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Arap alfabesinin 
altıncı harfi. 

_j 

Ebced sisteminde ve Arap yazısını et
kileyen Sami alfabelerde sekizinci harf ol
duğu için sayı değeri sekizdir (bk. EB

CED). Diğer Sami alfabelerde het adını ta
şır ve bu kelime bütün Sami dillerde "du
var" anlamına gelir (Ar. ba,it). Ancak isim 
Arap alfabesinde değişikliğe uğrayarak 
ve anlamını yitirerek sadece harfi n sesini 
ifade eden ")Ja" şeklini almıştır. Trans
kripsiyon sisteminde "!)" ile gösterilir. 
Noktasız olmasıyla "cim" ve "ba"dan (b) 
ayrılır ve bundan dolayı "ha-i mühmele" 
(noktasız ha) adıyla da bilinir. Kur'an-ı Ke
rim'de bazı duraklarda görülen L vakf-ı 

hasen işaretidir. Mektup ve belgelere 
atılan tarihlerdeki L ise "cemaziyelev
vel''in kısaltınası olduğundan aslı "cim"
dir. Ancak seri numaralarında noktalar 
kullanılmadığı için L olarak yazılır. 

Gırtlak harflerinden (hurGfü'l-halk, hu
rGfü'l-hancere, pharyngal) olan ve ayn ile 
aynı mahreci paylaşan ha, bağazın ikinci 
mahreç bölgesini teşkil eden yutaktan 

. (evsatü'l:halk, bül<um. pharynx) çıkar. An
cak bu iki sesten hangisinin ağza daha · 
yakın yerden çıktığı hususunda dil ve 
kıraat alimleri ihtilaf etmişlerdir. Ham b. 
Ahmed, Radi el-Esterabadi, Mehdevi ve 
Mekki b. Ebü Talib'e göre ha; Sibeveyhi, 
Zemahşerf ve Ebü'I-Beka ibn Yaiş'e göre 
ayn ağza daha yakındır (ibn Yafş, X, 123; 
ayrıca bk. AYN). ibn Sina'ya göre ha, ayın
la aynı mahreç sahasını paylaşınakla bir
likte mahrecin heyeti, havanın hapsedil
me yeri ve kuweti ile çıkış istikameti ba
kımından ondan ayrılır. Çünkü "ha"nın te
laffuzunda iki alt kıkırdak arasındaki de
lik, havanın çıkışı esnasında daha dar ve 
öne doğru daha fazla eğilim halinde bu
lunur. Böylece hava öne (dışa) doğru yö
nelerek rutubeti depretip dağıtmak su
retiyle n ağıneyle karışık zayıf, fakat kes
kin ve pürüzsüz bir ses hasıl eder. Buna 
göre "ha"nın öksürme ve boğaz temizle
me havasının. "ayn"ın ise öğürme hava-
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sının çıktığı yerde meydana geldiği söy
lenebilir; bu durumda "ha"nın mahreci, 
ağza aynınkinden daha yakın demektir 
(Mel].aricü'l-f:ıuruf, s. 14, 38) . Yine ibn 
Sina'ya göre " ha"nın telaffuzunda, hava
nın yaş ve yayvan bir geçitten çıkıp katı 
bir cisim üzerine yayılarak sürtünmek 
suretiyle geçerken çıkardığı sese denk 
bir ses işitilir. Bu sürtünme cismi "ayın"
da daha dar ve daha yayvandır; bundan 
dolayı "ayın"da havanın çıkışı şiddetli iken 
"ha"da hafiftir (a.g .e., s. 25, 45). Bununla 
birlikte dilin mahreç sahasından uzakta 
bulunması sebebiyle "ha"nın kesintisiz 
çıkan ses ve nefes akışı yine boğaz ses
lerinden olan "ha"nınkinden (.ct>) daha kuv
vetli ve serttir; ayrıca ha tam sızıcı-sür
tünücü (fricativ) bir ses olması özelliği ile 
de bu ikincisinden ayrılır. 

· Batılı dilciler ha sesini, yutağın iyice bü
züiEm ödarlarına havanın titreşimsiz bir 
şekilde sürtünmesi ve bu esnada gırt

lağın yukarı doğru kalkması sonucu mey
dana gelen derin bir gırtlak sesi (un
voiced pharyngal spirant) şeklinde tanım
lamakta ve ayın sesinin sadasız hali ol
duğunu söylemektedirler. Dil ve kıraat 

alimlerine göre "ha"nın iki belirleyici sı
fatı "rihve" ile (rehavet) "hems"tir. Buna 
göre ha, sesle birlikte nefes akışına im
kan verecek şekilde mahrecine yüklen
me olmadan yumuşak ve sadasız bir şe
kilde çıkarılmalıdır. Bu esnada dil kökü
nün sırtı üst damağa yükselmediğinden 
(istifa! ve infitah sıfatları) ince bir ses 
(terkik sıfatı) hasıl olur. Bununla birlikte 
bazı kıraat alimleri onu isti'la (dil kökü
nün üst damağa yükselmesiyle kalın bir 
ses veren) sıfatını haiz harflerden say
mışlardır (EbG Şame el-Makdisf. s. 752) . 
Bunun sebebi ayın ile "hir'nın, imaleye en
gel teşkil etme bakımından isti'la harfle-

riyle ortak özelliği bulunduğu için onlara 
dahil edilmiş olmasıdır. Çünkü. bunların 
da içinde bulunduğu , boğaz harflerine uy
gun düşen hareke fethadır; imale ise kes
reye meylettiğinden fethaya terstir (Ga

nim KaddGrf el-Hamed, s. 29 ı -292) Ay
nı şekilde Küfe dil okuluna mensup alim
ler de ha ile "ayn"ı kalın harf saymışlar

dır. 

Boğaz harfleri içinde mahreç bakımın
dan "ayn"a en yakın ses olması sebebiyle 
ha, başta Akkadca, Aramfce ve ibranfce 
olmak üzere bütün Samf dillerde ve Arap
ça'nın çeşitli lehçelerinde sükün halinde 
ayın gibi telaffuz edilmesi yanında kolay
lıkla "ayn"a dönüşür (örnekler için bk. 
AYN). Buna karşılık Arapça'nın bazı leh
çelerinde ayın sesi sadalı halini yitirerek 
"ha"ya dönüşmüştür; mesela Mısır leh
çesinde "erba<at aşer" yerine "erbahat 
aşer" denilmesi gibi. Hüzeyl lehçesinde 
bütün ayınlar ha sesiyle telaffuz edildi
ğinden bu tür dönüşmeler çok daha yay
gındır (mesela}=<!<}<! , ~<&);bu
na "fahfahatü Hüzeyl" adı verilir (Fleisch, 
Traite, 1, 9 ı) . Maltızca'da ise kelime son
larında aynı değişiklik görülür (mesela 
L,...:ı < tyo.:ı ); bu durum, Türkçe'de de 
Arapça kökenli kelimeler açısından söz 
konusudur (mesela tama · / tamah, tali ' 1 
talih, met a' 1 matah) . Fakat bu dönü
şümde telaffuz edilen ses h değil "h"dir; 
çünkü Türkçe'de (ve Farsça' da) h sesi yok
tur. Türkçe'de ha harfine sadece Arap
ça'dan alınan kelimelerin Arap harflerle 
yazılışlarında rastlanır; ancak bunlarda 
da telaffuz h sesiyledir (f:!asan , f:!üseyin 
= Hasan, Hüseyin gibi) . Türkiye Türkçe
si'nin halk ağızlarında ise, kalın ünlüler 
arasında yer alan " l)a"ların l)a şeklinde 
söylendiği görülür (ab ma~ > abmab gibi; 
bk. HA). 

Arapça'da ha, başta boğaz harfleri ol
mak üzere çeşitli harflerle dönüşüme uğ
rayarak birçok benzer kelime meydana 
getirmiştir; mesela t:ıaftıa : nefeha = ne
feha (i:Ai = ~ı. hanza = hanza ( = ~ 
~); l)a/ha : medeha = medehe (= L..ı..o 

o ..>..o). sahıle = sahile ( '-*" = J->), ha beşe 
= hebeşe ( .,r..ıt> =~) ; ha/cim : harşa' = 
cerşa' (•t.:..,ı> = .ı.:.r-ı. ehamme = ecem-
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me (~i = ro>iJ. tefeşşeha = tefeşşece 

(~ = ~); ha/gayn : hazrame =gaz

rame (:ı.oyll = :ı..;~J. vehar = vegar (=ı>~ 
_,.:,). leteha = Jetega ( (!J = ~); hatkat: ha

rafe = karafe (....;} = ...;J>). safh = safk (~ 

..;.;... =) ; hat kaf : sefeha = sefeke ( = ı?..ı 

~). hadese = kedese (._,..-if=._,.....\>); hat 
fa: dehara = defera (}~=ı>~). cehale = 

cefele (~= ~); hatdal: ahlese =ed

lese (._,.J~t = ._,...1>1), leteha = letede (= ~ 
.MJ), maha = made ı~ı.. = ı:L.); hatzat: ha

ra = zera (..S;~ = ..Sı>); ha/ra : şerraha = 
şerrara (;y!ı = ı:y!ı), hatee = ratee (=b 

lı;); hallam: habece = lebece (~=~ı. 

temeyyeha = temeyyele (.,r....; =~) ; ha/ 

mfm : hatede = metede (..wı = ...\:ô.>), ker

deha = kerdeme (f'~..f = ı:~..f); ha/şa : 
hana = sena (..,.;i = ~ı, nekaha = n eka

se (..:..Ai=~); ha/sfn : maha = mase (= ı:ı.. 

._,..ı.. ) , ha lee = se lee ( )ı... = ~); hatşin : is

tevha = istevşa (~,._.,=ı?,.._ ı), hil/tild : 

haca = zaca ( ~ = ~ı. hafef = zafef 
(...;.;.;. = ....o.»); ha/ta : ferşeha = ferşeta 

(:-ı.~}= a.....:.}); ha/vav: nakh = nakv( =~ 

~). zabh = zabv (r.<> = ~); ha/ya : şer
raha = şerra (..s .rı = ı:_r.), secfha = se

ciyye (~ = ~). 

Bir başka dönüşüm de lafzf hafiflik 

için. mahreç yakınlığı veya sıfat benzer
liği sebebiyle "ha"nın diğer boğaz harf

leriyle oluşturduğu idgam ilişkisinde gö
rülür. Boğaz harfleri içinde mahreci ağza 

uzak olanın yakın olana idgamı esastır; do
layısıyla ha ile ayın daima "l)a"ya idgam 

edilir( ı:~ı:+a.) . ( ı:~a. +d. (ı:~ı: +t) .. 
(ı:~ t +d· Hatta ha-ayn ve ayn-hil ara
sı idgamlarda da bu iki harf, "l)a"ya dö

ner ( ~~ ~ .~ ~~ , ~~~~ ~ 1..\.lbc-Wt 

~~~C" .~Y_;G... ~~Y;a.covb. ). Bu tür 
idgam BenfTemfm'de yaygındır. Telaffuz 

zorluğu sebebiyle (t ~ t + d tarzındaki 
idgamı çoğunluk caiz görmezken. kurra

dan Ebfı Amr ;L;Jt.;r L)>j~ ayetini (Al-i 

imran 31185) ;L;Jt.;r..;>j~ şeklin9e bu tür 
idgam ile okumuştur. Yine aynı sebeple 

"ayn"ın "ayn"a idgamı yerine, telaffuz ha

fifliği sağladığı için "ha"ya idgamı tercih 

edilmiştir. l:la-l]a'nın "l]a"ya (t ~ t +ı:). 

hil-"gayn"ın "gayn"a (e~ e + d idgam

ları ise, Müberred'e göre caiz ( el-Mukte
çlab, 1, 208-209), Sibeveyhi'ye göre caiz 

değildir. Bir tek örnekte de (ı>) "ha"nın 

kelime sonundan. başka bir harfe dö

nüşmeksizin doğrudan doğruya düşmüş 

olduğu, kelimenin çoğuluna (ı:l.ı>i) da-
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yanılarak ileri sürülmüştür (ibn Cinnf, s. 
182; ibn Usffır. Il, 627) 
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ı. s. ı. ~ İSMAİL DURMUŞ 

L 

Arap alfabesinin 
yedinci harfi. _j 

l-l alk dilinde hı olarak adlandırılan harf 
transkripsiyon sisteminde b (kh) ile kar
şılanır. Ebced hesabında sayı değeri 600'
dür; astronomi cetvellerinde de Mirrfh 
(Mars) gezegenini gösterir. Cfm (<Z:) ve ha 
(<:) harflerine benzediği için üstüne ko
nulan bir nokta ile onlardan ayrılır ve "el
haü'l-mu'ceme" (e1-h.3ü'l-menküte : noktalı 
ha) adıyla anılır. Süryanf ve İbrani yazıla
rında J:ıa ile birlikte aynı harfle gösterilir; 
bu sebeple o alfabelerde sayı değeri beş
tir ve Mars'ın sembolü olmasının sebebi 
de budur (Mars, Batlamyus sisteminde 
beşinci gezegendir) . Habeşçe'de bu iki 
boğaz sesi ayrı harflerle gösterilmekle 
birlikte, bu dilde boğaz sesleri neredeyse 
farkedilemeyecek derecede hafif telaf
fuz edildiğinden yazıda bu harflerin birbir
lerinin yerine kullanıldığı görülür. Öte yan
dan Mina-Sebil alfabesinde 1), "J:ı"dan kü
çük bir çengelle ayrılır, Akkadca'da ise ı:ı 

ve tı sesleri tı sesini veren hece işaretle
riyle yazılır. 

Gayn ile aynı mahreç sahasını payla
şan ha, boğaz harflerinden olup. gırtla
ğın ağza en yakın olan arkadamak (ed
ne'l-halk) kısmından çıkar ve onun için 
artdamaksıl (postvelaire) kabul edilir. Ha 
ve gayn harflerinden hangisinin ağza 

daha yakın yerden çıktığı meselesinde 
dil ve kıraat alimleri ihtilaf etmişlerdir. 
Halfl b. Ahmed, Zemahşerf. İbn Yafş. İb
nü'I-Hacib. Radf ei-Esterabildf. imam eş
Şatıbf ve Mekkf b. Ebfı Talib'e göre ha; 
Sibeveyhi ve İbnü'I-Cezerrye göre ise 
gayn ağza daha yakın yerden çıkar (ibn 
Yafş , X. 124; Radf el-Esterabadf. ııı . 251; 
ayrıca b k. GAYN). 

Ha, benzerleri olan ha ve "l)a"ya nis
betle daha sert ve seslidir. İbn Sfna'ya 
göre ha sesi "J:ıa"ya benzemekle birlikte 
ona nisbetle ağza daha yakın bir yerden 
çıkar ve mahreci de daha sert. daha az 
rutubetli, fakat daha yapışkan bir halde 
bulunur. Bu ses. küçük dil ile damak ara
sındaki müşterek noktaya doğru kuv
vetle ve damağın bütün yüzeyine yayı
larak püskürtülen havanın bu rutubeti 
öne (ağza) doğru dağıtıp depretmesin
den hasıl olur (Mel]aricü'L-t:ıurü{, s. 14, 
38). Yine İbn Sina'ya göre ha sesi, kuru 
bir cismi ince-uzun-sert bir cismin yü
zeyine sürterken veya sert bir cismin 


