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	 Tecvidin	Tanımı,	Amacı	ve	Önemi

Sözlükte bir şeyi güzel yapmak ve süslemek anlamına gelen tecvid, Kur’an-ı 
Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren bir ilimdir. Daha özel bir tanımla 
tecvid, Kur’an harflerinin mahreç ve sıfatlarını ele alan ilimdir.  Bu ilmin konusu, 
Kur’an-ı Kerim’in harfleridir.1

Yüce Allah, Kur’an’ın “tertil”  üzere indirildiğini  bildirmiştir.2 “Kur’an’ı	tertil	
üzere oku!”3  emriyle de Peygamberimize ve onun şahsında bütün Müslüman-
lara bir sorumluluk yüklemiştir. Ayette geçen “tertil” kelimesinin manasını Hz. 
Ali (r.a) “harflerin güzel çıkarılması ve durulacak yerlerin iyi bilinmesi”4 şeklinde 
açıklamıştır. Bu sorumluluğun farkında olan âlimler “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane, 

harflerin hakkını vererek ve anlayarak okumanın öne-
mi” üzerinde durmuşlar, Peygamberimiz ve sahabile-
rin Kur’an okuyuşlarındaki uygulamaları tespit ederek 
“Tecvid İlmi”ni sistematik hâle getirmişlerdir. 

Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c) tarafından Arapça ola-
rak indirilmiştir. Kur’an’ın lafızları, içindeki yüce ma-
naları koruyan bir mahfaza durumundadır. Kur’an’ın 
lafız ve manalarındaki bütünlüğün korunması için 
öncelikle lafızları düzgün okunmalıdır. Bu da onun 
belirli kurallara göre okunmasını zorunlu kılmaktadır. 
Peygamberimiz Kur’an’ı tecvidli olarak okumuştur. Sa-
habe-i Kiram ve onlardan sonra gelen bütün nesiller 
de Kur’an’ı tecvidli okumaya ayrı bir özen göstermiş-
lerdir.  

Tecvid ilminin amacı, Kur’an’ın indirildiği şekilde 
okunmasını sağlamaktır. Tecvid kurallarını uygulayan 
kimse, Kur’an’ı doğru bir şekilde okuyarak hatalı ve 
yanlış okuyuşlardan korunmuş olur.

Kur’an lafızlarının doğru ve güzel okunmasını sağ-
layan kuralları bize tecvid ilmi öğretir. Dolayısıyla tec-
vid, Kur’an tilavetinin ayrılmaz bir özelliğidir. Kur’an’ın 
lafız ve manalarındaki ahenk ancak tecvid kurallarına 
uygun bir okuyuşla ortaya çıkar. 

1 Abdurrahman Çetin, Kur'an Okuma Esasları, s. 76.
2 bk. Furkân suresi, 32. ayet.
3 Müzzemmil suresi, 4. ayet.
4 İbnü’l-Cezeri, en-Neşr fi Kıraati’l-Aşr, C 1, s. 209.

SAKARYA TÜRKÜSÜ

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya...

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. 

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak.

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. 

Her şey akar: Su, tarih, yıldız, insan ve fikir...

Oluklar çift: Birinden nur akar, birinden kir. 

Akışta demetlenmiş büyük, küçük, kâinat...

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat! 

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? 

Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine 

…

  Necip Fazıl Kısakürek, Çile, s. 399. 

Yukarıda şiirin tamamını, “Çile” adlı kitap-
tan bulunuz. Bir arkadaşınızdan önce gelişigü-
zel, sonra da vurgu, tonlama ve duraklara dikkat 
ederek okumasını isteyiniz. İki okuyuş arasında-
ki farkı yorumlayarak Kur'an'ın tecvidli ve tec-
vidsiz okunması arasındaki farkı ile de karşılaş-
tırınız.

Tecvid
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	 Tecvidi	Öğrenmede	Öğreticiye		
(Fem-i	 Muhsin)	 Olan	 İhtiyaç

Tecvid ilmi hem teorik hem de pratik yönü olan bir 
ilimdir. Tecvidin teorik kısmı, Kur’an’ı doğru ve güzel 
okumayı sağlayan kurallarıdır. Pratik kısmı ise bu kural-
ların Kur’an okuma esnasında uygulanmasıdır. 

Her derste iyi bir öğreticiye ihtiyaç olmakla birlik-
te, uygulamaya ağırlık verilen ve sanat yönü bulunan 
dersler için öğretmen, vazgeçilmez bir unsurdur. Bu 
yönüyle meslek dersleri içerisinde öğretmene en çok 
ihtiyaç duyulan ders, tecvid ilminin uygulamalı olarak 
öğretildiği Kur’an-ı Kerim’dir. 

Kur’an’ı doğru ve güzel okuyan mâhir (usta) oku-
yucuya “fem-i	 muhsin” denilir. Kur’an öğreniminde 
başarılı olabilmek için bir öğreticiden ders almak gere-
kir. Çünkü bir öğreticiden ders almayan Kur’an okuyu-
cusunun harflerin mahreç ve telaffuzlarını tam olarak 
kavraması, tecvid kurallarını güzel bir şekilde uygula-
ması mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki Kur’an-ı 
Kerim eğitimi, hoca merkezli bir eğitimdir ve başarının 
sırrı da buradadır. Program, kitap, eğitim materyalleri, 
teknik donanım ve fizikî şartlar öğreticinin daha verim-
li olmasını sağlayan yardımcı ögelerdir. 

Kur’an-ı Kerim okurken yaptığımız hataların dü-
zeltilmesi ancak bir öğretici ile mümkündür. O, bizim 
okuyuşumuzu kontrol eder. Harf ve kelimelerin doğru 
okunuşunu öğretir, gerektiğinde defalarca tekrar ede-
rek hatalarımızı düzeltir. Özellikle, alışkanlık hâline ge-
len hatalarımızın tespiti ve düzeltilmesi Kur’an öğreti-
cisinin büyük emeğini gerektirir.

Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için sesi kullanma 
becerisinin geliştirilmesine ve dudak talimine ihtiyaç 
vardır. Bunun için de Kur’an’ı tecvid kurallarına uygun 
olarak okuyan bir öğreticiden eğitim almanın yanı sıra 
sesli ve görüntülü öğretim materyallerinden faydalan-
mak da önemlidir. Bu tür materyaller bize kulak aşi-
nalığı kazandırdığı gibi ezberlediğimiz bölümleri tekrar 
etme imkânı da sağlar.   

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), güzel 
Kur’an okuyan sahabilerden Abdullah 
bin Mes’ud’a (r.a.) şöyle iltifat etmiştir: 
“Kur’an’ı indirildiği gibi tatlı ve 
hoş bir şekilde okumak isteyen, 

Abdullah bin Mes’ud gibi okusun.” 

 Ahmed bin Hanbel, Müsned, C I, s. 26.

Yukarıdaki hadisi yorumlayınız.

Bir müzik parçasını 
kendi kendinize mi yoksa bir 

müzisyenden eğitim alarak mı daha 
iyi öğrenirsiniz?  
Tartışınız.
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	 Uzatma	(Med)	ve	Çeşitleri
Türkçede bazı heceler uzun sesle okunur. Örneğin 

“âlem” ve “hâkim” kelimelerindeki “â” ve “hâ” hecelerini, 
“hâlâ” kelimesinin ise her iki hecesini uzatarak söyleriz. Bun-
lar, Türkçedeki uzun sesli hecelerdir.

Türkçeden farklı bir fonetiği olan Kur’an dili, pek çok 
uzun sesli heceye sahiptir. Bunlardan bazısı Türkçe ve Arap-
ça konuşmalardaki doğal uzatmalar kadardır. Diğer bir kısmı 
ise Kur’an’a özgü olarak daha fazla uzatılır. Bu uzun sesler 
sayesinde, Kur’an okuyuşunda çok hoş bir ahenk meydana 
gelir. 

Harflerin uzatılarak okunmasına tecvid ilminde “med” 
denir. Bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere de 
“med	harfleri” denir. Bunlar vav ( و ), ya ( ي ) elif (ا) harfleri-
dir. Bu harflerin uzatılabilmesi için iki şart vardır:

1. Elif, vav ve ya harfleri harekesiz (sakin) olmalıdır.

2. Vav’dan önceki harfin harekesi ötre (و   ,(ـــــُ 
"ya"dan önceki harfin harekesi esre ( ـــِ ي ), "elif"ten önceki 
harfin harekesi üstün ( ـــَ ا ) olmalıdır.

Med harfleri, önüne geldiği harfin doğal bir şekilde uza-
tılmasını sağlar ki buna “bir elif miktarı” denir. Bir elif mikta-
rı; bir parmak kaldırma veya indirme süresini ya da  bir 
"elif" diyecek kadar geçen zamanı ifade eder. Bu da yaklaşık 
olarak Türkçede “âlem” kelimesindeki ilk hecenin uzunluğu 
kadardır.

Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasına sebep 
olan bazı harf ve işaretler vardır. Bunlara da “med	sebebi” 
denir. Med sebebi, hemze ve sükûn olmak üzere iki tanedir. 

Sonu iki üstün ile biten kelimeler 
üzerinde durulduğunda tenvinli olan 
kelime med yapılarak okunur ve bir elif 
miktarı uzatılır.

 َاَبًدا    َاَبَدا     َعِليًما     َعِليَما

Med harfleri bazen gizli (mukadder) 
olur. Yani yazıda görülmez fakat okunur. 

Med harflerinin gizli olduğu yerlerden 
bazıları şunlardır:

Uzatılan ötreli hû zamirinden ( ـــــُه ) 
sonra gizli bir vav ( و ) vardır.

 Örnek:  ِعْنَدُه و   َلُه و
Uzatılan esreli zamirden ( ـــــ۪ه ) sonra 

gizli bir ya ( ي ) vardır. 

 Örnek: ِعْلِم۪ه ي     ِب۪ه ي
Üzerinde asar işareti ( ٰـــــ ) bulunan 

harften sonra med harflerinden gizli bir elif 
 .vardır ( ا )

 Örnek: ٰااَمَن   ٰااَياٌت

NOT	EDELİM

MED	SEBEBİ

Hemze

Ârızî Sükûn

Lâzımî Sükûn

Sükûn( ا ) ( ء ) ( ـــْ )

Tecvid
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Hemze: Kur’an’da özel yazımı olan bir harftir. Kelime içindeki 
konumuna göre bazen uzun hemze ( ُا ِا    bazen de kısa hemze ( اَ 
.şeklinde yazılır ( َء ِء ُء )

Sükûn: Harekesizlik durumudur. Harekesiz harfe “sakin	harf” de-
nir. Cezim ( ْـــــ ), bir harfin sakin olduğunu gösterir. 

İki çeşit sükûn vardır: 
1.	Lâzımî	(kalıcı)	sükûn: Hem durulduğunda hem geçildiğinde var 

olan sükûndur.

 Örnek: ــَن ٰٔ ــانَّ ve ٰآْلـ  kelimelerindeki cezimli ve şeddeli harflerin َجٓ

sükûnu, lâzımî sükûndur.
2.	 Ârızî	 (geçici)	 sükûn: Durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde 

yok olan sükûndur. 

Örnek: اَْلَعاَل۪ميــَن kelimesinde durulduğunda üstün harekeli nun 

harfi اَْلَعاَل۪ميــْن şeklinde cezimli olarak okunur. Eğer kelimede durul-

mazsa harf kendi harekesiyle okunarak sonraki kelimeye geçilir.
Tecvid ilminde medler, yukarıda bahsedilen med harfleri ve med 

sebeplerinin durumuna göre altı kısma ayrılır.

MED	ÇEŞİTLERİ

Medd-i Tabiî

Medd-i Muttasıl 

Medd-i Munfasıl

Medd-i Ârız

Medd-i Lâzım

Medd-i Lîn

a d

b e

c f

Med (uzatma) sadece 
med harfleri ile 

meydana geliyorsa 
"aslî med", med 

harfleri ile birlikte 
med sebepleri 

(hemze ve sükûn) ile 
meydana geliyorsa 
"fer'î med" (ilave 
med) şeklinde de 

sınıflandırılmaktadır. 
İlave medler, 

Mushaf'ta harfin 
üzerine konulan  ve 
ilgili harfin dört elif 

miktarına kadar 
uzatılaileciğini belirten 
yatay bir çizgiyle ( ٓ— ) 

gösterilir. 

Tecvid
Kur’an-ı Dogru ve Güzel Okuma

9



Tanım Örnek / Açıklama

Med harfinden sonra med sebebi gelmezse medd-i	
tabiî olur. Medd-i tabiî, aslî med olarak da isimlen-
dirilir.

Medd-i tabiînin uzatma süresi, bir elif miktarıdır. 

َصامَ
Bu örnekte;
Elif ( ا ) med harfidir. 
Eliften sonra med sebebi, yani hemze veya sükûn 
yoktur. 
Bu durumda, medd-i tabiî meydana gelir.
Sad ( ص ) harfi, “sâ” şeklinde bir elif miktarı 
uzatılarak okunur.

Medd-i Tabiî

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

َقاَل |  َيُقولُوَن |  ۪قيَل| اُوِتيَنا |  نُوِحيَها

Tanım Örnek / Açıklama

Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med 
harfi aynı kelimede bulunursa medd-i	muttasıl	olur. 

Medd-i muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Hızlı oku-
yuşta en az iki elif miktarı uzatılması gerekir. Medd-i 
muttasılın uzatılması vaciptir.

اَء  َجٓ
Bu örnekte; 
Elif ( ا ) med harfidir.  Eliften sonra med sebep-
lerinden hemze ( َء ) gelmiştir ve med harfi ile 
hemze aynı kelimededir. 
Bu durumda, medd-i muttasıl meydana gelir. 
Cim ( ج ) harfi, dört elif miktarı uzatılarak okunur. 

Medd-i Muttasıl

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

Not

وَء|َثٰلَثَة قُُروٍۤء      طَٓائُِركُْم|اَْلباَلَۤءُ|اُوٰ۬لِٓئَك|۪جـٓيَء|ُسٓ

a

b

Medd-i muttasılda hemze, genellikle kısa hemze ( ُء ِء   şeklinde ( َء 
yazılır.
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Tanım Örnek / Açıklama

Med harfinden sonra hemze gelir ve med harfi ile 
hemze farklı kelimede bulunursa medd-i munfasıl 
olur. Bir başka ifadeyle bir kelimenin sonunda med 
harfi bulunur, peşinden gelen kelimenin ilk harfi de 
hemze olursa medd-i munfasıl meydana gelir.

Medd-i munfasıl dört elif miktarı uzatılır. Hızlı 
okuyuşta en az bir elif miktarı uzatılması gerekir. 
Medd-i munfasılın uzatılması caizdir.

َيٓا اَيَُّها 
Bu örnekte; 

 .med harfidir ( ا ) kelimesinin sonundaki elif َيٓا

Peşinden gelen اَيَُّهــا kelimesinin ilk harfi ise 

hemze ( َا ) dir ve med harfi ile hemze ayrı 

kelimelerdedir. 

Bu durumda, medd-i munfasıl meydana gelir. 

Ya ( ى ) harfi, dört elif miktarı uzatılarak okunur. 

Medd-i Munfasıl

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

ۤاَْحمَُد |اِْسُمهُ  ِ اَِلىاللّٰ اَْنُفَسكُْم|َوتُوبُٓوا  ٰادَمَ|قُوۤا  ـ۪ٓى  َبن ا|َيا  ٰاَمنَّ اُْنزَِل|قَالُوۤا  َوَمٓا 

Tanım Örnek / Açıklama

Med harfinden sonra ârızî (geçici) sükûn gelirse 
medd-i ârız olur. Medd-i ârız okuyuş hızına göre bir 
elif  miktarından dört elif miktarına kadar uzatılabi-
lir. Medd-i ârızın uzatılması caizdir. 

Medd-i ârız, tûl okuyuşta dört elif miktarı, tevassut 
okuyuşta iki-üç elif miktarı, kasr okuyuşta ise bir elif 
miktarı uzatılır. 

 ِانََّك َلِمَن اْلُمْرَس۪ليَنۡ َعٰلى
Bu örnekte;

 .med harfidir ( ى ) kelimesindeki ya اَْلُمْرَس۪ليَن
Kelimenin sonunda durulduğunda, nun ( ن ) har-
finin üzerinde geçici (ârızî) bir sükûn ortaya çıkar        

 .( اَْلُمْرَســ۪ليْن )
Bu durumda, med harfinden sonra geçici sükûn 
geldiği için medd-i ârız olur. 
Lam ( ل ) harfi, dört elif miktarı uzatılarak oku-
nur. 
Eğer kelime üzerinde durulmaz ve okumaya de-
vam edilirse kelimenin sonu اَْلُمْرَســ۪ليَن şeklin-
de harekeli okunarak ve bir elif miktarı uzatılarak 
ــى  .kelimesine geçilir َعٰل

Medd-i Ârız

Not

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

Medd-i ârızın okunuşu, ârızî sükûnun bulunduğu kelimenin son 
harfinin harekesine göre değişir. Kelimenin son harfi, üstünlü, 
ötreli veya esreli ise farklı vecihlerde (şekillerde) okunabilir. 
Bu okuyuş şekillerini ancak öğretmeninizin uygulamasından 
öğrenebilirsiniz.

Not Bul
Medd-i munfasılda hemze, genellikle 

uzun hemze ( ُا ِا  .şeklinde yazılır ( اَ 

Bakara suresinin 2. sayfasındaki medd-i 
muttasıl ve medd-i munfasılları bulu-
nuz.

   رَّبِ اْلعَالَ۪منيَ|يَْعلَُموَن|ِمَن النَّارِ 

c

d
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Tanım Örnek / Açıklama

Med harfinden sonra lâzımî sükûn gelirse medd-i 
lâzım olur. Bir başka ifadeyle med harfinden sonra 
cezimli veya şeddeli bir harf gelirse medd-i lâzım 
olur.

Medd-i lâzım asli med üzerine üç elif ilave edilerek 
dört elif miktarı uzatılır. 

يَن  الّ۪ ٓ َوَل الضَّ
Bu örnekte; 

Dad ( ض ) harfinden sonraki elif ( ا ) med har-
fidir. 
Med harfinden sonra şeddeli lam harfi  
 gelmiştir. Şeddeli harflerdeki sükûn ( ْل ِل = ّلِ )
da lâzımî sükûndur. 
Bu durumda, med harfinden sonra lâzımî sükûn 
geldiği için medd-i lâzım olur. 

Dad ( ض ) harfi, dört elif miktarı uzatılarak oku-
nur.

ٰيٓس 
Mukattaa harflerinden olan bu örneğin açılımı  

 .dir َيا ۪سيْٓن

 .med harfidir ( ى )  deki ya  ۪سيْٓن 

Med harfinden sonra cezimli nun ( ْن ) gelmiştir. 
Cezimli harflerin sükûnu da lâzımî sükûndur. 
Bu durumda, med harfinden sonra lâzımî sükûn 
geldiği için medd-i lâzım olur. 

Sin ( س ) harfi, dört elif miktarı uzatılarak oku-
nur.

Medd-i Lâzım

Not

Medd-i lazım kendi içerisinde müsakkal (dile ağır ge-
len, şeddeli) ve muhaffef (dile hafif gelen, cezimli) ol-
mak üzere ikiye ayrırılır:  
Med harfinden sonra med sebebi olarak lazımî sükun, 
şedde ile gelirse meddi lazım ya kelime-i müsakkele 
ya da harfi müsakkale olur. Med harfinden sonra med 
sebebi olarak lazımî sukun, cezim ile gelirse meddi la-
zım ya kelime-i muhaffefe ya da harfi muhaffefe olur.

Örnek:

اۤلنِّيَ   (Kelime-i müsakkale) َوالَالَضّ

يْم) (Harf-i müsakkale) آلٓ  (أَلِْف آلّمِ

 (Kelime-i muhaffefe) ٰآْلٰٔـَن

(Harf-i muhaffefe) قٓ  (قَآْف)

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

ٓ ن  | ٰآْلٰٔـَن   | ونَنَا  اَتَُحٓاجُّ  | اَْلَحٓاقَّةُ 

e
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Tanım Örnek / Açıklama

Bul-Oku

Üstün harekeden sonra gelen cezimli vav ( ـــَْو ) ve 

cezimli ya ( ـــَــْيـ ) harflerine	lîn	harfi denir. Örneğin 

 kelimesindeki ya َخْيــٌر kelimesindeki vav ve َنــْوٌم
harfi, lîn harfidir. 

Lîn harfinin bulunduğu kelime üzerinde vakıf yapıl-
dığında (durulduğunda) lîn harfinden hemen son-
ra sükûn geldiyse medd-i lîn olur ve lîn harfi uzatı-
larak okunur. Uzatma harekede değil, lîn harfinin 
mahrecinde yapılır. 
Medd-i lînin sükûnu, lâzımî sükûn ya da ârızî sükûn 
olabilir. Kur’an-ı Kerim’de sadece iki yerde lîn har-
finin sükûnu lâzımîdir. Bunlardan biri Meryem su-

resinin başındaki كٰٓهٰيٓعــٓص ayeti, diğeri ise Şûrâ 

suresinin başındaki ٓعٓســٓق ayetidir. Bu ayetlerdeki 

ayn ( َعْيــْن = ٓع ) lafızlarının sükûnu, lâzımî sükûn-

dur.1 Bu kelimeler okunurken tûl okuyuşta üç elif, 
tevassut okuyuşta da iki elif miktarı uzatılır. Bu iki 
yer dışında kalan medd-i lînlerin sükûnu ise ârizî 
sükûndur.
Medd-i lînin sükûnu, ârizî sükûn olursa, hızlı oku-
yuşta en az uzatma miktarı bir elif miktarı kadar 
olabilir. Orta okuyuşta iki elif, yavaş okuyuşta ise üç 
elif miktarı uzatılır. 2

1 İsmail Karaçam, Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, 
s. 309.
2 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 219.

ِمْن َخْوٍف 
Bu örnekte;

Vav ( و ) lîn harfidir. 

Kelimede durulduğunda, fa ( ف ) harfinin üzerin-
de ârızî bir sükûn ortaya çıkar. 

Bu durumda, lîn harfinden sonra sükûn geldiği 
için medd-i lîn olur. 

Vav ( و ) harfi üç elif miktarı uzatılarak okunur.

Kureyş suresindeki medd-i lînleri bulunuz ve tec-
vidli olarak okuyunuz.

Medd-i Lîn

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

َ   ۪اياَلفِهِْم رِْحلَة ياَلِف قُرَْيٍشۙ   اِل۪

فَْليَْعبُُدوا رَبَّ    ْيِفۚ  َوالصَّ تَٓاِء   الّشِ
۪ٓي اَطْعَمَهُْم ِمْن َّذ   اَل  ٰهَذا اْلبَْيِتۙ 

 ُجوٍع َواَٰمنَهُْم ِمْن َخْوٍف 

﷽

ِن |بِاْلغَْيِب  ـْ ْوِء | َحَذرَ اْلمَْوِت | َعلَْيهِ | َجنَّتَي  نَْومٌ | دَآئِرَةُ السَّ

f
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 Tenvin ve Sakin Nun
Tenvin, sözlükte “nunlamak” anlamına gelir. Kelimelerin sonuna 

gelen ve cezimli nun sesi veren iki üstün ( ًـــــ ), iki esre ( ٍـــــ ) ve iki 

ötreye ( ٌـــــ ) tenvin denir. 

Tenvindeki cezimli nun, sadece okuyuşta vardır, yazıda görül-
mez. Ayrıca bu nun vasıl (geçiş) hâlinde ortaya çıkar, vakıf (durma) 
hâlinde kaybolur, okunmaz.

Örnek: اََحًدا ‹ اََحَدا      اََحٌد ‹ اََحْد    اََحٍد ‹ اََحْد  
Kelimenin ortasında veya sonunda bulunan cezimli nuna da sakin 

(harekesi olmayan) nun denir.

Örnek: اَْنَعْمَت    َمْن    

Tanım Örnek / Açıklama

Not

İhfa sözlükte “gizlemek” anlamına gelir. 
Tenvin veya sakin nundan sonra, nun sesinin asıl 
mahrecinin gizlenerek bir sonraki harfe katılmadan 
ve o harften tamamen ayırmadan okunmasına ihfa 
denir.   
Tenvin veya sakin nundan sonra aşağıdaki 15 harf-
ten biri gelirse ihfa yapmak vacip olur:

 ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

İhfa’lı okuyuşta; 
1. Dil damağa veya üst ön dişlere yapışmaz, doğal 
hâlinde serbest bırakılır ve arada hafif boşluk bıra-
kılır.
2. Ses hem ağızdan hem de burundan (genizden) 
gelmelidir. 
3.Tenvin veya sakin nun gunneli okunur.
4.Gunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutulur.1

1 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 159.

  َمْن  َذا الَّ۪ذى 
Bu örnekte; 
• Birinci kelimenin sonunda sakin nun vardır. 

• Tenvinden sonra ihfa harflerinden zel ( ذ ) 
harfi gelmiştir.  
• Bu durumda ihfa meydana gelir.
• Tenvinin nunu gizlenir ve ses genizden getirile-
rek bir buçuk elif miktarı tutulur.

Not 1: İhfa harfleri aşağıdaki Arapça beytin ilk 
harflerinde toplanmıştır:

ِصْف َذا َثَنا ُجوَد َشْخٍص َقْد َسَما َكَرَما
َضْع َظاِلًما ِزْد تَُقا ُدْم َطاِلًبا َفَتَرى

Not 2: Sesin genizden (geniz boşluğundan) getirilm-

esine gunne denir.

İhfa

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

َجنَّاٍت|َتْج۪رى|َو َفْتٌح َقِريٌب|ٰاَيٌة ۪في|َلْن تُْغِنَي|َفَمْن َثُقَلْت|ِاْن ُكْنُتْم

NOT	EDELİM

Bir kelimede tenvin veya sakin 
nun varsa mutlaka orada dört 
tecvid kuralından biri bulunur. 

Bunlar; 

a. İhfa, 

b. İzhar, 

c. İklab, 

d. İdgamdır. 

a
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Tanım

Tanım

Örnek / Açıklama

Örnek / Açıklama

Not

İzhar sözlükte “açığa çıkarmak” anlamına gelir. Ten-
vin veya sakin nundan sonra boğaz harflerinden 
biri geldiğinde, iki harfin arasının birbirinden ayrı-
larak nun sesinin açık bir şekilde okunmasına izhar 
denir. İzharın hükmü vaciptir.
İzhar ya da boğaz harfleri altıdır: 

هـــ  غ  ع  خ  ح   ا 
İzhar’lı okuyuşta;
1. Nun sesi, asıl mahrecinden çıkarılır, gunne yapıl-
maz. 
2. Nun sesi tutulmadan hemen bir sonraki harfe 
geçilir.

İklab sözlükte “çevirmek, döndürmek, bir harfi 
başka bir harfe dönüştürmek” gibi anlamlara gelir. 
Tenvin veya sakin nundan sonra harekeli be ( ب ) 
harfi geldiğinde, nun ( ن ) harfinin mim ( م ) harfine 
çevrilerek okunmasına iklab denir. İklabın hükmü 
de vaciptir.
İklab’lı okuyuşta;
1. Nun harfi mim harfine çevrilir.
2. Dil doğal hâlindeyken mim sesi genizden getirile-
rek gunneli okunur.
3. Gunneli okuyuş, dudakları bastırmadan bir bu-
çuk elif miktarı tutulur.1

1 İsmail Karaçam, Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, 
s. 350.

 َرُسوٌل اَِميٌن 
Bu örnekte; 
Birinci kelimenin sonunda tenvin ( ٌـ ) vardır.
Sakin nundan sonra elif ( ا ) harfi gelmiştir. 
• Bu durumda izhar meydana gelir. 
• Nun harfi açık bir şekilde okunur, gunne yapılmaz. 

تُْنِبُت 
Bu örnekte; 

• Birinci kelimenin sonunda sakin nun harfi var-
dır.

• Tenvinden sonra harekeli be ( ب ) harfi gel-
miştir.

• Bu durumda iklab meydana gelir.

• Sakin nunun ( ن ) sesi, mim  ( م ) sesine çev-
rilir. Dudakları bastırmadan ses genizden getirilir 
ve bir buçuk elif miktarı tutulur.

İzhar

İklab

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

أَْنعَْمَت|َواْنَحْر|فَاِْن اَْسلَُموا|نَبَاتًا َحَسنًا|َعزِيٌز غَُفوٌر|ُجُرٍف هَارٍ

Yüce Allah'ın (c.c.) bazı isimleri izhar harfleri ile 
başlamaktadır:

ُ   َحىٌّ   َخاِلٌق   َعْدٌل   َغِنىٌّ   َهاِدًيا اَللّٰ

|ِمْن بَْيِنهِْم|بَْغيًا بَْينَهُْم|بَ۪صرٌي بِاْلعِبَاِد|ُصٌمّ بُْكٌم اَْنِبُؤِنى|لَيُْنبََذنَّ

c

b
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d	 İdgamlar
İdgam sözlükte “bir şeyi diğerine katmak” anlamına gelmektedir. Birbiri-

nin aynı veya mahreç ya da sıfat bakımından birbirine benzer veya yakın olan 
iki harften, sakin olan birinci harfin harekeli olan ikinci harfe katılarak şeddeli 
okunmasına idgam denir.

Altı çeşit idgam vardır. Bunlardan ikisi tenvin ve sakin nunla, üçü diğer harf-

lerle ilgilidir. Biri de elif lam ( ال ) takısından sonra meydana gelir. 

İdgamın oluşması için;

• İdgam edilecek harfler, birbirinin aynı veya mahreç ya da sıfat bakımın-
dan birbirine benzer veya yakın olmalı,

• İdgam edilecek harflerden birincisi sakin, ikincisi harekeli olmalı, 

• İdgam edilecek harfler yanyana olmalı, aralarına idgam yapılmasına 
engel başka bir harf girmemelidir.5 

İgdam	Çeşitleri:

5 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 228.

İDGAMLAR

İdgam-ı Mea’l-Gunne

İdgam-ı Bila-Gunne

 İdgam-ı Şemsiyyeİdgam-ı Misleyn

İdgam-ı Mütecaniseyn

İdgam-ı Mütekaribeyn
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Tanım

Tanım

Örnek / Açıklama

Örnek / Açıklama

Tenvin veya sakin nundan sonra ى ,م ,ن ,و harf-

lerinden ( َيْمنُــو ) biri gelirse idgam-ı	mea’l-gunne	
olur. İdgam-ı mea’l-gunne, gunneli idgam demek-
tir. Genizden gelen bir sesle (gunne) idgam yapa-
rak okunur. 

İdgam-ı mea’l-gunnede;

1. Tenvin veya sakin nun, kendinden sonraki harfe 
katılarak şeddelenir ve gunneli olarak okunur.

2. Gunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutulur.1

1 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 167.

Tenvin veya sakin nundan sonra ل  ve ر kısaca 

	bila-gunne	harflerinden biri gelirse idgam-ı (َلــْر)
olur. İdgam-ı bila-gunne, gunnesiz idgam demektir. 

İdgam-ı bila-gunnede;
1. Tenvin veya sakin nun, kendinden sonraki harfe 
katılarak şeddelenir. 
2. Şeddelenen idgam harfi gunnesiz okunur.

  َمْن َيْعَمْل

Bu örnekte; 
• Birinci kelimenin sonunda sakin nun vardır.

• Sakin nundan sonra ye ( ي ) harfi gelmiştir. Bu 
durumda  idgam-ı me’al-gunne olur.
• Nun harfi ye harfine katılarak şeddelenir 

 .( َميَّْعَمْل)
•  Cezimli olarak ve bir buçuk elif miktarı tutu-
larak okunur.

 ِ ٌد َرُسوُل اللّٰ ُمَحمَّ
Bu örnekte;
• Birinci kelimenin sonunda tenvin ( ٌـ ) vardır.   
• Sakin nundan sonra ra ( ر ) harfi gelmiştir. 
• Bu durumda idgam-ı bila-gunne olur. 
• Tenvinin nunu, ra harfine katılarak şeddelene-

rek okunur ( ِ ُســوُل اللّٰ ــُد رَّ  .( ُمَحمَّ
• Gunne yapılmaz.

İdgam-ı Mea’l-Gunne

İdgam-ı Bila-Gunne

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

Not
İdgam-ı mea’l-gunnede sakin nun ile َيْمنُــو harflerinin farklı kelimelerde olması şart olduğu için   
-kelimelerinde idgam yapılmaz. Bu kelimeler,  izhar yapılarak oku بُْنَيــاٌن  ِصْنــَواٌن  ِقْنــَواٌن  ُدْنَيــا

nur ve "tek kelime üzerinde yapılan izhar" (izhar kelime-i vahide) adını alır. 

ِ|َحَسٍن َواَْنبَتَهَا  َمْن يَـَشٓاءُ|ِمْن ِمْثلِه۪|ِمْن َواٍل|ِعظَامًا نَِخرَةًً|نَْصٌر ِمَن اللّٰ

رًا رَُسواًل|ِمَدادًا لِكَلِمَاتِ۪ه قًا لِمَا|َبَ ِ|ِمْن رَبِّكُْم|غَُفوٌر رَ۪حيم|ُمَصّدِ َوٰلِكْن رَُسوَل اللّٰ
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Tanım Örnek / Açıklama

Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi  
sakin (cezimli), ikincisi harekeli olarak bir araya ge-
lirse idgam-ı	misleyn olur. 

Bu durumda birinci harf ikinci harfe katılarak şed-
deli olarak okunur. 

 ِاْضِرْب ِبَعَصاَك  
Bu örnekte; 

   kelimesinin sonunda cezimli be ِاْضــِرْب •
.harfi vardır ( ْب )

• Cezimli be harfinden sonra ِبَعَصــاَك kelimesi-
nin başında harekeli be ( ِب ) gelmiştir.

• Bu durumda idgam-ı misleyn olur.

• Cezimli be ( ْب ) harfi harekeli be harfine ka-
tılarak şeddeliymiş  gibi ِاْضِربَِّعَصــاَك şeklinde 
okunur. Harflerin arası ayrılmaz.

İdgam-ı Misleyn

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

Not

 ِمْن َناٍر|َلُهْم َمْغِفَرةٌ|َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ|ِاْذ َذَهَب|ٰاَوْوا َوَنَصُروا|َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرتُُهْم

İdgam-ı misleyn kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar; idgam-ı misleyn mea’l-gunne ve idgam-ı misleyn 
bila-gunnedir.

İdgam-ı	misleyn	mea’l-gunne: Mim ( م ) ve nun ( ن ) harfleri ile yapılan idgamdır. İdgam-ı misleyn 
mea’l-gunne, bir buçuk elif miktarı tutularak gunneli olarak okunur. Şeddeli nun ve şeddeli mim harfleri de 
bu gruba girer.

Örnek: ا ْرُه -َوِمـمَّ  ِاّن- ِفى ُقُلوِبِهْم َمَرٌض- َوَمْن نَُعّمِ
İdgam-ı	misleyn	bila-gunne:  Mim ( م ) ve nun ( ن ) dışında kalan diğer harflerin birbirine idgam 

edilmesiyle yapılan idgamdır. İdgam-ı misleyn bila-gunnede idgam yapılır, ancak gunne yapılmaz ve harfler 
tutulmaz.

Örnek: وا - َقْد َدَخُلوا َبْل َلجُّ
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Tanım

Tanım

Örnek / Açıklama

Örnek / Açıklama

Mütecaniseyn sözlükte “benzer veya aynı türden iki 
şey” anlamına gelir. 
Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan harflerin birincisi 
sakin, ikincisi harekeli olarak gelmesiyle birinci har-
fin ikinci harfe katılarak okunmasına idgam-ı	müte-
caniseyn denir.
Mahreçleri bir, sıfatları farklı olan bu harfler üç 
grupta toplanır:
İdgam her bir grubun kendi içinde gerçekleşir. Sakin 
olan birinci harf, harekeli olan ikinci harfe katılarak 
şeddeli okunur.

Mütekaribeyn sözlükte “birbirine yakın iki şey” 
anlamına gelir. Mahreçleri ve sıfatları birbirine ya-
kın olan harflerin birbirine katılarak okunmasına  
idgam-ı	mütekaribeyn	denir. Bu harfler iki grupta 
toplanır:

 
 
İdgam her bir grubun kendi içinde gerçekleşir. Sakin 
olan birinci harf, harekeli olan ikinci harfe katılarak 
şeddeli okunur. 

ْت َطاِئَفَتاِن ِإْذ َهمَّ
Bu örnekte; 
• Birinci kelimenin sonunda cezimli te ( ْت ) 
harfi vardır. 
• İkinci kelimenin ilk harfi de harekeli ta ( َط ) 
harfidir.
• Bu durumda mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan 
harf gruplarından te ( ت ) ile ta ( ط ) harfleri bir 
araya geldiği için idgam-ı mütecaniseyn olur.
• Cezimli harf harekeli harfe katılarak şeddeli ta  

طَّاِئَفَتــاِن )  sesi ( ت ) şeklinde okunur.  Te ( ِإْذ َهمَّ

çıkarılmaz.

 ُ َبْل َرَفَعُه اللّٰ
Bu örnekte; 
• Birinci kelimenin sonunda cezimli lam ( ْل ) harfi 
vardır. 
• İkinci kelimenin başında da harekeli ra ( َر ) harfi 
gelmiştir. 
• Bu durumda mahreçlerinde ve sıfatlarında ya-
kınlığı olan harf gruplarından lam harfinden sonra 
ra harfi geldiği için idgam-ı mütekaribeyn olur.
• Cezimli lam ( ْل ) harfi, ra ( َر ) harfine katılarak 
(ُ اللّٰ َفَعــُه   şeklinde şeddeli okunur. Lam harfi ( َبرَّ
okunmaz.

İdgam-ı Mütecaniseyn

İdgam-ı Mütekaribeyn

ث   ذ   ظ .1 ت   د   ط .2 م   ب .3

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

Not ِكيٍل .harfinden önce gelirse, dudak ihfası (ihfa-i şefevî) olur ب harfi م ْم ِبٗوَ عَلْيٗهِٗ

ْت َطاِئَفٌة ْطُتْم|َودَّ |َعَبْدتُْم|َفرَّ َ   ِاْذ َظَلُموا|َيْلَهْث ٰذِلَك|اَْثَقَلْت َدَعَوا اللّٰ

Not

ق  ك   .1ل  ر  .2

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

ُقْل َرّبِ | اََلْم َنْخُلْقُكْم

Lam ve ra harfleri arasında idgam yapabilmek için 

lam harfinin önce gelmesi gerekir.    

 örneklerinde َواْســَتْغِفْر ِلَذْنِبــكَ ve َربََّنــا اْغِفــْر ۪لــى

olduğu gibi, ra ( ر ) harfi önce gelirse idgam yapılmaz.
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Tanım Örnek / Açıklama

Arapça'da isimlerin başına gelen ve onları belirli (ma-

rife) yapan “Elif lam takısı”na (  اَْل  )  “Lâm-ı tarif” (be-
lirlilik takısı) denir. Lâm-ı tariften sonra şemsi harfler-
den biri geldiğinde, lam harfi sonraki harfe katılarak 
şeddeli okunur. Buna	idgam-ı	şemsiyye denir. 

Kur’an alfabesindeki harflerden on dördü şemsidir:

Şemsi harflerden önce gelen lam harfi yazıldığı hâl-
de okunmaz. Kendisinden sonraki şemsi harfe şed-
de konulur.

ْمُس  اَلشَّ
Bu örnekte; 

• Kelimenin başında elif lam takısı ( اَْل ) vardır.
• Elif lam takısından sonra şemsi harflerden şın 

  .gelmiştir (ش)
• Bu durumda idgam-ı şemsiyye meydana gelir.
• Elif lam takısının lamı okunmaz. Şın harfi 

( .şeklinde şeddeli olarak okunur (اَلــشَّ

İdgam-ı Şemsiyye

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

Not

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

İdgam-ı şemsiyye, nun (ن) harfiyle oluşursa nun harfinde bulunan gunne sıfatı nedeniyle idgam-ı 

şemsiyye, bir buçuk elif miktarı tutularak okunur.    Örnek: َوالنَّْجــِم 

ْبُر ْكُر|اَلصَّ ْزُق|اَلّذِ اُب|اَلّرِ ِحيُم|اَلتَّوَّ اَلنَّاُس|اَلرَّ

Tanım Örnek / Açıklama

Lâm-ı tariften sonra kameri harflerden biri geldiğin-
de lam harfi kendinden sonraki harfe katılmadan 
açık bir şekilde okunur. Buna izhar-ı	kameriyye denir.

Arap alfabesinde şemsi harflerin dışında kalan on 
dört harfe kameri	harfler denir. Bunlar;

ــَك َوَخْف َع۪قيَمــُه -cümlesinde bir araya geti اَْبــِغ َحجَّ

rilen  ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و هـ ى harfleridir.

• Örnek:  اَْلَقَمُر 
• Bu örnekte; 

• Kelimenin başında elif lam takısı ( اَْل ) vardır. 
• Elif lam takısından sonra kameri harflerden 

kaf ( ق ) gelmiştir.  
• Bu durumda izhar-ı kameriyye meydana gelir. 
• Elif lam takısının lamı, cezimli ve açık bir şekil-
de okunur. İdgam yapılmaz.

 İzhar-ı Kameriyye

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

اَْلَحْمُد|اَْلَخْيُر|اَْلَِكَتاُب|اَْلُمْلُك|َواْلَعْصِر|اَْلَغْيُب

Tecvid
Kur’an-ı Dogru ve Güzel Okuma

20



	 	 Sakin	Mim’in	Okunuş	Şekilleri
“Cezimli mim” ( ْم	) harfine “sakin mim” denir. Sakin mimin okunuşuyla ilgili 

üç tecvid kuralı vardır:

1. Sakin mimden sonra harekeli bir mim harfi gelirse idgam-ı	 misleyn	
mea’l-gunne olur. 

Bu durumda;
• İki mim harfi birbirine katılarak şeddelenir. 
• Şeddeli mim harfi gunneli okunur. 
• Gunneli okuyuş, bir buçuk elif miktarı tutularak yapılır.

Örnek:  ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض

2. Sakin mim ( ْم ) den sonra be ( ب ) harfi gelirse dudak	ihfası	(ihfa-i	şefevî) olur.
Bu durumda;

• Sakin mim gunneli okunur.
• Gunneli okuyuş, dudakları fazla bastırmadan bir buçuk elif miktarı tutula-

rak yapılır.

 Örnek:  َتْر۪ميِهْم ِبِحَجاَرٍة
Bu örnekte; 

• Birinci kelimenin sonunda sakin mim ( ْم ) vardır.
• İkinci kelimenin başında be (  ب  ) harfi gelmiştir. 
• Bu durumda ihfa-ı şefevî (dudak ihfası) meydana gelir. 
• Sakin mim sesi dudakları bastırmadan genizden getirilir ve harf bir buçuk elif mik-

tarı tutularak okunur.

3. Sakin mimden sonra mim ve be’nin dışındaki diğer harflerden biri gelirse 
sakin	mim'in	izharı	(izhar-ı	şefevî) olur. 

Bu durumda;

• Sakin mimde idgam yapılmaz.
• Gunne yapılmaz. İzharda olduğu gibi harf, cezimli ve tutulmadan okunur. 

Örnek: َلُكْم ۪دينُُكْم

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

َجاۤئَْتُهْم ُرُسُلَنا|َوُهْم ۪فيَها|ِانَّ َربَُّهْم ِبِهْم
اَنَُّهْم ُمالَُقوا|َكْم ِمْن ِفَئٍة|ٰذِلُكْم َبالٌَء
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Tanım Örnek / Açıklama

Sözlükte “sarsmak, depreştirmek, kımıldatmak” 
anlamına gelir.

-harflerin ( ُقْطــُب َجــٍد ) ق ,ط ,ب ,ج ,د
den biri kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak 
geldiğinde ya da bu harfler üzerinde vakıf yapıldığında 
(durulduğunda)  harflerin mahrecinin kuvvetli bir şekilde 
sarsılmasına yani vurgulu tonla okunmasına kalkale de-
nir. Kalkale yapmanın hükmü vaciptir.

Kalkale yaparken;
• Kalkale sesi, bir önceki harfin harekesine uygun çıkarılır.
• Kalkale harfine hareke verilmez.

Örnek: َيْدُخُلوَن
Bu örnekte;  

ــدٍ • ــُب َج  harfi cezimli ( د ) harflerinden dal ُقْط
olarak geldiği için kalkale vardır. 

• Dal ( د ) harfi kendinden önceki harfin hareke-
sine uygun olarak vurgulu bir  ses tonuyla okunur.

Kalkale

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

• Harekeli olan kalkale harflerinin üzerinde cezimli olarak durulduğunda yine kalkale olur.

Örnek:

• Şeddeli olan kalkale harfinin üzerinde durulduğunda ikinci harfte vurgu yapılır. Durulmayıp geçildi-

ğinde kalkale yapılmaz.  Örnek: َّــب ــْب َب )  َوَت ( َوَت

• İdgam yapılan durumlarda kalkale yapılmaz. Örnek: ِاْرَكْب َمَعَنا 

 َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا اََحٌد  َلْم َيِلْد َوَلْم يُوَلدْۙ  َمُدۚ ُ الصَّ اَللّٰ  ُ اََحٌدۚ ُقْل ُهَو اللّٰ

 َيْقُتُلون|اَْطَعَمُهْم|ُسْبَحاَنَك|َتْج۪رى|َفاْدُع َلَنا

	 Ra’nın	Hükümleri
Kur’an-ı Kerim tilavetinde ra ( ر ) harfinin kendine özgü okunuşu vardır.  Ra 

harfi harekesine veya kendinden önceki ve sonraki harflerin durumuna göre 
kalın ya da ince okunabilir, bazen de hem kalın hem de ince okunabilir. Ra harfi 
ile ilgili tecvid kurallarını üç bölümde inceleyebiliriz.

A.	Ra	Harfinin	Kalın	Okunduğu	Durumlar

1. Ra harfinin harekesi üstün veya ötre ise kalın okunur. 
Örnek: َيُمرُّ  اََلْم َتَر
2. Ra harfi sakin olursa kendinden önceki harfin harekesine bakılır; üstün 

veya ötre ise ra kalın okunur. 
Örnek: َفاْنُصْرَنا  َواْنَحْر

Tecvid
Kur’an-ı Dogru ve Güzel Okuma

22



AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

ِحيُم|َمْرَيُم|َفْذُكِر اْسَم|َو اْسَتْغِفْرُه|َلِباْلِمْرَصاِد|اَِم اْرَتابُوا اَلرَّ

3. Hem ra harfi hem de ra harfinden önceki harf sakin olursa daha önceki 
harfin harekesine bakılır; üstün veya ötre ise ra kalın okunur. 

Örnek:  َواْلَعْصْر    َشُكوْر
4. Ra harfi sakin olup kendinden önceki harf esreli olursa ve ra’dan sonra 

isti’lâ harfleri denilen kalın harflerden ( ُخــصَّ َضْغــٍط ِقــْظ  ) birisi gelirse ra 
kalın okunur. 

Örnek: ِمْرَصاٍد      ِفْرَقٍة
5. Ra harfi sakin olur ve kendinden önce de arızî (sonradan oluşan) esreli 

vasıl hemzesi gelirse ra kalın okunur. Bir önceki kelimeyle birleştirilmiş olsa da 
kalın okunur. 

Örnek:   ِاْرِج۪عى ِلَمِن اْرَتٰضى
B.	Ra	Harfinin	İnce	Okunduğu	Durumlar
1. Ra harfinin harekesi esre ise ince okunur. 
Örnek:  ِرْحَلَة ِرَجاٌل
2. Ra harfi sakin olursa kendinden önceki harfin harekesine bakılır, esre ise 

ra  ince okunur. 
Örnek:  ْر َواْسَتْغِفْرُه َفَذّكِ
3. Hem ra harfi hem de ra harfinden önceki harf sakin olursa daha önceki 

harfin harekesine bakılır, esre ise ra ince okunur. 
Örnek:  َخ۪بيْر ِحْجْر
4. Ra harfi sakin, kendinden önce lin harflerinden ya ( ى ) olursa ra ince 

okunur. Başka bir ifadeyle lîn harfi olan ya’dan sonra gelen ra harfi üzerinde 
durulursa ra ince okunur. 

Örnek:  َسْيْر    َخْيْر
C.	Ra	Harfinin	Kalın	ve	İnce	Okunabildiği	Durumlar
Kalın ve ince okunduğu yerlerin dışında kalan ve az sayıda örneği bulunan 

aşağıdaki üç durumda ise sakin ra harfi ( ْر ) hem kalın hem de ince okunabilir:6

1. İsti’lâ harfi harekesi esre olduğu zaman ra kalın ya da ince okunabilir.

Örnek:  ُكلُّ ِفْرٍق 
2. Ra harfi sakin olur, kendinden önce  sakin ta ( ـــِــْط ) veya sakin sad  

 harfi bulunur ve bundan önceki harfler de esreli olursa ra kalın veya ( ـــِــْص )
ince okunabilir.

Örnek:  َعْيَن اْلِقْطْر     ِمْن ِمْصْر 
3. Ra harfi üzerinde durulduğunda ra kalın veya ince okunabilir.

Örnek: َفاَْسِر   اَْن اَْسِر   ِاَذا َيْسِر  

6 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 181. 

NOT	EDELİM

َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا

Kelime başında bulunan ve 
kelimenin kökünden olma-
yan yalnız yazıldığı zaman 
okunan, başka harften son-
ra geldiğinde okunmayan 
hemzeye vasıl hemzesi 
denir.
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	 Lafzatullah’taki	Lam	Harfinin	Okunuşu
Lafzatullah “Allah lafzı”,  demektir. Buna lafza-i celal (yüce kelime) de denilir.  

Lam harfi aslında ince harflerdendir. Bu harf,  Allah lafzında iki şekilde okunur:

1. Lâm harfinden (  ل  ) önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa kalın okunur.

Örnek:   ِ ُ     َنْصُر اللّٰ      ُهَو اللّٰ
2. Lâm harfinden (  ل  ) önceki harfin harekesi esre ise ince okunur. 

Örnek:   ِ ِ    اَْلَحْمُد لِلّٰ ِبْسِم اللّٰ

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

َ |ِاتَِّق اللّٰ ُهمَّ |ُقِلاللّٰ ِ |۪فى َس۪بيِل اللّٰ ُهمَّ |َو ِاْذ َقاَل اللّٰ ِ ُ|َرُسوُل اللّٰ َقاَل اللّٰ

Tanım Örnek / Açıklama

Sözlükte “susmak, konuşmayı ve okumayı kesmek” anla-
mına gelen sekte; Kur’an okurken nefes almadan sesi bir 
müddet kesip okumaya devam etmektir. Sekte yapılacak 
yerde ses kesilir ve kısa bir süre bekledikten sonra okuma-
ya devam edilir. İmam Asım kıraatında dört yerde sekte ya-

pılır.

1. Yâsîn suresinin 52. ayetinde: ِمْن َمْرقَِدنَاۢ ۔ٰهَذا  

2. Mutaffifîn suresinin 14. ayetinde:   كاَلَّ بَْل۔ رَاَن
3. Kıyâme suresinin 27. ayetinde: َۙو۪قيَل َمْن۔ رَاٍق
4. Kehf suresinin 1 ve 2. ayetleri arasında: ِعوَجًا ۜ۔     قَّيِمًا

ِمْن َمْرقَِدنَاۢ ۔ٰهَذا
Bu örnekte;

-kelimesi ara ٰهــَذا kelimesi ile َمْرَقِدَنــا •
sında sekte işareti vardır.

• Bu durumda ِۢمــْن َمْرَقِدَنــا okunduktan 

sonra ses kesilir, nefes almadan ٰهــَذا keli-
mesi okunarak kıraata devam edilir. 

Sekte

AÇIKLAYALIM - UYGULAYALIM

Not
Kehf suresinin 1. ayetinde sekte yapılacak yer, ayet sonunda olduğu için durulur ve sekte yapılmaz. Fakat 
ayetler birleştirilmek istenirse ِعَوًجــا kelimesinde medd-i tabiî yapılarak elif üzerinde durulur, sekte 

yapılır ve nefes almadan  ــا ًم َقّيِ   .şeklinde okumaya devam edilir ِعَوَجــا ۔

  كاَلَّ بَْل۔ رَاَن | َو۪قيَل َمْن۔ رَاٍقۙ
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	 Zamir
“Hû zamiri”nin (  ـه  ) kendine özgü bir okunuşu vardır:

1. “Hû zamiri”nden (  ـه  ) önceki harf harekeli olduğunda zamir uzatılarak 
okunur.

Örnek:

         َبْيَنُه  -  َقْلُبُه -  ِمْثِل۪ه  -  ِب۪ه   
Bu örnekte;

• Kelimenin sonunda zamir vardır.

• Zamirden önceki harf harekelidir.

• Bu durumda kelimenin sonundaki zamir “beynehû” şeklinde uzatıla-
rak okunur.

2. "Hû zamiri"nden (  ـه  ) önceki harf  cezimli veya harekesiz olduğunda 
zamir uzatılmaz.

Örnek:

    َقَتُلوُه - َعلَّْمَناُه  - َعَلْيِه - ِمْنُه     
3. "Hû zamiri"nden (  ـه  ) önceki harf harekeli olduğu hâlde, geçiş yapılarak 

sonraki birir kelimeye bağlanırsa zamir uzatılmadan okunur.   

Örnekler:

ُ - اَنَُّه اْلَحقُّ  - َلُه اْلُمْلُك   َ - َعلََّمُه اللّٰ   َلُه اتَِّق اللّٰ
4. Bazı kelimelerindeki ـه 'ler ise zamir olmayıp kelimenin aslından olduğu için 

uzatılmadan okunur. 

   َلْم َيْنَتِه - َلْم َتْنَتِه - َما َنْفَقُه - َفَواِكُه  
5. Zümer suresinin 7. ayetindeki يَْرَضــُه لَُكــْم lafzında bulunan hu zamiri uza-

tılmadan zayıf bir sesle ve hızlıca okunur. Bu okuma şekline ihtilas denir.
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1. Hûd suresinin 41. ayetindeki يهَا  harfi (ر) ”kelimesindeki “ra َمْجٰرۭۙ

imale ile okunur. Burada “ra” harfinin harekesi esreye meylederek (imale) 

üstün-esre arası bir sesle ince okunur. 

2. Yûsuf suresinin 11. ayetindeki ا  .kelimesinde “işmam” yapılır َل تَْاَمنَّۭۖ

Buradaki şeddeli "nun" harflerinden birincisini okurken dudaklar öne doğru 

büzülerek toplanır. Gunneli ve idgamlı okuyuş gerçekleştirilir, “نَا”derken 
dudaklar hemen geri çekilir. 

3. Fussilet suresinin 44. ayetindeki ٌّْعَجِم   lafzındaki hemzeler ءَاَۭۘ

“teshil” ile yani yumuşatılarak “hemze” ile “elif” veya “hemze” ile “he” arası 

bir sesle okunur. 

4. Furkân suresinin 69. ayetindeki ۪فيه۪۫ ُمهَانًا lafzındaki “zamir” (ه) bir 
elif miktarı uzatılarak okunur.

5. Mushaflarda bazı kelimelerdeki “ص” harfinin altında küçük ” س” 

harfi yazılır. Bu işaret kelimelerdeki ص harflerinin س olarak okunacağını 

gösterir. Örneğin, Bakara suresinin 245. ayetindeki ً طَة  kelimesi ile A’raf بَْصۣ

suresinin 69. ayetinde yer alan  ًطَة  şeklinde س harfleri ص kelimesindeki بَْصۣ

okunur. 

6. Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında “med” (مد) veya “kasr” 

 yazılıdır. Med işaretinin bulunduğu harf bir elif miktarı uzatılarak (قصر)

okunur. Kasr işaretinin bulunduğu harf ise uzatılmadan okunur.

 Örnek: ( ۬اُو۬لِٰٓئَك -  اَنَا ) (َۙوَل يَُؤ۫دُهُ -يُرَٓاُؤَ۫ن)

Okunuşu Özel Olan Kelimeler 
Kur’an-ı Kerim, kendine has üslubu, ses özellikleri ve tilâvet kuralları ile müs-

tesna bir kitaptır. Kur’an tilâvetinde bazı kelimelerin genel olarak bilinen kural-
ların dışında özel okunuş şekilleri vardır. Okunuşu özel olan kelimeler, altlarında 
bulunan küçük bir yazı (işaret) ile belirtilir ve yazı veya işaret kelimenin aynı za-
manda okunuş usulünü ortaya koyar.

 Okunuşları özel olan kelimelerin okunma usullerini teorik olarak izah edebi-
liriz. Ancak Kur’an öğretiminde asıl olan uygulamadır. Uygulama ise fem-i muh-
sin olan maharetli, öğretim yöntem ve tekniklerini iyi bilen bir Kur’an öğretici-
sinden tam anlamıyla öğrenilebilir. 

Asım kıraatinin Hafs rivayetinde okunuşu özel olan kelimeler şunlardır:1 

1 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 269-275.
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Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin, sonlarında yer alan harf veya harekelerin 

korunması ya da okuyuşta belirtilmesi için “Hâ-i sekte” ( ـْه ) ile okunur. Kur’an-ı 

Kerim’de yedi kelimede, toplam dokuz yerde hâ-i sekteli okuyuş vardır: 2

• Bakara suresi, 259. ayetindeki (َلْم َيَتَسنَّْه ),
• En’am suresi, 90. ayetindeki ( ِاْقَتِدْه ) kelimesi,

• Hakka suresi, 19 ve 25. ayetindeki (ِكَتاِبَيْه), 

• Hakka suresi, 20 ve 26. ayetindeki ( ِحَساِبَيْه ), 

• Hakka suresi, 28. ayetindeki ( َماِلَيْه ) ,

• Hakka suresi, 29. ayetindeki ( ُسْلَطاِنَيْه ),

• Karia suresi, 10. Ayetindeki ( َماِهَيْه ). 

Vakıf, İbtida, Vasıl 
Kur’an ayetlerinin bazıları bir veya birkaç kelimeden bazıları kısa cümleler-

den bazıları da birkaç cümlenin bir araya gelmesinden oluşur. Kısa ayetleri bir 

nefeste okumak mümkündür. Uzun ayetleri tek nefeste, durmadan ve nefesimi-

zi yenilemeden okumak ise bazen mümkün değildir. Ayrıca bazı ayetler, anlam 

açısından kendi içinde bir bütünlük oluştururken, bazı ayetler de öncesi ve son-

rasıyla (siyak-sibak) irtibatlı olarak anlam bütünlüğü kazanmaktadır. Bu nedenle 

Kur’an okurken durulduğunda veya durduktan sonra tekrar devam edildiğinde 

lafızlardaki uyuma ve ayetlerdeki anlam bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Kur’an 

okurken durmak,  durduktan sonra tekrar devam etmek veya ayetler arasında 

geçiş yapmak belirli kurallara bağlıdır. Bu kurallar; vakıf, ibtida  ve vasıl kavram-

larıyla açıklanmıştır. 

Vakıf
Vakıf, sözlükte “durmak, durdurmak” anlamına gelir. Tecvid ilminde vakıf, 

Kur’an okurken okumaya tekrar başlamak niyetiyle bir kelime üzerinde “sesin ve 
nefesin kesilmesi”ne denir.3  

Vakıf yaparken şunlara dikkat edilir:

• Vakıfta asıl olan harfin sakin hâli almasıdır.

• Kelime sonunda durulur, kelime ortasından bölünerek durulmaz.

• Ses ve nefes tamamen kesilir.4  

Vakıfla ilgili temel kurallar:

2 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 244.
3 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 248.; Ali Celaleddin Karakılıç, Tecvid İlmi:  

Kur’an-ı  Kerim Okuma Kaideleri, s.74-75;
4 Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s.144.
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Uygulama Kural

Sonunda tek hareke bulunan keli-
melerde sükûn üzerine durulur.

İki ötre ve iki esreli kelimelerde 
sükûn üzerinde durulur. 

İki üstünlü kelimelerde, harekeden 
biri atılarak med harfi olan elif ( ا ) 

üzerinde durulur.

Sonunda yuvarlak te ( ة ) bulunan 
kelimelerde, yuvarlak te sükûnlu he 

 .harfine çevirilerek durulur ( ـْه )

Sonunda med harfi olan kelime-
lerde değişiklik olmaz; med harfi 

üzerinde durulur.

Sonu şeddeli olan kelimelerde 
sükun üzere durulur. Fakat şeddeyi 
belirtmek için harf sükûnlu olarak 

biraz tutulur.

Öncesinde (ma kabli) kendi cin-
sinden bir hareke bulunan hare-
keli “Vav” (و) ve “Ya” (ي) harfleri 
ile sona eren kelimeler üzerinde 

durulduğunda medd-i tabiî olarak 
okunur.

اََبداً   اََبَدا

َماَءا َماًء

َجنًَّة

َرْه ُمَطهَّ َرًة ُمَطهَّ
َجنَّهْ

َخَلْقَنا ٰاَمنَّا   َفَتُكوَنا 

ِهَى ُهو ۪هي ُهَو 

َوَتْب َوَتبَّ

َواِبّ َواْب اَلدَّ اَلدَّ
ُمْسَتِمْر ُمْسَتِمرٌّ
ُمْسَتَقْرُمْسَتَقرٌّ 

َواْلَعْصِر  َواْلَعْصْر
اَْلَعاَلِميْن اَْلَعاَلِميَن

اََحْد 
َمَسْد

اََحٌد 

َمَسٍد

ة

ــا

 ُهو

 ۪هي
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İbtida
İbtida; “başlamak, işe girişmek” anlamlarına gelir. Tecvid ilminde, Kur’an 

okumaya ilk başlamaya veya vakıf yaptıktan sonra okumaya devam etmeye  
ibtida denir. İbtida yapılacak yerde hareke ve anlamın uygun olmasına dikkat 
edilir.5

Vakıf ve ibtida kurallarına uymak, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak oku-
mayı sağladığı gibi ayetleri anlamayı ve manası üzerinde düşünmeyi de kolaylaş-
tırır. Herhangi bir metni doğru olarak okuyabilmek için imla kurallarına dikkat et-
mek ve vurgu yapmak ne kadar gerekliyse Kur'an-ı Kerim'i de aslına uygun olarak 
okuyabilmek için vakıf ve ibtida kurallarına riayet etmek aynı şekilde gereklidir. 

Vakıf ve ibtidada temel ölçü, ayetin lafız ve mana bakımından tamamlan-
masıdır. Ayet sonlarına ve vakıf işaretlerine dikkat edilerek Kur’an okunduğun-
da vakıf ve ibtida kurallarına uyulmuş olunur. Herhangi bir sebeple vakıf işareti 
olmayan yerlerde durulduğunda okumaya devam etmek için geriden başlamak 
gerekir. Geriden başlarken de anlam ve lafız bütünlüğünü bozmamaya dikkat 
edilmelidir. 

Peygamber Efendimiz, Kur’an tilâvetinde vakıf ve ibtida kurallarına dikkat 
eder, ayet sonlarını vakfederek (durarak) okurdu.6 Dolayısıyla vakıf ve ibtida ku-
rallarına uyarak Kur’an okumak, Peygamberimizin ve sahabenin okuyuş tarzına 
göre Kur'an okumaktır.  

5 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 249.
6 bk. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 29; Ebû Dâvûd, Vitr, 20.

DİNLEYELİM - UYGULAYALIM

Âl-i İmran suresi 7. ayeti, Nahl suresi 90. ayeti ile Ankebut suresi 45. ayetini öğretmeni-
nizden ya da interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz ve bu ayeti kerimeleri öğretme-
ninizin rehberliğinde vakıf ve ibtida kurallarına uygun olarak okuyunuz.

ُهَو الَّـٓذ۪ي اَنَْزَل َعلَيَْك الِْكَتاَب ِمنُْه اٰيَاٌت ُمَْكَماٌت ُهنَّ اُمُّ الِْكَتاِب َواَُخُر 
۪يَن ف۪ي قُلُوبِِهْم َزيٌْغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشابََه ِمنُْه ابْتَِغٓاَء الْفِتَْنةِ  ا الَّ ُمتََشابَِهاٌتۜ فَاَمَّ
اِسُخوَن ِف الْعِلِْم َيُقولُوَن اَٰمنَّا  ۢ َوالرَّ ُ و۪يلَُهٓ اِلَّ اللّٰ

ْ
و۪يلِه۪ۚ َوَما َيْعلَُم تَأ

ْ
َوابْتَِغٓاَء تَأ

ٓ اُو۬لُوا اْلَْلَاِب ٧ ُر اِلَّ كَّ بِه۪ۙ  ُكٌّ ِمْن ِعنِْد َرّبَِناۚ َوَما يَذَّ
اءِ  الَْفْحَشٓ َعِن  َوَينْٰه  الُْقْرٰب  ذِي  َوا۪يَتٓائِ۬  َواْلِْحَساِن  بِالَْعْدِل  ُمُر 

ْ
يَأ  َ اللّٰ اِنَّ 

ُروَن ٩٠ َوالُْمنَْكرِ َواْلَْغِۚ يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
اءِ  لٰوةَ َتنْٰه َعِن الَْفْحَشٓ لٰوةَۜ اِنَّ الصَّ ا اُوِ۫حَ اَِلَْك ِمَن الِْكَتاِب َواَقِِم الصَّ اُتُْل َمٓ

ُ َيْعلَُم َما تَْصَنُعوَن ٤٥ ِ اَْكَبُۜ َواللّٰ َوالُْمنَْكرِۜ َوَلِْكُر اللّٰ
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Vasıl
Vasıl; “birleştirmek, yan yana getirmek, ulaştırmak, kavuşmak” anlamlarına 

gelir. Tecvid ilminde Kur’an okurken bir kelimeyi kendisinden sonra gelen keli-
meye, sesi ve nefesi kesmeden birleştirmeye vasıl denir.7 Ayet sonlarında dur-
maksızın yeni ayete geçmeye de vasıl denilir.8 

Zaman zaman vasıl yapmak Kur’an tilâvetini kolaylaştırır ve ayetlerin akıcı 
bir şekilde okunmasını sağlar. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına göre okuyan 
kimse, aynı zamanda vasılla ilgili kurallara da uymuş olur.

Kur’an’daki Bazı İşaretler 
Kur’an-ı Kerim’de farklı işaretler yer almaktadır. Bu işaretlerin her biri 

Kur’an-ı Kerim tilâvetinin farklı bir özelliğini yansıtmaktadır. Vakıf (durak) işaret-
leri, secde işareti, hizip ve cüz işaretleri bunlardan bazılarıdır.

Vakıf (Durak) İşaretleri
Kur’an-ı Kerim tilâvetinde nerelerde vakfedileceğini (durulacağını) bilmek 

ve usulüne uygun bir tilâvet yapmak, Arapça ve Kur’an kültürüne sahip olmaya 
ve ayetlerin öncesi ve sonrasıyla olan ilişkisini bilmeye bağlıdır. Ancak bu beceri-
lere sahip olmak uzun emek ve çaba gerektiren bir süreçtir. Zamanla bu beceri-
lere tam olarak sahip olmayan  kişilerin sayısının artması ve fetihler sonucunda 

7 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 267.
8 Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s.140.

DİNLEYELİM - UYGULAYALIM

Bakara suresi 155-157. ayetleri ile Burûc suresi 1-9. ayeti kerimeleri öğretmeninizden ya da 
interaktif öğretim materyallerinden dinleyiniz ve ayeti kerimeleri öğretmeninizin rehberliğinde 
vasıl kurallarına uygun olarak okuyunuz.

َواثلََّمَراِتۜ  َواْلَنُْفِس  اْلَْمَواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  َواْلُوِع  اْلَوِْف  ِمَن  ٍء  بَِشْ َوَلَبْلَُونَُّكْم 
َراِجُعوَنۜ ١٥٦  اَِلْهِ  َواِنَّٓا   ِ لِلّٰ اِنَّا  قَالُٓوا  اََصاَبتُْهْم ُمص۪يَبٌةۙ  اَِذٓا  ۪يَن  اَلَّ ابِر۪يَنۙ ١٥٥  الصَّ  ِ َوبَّشِ

اُو۬لٰٓئَِك َعلَيِْهْم َصلََواٌت ِمْن َرّبِِهْم َورَْحٌَة َواُو۬لٰٓئَِك ُهُم الُْمْهَتُدوَن ١٥٧ 

وِجۙ ١ َواْلَوِْم الَْموُْعودِۙ ٢ وََشاهٍِد  َمٓاءِ َذاِت الُْبُ ِ الرَّْحِٰن الرَّح۪يِم        َوالسَّ بِْسِم اللّٰ
َوَمْشُهودٍۜ ٣  قُتَِل اَْصَحاُب اْلُْخُدودِۙ ٤ اَلَّارِ َذاِت الَْوقُودِۙ ٥ اِذْ ُهْم َعلَيَْها ُقُعوٌدۙ 
 ِ ٓ اَْن يُْؤِمُنوا بِاللّٰ ٦ َوُهْم َعٰ َما َيْفَعلُوَن بِالُْمْؤِمن۪نَي ُشُهودٌۜ ٧  َوَما َنَقُموا ِمنُْهْم اِلَّ
ٍء َشه۪يٌدۜ ٩ ِ َشْ ُ َعٰ ُكّ ٰمَواِت َواْلَرِْضۜ َواللّٰ ۪ي َلُ ُملُْك السَّ الَْعز۪يزِ اْلَم۪يِدۙ ٨ اَلَّ
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anadili Arapça olmayan pek çok kişinin Müslüman olması Kur’an tilâvetinde vakıf 
yerlerini gösteren bazı işaretlerin konulmasını zorunlu hâle gelmiştir. 

Vakıf işaretleri alanında ilk çalışma Muhamed bin Tayfur es-Secâvendî (h. 
560/m.1165) tarafından yapılmıştır. Muhamed bin Tayfur es-Secâvendî belirle-
miş olduğu vakıf yerlerinde anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde durulan ye-
rin özelliğine göre   ج ,ز ,ص ,ط, م harflerini kullanmıştır. Zamanla diğer vakıf 

işaretlerini belirten diğer harflerin ilavesiyle vakıf işaretleri son şeklini almış ve 
Müslümanlar arasında yaygınlaşarak kabul görmüştür.

Mushaf'ta bulunan vakıf işaretlerine, Muhammed bin Tayfur es-Secâven-
dî’nin ismine atfen “secâvend” denilmektedir.9 Her birinin bir anlamı olan bu 
vakıf işaretlerini kısaca tanıyalım. 

9 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 258.

*    Fâtiha suresinin ِۙصــَراَط الَّ۪ذيــَن اَْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم  ifadesini müstakil ayet kabul edenler vardır. Bu 

sebeple,  َۙعَلْيِهــْم lafzında durulduğunda geriye dönmeden  يــَن الّ۪ ٓ   َغْيــِر اْلَمْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َوَل الضَّ

kısmından okumaya devam edilir.

Uygulama Vakıf 
Adı

Vakıf 
İşareti

Durmak da geçmek de caizdir, ancak durmak daha uygundur. Caiz Vakıf  ج  
Durmak için şartlar uygundur. Anlam bakımından cümlenin tamamlandığı ve 

cümlelerin birbirinden bağımsız olduğu yerlerde bulunur.
Mutlak Vakıf  ط 

Durmaya izin vardır, ama geçmek daha uygundur. Mücevvez Vakıf  ز  
Nefes yetmediği zaman durulabilir. Geçmek daha uygundur. Murahhas Vakıf  ص 

Anlam bakımından birbirine bağlı olan yerlerde bulunur. Durmak uygun değildir. Zaru-
ret sebebiyle durulursa ibtida kurallarına uygun olarak geriden başlanarak devam edilir. 

“La” ( ل ) işareti ayet sonunda ise geriden alıp devam etmeye gerek yoktur.*
Lâ Vakfı  ال 

Mutlaka durulması (vakıf yapılması) gerekir.
Vasıl (geçiş) yapıldığında anlam bozulabilir.

Lâzım Vakıf  م 
Ayet sonlarında bulunur. Bir konunun bittiğini ve yeni bir konunun başladığını ifade eder. 

Namazda okurken ayn işaretinin olduğu yerde rükûa gitmek daha uygundur. Aşır olarak ter-
cih edilen bölümlerde ayn duraklarını dikkate almak konu bütünlüğü açısından uygun olur.

Ayn  ع 
Durulabilir veya geçilebilir. Geçmek daha uygundur. Sılî  صلي 

Kendisinden önceki durak işaretiyle aynı hükmü sahiptir. Kef ك 
Birbirine yakın yerlerde iki ayrı yere konulan üçer noktadan ibarettir. Bu işaretlerin 
bulunduğu yerlerden yalnız birinde durulabilir. 

 
Örneğin Bakara suresinin ikinci ayetinde ٰۚۛذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب kısmında durul-

duğunda  ِ۪ۚۛفيه bölümünde durulmadan devam edilir.

Muâneka Vakfı ( _ ) ( _ )� ٰذلَِك اْلِكَتاُب َل َرْيَبۚۛ ۪فيِهۚۛ ُهًدى لِْلُمّتَ۪قينَۙ ﴿٢﴾ �
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DİNLEYELİM - UYGULAYALIM

Yûsuf suresi 1-6. ayeti kerimeleri öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerinden 
dinleyiniz ve ayeti kerimeleri öğretmeninizin rehberliğinde secâvendlere dikkat ederek okuyunuz.

Secde İşareti

Kur’an-ı Kerim’de Allah’a (c.c.) secde etmeyi emreden, secde edenleri öven 
ve secde etmekten uzak duranları kınayan onlarca ayet vardır. Peygamber Efen-
dimiz, secde etme ile ilgili ayetlerden bazılarını okuduğu zaman secde etmiş, 
ashabına da secde etmeyi tavsiye etmiştir. Bu nedenle Peygamberimizden nak-
ledilen rivayetler sonucunda bazı ayetlere “secde ayetleri” adı verilmiş. Bu tabir 
zamanla yaygınlık kazanıp benimsenmiştir. Secde ayetlerinde ya doğrudan sec-
de etmek emredilmiş ya da secde etmeyenler kınanmış veya her varlığın Allah’a 
(c.c.) secde ettiğine vurgu yapılmıştır. 10

 Kur’an-ı Kerim’de “on dört” secde ayeti bulunmaktadır. Bu ayetlerin 
geçtiği yerlerde sayfa kenarlarında tezhip ile süslenmiş olan ve içerisinde  

 yazan “secde işareti” bulunur. Bu işaretlerin bulunduğu ayetlere “secde ( َسْجَدةٌ )
ayeti”; ayetler okunduğu veya dinlendiği zaman yapılması vacip olan secdeye de  
“tilâvet secdesi” denilir. 

10 Abdurrahman Çetin, “Tilâvet Secdesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 41, s. 157.

ِ الرَّْحٰمِن الرَّ۪حيِم ِم اللّٰ ِبْ

ا لََعّلَُكْم تَْعِقُلوَن ٢نَْحُن  الٓـٰر۠ تِْلَك ٰايَاُت اْلِكَتاِب اْلُم۪بيِن۠ ١ اِّنَٓا اَْنَزْلَناُه ُقْرٰءنًا َعَرِبيًّ
نَُقّصُ َعلَْيَك اَْحَسَن اْلَقَصِص ِبَمٓا اَْوَحْيَنٓا اِلَْيَك ٰهَذا اْلُقْرٰاَنۗ َواِْن ُكْنَت ِمْن َقْبِل۪ه لَِمَن 
ْمَس  َوالّشَ َكْوَكًبا  َراَْيُت اََحَد َعَشَر  ي  اِّن۪ يَٓا اَبَِت  ِلَبيِه  َقاَل يُوُسُف  اِْذ   ٣ اْلَغاِف۪ليَن 
َواْلَقَمَر َراَْيُتُهْم ۪لي َساِج۪ديَن ٤ َقاَل يَا ُبَنّيَ َل تَْقُصْص ُرْءيَاَك َعٰلٓى اِْخَوتَِك َفَي۪كيُدوا 
ْيَطاَن لِْلِْنَساِن َعُدّوٌ ُم۪بيٌن ٥ َوَكٰذلَِك يَْجَت۪بيَك َرّبَُك َويَُعّلُِمَك ِمْن  لََك َكْيدًاۜ اِّنَ الّشَ
َها َعٰلٓى اَبََوْيَك ِمْن  تَْأو۪يِل اْلََحا۪ديِث َويُِتّمُ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعٰلٓى ٰاِل يَْعُقوَب َكَمٓا اَتَّمَ

َقْبُل اِْبٰر۪هيَم َواِْسٰحَقۜ اِّنَ َرّبََك َع۪ليٌم َح۪كيٌم۟ ٦
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Hz. Ömer’in (r.a.) oğlu ve âlim bir sahabi olan Abdullah b. Ömer (r.a.), Pey-
gamber Efendimizin secde ayetleri ile ilgili uygulamasını (sünnetini) anlatırken 
“Resulullah, içerisinde secde ayeti olan sureyi okur, (ayetler geldikçe) secde ederdi, 
biz de secde ederdik...” 11 demektedir.

Hizip, Cüz İşaretleri

Kur’an-ı Kerim, Mushaf hâline geldikten sonra tarihî  süreçte Mushaf içe-
risinde şekil olarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin başında 
Kur’an-ı Kerim’in cüzlere, cüzlerin de hizip adı verilen bölümlere ayrılması gelir.

Kur’an-ı Kerim, altı yüz sayfa civarındadır.  Kur’an sayfala-
rı ortalama yirmişer sayfalık bölümler hâlinde otuz bölüme ayrılmış-
tır. Bu bölümlerin her birine cüz adı verilir. Her cüzün ilk sayfasında 

 şeklindeki tezhiplerle süslü ve içerisinde numarasının yazılı olduğu özel (اَْلُجْزءُ ) 
bir işaretle gösterilir..

Kur’an cüzleri kendi içerisinde dört bölüme ayrılır. Bu bölümlere 
 “hizip” adı verilmiştir. Hizipler, genelde beşer sayfalık küçük bölümler hâlinde-

dir. Hizipler, (اْلِحزُب) şeklindeki tezhiplerle süslü ve içerisinde numarasının ya-

zılı olduğu özel bir işaretle gösterilir. 

11 Buhârî, Sücûdu’l-Kur’an, 8, 9, 12; Müslim, Mesâcid, 103.

OKUYALIM - UYGULAYALIM

Evinizde ya da öğretmeninizin rehberliğinde okulunuzun uygulama 
mescidinde secde ayetlerinden bazılarını okuyarak tilâvet secdesinin uy-
gulanması ile ilgili hükümlere dikkat ederek tilâvet secdesini uygulayınız.

َوَلُ  َويَُسّبُِحونَُه  ِعَباَدتِه۪  َعْن  وَن  يَْسَتْكِبُ َل  َرّبَِك  ِعنَْد  ۪يَن  الَّ اِنَّ 
(A’râf suresi, 206. ayet.)  يَْسُجُدوَن ٢٠٦

ُيتْٰل  اَِذا  َقبْلِه۪ٓ  ِمْن  الْعِلَْم  اُو۫تُوا  ۪يَن  الَّ اِنَّ  تُْؤِمُنوۜا  َل  اَْو  بِه۪ٓ  اِٰمُنوا  قُْل 
(İsrâ suresi, 107. ayet.)  داًۙ ١٠٧ وَن لِْلَذْقَاِن ُسجَّ َعلَيِْهْم َيِرُّ

(Necm suresi, 62. ayet.)  َواْعُبُدوا ٦٢ ِ فَاْسُجُدوا لِلّٰ
(İnşikâk suresi, 21. ayet.)  َواَِذا قُرَِئ َعلَيِْهُم الُْقْراُٰن َل يَْسُجُدونَۜ ٢١
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Kur’an’ın cüz ve hiziplere ayrılması; onun bir düzen içinde okunmasını, takip 
edilmesini, ezberlenmesini ve tekrar edilmesini kolaylaştırır. Bunun yanıda cüz 
ve hizipler, bireysel  okumalarda ve hafızlık çalışmalarında belirli bir sistem takip 
edilmesi açısından da kolaylık sağlar.

Ramazan aylarında Teravih namazlarında cüzler esas alınır ve her akşam bir 
cüz okunarak hatimle teravih namazı kılınır. Böylece her rekatta bir sayfa oku-
mak suretiyle bir akşamlık teravih namazında, bir cüz bitirilmiş olur. Hafızlığını 
tekrar etmek isteyenler de her gün bir ya da birkaç cüz veya hizip okurlar. 

Kur’an Okuma Biçimleri: Tertil (Tahkik), Tedvir, Hadr
Kur’an-ı Kerim, kendine özgü fonetiği (ses yapısı) ve okunuşu olan bir kitap-

tır. Kur’an okumanın manevi bir hazzı, doyumsuz bir lezzeti ve dinleyenleri hay-
ran bırakan kendine has bir musikisi vardır. Kur’an’ın gönülleri ve zihinleri aydın-
latan yönü, onun daha özenli, titiz ve usulüne uygun olarak okunmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Kur’an-ı Kerim tilâvetinde gelişigüzel ve ölçüsüz bir okuyuş tarzı ortaya koy-
mak; sesin ve lafızların ahengini ortadan kaldırır, tilâvetten elde edeceğimiz ma-
nevi hazzı ve edebî güzelliği gölgeler. Bu nedenle tilâvet esnasında okuma hızını 
belirli ölçülere göre yapmaya, bu ölçüler için belirlenen kurallara uymaya dikkat 
edilmelidir. Kur’an tilâvetinde medleri, gunne ve idgamları okuyuş hızına göre 
ayarlamaya özen gösterilmelidir.

Kur’an tilâvetinde okuyuş hızı esas alındığında üç tür tilâvet şekli ortaya çı-
kar. Kur’an okumak isteyen kimse, Kur’an’ın okunduğu yere ve zamana göre bu 
üç tür okuyuştan herhangi birini tercih edebilir.  Kur’an tilâvetinde uygulanan 
okuma şekilleri şunlardır: Tertil (Tahkik), Tedvir ve Hadr.

Tertil (Tahkik)
Tertil (tahkik), harflerin hakkını vererek ağır ağır ve tane tane okumaktır. 

Tertil tarzı hız bakımından Kur’an’ı en ağır okuyuş şeklidir. Tertil okuyuş aynı za-
manda Kur’an-ı Kerim’in de üzerine vurgu yaptığı bir okuyuş tarzıdır. 12

Kur’an tilâvetinde her harfi mahreçlerine ve sıfatlarına dikkat ederek med-
leri yerli yerinde uzatarak okumaya; ihfa, izhar, iklab, gunne ve idgam gibi tecvid 
kurallarını en güzel şekilde uygulamaya ve okuyuşu güzelleştirmede gereken 
hassasiyeti göstermeye tertil (tahkik) denir. Ancak bu okuyuş şeklinde tecvid 

12 bk. Furkan suresi, 32. ayet; Müzzemmil suresi, 4. ayet.

Mushaf; kelime anlamı itibariyle “bir araya getirilip bağlanmış yazılı sayfalar” an-
lamına gelir. Diğer yandan Mushaf; Hz. Ebubekir (r.a.) döneminde cem edilerek (topla-
narak) kitap haline getirilen Kur’an-ı Kerim nüshasının, Hz. Osman döneminde çoğaltıl-
ması ile oluşan hâline ya da Kur’an-ı Kerim’in iki kapak hâline getirilmiş şekline denir. 

(Mehmet Emin Maşalı, “Mushaf” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 31, s. 242-248.)
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kurallarını uygulamada aşırıya giderek harekeleri uzatmak, sakin harfe hareke 
vermek (tahrik), harekeli harfi sakin olarak okumak (iskân) ve harflerin arasında 
sekte yapmak gibi hatalara düşmemek gerekir.

Tertil (Tahkik) okuyuş tarzı öğretim (talim) çalışmalarında, manayı düşün-
mek, tefekkür ve anlama amaçlı gibi okuyuşlarda tercih edilir.

Tedvir
Sözlükte "döndürmek, çevirmek" anlamına gelen tedvir, Kur’an’ı tertil ile 

hadr arasında “orta bir hızda” okumaktır. 

Tedvir okuyuş tarzı, namazlarda, cüz, sure,  hatim ve mukabele okumaların-
da tercih edilir.

Hadr
Hadr sözlükte; “süratli ve çabuk olmak”  anlamına gelir.  Kur’an-ı Kerim tilâ-

vetinde ise tecvid kuralarına uygun olarak tilâveti hızlı bir şekilde icra etmeye 
“hadr usulü okuma" denilir.

Kur’an-ı Kerim’i tecvidli okumak vaciptir. Bu nedenle hadr okuyuş tarzından 
daha hızlı bir şekilde kuralsız ve gelişi güzel bir şekilde Kur’an tilâveti yapmak 
caiz değildir. Böyle bir okuyuş, harflerin mahreç ve sıfatlarına dikkat edilmeme-
sine, kelimelerin ve hecelerin birbirine karışmasına, sesin ve lafızların ahenginin 
bozulmasına sebep olur. Oysa ki Kur’an tilâvetinde asıl olan, Kur'an'ın gönderiliş 
amacına ve usulüne uygun olarak dengeli ve ahenkli bir okuyuş ortaya koymak 
ve onu hayata aktarmaktır.  

Kur’an-ı Kerim  “tahkik” üzere tilavet edildiği zaman;

• Medd-i tabiî bir elif; medd-i muttasıl, medd-i munfasıl ve medd-i lazım dört elif 
miktarı uzatılarak okunur.

• Medd-i ârız bir-dört elif; medd-i lîn ise lazımî sükun iki-üç elif, arızî sükun ise 
bir-dört elif miktarı uzatılarak okunur.

• Gunne ve idgamlar azami ölçülerinde uygulanır.

(Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 307-308.)

• Kur’an-ı Kerim  “tedvir” üzere tilavet edildiği zaman;

• Medd-i tabiî bir elif; medd-i muttasıl ve medd-i munfasıl üç elif; medd-i lazım 
dört elif miktarı uzatılarak okunur.

• Medd-i ârız bir-üç elif; medd-i lîn ise  lazımî sükun iki-üç elif, arızî sükun ise 
bir-üç elif miktarı uzatılarak okunur.

• Gunne ve idgamlar normal ölçülerinde uygulanır.

(Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 308-309.)
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Tilâvette tertil, tedvir ve hadr usullerinden birisi tercih edilebilir; kişi tilâvet 
edilen yere ve zamana göre istediği tarzı seçebilir. Ancak seçilen tarzın kuralla-
rına uyulmalı; medlerde, gunne ve idgamlarda bir denge ve ahenk olmalı; müm-
kün olduğunca tilâvet baştan sona aynı tarz ile yapılmalı; bir ayet tahkik üzere, 
bir başka ayet tedvir üzere, diğer bir ayet de hadr üzere ya da karışık bir şekilde 
okunmamalıdır. 

Hadr okuyuş tarzı, hafızlık çalışmalarında, talebenin hocasına ezberini arz 
etmesinde ve yer yer teravih namazlarında tercih edilir.

Hatalı Okuyuş (Lahn)
Lahn sözlükte; “name, ezgi, okurken ya da konuşurken hata etmek, doğru 

olandan sapmak, bir şeye meyletmek” anlamlarına gelir.

Kur’an tilâvetinde ise harflerin zat ve sıfatlarında hata yapma, tecvid kural-
larına riayet etmeme, harekelere dikkat etmeme gibi nedenlerle ortaya çıkan 
hatalı okuma şekline lahn denir.

Kur’an-ı Kerim 
tilâvetinde asıl olan; 
onu doğru, düzgün 
ve hatasız okuyarak 
manayı bozan hatala-
ra düşmemektir. Tilâ-
vette hata yapmamak 
için tecvid kurallarını, 
özellikle de harflerin 
mahreç ve sıfatlarını 
iyi kavramak gerek-
mektedir. Bunlar iyi 
kavranmadığı zaman 
usulüne uygun bir 
tilâvet yapmak müm-
kün olamamaktadır. 
Tecvid ilminde lahn 
ikiye ayrılır:

• Kur’an-ı Kerim  “hadr” üzere tilavet edildiği zaman;

• Medd-i tabiî ve medd-i munfasıl bir elif;  medd-i muttasıl iki-üç elif; medd-i 
lazım ise dört elif miktarı uzatılarak okunur.

• Medd-i ârız bir elif; medd-i lîn ise lazımî sükun iki-üç elif, arızî sükun ise bir elif 
miktarı uzatılarak okunur.

• Gunne ve idgamlar normal ölçülerinde uygulanır.
(Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 309-310.)

Hatalı Okuyuş (Lahn)

Lahn-i Hafî

Harfin yapısında oluşan 
hata

Harekede oluşan hata

Sükunda oluşan hata

Lahn-i Celî
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 Lahn-i Celî (Açık Hata): Kelimenin yapısına (lazımî sıfatlar)  ilişkin ha-
talardır. Kelimeleri oluşturan herhangi bir harfin mahrecinde, sıfatında, hareke 
veya sükûnunda yapılan hataya lahn-i celî denir. Lahn-i celî, dinleyenlerin de fark 
edebileceği türden hatalardır. Bu hatalar ister anlamı bozsun isterse bozmasın 
lahn-i celî olarak kabul edilir. Bu nedenle Kur’an tilâvetinin bu hatalardan koru-
nacak şekilde geliştirilmesi  vaciptir.13

Lahn-i Hafî (Gizli Hata):  Kelimenin yapısına (mahreç, sıfat ve harekeye)  
ilişkin olmayan, harflerin geçici özellikleri (ârizî sıfatlar) ile ilgili hatalardır. Ke-
limenin yapısını bozmayan, tecvid kurallarını ya eksik uygulamaktan ya da hiç 
uygulamamaktan kaynaklanan hatalardır. Ancak tecvid kurallarını bilenlerin fark 
edebileceği türden hatalar olması nedeniyle bu hatalara lahn-i hafî denir. 

Lahn-i hafî yapmamak için tecvid kuralları iyi kavranılmalı, tilâvette özenli 
olunmalı ve düzenli olarak talim çalışması yapılmalıdır. Bu hatalar, anlamı ister 
bozsun isterse bozmasın tilâvetin akıcılığına, manevi hazzına ve bereketine göl-
ge düşürür. Bu nedenle Kur’an tilâvetinde hatasız bir okuyuş gerçekleştirmek 
vaciptir.14

13 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 328.
14 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 329.

Lahn-i celî üç şekilde oluşur:

1. Harfin yapısında oluşan hata: Bir harfi mahreç veya sıfatına dikkat etmeden başka bir harf 
gibi telaffuz etmek; peltek harfi keskin okumak, elif ile ayn harfinin mahrecini karıştırmak,  veya 
medd-i tabiîyi uygulamamaktan dolayı oluşan hatadır. 

Örnek:  ََّذل kelimesini ََّزل şeklinde; 

;şeklinde َحَلَق kelimesini َخَلَق 

يَن   الّ۪ ٓ ;şeklinde َوَل الظَّٓالِّيَن lafzını َوَل الضَّ

  ِ ِ lafzını اَْلَحْمُد ِلّٰ ;şeklinde اَْلَحْمُد ِرالّٰ

.şeklinde okumak َقَتَل kelimesini  َقاَتَل  

2. Harekede oluşan hata: Harfin harekesini değiştirmek ya da harekeli harfi sakin okumaktır. 

Örnek: ِ ُ lafzını اَْلَحْمُد ِلّٰ ;şeklinde اَْلَحْمُد ِلّٰ

;şeklinde اَْنَعْمِت َعَلْيِهْمۙ ya da اَْنَعْمُت َعَلْيِهْمۙ lafzını اَْنَعْمَت َعَلْيِهْمۙ 

َ َوالَّ۪ذيَن ٰاَمنُواۚ  ُ َوالَّ۪ذيَن ٰاَمنُواۚ lafzını يَُخاِدُعوَن الّٰ .şeklinde okumak يَُخاِدُعوَن ِلّٰ

3. Sükûnda oluşan hata: Sakin bir harfe hareke vermektir.

Örnek:  اَْلَحْمُد kelimesini lam harfine esre harekeke vererek اَِلَحْمُد şeklinde;

.şeklinde okumak َلْم َيِلِد َوَلْم يُوَلِد  lafzını َلْم َيِلْد َوَلْم يُوَلْدۙ  
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Kur’an Tilâveti ve Kıraat ilmi ile ilgili Temel Kavramlar
Kur’an tilâveti ve kıraat ilmi; belirli ilke, yöntem, teknik, kural ve kav-

ramlara dayanan, özel bir emek, gayret ve uzmanlık gerektiren, üzerinde 
onlarca eser yazılan özel bir alandır. Bu alan, hem Kur’an-ı Kerim’in metni-
nin yapısından hem de onun manevi özelliğinden beslenerek oluşmuştur.  
İslam âlimleri Kur’an tilâveti ve kıraat ilmiyle ilgili bazı kavramlar geliştirmiş ve 
bu kavramlardan bazıları süreç içerisinde birbiriyle yakından ilişkili birer alt di-
siplin hâline gelmiştir. 

Kur’an tilâveti ve kıraat ilmiyle ilgili kavramlardan bazıları şunlardır:

Fem-i muhsin

 Kur’an kıraatinde rivayet (nakil) esastır. Cebrail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’i, Al-
lah’tan (c.c.) aldığı gibi Peygamber Efendimize öğretmiş; Peygamberimiz de onu 
kendisine öğretildiği şekliyle ashabına okumuş ve öğretmiştir.15

Mushaf'ta yazılı olan Kelamullah’ın (Allah’ın sözü) tecvid kurallarına riayet 
edilerek öğretilmesi, öğrenilmesi ve okunabilmesi, ancak ağız (müşâfehe) yoluy-
la mümkün olabilmektedir. Kur’an öğretimi, “hoca merkezli”, uygulamaya dayalı, 
öğreticinin rehberliğini esas alan ve bir o kadar da “hoca-talebe” işbirliğini zo-
runlu kılan bir mahiyete sahiptir. Kur’an öğretiminde diğer unsurlar (program, 
öğretim materyali, öğretim ortamları vb.) ikincil öneme sahiptir. 

Kur’an-ı Kerim öğretimi (talim) özel uzmanlık gerektiren bir alandır. Kur’an 
öğretiminde başarı, öğreticinin yeterliliği ve öğretme becerileri ile yakından ilgi-
lidir. İyi bir Kur’an öğretimi; harflerin mahreçlerinin, sıfatlarının ve tecvid kural-
larının tam olarak kavratılmasıyla, daha doğrusu mahir bir hocanın rehberliğiyle 
mümkün olabilir. Bu nedenle Kur’an öğretiminde mahir olan bir öğreticinin en 
önemli vasfı “fem-i muhsin“ olmasıdır. 

15 Nazif Yılmaz, Kur’an-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim?, s. 49.

Kur’an öğretiminde “fem-i 
muhsin“ sahibi bir öğretici 
oldukça önemli bir yere 

sahiptir.

Lahn-i hafî iki şekilde oluşur:
1. İhfa, izhar, idgam, iklab veya gunneyi ya eksik yapmak ya da terk etmek; ince harfleri kalın, 

kalın harfleri ince okumak; medleri ya gereği kadar uzatmamak ya da gereğinden fazla uzatmak-
tan kaynaklanan hatalar.

2. Ra harfindeki tekrir sıfatını, nun ve mim harflerindeki gunneleri eksik ya da veya fazla 
yapmaktan kaynaklanan hatalar.
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Farsça fem (ağız) ve Arapça muhsin (iyilik eden, yaptığı işi iyi yapan) kelime-
lerinin birleşiminden oluşan fem-i muhsin kavramı; “iyi, güzel, yetkin, usta ağız” 
anlamına gelir. Tecvid ilminde ise Kur’an öğretiminin inceliklerini bilen, harflerin 
mahreç ve sıfatlarına vakıf, tecvid kurallarını iyi özümsemiş, tilâveti mükemmel, 
iyi bir okuyucu ve okutucu olan hocaya fem-i muhsin denir.

Mehâric-i hurûf

Mahreç (اَْلَمْخــَرُج) sözlükte; “çıkış yeri” anlamına gelen bir kelimedir. Tecvid 

ilminde ise “ağzın belirli bir bölgesinde harfin sesinin çıktığı yer” olarak isim-

lendirilir. Mahrecin çoğulu "mehâriç"tir (اَْلَمَخــاِرُج). Mehâricu’l-hurûf (َمَخــاِرُج 

.da harflerin çıkış yeri anlamına gelir (اْلُحــُروِف

 Kur’an harfleri, ana mahreç bölgeleri kabul edilen, boğaz, dil (diş-damak) ve 
dudak bölgelerinden çıkar.

Herhangi bir harfin mahreci belirlenirken o harf, sa-
kin ya da şeddeli olarak alınır ve başına harekeli bir hem-
ze getirilerek okunur. 16

Mehâric-i hurûf ile birlikte ele alınan bir başka kav-
ram da tashih-i hurûf kavramıdır. Kur’an harflerinin doğru 
telaffuz edilmesi, Kur’an öğretiminin en önemli amaçlarından birisidir. Bu durum 
aynı zamanda kıraat ilminin de önemle üzerinde durduğu bir konudur. Harflerin 
yanlış telaffuz edilmesi anlamın değişmesine, dolayısıyla da Allah’ın muradının 
(kasdettiği şey) tam olarak anlaşılamamasına sebep olur. Kur’an-ı Kerim’in in-
dirildiği gibi okunması ilahî bir emirdir.17 Kur’an öğretiminde sık sık başvurulan 
metotlardan birisi de harf talimi yapmaktır. Tashih-i hurûf çalışması olarak ad-
landırılan bu metot, Kur’an harflerinin mahreçlerine ve sıfatlarına uygun olarak 
doğru bir şekilde telaffuz edilmesini hedeflemektedir. Harflerin doğru telaffuz 
edilmesi de düzenli olarak öğretici rehberliğinde bireysel veya grup hâlinde ya-
pılacak harf talimi çalışmalarıyla mümkün olabilir. 

Harf taliminde; her bir harf mahreçlerinden önce harekelerle (üstün, esre, 
ötre) sonra da sırasıyla cezim, şedde ve medlerle birlikte telaffuz edilmelidir. 
Her bir harf, öğreticiden/okuyucudan sonra öğrenciler tarafından bireysel ola-
rak veya koro hâlinde tekrar edilmelidir.

16 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 93; Demirhan Ünlü, Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi, s. 59.
17 bk. Kıyâme suresi 18. ayet.

اَْب- ِاْب- اُْب

 اَبَّ -ِابَّ -اُبَّ

باَ-ي۪ب- بُو - اُبََّب- ِب- ُب - ِابَّ اَبَّ  اَْب –ِاْب- اُب
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Tilâvet 

Sözlükte “okumak, tâbi olmak” anlamına gelen tilâvet; bir kelimeyi özellikle 
de Kur’an-ı Kerim’i okumayı ifade eder. Tilâvet; Kur’an-ı Kerim’i okumayı,  emir 
ve yasaklarına uymayı; tavsiye, teşvik ve ikazlarını dikkate almayı; onunla hayatı-
mıza yön vermeyi ifade ettiği gibi onun manasını anlamayı, ondan öğüt ve ibret 
almayı da ifade eder. Tilâvet aynı zamanda,  “Kur’an-ı tecvid ve tertîl üzere çok 
titiz, itinalı ve anlamını dikkate alarak düzenli bir okuma şekli” anlamına geldiği 
gibi18 ezberden okuma anlamı da gelir. Çünkü hem Peygamberimiz (s.a.v) hem 
de sahabe ellerinde bugünkü anlamda bir Mushaf olmadığı için Kur’an-ı ezber-
den  okumuştur.19

Tilâvet kavramı Kur’an-ı Kerim’de geçen kavramlardan birisidir. “Şüphesiz, 
Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiği-
miz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etme-
yecek bir ticaret umabilirler.”20 mealindeki ayette  Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’i 
özenli bir şekilde tilâvet edenlerden övgüyle bahseder.

Kıraat

Sözlükte “ sesli veya sessiz, nağmeli veya nağmesiz okumak, tilâvet etmek, 
telaffuz etmek, bir araya getirmek, toplamak” anlamına gelen kıraat, Arapça 

“ka-ra-e” (ََقــَرأ) kelimesinden türeyen “kelimelerin bir kısmının diğer bir kısmı-

na katılıp eklenmesi anlamına” gelen bir kavramdır. Kur’an (ُقــْرٰاٌن) kelimesinin 

de buradan türediği kabul edilir.21 Kıraat, harflerin bir araya gelmesiyle oluşan 
kelimeleri, kelimelerin oluşturduğu cümleleri okumak anlamına da gelir. Kıraat, 
Kur’an-ı Kerim’i tecvid ilminin kurallarına uygun olarak belirli bir ahenk üzere 
okumak şeklinde tanımlanabilir.22 Kıraat, bir yandan “Kur’an tilâvet etmeyi, oku-
mayı” ifade ederken, diğer yandan da Peygamber Efendimiz ve sahabilerden 
nakledilen rivayetlere dayanarak  Kur'an'ın okunuş özelliklerini ifade eder.

Kıraat ilmi de Kur’an-ı Kerim lafızlarının özelliklerini, bu la-
fızların okunuşlarıyla ilgili incelikleri ve lafızların okunuşlarında 
ortaya çıkan farklılıkları inceleyen ilim dalı olarak tanımlana-
bilir. 23 

18 Abdurrahman Çetin, “Tilâvet” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 41, s. 155.
19 Yavuz Fırat, Kıraat Tertîl ve Tilâvet Kavramlarının Anlamsal Araştırma ve Karşılaştırması, s. 267.
20 Fâtır suresi 29. ayet. Ayrıca bk. Bakara suresi 21. ayet.
21 Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 25, s. 426.
22 Yavuz Fırat, Kıraat Tertîl ve Tilâvet Kavramlarının Anlamsal Araştırma ve Karşılaştırması, s. 262-266.
23 Yavuz Fırat, Kıraat Tertîl ve Tilâvet Kavramlarının Anlamsal Araştırma ve Karşılaştırması, s. 271; 
Abdülhamit Birışık,  “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 25, s. 426.
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Kâri

Genel olarak “Kur’an tilâvet eden, okuyan kişi” anlamına gelen kâri, İslam 
tarihinde “Kur’an’ın edâ keyfiyetini; Kur’an lafızlarını özellikleri ve okunuş ince-
likleriyle bilen kişi” için kullanılan bir kavramdır. Bu yönüyle kâri, en az üç farklı 
kıraat (okuyuş) tarzını uygulayan kişi anlamında da kullanılır.24 Kâri kelimesinin 
çoğulu “kurrâ”dır.

Dudak talimi

Kur’an tilâveti esnasında dudakların belirli usul ve kurallara göre hareket 
etmesine, dudakların harflerin harekeli veya sakin oluşuna göre şekil almasına 
tecvid ilminde dudak talimi denir. Kur’an tilâvetinde kârinin (okuyucu) dudak 
hareketleri, onun mahir (uzman) bir okuyucu olup olmadığı konusunda fikir verir. 
Kur’an tilâvetinde dudak talimi kıraatin adabındandır.25

24  Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 25, s. 426-427.
25 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 311; Yavuz Fırat, Kur’an Tilavetinin Kuralları, s. 140.

Fetha (üstün) ve kesra (esre) 
harekede dudaklar normal, tabiî 

bir haldedir. (َنَصــَر  -  ۪فيــِه)

Damme (ötre) hareke ile vav (و) 
harfinde dudaklar öne doğru topla-

narak uzatılır. (َيُضرُّ -  يَُوْســِوُس)

Sakin harflerde dudaklar her 
zaman önceki harfin harekesine 

göre şekil alır. (ــْم ــُد - ُكْنُت ( اَْلَحْم

İdgamlı veya şeddeli harfler-
de dudaklar sonraki igdam edilen 
harfin harekesine göre şekil alır.

( ــْرْه - َلُتْســَئُلنَّ (َوَمــْن نَُعّمِ

(Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 312-316)

Eda: Sözlükte “yerine getirme, borç ödeme” anlamlarına gelen eda; Kur’an kıraatinde 
“tilâvet esnasında harflerin hakkını vererek gereği gibi okumak”  ya da “Kur’an öğretiminde 
hocanın öğrettiği şekilde lafızları tekrar etmek ve bunları öğretildiği şekil üzere okumak”  
gibi anlamlara gelir.

(Nazif Yılmaz, Kur’an-ı Kerim’i Nasıl Öğretelim? s. 54.)

Kıraat ilmi okuyuş özellikleri ve okuyuşların kıraat imamlarına dayandırılma biçimleri 
açısından üç bölümde ele alınır.

• Aşere: Yedi imama (Kıraat-i seb’a) üç imam daha ilave edilmesiyle oluşan on kıraat ima-
mının (kıraat-i aşera) okuyuşlarını ve bunların uygulama şekillerini ortaya koyan öğretim 
metoduna denir.

• Takrib: On kıraat imamı, her imamın iki râvisinin okuyuşlarını ve bunların uygulama şekil-
lerini ortaya koyan öğretim metoduna denir.

(Nihat Temel, “Kıraat ve Tecvid İlmine Ait Eserlerin Sistematiği”, 

Kıraat ilmi ve Problemleri, s. 275.)

Kıraat ve tilâvet 
kavramlarının 

benzer ve farklı 
yönlerini tespit 

ediniz.
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Temsilî okuma

Kur’an tilâvetinde okunan yerin anlamının okuma üzerinde önemli bir yeri 
vardır. Bu nedenle tilâvet esnasında sesin manaya göre vurgulanması, yükseltil-
mesi veya alçaltılmasına temsilî okuma denir.26  Herhangi bir edebî metni nasıl 
okurken yer yer vurgu yapma, sesi yükseltme veya alçaltma okunan metni daha 
anlamlı kılıyorsa, Kur’an tilâvetinde de durum böyledir. Ancak temsilî okumada 
istenilen sonucun elde edilebilmesi Arapçanın dil yapısının inceliklerinin, tecvid 
kurallarının,  ayetlerin anlamlarının bilinmesine ve düzenli talim çalışması yap-
maya bağlıdır. 

Raf-u savt ve hafd-u savt

Kur’an tilâveti esnasında hak ve hakikati açıklayan, Hakk’ın ve haklının söz-
lerinin yer aldığı, Rabb'imizin emirlerinden bahseden, müjde, mükâfat ve rah-
met ayetlerinin geçtiği yerlerdeki bazı kelime, cümle ve ayetleri okurken sesin 
yükseltilmesine raf-u savt (sesin yükseltilmesi) denir. Aynı şekilde dua ve istiğ-
farların bulunduğu bölümler ile batıla ait sözlerin geçtiği bazı kelime, cümle ve 
ayetleri okurken sesin alçaltılmasına da hafd-u savt (sesin alçaltılması) denir.27

İmam, râvî ve tarîk

Kıraat ilminde otorite olan, yedi (kıraat-i seb’a) veya on (kıraat-i aşera) kıra-
atin kendilerine nispet edildiği kişilere Kur’an ilimleri alanında imam adı verilir. 
Her bir kıraat imamının kıraatini aktaran ve aktardığı rivâyeti uygulamada uzman 
olan kişiye de râvî denir. Kıraat imamlarının pek çok râvîsi olmakla beraber her 
imamın iki râvisi meşhur olmuştur. Bu ravîlerin kendi hocaları olan kıraat ima-
mından öğrendikleri (talim ettikleri) kıraat farklarını içeren rivâyetlerin, onların 
talebeleri aracılığıyla silsile yoluyla rivâyet edilmesine de tarîk denir.28

26 Yavuz Fırat, Kur’an Tilavetinin Kuralları, s. 143-144.
27 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 323-325.
28 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 285-286.

İmam Âsım

- Âsım Kıraati

Hafs

 (İmam Âsım’ın Talebesi)

- Hafs Rivâyeti

Ezrak

(Hafs’ın Talebesi)

- Ezrak Tariki
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Kıraatlar ve Kıraat İmamları

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Dönemi'nde hem ezberlenmiş hem de va-
hiy kâtipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine yazılmıştır. Yemâme Savaşı, 
Kur’an’ın toplanıp kitap (Mushaf) hâline getirilmesinde önemli bir yere sahiptir. 
Bu savaşta pek çok kurrâ ve hafız sahabinin şehit olması başta Hz. Ömer (r.a.) 
olmak üzere sahabenin ileri gelenlerinde endişe ve tedirginliğe sebep olmuştur. 
Buradan hareketle, Hz. Ebu Bekir (r.a.) Dönemi'nde Kur’an ayetleri iki kapak ara-
sında toplanarak Mushaf hâline getirilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim, Hz. Osman (r.a.) Dönemi'nde bu Mushaf esas alınarak ve kıra-
at farklılıkları gözetilerek çoğaltılmıştır. Bu çalışmalarda ihtilaf edilen konularda 
Kureyş lehçesi esas alınmıştır. Kur’an’ın toplanması ve çoğaltılması çalışmaların-
da Kur’an ve kıraat bilgisine sahip olan âlim ve kurrâ sahabilerden yararlanılmış-
tır.29 Çoğaltılan nüshalar; Mekke, Medine, Kûfe, Basra ve Şam gibi belirli İslam 
merkezlerine gönderilmiştir. Çoğaltılan nüshalarda harflerin noktasız ve hareke-
siz oluşu farklı kıraatlerin okunmasına imkân sağlamaktaydı. 

Fetihler sonucu İslam’ın değişik bölgelere yayılması sonucunda âlim sahabi-
ler, o beldelerde İslam’ı tebliğ etmek, yeni Müslüman olan halka İslam’ı öğret-
mek üzere yola koyulmuşlar, gittikleri yerleri ilim merkezi hâline getirmişlerdir. 

Sahabe, Peygamberimizin vefatından sonra Kur’an kıraatine ve kıraat farklı-
lıklarına önem vermiş ve Kıraat ilminin İslamî ilimler alanında ortaya çıkan ilk ilmî 
disiplin olmasına öncülük etmişlerdir. Medine, Mekke, Kûfe, Basra ve Şam gibi 
şehirler başta Kıraat ilimleri olmak üzere diğer İslamî ilimlerin doğup geliştiği 
mekânlar olmuştur. Kıraat farklılıklarını öğreten ve uygulayan imamlar da ağır-
lıklı olarak bu şehirlerde ortaya çıkmıştır. 30

Kur’an tilâvetini kolaylaştıran en önemli ruhsatlardan birisi Peygamber Efen-
dimizin, Kur’an-ı Kerim’in “yedi harf” üzere nazil olduğunu beyan eden açıklama-
sıdır.31  Bu ruhsat, aynı zamanda farklı kıraatlerin hem dayanağı hem de meşrui-
yet kaynağı olmuştur. 

29 Abdülhamit Birışık, “Kıraat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 25, s. 427.
30 Yavuz Fırat, Kur’an Tilavetinin Kuralları, s. 11.
31 bk. Buhârî, Fezâilu’l-Kur’an, 5.

Kur’an-ı Kerim’deki kıraat farklılık nedenleri; 

• Hareke ve sükûn farklılıkları, 

• Med (harfleri uzatarak okuma) ve kasr (kısa okuma) uygulama farklılıkları,

• İdgam ve imale uygulama farklalılıkları, 

• Harflerin kalın veya ince okunması ile ilgili farklılıklar,

• İsimlerin tekil (müfred), ikil (tesniye), çoğul (cemi), eril (müzekker), dişil (müennes) ola-
rak farklı okunmasıyla ortaya çıkan farklılıklar,

• Fiillerin mazi, muzari veya emir kipi olarak okunmasıyla ilgili farklılıklar,

• Noktalama ile ilgili farklılıklar gibi şekillerde karşımıza çıkar.
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Tabiîn ve tebe-i tabiîn de sahabe gibi Kur’an’ın okunmasına ve okutulmasına 
önem vermiştir. Bunlardan hayatını Kur’an’a vakfeden, onun okunması ve anla-
şılması için gece gündüz çaba sarf eden âlimler yetişmiştir. Çoğunluğu hicri II. 
asırda yaşayan ve bulundukları yerlerde Kur’an kıraati ve öğretiminde otorite 
olarak kabul edilen bu âlimler “Kıraat İmamları” olarak tanınmıştır.

Hicri IV. asırda Ebû Bekir bin Mücahid tarafından yazılı olarak bir araya ge-
tirilen “yedi kıraat”a (kıraat-ı seb’a), daha sonra üç kıraat imamının okuyuşu da 
eklenmiştir. Böylece mütevatir kıraatların sayısı on olarak tespit edilmiştir ve bu 
mütevatir kıraatlara “kıraat-ı aşere" (on kıraat) adı verilmiştir.

Kıraat âlimleri genellikle bu on kıraatı sahih kabul etmişlerdir. Bunların dışın-
da kalan ve okunması caiz olmayan kıraatleri ise şâz olarak görmüşlerdir.32 

32 İsmail Karaçam, Kur’an-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, s. 60-69; Ramazan Pakdil, 
Ta’lim Tecvid ve Kıraat, s. 343-360.

 Kur’an-ı Kerim’deki kıraat farklılıkları;

• Fatiha suresinin 3. ayetinde geçen َماِلِك kelimesinin َمِلِك şeklinde okunması,

• Âl-i İmran suresinin 195. ayetinde geçen  َوُقِتُلــوا    kelimelerinin َوَقاَتُلــوا   

َوَقاَتُلــوا ,şeklinde yer değiştirilerek okunması َوُقِتُلــوا 

• Kasas suresinin 8. ayetinde geçen ًَوَحَزنــا kelimesinin ًَوُحْزنــا şeklinde okun-
ması gibi gibi şekillerde karşımıza çıkar.

Bir kıraatın sahih olması 
için üç temel şart vardır:

1. Peygamberimizden sahih bir se-
netle rivayet edilmesi,

2. Hazreti Osman’ın İslam merkez-
lerine gönderdiği mushaflardan biri-
nin yazım şekline uygun olması,

3. Bir yönüyle de olsa Arapçanın 
gramer kurallarına uygun olması.
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1. Nâfi 

 a) Kâlûn

 b) Verş

2. İbn Kesîr 

 a) Bezzî 

 b) Kunbül

3. Ebû Amr

 a) Dûrî 

 b)Sûsî

4. İbn Âmir 

 a) Hişam 

 b) İbn Zekvân

5. Âsım

 a) Ebû Bekir Şu’be

 b) Hafs

6- Hamza b. Habîb

 a) Halef

 b) Hallâd

7- Kisâî

 a) Ebü’I-Hâris

 b) Dûrî 

8- Ebû Ca’fer el-Kârî 

 a)İbn Verdân

 b) İbn Cemmâz

9- Ya’kûb el-Hadramî 

 a) Ruveys 

 b) Ravh 

10- Halef

 a) îshak el-Verrâk

 b) İdris el-Haddâd

Ölüm Tarihleri

169/785

220/835
197/812

120/738

250/864

291/904

154/771

248/862

261/874

118/736

245/859

242/857

127/745

193/808

180/796

156/773

229/844

220/835

189/805

240/854

248/862

130/747–48

160/777

170/786

205/821

238/852

235/849

229/844

286/889

292/905

YEDİLİ VE ONLU TASNİFE GÖRE KIRAAT İMAMLARI VE 
RÂVİLERİ
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Kıraat imamlarının her 
birinin birden çok râvisi 
olmakla birlikte, ikişer 
ravileri meşhur olmuş-
tur. Bu kıraatlardan en 
meşhur olanı ve tercih 
edileni, ülkemizde de 

okunan Âsım kıraatinin 
Hafs rivayetidir.
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1. BÖLÜM DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa aşağıdaki 
tecvid kurallarından hangisi uygulanır?

A) Medd-i tabiî

B) Medd-i muttasıl

C) Medd-i munfasıl

D) Medd-i lîn

E) Medd-i ârız

ونّ۪ي .2 ?kelimesinde aşağıdaki tecvid kurallarından hangileri vardır َتْاُمُرٓ

A) Medd-i munfasıl ve medd-i tabiî 

B) Medd-i lîn ve medd-i tabiî

C) Medd-i muttasıl ve medd-i tabiî 

D) Medd-i lâzım ve medd-i tabiî

E) Medd-i ârız ve medd-i lîn

ُتُكْم .3 ?ifadesinde, aşağıdaki medlerden hangisi vardır ِانَّ ٰهِذ۪هٓ اُمَّ

A) Medd-i muttasıl 

B) Medd-i lîn  

C) Medd-i munfasıl

D) Medd-i ârız  

E)Medd-i lâzım

ِء .4 ُؤاَلٓ ?kelimesindeki medler için aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur ٰهٓ

A) Medd-i muttasıl ve medd-i munfasıl

B) Medd-i muttasıl ve medd-i tabiî

C) Medd-i munfasıl ve medd-i muttasıl

D) Her ikisi de medd-i munfasıl

E) Her ikisi de medd-i muttasıl
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5. I. Medd-i tabiî

 II. Medd-i muttasıl

 III. Medd-i munfasıl

 IV. Medd-i lâzım

 V. Medd-i ârız

 VI. Medd-i lîn

Uzun med işareti (  ٓ    )  yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gös-
terir?

A) I, II ve III  B) I, III ve IV  C) II, III ve IV

  D) IV, V ve VI   E) III, V ve VI

6. Aşağıdaki harf gruplarından hangisi idgam-ı mütekaribeyne aittir?

A) (  ط  ) (  د  ) (  ت  )

B) (  ظ  ) (  ذ  ) (  ث  )

C) (  ر  ) (  ل  ) 

D) (  م  ) (  ب  )

E) (  ل  )  (  ك  ) (  ق  )

7. Sakin mimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sakin mimden sonra ba (  ب  ) gelirse ihfa-ı şefevî olur.

B) Sakin mimden sonra mim (  م  ) gelirse idgam-ı misleyn me’al-gunne olur.

C) Sakin mimden sonra mim ( م ) ve be’nin dışındaki harfler gelirse izhar-ı 
şefevî olur.

D) Sakin mimden sonra nun (  ن  ) gelirse idgam-ı misleyn mea’l-gunne olur.

E) Sakin mimden sonra be (  ب  ) harfi geldiğinde gunneli okuyuş gerçekle-
şir.

8. Ra harfinin okunuşu ile ilgili verilen kurallardan hangisi doğru değil-
dir?

A) Ra harfinin harekesi üstün veya ötre ise kalın, esre ise ince okunur.

B) Ra harfi sakin olup kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise 
kalın, esre ise ince okunur.

C) Ra harfi sakin, ondan önceki de sakin olursa bir öncekine bakılır üstün 
veya ötre var ise kalın, esre varsa ince okunur.

D) Lin harfi olan ya’dan sonra gelen ra harfinde vakıf yapılırsa ra kalın oku-
nur.

E) Ra harfi sakin olup kendinden önce esreli bir vasıl hemzesi gelirse ra kalın 
okunur. 
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9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sekte olan sureler doğru 
olarak sıralanmıştır?

A) Yasin, Mutaffifin, Secde, Kıyame
B) Kehf, Yasin, Kıyame, Mutaffifin,  
C) Fussilet, Kıyame,Yasin, Mücadele
D) Ankebut, Fussilet, Kehf, Ahzap
 E) Mülk, Mutaffifin, Kıyame, Yasin

10. Birbirinin aynı ya da birbiriyle aynı cinsten olan veya birbirine 
yakınlığı bulunan iki harften sakin olanın harekeli olana katılmasına 
........................ denir.

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kalkale     B) Sekte        C) İdgam D) İhfa E) İklab

B. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanı “D”, yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.

(..…) Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan sükûna, ârızî sükûn 

denir.

(..…) Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvid denir.

(..…) Medd-i ârız olan yerde durulmayıp geçilirse, dört elif miktarı uzatılarak 

geçilir.

(..…) Şeddeli olan harflerin birincisi her zaman cezimlidir.

(..…) Medd-i lâzım, normal okuyuşlarda dört elif, hızlı okuyuşlarda bir elif 

miktarı uzatır.

(..…) Medd-i lîn’deki uzatma, lîn harfi üzerinde yapılır.

(..…) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse medd-i ârız olur.

(..…) “Kur’an’ı tertil ile oku!” emri, tecvidli okuyuşu da içine alır.

(..…) Tenvin kelime sonlarında, sakin nun ise kelime ortasında veya sonunda olur.

(..…) Genizden (burun boşluğundan) gelen sese idgam denir.

(..…) İklabda dudaklar bastırılmadan normal bir şekilde birleştirilir.

(..…) Sakin nundan sonra nun gelirse idgam misleyn me’al-gunne olur.

(..…) Mahreçleri aynı sıfatları farklı olan harfler bir araya gelirse idgam-ı müte-

karibeyn olur.

(..…) İdgam-ı şemsiye ve izhar-ı kameriye elif lam takısı ile ilgili tecvid kurallarıdır.

(..…) Sekte Kur’an’da on dört yerde vardır.
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C. Aşağıda numaralandırılmış kelimelerdeki tecvidleri yazınız.

1. Medd-i tabiî

2. ........................................

3. ........................................

4. ........................................

5. ........................................

6. ........................................

7. ........................................

8. ........................................

9. ........................................

10. ........................................

11. ........................................

12. ........................................

13. ........................................

14. ........................................

15. ........................................

16. ........................................

17. ........................................

18. ........................................

19. ........................................

20. ........................................

21. ........................................

22. ........................................

23. ........................................

24. ........................................

َّ۪ذيَن اَْنعَْمَت َعلَْيهِْمۙ غَْيِ اْلمَْغُضوِب  رَاَط اْلُمْستَ۪قيمَۙ ﴿﴾ ِصرَاَط ال اِْهِدنَا الّصِ

َعلَْيهِْم َوَل الضَّٓالّ۪نيَ ﴿﴾ 

ُ بِنُورِهِْم  َِّذي اْستَْوقََد نَارًاۚ فَلَمَّٓا اََضٓاءَْت َما َحْولَهُ ذَهََب اللّٰ َمثَلُهُْم كَمَثَِل ال

َوتَرَكَهُْم ۪في ظُلُمَاٍت َل يُْبِصُروَن ﴿﴾ ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَهُْم َل يَْرِجعُوَنۙ ﴿﴾ اَْو 

مَٓاِء ۪فيهِ ظُلُمَاٌت َورَْعٌد َوبَْرٌقۚ يَْجعَلُوَن اََصابِعَهُْم ۪فۤي ٰاذَاِنِْم  كََصّيٍِب ِمَن السَّ

ُ ُم۪حيٌط بِاْلكَافِ۪ريَن ﴿﴾ وَاِعِق َحَذرَ اْلمَْوِتۜ َواللّٰ ِمَن الصَّ
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2. BÖLÜM DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Tecvid ilminde “ağzın belirli bir bölgesinde harfin sesinin çıktığı yer” 
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tertil 
B) Hizip 
C) Vasıl  
D) Mahreç 
E) Tedvir

2. Harflerin üzerinde bulunan ve harflerin birbirine bağlanmasını ve sa-
kin (harekesiz) olarak okunmasını sağlayan işarete ne ad verilir?

A) Şedde 
B) Üstün 
C) Esre  
D) Cezim 
E) Ötre

3. Harflerin üzerinde bulunan, aslında birincisi sakin, ikincisi harekeli olan 
bir harfin iki defa okunmasını sağlayan işaret aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Esre 
B) Üstün 
C) Cezim 
D) Ötre 
E) Şedde

4. Tecvid ilminde Kur’an okurken bir kelimeyi kendisinden sonra gelen 
kelimeye, sesi ve nefesi kesmeden birleştirmeye ne ad verilir?

A) Vasıl 
B) Vakıf 
C) Eda 
D) Hizip 
E) Hareke

5. Tecvid ilminde Kur’an okurken, okumaya tekrar başlamak niyetiyle bir 
kelime üzerinde sesin ve nefesin kesilmesine ne denir.

A) Vakıf  
B) Tertil 
C) Tilâvet 
D) Vasıl 
E) Kıraat
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6. Kur’an-ı Kerim tilavetinde tecvid kuralarına uygun olarak tilaveti hızlı 
bir şekilde icra etmeye ne denir?

A) Lahn 
B) Tertil  
C) Tedvir 
D) Hadr  
E) Hizip

7. Vakıfla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vakıf, kelimeyi bölerek yapılmaz.
B) Sonunda tek hareke bulunan kelimelerde sükûn üzerinde durulur.
C) İki ötre ve iki esreli kelimelerde sükûn üzerinde durulur.
D) İki üstünlü kelimelerde, sükûn üzerinde durulur.
E) Sonunda med harfi olan kelimelerde değişiklik olmaz, med harfi 

üzerinde durulur.

8. Aşağıda verilen durak işaretlerinden hangisi yanlıştır?

A) (ج) Vakf-ı câiz: Geçmek ve durmanın mümkün olduğu fakat durma-

nın daha evlâ olduğu durak.

B) (ط) Vakf-ı mutlak: Anlam bakımından cümlenin tamamlanmadığına 

ve durmak için şartların uygun olmadığına işaret eder.

C) (م) Vakf-ı lâzım: Geçildiğinde mânâ bozulabilir gerekçesiyle durul-

ması önemle istenen durak işaretidir.

D) (ص) Vakf-ı murahhas nefes yetmediği zaman durulabilir. Geçmek 

daha uygundur.

E) (ز) Vakf-ı mücevvez: Durmaya izin vardır, ama geçmek daha uygun-

dur.

B. Aşağıda boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

( Kıraat İlmi- lahn-i celî - lahn-i hafî - tefsir - sekte - hadr - tahkik - tedvir )

1. Kur’an’ı tertil ile hadr arasında yani orta bir hızda okumaya 
“…………………..”  denir.

2. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kuralarına uygun olarak hızlı okumaya 
“……………” denir.

3. Harflerin kendisinde, harekelerinde veya sükûnlarda yapılan hataya 
“…………………” denir.

4.Harflerin geçici özelliklerinde oluşan hatalara “……………………….” 
denir.
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5. Kur’an kelimelerindeki farklı okunuşları inceleyen bilim dalına 
"……………….." denir.

6. Kur’an okurken sesi bir müddet kesip nefes almaksızın devam etmeye 
“………………” denir.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” ile işaret-
leyiniz.

1. (.........) Tecvid ilminde, Kur’an okumaya ilk başlamaya veya vakıf yap-
tıktan sonra okumaya devam etmeye ibtida denir.

2. (.........) Kur'an harflerini seslendiren işaretlere "med" denir.

3. (.........) Vakıf işaretlerini ilk belirleyen Muhammed bin Tayfur es-Secâ-
vendî’dir.

4. (.........) Secde işareti olan yerlerde sehiv secdesi yapılır.

5. (.........) Tecvid kurallarını en güzel şekilde uygulamaya ve okuyuşu gü-
zelleştirmede gereken hassasiyeti göstermeye tertil (tahkik) denir.

6. (.........) Kur’an sayfaları ortalama yirmişer sayfalık bölümler hâlinde 
otuz bölümünün her birine “hizip” adı verilir.
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Yatay:

4.   Kur’an okurken tecvid kurallarına ve harekelere riayet etmemek, hatalı okumak

5.   Kur'an-ı Kerim okuyan kişi

7.   Kur'an'ın kitap halindeki şekli

9.   Kuran-ı Kerim’in güzel ve kurallı biçimde tane tane okunması

12. Harflerin çıkış yeri

13. İmam Âsım’ın öğrencisi olan kıraat imamı

Dikey:

1.   Kur’an’da cüzleri dörde ayıran bölümler

2.   Kur'an'da yazılı olan ayetler, Allah’ın sözü

3.   Kur’an okurken tekrar başlamak niyetiyle bir kelime üzerinde sesin kesilmesi.

6.   Kur'an’ı tecvid kurallarına uygun biçimde hızlı okumak

8.   Kur’an’da 14. cüzün başındaki surenin adı

10. Kur'an-ı Kerim’in 6. suresinin adı

11. Üstün harekenin diğer adı

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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Kur’an Öğretiminde Temel İlke ve Yöntemler

(Nahl suresi 90. ayet)

KUR’AN ÖĞRETİMİNDE  
TEMEL İLKE VE YÖNTEMLER
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1. Temel İlkeler 
Eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı olabilmesi, bu faaliyetlerle ilgili temel ilke ve amaçların iyi 

belirlenmesine ve bunların titizlikle uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle eğitim öğretim faaliyetlerin-
de temel ilkeler, hedefe ulaşmada önemli bir yere sahiptir. 

İslam âlimleri, sahabeden günümüze kadar Kur’an öğretimi üzerine bazı temel ilkeler ortaya koy-
muş ve Kur’an öğretimini (talim) bu ilkeler çerçevesinde yürütmüşlerdir. 1

Kur’an öğretiminde, eğitim öğretim alanında gelişen yeni ilke ve yaklaşımları kullanmak elbette ki 
başarıyı artıran unsurlar arasında yer alır. Ancak Kur’an öğretimi sıradan bir olay değildir. Her şeyden 
önce bu öğretimin, dinî bir temeli ve vicdani bir sorumluluğu vardır. Bu nedenle Kur’an öğretiminin 
şer’î temellere dayanması, ihlas ve samimiyeti içermesi, salih amel olarak yapılması ve Allah rızasına 
dayanması esastır2. Eğitim ve öğretimle ilgili diğer ilke ve yaklaşımlar, bu temel ilkeleri destekleyen ve 
onlara yardımcı olan unsurlar olarak görülmelidir.

1 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 263.
2 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 263-264.

İLKELER ÇIKARALIM

- “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

(Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 21; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15. )

- “Kur’an-ı Kerim okuyan müminin tadı ve kokusu güzel ütrücce (ağaç kavunu) gibidir. Kur’an 
okumayan mümin ise, hurma gibidir ki, onun kokusu yok fakat tadı lezzetlidir, Kur’an okuyan 
münafık ise kokusu güzel fakat tadı acı reyhana benzer. Kur’an okumayan münafık ise, tadı acı 
kokusu da olmayan Ebû Cehil karpuzu gibidir.”

( Müslim, Müsâfirîn 243.))

Yukarıdaki hadisi şeriflerden ilkeler çıkaralım:

1. En hayırlı kişi, Kur’an’ı 
öğrenen ve onu başkasına 
öğretendir.

2. 3.

4. 5. 6.
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Kur’an öğretiminin temel ilkelerinden bazıları şunlardır:

Kur’an 
Öğretiminde 
Temel İlkeler

Sevgi Temelli 
Yaklaşım 

Tilâvette Asla 
Uygunluk 

Fem-i 
Muhsin’den 
Öğrenmek 

Harfleri Doğru 
Telaffuz Etmek 

Tecvid 
Kurallarına 

Uygun Okumak 

Tefekkür ve 
Tedebbüre 

Dikkat Etmek 

1.1. Tilâvette Asla Uygunluk 

Kur’an öğretiminin en önemli amaçlarından birisi, onun Peygamber Efendimize indirildiği şekilde 
öğrenilmesini ve okunmasını sağlamaktır. Peygamber Efendimiz, Kur’an’ı kendisine indirildiği şekilde 
ashabına öğretmiş, kurrâ olarak tabir edilen Kur’an muallimlerini yetiştirmiş, Kur’an’ın bu muallimler-
den öğrenilmesini tavsiye etmiştir.3

Kur’an öğretiminde temel ilkeler, zamana ve mekâna göre değişen bir yapıya sahip değildir. 
Kur’an, nazil olduğu dönemden kıyamete kadar metni, lafzı ve hükmü değişmeyecek olan ilahî bir 
beyandır. Bu hakikatler dikkate alınmadığı zaman lafız ve mana arasındaki bütünlük bozulur, Kur’an’ın 
tahrif edilmesine (değiştirilmesine) yönelik anlayışlar ortaya çıkar. Mananın üzerinde koruyucu bir 
örtü gibi olan ve sahih bir senetle Peygamber Efendimize kadar ulaşan lafzın korunması ve bunun “as-
lına uygun olarak tilâvet edilmesi” Kur’an öğretiminin en temel ilkeleri arasında yer alır. Böylece lafzın 
korunması, mananın korunmasına; o da Kur’an’ın aslının korunmasına hizmet etmiş olur. 

Kur’an öğretimi, Peygamberimizin sahabeye öğrettiği usul üzere gerçekleştirilmeli, senedi Pey-
gamber Efendimize ulaşan sahih kıraatlarla (kıraat-ı seb’a ve kıraat-ı aşera) öğretim yapılmalıdır. Ay-
rıca öğretimde lafızların özellikleri ve Arapçanın dil yapısı dikkate alınmalı, “Kur’an’ın öğrenildiği gibi 
öğretilmesi” esası göz önünde bulundurulmalıdır.

3 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 270. Ayrıca bk. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 21.

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

“Doğrusu Kur’an’ı biz indirdik, onun koruyucusu elbette biziz.”
(Hicr Suresi, 9. ayet.)

Bu ayeti kerimeyi “tilâvette asla uygunluk” ilkesi çerçevesinde yorumlayınız.

ْلَا اّلِْكَر َواِنَّا َلُ َلَافُِظوَن ٩   اِنَّا َنُْن نَزَّ
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DEĞERLENDİRELİM

“Kur’an’ı şu dört kişiden alın (öğrenin): Abdullah b. Mes’ud, Muaz b. Cebel, Übeyy b. Ka’b ve 
Ebû Huzeyfe’nin mevlâsı Salim.” 

(Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 8.)

Peygamber Efendimizin hadisini, “Kur’an’ın öğrenildiği gibi öğretilmesi” ilkesi 
çerçevesinde değerlendiriniz.

1.2. Fem-i Muhsin’den Öğrenmek 

Kur’an’ın hem lafzı hem de bu 
lafızların okunma şekli Peygamberi-
mizden rivâyet yoluyla gelmiştir. Bu 
nedenle kıraatin, onu rivâyet eden 
bir Kur’an okuyucusuna dayandırıl-
ması gerekmektedir. Bu da tarihî 
süreçte kıraat imamlarının ve bu 
imamlardan rivâyet edilen farklı kı-
raatlerin oluşmasına neden olmuş-
tur.

Kur’an öğretiminin başarısı, 
bu eğitimin inceliklerini bilen, harf-
lerin mahreç ve sıfatlarını bilen,  
tecvid kurallarını iyi özümsemiş, tilâ-
veti mükemmel, okuma ve okutma 
becerileri gelişmiş fem-i muhsin bir 
hocaya bağlıdır. Bu nedenle Kur’an 
öğretiminde hocanın rolü bütün di-
ğer unsurların üzerindedir. Hocanın 
uyguladığı yöntem ve teknikler, kullandığı öğretim materyalleri ve eğitim ortamları başarıya katkısı 
olan yardımcı unsurlarıdır.

Kur’an öğretiminde hedefe ulaşmak, tam olarak ne mevzuata ne müfredata (öğretim programı-
na) ne öğretim materyaline ne de eğitim ortamlarına bağlıdır. Kur’an öğretiminde ehliyet ve maharet 
başarının esas anahtarıdır.4  Ayrıca Kur’an öğretiminin hedefe ulaşmasında, hocanın niteliği ve gayre-
tinin yanında öğrencinin isteği ve çalışması önemli bir yere sahiptir.

4 Fatih Çollak, Kur’an-ı Kerim Dersi Müfredatı ve Öğretim Teknikleri, İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, s. 133-134.  

Kur'an 
öğretimini 

ibadet aşkıyla 
yapabilen

İletişim 
becerileri 
gelişmiş

Dersin özel 
öğretim 

yöntemlerini 
iyi bilen

Vasıflı 
(kari ve mukri), 

uzman  
öğretmenler

Kur’an Öğretiminde;

Başarılı Olabilirler.

Örnek okuyuşlar için Diyanet İşleri Başkanlığının  
(http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/) portalını ziyaret edebilirsiniz.

Seslendirme seçimini 
buradan yapabilirsiniz.
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1.3. Harfleri Doğru Telaffuz Etmek 

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir. Arapçanın dil yapısı ve fonetik özellikleri, Kur’an’ın ke-
lime ve cümle yapılarına farklı bir edebî zevk katmıştır. Ayetlerde yer alan bu edebî zevkin ortaya 
çıkması, Kur’an’ın indiği şekilde okunmasıyla mümkün olur. Bu da Kur’an’ın doğru bir şekilde anlaşıl-
masını kolaylaştırır. Arap alfabesindeki harflerin mahreç ve sıfat özelliklerinin iyi kavratılması Kur’an 
öğretiminin en temel konusunu oluşturur.

 Harflerin mahreç sıfatlarının tam olarak kavratılabilmesi, fem-i muhsin olan bir hocanın rehber-
liğinde düzenli olarak yapılacak çalışmalarla mümkün olabilir. Harflerin mahreç ve sıfatlarını bilerek 
her bir harfin mahrecinden doğru bir şekilde telaffuz edilmesini sağlamak, Kur’an kıraatinin en önemli 
amaçlarından birisidir. Çünkü harflerin Arapçanın fonetik özelliklerine uygun olarak doğru bir şekilde 
seslendirilmesi ve telaffuz edilmesi Kur’an tilâvetinin esasıdır. Kur’an öğretiminde mahreç ve tashih-i 
hurûf çalışması ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Kur’an öğretiminin hem başında hem de iler-
leyen süreçlerinde mahreç ve tashih-i huruf çalışması yapılmalıdır. Bu çalışmalarda bütün harfler; ha-
rekeli, cezimli, şeddeli ve med harfleriyle birlikte tek tek telaffuz edilmelidir. 

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraber-
dir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.”

(Buhârî, Tevhîd, 52; Müslim, Müsâfirîn, 243; Tirmizî, Fezâilu’l-Kur’ân, 13; İbn Mâce, Edeb, 52.)

Peygamber Efendimiz, “Kur’an’ı gereği gibi güzel okuma” ile neyi ifade etmek istemiş 
olabilir? Yorumlayınız.

Kur’an 
Öğretiminde 

Başarının 
Aşamaları

Fem-i muhsin, 
mahir bir hoca/

öğretici

Tecrübeye 
 dayalı ve yeniliğe 

açık yöntem ve 
teknikler

İyi hazırlanmış 
bir müfredat/

program

Nitelikli öğretim 
materyalleri/araç 
gereçler (Basılı, 

interaktif, görsel 
vb.)

Eğitim ortamları 
(Fiziki mekânlar)
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1.4. Tecvid Kurallarına Uygun Okumak 

Tecvid, harfleri mahreç ve sıfatlarına uygun bir şekilde tellaffuz etmeyi ve tilâvetle ilgili kurallara  
(med, idgam, gunne, vakıf, vasıl, sekte vb.) riayet ederek Kur’an okuma becerisi kazandırmayı amaç-
layan bir ilimdir. Tecvid, Kur’an harflerinin telaffuzu ile ilgili kuralları ortaya koyar. Bu bağlamda harf-
lerin mahreçlerinin tespiti ve sıfatlarının incelenmesi gibi konular, tecvid ilminin en önemli konuları 
arasında yer alır.5

Kur’an-ı Kerim’in “tilâveti ile taabbud olunan (ibadet edilen) bir kitap” olması6 ve “tertil üzere 
okunması”nın emredilmesi7 , tecvid ilminin önemini artırmaktadır. Bu emir tilâveti, lahn-i celîden (açık 
hatadan) kurtaracak kadar tecvid öğrenmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle tecvid kurallarına uyarak 
Kur’an okumak, âlimler tarafından vacip olarak kabul edilmiştir.8

Tecvid kurallarını uygulayarak Kur’an okuyan kimse, Kur’an’ı, “indirildiği şekil üzere”, Arapçanın dil 
ve ses yapısının özelliklerine uygun bir şekilde tilâvet etmiş olur. Böylece hatalı ve yanlış okuyuşlardan 
korunarak Kur’an’dan alacağı feyiz ve bereketi artırmış olur. Bu da hem okuma becerisini geliştirmeyi 
hem de Allah’ın (c.c.) rızasına ve Peygamberimizin sünnetine uygun hareket etmeyi sağlar.

1.5. Tefekkür ve Tedebbüre Dikkat Etmek 

Bir işin ve olayın gidişatı ve sonucu hakkında düşünmeye tefekkür; işin ve olayın sonucunu ve gi-
dişatını önceden kestirmeye ise tedebbür denir. Bu anlamda olayın gidişatını görerek önlem almaya 
da tedbir denir.9 

Kur’an öğretiminde asıl gaye, ortaya koyduğu hakikatler üzerinde düşünerek onu anlamaya ve 
ilkelerini hayatımıza aktarmaya çalışmaktır. Bu yüce gayeye Kur’an’ı, Peygamberimizin ashabına öğ-
rettiği şekilde okuyabilmekle ulaşılır. 

5 Abdurrahman Çetin, “Tecvid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 40, s. 253.
6 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 34.
7 bk. Furkan suresi, 32. ayet; Müzzemmil suresi, 4. ayet.
8 Abdurrahman Çetin, “Tecvid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 40, s. 253.
9 İlhan Kutluer, “Düşünme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 10, s. 53.

Tecvidin Tanımı: Tecvidin Konusu: Tecvidin Hükmü:

Harfleri mahreç 
ve sıfatlarına uygun 
bir şekilde tellaffuz 
etmeyi ve tilâvetle 
ilgili kurallara riayet 
ederek Kur’an okuma 
becerisi kazandırmayı 
amaçlayan bir ilimdir.

.........................................

.........................................

........................................

........................................

.........................................

.........................................

........................................

............

.........................................

.........................................

........................................

........................................

.........................................

.........................................

........................................

............

Kavram haritasını tamamlayınız:
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Kur’an öğretiminde temel ilkelerden birisi, lafız ve mana bütünlüğünü dikkate alan bir öğretimi 
esas almaktır. Kur’an’ın lafız ve manasının birlikte öğretilmesi Kur’an’ın daha kolay anlaşılmasına yar-
dımcı olur. Ayetler üzerinde tefekkür ve tedebbür etmek; Rabb’imizin güç ve kuvvetini, sınırsız rahme-
tini, onun kâinat üzerinde tecelli eden isim ve sıfatlarını daha iyi kavramamızı sağlar.

Kur’an öğretimi; Kur’an’ı öğrenen, okuyan, onu anlama çabası taşıyan, öğrendiklerini hem hayatı-
na uygulama hem de başkalarına öğretme konusunda azim ve irade sahibi olan bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamalıdır. 

1.6. Sevgi Temelli Yaklaşım 

Kur’an öğretimi; sevgi, şefkat ve merha-
met eksenli olmalı; Kur’an hocaları müşfik bir 
anne ve baba gibi öğrencilerine yaklaşmalıdır. 
Kur’an öğretiminin “hoca merkezli bir öğre-
tim” olması bu durumu daha da önemli hâle 
getirmektedir. Çünkü hocasını ve dersini se-
ven öğrenci, derse daha yakın ilgi gösterecek, 
öğrenme istek, arzu ve motivasyonu daha can-
lı olacaktır.

“Rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla”  
diye başlayan bir eğitim ve öğretimin, Allah’ın 
“rahman” ve “rahîm” sıfatlarının gölgesinde 
şefkat ve merhamet merkezli bir anlayışla de-
vam etmesi ve hoca ile öğrenci arasında gö-
nülden gelen bir muhabbet bağının kurulmasına öncülük edecektir. Müjdeleyen ama nefret ettirme-
yen, kolaylaştıran ama zorlaştırmayan bir öğretim tarzı, Kur’an öğretiminin ruhuna en uygun öğretim 
modelidir. 

“Rahman olan Allah, Kur’an’ı öğretti.”10 diyen Rabb’imiz, bu ifade ile aslında bize Kur’an öğreti-
minin dayanması gereken temel esası öğretmektedir. Bu esas da sevgi, şefkat, merhamet, müsamaha 
ve affetmeyi benimseyen bir metoda dayanır.

10 Rahmân suresi 1-2.  ayet.

Aşağıdaki kavram haritasını tamamlayalım:

Kur'an Öğretiminde Temel Hedef:

Öğrenmek ................... ................... ................... ...................

OKUYALIM-DÜŞÜNELİM

Âl-i İmrân suresinin 189-194. ayetlerinden oluşan aşr-ı şerifi, ayet ayet meâliyle birlikte te-
fekkür ve tedebbür amaçlı birkaç sefer yüzünden okuyunuz.

Kur’an öğretiminde sevgi, şefkat ve merhametin önemli 
bir yeri vardır.
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َحْولَِكۖ  ِمْن  وا  َلنَْفضُّ الَْقلِْب  َغل۪يَظ  ا  َفظًّ ُكنَْت  َولَْو  لَُهمْۚ  ِلَْت   ِ اللّٰ ِمَن  رَْحٍَة  فَبَِما 
فَاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم  ... ١٥٩ 

"Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli 
olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen, onları affet. Onlar için Allah’tan 
bağışlama dile..."

(Âl-i İmrân suresi 159. ayet.)

Ayeti kerimeyi "Kur'an eğitiminde sevgi, şefkat ve merhamet eksenli yaklaşıma" göre 
yorumlayınız. 

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

2. Temel Yöntemler
Eğitim öğretim faaliyetlerinde belirlenen amaçların gerçekleşmesi, programlarda yer alan bilgi, 

beceri ve tutumların kazandırılabilmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle eğitim ve öğretim süreçlerin-
de kullanılan yöntemler oldukça önemli bir yere sahiptir. Arapçadan dilimize geçen “usul” kelimesinin 
karşılığı olan “yöntem” kelimesi; “yol, tarz, metot” kelimeleriyle aşağı yukarı eş anlamlıdır. Yöntemi; 
belirlenen amaçlara, en doğru yolları kullanarak en az zaman, emek ve kaynak harcayarak ulaşabilmek 
için kullanılan usul, tarz veya metot olarak tanımlayabiliriz.11

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin her alanında kullanılan genel geçer öğretim yöntemleri vardır. 
Bu yöntemler; genel ilkeleri, kuralları, yaklaşımları, ölçme ve değerlendirme ölçütlerini ortaya koyar. 
Ancak “genel öğretim yöntemleri”, “özel öğretim yöntemleri” ile desteklenmediği durumlarda kalıcı 
başarılar ortaya koymak mümkün olmayabilir. Özel öğretim yöntemleri, farklı derslerin her birine özel 
amaçlar, ilkeler, yöntemler, materyaller, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ortaya koymayı amaçlar.12

Kur’an öğretimi de kendine özel yöntem ve teknikler kullanmayı gerektiren bir öğretim faaliye-
tidir. Tarih boyunca Müslümanlar Kur’an’ı okumayı ve okutmayı ibadet olarak gördükleri için Kur’an 
öğretimiyle ilgili özel yöntemler geliştirmişlerdir. Asırlardır uygulanan bu özel yöntemler sayesinde, 
Kur’an’ın gönüllere şifa veren feyiz ve bereketi günümüze kadar kesintisiz bir şekilde ulaşmıştır.

 

11 Mustafa Öcal, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, s. 189.
12 Mustafa Öcal, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar, s. 191.

Kur'an

 Öğretiminde 

Yöntemler

Semâ‘ Koro Çalışması 
Yapmak

Arz Harf Talimi Yapmak/
Yaptırmak

Edâ
Tecvid Öğretiminde Teori 
ve Uygulama Birlikteliği
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۪ي ِهَ اَْحَسنُۜ ... ١٢٥  اُْدُع اِٰل َسب۪يِل َرّبَِك بِاْلِْكَمةِ َوالَْموِْعَظةِ اْلََسَنةِ وََجادِلُْهْم بِالَّ
“Rabb’inin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde (ikna edici yöntemlerle) tartış...”  

(Nahl suresi, 125. ayet.)

Ayeti kerimeden hareketle “hikmet” ve “yöntem” arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.

DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

2.1. Semâ‘

İşitme ve dinleme yoluyla öğrenme ve öğretmeyi ifade eden “semâ‘ yöntemi”, Kur’an öğretimin-
de hocanın, öğretimin merkezinde aktif olarak yer aldığı bir yöntemdir. Kur’an öğretiminde semâ‘ 
yöntemi, Peygamber Efendimizin kullandığı bir yöntemdir. Peygamberimiz, vahyi Cebrail’den (a.s.) bu 
yöntemle almış, ashabına da aynı yöntemle öğretmiştir. Kısaca semâ‘ yöntemiyle öğretim faaliyeti, ilk 
vahiy ile başlamış, Resulullah’ın Kur’an öğretiminde önemli bir yer tutmuş, günümüze kadar da öne-
mini kaybetmemiştir. 13

Semâ‘ yöntemi, Kur’an’ın doğru okunmasını sağlayan en önemli yöntemlerden birisi, belki de en 
önemlisidir. Kur’an’ın “indirildiği şekil üzere okunması”, harflerin mahreç ve sıfatlarına uygun olarak 
telaffuz edilmesine ve tecvid kurallarının tam olarak  uygulanmasına bağlıdır. Bu da ancak fem-i muh-
sin olarak tabir edilen maharetli bir hocadan düzenli bir şekilde ders almakla, dudak talimi ve ses 
eğitimi yapmakla mümkün olur.14  Kur’an öğretiminde öğrencinin iyi bir gözlemci olması gerekir. Ho-
casını dikkatle dinlemeli, dudak hareketlerini takip etmeli ve zaman zaman hocasının okuyuşunu taklit 
etmelidir. 15

 Kur’an okuma becerisini geliştirebilmek için iyi bir dinleyici olmak gerekir. “Kulak kırılmadan ağız 
kırılmaz” ifadesi, semâ‘ yöntemiyle hocadan direkt olarak öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır. 

Semâ‘ yönteminde öğrencinin dik-
katini iyi toplaması, kendini derse tam 
anlamıyla vermesi oldukça önemlidir. 
Bu nedenle öğrencilerin derse iyi mo-
tive edilmeleri gerekmektedir. Eğitim 
ortamları (fiziki mekânlar), öğrencilerin 
oturma planları, hocanın sınıf içindeki 
konumu ve ses tonu ile dersin ve hoca-
nın sevilmesi gibi durumlar, öğrencile-
rin motivasyonunu olumlu ya da olum-
suz olarak etkileyen sebeplerdir.

Semâ‘ yönteminin amacına ulaşma-
sı; hocanın, sınıf ortamında sık sık tilâ-
vet yapmasına ve interaktif materyalleri aktif olarak kullanmasına bağlıdır. Ayrıca hocanın, öğrencile-
rin hatalı okuma ihtimali bulunan yerleri veya telaffuzu zor olan kelimeleri birkaç defa tekrar etmesi 
de gerekir.

13 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 239; Mehmet Dağ, İlahiyat Lisans Tamamlama 
(İlitam) Programlarında Kur’an Dersi, s. 51.

14 Mehmet Dağ, İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programlarında Kur’an Dersi, s. 51.
15 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 239.

Örnek bir Kur’an dersliği
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DÜŞÜNELİM-YORUMLAYALIM

DİNLEYELİM-UYGULAYALIM

Duhâ ve İnşirâh surelerini semâ‘ yöntemiyle öğretmeninizden veya interaktif öğretim ma-
teryallerinden birkaç defa dinleyiniz. Okuyucunun dudak hareketlerine, ses tonuna ve telaf-
fuzuna dikkat ederek onu taklit etmeye çalışınız. 

2.2. Arz

Sözlükte bir şeyi sunma, gösterme, ortaya çıkarma ve bildirme anlamına gelen arz; Kur’an tilâ-
vetinde öğrencinin dinlediği, öğrendiği, ezberlediği bir yeri hocasına okumasına denir.16 Arz yönte-
mi, tıpkı semâ‘ yönteminde olduğu gibi Resulullah’ın uygulamasına (sünnetine) dayanır. Peygamber 
Efendimiz, her sene ramazan ayında kendisine indirilen Kur’an ayetlerini Cebrail’e (a.s.) arz etmiştir. 
Peygamberimiz, vefatından önce son ramazan ayında ise Kur’an-ı Kerim’i baştan sona Cebrail’e (a.s.) 
iki defa arz etmiştir.17  Günümüzde İslam dünyasında ramazan ayında yaygın olarak uygulanan “muka-
bele” geleneğinin kökü Peygamberimizin bu uygulamasına dayanır.18

Temeli Peygamberimizin sünnetine dayanan ve Kur’an öğretiminde önemli bir yeri olan arz yön-
temi, hoca ve öğrencinin aktif iletişimde olduğu, semâ‘ yöntemiyle hocasını dinleyen öğrencinin aktif 
hâle gelerek kendisini hocasına dinlettiği bir yöntemdir. Dolayısıyla arz ve semâ‘ birbirini tamamlayan 
yöntemlerdir. Sahabe, önce Peygamberimizi dinlemiş (semâ‘), daha sonra öğrendiklerini Peygambe-
rimize arz etmiştir. Bu uygulama, asr-ı saadetten beri uygulanagelen ve Kur’an öğretiminin temelini 
oluşturan bir uygulamadır.19

Kur’an öğretiminde arz yöntemi, öğrencilerin eksiklerini ve hatalarını düzeltme açısından oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Kur’an öğreticileri, öğrencilerinin en ufak mahreç, telaffuz, tecvid ve hareke 
hatasını/yanlışını dikkate almak ve anında bunları düzeltmekle yükümlüdür. Öğrenciler, tek tek dik-
katlice dinlenilmeli; okuma becerileri, kavrayış düzeyleri ve tecvidleri uygulama durumları not edilme-
li;  ezberlerinin nitelikleri ve ezber yeterlilikleri takip edilmeli; hata ve yanlışlar yerinde müdahalelerle 
düzeltilmelidir. 

16 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 241.
17 bk. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 33.
18 Abdülbaki Turan, “Arza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 3, s. 447.
19 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 241-242.

DİNLEYELİM-UYGULAYALIM

Beyyine suresini semâ‘ yöntemiyle öğretmeninizden veya interaktif öğretim materyallerin-
den birkaç defa dinledikten sonra sureyi yüzünden ve ezbere “arz” yöntemini kullanarak öğret-
meninize dinletiniz.

َل ُتَّرِْك بِه۪ لَِسانََك ِلَْعَجَل بِه۪ۜ 16 
 “(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.”

(Kıyâme suresi, 16. ayet.) 

Kur’an tilâvetinde semâ‘ metodunun yeri ve önemi açısından ayeti yorumlayınız.
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2.3. Edâ

Sözlükte “yerine getirme, borç ödeme” anlamlarına gelen edâ; kıraat ilminde “tilâvet esnasın-
da harflerin hakkını vererek Kur’an’ı gereği gibi okumak”; “hocanın öğrettiği şekilde lafızları tekrar 
etmek ve bunları öğretildiği biçimde okumak” gibi anlamlara gelir. Edâ yöntemi, Peygamberimizin, 
Kur’an ayetlerini Cebrail’den (a.s.) öğrenmesi ve öğrendiği bölümleri hemen ona geri okumasına ben-
zeyen bir yöntemdir.20

Semâ‘ ve arz yöntemlerinin uygulaması olarak ifade edilen edâ yöntemi;21 kısa aralıklarla ayetlerin 
bölümler hâlinde öğretilip tekrar edilmesi esasına dayanır. Edâ yönteminde asıl olan, mümkün olan 
en kısa zamanda öğretilen bölümün telaffuzunun doğru bir şekilde kavratılması ve konunun tekrarlar 
yoluyla pekiştirilmesidir.

Bu yöntem,  öğrencinin kavrayış düzeyleri ve tecvidleri uygulama becerilerine bağlı olarak okuma 
becerileri geliştikçe yavaş yavaş azaltılabilir. Ancak özensiz bir şekilde başlanılan Kur’an öğretimi, iler-
leyen süreçte yanlışların kalıcı hâle gelmesine ve hataların hafızaya yerleşmesine sebep olur. Bu ne-
denle Kur’an öğretiminde “ilk hoca” oldukça önemlidir. Hocanın vasıflı bir kari olması ve öğrencilerine 
iyi bir okuma becerisi kazandırması hedeflenen başarıya ulaşmada en önemli etkendir.22

2.4. Koro Çalışması Yapmak

Kur’an öğretiminde bireysel 
olarak çalışmak kadar koro hâlin-
de çalışmak da önemli bir yer tutar 
ve öğrencilerin aktif olarak der-
se katılımını sağlar. Bu çalışmada 
öğrenciler, belli bir okuyuş tarzını 
hocanın kendilerine öğrettiği şek-
liyle defalarca tekrar ederek doğ-
ru okuma becerisi kazanabilir, öğ-
renciler arasında birlikte iş yapma 
duygusu hâkim olur, hocanın ve 
tüm öğrencilerin aktif olarak öğre-
tim sürecine katılımı gerçekleşmiş 
olur. Bu yöntem, öğrencilerin ders 
boyunca dikkatlerinin canlı kalma-
sını ve ders dışı şeylerle meşgul 
olmamalarını sağlar. Aynı kelime, 
cümle ve ayetlerin sık sık tekrar 
edilmesi, öğrencilerde ayetlerle 
ilgili kulak aşinalığı ve dil alışkanlığı meydana getirir.” Ayrıca ezberlenecek bölümlerin birçok kişi tara-
fından daha kısa zamanda ezberlenmesini sağlar.

20 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 242-243.
21 Necati Tetik, Kur’an Tilâvetinin veya Kıraat İlminin Öğretilmesi Usulleri, s. 243.
22 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 270.

DİNLEYELİM-UYGULAYALIM

“Semâ‘, arz, edâ” yöntemlerini kullanarak ezberlediğiniz Bakara suresi 154-157. ayetlerini 
öğretmeninize dinletiniz.

Örnek okuyuşlar için  
EBA Kur’an-ı Kerim Dersleri İnteraktif Öğretim Materyali sayfasını 

 (http://www.eba.gov.tr/kuranuygulamasi) ziyaret edebilirsiniz.
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Koro çalışmalarında öğretmenin mümkünse ayakta olması ya da tüm öğrenciler tarafından gö-
rülecek bir yerde oturması sınıf veya grup yönetimi/hâkimiyeti açısından önemlidir. Öğretmen oku-
tacağı sayfaya ya da sureye önceden hazırlanmalı, hangi harf ve kelimeler üzerinde özenle durması 
gerektiğini belirlemelidir. Koro çalışması sırasında zaman zaman tek tek veya küçük gruplar hâlinde 
tekrarlar yaptırılmalıdır. Koro çalışmalarının daha verimli olması için özel Kur’an dersliklerinin oluştu-
rulması veya sınıfların ses yalıtımının yaptırılması faydalı olacaktır.

2.5. Harf Talimi Yapmak/Yaptırmak

Kur’an harflerini doğru bir şekilde telaffuz edebilme becerisi, Kur’an öğretiminin en önemli aşa-
masını oluşturur. Kur’an öğretiminin başından itibaren dikkatli ve özenli bir şekilde harflerin telaffu-
zuyla ilgili becerilerin kazandırılmasına yönelik etkinlik ve çalışmalar düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Kur’an öğretiminde mehâric-i hurûf veya tashih-i hurûf çalışması da denilen “harf talimi çalışması”, 
Kuran harflerinin Arapçanın ses özelliklerine uygun olarak öğretilebilmesi için yapılması zorunlu olan 
bir çalışmadır. Harflerin yanlış telaffuzu, anlamın değişmesine, lafız mana bütünlüğünün ortadan kalk-
masına, namazın fasit olmasına (bozulmasına) sebep olur.23  Bu nedenle öğrencilerin telaffuz hataları, 
alışkanlık hâline gelmeden, yerinde müdahalelerle ve örnek okuyuşlarla anında düzeltilmelidir. 24

 Kur’an harflerini, mahreçlerine uygun şekilde çıkarma ve onları sıfatlarıyla birlikte telaffuz etme 
becerisi kazandırmak, Kur’an öğretiminin en önemli amaçlarından birisidir. Bu amacın gerçekleşmesi-
ne yönelik yapılacak çalışmalar (talim), “Kur’an’ın tertil üzere okunması”25  ilahî emrinin yerine getiril-
mesine hizmet edecektir.26 

23 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 327-329.
24 Mehmet Adıgüzel, Kur’an Öğretim Metotları ve Öğreticilik Vasıfları, s. 209
25 bk. Müzzemmil suresi, 4. ayet.
26 Ömer Halil Hasan, Kur’an-ı Kerim Öğretimi, s. 270-271.

Örnek Tashih-i 
Huruf Çalışması

َج   ِج   ُج اَْج  ِاْج  اُْج

َجا  ِجى  ُجواَجَّ  ِاجَّ  اُجَّ

NOT EDELİM

Harf talimi (mahreç/tashih-i hurûf) 
çalışmalarında; harfler tek tek mah-
reçlerinden gür bir sesle, önce hare-
kelerle sonra da sırasıyla cezim, şedde 
ve medlerle birlikte telaffuz edilmeli-
dir. Her bir harf, önce hoca tarafından 
seslendirilmeli, sonra da öğrenciler 
tarafından koro hâlinde tekrar edil-
melidir.
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2.6. Tecvid Öğretiminde Teori ve Uygulama Birlikteliği

Tecvid; Kur’an-ı Kerim’i aslına ve usulüne uygun olarak okuma becerisi kazandırmayı amaçlayan; 
harflerin mahreç ve sıfatlarından bahseden bir ilimdir. Tecvid ilmi; Kur’an tilâvetinin şeklini, ölçüsünü 
ve ilkelerini ortaya koyan bir ilim dalı olarak hem nazari (teorik) bilgileri hem de bu bilgilerin tatbika-
tını (uygulamasını) öğretir.27  

Kur’an tilâvetinde asıl hedef, Allah’ın (c.c.) kelamını, Peygamberimize indirildiği şekilde, aslına 
uygun olarak okuyabilmektir. Bu hedefin gerçekleşmesi de tecvid ilminin belirlediği ölçülerin iyi bir 
şekilde kavranmasına ve tilâvet esnasında bu ölçülerin dikkatli ve özenli bir şekilde uygulanmasına 
bağlıdır. Bu nedenle Kur’an öğretiminde tecvidin teorik bilgileri verilirken uygulama boyutu ihmal 
edilmemeli, öğrenilen bilgilerin seçilen ayetler veya bölümler üzerinde uygulaması yapılmalıdır. Yü-
zünden okuma ve ezber çalışmalarında da tecvid uygulamaları ihmal edilmemeli, öğrencilerin yaptığı 
hatalarla ilgili kısa açıklamalar yapılmalı ve doğru uygulama gösterilmelidir. 

Kur’an öğretimi yapılırken medlerin ölçüsü, gunne ve idgamların miktarı gibi teorik bilgiler örnek 
okuyuşlarla uygulamalı olarak pekiştirilmeli ve zaman zaman bunlar tekrar edilmelidir. Tecvid öğreti-
minde konular öncelik ve kullanışlılık sırasına göre öğretilmelidir. 28 

27 Abdurrahman Çetin, Kur’an Okuma Esasları, s. 75-76.
28 Mehmet Adıgüzel, Kur’an Öğretim Metotları ve Öğreticilik Vasıfları, s. 211.

Tecvid Öğretiminde Ana İlkeler

Tecvid öğretimin-
de belirli ıstılahlara, 
kalıplaşmış ifade ve 
deyimlere yer veril-
meli, ancak anlatımda 
sade, kolay ve anlaşılır 
bir dil kullanılmalıdır.

Tecvid öğretimin-

de teori ve uygulama 

arasında iyi bir denge 

kurulmalıdır. 

Tecvid öğreti-
minde görsel, işitsel 

ve interaktif öğretim 

materyallerinden ak-
tif bir şekilde yarar-

lanılmalıdır.

Tecvid uygulamasında gö-
rülen yaygın hatalar üzerinde 
sık sık durulmalı, bunlarla ilgili 
farklı etkinliklere yer verilme-
lidir. 

Öğrencilerin ileride 
öğretici olma ihtimal-
leri göz önünde bulun-
durularak onlara iyi bir 
tecvid öğretim metodu 
kazandırılmalıdır.



68

Tecvid
Kur’an-ı Dogru ve Güzel Okuma

Kur’an Öğretiminde Temel İlke ve Yöntemler

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an öğretiminde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A) Edâ  
B) Sema’ 
C) Arz 
D) Koro Çalışması 
E) İbtida

2. Harfleri mahreç ve sıfatlarına uygun bir şekilde tellaffuz etme ve tilâvetle ilgili ku-
rallara (med, idgam, gunne, vakıf, vasıl, sekte vb.) riayet ederek Kur’an okuma becerisi 
kazandırmayı amaçlayan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir 
B) Tecvid  
C) Akaid 
D) Fıkıh 
E) Kelam

3. Kuran öğretiminde işitme ve dinleme yoluyla öğrenme ve öğretmeyi ifade eden yön-
tem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Arz 
B) Semâ 
C) Koro 
D) Talim 
E) Edâ

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an öğretiminde kullanılan temel ilkelerden biri değildir?

A) Kur’an’ı fem-i muhsin bir hocadan öğrenmek
B) Kur’an’ı aslına uygun olarak tilâvet etmek
C) Harfleri doğru telaffuz etmek
D) Koro çalışması yapmak
E) Tecvid kurallarına uygun okumak 

5. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an öğretiminde temel hedeflerden değildir?

A) Kur’an’ı usulüne uygun olarak okumak
B) Kur’an’ı anlama çabası taşımak
C) Kur’an’ı farklı makamlarda okumak
D) Kur’an’ı başkalarına öğretme konusunda azim ve irade sahibi olmak
E) Kur’an’ı hayatına aktarma gayreti göstermek
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B. Aşağıda boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

(vacip, sünnet, lafız ve mana, cümle yapısı, mahreç ve sıfat, hoca merkezli, bireysel, semâ’, edâ)

1. Kur’an öğretimi “…………………………….” bir öğretimdir.

2. Kur’an öğretiminde temel ilkelerden birisi,  “…………………………” bütünlüğünü dikkate 
alan bir öğretimi esas almaktır.

3. Tecvid kurallarına uyarak Kur’an okumak, âlimler tarafından “...................” olarak kabul 
edilmiştir.

4. Harflerin “……………………………..………” özelliklerinin iyi kavratılması Kur’an öğretimi-
nin ilk ve en temel konusunu oluşturur.

5. Kur’an öğretiminde hocanın öğrettiği şekilde lafızları tekrar ederek  bunları öğretildiği 
gibi okumaya “…………………” denir. 

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” ile işaretleyiniz.

1. (.........) Kur’an tilâvetinde asıl hedef Allah’ın (c.c.) kelamını Peygamberimize indirildiği şe-
kilde, aslına uygun olarak okuyabilmektir.

2. (.........) Semâ’, Kur’an öğretiminde hocanın, öğretimin merkezinde aktif olarak yer aldığı 
bir yöntemdir.

3. (.........) Kur’an öğretiminde asıl gaye, onu anlamaya ve ortaya koyduğu ilkeleri hayatımıza 
aktarmaya çalışmaktır.

4. (.........) Kur’an tilâvetinde öğrencinin dinlediği, öğrendiği, ezberlediği bir yeri hocasına 
okumasına harf talimi yapma denir.

5. (.........) Kur’an okurken  tefekkür ve tedebbür ederek düşünmek; Rabb’imizin güç ve kuv-
vetini, sınırsız rahmetini, O’nun kâinat üzerinde tecelli eden isim ve sıfatlarını daha 
iyi kavramamızı sağlar.
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1. Arapça’dan dilimize geçen “usul” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılan kelime.

2. Kur’an harflerini, mahreç ve sıfatlarına uygun olarak okuyabilmek için alıştırma çalışması yap-
mak.

3. Bir başkasının Kur’an-ı Kerim’i okuyuşunu takip etmek suretiyle yapılan kıraat.

4. Bir iş ve olayın sonucunu ve gidişatını önceden kestirmek, çıkarımda bulunmak.

5. Kur’an’ı, “ehlinden öğrenmek” diye nitelendirebileceğimiz bir usulle hocayı dinleyerek öğrenme 
yöntemi.

6. Tilâvetle ilgili kurallara riayet ederek Kur’an okuma becerisi kazandırmayı amaçlayan ilim.

7. Bir iş ve olayın gidişatı ve sonucu hakkında derinlemesine düşünmek.

8. Peygamberimiz döneminde yetişmiş Kur’an muallimlerine verilen genel ad.

9. Öğrencinin Kur’an-ı Kerim’den öğrendiği veya ezberlediği bir yeri hocasına okuması.

10. Yerine getirme, borç ödeme gibi anlamlara gelen kelime.

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Arapçadan dilimize geçen “usul” kelimesinin Türkçe 
karşılığı o larak kullanılan kelime.
2. Kur’an harflerini, mahreç ve sıfatlarına uygun o larak 
okuyabilmek için alıştırma çalışması yapmak.
3. Bir başkasının Kur’an-ı Kerim’i okuyuşunu takip etmek 
suretiyle yapılan kıraat.
4. Bir iş ve o layın sonucunu ve gidişatını önceden 
kestirmek, çıkarımda bulunmak.
5. Kur’an’ı, “ehlinden öğrenmek” diye 
nitelendirebileceğimiz bir usulle hocayı dinleyerek 
öğrenme yöntemi.
6. Tilâvetle ilgili kurallara riayet ederek Kur’an okuma 
becerisi kazandırmayı amaçlayan ilim.
7. Bir iş ve o layın gidişatı ve sonucu hakkında 
derinlemesine düşünmek.
8. Peygamberimiz döneminde yetişmiş Kur’an 
muallimlerine verilen genel ad.
9. Öğrencinin Kur’an-ı Kerim’den öğrendiği veya 
ezberlediği bir yeri hocasına okuması.
10. Yerine getirme, borç ödeme gibi anlamlara gelen 
kelime.

1 2 3 4
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