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KUR’ÂN-I KERİM TİLAVETİNDE VAKIF VE İBTİDÂ
Özet
Kur'ân, insanların kullandığı her konuşma gibi sesler ve manalardan
oluşmaktadır. Allah (c.c.)’ın beşer ile iletişimini gerçekleştirmek için seçtiği
haberleşme araçlarından birisi de söz (kelâm)’dür. (Bakara 2/253; Nisâ, 4/164;
Şûrâ, 42/51). Bir sözün doğru anlaşılması, herkesin zihninde aynı mesajın oluşması
için dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretleri önemlidir. Kuran-ı Kerim’de ise
Yüce Allah’ın insanlara verdiği mesajın doğru anlaşılması, düzgün ve tertip ile
kusursuz bir şekilde açık açık, hakkını vererek, hissederek okuma için vakf ve
ibtidâ çok önemlidir.
Vakf ve İbtidâ İlmi doğru mananın ortaya konulması açısından önemli bir
role sahiptir.
Vakf durmak, ibtidâ ise başlamak demektir. Tecvîd ıstılâhında ise okumaya
tekrar başlamak niyetiyle, nefes alacak kadar, sesi kesmektir. Vakıf, Âyet
sonlarında veya ortalarında kelimenin bütünlüğü korunarak, lafız ve mananın
tamam olduğu yerlerde, sükûn üzere yapılır.
Anahtar Kelimeler: Kur'ân, vakf, ibtidâ, mana, ayet
WAQF AND IBTIDA IN THE READINGS OF THE HOLY QURAN
Abstract
The Qur'an is composed of sounds and meanings such as every conversation
that people use. One of the communication tools chosen by Allah (c. c.) to
communicate with the human beings is the word ’kalam c. (Bacara 2/253; Nisâ,
4/164; Şûrâ, 42/51). Grammar rules and punctuation are important for a word to be
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understood, for everyone to have the same message in their mind. Holy Quran in
the message given to the correct understanding of Almighty people, properly and
clearly with the order to openly, giving the right, the foundation for the reading of
the waqf and ibtidâ is very important.
The science of the Waqf and İbtidâ has an important role to play the correct
meaning.
The waqf is to stop, and ibtidâ means to start. In order to begin reading again
in the conquest of the Tecvîd, it is enough to interrupt the sound. At the end of the
waqf, or in the middle of the end of the word, the integrity of the word, where the
words and words is complete, is done in silence.
Keywords: Qur’an, waqf, ibtidâ, meaning, verse
GİRİŞ
Yüce Allah Kur'ân-ı Kerim’i düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde açık açık, hakkını
vererek, hissederek okumayı emretmiştir.
ً ِ( نِصْ فَهُ أَ ِو انقُصْ ِم ْنهُ قَلMüzzemmil 73/3).
يل
( أَوْ ِز ْد َعلَ ْي ِه َو َرتِّ ِل ْالقُرْ آنَ تَرْ تِي ًلMüzzemmil 73/4).
“Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya
da çoğalt ve Kur’ân'ı tane tane oku.” der. Bu ayet ışığında, Kur'ân-ı Kerim'in arapça olması
onun bu dilin özelliklerine göre okunmasını da gerekli kılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’i okurken
bütünlüğünü oluşturan lafız ve mânâ örgüsüne önem vermek gerekmektedir. Kur'ân-ı Kerim’i
düzgün ve tane tane okumak için tecvid kurallarına uymaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
Tecvid kurallarının önemli bir kısmı da vakıf ve ibtidâ hallerini içermektedir. Bu ayetin tefsirini
yaparken Ali b. Ebi Talib'in (ra) "Tertil"i, harfleri hakkını vererek okumak (tecvid) ve durakları
(vakf'ları) bilmek" olarak tarif ettiği rivayet edilmiştir.1 Hz. Ali'den "tertil" ile ilgili nakledilen
"harfleri hakkını vererek okumak (tecvid) ve durakları (vakf'ları) bilmek" açıklaması, bu ilmin
bilinmesi ve öğrenilmesinin vucubuna delil kabul edilmiştir.2
Konuyla ilgili olarak İbn Ömer (ra)'dan gelen ve Kur’ân'la birlikte vakfları da
öğrendiklerini ifade eden rivayet de onların bunu bizzat Rasulullah'tan (as) öğrendiklerini
(tevkifi) ve bunların öğrenilmesi ve öğretilmesi hususunda Ashab'ın icma'ı’nın/ittifakının
bulunduğunun delili sayılmıştır.3
İlk ayeti “oku” olan yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’in okumaktan kastettiği, öğrenmek ve
anlamaktır. Müslümanların Kur'ân-ı Kerim’i okuması, okuduğunu anlaması ve yaşantısına
uygulayabilmesi için, anlamı da açığa çıkaran bu kuralları bilmesi gereklidir.
Kur’ân-ı Kerim’i okuma kaideleri ve vakıf ile ibtidâ meselesi daha önce de çeşitli
çalışmaların konusu olmuştur. Bu çalışmamızda söz konusu kuralları bir arada ve sıralı bir
şekilde ele alarak bu alanda gerekli bilgileri arz etmiş olacağız.

1

İbnü’l Cezeri, en-Neşr, Mısır, tarihsiz, I, 225.
İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 225.
3
İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 225.
2
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Vakf-ibtidâ konusu, Kur’ân’ın anlamıyla birebir ilgili olan bir konudur. Daha açık
ifadeyle, yerli yerince vakfedilip (husnü‘l-vakf) daha sonra uygun bir şekilde ibtidâ (husnü‘libtidâ) edildiğinde, ayetin ifade ettiği anlam yerini bulmakta, ayetteki i’caz ortaya çıkmaktadır.
Aksi takdirde kurallara uymaksızın gelişigüzel vakf ve ibtidâ yapıldığında ayetteki anlam
değişmekte veya bozulmakta hatta kimi zaman, ayette ifade edilmek istenen anlamın zıddı bir
anlam ortaya çıkmaktadır.4
Nahhas (338/949), İbn Ömer (73/692) (ra)'tan şu sözü nakletmektedir: "Biz, ömrümüzde
bizden her birine Kur’ân'dan önce imanın nasip kılındığı bir dönem yaşadık; Muhammed
(s.a.v.)'a Kur’ân nazil oluyor ve her birimiz onun helalini, haramını; emrini ve yasağını; onda
vakf yapılması gereken yerleri (durakları) öğreniyorduk." Bu haber onların vakf ve ibtidâya
riayet ederek Kur’ân kıraatine özen gösterdiklerinin ifadesidir.
Onlar, Kur’ân okumayı öğrendikleri gibi bu konuyla ilgili meseleleri de öğreniyorlar ve
ağızdan ağıza aktararak bu bilgileri birbirlerine ulaştırıyorlardı.5
Bu rivayetler ve yorumlar, bu ilmin kaynağını ve dayandığı temeli açıklamak için
yeterlidir.
Bu makalemizde Kuran-ı Kerim’de vakf ve ibtidâ yapmanın Kur’ân tefsiri için önemi göz
önünde bulundurularak, Kur’ân'ın anlamı ve tefsiri ile alakasını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır.
Bu çalışmadaki temel gaye, tecvid ilminin geçmişteki âlimlerin görüşlerini de dikkate
alarak, Kur’ân-ı Kerim'i tilavet eden bir kimsenin mana odaklı okumasına yardımcı olmak ve
Kur’ân-ı Kerim'in nüzul sebebi olan, anlama ve idrak etmenin gerçekleşmesini sağlamaktır.
1. VAKIF BAHSİ
1.1. Vakfın Tanımı:
Vakf ُ اَ ْل َوقْفlûgatda, durmak ve durdurmak mânâlarına gelmektedir6. Tecvîd ıstılâhında ise
ُ“ اَ ْل َوقْفnefesle beraber sesi kesmektir”7 şeklinde tarif edilmiştir. İbn’ül Cezeri ise şu şekilde tarif
etmiştir:
 عبارة عن قطع الصوت عن آخرالكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استأناف القراءة:الوقف
“Okumaya tekrar başlamak niyetiyle kelimenin sonunda, adet olduğu şekilde nefes alacak
kadar sesi kesmekten ibarettir.”8
Vakıf ve Kat’ arasındaki fark: Vakıf, yukarıda tanımı yapıldığı üzere, tekrar okuyuşa
devam etme niyetiyle nefes almak için ara vermektir. Kat’ ise, kırâatten tamamen ayrılmak
maksadıyla okuyuşu kesmektir.
Herhangi bir kelimenin ortasında veya ( )اَ ْينَ َماgibi bitişik yazılmış iki kelime arasında
yapılmaz.9

4

İbnü’l Cezeri, en-Neşr, 177.
Dāni, el-Müktefâ fi’l Vakfi ve’l İbtidâ, neşr, Beyrut-1984, 49.
6
Kāmûsu’l-Muhit Tercemesi, İstanbul, III, 762.
7
Enbāri, Kitâbü’l-Vakfi ve’l-İbtidâ, V, 47/b; Nahhâs, Kitâbü’l-Vakfi ve’l-İbtidâ, V, 3/a.
8
İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 240.
9
Üşmûni, Menârü’l-Hûdâ, Kahire-1393/1973, 15.
5
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Bazı âlimlerin vakf, sekt ve kat’ terimlerinin aynı manaya geldiği iddialarının aksine
kıraat imamlarının çoğunluğu, bunların farklı olduğu görüşündedir.10
1.2. Vakfın Kuralları
Vakıfta esas olan kelimenin sonunu sakin kılarak durmaktır.
Vakıf Âyet sonlarında veya ortalarında kelimenin bütünlüğü korunarak, Resm-i
Osmaniye (Mushaf yazısına) riayet edilerek, lafız ve mananın tamam olduğu yerlerde, sükûn
üzere yapılır.
Kur’ân okurken, bir kelime üzerinde vakıf yapmakla ilgili esaslar şunlardır:
1.2.1. Fetha Harekede:
Vakıf yapılacak kelimenin sonu fetha ise, bu hareke yerine arızi bir sükun (cezm)
verilerek durulur.
َْال َعالَ ِمين

Örnek:

ْ ْال َعالَ ِم
ين

1.2.2. Kesre Harekede:
Kelimenin son harfi kesre ise, iki türlü okunabilir.
Sükun üzere durulur: اَل ًر ِح ِيم

اَل ًر ِحي ْم

Revm üzere durulur: ( اَلِ ّدي ِنSon harekenin hafif sesle belirtilmesi)
1.2.3. Zamme Harekede:
Üç türlü okunabilir.
Sükun ile:

اَ ْل َح ِكي ُم

اَ ْل َح ِكي ْم

Revm ile: اَ ْل َعلِي ُم
İşmam ile: ُ( نَ ْستَ ِعينSon harekeye dudaklar öne toplanarak işaret edilmesi). Kelimenin aslı
cezimli olduğu halde, vasıl kuralı gereği verilmiş olan arızi harekede durulursa revm ve işmam
yapılmaz.
Örnek: اس
َ َّ( َوأَن ِذ ِر النİbrahim 14/43).
Ayrıca yukarıdaki kuraldan ötürü  ِحينَإ ِ ٍذ٫  يَوْ َمإ ِذkelimelerinde de revm yapılmaz.11
1.2.4. Sükunda:
Vakıf yapılacak kelimenin sonu sakin ise, olduğu şekliyle okunur.
1.2.5. Tenvinde:
Durulacak kelimenin sonu tenvinli ise:
Kesreli ve zammeli tenvinler düşer ve son harf sakin olarak okunur.
Örnek:

10
11

َمأْ ُكو ٍل

َْمأ ُكول

İbnü’l Cezeri, en-Neşr, 238.
Eskicizāde, Terceme-i Dûrri Yetim, 17.
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Tenvin fethalı ise, elife çevrilir ve meddi tabii yapılarak vakfedilir.
Örnek:

ً تَ ًّوابا

َ تَ ًّوابا

Arapça kaide gereği, kelimenin son harfi sakin olur, makabli fetha olursa, sakin harf elife
dönüştürülür. Ayrıca Hattı Osmanide iki üstünle biten kelimeler çoğunlukla dik elifle
yazılmıştır. Bu durumda hem arapça kaide gereği hem de Hattı Osmaniyi dikkate alarak meddi
tabii üzere durulur. ً َم ْفعُول٫  َس َل ًما٫ ً ِكتَابا
Ancak fethalı tenvin, Ta-i Te’nis üzerindeyse , vakıf halinde buradaki tenvin düşer ve bu
harf “he” olarak sükun üzere vakıf yapılır.12
Örnek:

ًَرحْ َمه

َرحْ َم ْه

1.2.6. “Vav” ve “Ya” harflerinde:
Durulacak kelimenin sonunda Vav bulunur, makabli de ötreli olursa yahut Ya bulunur,
makabli esreli olursa, bunlar bu durumda harfi med olacakları için, meddi tabii yapılarak
vakfedilir.
Örnek: َما ِه َي

َما ِهي

1.2.7. Kelimenin sonu Şeddeli olursa:
Bu durumda sükun üzere vakıf yapılır, hareke okunmaz. Ancak harfin şeddeli olduğunu
belirtmek için, o harfi sükunlu olarak biraz tutmak gerekir.
1.2.8. Müfred müzekker ğaib zamiri olan “Ha”(Ha-i Kinaye) üzerinde:
Bu durumda sükun üzere vakıf yapılır. ُ َربَّه

َربَّ ْه

Bu tür zamirler üzerinde durulunca revm ve işmamın yapılıp yapılmaması hususu
ihtilaflıdır.
1.2.9. Ta-i merbuta denilen Ta-i te’nis (Dişilik ta’sı) üzerinde:
Bu durumda, “yuvarlak ta” üzerinde “he” olarak sükun üzere vakıf yapılır.
Örnek: ُار َعة
ِ َْالق

ار َع ْه
ِ َاَ ْلق

1.2.10. Elif-i Lahika’lardaki durum:
ُّ ٫  لَكنَّا٫ َ  اَنا,  َس َل ِس َلgibi
َ  الَّرس٫ الظنُونَا
Sonunda Elif-i lahika bulunan اري َرا
ِ  قَ َو٫ َ الَّسبيل٫ ُول
kelimelerden ( َس َل ِس َل76/3 İnsan) hariç, diğer kelimelerde vakıf halinde meddi tabii olarak
vakfedilir.  َس َل ِس َلkelimesinde ise hem meddi tabii hemde sükun üzere olmak üzere iki şekilde
vakıf yapılır.
1.3- Vakıfların Temel Kısımları
1.3.1. Vakf-ı İhtibârî:
Hz. Osman mushafının yazı şeklini dikkate alarak, deneme amacıyla okuyucudan
istenilen vakıftır.
Örnek:
ب
َ َ َويَ ْد َرؤُا َع ْنها َ ْالَعذا- ١
12

Çetin, Kur’ân Okuma Esasları, Bursa, 2011, 265.
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 فَ َما ِل هَاُؤلَء ْالَقوْ م-٢
ٌ من َربّه ْم َو َرحْ َمة
ْ ٌصلَ َواَة
َ َ اُؤإل-٣
َ ك َعلَيْه ْم
ِت للا
ِ  فَاْنظُرْ اِلَى آثا َ ِر َرحْ َم-٤
1.3.2. Vakf-ı Iztırârî:
Nefes darlığı veya öksürük gibi, vakıf yapmaya zorlayan bir zaruret sebebiyle
okuyucunun herhangi bir yerde vakıf yapmasıdır.
Bir diğer tarife göre, kelâm, ne mânâ, ne de lâfız cihetinden tamam olmadan, zaruri bir
sebeple yapılan vakftır.13
Her iki kısımda da okuyucu eğer, vakıf yaptığı kelimeden ibtidâ yapması uygunsa o
kelimeden; değilse daha öncesindeki uygun bir kelimeden ibtidâ yapar.
Anlamın oluşmaması ya da fasit bir manayı ortaya çıkaracağı için yapılması caiz
görülmemiştir. Bunun hükümleri ve kelimelerde nasıl vakf yapılacağı, konunun bütünlüğü
içerisinde ortaya çıkmaktadır. Ancak, mesela imam Hazma (156/772)'nın kıraatinde, ortasında
veya sonunda hemze bulunan her bir kelimede hemzeyi teshil etmek istediğinde -mananın
tamam olmadığını bir şekilde ihsas eyleyerek - vakf yaptığı, dahası muzaf-ı ileyh'ten ayırıp
muzaf'ta vakf yaptığı vs. rivayet edilmektedir. 14
1.3.3. Vakf-ı İhtiyârî:
İbn’ül-Cezerî bunu: “Kelâmın tamam olduğu vakfa denir”15 şeklinde tarif eder.
Okuyucunun ihtibârî ve ıztırârî vakıflardaki sebeplerin dışında, kendi ihtiyarıyla yaptığı
vakıftır.
Sözün iki parçası arasındaki alakaya göre tam vakıf ve nakıs vakıf olarak ayıran da
olmuştur. 16
Kurra'nın çoğunluğuna nisbet edilen taksimde ise vakıflar dört çeşittir: muhtâr da denilen
tam vakıf; caiz olarak da adlandırılan kâfi vakıf; mefhum ismi de verilen hasen vakıf ve metruk
de denilen kabîh vakıf.17
1.3.3.1. Vakf-ı Tam:
Mâba’di ile lafız(İrab) veya mana bakımından alakası bulunmayan bir kelime üzerinde
yapılan vakıflara denir. Vakf-ı tamlar ekseriyetle âyet başlarında ve kıssa sonlarında olurlar.18
Örnek:
ْ ك هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ ٭ إِ َّن الَّ ِذينَ َكفَر
ُوا
َ َِوأُوْ لَئ

(Bakara 2/5).

13

İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 226.
Veli Kayhan, “Vakf ve İbtida İlmi ve Kur’ân Tefsirindeki Yeri” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, X/2 - 2006, 293-336.
15
İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 225.
16
İbnu'I-Cezeri, en-Neşr, I, 225.
17
Üşmûni, Menârü’l-Hûdâ, 6.
18
İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kâideleri, İstanbul, 2011, 329.
14
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Bu durumda vakıf yapmak ve mâba’di ile başlamak uygundur.
Ebu Bekr’e şöyle buyurdu: “Cebrail (a.s.) Hz. Peygambere geldi ve
-Kur’ânı bir harf üzere oku, dedi. Bunun üzerine Mikail,
-Artırmasını iste, dedi. Cebrail,
-Onu iki harf üzere oku, dedi. Bunun üzerine Mikail,
-Artırmasını iste, dedi. Cebrail,
-Onu yedi harf üzere oku, rahmet âyetini azapla, yahut azap âyetini rahmet âyetiyle
bitirmediğin sürece, bunların hepsi şâfi’dir, kâfi’dir, dedi.”19
1.3.3.2 Vakf-ı Kafi:
Kelam, lafız(irab) ve mana yönünden tamam olmakla beraber, mâba’di ile mana
yönünden alakası bulunan yerlerde yapılan vakıflara denir.
Örnek:
ّ ( أَ ْم لَ ْم تُن ِذرْ هُ ْم لَ ي ُْؤ ِمنُونَ ٭ َختَ َمBakara 2/6).
للاُ َعلَى قُلُوبِهم
Vakf-ı Tam gibi, üzerinde durmak ve mâba’di ile başlamak uygundur.
Vakf-ı Kafiler arasında da farklılıklar bulunabilir. İbn’ül Cezeri bu durumu şöyle açıklar:
ّ ( فَزَا َدهُ ُم هBakara 2/10)’da ekfâ, َبِ َما َكانُوا يَ ْك ِذبُون
ٌ( ف۪ ي قُلُوبِ ِه ْم َم َرضBakara 2/10)’da vakf-ı kafi, ً للاُ َم َرضا
(Bakara 2/10)’ da ise her ikisinden daha üstün bir durum vardır.20
Bazı ayetlerde ise mana yönünden farklılık açıkça görülmektedir.
( تَنَ َّز ُل ْال َم هلٰٓئِ َكةُ َوالرُّ و ُح ف۪ يهَاvakf) ف َشه ٍْر
ِ ْ( لَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر َخ ْي ٌر ِم ْن اَلKadir 97/3-4).
İki ayet arasında vasl yapılması halinde ikinci cümle  َشه ٍْرifadesinin sıfatı olarak
anlaşılır.21 Bu durumda anlam “kadir gecesi, meleklerin ve Cebrail‟in kendisinde indiği bin
aydan daha hayırlıdır”a hatmedilmiş olur ki, kastedilen mana bu değildir.22
1.3.3.3. Vakf-ı Hasen:
Kendisiyle kelam tamam olmakla beraber, mâba’di ile hem lafız hem de mana açısından
alakası bulunan vakıflara denir.
Ayrıca hasen vakf, maksat ve mananın tamamlanmış, bir anlam bütünlüğü oluşmuş
bulunmasından dolayı vakf yapmak güzel olan; ancak aralarındaki lafız (i'rap) ve mana
ilişkisinden dolayı sonrası ile ibtidâ yapmak güzel olmayan vakıftır.23 Kendisinde vakf yapmak
güzel olan; fakat aralarındaki lâfzî alakadan dolayı sonrası ile sonrası ile ibtidâ yapmak güzel
olmayan vakıftır24, diye de açıklanmıştır.

19

İbn Hanbel, el-Müsned, Beyrut, tarihsiz, V,41
İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 228.
21
Suyûtî, İtkân, I, 234.
22
Necattin Hanay, “Kur’ân’ı Anlamada Vakfın Rolü”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2 (2012), 233-278.
23
İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 226;
24
Ahmed Hattab, Mukaddime fi'I-Vakf, 171.
20
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Bu tür vakıf hem âyet ortasında hem de âyet sonunda olabilir.25
Mesela Fatiha’da

 اَ ْل َح ْم ُد هللdeyip durmak böyledir.26

Üzerinde durulduğunda, mâba’di ile ibtidâ yapmak uygun olmaz. Ya durulan yerden ya
da daha uygun önceki bir yerden ibtidâ yapılmalıdır.
Örnek 2: َ( ْال َح ْم ُد ِ ّهللِ َربِّ ْال َعالَ ِمينBakara 2/10).
Mâba’di ile alakası devam ediyor olsa da, âyet sonlarında durmak sünnet olduğu için
durup, mâba’di ile ibtidâ yapmak uygun olur.
1.3.3.4 Vakf-ı Kabih:
Kelâm, lâfz ve mana yönünden tamam olmadan ve mâba’di ile hem lafız hem de mana
yönünden alakası bulunan yerlerde yapılan vakflara denir. Buna tamam ve hasen olmayan
vakflar da denir.27
Kabih vakfın kabih'lik sebebi olarak öne çıkan illet, kasıtlı olarak böylesi bir yerde vakf
yapıp sonrasıyla da ibtidâ yaparak okumayı sürdürmektir. Mananın bozulmasını intaç edecek bir
yeri, herhangi bir zaruret olmaksızın, bilerek ve isteyerek durak edinip vakf yapmak caiz
değildir. Konunun ehli olan tüm âlimler bunu yasaklamışlardır.28 Çünkü böylesi bir vakfta yerine göre- hükümlerin geçersiz kılınması; parçalarını uygun olmayacak şekilde birbirinden
ayırarak Allah Kelamının bütünlüğünü bozma; O'na iftira etme ve O'nu tanımama vb. gibi
çirkinlikler ortaya çıkarmak sonucu dinden çıkma ve kâfir olma tehlikesi gündeme
gelmektedir.29
Âlimler genel olarak, bilerek ve ortaya çıkan bozuk, çarpık, yanlış anlama inanarak kâbih
vakfı icra edenin kâfir olacağına kanidirler. Ancak kasıtlı olmaksızın ve manasına da inanmadan
bu vakfı yapanın tekfir edilmesi noktasında düşünmek gerektiğini söylerler: Eğer böyle yanlış
bir itikada sahip ise -ister vakf yapsın ister yapmasın- zaten kâfirdir; bu durumda okuyan da
dinleyen de müsavidir, ikisi de kâfirdir. Fakat Müslüman dinen zorunlu olarak bilinen bir şeyi
inkâr etmedikçe dinden çıkmaz. Bu itibarla, itikat olmaksızın, inanmaksızın yapılan bu vakf bir
hatadır; manasını bilmiyorsa -âlimlerin ittifakıyla- bir mahzur teşkil etmez. Manasını biliyor da
olsa, inanmayıp sadece sözü sahibinden naklediyor olacağından, kendisine bir sakınca yoktur.30
1.3.4. Vakf-ı Nebi:
Ebu Abdillah Muhammed b. İsa (ö.253/867), Hz. Peygamberin, çoğu âyet ortası olmak
üzere, on yedi yerde vakıf yaptığını haber vermektedir.31 Âyet sonlarının tamamı vakf-ı nebi’dir.
Üşmûni 'nin belirttiğine göre, çoğu ayet sonu olmayan bu duraklarda Nebi (a.s.) bilerek
vakf yapmaktaydı. Üşmûni, bu ancak ona öğretenin öğrettiklerinin bileceği; öğretmediklerinin

25

İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 229.
Dāni, el-Müktefâ, 145.
27
İbnü’l Enbāri, Kitâbü idahı’l-Vakfı ve’l-İbtidâ, V, 25/a.
28
Dāni, el-Müktefâ,148.
29
Dāni, el-Müktefâ, 149.
30
Üşmûni, Menârü’l-Hûdâ, 9.
31
Kātib Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, II, 2025.
26
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ise bilemeyeceği ledünni (Allah vergisi) bir bilgiden dolayıdır. Durum böyle olunca, fiillerinin
ve sözlerinin tümünde ona tabi olmak sünnettir, demektedir.32
Örnek:
ْ ُ( َولِ ُك ٍّل ِوجْ هَةٌ هُ َو ُم َولِّيهَا فَا ْستَبِقBakara 2/148).
ت ٭ط
ِ وا ْال َخ ْي َرا
ْ ُ( َو َما تَ ْف َعلBakara 2/197).
ّ ُوا ِم ْن َخي ٍْر يَ ْعلَ ْمه
للاُ ٭ط
ّ َّ( َو َما يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِلÂli İmran 3/7).
للا ُ ٭م
فَأَصْ بَ َح ِمنَ النَّا ِد ِمينَ ٭ج

(Mâide 5/30).

ف َشه ٍْر ٭ط
ِ ْلَ ْيلَةُ ْالقَ ْد ِر َخ ْي ٌر ِّم ْن أَل

(Kadir 97/2).

1.3.5. Vakf-ı Ğufran:
Hz. Peygamberin dua ve niyaz maksadıyla yapmış olduğu vakıflardır. Bunların on yerde
olduğu rivayet edilmektedir. 33
Örnek:
إِنَّ َما يَ ْستَ ِجيبُ الَّ ِذينَ يَ ْس َمعُونَ ٭ط

(En’âm 6/35).

َوأَ ْن ا ْعبُدُونِي ٭ط

(Yâsin 36/60).

1.3.6. Vakf-ı Cibril:

618

Sehâvî (ö. 643/1245) ise şöyle demiştir: “Kur’ân okuyan kimse-nin vakf-ı Cibrîl’i
ّق ه
öğrenmesi gerekir. Nitekim Cebrail (a.s.) Âl-i İmran suresinin 95. ayetinde “ُ للا
َ ص َد
َ ْ”قُل
ifadesinde vakfedip “ ” فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ اِب هْره۪ ي َمden devam etmiştir. Peygamber (s.a.v.) de ona uymuştur.”
34

Cebrail’in (a.s.), vahiy esnasında yapmış olduğu vakıflara vakf-ı Cibril veya vakf-ı
münzel ismi verilmiştir. Bunların sayısı konusunda ihtilaf olmakla beraber, meşhur olanları
sekiz yerdedir. 35
Örnek:
ّ ق
للاُ ٭
َ ص َد
َ ْقُل

(Âli İmran 3/36).

لَ يُ َجلِّيهَا لِ َو ْقتِهَا إِلَّ هُ َو ٭
ْ ُ َو َما يَ َّذ َّك ُر إِلَّ أُوْ ل
ب ٭
ِ وا األَ ْلبَا

(A’râf 7/187).
(Bakara 2/268).

1.4. Türkiye ve Suudi Arabistan Baskılı Mushaflarda Kullanılan Vakıf İşaretleri
1.4.1. Türkiye Baskılı Mushaflardaki İşaretler
1.4.1.1. Vakf-ı Lazım ()م: Cümlede anlam tamam olduğu için, durulması gerektiğini
ifade eden vakıf işaretidir. Ayrıca durulmadığı takdirde mânânın bozulabileceğine de işaret
eder.36
32

Üşmûni, Menârü’l-Hûdâ, 5.
Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kâideleri, 337
34
Üşmûni, Menârü’l-Hûdâ, 5.
35
Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kâideleri, 337
33
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Örnek: َك قَوْ لُهُ ْم ٭(م)٭ إِنَّا نَ ْعلَ ُم َما يُ ِسرُّ ونَ َو َما يُ ْعلِنُون
َ ( فَ َل يَحْ ُزنYâsin 36/75).
1.4.1.2. Vakf-ı Mutlak ()ط: Lazım ya da caiz gibi herhangi bir kayıtla kayıtlı olmayan
vakıf işaretidir. Bu işarette de mana tamam kabul edildiğinden, durmak uygundur.37
Örnek: يز ْال َعلِيم
َ ِ( َوال َّش ْمسُ تَجْ ِري لِ ُم ْستَقَ ٍّر لَّهَا ٭(ط)٭ َذلYâsin 36/37).
ِ ك تَ ْق ِدي ُر ْال َع ِز
1.4.1.3. Vakf-ı Caiz ()ج: Bu vakıf işaretinde durmak da geçmek de caizdir; ancak,
durmak evladır. Hem vakf hem de vasıl yapmayı cezbeden sebepler bulunduğu için, hem vakf
hem de vasl caizdir.38
َّ ( هُ َوHaşr 59/21).
Örnek: ب َوال َّشهَا َد ِة
ِ للاُ الَّ ِذي َل إِلَهَ إِ َّل هُ َو ٭(ج)٭ عَالِ ُم ْال َغ ْي
1.4.1.4. Vakf-ı mücevvez ()ز: Bu vakıf işaretinde durmak da geçmek de caizdir; ancak
geçmek evladır. Bir yönden vasletmeyi başka bir mânâ yönünden vakfetmeyi gerektiren yerlere
konulmuştur.39
ُ ك الَّ ِذي بِيَ ِد ِه ْال ُم ْل
Örnek:َي ٍء قَ ِدي ٌر
َ ( تَبَا َرMulk 67/1).
ْ ك ٭(ز)٭ َوهُ َو َعلَى ُك ِّل ش
1.4.1.5. Vakf-ı Murahhas ()ص: Âyetin uzunluğu veya bir başka sebeple zorunlu olarak
durulması gerektiğinde, durulmaya ruhsat vardır anlamı taşır. Vakf yapılınca geriden almaya
lüzum yoktur. Çünkü vakfın mâba’di, mânâsı anlaşılan bir cümledir.40
َّ للاِ ِمن بَ ْع ِد ِمياَاقِ ِه ٭(ص)٭ َويَ ْقطَعُونَ َما أَ َم َر
َّ ( الَّ ِذينَ يَنقُضُونَ َع ْه َدBakara 2/26).
Örnek: ُللا
1.4.2. Diğer Vakıf İşaretleri
1.4.2.1. ()ق: Bu işaret hakkında iki görüş vardır.
Birinci görüş: (قي
ِ ِ ) َوقَي – يfiilinden emri hazır olup, durulmamalı anlamına gelir.
İkinci görüş: ( )قِي َلfiilini hatırlatan Kaf’tır. Bu takdirde, durulabilir anlamı ifade eder.
Dolayısıyla, geçmek evladır.
Örnek:
ْ وا ُوجُوهَ ُك ْم ش
ْ ُّْث َما ُكنتُ ْم فَ َول
ُ ( َو َحيBakara 2/149).
اس َعلَ ْي ُك ْم ُح َّجةٌ ٭ق
ِ ََّط َره ُ لِئَلَّ يَ ُكونَ لِلن
1.4.2.2. ()ع: Bir konunun veya kıssanın bitip, yeni bir konu veya kıssanın başladığını
gösterir ki, bu hatimle namaz kılanların veya namazda kıraatı uzun tutamların burada rükûya
varmalarının uygun olacağı manasını taşır. 41
1.4.2.3.Vakf-ı memnu’ ()ال: Durulmaması gereken bir yeri eden işarettir.
ْ وا ُوج ُِوهَ ُك ْم ش
ْ ُّْث َما ُكنتُ ْم فَ َول
ُ ( َو َحيBakara 2/149).
Örnek:ٌ اس َعلَ ْي ُك ْم ُح َّجة
ِ ََّط َرهُ ٭(ل)٭ لِئَلَّ يَ ُكونَ لِلن
Bu işaret âyet ortasında ise, durmadan geçilir. Ancak nefes yetmeyip durulacak olursa,
geriden alarak devam edilir. Eğer âyet sonunda bu işaret varsa, manaya dikkat edilerek
okunuyorsa, geçmek daha iyidir. Şayet durulmuş ise, geriden almaya gerek yoktur.

36

Süyūtī, el-İtkân, I, 84.
Süyūtī, el-İtkân, I, 86.
38
Süyūtī, el-İtkân, I, 235.
39
Sarı, Kur’ân-Kerîm’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, İstanbul, 2000, 103.
40
Süyūtī, el-İtkân, I, 234.
41
Çetin, Kur’ân Okuma Esasları, 274.
37
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İbnü’l Cezerî’ye göre bu işaret, “vakıf yapılamaz” anlamına gelmez. Bunun mânâsı, vakıf
yapmak uygun olmakla birlikte, mâbâdi ile ibtidâ güzel değildir, demektir.42
ُّ ( َوالDuhâ 93/1,2,3).
Örnek:)ك َو َما قَلَى ٭(ط
َ ُّك َرب
َ ض َحى ٭(ل)٭ َواللَّ ْي ِل إِ َذا َس َجى ٭(ل) َما َو َّد َع
1.4.2.4. ()قف: Bu işaret ( )جya da ( )زgibi kabul edilir. Alâmet-i vakf’dır. Dur, demektir.
Vakf evlâ vasl câizdir.43
Örnek:( َواعْفُ َعنَّا ٭(قف)٭ َوا ْع ِم ْى لَنا َ ٭(قف)٭ َوارْ َح ْمنَآ ٭(قف) أَنتَ َموْ لَنَاBakara 2/285).
1.4.2.5. ()ص: Ayetin uzun olması veya başka bir sebeple zorunlu olarak (zarûret
sebebiyle) durulabilecek yerlerde konulmuştur. 44
Örnek:
ق فَ َسوَّى ٭(ل ص)٭ َوالَّ ِذي قَ َّد َر فَهَدَى ٭(ل ص)٭ َوالَّ ِذي أَ ْخ َر َج ْال َمرْ عَى ٭(ل
َ َك ْاألَ ْع َى ٭(ل)٭ الَّ ِذي َخل
َ َِّسب ِِّح ا ْس َم َرب
(A’lâ 87/1,2,3,4,5). ص)٭ فَ َج َعلَهُ ُغاَاء أَحْ َوى ٭(ط)٭
1.4.2.6. Vakfı Muanaka veya Vakf-ı Müşareke (:. - :.): Artarda gelen ve aynı hükmü
ifade eden işaretlerdir. Herhangi birinde durulur, diğerinde geçilir. Her ikisinde birden durulmaz
veya geçilmez. Şayet her ikisinde de durulursa, mânâ tamam olmaz.45
Örnek:)اإلن ِجي ِل (٭٭٭
َ ِ( َذلFetih 48/28).
ِ ْ ك َماَلُهُ ْم فِي التَّوْ َرا ِة (٭٭٭) َو َماَلُهُ ْم فِي
1.4.2.7. ()ك: (  ) كذالكkelimesinin kısaltılmışıdır. Kendisinden önce geçen durak işaretinin
hükmünü alır.
1.4.2.8. ()خ: ( )خمسkelimesinden alınmıştır. Her beş âyette bir konur.
1.4.2.9. ()س: ( )السكتةkelimesinden alınmıştır. Sekte ile okunacak kelimenin altına veya
üstüne konur.
1.4.3. Suudi Arabistan Baskılı Mushaflardaki İşaretler
1.4.3.1. ()قلي: ( )الوقفkelimesindeki ( )قharfi ile ( )اوليkelimesinin son hecesinin
birleşmesiyle meydana gelen bir işarettir. Yani ( )الوقف اوليdurmak da geçmek de caizdir; ancak
durmak evladır.
ْ ُ( قَالBakara 2/12).
Örnek:وا أَنُ ْؤ ِمنُ َك َما آ َمنَ ال ُّسفَهَاء ٭(قلى)٭ أَل إِنَّهُ ْم هُ ُم ال ُّسفَهَاء
1.4.3.2. ()صلي: ( )الوصلkelimesindeki ( )صharfiyle ( )اوليkelimesindeki ( )ليhecesinin
birleşmesiyle meydana gelmiştir. Yani ( )الوصل اوليdurmak da geçmek de caizdir; ancak geçmek
evladır. Durulursa geriden alınmaz.
Örnek: َك هُ ُم ْال ُم ْفلِحُون
َ ِك َعلَى هُدًى ِّمن َّربِّ ِه ْم ٭(صلى)٭ َوأُوْ لَئ
َ ِ( أُوْ لَئBakara 2/4).
Bu vakıf bizde yoktur.
1.4.3.3. Vakf-ı Caiz ()ج: Durmak da geçmek de caizdir; durmak evladır. İşareti cim “”ج
harfi olan bu çeşit, vakf yapılacak olan durağın iki tarafının mücepleri (tabii olarak ortaya çıkan
anlamları) birbirine bağlı olduğundan vasl da fasl da caiz olan yerlerde yapılan vakftır.46

42

İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 234.
Çetin, Kur’ân Okuma Esasları, 272.
44
Sarı, Kur’ân-Kerîm’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları, 103.
45
İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 237.
43
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ْ ُوا ا ْستَ ِعين
ْ ُ( يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنBakara 2/152).
ّ صلَ ِة ٭(ج)٭ إِ َّن
َّ صب ِْر َوال
َّ وا بِال
Örnek: َللاَ َم َع الصَّابِ ِرين
1.4.3.4. ( )مve ()ال: Bu işaretler, Türkiye baskılı mushaflardaki anlamı ifade eder. Ancak
konuldukları kelimeler konusunda birbirinden farklıdırlar.
2. İBTİDÂ VE KURALLARI
2.1. İbtidânın Tanımı:
İlk defa okumaya başlamaya veya vakıftan sonra kırâata devam etmek için tekrar
başlamaya denir.
İbtidâ hareke ile ve manaya uygun bir yerden yapılır.
Vakfda olduğu gibi, onu zaruri kılan bir şey yoktur.47
Ayrıca manayı tamamlamak için kurra'nın belirlediği yerlerde durmak vakf olunca ibtidâ
da, mananın bozulmaya ve· değişikliğe uğramayacağı belirli yerlerden başlamak suretiyle
kıraati sürdürme şeklinin bilinmesini sağlayan çok değerli bir ilimdir.48
Ayrıca aruzda da kullanılan ibtidâ, aruz kavramları içerisinde ibtidâ, şiirin ilk tef‘ilesine
verilen addır.49
İbtidâ, ihtiyâri olur. Fakat müstakil bir mânâya ve maksada kâfi gelen yerde câizdir.50
Kur‘ân tilavetinde kurrânın tespit ettiği, lafız ve mananın uygun olduğu yerlerde
durmayı/vakf ve başlamayı/ibtidâ sağlamak için gerekli bilgi ve kuralları veren ilim dalı,
şeklinde tanımlamak mümkündür.51
2.2. İbtidânın Kısımları:
İbtidâ da vakıf gibi dört kısımda incelenir. Bunlar: Tam ibtidâ, kâfi ibtidâ, hasen ibtidâ ve
kabîh ibtidâ’dır.52
İbtidâ’da dikkat edilecek en önemli nokta, okumaya başlanacak yerin manasının,
müteakip yer ile bütünlük sağlaması olmalıdır.53
2.2.1. Tam İbtidâ: ك يَوْ ِم الدِّي ِن
ِ ِ( َمالFatiha 1/3) âyetinde durmak tam vakıftır. Bundan sonra
gelen ك نَ ْعبُ ُد
َ ( إِيَّاFatiha 1/4) âyetinden sonra başlamak da tam ibtidâdır.54
2.2.2. Hasen İbtidâ: َ( هُدًى لِّ ْل ُمتَّقِينBakara 2/1) diye durmak hasen vakıf, ب
ِ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ بِ ْال َغ ْي
55
(Bakara 2/2) den başmalak da hasen ibtidâdır.
2.2.3. Kabih İbtidâ: Fatiha’da  اَ ْل َح ْمدdeyip durmak kabih vakıf, ِ ِهللdiye başlamak da kabih
ibtidâdır.56
46

Veli Kayhan, “Vakf ve İbtida İlmi ve Kur’ân Tefsirindeki Yeri” 316.
Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Faziletleri ve Okunma Kâideleri, 340.
48
Dāni, el-Müktefâ, 48.
49
Pakdil, Ramazan, Ta’lim Tecvîd ve Kıraat, İFAV, İstanbul, 2013.258.
50
İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 230.
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Çetin, Kur’ân Okuma Esasları, 260.
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İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 176; Suyûtî, İtkân, I, 86.
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Çetin, Kur’ân Okuma Esasları, 275.
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İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 230.
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İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 229.
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İbnü’l Cezeri, en-Neşr, I, 229.
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Bir kelimeyi bölerek başlamak da kabih ibtidâdır.57
2.2.4. Kafi İbtidâ: َ( َوبِاآل ِخ َر ِة هُ ْم يُوقِنُونBakara 2/3) diye durmak kafi vakıf, ك
َ ِ( أُوْ لَئBakara
2/4) den başlamak da kafi ibtidâdır.58
SONUÇ
Kur’ân’ın okunmasındaki en temel amaç olan anlamayı ve idrak etmeyi gerçekleştirmek
için seslerden ziyade, manaya odaklanmak gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, Kur’ân’daki
lafızlara sadece okumakla değil mana olarak da hâkim olmak gerekir. Bunun gerçekleşmesi için
Tecvid kurallarının uygulanması oldukça önemlidir. Tecvid kurallarının önemli bir kısmını ise
vakıf ve ibtidâ bahisleri oluşturmaktadır.
Arapçaya yeterinceye vakıf olmayan kimselerden de Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve onunla
ibadet eden birçok insan bulunmaktadır. Bu tür okuyucular için manaya delalet eden yerlerde
durmak ve yeniden başlarken de manayı bozmayacak şekilde başlamak için vakf ve ibtidâ
bahsinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
Vakf ve ibtidaya riayet önemli görülmesine rağmen yine de yapılabilecek hatalar hoşgörü
ile karşılanmıştır.
Bir kıraatte okumaya başlamak (ibtidâ ) ile okumaya ara vermek (vakf) ve okumayı
tamamlamak (kat’) belli kurallara göre ve bütüncül olarak ele alınması gereken konulardır.
Çalışmamızda bu konuları tutarlı ve bütüncül olarak ele almaya çalışarak bu konudaki esasları
bir araya getirmiş olduk.
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