًسا َش۪ديًدا لَُه ِعَوًجا ۜ۔ َقّيِ

(2 defa geçiyor) (2 defa geçiyor)

Sesi ve nefesi kesip bir elif miktarı bekledikten sonra nefes almadan okumaya devam etmektir. 

Tecvidde he-i sekte olarak adlandırılan, son harfin harekesi tam olarak 
okunsun diye yazılmış, cezimli ‘ه’ ler vardır. Duruş, cezim üzeredir.

GEÇİŞ (VASIL) ‘ن’ U 

Okunuşu Yazılışı

ِبُغَلِم  ْسُمُه
َسَوٓاَءِناْلَعاِكُف

ِبُغَلٍم  ْسُمُه
َسَوٓاًءِناْلَعاِكُف

Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar. Bu durumda  
tenvin tek harekeye düşer ve vasıl ‘ن’u esreli olarak okunur.
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Yazılışı

Geçişte Okunuşu

َمُد ُ الّصَ ُ اََحٌد  الَّلٰ ُقْل ُهَو الّلٰ

َمُد ُ الّصَ ُ اََحُدِنالّلٰ ُقْل ُهَو الّلٰ
VASL HEMZESİ - KAT’ HEMZESİ

Kelimenin ilk harfinde hemze olur, öncesinde başka bir kelime olduğunda 
okunmadan bir sonraki harfe geçiliyorsa vasl hemzesidir. Öncesinde başka 
bir kelime olsun olmasın her durumda hemze okunuyorsa kat’ hemzesidir. 

يَاُت يَاُت - َوَما ُتْغِني اْلٰ Vasl Hemzesi اَْلٰ

Kat’ Hemzesi  اَُقوُل -  َواْلَحّقَ اَُقوُل

Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetlerde ‘ص’ harfinin altında ‘س’ harfi olur.  O 
kelimede geçen ‘ص’  harfi ‘س’ harfi olarak okunur.

TESHÎL

Yazılışı

Okunuşu

ُط ُ يَْقِبُض َويَْبۣصُ َوالّلٰ
ُ يَْقِبُض َويَْبُسُط َوالّلٰ

َءاَْۭۘعَجِمّيٌ َوَعَرِبّيٌ
 Birbirini takip eden iki hemzenin altında bulunur. Bu iki hemzeden birincisi kendi 
mahrecinden, ikincisi ise, ‘ه’ sesi karıştırılmadan, yumuşak olarak okunur. Fussilet Suresinin 
44. ayetinde geçer. 

    Ayet sonlarında sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlamak için bir 
vasıl ‘ن’ ekleriz.  (tenvin tek harekeye düşürülür ve vasıl ‘ن’ u esreli olarak okunur)
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  Vakfı Lazım: Durulması lazım durulmazsa anlam bozulur.

.Vakfı Mutlak: Durmak gereklidir ط  

VAKIF İŞARETLERİ

َوَما بَْيَنُهَمۢا اِْن ُكْنُتْم ُموِق۪نيَن

بَْعُضُهْم اَْولَِيٓاُء بَْعٍضۜ
 Vakfı Murahhas: Durulabilir.

َفَبٰغى َعلَْيِهْمۖ
Vakfı: Durmak ve geçmek caizdir. Geçmek evla.ق

 م 

تِْلَك ُعْقَبى اّلَ۪ذيَن اّتََقْواقۗ
 Vakfı Caiz: Durmak ve geçmek caizdir. Durmak evladır.

  Vakfı: Konu bitimi

Vakfı: Durmak gerekir.

 .Vakfı: Durma. Durulursa geriden alınır ال 

 ج

ع

قف  
قف  

بَْل ُهْم ۪في َشّكٍ ِمْن ِذْك۪رۚي

َوَضّلَ َعْنُهْم َما َكانُوا يَْفَتُروَن۟

َواْغِفْر لََناقف َواْرَحْمَنا َواْعُف َعّنَاقف

ُ َولِّيُ اّلَ۪ذيَن ٰاَمُنوۙا يُْخِرُجُهْم الَّلٰ
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  Vakfı Mücevvez: Durmak ve geçmek caizdir. Geçmek evla.ز 

َسَلٌم َعلَْيُكْمۘ ِبَما َصَبْرُتْم
       Vakfı Muâneka: Birincide durulursa ikincide geçilir. İkincide durulacaksa 

birincide geçilir. Herhangi bir vakıf harfiyle gelebilir. 

.işte böyle manasındadır. Kendinden önceki vakıf işaretinin hükmüne tabidir َكٰذلَِك   ;Vakfı ك

اِّنَُه َظّنَ اَْن لَْن يَُحوَرۚۛ  بَٰلۚىۛ اِّنَ َرّبَُه
HARFLERİN SIFATLARI

   Bunlara sıfat-ı zatiyye veya sıfat-ı vacibe de denmektedir. Harflerin zatına mahsus 
ve onlardan ayrılmaması gereken sıfatlardır. Şayet sıfat-ı lazimeler terk edilirse veya 
değiştirilirse meydana gelen hata genellikle lahn-i celi (açık hata, namazı bozma tehlikesi 
olan hatalar) dir. 
KUVVET AÇISINDAN SIFATLAR
Kuvvetli Sıfatlar: Cehr, inhiraf, ismat, isti’la, istitale, itbak, kalkale, safir, şiddet, 
tefeşşi, tekrir. 
Zayıf Sıfatlar: Hems, beyniyye, infitah, istifal, izlak, lin ve rihvet.  
Hems ile rihvet aynı harfte bir araya geldiğinde en zayıf harf olur. ف ه  gibi. ط en kuvvetli 
harftir. 
Arızi Sıfatlar: Harflerden ayrılması mümkün olan sıfatlardır. Tefhim, terkik, idğam, 
ihfa, izhar, iklab, med, vakıf, sekte, hareke, lin harfleri, kalkale gibi. 
NEFES AKIŞI AÇISINDAN SIFATLAR
HEMS -  ف ح ث ه ش خ ص س ك ت : Sözlükte;  sesi gizlemeye denir. Tecvidde; harfleri harekeli 
olarak telaffuz ederken, mahrece itimadın zayıflığı sebebiyle nefesin sesle beraber 
akmasıdır. 
CEHR - اب ج د ذ ر ز ض ط ظ ع غ ق ل م ن و ي : Sözlükte;  ortaya çıkarma, açıklama demektir.  
Tecvidde; cehr sıfatlı harfleri harekeli olarak telaffuz ederken, mahrece itimadın kuvvetli 
olması sebebiyle, nefesin tamamının veya çoğunun hapsolmasına denilir. Yani seslerin 
kuvvetli çıkması nefesin akmamasıdır.
SESİN AKIŞI AÇISINDAN SIFATLAR
ŞİDDET - ا ج د ق ط ب ك ت   : Sözlükte;  kuvvet, kudret demektir. Tecvidde; şiddet harfleri 
sükunlu okunduğunda sesin ve nefesin hapsolup asla akmamasıdır. 
RİHVET -  وى ث ح خ ذ ز س ش ص ض ظ غ ف ه : Sözlükte;  yumuşak olmak demektir. Tecvidde; rihvet sıfatı 
bulunan harfler sukun ile okunurken, mahrece itimadın zayıf olması sebebi ile ses ve nefesin beraberce 
akmasına denir.
DİLİN HAREKETİ AÇISINDAN SIFATLAR
BEYNİYYE - ل ن ع م ر : Sözlükte;  ortada olmak demektir.  Tecvidde; beyniyye harflerini 
sükunlu oldukları halde telaffuz ederken sesin ne tamamen akması, ne de tamamen 
hapsolması demektir. 
İSTİ’LÂ - خ ص ض غ ط ق ظ : Sözlükte;  yükselmek demektir. Tecvidde; dilin kökü ile birlikte 
üst damağa yükselmesi demektir.
TEFHİM - خ ص ض ط ظ غ ق : Sözlükte;  kalın yapmak demektir. Tecvidde; dil kökünün üst 
damağa kalkması sebebiyle harfe bir kalınlık gelmesi ve ağzın içinin sesle dolması 
demektir. 
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İSTİFÂLE (İNHİFAD) - اب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن و ه ي: Sözlükte;  aşağı olmak, alçalmak 
demektir. Tecvidde; dilin yukarı yükselmeyip, alt damağa yapışık - yakın olması demektir.
TERKİK - اب ت ث ج ح د ذ ر ز س ش ع ف ك ل م ن ه و ي : Sözlükte;  inceltmek, zayıflatmak manasına 
gelir. Tecvidde; terkik harflerini ince okumaya denir. 
OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN SIFATLAR
İTBÂK - ظ ط  ض   Sözlükte;   yapışmak, uyuşmak, ulaşmak demektir. Tecvidde; dil : ص 
kökünün ve ortasının yukarı damağa yükselmesidir.
İNFİTÂH - اب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ع غ ف ق ك ل م ن ه وي : Sözlükte;   açılmak, ayrılmak demektir. 
Tecvidde; harfler telaffuz edilirken, dil ile yukarı damak arasının açılmasıdır.
İZLÂK - م ن ل ب ن ر   Sözlükte;  süratli ve kolay olmak demektir. Tecvidde; bu harfler : ف 
telaffuz edilirken dilin çabuk olmasıdır. 
İSMÂT - ت ا  ث ج ح خ د ذ ز س ش ص ض ط ظ ع غ ق ك ه و ي : Sözlükte;  men etmek demektir. Tecvidde; 
harflerin telaffuzundaki zorluk durumudur.
ZIDDI BULUNMAYAN SIFATLAR:
SAFİR - ز س ص : Sözlükte;  ıslık veya kuş sesi demektir. Tecvidde; kuş veya ıslık sesine 
benzer kuvvetli ve keskin bir sesin çıkmasıdır. 
KALKALE -  ق ط ب ج د : Sözlükte;  hareket etme, ızdırap manalarına gelmektedir. Tecvidde; 
kuvvetli bir ses işitilinceye kadar, mahrecin kımıldamasına denir. 
LİN - وي : Sözlükte;  yumuşak olma demektir. Tecvidde;  lin harflerinin dile zorluk 
vermeden okunmasıdır.
İNHÎRAF - ل ر : Sözlükte;  meyletme, bir yöne doğru eğilme demektir. Tecvidde; inhîraf 
harflerini telaffuz ederken dilin yukarıya veya geriye meyletmesine denir. ‘ل’ harfi telaffuz 
edilirken dil ucuna, ‘ر’ da ise dilin üst kısmına doğru bir geri dönme söz konusudur.
TEKRİR  - ر : Sözlükte;  bir şeyi tekrar etme demektir. Tecvidde; tekrir sıfatı olan harfi ‘ر’ 
okurken dil ucunun titremesidir. 
TEFEŞŞİ - ش : Sözlükte;  yayılma demektir. Tecvidde; sesin dil ile damak arasında 
yayılması demektir. 
İSTİTÂLE - ض : Sözlükte;  uzatmak demektir. Tecvidde; ض   harfi okunurken sesin 
uzaması demektir.  Dil yan kenarının üst azı dişlerinden, “ ل ” harfinin mahrecine kadar 
uzaması demektir. 
ĞUNNE -  م ن : Sözlükte;  inilti demektir. Tecvidde; genizden gelen ses demektir.
HÂFÂ -  ه ح ر و ف ا ل م اد : Sözlükte;  gizlenmek demektir. Tecvidde; kendisinden önceki harfe 
katıldığı zaman, harfin sesinin gizli olması demektir. 
ZUHUR -   اب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ي : Sözlükte;   açık olmak, gizlenmemek 
demektir. Tecvidde; harfin sesinin açık olması demektir.

FER’İ HARFLER
1- Teshil ile okunan hemze : Sözlükte; kolaylaştırmak demektir. Tecvidde; birbirini takip 
eden iki ‘ء’ den ikincisini, ‘ء’ ile ‘ا‘, ’ء’ ile ‘و‘, ’ء’ ile ‘ي’ arası bir ses ile okumak demektir. 
 Fussilet 41/44  Asım Kıraati  اََءْعَجِمّيٌ  :arası sesle okunan ’ا‘ ile ’ء‘
En’am 6/19  اَِءّنَُكْم  :arası sesle okunan ’ي‘ ile ’ء‘
ُؤُكْم :arası sesle okunan ’و‘ ile ’ء‘ Al-i İmran 3/15   اَُءنَّبِ
2- İmale ile okunan ‘ا’ :: Sözlükte bir şeyi bir şeye meylettirmek demektir. Istılahta; med 
harfi olan ‘ا’i, ‘ا’ ile ‘ي’ arası bir sesle okumak demektir.Üstün harekeyi esreye doğru meyilli 
okuma. َمْجٰرۭۙيَها Hud Süresi 41. Ayet
3- İşmam ile okunan ‘ص‘ : ’ص’ harfi ile ‘ز’ harflerinin karışımından meydana gelen bir harf 
şeklinde okunmasıdır. Asım kıraatında yoktur.
4- Tefhim ile okunan ‘ل‘ : ’ل’ harfinin kalın okunmasıdır.  Bu kural sakin veya üstün harekeli; 
   .in kalın okunmasıdır. Asım kıraatinde yoktur ’ ل‘ harflerinden sonra gelen ’ ص ,ط ,ظ ‘
5- İhfa ile okunan ‘ن’  :  ,harfinin ihfa yapılarak okunması halinde kendisinin kaybolması ’ن‘ 
gunnesinin gösterilmesi söz konusudur. Kendisi kaybolan ‘ن’ harfi fer’i harfe dönüşmüş olmaktadır. 
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İBTİDA (Başlamak)
,İkincide durmak قطع ثانى ,Birincide Durmak :  قطع الول  ,Durmak : قطع
İkincide geçmek : وصل ثانى ,Birincide geçmek : وصل اول ,Geçmek : وصل
ِ ِ - ِبْسِم الّلٰ  :ile İbtida  اَُعوُذ ِبالّلٰ
Surelerin evvelinde(Tevbe hariç), surelerin ortasından ve Tevbe suresinin ortasından 
istiaze ve besmele ile başlandığında,  dört okuyuş vardır. 

ِ ِبالّلٰ ile İbtida: Tevbe suresinin evvelinde,Tevbe suresinin ortasından veya sure اَُعوُذ 
ortasından euzu ile başlanacaksa iki okuyuş vardır. 

İki Sure Arasında ِ :ile geçişte  ِبْسِم الّلٰ
1- Bir Surenin sonundan başka bir surenin başına geçişte sure sıralaması farketmeksizin
(Enfal suresinin sonundan Tevbe suresine geçiş hariç), bir surenin sonundan diğer 
surenin ortasına geçişte veya bir surenin ortasından kendi evveline geçişte üç okuyuş 
şekli vardır.

2- Bir surenin ortasından başka bir surenin evveline geçişte ve bir surenin ortasından
başka bir surenin ortasına geçişte iki okuyuş şekli vardır.

3- İstiaze ve besmele olmaksızın, Enfal suresinin sonundan tevbe suresine geçişte veya
herhangi bir surenin sonundan tevbe suresine geçişte üç okuyuş vardır.

ِ َرّبِ اْلـَعالَ۪مينَۙ  ۪حيِم اَْلَحْمُد لِلّٰ ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ ۪جيِم ِبْسِم الّلٰ ْيَطاِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ اَُعوُذ ِبالّلٰ

وصلوصل

قطعقطع
وصل ثانىقطع اول
قطع ثانىوصل اول

۪حيِم ُكّلُ َمْن َعلَْيَها َفانٍۚۙ  ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ ۪جيِم ِبْسِم الّلٰ ْيَطاِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ اَُعوُذ ِبالّلٰ

وصلوصل

قطعقطع
وصل ثانىقطع اول
قطع ثانىوصل اول

 ... ِ ۪جيِم بََرٓاَءٌة ِمَن الّلٰ ْيَطاِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ   اَُعوُذ ِبالّلٰ

وصل
قطع

۪جيِم َواِْذ َقاَل َرّبَُك لِْلَمٰلِٓئَكِة ...  ْيَطاِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ اَُعوُذ ِبالّلٰ

وصل
قطع

۪حيِم الٓمٓۚ  ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ يَن  ِبْسِم الّلٰ اّل۪ ٓ َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الّضَ

وصلوصل

قطعقطع
وصل ثانىقطع اول

۪حيِم اِّنَ اّلَ۪ذيَن َكَفُروا َسَوٓاٌء َعلَْيِهْم ... ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ يَن  ِبْسِم الّلٰ اّل۪ ٓ  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الّضَ

وصلوصل

قطعقطع
وصل ثانىقطع اول

۪حيِم اِّنَ اّلَ۪ذيَن َكَفُروا َسَوٓاٌء َعلَْيِهْم ... ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ  اِّيَاَك نَْعُبُد َواِّيَاَك نَْسَت۪عيُنۜ  ِبْسِم الّلٰ
قطعقطع

وصل ثانىقطع اول

۪حيِم الٓمٓۚ  ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ  اِّيَاَك نَْعُبُد َواِّيَاَك نَْسَت۪عيُنۜ  ِبْسِم الّلٰ
قطعقطع

وصل ثانىقطع اول

... ِ يَن   بََرٓاَءٌة ِمَن الّلٰ اّل۪ ٓ  َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَل الّضَ
قطع
وصلسكت

... ِ َ ِبُكّلِ َشْيٍء َع۪ليٌم    بََرٓاَءٌة ِمَن الّلٰ  اِّنَ الّلٰ
قطع
وصلسكت
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