
TECVİD



TECVİD
Lügat manası; Güzel yapmaktır.
• Peygamberimiz(sav): “Allah Kur’an’ı

indirildiği gibi okuyanı sever.”
buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir.

• Kur’an-ı Kerim’de Allah; “Kuranı açık 
açık, tane tane tertil ile oku”

buyurmuştur.



Kuran okumanın faziletiyle 
ilgili hadisler;

• “Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi, Kuran 
okumaktır.”

• “Sizin en hayırlınız, kuranı öğrenen ve 
öğretendir.”



Yüce kitabimiz Kur’an’da 114 sure, 

30 cüz,

6666 ayet, 

Vardir.

Kur’an’i Kerim’in her bes sayfalik 
bölumlerine  HIZB adi verilir.



Kuran okumanın faziletiyle 
ilgili hadisler;

• “Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi, Kuran 
okumaktır.”

• “Sizin en hayırlınız, kuranı öğrenen ve 
öğretendir.”



MED
Uzatmak demektir. 

İki çeşittir:

HARF-İ MED: Uzatma Harfi
Üç tanedir.

SEBEB-İ MED:
"Tabii Med"di, bir elif miktarından
daha çok uzatma sebebidir. 
İki tanedir:



MEDLER
Uzatmalar

-1-
Medd-i
Tabii

-2-
MEDDİ

MUTTASIL:
-3-

MEDDDİ
MUNFASIL:

-4-
MEDDİ

LİN:

-5-
MEDDİ

ARIZ

-6-
MEDDİ
LAZIM:



1- MEDD-İ
TABİİ Bir harfin önüne harf-i med gelirse, 

o harf uzatılarak okunur. 
Buna medd-i tabii; 
yani tabii med denir.

إِ  : َنا ا َرب	  َقالَ إِن	
و : َھاُدوا  َقاُموا  َيقُولُوَن  َصاِدقُونَ 
:ى إِن!ي  َيْھِدى  فِيِه   أَْيِديِھمْ 



2- MEDDİ
MUTTASIL: Harfi medden sonra sebebi medden

hemze gelir ve ikisi aynı kelimede 
bulunursa meddi muttasıl olur. 
elif miktarı uzatılır.

Medd-i Muttasıl en az 2, 
en çok 4 elif miktarı uzatılır. 

Uzatılması vâciptir.



3- MEDDDİ
MUNFASIL: Harfi medden sonra sebebi medden

hemze gelir ve ikisi ayrı ayrı kelimelerde 
bulunursa meddi munfasıl olur. 

Medd-i Munfasıl da en az 1, 
en çok 4 dört elif miktarı uzatılır. 

Uzatılması vâcip değildir, câizdir.



4- MEDDİ
LAZIM: Harfi medden sonra sebebi medden

sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. 
En az 2, en çok 4 elif 

miktarı uzatılır. 

الحاق derken harfi med olan eliften
sonra sebebi medden sukunu lazım

geldiği için meddi lazım olmuştur.



5- MEDDİ
ARIZ Harfi medden sonra sebebi medden

sükunu arız gelirse meddi arız olur. 
.

En az 1, en çok 4 elif 
miktarı uzatılır.



6- MEDDİ
LİN

Harf-i lin’den sonra sebebi medden
sükun bulunursa meddi lin olur. 
En az 2, en çok 4 elif miktarı uzatılır.
Harf-i liyn, üzerinde cezim bulunan   dir. 
Ancak, kendilerinden önceki harfin üstünlü
olma şartı vardır. 

Harfi Lin: iki tanedir.
1- Vav sakin olup bir öncesi üstün olursa.
لو) )  gibi   Örnek:اليوم
2- Ya sakin olup bir öncesi üstün olursa.
لى) )  gibi.   Örnek:عليك



TENVİN VE 
NUN-U SAKİN

1-İHFA 2- İZHAR 3-İKLAB 4-İDĞAM

İdğamı
Misleyn

İdğamı
Meal Ğunne İdğamı

Bila Ğunne



TENVİN VE NUN-U SAKİN
• TENVİN: Bazı kelimelerin sonunda 

görülen iki üstün, iki esre ve iki 

ötre’ye tenvin denir. Tenvin, nunlamak;

yani "nun" sesiyle okumak demektir.



SAKİN NUN

• : Cezimli nun demektir. Kelimenin 
sonunda veya ortasında bulunabilir.



1-İHFA: Tenvin veya sakin nundan sonra ihfa
harflerinden biri gelirse ihfa olur.
İhfanın yapılışı: Dil ucu serbest 
bırakılarak nun sesinin genizden 
gelmesiyle yani ğunne ile okumaktır.

- -س-ز -ذ - د- ج- ث-ت
 ك- ق- ف - ظ- ط- ض-ش ص 

جنات تجرى انتم لن تنالوا



2- İZHAR
Tenvin veya sakin nundan sonra izhar 
harflerinden biri gelirse izhar olur.
İzharın yapılışı: Tenvin veya sakin nunu
açıkça okumaktır. Yani tenvin veya sakin 
nunu izhar harfine katmadan ayrı ayrı
okumaktır.

İzhar harfleri: ه غ ع خ ح ا



3-İKLAB
Tenvin veya sakin nundan sonra
ب harfi gelirse iklab olur.

İklabın yapılışı: tenvin veya sakin nun,
sakin mim harfine çevrilerek okunur.



4-İDĞAMI 
MEAL ĞUNNE

Tenvin veya sakin nundan sonra
يمنو harflerinden biri gelirse 
idğamı meal ğunne olur.

يمنو



5-İDĞAMI 
BİLA ĞUNNE

Tenvin veya sakin nundan sonra
لر harflerinden biri gelirse 
idğamı bila ğunne olur.



6-İDĞAMI 
MİSLEYN

Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harf 
yan yana gelir ve birincisi sakin ikincisi 
harekeli olursa, birincisi ikincisine idğam
edilir (katılır)  ve idğamı misleyn olur. 
Bu durumda iki harf şeddeli bir harf gibi 
okunur.

1-İdğamı Misleyn Meal Ğunne: Sakin nun, 
nuna veya sakin mim, mime idğam edilirse 
idğamı misleyn meal ğunne olur.
Örnek:+وندخلكم مدخ ان نحن

2-İdğamı Misleyn Bila Ğunne: Nun ve mimin 
dışındaki harfler, kendi cinsinden bir harfe 
idğam edilirse idğamı misleyn bila ğunne olur.
Örnek:اذ ذھب قل لن



SAKİN MİMİN 
HALLERİ: 

1- Sakin mimden sonra م harfi gelirse
idğamı misleyn meal ğunne olur. 

2- Sakin mimden sonra ب harfi 
gelirse dudak ihfası olur.

3- Sakin mimden sonra  م ve ب harflerinin
dışında kalan harflerden biri gelirse 
izhar olur.



11-LAFZATULLAH
$

Lafzatullah 1 Kelimesinin lafzı demektir.
1 Kelimesi başındaki vasıl hemzesi 
ile okunursa ل kalın okunur.   
Örnek: 1 Vasıl hemzesi ile değil de 
ondan önceki harfle okunursa:

1- Bu harfin harekesi kesra
ise ل ince okunur. 2با
2- Bu harfin harekesi zamme 
veya fetha iseل kalın okunur.
Örnek:1نصر تا2 و1



HÜKMÜR-RA  
( RA’nın HÜKÜMLERİ )

KALIN OKUNAN YERLER:
ر-1 harekeli olup harekesi 
fetha veya zamme olursa kalın;

ر-2 harekeli olup harekesi 
kesre olursa;

ر-3 sakin, bir önceki harf de
fethalı veya zammeli olursa kalın;
bir önceki harf kesreli ise ince
okunur



ZAMİR

Bir ismi gösteren, kelimenin aslından olmayan
ve kelimenin sonunda bulunanه ye zamir denir.
1- Üzerinde durulmayarak geçildiğinde zamirden önceki harf 
harekeli ise bir elif miktarı uzatılır. Örnek:انه به وله عنده
- وله lafzındaki zamirde mukadder (gizli) و
- به lafzındaki zamirde ise mukadder (gizli)ى harfi vardır. 
NOT :لم ينته مانفقه kelimelerindeki ه harfleri kelimenin 
aslındandır. Yani zamir değildirler, uzatılmazlar.
2- Zamirden sonra sebeb-i med’den hemze bulunursa, meddi 
munfasıl olur ve bir elif miktarından fazla uzatılır. )من علمه ا
Örnek:3- Zamirden sonra sakin bir harf gelirse zamir 
uzatılmadan direk sakin harfe tutturulur.
Örnek:كرسيه السموات
4-Zamirden öneki harf sakin olursa zamir uzatılmayarak okunur.
Örnek:منه فيه عليه



Kalkale harfleri 5 tanedir. Bu harflerقطب جد
cümlesindekiق ط ب ج د Harfleridir. 
Bu 5 harften biri kelimenin ortasında veya sonunda 
sakin olarak bulunursa kalkale olur.  
Kalkale: kuvvetli bir ses çıkartılacak şekilde 
harfin çıkış yerini titretmeye, çatlatmaya denir.
NOT: Kalkale harfi şeddeli olduğunda kalkale yapılmaz.
Ancak şeddeli kalkale harfinde durulursa kalkale yapılır.
Örnek:

KALKALE
(Vurgulu Okuyuş)


