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Kur’ân-ı Kerîm, Allah’ın bütün insanlığa gönderdiği en son ilahî kitaptır. Resûlullah 
Efendimiz (s.a.v.)’e 23 sene zarfında Cebrâil (a.s.) vasıtasıyla indirilmiş, bize kadar 
tevatür yoluyla gelmiştir. Bugün dünyanın her yerinde Müslümanların elinde bu-
lunan Kur’ân-ı Kerîm, Peygamberimiz (s.a.v.)’in peygamberlik hayatı boyunca oku-
tup yazdırdığı, Hz. Ebû Bekir (r.a.)’ın mushaf hâline getirttiği, Hz. Osman (r.a.)’ın 
çoğalttığı mushaftır. 

İslam dünyasının çoğunluğu Kur’ân-ı Kerîm’i, “Kıraat-ı Âsım ve Rivayet-i Hafs” 
üzere okumaktadır. Kıraat âlimleri, Kur’ân-ı Kerîm’in üç şekilde okunabileceğini 
kabul etmişlerdir: Bu okuyuş şekilleri, okuyuştaki süratle ilgilidir ve şunlardır:

a- Tahkik veya Tertil:
Tahkik kelimesi sözlükte, bir şeyin hakkını fazlasıyla ve noksansız yerine getirmek 
konusunda mübalağa etmektir. Kıraat âlimlerine göre tahkik; Kur’an okurken, her 
harfin hakkını vermek, medleri yeterince uzatmak, harekeleri birbirinden ayırmak, 
şeddeleri tam yapmak, ğunnelerin hakkını vermektir.

b- Hadr:
Hadr kelimesi sözlükte, süratli olmak demektir. Tecvid ilminde ise; Kur’ân-ı Kerîm’i 
tecvid kurallarına uyarak en hızlı şekilde okumak demektir. Hadr, tahkikin zıddıdır. 
Hadr; Kur’an’ı hızlı okumak, ama kurallarını ihmal etmemek demektir. 

Hadr ile okuyuşta, vasl ile okuyuş tercih edilir. Lafızların kıvamında okunmasına 
dikkat edilir. Harekelerin tam okunması sağlanır. Harflerin hakkıyla telaffuz edil-
mesine dikkat edilir. Eğer bunlara dikkat edilmezse kıraat caiz olmaz.

c- Tedvir: 
Tedvir, tahkik ile hadr arasında bir okuyuştur. Yani Kur’an’ı orta derecede okumak-
tır. Bu okuyuş şeklinde, diğer iki okuyuştaki ruhsatlar terk edilerek orta bir yol takip 
edilmiştir. Bu okuyuş şekillerinden en çok tercih edilen kıraat şekli, tedvirdir. Ancak 
hatim indirilirken hafızların okuyuşunda ve özellikle teravih namazları kılınırken 
hadr usulü tercih edilmektedir.
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III. Bölüm

HARF-İ MED
SEBEB-İ MED

• Med
• Med Harfleri 
• Özellikleri 
• Sebeb-i Med 



Med Ne Demektir?
Med; “uzatmak, ilave etmek, çekmek” mânâlarına gelir.
Tecvidde ise, med veya lîn harflerinden biri ile sesi uzatmaya denir. 

Med Harfleri
Med harfleri uzatma harfleridir ve üç tanedir.

a- Elif (ا): Elif kelimenin ortasında veya sonunda harekesiz ve cezimsiz olup 
       elif harfinden önceki harfin harekesi üstün olursa (ا) med harfi olur. 

Misâl:  ََقاَل , َكان   gibi.

b- Vav (و): Vav harfi kelimenin ortasında veya sonunda harekesiz ve cezimsiz olup, 
         vav harfinden önceki harfin harekesi ötre olursa (و) med harfi olur.

Misâl:   َيْعَلُمو َن , َقاُلوا , َاُخوَك  gibi.

c- Ya (ى): Ya harfi kelimenin ortasında veya sonunda harekesiz ve cezimsiz olup   
             kendisinden önceki harfin harekesi esre olursa (ى) med harfi olur.

Misâl:  َيُن , ف�يِه ,  ق�يَل ُنع�
    

gibi.

 

ا                 و                          ى  

Med Harfleri
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Fer’î Medler
Med harflerinden veya lîn harflerinden sonra sebeb-i med (hemze, sükûn)’dan biri-
nin bulunduğu medlere “fer’î med” denir. Fer’î med, beş çeşittir. Bunlar:

1- Medd-i Muttasıl (Bitişik Med)
Bir kelimede med harflerinden (  اوی  ) biri bulunup, kendisinden sonra aynı kelime-
de hemze ( ء ) bulunursa “Medd-i Muttasıl” olur. 

Misâl: ُسو ٓ َء , َيَشآ ُء  gibi.

Medd-i muttasıl; dört elif miktarı med olunur. Bir elif miktarından fazla uzatarak 
okumak vaciptir. 

2- Medd-i Munfasıl (Ayrı Med)

Bir kelimede med harflerinden ( ا وى ) biri bulunup kendisinden sonra sebeb-i  
medden hemze gelirse ve bunların ikisi de ayrı kelimelerde olursa “medd-i  
munfasıl” olur.

Misâl: َُّها , َل� اِٰلَه , َمآ َاْغنٰى .gibi  َيآ َاي

Medd-i munfasıl; dört elif uzatılarak okunur. En az bir elif miktarı uzatarak okumak 
vacip, bir elif miktarından fazla uzatarak okumak caizdir.

Not: Medd-i muttasıl’da sebeb-i med’den hemze ( ء ) şeklinde, Medd-i munfasıl’da 
ise ( ا ) şeklinde yazılır.
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Tablodaki kelimelerden “medd-i muttasıl” olanları bulunuz!

Tablodaki kelimelerden “medd-i munfasıl” olanları bulunuz!

Tablodaki kelimelerden “medd-i tabiî” olanları bulunuz!

ALIŞTIRMALAR

يٌع َجم� َُّها ُغَث�اًء  َل� ُاْقِسُم ا َاي َي� ُس�وَء

َحتّٰى اِئه� َولَِق� َكاُنوا اُئُكْم نَِس�  َتُصوُم

�ى َأْنَقَضَ   اِٰلَه َالَّذ� ُؤَن ُيَرا� اٍء ِمْن َم� ا َاَصاَبَك َم�

ُة َنُقوُل اقَّ ا ٰاَمَن                 َاْلَح� َكَم� يُد  َل� اِٰلَه  َيز�

إِٰل�ى َاَجٍل يُن َوَل� َا ْنتُْم  ُنع� ِئَك   َاَراَد ُاول�ٰ

ا ٰاَدُم َل� ُاْقِسُم  ُس�وَء ٰاَياُت َي� ىَء ج��

ِئَك ُكوُنوا َقاَل  َصا َم  َيُقوُل   ُاول�ٰ

اَء َج� ا َاْغنٰى  َكاَن  ق�يَل َم� اِْسَحاَق

َُّها َعْقل�ى َيُدوُم ا َاي َي� ٰطٰه   ى َصْدر�
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İhfâ harflerini bir şema üzerinde görelim:

ص

ِصْف َفَتٰرى
َطالًِبا

ُدْم

ُتٰقى

ِزْد

َظالًِما
َكَرًماَضْع

َسَما

َقْد

َشْخٍص

ُجوَد

َثَنا
َذا

ف
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ت

ز
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ق
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İhfâ
Harfleri
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ALIŞTIRMALAR

Tablodaki kelimelerden hangileri “ihfâ” ile okunur?

İklâb
İklâb sözlükte; “çevirmek, döndürmek” demektir. Tecvidde ise, tenvin veya sâkin 
nun’dan sonra iklâb harfi olan ( ب ) gelirse, tenvin veya sâkin nun’u ( م )’e çevirerek 
ğunne ile okumaya denir.

 Misâl:     َِّمْن َبْعِد     ِمْم َبْعِد           َلُينَْبَذنَّ     َلُيْمَبَذن 

يٌر                 يُعْم َبص� يٌر     َسم� يٌع  َبص� .gibi  َسم�
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اِْن َانْتُْم ا َانْفَْقتُْم َوَم� َواْنَحْر ِمْن ُزْخُرٍف

ِمْنُكْم َولَِمْن َخاَف ُانُْظْر يٌد َغنِىٌّ َحم�

ِمنُْهنَّ ا  ُانِْزَل َوَم� ْت َوَمْن َخفَّ ِمْن ُجنٍْد

َعل�يٌم َخب�يٌر ِمْن َشْىٍء ِمْن َخْلِقه� يٍل ِمْن ِسّج�

اِْن َكاَنْت ِمْن َهاٍد ِمْن ُفُطوٍر َينْٰهى
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