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Ýbnü’l-Cezerî’nin Hz. Ali’ye nisbet ettiði
“et-tertîl tecvîdü’l-hurûf ve ma‘rifetü’l-vu-
kuf” sözüne itibar edilirse (aþ.bk.) tecvid
kelimesini ilk defa Hz. Ali’nin kullandýðý
söylenebilir. Daha sonra Ýbn Mücâhid ve
Ebü’l-Hasan Ali b. Ca‘fer es-Saîdî gibi âlim-
lerde rastlanan tecvid, harflerin fonetik
farklýlýklarýný ve tilâvet kurallarýný içine alan
ilmin adý olarak Mekkî b. Ebû Tâlib ile Ebû
Amr ed-Dânî’nin eserlerinde zikredilmiþ ve
zaman içinde yaygýnlaþmýþtýr. Önceleri tec-
vid yerine tertîl, “hüsn-i edâ” gibi ifadele-
re yer verilmiþtir. Tecvid ilminin harflerin
mahreç ve sýfatlarý açýsýndan lugat ilmiy-
le, kelimelerin telaffuzu açýsýndan kýraat,
resmü’l-mushaf, vakýf ve ibtidâ ilimleriy-
le ilgisi vardýr.

Tecvidin konusunu genel anlamda te-
laffuzu yönünden Kur’ân-ý Kerîm harfleri-
nin teþkil ettiðini söylemek mümkünse de
bu ilimde incelenen baþlýca konular ara-
sýnda harflerin mahreç ve sýfatlarý, lâm-ý
ta‘rîf, tenvin, sâkin nûn ve sâkin “mîm”in
okunuþuyla ilgili kurallar, idgam, med ve
hükümleri, “râ”nýn okunuþuna dair kural-
lar, kalkale, zamir, lafzatullahýn okunuþu,
sekte, Kur’an okurken ortaya çýkabilecek
hatalar (lahn), vakýf ve ibtidâ, vaslýn kural-
larý, Kur’an lafýzlarýnýn ifade ettiði mâna-
ya uygun biçimde sesin yükseltilip alçaltýl-
masý ve tilâvet âdâbý gibi hususlar yer alýr.
Tecvidin gayesi Kur’ân-ý Kerîm’in tertîl ile
ve hatasýz þekilde okunmasýný saðlamak-
týr. “Kur’an’ý tertîl ile oku” (el-Müzzemmil
73/4); “Onu tertîl üzere okuduk” (el-Fur-
kan 25/32) meâlindeki âyetler tecvidin ge-
rekliliðine bir iþaret kabul edilmiþtir. Nite-
kim Hz. Ali, âyetlerde geçen tertîli Kur’an
harflerinin mahreç ve sýfatlarýna uygun bi-
çimde telaffuz edilmesi ve durulacak yer-
lerin bilinmesi diye açýklamýþtýr (Ýbnü’l-Ce-
zerî, en-Neþr, I, 209). Burada, harfleri en
güzel þekilde telaffuz etmenin lüzumuna
ve okuma sýrasýnda nerede durulup ne-
reden baþlanacaðýnýn bilinmesine temas
edilmiþtir. Bu da Kur’an kýraatinde ses ve
cümle bilgisiyle anlam bilgisinin önemini
gösterir (EI2 [Ýng.], X, 72-73).

Hz. Peygamber’in hanýmý Ümmü Sele-
me’ye onun kýraati sorulduðunda, “Resû-
lullah kýraatini ayýrýrdý (tane tane, dura dura
okurdu)” cevabýný vermiþtir (Tirmizî, “Feçâ,i-
lü’l-Kur,ân”, 23; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 20).
Enes b. Mâlik de, “Resûlullah’ýn kýraati
medli idi” dedikten sonra besmeleyi ör-
nek olarak zikretmiþ ve Hz. Peygamber’in
“bismillâh”ý, “er-rahmân”ý ve “er-rahîm”i
uzattýðýný söylemiþtir (Buhârî, “Feçâ,ilü’l-
Kur,ân”, 29). Abdullah b. Mes‘ûd, Ebû Mû-

sâ el-Eþ‘arî ve Ebû Huzeyfe’nin âzatlýsý Sâ-
lim gibi bazý sahâbîler Kur’an’ý güzel ses-
le ve tecvidle okuduklarý için Resûl-i Ek-
rem’in övgüsünü kazanmýþlardýr (Buhârî,
“Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 31; Müslim, “Salâtü’l-
müsâfirîn”, 236). Kur’an lafzý ve mânasýy-
la birlikte indirildiðine göre onun lafzýnýn
orijinal þekliyle korunmasý için tecvidin öð-
renilmesi farz-ý kifâye, Kur’an okurken harf-
lerin zat ve sýfât-ý lâzýmelerinin bozulma-
sýyla ortaya çýkan lahn-ý celîden sakýnacak
biçimde tecvid kurallarýna uyulmasý farz-ý
ayýn veya vâcip kabul edilmiþtir (bk. LAHN).
Tecvid kaidelerine uygun þekilde Kur’an
öðretimi semâ ve arz yoluyla yapýlýr. Se-
mâ “iþitmek, dinlemek” anlamýndadýr; bu-
nunla Kur’an’ý bir hocanýn okumasý ve öð-
rencinin onu dinlemesi kastedilir. Arz ise
“sunum, öðrencinin hocaya okumasý” de-
mektir. Bu sebeple önce öðrencinin hoca-
sýný dinlemesi ve ardýndan iþittiklerini, öð-
rendiklerini hocasýna sunmasý esastýr. Bu
iki yöntemin birlikte uygulanmasýna “edâ”
adý verilmiþ, kýraati edâ yöntemiyle öðre-
nip öðrencilerine ayný yöntemle öðreten
âlimlere de “ehl-i edâ” denilmiþtir.

“Kendi içinizden size âyetlerimizi oku-
yan, sizi kötülüklerden arýndýran, kitabý ve
hikmeti tâlim edip bilmediklerinizi öðre-
ten bir resul gönderdik” meâlindeki âyet-
te belirtildiði üzere (el-Bakara 2/151) Re-
sûlullah kendisine gelen vahiyleri hem ez-
berliyor hem ashabýna okuyarak teblið edi-
yordu. Cebrâil vahiy getirince Resûl-i Ek-
rem onu dinlerdi; Cebrâil gidince getirdiði
âyetleri o nasýl okumuþsa kendisi de öy-
le okur (Müslim, “Salât”, 148), daha sonra
ashabýna öðretirdi. Bu da Kur’an öðreti-
minin baþlangýçtan itibaren semâ ve arz
yoluyla gerçekleþtiðini göstermektedir. Tâ-
biîler Kur’an’ý kaidelerine uygun biçimde
okumayý sahâbîlerden öðrenmiþ ve ken-
dilerinden sonraki nesillere öðretmiþtir.
Aralarýnda Hz. Ömer ile Zeyd b. Sâbit’in
de bulunduðu birçok kiþi tarafýndan söy-
lenen, “Kýraat sünnettir (takip edilmesi ge-
reken bir yoldur); sonra gelen önce gelen-
den alýr; size öðretildiði gibi okuyunuz” sö-
zü (Ýbn Mücâhid, s. 49-52) bunu ifade et-
mektedir. Kur’an okuyuþunun orijinal þek-
liyle korunmuþ olmasýnda þifahî naklin bü-
yük önemi vardýr.

Tecvid ilminin konusunu teþkil eden harf-
lerle bunlarýn mahreç ve sýfatlarý Arap dil-
cileriyle kýraat âlimlerinin ilgi alanýna gir-
diðinden onlar tarafýndan da iþlenmiþ, tec-
vid müstakil bir ilim haline gelmeden ön-
ce bazý tecvid meseleleri Arapça dil bilgisi
ve kýraat kitaplarýnda ele alýnmýþtýr. Nite-
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Sözlükte “bir þeyi güzel ve saðlam yap-
mak, onu süslemek” anlamýndaki tecvîd ke-
limesi için “ifrat ve tefrite kaçmadan sýfat-
larýna uygun þekilde harfleri mahreçlerin-
den çýkarmak”, “Kur’an harflerinin mahreç
ve sýfatlarýnýn konu edildiði ilim”, “Kur’ân-ý
Kerîm’i harflerin mahreç ve sýfatlarýna ria-
yet edip vakýf, vasýl, sekte vb. tilâvet ku-
rallarýna uyarak güzel ve hatasýz okumayý
öðreten ilim” gibi tanýmlar yapýlmýþtýr. Tec-
vid nazarî bilgilere dayanmakla birlikte pra-
tik ve sanat yönü ön plana çýkar. Nitekim
Birgivî tecvidi tarif ederken harflerin mah-
reç ve sýfatlarýný hakkýyla telaffuz etme
melekesinden söz etmiþ, Keþfü’¾-¾unûn’-
da tecvid mûsikiye benzetilip sadece bil-
ginin yeterli sayýlmadýðý ve üzerinde alýþ-
týrmalar yapýlarak kazanýlacak bir meleke
olduðu ifade edilmiþ, tecvidin amelî yönü-
nün ehlinden (fem-i muhsin) öðrenilmesi
gerektiði üzerinde durulmuþtur. Kur’ân-ý
Kerîm’de tecvid kelimesi bulunmamakla
birlikte “Kur’an’ý yavaþ yavaþ, tane tane,
düþünerek okuma” anlamýnda “tertîl” geç-
mektedir (el-Furkan 25/32; el-Müzzemmil
73/4). Kur’an’da ayrýca “kýraat” (el-A‘râf 7/
204; en-Nahl 16/98; el-Ýsrâ 17/106; el-Kýyâ-
me 75/18; el-Ýnþikak 84/21) ve “tilâvet” (el-
Bakara 2/252; en-Neml 27/92; Fâtýr 35/29;
el-Beyyine 98/2) kelimeleri yer almaktadýr.
Hadislerde de Kur’an’ýn okunmasýyla ilgili
“tertîl, tahsîn, tezyîn, kýraat, tilâvet” vb.
kelimeler geçmektedir (Wensinck, el-Mu£-
cem, “rtl”, “kr,e”, “tlv” md.leri).
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meknûn, I, 57), Alemüddin es-Sehâvî’nin
Cemâlü’l-šurrâß ve kemâlü’l-išrâßsý (nþr.
Ali Hüseyin el-Bevvâb, Kahire 1987), Ca‘-
berî’nin £Uš†dü’l-cümân fî tecvîdi’l-
Æurßân’ý (Brockelmann, II, 135), Ýbnü’l-Ce-
zerî’nin et-Temhîd fî £ilmi’t-tecvîd’i (Ka-
hire 1326; nþr. Ali Hüseyin el-Bevvâb, Ri-
yad 1405/1985; nþr. Ganim Kaddûrî Ha-
med, Beyrut 1407/1986) ve Mušaddime’-
si (Mušaddimetü’l-Cezerî, el-Mušaddime
fîmâ yecibü £ale’l-šårißi en ya£lemehû) (Ýs-
tanbul 1280; Ýzmir 1301; Tahran 1316; Del-
hi 1888; Cidde 1995), Abdurrahman Kara-
baþî’nin Karabaþ Tecvîdi adlý çalýþmasý,
Birgivî’nin ed-Dürrü’l-yetîm’i (Ýzmir 1301,
mecmua içinde), Saçaklýzâde Mehmed
Efendi’nin Cühdü’l-mušýll’i (nþr. Sâlim
Kaddûrî el-Hamed, Amman 2001), Mu-
hammed Mekkî Nasr el-Cüreysî’nin Nihâ-
yetü’l-šavli’l-müfîd fî £ilmi’t-tecvîd’i (Ka-
hire 1308), Mehmed Zihni Efendi’nin el-
Kavlü’s-sedîd fî ilmi’t-tecvîd’i (Ýstanbul
1328), Ali Rýza Saðman’ýn Saðman Tec-
vidi-Kur’ân Nasýl Okunur (Ýstanbul 1375/
1955) ve Ýlâveli Yeni Saðman Tecvidi
(Ýstanbul 1958) adlý eserleri, Abdurrahman
Çetin’in Kur’ân Okuma Esaslarý / Tec-
vîd’i (Ýstanbul 1987), Rubab Master’ýn
Qur’an Learning the Easy Way (baský
yeri yok, 1998), Muhammad Ýbrahim H. I.
Surty’nin A Course in Ilm al-Tajweed:
The Science of Reciting the Qur’an
(London 1988) ve Kareema Carol Czere-
pinski’nin Tajweed Rules of the Qur’an
(Cidde 2000) adlý çalýþmalarý bu alanda
yazýlan pek çok eser arasýnda zikredile-
bilir.
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Sözlükte “hastalanmak; iyileþmek, has-
talýðý iyileþtirmek” mânasýnda karþýt an-
lamlý kelimelerden (ezdâd) olan devâ kö-
künden türeyen tedâvî, “gerek bedenî ge-
rekse ruhî hastalýklarý iyileþtirmek için ilâç
almak / vermek ve týbbî bakýmdan gere-
keni yapmak” demektir. Fakihler bu anla-
mý esas alarak tedaviyi “hastalýðý iyileþti-
receðine inanýlan ilâç, okuma vb. maddî
ve mânevî yöntemleri kullanma” þeklinde
tanýmlamýþtýr. Ayný kökten türeyen devâ’
“ilâç ve þifa”, dâ’ “hastalýk” mânasýna gelir.
“Uðraþmak ve tedavi etmek” anlamýndaki
‘alc kökünden türeyen ilâc, teâlüc ve mu-
âlece kelimeleri de “tedavi” mânasýnda
kullanýlmýþtýr. Tedavi ve türevleri Kur’an’-
da yer almamakta, hadislerde ise devâ, te-
davi vb. kelimeler çok yerde geçmekte, te-
davi teþvik edilmekte ve bazý ilâç ve yön-
temler önerilmektedir (Wensinck, el-Mu£-
cem, “dvy” md.).

Ýnsanýn hükümlere muhatap sayýlmasý
akýl saðlýðýnýn yerinde olmasýna ve belli yü-
kümlülükleri yerine getirebilmesi bedenen
saðlýklý bulunmasýna baðlýdýr. Ýslâmî kay-
naklarda ruh ve beden saðlýðýný olumsuz
yönde etkileyen durumlar yanýnda iyi bir
mümin olmayý engellemesi sebebiyle insa-
nýn iman, ahlâk ve amel bakýmýndan mâ-
ruz kalabileceði mânevî hastalýklar üzerin-
de önemle durulmuþtur. Kur’an’da küfür,
þirk ve nifak gibi inançla ilgili hastalýklara
dikkat çekilmesine (meselâ bk. el-Bakara
2/10; el-Mâide 5/52; el-Enfâl 8/49; et-Tevbe
9/125) ve daha çok bu anlamda Kur’an’ýn
“göðüslerdekine þifa” (Yûnus 10/57) ve
“müminler için þifa ve rahmet” (el-Ýsrâ 17/
82) þeklinde nitelendirilmesine karþýlýk ba-
zý hükümlerin hafifletilme sebebi olarak
deðinilen bedenî hastalýklarýn veya özür-
lerin (el-Bakara 2/184, 185, 196; en-Nisâ 4/
43, 102; el-Mâide 5/6; et-Tevbe 9/91; en-
Nûr 24/61; el-Feth 48/17; el-Müzzemmil

kim Sîbeveyhi el-Kitâb’ýnda harflerin mah-
reç ve sýfatlarý, vasýl ve vakfýn kurallarý,
imâle, idgam vb. hususlar üzerinde dur-
muþtur. Öte yandan muhtevasýnda idgam,
izhar, kalb, med ve kasýr, vakýf ve vasýl, fe-
tih ve imâle, sekte gibi birçok tecvid konu-
sunun yer aldýðý kýraat kitaplarýnýn telifi-
ne Yahyâ b. Ya‘mer’le (ö. 89/708 [?]) baþ-
landýðý rivayeti dikkate alýnýrsa (Sezgin, I,
5) bu ilmin þifahî naklin yaný sýra I. (VII.)
yüzyýldan itibaren kitaplara da girdiðini
söylemek mümkündür. Ancak tecvidin
müstakil bir ilim halinde ortaya çýkýþý, III.
(IX.) yüzyýlýn ikinci yarýsý ile IV. (X.) yüzyýlýn
ilk yarýsýnda yaþayan âlimlerin yazdýðý eser-
lerle gerçekleþmiþtir. Bu alandaki eserle-
rin geç yazýlmýþ olmasý tecvid ilminin te-
þekkülünün de geç dönemlere rastladýðý-
ný göstermez. Çünkü Kur’an tecvid kural-
larýyla birlikte öðretilegelmiþ, kýraat ted-
rîsinin de ilk basamaðýný teþkil etmiþtir.

Literatür. Mûsâ b. Ubeydullah el-Hâka-
nî’nin (ö. 325/937) el-Æa½îdetü’r-râßiyye
(el-Æa½îdetü’l-ƒâšåniyye) adlý elli bir be-
yitlik kasidesi tecvid ilmine dair ilk eser
olarak bilinir (Ýbnü’l-Cezerî, øåyetü’n-Ni-
hâye, II, 321; Keþfü’¾-¾unûn, I, 354). Tec-
vid konularýnýn tamamýný kapsamamakla
birlikte sonraki müellifler tarafýndan delil
gösterilen bu kasideyi Ebû Amr ed-Dânî
Þer¼u Æa½îdeti’l-ƒâšånî fi’t-tecvîd (et-
Ta¼dîd fi’l-itšån ve’t-tecvîd) adýyla þerhet-
miþtir (eserin ve þerhinin yazma nüshala-
rý için bk. Sezgin, I, 14). Kasideyi Ali Hasan
el-Bevvâb Dânî’nin þerhinden özetler vere-
rek yayýmlamýþtýr (bk. bibl.). Bu alanýn ilk
çalýþmalarýndan olduðu anlaþýlan Ebü’l-Ha-
san Ali b. Ca‘fer b. Muhammed es-Saîdî’-
nin et-Tenbîh £ale’l-la¼ni’l-celî ve’l-la¼-
ni’l-Åafî adlý eseri on varaklýk bir risâledir
(Sezgin, I, 17). Tecvid ilminin yine ilklerin-
den sayýlan iki önemli eserden biri Mekkî
b. Ebû Tâlib’in er-Ri£âye li-tecvîdi’l-šý-
râße ve ta¼š¢ši laf¾i’t-tilâve’si, diðeri Ebû
Amr ed-Dânî’nin et-Ta¼dîd fi’l-itšån ve’t-
tecvîd’idir (bk. bibl.). Bunlardan baþka Ýbn
Sînâ’nýn MeÅâricü’l-¼urûf’u (nþr. Pervîz
Nâtil Hânlerî, Tahran 1333 hþ.), Ebü’l-Fazl
er-Râzî’nin Kitâb fi’t-tecvîd’i (Ýbnü’l-Ce-
zerî, en-Neþr, I, 212), Ebü’l-Kasým Abdül-
vehhâb b. Muhammed el-Kurtubî’nin el-
MûŠý¼ fi’t-tecvîd’i (nþr. Ganim Kaddûrî
Hamed, Küveyt 1990), Ýbnü’l-Bennâ el-
Baðdâdî’nin Kitâbü Beyâni’l-£uyûb el-
letî yecibü en yectenibehe’l-šurrâß ve
î²â¼u’l-edevât elletî büniye £aleyhe’l-iš-
râßsý (nþr. Ganim Kaddûrî Hamed, MMAr.
[Küveyt] XXXI/1, 1407/1987, s. 7-58), Ýbn
Atýyye el-Endelüsî’nin Urcûze fî meÅâri-
ci’l-¼urûf’u (Brockelmann, I, 732; Î²â¼u’l-


