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Kur’ân-ı Kerîm, İslâm âleminin en önemli kutsal kaynağı olduğu gibi eski
Türk edebiyatının da -şüphesiz- en önemli kaynaklarındandır. Kur’ân-ı
Kerîm’in anlaşılıp beşerin hayatına tatbik edilmesinin yegâne yolu, onun
hakikî manada okunmasından ve anlaşılmasından geçmektedir. Bu ilâhî
kitabın okunmasının belli düzen ve kuralları vardır. Bahsedilen kurallar
tecvîd ilminin ana konusunu oluşturmaktadır. Tecvîd ilmi kitaplarda
genellikle mensûr olarak anlatılmıştır. Ancak klasik Türk şairleri birçok
alanda olduğu gibi tecvîd alanında da manzum eserler ortaya koymuşlardır.
Bu çalışmanın konusu Nâcî isim veya mahlasıyla bilinen bir şair tarafından
yazıldığı tahmin edilen Manzum Risâle-i Tecvîd adlı eserdir. Eserin müellifi
ve te’lîf tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir malûmata rastlanmamıştır.
Bu çalışma giriş, eserin anlatıldığı kısım ve sonuç bölümlerinden meydana
gelmiştir. Çalışmanın giriş kısmında tecvîd ilmi ve Türk edebiyatında te’lîf
edilen manzum tecvîdler hakkında genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra söz
konusu eser, muhteva, dil-üslûp ve şekil özellikleri açısından incelenmiştir.
Çalışmada el yazması eser okuma, inceleme ve analiz yöntemleri
kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kur’ân-ı Kerîm, manzum tecvîd, klasik Türk
edebiyatı, mahreç.
RİSÂLE-İ TECVÎD FROM THE VERSE TAJVIDS IN TURKISH
LITERATURE
Abstract
The Quran is the most important sacred resource of the Islamic world,
beside it is definitely the most important source of classical Turkish
literature. The only way that the Qur'an can be understood and applied to the
life of the human being is through his reading and understanding in the true
sense. There are certain rules of order and the reading of the divine book. The
mentioned rules constitute the main subject of tajvid science. However,
classical Turkish poets have produced verse works in the field of tecvîd as in
many other fields. The subject of this work is the Manzum Risâle-i Tecvîd,
which is supposed to have been written by a poet known with the name or
pseudonym of Nâcî. There is no information about the author and the history
of the work at the sources. This study consists of the introduction, the part of
the work described and the conclusion sections. General information about
tajvîd science and tajvids which are written with verse tradition in Turkish
literature is given in the introduction part of the study. Afterwards, the study
was examined in terms of content, language-style and shape characteristics.
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In this study, reading the manuscript work, study and analysis methods were
used.
Keywords: Holy Quran, manzum tajvid, classical Turkish literature,
geographical.

1. Giriş
Tecvîd kelimesi, Arapça “دٚ  ”جsülâsî masdarından türetilmiştir. Bu kelimenin tecvîd
adını alması ise mezkûr sülâsî masdarın “tef’îl” babına çekilmesiyle oluşmuştur. Kelime lügatta;
bir nesneyi güzel eylemek ve hoşça yapmak (Mütercim Asım Efendi, 2013, s. 1394), bir şeyi
güzel yapma (Devellioğlu, 2002, s. 1052) manalarına gelmektedir.
Tecvîd kelimesi ıstılahda ise; “Kur’ân-ı Kerîm’i usûlüne bağlı kalarak okuma ilmi”
(Devellioğlu, 2002, s. 1052), “ifrat ve tefrite kaçmaksızın Kur’ân-ı Kerîm’i sıfatlarına uygun bir
şekilde okuma sanatı”, “Kur’ân harflerinin mahreç ve sıfatlarının konu edildiği ilim”, “Kur’ân-ı
Kerîm’i harflerin mahreç ve sıfatlarına riâyet edip vakıf, vasıl, sekte vb. tilâvet kurallarına
uyarak güzel ve hatasız okumayı öğreten ilim” (Çetin, 2011, s. 53) anlamlarını ihtivâ
etmektedir.
Kur’ân-ı Kerîm’de tecvîd kelimesi doğrudan geçmemektedir. Ancak kutsal kitap olan
Kur’ân-ı Kerîm’de “usûlüne, kaidesine göre okuma göre okuma” (Devellioğlu, 2002, s. 1087)
ً ِ َسرَّ ٍَْٕبُٖ رَشْ رَٚ ) “Ve onu
anlamını ifâde eden tertîl kelimesi mevcuttur. Kur’ân-ı Kerîm’de bu husus (يل
ً ِ َسرِّ ًِ ْاٌمُشْ آَْ رَشْ رَٚ ) “Kur’ân’ı ağır ağır, tane tane
ağır ağır okuduk.” (Kur’ân-ı Kerîm, Furkan/32), (يل
oku.” (Kur’ân-ı Kerîm, Müzemmil/3) surelerinde dile getirilmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’de “okuma, devamlı ve düzgün okuma” (Devellioğlu, 2002, s. 515)
anlamına gelen bir diğer kelime ise, “kıraat” kelimesidir. Kelime Kur’ân-ı Kerîm’de ( ئ
َ إِ َرا لُ ِشَٚ
ْ “Kur’ân okunduğu zaman..” (Kur’ân-ı Kerîm, A’râf/204), ( َْ“ )فَإ ِ َرا لَ َش ْأدَ ْاٌمُشْ آKur’ân
ُْ)اٌمُشْ آ
okuduğun zaman...” (Kur’ân-ı Kerîm, Nahl/98), (َُٖلُشْ آٔب ً فَ َش ْلَٕبُٖ ٌِزَ ْم َشأَٚ ) “Biz Kur’ân’ı okuyasın diye
âyet âyet ayırdık.” (Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ/106), (ُ َٗٔ“ )فَإ ِ َرا لَ َش ْأَٔبُٖ فَبرَّجِ ْع لُشْ آO halde, biz onu
okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.” (Kur’ân-ı Kerîm, Kıyâme/18), ( َْٚ ُُ ْاٌمُشْ آُْ ََل يَ ْس ُج ُذِٙ َعٍَ ْي
ئ
َ إِ َرا لُ ِشَٚ ) “Onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmiyorlar.” (Kur’ân-ı Kerîm, İnşikâk/21)
ayetlerinde kullanılmıştır.
“Güzel sesle ve usulüne göre okuma” (Devellioğlu, 2002, s. 1109) anlamına gelen
ّ بد
ُ َه آي
ِّ ه ثِ ْبٌ َذ
“tilâvet” kelimesi ise Kur’ân-ı Kerîm’de ( ك
َ َ٘ب َعٍَ ْيٍُٛللاِ َٔ ْز
َ ٍْ ِ“ ) رİşte bunlar Allah’ın
âyetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz.” (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara/252), ( َْ ْاٌمُشْ آَٛ ٍُأَ ْْ أَ ْرَٚ )
َّ َبة
“Ve bana, Kur’ân’ı okumam emredildi” (Kur’ân-ı Kerîm, Neml/92), (ِللا
َ َْ ِوزٍُٛ) إِ َّْ اٌَّ ِزيَٓ يَ ْز
َّ َِِّٓ  ٌيَُٛسس
“Şüphesiz, Allah’ın kitabını okuyanlar…” (Kur’ân-ı Kerîm, Fâtır/29) ve ( ص ُذفًب
ُ ٍُٛللاِ يَ ْز
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ًَّ َشحَٙ“ ) ُِّطBu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.”
(Kur’ân-ı Kerîm, Beyyine/2) ayetlerinde kullanılmıştır.
Tecvîd ilmi konu itibarıyla telaffuzu açısından Kur’ân-ı Kerîm harflerini teşkil
etmektedir. Ancak bu ilimde incelenen başlıca konular arasında harflerin mahreç ve sıfatları,
lâm-ı tarîf, tenvin, sâkin nûn ve sâkin mîmin okunuşuyla ilgili kurallar, idgam, med ve
hükümleri, “râ”nın okunuşuna dair kurallar, kalkale, zamir, lafzatullahın okunuşu, sekte, Kur’ân
okunurken ortaya çıkabilecek hatalar (lahn), vakıf ve ibtidâ, vaslın kuralları, Kur’ân lafızlarının
ifade ettiği mânaya uygun biçimde sesin yükseltilip alçaltılması ve tilâvet âdâbı gibi hususlar
yer alır (Çetin, 2011, s. 53).
Türk Edebiyatında Te’lif Edilen Manzum Tecvîdler1
Tecvîd kuralları genel itibarıyla mensur eserlerde anlatılmıştır. Ancak Türk edebiyatı
şairleri tarafından manzum olarak kaleme alınan bazı örnekler de vardır. Örneklerden bazıları
aşağıda zikredilmiştir.
1) H. 1210 / M. 1795 veya H. 1220 / M. 1805 yılında, Şeyhü’l-kurra Hafız Mehmed
Efendi el-Amidî tarafından te’lif edildiği tahmin edilen ve 224 beyitten müteşekkil olan
Nazmu’l-Ehemm fî İlm-i Tecvîdi’l-Elzem, 2) Müellifi ve te’lîf tarihi belli olmayan 80 küsur
beyitten oluşan Manzûm Tecvîd, 3) Müellifi ve te’lîf tarihi belli olmayan 70 beyitten oluşan
Nazmu’t-Tecvîd, 4) Müellifin adı ve te’lîf tarihi belli olmayan, 71 beyitten oluşan Nazm-ı
Risâle-yi Mersûmât mine’t-Tecvîd, 5) Müellifi, te’lîf tarihi ve -nüsha baştan eksik olduğu içinbeyit sayısı tespit edilemeyen Manzûme-yi Tecvîd, 6) Surûrî Halîl tarafından te’lîf edilen, te’lîf
tarihi belli olmayan ve 96 beyitten oluşan Manzûm Tecvîd, 7) Vardarlı Hilmi (ö. ?) tarafından
yazıldığı tahmin edilen, te’lîf tarihi belli olmayan ve 71 beyitten oluşan Tecvîd-i Manzûm adlı
eserler Türk edebiyatında yazılan manzûm tecvîdlerdendir. Bunların dışında çalışmamızın
konusu olan, Nâcî adlı veya mahlaslı biri tarafından kaleme alındığı tahmin edilen ve te’lîf tarihi
belli olmayan Manzûm Risâle-yi Tecvîd adlı eser de vardır. Eser hakkında gerekli bilgiler
aşağıda verilmiştir.
2. Manzûm Risâle-i Tecvîd
2.1. Eserin Müellifi
Biyografik/bibliyografik

eserlerde

müellifi

hakkında

herhangi

bir

bilgiye

rastlamadığımız “Hazihi’r-Risale Kitabü’t-Tecvîd” adıyla tavsif edilen eserin 14. beytin ilk
mısraında “Bir faķįrem hem ĥaķįrem Nāci’yem” mısraından hareketle müellifin adının veya
mahlasının “Nâcî” olduğu sonucuna varılmıştır. Müellif, eserin devam eden 15. beytinde ise
1

Türkçe manzum tecvidler ile ilgili detaylı bilgi için bk. Yılmaz, O. (2015), s. 85-95.
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“Şeyħlü şehrine geldüm ben faķįr” beytiyle de doğum yeri veya ikâmet ettiği yer olarak da
“Şeyhili” şehrine işaret etmiştir. Eserin Kastamonu İl Halk Kütüphanesi 37 Hk 2123/26
numarayla kayıtlı nüshasında eserin adı Mukaddimetu'l-Manzûme fî't-Tecvîdi'l-Kur'âni'l-

Azîm’dir. Eserin müellifi ise Şeyhîli Nâcî olarak kaydedilmiştir.
2.2. Eserin Sebeb-i Te’lîfi
Müellif, eserin sebeb-i te’lîfini “Nice dostlar yanıma gelip Kur’ân ilminden anladığımı
bildiler. Ben bî-çâreden ders alıp utangaçlıklarını ortadan kaldırdılar. (Bu insanlar) Kur’ân’ın
okuma kurallarını öğrenip Kur’ân’ı kurallarına göre okumak ve bu kuralları anlamak istediler.
Bu vesileyle ben de bu kuralları ihtivâ eden bir risâle te’lîf ettim. Kişilerin rahat anlamaları için
onu manzume ile kısalttım. Genel kuralları söyleyip farklılıkları belirttim.” cümleleriyle açıklar.
Müellif eserin te’lîf sebebini açıkladıktan sonra “Kur’ân okumak isteyen aklı başında
herkes, öncelikle istiâze (eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm’i okuması) etmesi, daha sonra Berat Suresi haricinde- kurallarına uygun besmeleyi okuması gerekir” der.
2.3. Eserin Muhtevası
Eser, besmele ile başlamıştır. Eserin mukaddime bölümünde Arapça tecvîd kuralları
anlatılmıştır. Daha sonra tecvîd kurallarının bazıları Fatiha Süresi üzerinde tatbik edilmiştir.
Müellif, daha sonra esere tekrar besmeleyle başlayarak 300 küsur Türkçe beyitle tecvîdin
kurallarını nazmetmiştir. Müellif, eserin te’lîf sebebini açıkladıktan sonra eserine;
“1) Harflerin çıkış yerlerini beyan eden (Bābun Fį’l-Beyānı Maħārici’l-Ĥurūf), 2)
Harflerin sıfatları ve bu harflere mukabil olan harfleri anlatan (Bābun Fį Beyānı Śıfāti’l-Ĥurūf
ve Eżđādihi), 3) Tenvin ve nûn-ı sâkin kurallarını beyan eden (Bābun Fį Beyānı Nūnü’s-Sākin
ve’t-Tenvįn), 4) Zamir he’sinin kurallarını açıklayan (Bābun Fį Beyānı Aĥkām-ı Ĥā-i Żamįr), 5)
Sakin mimin kurallarını hakkında bilgi veren (Bābun Fį Beyānı Aĥkām-ı Mįm-i Sākin), 6)
Uzatma ve kısa kesme kuralları ile ilgili olan (Bābun Fį Beyānı Aĥkāmi’l-Meddi Ve’l-Ķaśr), 7)
Kur’ân-ı Kerîm okunurken gerekli olduğu yerlerde durmayı ifâde eden (Bābun Fį Beyānı
Aĥkāmi’l-Vuķūf), 8) Râ’nın hükümlerini açıklayan (Bābun Fį Beyānı Aĥkāmü’r-Rā), 9) Bitişen
ve bitişmeyen harfler hakkında bilgi veren (Bābun Fį Beyānı MaķŧūǾāt ve Mevśūlāt)
bölümleriyle devam etmiştir.
Müellif eserini, dua mahiyetini taşıyan;
“Bi-ĥamdi’llāh tamām oldı kitābım / Açıldı çeşm-i cānım gitdi ħābım”
beytiyle sona erdirmiştir.
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2.4. Eserin Dil ve Uslûbü

Üslûp, “Eda, biçem, stil, ifade tarzı, anlatış yolu. Her sanatçı veya edibin duygu ve
düşüncelerini ifade etme biçimi, anlatış yolu. Başka bir ifadeyle, zihinde doğan buluşun
düzenlendikten sonra yazıyla ortaya konulma tarzı. Bir yazarın duyuş ve düşünüşünün dile
yansıması, dili kendine özgü kullanılış biçimidir” (Karataş, 2011, s. 611).
Müellif eserini Asım kıraatinin Hafs rivâyetinin kaideleri üzerine yazdığını belirtmiştir.
Bu bağlamda eserde dikkat çeken üslûp özellikleri aşağıda gösterilmiştir:
* Eserinde sade denilebilecek bir üslûp kullanan müellif, evvelâ haflerin çıkış yerlerini
manzum olarak kaleme almıştır. Örnekler aşağıda zikredilmiştir:
“Müsteŧile didiler đāda bilüñ
Žā vü đāduñ maħrecini farķ idüñ”
“Hem śafįre ĥarf-i śād ü sįn ü zį
Bilemezseñ añasın anda bizi”

* Eser te’lîf edilirken müellif tecvîd kurallarını da manzum kelimelerle tanımlamıştır.
Tecvîdin kurallarından “tenvin, izhâr, idğâm, kalb, ihfâ” örneklerini tanımlayan manzûme
örnekleri aşağıda gösterilmiştir.
Daħı tenvįn nedür anı bilesin
Tenvįn-i nūn-ı sākin bir diyesin
Ĥarf-i ĥalķa uġrasa ižhār olur
İstimāǾuñ olsa Ǿaķluñ tar olur
Lām ü rāya uġrasa idġām idüñ
Ol bilā ġunne dürür yaħşi gidüñ
Lįk yemnū ĥarfine uġrarısa
Ġunne-i idġām ide kim er ise
Bāya uġrarise bilüñ ķalb olur
Nūnı mįm olursa ez-ġunne gelür
Bāķį ĥarfe uġrasa iħfā olur
Oķuyan anı da ez-ġunne ķılur

* Eserde tecvîd kuralları örneklerle anlatılmıştır. Örneklerin geçtiği sure adları da görüldüğü gibi- manzumelerde zikredilmiştir.
ĶaŧǾıla en lem Ķaśaś’da bir ola
Ġayrı yerde olanın bil ħulfıla
Fetĥile en lem tekün en lem yerāh
Bir Beled’de biri EnǾām ey dede
ĶaŧǾıla min mā ( )ِٓ ِبiki yerde gelür
Bir Nisā’da birisi Rūm’da olur
Daħı em men ķaŧǾıla dört yerdedür
Biri Tevbe bir Nisā içindedür
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Ħulfıla dört yerde gelür küllemā
Bir Tebārek Müǿmin ü AǾrāf, Nisā

* Müellif eserini nazmederken özellikle kafiye oluştururken yer yer cinas sanatından da
yararlanmıştır. Örnekler aşağıda gösterilmiştir:
“Śorariseñ ĥarf-i Ǿillet oldı vāy
Yaħşı añla dimeyesin vāy vāy
Oķuması nicedür anı işit
Ŧālibiseñ aña göre sen iş it”

Yukarıdaki örneklerde müellif yazılış ve okunuşları aynı ama anlamları farklı olan
kelimeleri kafiye olarak kullanarak cinas sanatından yararlanmıştır. Müellif ilk beytin ilk
mısraının sonundaki “ٚ  اٜ” med harflerini “vāy” şeklinde yazmıştır. İkinci beytin sonunda ise
nidâ özelliğini taşıyan “vāy vāy” kelimelerini alt alta kullanarak “cinas” sanatının meydana
gelmesini sağlamıştır.
İkinci beytin birinci mısraının sonunda duymak anlamına gelen “işit” kelimesi ile ikinci
mısraın sonunda vazife edinmek anlamında kullanılan “iş it” kelimeleri alt alta kullanılarak
“cinas” sanatı yapılmıştır.
2.5. Eserin Şekil Özellikleri
Türkçe kaleme alınan tecvîd kitaplarının çoğu mensûr olmakla beraber manzûm olarak
kaleme bazı tecvîd kitapları da mevcuttur. Çalışmamızın konusu olan bu eser de Türkçe kaleme
alınmış manzum bir tecvîddir. Mesnevî nazım şekliyle yazılan bu eser, 9 bâb ve 300 küsur
beyitten müteşekkildir. Müellif eserini manzum olarak te’lîf etme sebepleri arasında, 1) Kitabı
te’lîf eden kişinin şair olması, 2) Manzum te’lîf edilen eserin kolay ezberlenebilmesi, 3)
Manzum eserlerin kafiye vezin ve ahenk olarak müellif ve okuyucuların duygularına yaptığı
etkiden söz edilebilir.
Vezin: Manzum olarak kaleme alınan eserde vezin olarak da bazı kusurlar olmakla
beraber “Fâilâtün/fâilâtün/fâilün” vezni kullanılmıştır.
2.6. Eserin Nüshaları
Yaptığımız katalog taraması neticesinde çalışmamıza konu olan bu eserin Ankara Milli
Kütüphane 06 Hk 3640/10 demirbaş numarasına kayıtlı nüsha ile Kastamonu İl Halk
Kütüphanesi 37 Hk 2123/26 numarada kayıtlı bir nüsha olmak üzere iki nüshası mevcuttur.
Çalışmamız eserin Milli Kütüphane nüshasının 134-142 varaklarından yararlanılarak
hazırlanmıştır. Müellif, eserine besmeleden sonra tecvîd kurallarını Arapça mensûr olarak
anlatan bir ön söz ile başlamış, daha sonra nüshanın der-kenarlarında nüshada anlatılan tecvîd
kurallarını da örneklerle izah etmiştir. Eserine ikinci defa besmeleyle başlayan müellif,
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“Besmeleden śoñra ĥamd itdüñ Ĥaķ’a
Cümle işde fāǾil oldur muŧlaķā”
Beytiyle eserine giriş yapmış ve eserini
“Bi-ĥamdi’llāh tamām oldı kitābım
Açıldı çeşm-i cānım gitdi ħābım”
Beytiyle sona erdirmiştir.

3. Sonuç
Medreselerde ve günlük hayatta Kur’ân-ı Kerîm’in usulüne göre okutulmasını sağlayan
tecvîd ilmi, daha çok mensur bir biçimde kaleme alınmıştır. Ancak klasik Türk edebiyatı
şairlerinden bazıları tecvîd kurallarına kayıtsız kalmayıp tecvîdin kural ve kaidelerini manzum
olarak kaleme almışlardır. Müellifler tecvîd kurallarını manzum olarak kaleme alırken nazımda
etkili olan duygu dilini kullanmışlardır. Bununla birlikte bu tür eserlerde bir bilgi vermek ön
planda olduğu için bu tür eserler didaktik özelliğe de sahiptirler.
Bir eserin manzum olarak te’lîf edilmesinin şair açısından şekil ve muhteva olarak
birtakım zorlukları barındırdığı gibi, bu eserler okuyucular açısından ise zevkli bir okuma
sağlamaktadır.
Çalışmamıza konu olan bu eser kütüphane künye bilgilerinde Nâcî (ö. ?) tarafından
kaleme alındığı belirtilen manzum bir tecvîd kitabıdır. Bu eserin telif ve istinsah tarihi belli
değildir. Eserin müellifinin adı veya mahlası olduğu tahmin edilen Nâcî ismi hakkında
biyografik ve bibliyografik eserlerde herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Bu tür eserler -özellikle yaşı küçük çocuklarda- tecvîd kurallarının eğlenceli bir üslupla
kalıcı olarak kalmasını sağlamaktadır.
Netice itibarıyla bu tür çalışmalar şairlerin şairlik kabiliyetini ortaya çıkardığı gibi,
tecvîd kurallarının kolaylıkla ezberlenmesini de sağlamaktadır. Okuyucuların tecvîd kurallarını
öğrenmesinde kolaylık sağladığı gibi; ahenk, kafiye, vezin gibi vesilelerle okuyucularda edebî
zevk de uyandırmaktadır.
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MANZŪM RİSĀLE-İ TECVĮD (METİN)
[134b]
ُثِس ُِْ للاِ اٌشَّدْ ّٰ ِٓ اٌ َّش ِد ِي
ً غسٜاٌذّذهلل اٌّز
حٚة اً٘ اٌزّلٛٔر
ّ  صمً ِشآدٚ
ٓاٌطبٌجي
اٌفصبدخٚ يذٛثّصبلٍخ اٌزج
سحّٛ ِٕ ٓة اٌعبسفيٍٛ جعً لٚ
اٌّعشفخٚ ٍَٛاساٌعٛٔثب
 ِذّذٍٝاٌسلَ عٚ حٍّٛاٌصٚ
 سمباٌجشأح ثباٌجلغخٜاٌّز

TābiǾ oluñ siz daħı ey ehl-i dįn
Bir faķįrem hem ĥaķįrem Nāci’yem
Ben żaǾįf ey Rabbi Ǿafvuñ Rāĥįm
Şeyħlü şehrine geldüm ben faķįr
Çün ġarįbem özümi ķıldum ĥaķįr
Nice yārenler yanuma geldiler
Ǿİlm-i Ķur’ān añladuġum bildiler
Oķudular bu żaǾįf bį-çāreden
Hem götürdiler ĥicābı aradan

َلد اٌظشافخٚ اٚ ٌٗ اٍٝ عٚ
ّ ٌ اصذبثٗ خيشاٚ
صبدجخ

[135a]
Dilediler kim ķavāǾid bileler
ĶaǾde üzre ħoş tilāvet ķılalar

َ اٌ ّزا٘شحٛ ارجبعٗ وبإٌّجٚ
اٌمشائخٚ حٚثّيبح اٌزل

Hem bize sizden teberrük ķala ol
Añlamaġa bize āsān ola yol

فبْ ٘زٖ اٌشّسبٌخ
ٍّٗ ٌمبسئٗ اْ يعّٝ ٔظّزٗ ثبٌزشو

Bu risāle cemǾ ķıldum ben daħı
Kim tabįǾat mūcibince ey aħį

ٍّّْٗ اْ يزعٚ دٜاٌّزٚ
ا شيب ِٓ اٌعشثيّخٌٍُّٛ يعٚ

İħtiśār itdüm bunı ben nažmıla
Kim ŧabįǾat issi olanlar bile
ĶaǾde-i külli neyse anı didüm
İħtilāfı olanı cümle ķodum
Her ki Ķur’ān oķumaķ diler ise
İstiǾāźe ide Ǿaķlı yār ise

يذٛ٘زٖ اٌشسبٌخ وزبة اٌزج
2
ٗ لعذح دفص سدّذ للا عٍيٍٝع

FāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün
İħtilāfı istiǾāźede śavāb
Her ne veçhile ola oldur ŝevāb
Besmeleden śoñra ĥamd itdüñ Ĥaķ’a
Cümle işde fāǾil oldur muŧlaķā
Vācib oldur taśliye hem baǾd-ezįn
Kim şefįǾ ola bize ol yevme dįn
Çār-yāra hem ķalan aśĥābına
Daħı āline ve hem etbāǾına
Ben direm śallū Ǿaleyhim ecmaǾįn3 ( ُٙ عٍيٍّٛص
ٓ)اجّعي
2

Tilavet ehlinin günahlarını bağışlayan, aynalarını
tecvid ve fesahat ilmiyle parlatan, ariflerin kalplerini
ilim ve marifetle nurlandıran Allah’a hamd olsun.
Cesareti belağat suyuyla sulayan Muhammed’e aline
ve zarif olan evlatlarına, arkadaşlıkta en hayırlısı olan
ashabına, kıraat ve tilavetin suyuyla yıldızlar gibi
parlayan etbaına salat ve selam olsun. Bu risaleyi;
bilenlere, öğrenmek isteyenlere, Arapçadan hiçbir şey
bilmiyenlere okunup anlaşılması için Türkçe te’lîf
ettim. Bu risâle tecvid ile ilgili olup ve Hafs
rahmetu’llahi aleyh kaidesi üzerine yazılmıştır.
3
Hepsine salavat getirin.

Sūrenüñ hem evvelinde besmele
Lāzımįdür cāǿiz āyetde hele
Diyesiz her sūrede illā Berāt
Zįra anda var durur seyf-i ġazāt
Besmele çün āyet-i rahmet dürür
Bil Berāt’ı āyet-i miĥnet dürür
Besmelenüñ āħirinde vaķf idüñ
İbtidāǿı sūreye andan gidüñ
Vaśl iderseñ daħı cāǿiz bilesin
BaǾżı yirde iĥtirāzın ķılasın
Sūrenüñ āħirlerini besmele
Vaśl ķılma oķur iken sen bile
Āħirin sākin idüben ŧurmasañ
Bil ħaŧādur sūreyi tįz oķusañ
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BĀBUN
FĮ’L-BEYĀNI
MAĦĀRİCİ’LĤURŪF
Lįk evvel saña gerek bilesin
Cümle ĥarfiñ maħrecini bulasın
Evvelįne hemze getür bilesin
Telaffuž itdükde ĥarfiñ maħrecin

Maħrec-i ġunne çü ħayşūmden gelür
Ġunne burından çıķar bir ān durur
BaǾżılar dir maħreci on altıdur
Kimi on beş kimi dir on yedidür

He ( )هvü hemze ( )أvü elif()اüñ maħreci
Aķśā-yı ĥalķ boġazuñ öte ucı

BĀBUN FĮ BEYĀNI ŚIFĀTİ’L-ĤURŪF VE
EŻĐĀDİHİ
Maħrecin bildüñise bu ĥarflerüñ
Bil śıfātı daħı vardur anlaruñ

Orta oldı maħrec-i ĥā ( )حǾayn()عıla
Hem denā-yı ĥalķı ħā ( )رvü ġayn()غıla

Müchire vü riħve vü hem müstefil
Münfetiĥ hem muśmete bu bişi bil

[135b]
Maħrec-i ķā ( )قoldı hem aķśa’l-lisān
Hem daħı Ǿulvį ĥanekden ey kesān

[136a]
İşid anuñ żıddı nedür ey kişi
Şeyǿüñ eżdādı bilür bilen kişi

Kāfı ( )نandan aşaġıraķ bilesin
Oķur iken iĥtirāzın ķılasın

Bilesin mehmūse żıddı müchire
Feĥeŝŝü şaħśun seket (4 َس َكت
ٌ  )فَ َحثَّهُ ش َْخĥarfin
َ ص
bile
5
Hem ecid ( ْ ) اَ ِجدhem ķaŧ beket ( ْ ) َق ٌّط َبكَتĥarfi
şedįd
6
Ortasında lin Ǿömer (  )لِنْ ُع َم َرĥarfin bedįd

Ortadan oldı yā (ٜ) vü cįm ( )جü şįn ()ش
Bildürem saña olursañ hem-nişįn
Maħrec-i đād ( )ضĥāffe-i dilden dürür
Diyeñ bile daħı ađrāsdan durur

Ħuśśe żaġŧin ķıź (7 ض ْغطٍ ق ِْظ
َ )ﺧﺹĥurūf-ı Ǿulvįdür
Bil ĥurūf-ı bāķįsin kim süflidür

Atasın dilüñi śaġa ya śola
Lįk śaġından śolı evlā ola
Ĥāffe-i dilden dürür hem lām ( )لdaħı
Žahrine idħāl olur hem ey aħį
İntihāsından dilüñ ol hem ĥanek
Nūn(ْ)ı yanından anuñ bulmaķ gerek
Maħrec-i rā ( )رhem ķarįbdür bunlara
Eyle didi Sįbeveyh śoranlara
Śād ( )صü zā ( )زvü sįn ( )سśafįre ĥarfleri
Bul ŝenāyā ortasından anları
Ŧā ( )طvü tā()تnuñ maħreci hem dāl ( )دile
Bil ŝenā-yı Ǿulvįden dil ucıla
Yaķın olur dişe dilden bir ŧaraf
Ĥāśıl olur ortasından nice ĥarf
Źāl ( )ذü žā()ظnuñ ŝā()ثyıla hem maħreci
Dişler ortasıyıla hem dil ucı
Maħrec-i fā ( )فbil ŝenā-yı meşrife
Doķunur üstün dişe baŧn-ı şefe
Bā ( )بvü vāv ( )وü mįm ( )مŧuŧaklardan ķopar
ǾĀķıl olan ķāri aġızdan ķapar

Śād ( )صü đād ( )ضü ŧāǿ ( )طü žāǿ ( )ظü
muŧbiķa
Ferre min lübbin (8  ) َف َّر مِنْ لُ ٍّبĥurūf-ı muźliķa
Hem śafįre ĥarf-i śād ( )صü sįn ( )سü zā ()ز
Bilemezseñ añasın anda bizi

4

Mehmûse harfleridir. Lügatte “hems” sesi gizli
çıkarmak anlamına gelir. Kırâat ıstılahında hems,
harflerin mahreçlerinden çıkmaları esnasında
mahreçte aralık kalması ve mahrece fazla
dayanılmaması sebebiyle, harf telaffuz edilrken
nefesin akmasına denir. (Temel, 2013, s. 60)
5
Şedîd harflerinin toplandığı lafızdır. Yumuşaklığın
zıddı olan sertlik ve katılık anlamlarına gelir. Istılahta
ise şiddet harfleri sükûn ile olunduğu zaman sesin ve
nefesin asla akmamasına denir (Temel, 2013, s. 125).
6
Beyniyye harflerinin toplandığı lafızdır. Beyniyye
lügatte ortada olmak, ayrılık, açıklık ve orta
anlamlarına gelir. Kırâat ıstılahında ise sesin ne
tamamen akması ve ne de tamamen hapsolmasına
denir (Temel, 2013, s. 41-42).
7
İsti’lâ harflerinin toplandığı lafızdır. Yükselmek,
büyüklenmek anlamlarını ifade eder. Kırâat
ıstılahında ise isti’lâ harflerini telaffuz ederken, dilin
köküyle birlikte üst damağa yükselmesine denir
(Temel, 2013, s. 78).
8
İzlâk harflernin toplandığı lafızdır. Lügatte sürekli
ve kolay olma, keskinlik kolaylık ve taraf anlamlarına
gelir. Istılah olarak harf telaffuz edilirken telaffuzun
çabuk olmasıdır (Temel, 2013, s. 82).
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Ķuŧbu ceddin (9 ب َج ٍد
ُ  ) قُ ْطĥarfidür hem ķalķale
Muķrį oldur bunları tertįl ķıla

Tefħįm itme müstefile ĥarflerin
Med idicek taġlįž itme gey śaķın

Lām()لı daħı münĥarife didiler
Rā()سnuñ adın hem mükerrer ķodılar

Ĥarf-i istiǾlāya ķonşı olsa ger
Terķįķ oķı tefħįminden ķıl ĥaźer

Dil egilür bunları źikr idicek
Ħāśśe kim anlar müşedded olıcaķ

Ķanda gelse tefħįmile mā ( )ِبdime
İnce oķı gey śaķın kim vā ( )واdime

Müsteŧile didiler đād()ضa bilüñ
Žā ( )ظvü đād()ضuñ maħrecini farķ idüñ

Lām elif ( )َلķanda gelse terķįķ it
Çünkü ķurrā eyle dir ol yola git

Şįn()شüñ adı hem tefaşşį oldı çün
Çıķsa aġızdan ŧaġılur anuñçün

Hem rivāyet eyle oldı ez-Resūl
Śavt-ı ķoyun bigi oķuñ dir uśūl

Śorariseñ ĥarf-i Ǿillet oldı vāy ()واى
Yaħşı añla dimeyesin vāy vāy

Hem ǾArab elĥānı gibi dir oķuñ
Deve gibi baġırur senüñ fāķuñ

Çün ĥurūfuñ maħrecinden söyledüñ
Hem śıfātın daħı maǾlūm eyledüñ

İnce oķuram diyüben mā()ِبları
Gey śaķın įmāle ķılma anları

Oķuması nicedür anı işit
Ŧālibiseñ aña göre sen iş it

Çün mücevved oķumazsañ Ķur’ān’ı
LaǾnetile añısar Ķur’ān seni

Yeynirek ķıl śavtıñı mehmūsede
Zįra anuñ aślı hemsedür dede

Öyle vāśıl oldı hem bize daħı
Vācib oldı oķımaķ size daħı

Āşikār oķı ķalan mehcūreyi
Arķın arķın oķı ĥarf aralayı

Ħoş feśāĥatla oķuñ tecvįd ile
Zįra oķuñ didi Ĥaķ tertįl ile

Müchire vü hem şedįde ĥarflerin
Añladıñsa cümlesinüñ maħrecin

Oķumañuz zahmeti Ǿitāb ile
Çıķa Ķur’ān nuŧķuñuzdan luŧfıla

Śaķlı oķı cehrįnü vü şiddetin
Ķatıraķ oķı şedįde ĥarflerin

Śavaşur gibi oķumañ Ķur’ān’ı
İşidüben sevine sāmiǾ cānı

Lin Ǿömer ( )لِنْ ُع َمرĥarfini andan alçacuķ

Ħāśśe kim bu istiǾāźe hemzesi
ǾAyn ( )عelif()اden fark idemez çoķ kesi

[136b]
Śavtuñuz Ǿulvįde ħoş yüce çıķa
Oķuriken işiden size baķa

Śavtuñı ķaldurma ŧā()طdan ġayrıda
Medd yoķdur çekme cįm()جden ġayrıda

Riħve ĥarflerini daħı yumşacuķ

Tefħįm oķı Ǿulvįde hįç ġam degül
Zįra bunda dil ŧamaķdan kem degül

Şol evāǿil hemzesinden ķıl ĥaźer
Aĥmaķ olma saña ķılsun söz eser

Terķįķ oķı müstefile ne ki var
Tefħįminden ķıl ĥaźer hem çün kibār

[137a]
Oķuriken ķıl beyānı muŧbiķa
Śavtuñ işiden kişi saña baķa

Terķįķ oķı nerde gelse müstefil
Ķıl ĥaźer tefħįm yā ey müntaķil

Ĥiŧŧatuñ iŧbāķını ķıl ħoş beyān
Siŧŧatuñ daħı yine hem ķıl Ǿayān

9

Lįk naħluķküm(ُ)ٔخٍمىde vardur bil ħilāf
İkisi daħı dürüst śanma güzāf

Kalkale harflerinin toplandığı lafızdır. Lügatte
hareket etmek, seslenmek, canlanmak, ızdırap
anlamlarına gelir. Ayrıca tecvîd iliminde ise kuvvetli
bir ses işitilinceye kadar mahrecin kımıldanmasına
denir (Temel, 2013, s. 83).

İşbu ĥarfleri okurken dil ŧamaķ
Yaķın olur birbirine bir ŧabaķ
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Gey ĥaźer ķıl münfetiĥden kim Ǿasā
Oķuriken olmaya hem çün Ǿaśā
Oķuriken hem śafįre ĥarflerin
Śavtıñı çigret ki çimşişe deri
Āşikāre oķı ĥarf-i muźleķa
Ġayrı ĥarfler śumtıla dilden çıķa
Sākin olsa ķıl beyān-ı ķalķale
Ĥālet-i vaķfda daħı ebyen ķıla
Şįn ( )شtefeşşįdür ķaçan śavtuñ çıķa
Aġzuñ içinden diler ŧaşra aķa
Musŧetile didiler đād()ضa bilüñ
Ķanda gelse žā ( )ظile farkın ķıluñ
Nerde gelse žaǾnı (ٕٝ )ظعž()ظdür žıll()ظلıla
ǾAžįm (ُ )عظيĥıfž ( )دفعeyķāž ( )ايمبظü unžur
( )أظشǾažm(ُ)عظıla

Žahir (شٙ )ظlafžı () hem lažā žāhir ( ظب٘شٝ)ٌظ
daħı
Hem şüvāž (اظٛ )شü kažįm (ُ )وظيhem žulm (ٍُ)ظ
ey aħį
Hem žalāmun žüfrühüm vaġlüž (غٍعٚ ُ٘)ظلَ ظفش
gele
İntežir žamǿān (ْ )أزظش ظّأdaħı žā()ظdur bile

Ežfer ü žannen(ً)اظفش ظّٕبde žā()ظdür hem vaǾž
(ععٚ)

LāǾiżįn(ٓ)ٌعضيde bu sözümden sen de Ǿiž ()عع
Naĥlü züĥrüf žalle ( ًّ )ٔذً ظذشف ظžā()ظdur ey
fetā
Kātib oldur kim bunı ezber ŧuta

Žalte žaltüm (ُ )ظٍذ ظٍزravmdaki žallū (ٍّٛ )ظbü-

Şol ŧaǾām üstünde gelen ĥaż degül
Ħāśśe bunlar ķonşı olsa her ķaçan
Hem yeǾuđđü’ž-žālimü (ٌُ )يعضّ اٌظبmiŝlinde ken
Lām()لı daħı münĥarįfe dir kibār
Dil egilür źikr iderken bil ey yār
Rā()رya tekrįre didiler çün bular
Hem müşedded olsa andan ķıl ħaźer
Gey sākin kāf()كı oķurken gā ( )گdime
Ya bį ( )بgelse ķatı ŧutup pā ( )پdime
Bil śafįr ĥarf yoķ durur Ķur’ān’da çün
Çįn’i Śįn oķudılar anuñiçün
Ħāśśe kim iyyāke naǾbud ( )ايّبن ٔعجذkāf()كını
Bū lehebde vaķf idicek bā()بsını
Yāħūd ebter ( )اثزشbā()بsını epter ( )اپزشdime
Daħı ferġab ( )فشغتbāsını pį ( )پoķuma
Fātiĥada var diyen Şeyŧān adı
Bir żaǾįf ķavl ŧutdı aķvāyı ķodı
Oķuriken iĥtirāz itseñ n’ola
Fātiĥada sekte yoķdur bil hele
BĀBUN FĮ BEYĀNI NŪNÜ’S-SĀKİN VE’TTENVĮN
Geldük imdi ĥükm-i nūn-ı sākine
Oķuması nicedür hem ĥükmi ne
Daħı tenvįn nedür anı bilesin
Tenvįn-i nūn-ı sākin bir diyesin
Ĥarf-i ĥalķa uġrasa ižhār olur
İstimāǾuñ olsa Ǿaķluñ tar olur

bįn
ŞaǾre ŧasından fežellū (ٍّٛ )فظǾākifįn

Lām ( )لü rā()رya uġrasa idġām idüñ
Ol bilā ġunne dürür yaħşi gidüñ

Daħı yežlelne (ٍٍٓ )يظve maĥžūren (ًساٛ )ِذظgele
Ĥicr içinde gelse žellet ( )ظٍّذžā( )ظbile

Lįk yemnū ĥarfine uġrarısa
Ġunne-i idġām ide kim er ise

Küntü fežžan muĥtežir ( )وٕذ فظّب ً ِذزظشžā()ظdur
žafer ()ظفش
Žā()ظdur üçden ġayrı yerde her nažar ()ٔظش

Bā()بya uġrarise bilüñ ķalb olur
Nūn()نı mįm ( )مolursa ez-ġunne gelür

Biri veylün hel atā(ٝي ًٌ ً٘ ارٚ)da birisi
Biri evvel nāžır ()ٔبظشimdi ey kesi

Bāķį ĥarfe uġrasa iħfā olur
Oķuyan anı da ez-ġunne ķılur

[137b]

[138a]
Lįk śınvān gibi de iźhār idüñ
Daħı ķınvān eyledür yaħşi gidüñ

Ĥažža (ّٗ )دظžā()ظdur ķanda gelse bañul

Hemze vaśla uġrasa tenvįn eger
Kesrile kec geçmesin ey pür-hüner

Ġayža (ٗ )غيظžā()ظdur Hūd ü RaǾd’a đād()ضıla
Fį ženįne (ٓ ظٕيٝ )فbilesin kim ħulfile
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1999
Bir arada çün iki ĥarfeyn ola
İkisi miŝleyni ya cinseyn ola

Mįm()مi cemǾ uġrasa illā hemzesi
ĶaŧǾ oķınur vaśl ķılma ey kesi

Sākin olsa evveli idġām idüñ
BaǾżı ġunne lįk idġām Ǿām idüñ

Ribveten (ًحٛ )سثgibiyi daħı ķıl beyān

Ķıyle men rāķ ( )ليً ِٓ ساقsekte ider Ĥafś velį
Sekte-i bel rāne (ْ )ثً ساdiye ne belį

Vāv()وı ižhār ile efvācen (ً اجبٛ )افgibi
Nirde gelse daħı emvāten (ً اربِٛ )اgibi

Lįk fį yevmin (َٛي
ٍ ٝ )فbilüñ ķālū vehüm (ُ٘ٚ ٌٛ)لب
Ķıl beyānın lįk idġām ķul lehüm (ٌُٙ ً)ل

BĀBUN FĮ BEYĀNI AĤKĀMİ’L-MEDDİ
VE’L-ĶAŚR

Ĥā ( )حvü hā ( )هvü ġayn ( )غü ķāf()قı ķıl beyān
İtme idġām anları oķı Ǿayān

Gele imdi meddi nedür ey püser
Ŧālib ol kim saña ögretsün peder

Nažma gelmez çün miŝāli n’eyleyem
Nažmıla olanı baǾżın söyleyem

Biri medd-i vācib adı muttaśıl
Biri medd-i cāǿiz adı münfaśıl

Ħā ( )حvü hā()هya ķāf()قa ġayn()غa uġrasa
Žāhir ide her ki muķrį er ise

Biri lāzım biri Ǿārıż ey fetā
Ķāri oldur kim bunı ezber duta

Sākinin śaķla caǾelnā ( )جعٍٕبgibinüñ
Daħı enǾamte đalalnā ( )أعّذ ضٍٍٕبgibinüñ
BĀBUN FĮ BEYĀNI AĤKĀM-I ĤĀ-İ ŻAMįR

Medd-i muşbaǾ didiler bir medde hem
Çek anı leźźet virince itme kem

Mįm ( )مü vāv()وa uġrasa ķılġıl Ǿayān

Ol ĥurūf-ı maķŧūǾātdur bil hemįn
Ķatı çek içinde olsa ĥarf-i lįn

Ĥarketi olsa żamįrüñ ķablehü (ٍٗ)لج
Śıla oķı sen anı miŝl-i lehü (ٌٗ)

Ĥarf-i medden śoñra gelse hemze bil
Muttaśıl olur anı çekgil ŧavįl

Śıla oķur cümle żamįr hā()هsını
Ķaśr ider Ĥafś gerçi kim birisini

Cāǿiz oldur añla bunı ey dede
Hemze ĥarf-i medd iki kelimede

Hāǿü yerđah (ٗ )٘بء يشضĥarketiyle oķudı
Ķaśr itdi lįkim śılayı ķodı

Lāzım oldur medd iden leźźet bula
Ĥarf-i medden śoñra müdġam ĥarf ola

Ķaśr oķı çünkim kināyet hā()هǿinüñ
Sākin oldı çün muķābili anuñ

ǾĀrıż oldur sākini Ǿārıż hemįn
Medd idesin anı miŝlü nesteǾįn (ٓ)ٔسزعي
İllā bir yerde śıla ider Ĥafś bilüñ
Fįhį mühānen(ًبٔبِٙ ٝٙ)فيdür ol āgāh oluñ
BĀBUN
SĀKİN

FĮ

BEYĀNI

AĤKĀM-I

Bāķisin ķaśrile oķı ĥüsn içün
Nāzük oldı oķuyanuñ ĥüsn içün
MįM-İ
BĀBUN FĮ BEYĀNI AĤKĀMİ’L-VUĶŪF

Mįm ( )مü nūn ( )نolsa müşedded ġunnele
Sākin olsa mįm ( )مlakin iħfele

Diñle imdi vaķfu ĥālin ey aħį
Tālį iseñ vaķf eyle gökçek daħı

Mįm ( )مü sākin bį()بye uġrasa bide
Ġunne ider azıcuķ ehl-i edā

Nice ķısm oldı bular gel diñlegil
İħtiśār itdüñ üçe gey añlagıl

[138b]
Bāķį ĥarfe uġrasa ižhār ider
Ve ūfį(ٝفٚاٚ)’de lįk ġāyet ķıl ĥaźer

[139a]
Biri vaķfu bi’s-sükūn-ı ġayrı ravm
Biri ravm-ı bi’s-sükūndur ey ķavm

Mįm ( )مü vāv()وa uġrasa ol hem velā (َلٚ)
Gey saķın kim olmaya ol hem melā ()ِل

Biri işmām hem sükūnıla bile
İstimāǾı olmayan nice bile
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2000
Vaķfuñ aślı bi’s-sükūndur ey ħoca
Añlar iseñ diyeyim bir bir nice
Bil naķįż-i ibtidā vaķf oldı çün
Hem naķįż-i ĥarket oldı bi’s-sükūn
Oldı vaķfuñ maǾnası çün intihā
İntihānuñ żıddıdur çün ibtidā
İbtidāya virdiler çün ĥarketi
Vaķfa virdiler sükūn-ı sükneti
Eyle olsa vaķfiçün ķaŧǾ-ı nefes
Vaķf idicek eylesünler cümle kes
ǾAksi olsa bu işüñ olur ħaŧā
Ķıl riǾāyet kim ire Ĥaķ’dan Ǿaŧā
İmdi vaķfa ol üç ķısmı didigüm
Ravm işmām diyübeni ķoduġum
Bu semāǾa mevķūf işdür ey aħį
Gel işit kim bilesin hem sen daħı
Ravm oldur kesrede hem fetĥada
Ancaķ işmām đammede olur dede
Lįk evlā kesrededür bil hemįn
Ravmıla vaķf idicegiz yaķın
Añla imdi nirede ŧurmaķ gerek
Tālį olan küllisin bilmek gerek
Vaķf-ı muŧlaķ vaķf-ı lāzım bil ey yār
Vaķf-ı cāǿiz hem mücevvezdir kibār
Hem muraħħaś ġayrısı oldı ķabįĥ
Ķıl riǾāyet olasın ehl-i faśįĥ
Vaķf-ı kāfį daħı dirler hem bular
Kāfį ķorlar hem ķaçan geçe bular
Vaķf-ı lāzım dimek elbette ŧurur
Zįra maǾnā ġayrı öñünde gelür
Vaķf-ı muŧlaķ ŧurıcaķ gökçek olur
Çün meşāyiĥ adını muŧlaķ ķılur
Vaķf-ı cāǿiz ol durur itseñ revā
İtmeyicek de dimezler nā-revā
[139b]
Hem mücevvez oldur itseñ yigirek
İtmeseñ daħı yine dürüstrek
Biri de vaķf-ı muraħħaśdur anuñ
Ŧur nefesüñ vir ki diñlene cānuñ

Bu maĥalde yegrek oldur dönesin
Geçesin bir yerde daħı ŧurasın
Ol ki kāfį didiler ol da hemān
Bu da ol durur dimek olur Ǿayān
Vaķf-ı tāmdur didi baǾżı lāzime
MaǾnā tam olsa ve ŧurmaķ lāzime
Şol tā()تlar kim yazuda girdhā śūret
Oķumaķda var durur iki cihet
Ĥālet-i vaślında tā ( )تoķuyasın
Ĥālet-i vaķfında hā ( )هoķuyasın
Lįk bir yerde gelür fį ķāriǾa (ٗ لبسعٝ)ف
Ĥāletinde oķı anı mā hiye (ٗ)ِب ٘ي
Vaķf-ı vācib yoķ durur Ķur’ān’da bil
BaǾżılar didi velįkin żaǾfı ķıl
Vaķf-ı küfr olmaz daħı ġayr-ı sebeb
BaǾżı didi iĥtirāzın ķıl ŧaleb
Śabrı kim üç ĥarfile bil ey kişi
Cezmile vaķf idemez anı kişi
Orta ĥarfüñ ĥarketinden ķıl ĥaźer
Ķadr ( )لذسhem ve’l-fecr (اٌفجشٚ) eyle ey peder
Ĥarket üzre çünki vaķf olur degül
Ravm ħod şeyħsiz kişi bilür degül
Ravm ü işmāmuñ vuķūfın şeyħ bile
Şeyħsüz ādem idemeye kim bile
BĀBUN FĮ BEYĀNI AĤKĀMÜ’R-RĀǿET
Geldük imdi şimdi rā()رnuñ ĥükmine
Tefħįmile terķįķįnüñ ĥükmine
RefǾile naśb olıcaķ tefħįm idüñ
Kesre terķįķ oķunur anı bilüñ
Mā-baǾdinde ĥarf-i Ǿulvį olsa lįk
Tefħįm olur her ĥālinde añla nįk
Ya mā-ķabl-i kesresi aśl olmaya
Muķrį oldur anı terķįķ ķılmaya
Ĥālet-i vaķfında mā-ķablin görüñ
RefǾ-i naśb olsa anı tefħįm bilüñ
[140a]
Sākin olsa ķabli gör mā-ķablini
Aña göre oķı sen daħı anı
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2001

Fetĥile en lem tekün en lem yerāh ( ٌُ ْاْ ٌُ رىٓ ا
ٖ)يشا
Bir Beled’de biri EnǾām ey dede

Lįk yā-yı sākin ( )یolsa ķabl anuñ
Terķįķ oķı didi üstāduñ senüñ

Küllü firķin(’)وً فشقde velįkin iħtilāf

ĶaŧǾıla min mā ( )ِٓ ِبiki yerde gelür
Bir Nisā’da birisi Rūm’da olur

İtdiler çünkim meşāyiħler ħilāf
Hem rā()رnuñ mā-ķabli meksūr kendüsi
Sākin olsa terķįķ oķur her kesi

Daħı em men (ِٓ َ )اķaŧǾıla dört yerdedür
Biri Tevbe bir Nisā içindedür

Kendü menśūb olsa ķabli kesrile
Tefħįm oķur ķurre-i ekŝer hele

Birisi Śāffāt ĥā mįm (ُ )دSecde’de
Bunları ķılġıl riǾāyet ey dede

Lafžatu’llāh lām()لınuñ mā-ķābli ger
Kesre olsa cümle ķurrā raķ ider

ĶaŧǾıla yazmalı dört yerde hemān
Biri el-Kehf bir Nisā’da ey fülān

Zįrā lām()لuñ oldı istiǾmāli çoķ
Rānuñ iken daħı istiǾmāli yoķ

Biri Furķān’da MeǾāric birisi
Eyle yazmış anı ol dįn ulusı

Kesre vü Ǿārıża lām()لda iǾtibār
İtmediler rā()رda itdiler ey yār

Daħı Ǿan men (ِٓ ٓ )عiki yerde ķaŧǾıla
Sūre-i Nūr’da ve hem ve’n-Necm’ile

Lafžatu’llāh lām()لı çün menśūb ola
Tefħįm oķuñ anı ħoş taǾžįmile

Nirde mimmen (ّّٓ ِ) gelürise vaślıla
Resm içinde ķaŧǾ yoķ durur aślıla

RefǾ ü naśb olsa muķābili anuñ
Tefħįmile oķu sevine cānuñ

ĶaŧǾıladur çün gele Ǿan mā nühū (اٛٙٔ)عٓ ِب
İste bul AǾrāf içinde ey ulu

Ķıl riǾāyet bu didigim sözleri
Ķanda olsa muķri ide sizleri

ّ içinde ķaŧǾıla
İnnemā anǾām (َ)اْ ِب أعب
Lįk Ŧāhā Sūresi’nde ħulfıla

BĀBUN FĮ BEYĀNI MAĶŦŪǾĀT
MEVŚŪLĀT
Kātib olan bir Ǿamel ķılmaķ gerek
Resm-i ǾOŝmān nicedür bilmek gerek
Yazar iken nirede en lā ( )اْ َلgele
Ķanķısı maķŧūǾ ü mevśūldur bile
ĶaŧǾ-ı en lā ( )اْ َلgelür on yerde hemān
Enbiyā’da ħulfile oldı gümān
Sūre-i AǾrāf’da gelür ikisi
İki śanma Tevbe’dedür birisi
Hūd’uñ ikisi ve hem üçüncisi
Ĥac’da en lā tüşrikū(ٛ’)اْ َل رششوdür ey kesi

TaǾbüdū (ٚ )رعجذYasįn ü Nūn ü Mümteĥān
ّ ٍٝا عٍٛ)رع
Birisi taǾlū Ǿale’llāh fį’d-Düħān (للا
ĶaŧǾ-ı in mā ( )اْ ِبkesrile RaǾd’uñ durur
Hem fe illem (ٌُّ )فبvaślıla Hūd’uñ durur
[140b]
ĶaŧǾıla en lem (ٌُ ْ )اĶaśaś’da bir ola
Ġayrı yerde olanın bil ħulfıla

VE

RaǾd’da bir yerde gelür in mā ( )اْ ِبhemān
Fetĥile olanı vaśl itme gümān
ّ
Ĥacc ü Loķmān ennemā()اْ ِبsı
ey aħį
Bį-ħilāf maķŧūǾ olur ucı daħı

Yevmehüm (ُِٙٛ )يķaŧǾıla iki yerdedür
Biri ve’ź-Źāriyāt bir Ġāfir’dedür
Resm-i ellen (ٌّٓ )اvaślla iki yerdedür
Bir Ķıyāmet birisi el-Kehf’dedür
Hem cezāǿü (ٚ )جزاvāv()وıla yidi hemįn
Eyle buyurdı emįre’l-müǿminįn
Biri Ŧāhā biri el-Kehf ey fetā
Kātibe gerek dürür ezber ŧuta
Evvelinde Māǿide’nüñ ikisi
Biri Şūrā Ĥaşr-i tenzįl ey kesi
Şol el-meleǿū ( )اٌّل ؤkim evvelidür eflaĥuñ
Üçi daħı Sūre-i Neml’üñ bilüñ
[141a]
Vāv()وıla Ǿulemāǿ (ٚ )عٍّبiki yerdedür
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2002
ŞuǾra ŧasın birisi Fāŧır’dadur
İki yerde yaz şürekāǿ (ٚ )ششوبvāv()وıla
Biri Şūrā birisi EnǾām’ıla
Vāv()وıla đuǾafāǿ (ٚ )ضعفبiki yerde bil
Biri İbrāhįm biri Ġāfir’de bil

Mā neşāǿ (ٚ )ِب ٔشبvāv()وıladur Hūd’daki
Hem duǾāǿ (ٚ )دعبvāv()وıla Ġāfir’deki
Sūre-i Rūm’da şüfeǾāǿ (ٚ )شفعبvāv()وıla
Māǿide içre daħı enbāǿ (ٚ )أجبile
Vāv()وıla belāǿ (ٍٛ )ثdaħı bil ķandadur
Bir Duħān içinde bir Śāffet’dedür
Hem berāǿü (ٚ )ثشاhem rāǿe ( )سء اresmi daħı
Küllün elfündür Necim’de ey aħį
Sūre-i Rūm’da liķā (ٝ )ٌمhem yā()ىyıla
İki yerde ikisi de ħulfıla
Hem iki yerde gelür resm-i ledā
Sūre-i Yūsuf elif Ġāfir’de yā
Hem beni EnǾām’daki tülķā (ٝ )رٍمYūnus
Yā()ىyıla yaz bunları varısa uś
Naħl içinde hem daħı atā (ٝ )ارgele
Sūre-i Ŧāhā’da hem innā (ّٝٔ )اgele
Hem verā (ٜسٚ) āħir-i Şūrā cümlesi
Yā()ىyıladur baǾde elif ķamusı

Eyyühā (بّٙ )ايmersūm elif ( )اsöz üç dürür

Bāķisi vaślıladur illā biri
Anı İbrāhįm’de bul ey dįn eri
Nerde gelse eynemā ( )ايّٕبvaślıladur
Ĥizbü mā nensaħ()دزة ِبٕٔسخde ol vaślıladur
Naħl içinde eynemā ( )ايّٕبhem vaślıla
Bāķisini bilesin kim faślıla
ŞuǾra ŧasında velįkin ħulfıla
Sūre-i Aĥzāb’da gelen hem bile
ĶaŧǾıla fį mā ( ِبٝ )فnice yerde gele
Eydeyin kim kārıñ ola kim bile
Vālidāt ĥizbinde şol üçüncisi
Sūre-i Māǿide’de hem birisi
İki EnǾām biri Rūm ü Enbiyā
Biri Nūr ü VāķıǾāt’da ey heyā
İki Tenzįl’de ve biri Žulle’de
Bunları sen ķaŧǾıla yaz ey dede
On bir oldı ķaŧǾıla fį ( )فیolan
Vaślılada ne ki var girü ķalan
Yidi yerde raĥmet uzun tā()تyıla
Bāķisini yazasın girdhāyıla
Biri AǾrāf Hūd ü Meryem Rūm’ıla
Sel benį(ٕٝ’)سً ثde ikisi Zuħruf’ıla
Daħı niǾmet ( )ٔعّذtā()تyıla on bir tamām
Bāķisin girdhāyıla yazdı imām

Biri Zuħruf biri Raĥman biri Nūr
Daħı keylā ( )ويلvaślıla dört yerdedür
Diñleriseñ eydeyim nirededür
Āl-i Ǿİmrān’da gelen keylā()ويلyı sen
Vaślıla yaz kim işüñ ola ĥasen
Şol Ĥadįd Sūresi’nüñ üçüncisi
Daħı Aĥzāb Sūre’nüñ ikincisi

Biǿse mā ( )ثئس ِبvü ĥayŝü mā ( )ديث ِبçün
ķaŧǾıla
Lįk şol ķul biǿsemā(’)لً ثسّبda ħulfıla
Yoķ ħılāfı vaślıladur ikisi
Biri Elf-lâm biri AǾrāf ey kesi
[141b]
Ħulfıla dört yerde gelür küllemā ()وٍّّب
Bir Tebārek Müǿmin ü AǾrāf Nisā

İki İbrāhįm üçi Naĥl’üñ dürür
Kim bunı bilmek ulı faĥlüñ dürür
Biri Loķmān Fāŧır’ı ve’ŧ-Ŧūr biri
Āl-i Ǿİmrān bir Elif lāmuñ seri
Māǿide’nüñ ŝānįsidür ey hümām
Resm-i ǾOŝmān’da olan budur tamām
Yazasın beş yerde sünnet ( )سٕذtā()تyıla
Yazdı ǾOŝmān bāķisini hā()هyıla
Birisi Enfāl’de Fāŧır’da üçi
Birisi Ġāfir’de ey ulu kiçi
Nice yerde hem yine kelmet ( )وٍّذgele
Kātib olan ķanķısı tā()دdur bile
[142a]
Biri EnǾām biri AǾrāf birisi
Sūre-i Ġāfir’de Yūnus ikisi
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2003
Āħirinde Yūnus’uñ hem Ġāfir’üñ
İħtilāfı var durur anuñ bilüñ

Cennet ü ķurret şeceret ( لشّد شجشدٚ )جّٕذ
tā()تyıla
Bir Ķaśaś’da VāķıǾāt Duħān’ıla
Hem ġayābet maǾśiyet laǾnet ()غيبثذ ِعصيذ ٌعٕذ
daħı
Hem baķiyyet ( )ثميّذhem āyet fıŧrat ()آيذ فطشد
daħı

Beyyinet ġurfet cimālet mürselāt ( ثيّٕذ غشفذ
)جّبٌذ ِشسلد
Źāt-ı behcet (جذٙ )ثdaħı enbet heyhāt ( أجذ
بدٙ)٘ي
Tā()تyıladur ne ki var merđāt ( )ِشضبدdaħı
ّ daħı
Sūre-i Necm içinde ellāt ()اَلد
Ŧallaķuñ ūlātı ĥamlin tā ( )تbilüñ
Daħı śād()صuñ lātına āgāh oluñ
İmreǿet ( )اِشاحher yerde mersūm hā ( )هile
Lįk iżāfet ( )اضبفذolsa zevce tā ( )تile
Tā()تyıla olan iki Yūsuf’dadur
Üçi daħı Sūre-i Taĥrįm’dedür
Āl-i Ǿİmrān’da Ķaśaś’da tā()تyıla
Bāķisini bilesin kim hā ( )هile
Çoķ ķavāǾid var ki nažma gelmez ol
Bunlaruñ emŝāli çoķ Ķur’ān’da bul
Ħāŧıra geldükçe baǾżın söyledük
Te’sįri’çün Türkice nažm eyledük

Gel bilür yanına gel de di beyin
[142b]
Bu semāǾįdür buña śıġmaz ķıyās
Oķuram śanur velį her küll-i nās
Ey ķarındaş bile gel Ĥaķ’dan utan
Müşkil işdür cehli ķılmaġıl vaŧan
İste bul dünyāda Ķur’ān şeyħini
Oķı andan kim bulasın şeyħini
Kişi kendü Ǿaybını bilmez olur
Nice oķursa dürüst Ķur’ān śanur
Şeyħ-i Ķur’ān dünyāda yoķ śanmaġıl
Bulıcaġaz oķı hįç uśanmaġıl
SaǾy iderseñ bulasın saǾyuñca sen
SaǾy idegör elde saǾyuñ var iken
SaǾyuñ olduķça bulursın ey aġa

Leyse li’l-insāni illā mā saǾā 10( ٌيس ٌلٔسبْ ّاَل ِب
ٝ)سع
Olasın üstādıñuñ ķulı gibi
Ĥāśıl it Ķur’ān’ı ol Ǿālim gibi
Ne ķadar dögüp ķovarsa gitmegil
Dögüben sögdügine Ǿār itmegil
Nitekim Şeyħ Şāŧıbį eyle dimiş
Yādigār olsun deyü bir beyt dimiş

Ve ķad ķıyle kün kelben yuķđįhi ehlühü ( ً لذ ليٚ
ٍٗ٘)وٓ وٍجب ً يمضيٗ ا

Femā teǿtelį fį nuśĥihim mütebeźźelā 11( ٍٝفّب رأر
ُ ِزجزَلٙ ٔصذٝ)ف

Añla bāķisini benden ey fülān
Enbāruñ çāşnįsi bir avuç hemān
Nicedür oķumasın bilmek gerek
Resm-i ǾOŝmān neyise ķılmaķ gerek
Lįk evlā ol durur şeyħi ŧaleb
İdesiz dimeyesiz bize taǾab
Şeyħ-i Ķur’ān az durur bu dünyāda
Lįk ĥāfıž çoķ durur bil ey dede
Hem ķavāǾid bilene çoķ uġraduķ
Ħoş riǾāyet ideni çoķ bulmaduķ
ĶaǾde bilmek gerçi žāhir ħoşter est
Ħūbter oķımaķ ez-hem bihter est
Bilürem śanubanı tü ħod me-bįn

Dimek olur ķıl temelluķ sen aña
Dögse sögse günde biş kez ol saña
Sözi añla çün naśįĥat hem ŝevāb
Bu durur vallāhi aǾlem bi’ś-śavāb12 ( ٍُللا اعٚ
اةٛ)ثبٌص
Ŧālib ol her śūretüñ maǾnāsına
MaǾrifetsiz śūretüñ maǾnāsına
Bi-ĥamdi’llāh tamām oldı kitābım
Açıldı çeşm-i cānım gitdi ħābım

10

İnsan için ancak çalıştığı vardır (Kur’ân-ı Kerîm,
Necm/39).
11
Sahibinin aç bıraktığı ve dövdüğü hâlde
sahiplerinden vazgeçmeyen köpek (gibi) ol.
12
Doğrusunu Allah bilir.
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Extended Abstract
The only way that the Qur'an can be understood and applied to the life of the human being is
through his reading in the true sense. There are certain rules of order and the reading of the divine book.
The mentioned rules constitute the main subject of tajvid science. However, classical Turkish poets have
produced verse works in the field of tecvîd as in many other fields. The subject of this work is the
Manzum Risâle-i Tecvîd, which is supposed to have been written by a poet known with the name or
pseudonym of Nâcî. There is no information about the author and the history of the work at the sources.
This study consists of the introduction, the part of the work described and the conclusion sections.
General information about tajvîd science and tajvids which are written with verse tradition in Turkish
literature is given in the introduction part of the study. Afterwards, the study was examined in terms of
content, language-style and shape characteristics. In this study, reading the manuscript work, study and
analysis methods were used.
As in the world literature, the first literary works of our classical Turkish literature are generally
prose. As in all kinds of classical literature, the first examples of the recitals are prose. The verse samples
of these works emerged later.
After explaining the reason of the author’s work. Everyone in his right mind who wants to read
the Qur'an must first read the istiâze (reading eûzü billâhi mine’ş-sattâni’r-racîm), then read the
nourishment according to the rules of Surah Al-Baterat.
The work started with the basmalah. In the Mukaddime section of the book, the rules of Arabic
tecvîd are explained. Later, some of the rules of recitation were applied on the Fatiha Period. The author
then re-started the work with the besmeley 300 verses of Turkish couplet has given the rules of the
revelation.
Although most of the tecvîd books written in Turkish are prose, there are some tecvîd books
written in verse. This work which is the subject of our study is a verse verse written in Turkish. Written in
the form of masnavi verse, this work consists of 9 babies and 300 odd couplets. Among the reasons for
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authoring his work as verse; 1) The person who is the author of the book is a poet, 2) Easier memorization
of the manuscript is described, 3) The effects of the manuscript works as rhyme meter and harmony on
the emotions of the author and readers can be mentioned.
As a result of our catalog search, the only copy that we can obtain is the registered copy of
Ankara National Library 06 Hk 3640/10. The subject of the study covers 134-142 sheets of the copy. The
author started his work with a preface after describing the rules of recitation in Arabic as a prose, and then
explained the rules of recitation in the copies on the edges of the copy with examples.
In the madrasas and in daily life, the science of revelation, which allows the Quran to be taught
according to its exponent, is usually described as prose in books. However, some of the poets of classical
Turkish literature did not remain indifferent to this field and wrote the rules and rules of the verse as
verse. The authors used the language of emotion which was effective in the verse when they wrote the
rules of tecvîd as verse. Describing a work as a verse has some difficulties for the poet as well as for the
readers.
This work, which is the subject of our study, is a verse book of verse which is estimated to have
been written by Nâcî (d.?). The history of recourse and copying of this work is unclear. No information
was found in the biographical and bibliographic works about the name of Nâcî, which is supposed to be
the name or pseudonym of the author.
Such works ensure that the rules of secession remain permanently in an entertaining style,
especially in young children.
As a result, such studies reveal the poet's ability of poetry, as well as provide easy memorization
of the rules of recitation. It makes it easier for the readers to learn the rules of tecvîd; It also arouses
literary pleasure in readers on occasions such as harmony, rhyme and meter.
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