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Dildeki seslerin 
yazı ve çizgi türü sembolleri için 

kullanılan terim. 
L _j 

Sözlükte "bir tarafa meyletmek, sap
mak" anlamına gelen harf masdarının 
isim şekli olup "taraf, uç. yan; zirve. te
pe; kelime, kelam" vb. anlamları ifade 
eder; çağulu hurı1f ve ahruftur. Kur'an'
da "bir şeyin çeşitli yönlerinden biri" (el
Hac 22/1 ı). "yedi harf" hadisinde "lehçe" 
veya "kıraat" (Buhar!, "Feza,ilü'l-~uı''an", 
3, 5) manalarında kullanılmıştır. Alfabeyi 
oluşturan seslerin her birine ait yazı , çiz
gi ve çizgi grupları türünden işaretlere, 
kelimelerin oluşumunda bir anlamda be
lirleyici taraf olmaları sebebiyle harf adı 
verilmiştir. Harfler, kelimelerin teşekkü

lünde yapı taşı vazifesi görmeleri bakı

mından "hurGfü'l-mebani", kelimeleri he
celere böldükleri ve onların hecelerini 
oluşturdukları için "hurGfü'l-hica'" (hurG
fü't-teheccl, hurGfü't-tehciye) diye de anılır. 

Ayrıca bazılarına nokta konulması sure
tiyle benzer şekle sahip olanlar arasında
ki karışıklığın önlenmesi veya kelimele
ri oluşturmakla onlardan meydana gelen 
kelamın vuzuha kavuşturulması sebe
biyle "hurGfü'l-mu'cem" de denilmiştir 
(Kalkaşendl, III. 22; Lisanü'l-'Arab, 
'"acm" md.). 

Harfler, bir dildeki ses birimlerini yazı 
ile göstermeye yarayan işaretler olmak
la birlikte harf ile ses birimi arasında ke
sin bir denklik yoktur. Genelde bir harf 
bir ses birimini gösterirse de bazı diller
de bir ses birimi öbeğine eşdeğer olabilir 
(X harfinin KS/OS seslerine eşdeğer ol
ması gibi). Bunun aksine birkaç harfin 
bir tek sesi belirtınesi de mümkündür. 
Nitekim Fransızca'da "ou" harfleri "u", 
"eau" harfleri "o" sesini gösterir. Bazan 
da harfin hiçbir ses değeri olmaz. Fran
sızca'da pek çok kelimenin sonundaki 
harfler ve okunmayan "h" harfiyle Arap
ça'da "çoğul vavı"ndan sonra yazılan elif 
böyledir. 

Her harfin ismi, sesi ve resmi (yazı işa
reti, sembolü) vardır. Başta kıraat alim-
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leri olmak üzere Farabi ve İbn Sina gibi fi
lozoflar, harfi sadece ses yönüyle ele ala
rak "ağzın muayyen bir mahreç sahasın
dan çıkan ve belli sıfatiara sahip bulunan 
ses" diye tarif etmişlerdir (Farabi, Kita

bü'l-f:lurüf, s. 28). 

insan oğlunun en önemli buluşlarından 
olan harfler, yaygın kabule göre tek şek
lin tek sesi gösterdiği ses-yazı (phono
graphic) merhalesine ulaşıncaya kadar çe
şitli aşamalardan geçmiştir. insanlar ilk 
önce anlatım aracı olarak eşyadan fayda
lanmış (madde yazı : objetgraphic). me
sela sayı belirtmek için ipe düğüm at
mış. ağaca çentik açmıştır. Daha sonra 
anlatmak istediği eşyanın resmini çizmiş 
(resim yazı: pictographic). zamanla bu re
simler. nesnelerin yanında kavramları da 

anlatır hale gelmiştir (fikir yazısı: ideo
graph ic) . Nitekim ayak resmi hem aya
ğı hem yürümeyi, çember resmi hem gü
neşi hem gündüzü anlatmak için kullanıl
mıştır. Mısır, Hitit. Maya -Aztek .hiyerog
lif yazılarının şekilleri bu türdendir. An
cak bunların da farklı algılamalara ve ka
rışıklıklara yol açması üzerine çivi yazısı, 
Çin ve Japon yazılarında olduğu gibi her 
hece için bir resim kullanılmaya başlan
mıştır (hece yazı: logographic) . Öğrenme 
ve kavramada bunun da uzun zaman al
ması, ayrıca her heceye uygun resim bul
ma zorluğu sebebiyle nihayet tek harfin 
tek sesi gösterdiği fonetik- alfabetik (pho
nographic) harf sistemine ulaşılmıştır. 

Bugün genellikle kabul edildiğine göre 
alfa be harfleri. milattan önce 1700'lerde 
Batı Samileri'nden Ken'aniler tarafından 
icat edilmiştir. Dildeki seslerin sınırlı ve 
belli olduğunu farkeden Ken'aniler, her 
ses için bir şekil çizmek suretiyle alfabe
lerin esası olan ses-yazı sistemini bul
muşlardır. Ken'ani yazıyı oluşturan harf

ler göçler vasıtasıyla iki yönde yayılarak 
güneyde Main-Sebe, Himyer ve Habeş 
yazılarının , kuzeyde Kuzey Sami alfabe 
sisteminin esasını teşkil etmiştir. Bu sis
teme bağlı yazıların en önemlileri, dün

yadaki pek çok alfabenin aslını meydana 
getiren Fenike alfabesiyle ondan doğup 
gelişen Aramive Yunan alfabeleridir. Bu
gün Türkiye'de ve birçok ülkede kullanı
lan Latin alfabesinin temeli de Yunan al
fabesine dayanır. Yunanlılar ise alfabeyi 
Fenikeli deniz tacirlerinden almışlardır. 

Yeryüzündeki alfabe sistemlerine ait 
harflerin çoğunun isim olarak Fenike al
fabesine, şekil olarak da resim ve fikir ya
zısı karışımı olan Mısır hiyerogliflerine 
dayandığı kabul edilir. Ancak her millet, 

bunlara kendi dillerinin fonetik yapısına 
göre bazı harfler eklemiştir. Alfabeyi oluş

turan her harf, belli bir varlığın adı oldu
ğu gibi şekil itibariyle de o varlığın resmi
nin yalın çizgilere indirgenmiş biçimidir. 
Bu resim ve şekiller cepheden, yandan, 
kuş bakışı, yatay-dikey vb. görünüş şek
linde alfabeden alfabeye değişmiştir; za
manla orğinal resim özelliğinden tama
men farklı bir biçim kazanmış olanları da 
vardır. Belli başlı harflerin isim ve biçim
leriyle ilgili gelişmeyi şöylece özetlemek 
mümkündür: 

A / 1 : Fenike dilinde adı aif olup "öküz" 
anlamına gelir. Buradan İbranice ve Ara
rnice'ye alef, Yunanca'ya alpha, Arapça'
ya elif olarak geçmiştir. Şekil itibariyle 
Mısır hiyeroglif yazısına dayanan harf, bu 
yazıda boynuzlu bir öküz başı ile gösteri
lirken zamanla üsiGplaştırılarak çizgiler 
halinde yalınlaşmış. Fenike alfabesinde 
yine boynuzlu bir öküz başının kuş bakışı 
biçimine dönüşmüştür. Fenike, Yunan ve 
Latin alfabelerin de de bu kuş bakışı şekil 
muhafaza edilmiş, ancakyönü değişmiş
tir. Aynı şekilde küçük a harfi boynuzlu 
bir öküz başını sembolize etmektedir. 
Arapça'daki sülüs stili elif de (ı) yandan 
bakıldığında boynuzlu bir öküz başını an
dırır veya Fenike alfabesindeki şeklin bir 
bacağının zamanla kaybolması sonucu bu 
hale gelmiş olabilir. Soğd ve ondan etki
lenen Uygur alfabelerinde de bu şekil ha
kimdir. 

B 1 ._,., : Fenike dilinde adı bet olup "ev. 
çadır" demektir (Ar. beyt = ev). Ararnice 
ve İbranice'de de aynı adı muhafaza et
miş, Yunanca'ya beta olarak geçmiştir. 

Mısır hiyeroglifinde, Sina kitabelerinde, 
Arapça'da yalın bir ev veya oda planı, Do
ğu Yunancası'nda çift oda şeklindedir. Çi
vi yazısında da ev planı vardır. Fenikece'
de, Orhun alfabesinde tek çadır, Batı Yu
nancası'nda ise çift çadır planı görülür. 

CG 1 ~ : Fenike dilindeki adı olan gaml 
(gimel, Ar. cemel) "deve" anlamına gelir. 
Ararnice ve İbranice'de de girnet ismi de
vam etmiş, Yunanca'ya gamma, Arap
ça'ya cim olarak intikal etmiştir. Hiyerog

liflerde deve hörgücü şeklinde gösterilen 
harf, zamanla belirgin- köşeli veya kavis
li hörgüç şekilleriyle temsil edilmiştir. Fe
nikece, Aramice, Yunanca, Latince, Na
batça ve Arapça biçimleri arasında ilgi 
vardır. 

D 1 .:ı : Fenike dilinde adı delt olup "kapı 
kanadı" ve "çadır girişini kapatan üçgen 
biçimindeki deri parçası" anlamına gelir. 
Buradan Ararnice ve İbranice dalet, Yu-
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nanca delta, Arapça diil şeklinde deği
şim geçirmiştir. Mısır hiyerogliflerinde, 
Byblos, Fenike, Thera Yunancası, Klasik 
Yunanca ve Arapça'da bu üçgen plan ha
kimdir. Ancak harfin adının "kadın göğ
sü" anlamına geldiği (İbranke dad) şek
lindeki görüşle Batı Yunancası. Latince d 
şekilleri birbiriyle ilgili görünmektedir. 
Uygur "d"si de Soğd, İran, Ar am i yoluyla 
Fenike alfabesine dayanır. 

E 1;:, : Fenike "he"si Yunanca ve Latin
ce'ye "e" olarak intikal etmiştir. Mısır hi
yeroglifinde kollarını yukarı kaldırmış in
san şeklinden geliştiği sanılmaktadır. Za
manla yukarı kalkmış kollar ve başı sim
geleyen üç paralel çizgi haline gelmiştir. 
Hiyeratik (Mısır). ugarit (çivi yazısı), Feni
ke, Eski Yunanca ve Batı Yunancası. Kla
sik Yunanca biçimleri arasında açık bir 
ilgi vardır. Arapça'daki he de (;:,) başın 
üstünden kavuşturulmuş elleri simgeler 
ve bunun Mısır hiyeroglif şekliyle uygun
luk arzettiği görülür. Uygur ve Soğd alfa
belerinde de bu şekil hakimdir. 

F 1 V 1.9 : Latin "f"sinin Fenike "vav"ın
dan (y) geldiği sanılmaktadır. Harfin Ara
mice. İbranice ve Arapça da adı . vavdır. 
"Çivi, kama; gemi direği desteği" anlamı
na gelir. Harfi n biçim evriminde yer alan 
Hiyeratik, Klasik Fenikece, Eski İbranice , 
Klasik Yunanca, Batı Yunancası, İtalyot, 
Latin, Etrüsk vb. şekilleri daha ziyade 
son anlamla ilgili görünmektedir. 

H 1 c: : Fenike dilinde adı het. Akkad
ca'da hetu, Ararnice ve İbranice'de de 
het (Ar. hait) olup "çevre. avlu duvarı. 
çit" anlamına gelir. Mısır hiyeroglifindeki 
bir çit resminden doğduğu kabul edilen 
şekil daha sonraki alfabelerde de aynı bi
çimi korumuştur. Girit, Fenike. Thera Yu
nancası, Klasik Yunanca ve Batı Yunan
east, Etrüsk, Eski Latin ve İtalyot şekille
ri arasında yakınlık görülür. Arap alfabe
sindeki c: ve t şekilleri dm ( ı:) harfin
den doğmuştur. 

i 1 ı.s : Harfin Fenike alfabesindeki adı 
olan yod (Aram\'ce ve ibran!ce'de aynı, 
Arapça'da yed) "el" anlamına gelir. Yu
nanca'da iota biçimini almıştır. Mısır hi
yerogliflerinde el şekliyle temsil edilen 
harf, milattan önce lll. yüzyılda alt ve üst 
çıkıntılarla aslından uzaklaştı ve klasik 
biçimini aldı. Byblos, Fenike, Thera Yu
nancası. Batı Yunaneast şekillerinin hiye
ratik, Arapça şeklinin ise hiyeroglif biçi
miyle yakın ilgisi görülmektedir. 

K 1 ;!J : Harfin Fenikece'deki adı kaf (Ar. 
kef) olup "avuç içi" demektir. Ararnice'
de aynı ad muhafaza edilmiş , İbranice 
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haf, Yunanca kappa, Arapça kaf şekline 
dönüşmüştür. Mısır hiyeroglif yazısında
ki parmakları açık el şeklinden gelişmiş
tir. Zamanla stilize edilerek çizgi biçimini 
alan harf, avuç kenan ve avuç içi çizgile
rini simgeler hale gelmiştir. Ken'ani, Gü
ney Arabistan (m.ö. 300), Fenike (Ahiram), 
Fenike (Gezer, Mesa), Yunan. Etrüsk, La
tin, Sebel. İbrani, Arami. Na bati ve Ar abi 
biçimleri birbiriyle ilgilidir. Arapça kafın 
( ;:J ) avuç içi çizgileriyle birlikte avuç şek
lini simgelediği görülür. harfın Sina ru
muzu da böyledir. Bir başka görüşe gö
re harf kol biçimindeki hiyeroglif şeklin
den gelişmiştir ki Sebel, Na bati ve Arap
ça kOfi şekilleri bununla ilgili görünmek
tedir. 

L 1 J : Fenike dilinde adı lamd olup 
"üvendire" anlamına gelir. Ararnice ve İb
ranice'de !amed (lamad), Yunanca lam b
da, Arapça lam olarak isim almıştır. Tut
ma yeri baston gibi eğik olan bir üvendi
re ya da baston biçimindeki Mısır hiyerog
lif remzinden doğan şekil, muhtelif alfa
belerde istikameti ve tutma yerindeki 
eğiklik dışında fazla değişim gösterme
miştir. Mısır hiyeroglif, Fenike, TheraYu
nancası, Batı Yunancası , Arkaik Latince, 
Klasik Yunanca, Aramice, Nabatça. Arap
ça ve Göktürk (Orhun) şekilleri birbirine 
yakındır. 

M 1 (' : Fenike dilin~eki adı olan mem 
"su" anlamına gelir. Ararnice ve Ibrani
ce'de de aynı ad (veya mayim) muhafaza 
edilmiş, Arapça'da mim, Yunanca'da mü 
şeklini almıştır. Harfin biçimi. eskiden bü
tün Doğu sanatında suyun sembolü olan 
ve Mısır hiyeroglifinde görülen dalgalı 
çizgi şeklinden doğmuştur. Zamanla çe
şitli alfabelerde rumuzun istikameti ve 
dalgaların yumuşaklığı ya da keskinliği 
gibi hususlarda değişiklikler göstermiş
tir. Hiyeroglif, hiyeratik, Fenike, Ahiram, 
Thera Yunancası, Batı ve Klasik Yunan
ca, Etrüsk ve Eski Latince biçimleri ara
sında yakın ilgi vardır. Arapça'da dalgalı 
kısım zamanla sıkışarak yuvarlak bir şe
kil alırken düz akışı simgeleyen kuyruk 
keşidesi aynen devam etmiş görünmek
tedir. 

N 1 ..:ı : Fenike dilinde, Aramice, İbrani
ce ve Arapça'daki adı olan nun "balık" de
mektir. Yunanca'ya nü olarak intikal et
miştir. Bir görüşe göre harfın şekli, Mısır 
hiyerogliflerindeki kuyruk tarafı kıvrılmış 
balık veya yılan resminden doğmuştur. 
Nitekim Habeşçe'de nahas "yılan" anla
mına gelir. Daha sonraki alfabelerde çizgi 
haline dönüşen ve zamanla çizgileri kes-

kinleşen biçim. yılanı veya balığın kıvrı
m ını simgeleyen bir görünüm kazanmış
tır. Mısır hiyeratiği, Sina, Fenike, Eski İb
ranice, Thera Yunancası, Batı Yunanca, 
Etrüsk ve Eski İtalyot, Klasik Yunanca, 
Aramice, Nabatça, Arapça biçimleri ara
sında ilgi görülmektedir. 

O 1 t. : Fenikece, Aramice. İbranice ve 
Arapça'da harfi n adı olan ayn "göz" anla
mındadır. Yunanca, Latince ve Türkçe "o" 
isimleri de buradan gelir. Yunanca'da mi
lattan önce VII. yüzyıldan itibaren ortaya 
çıkan, daha sonra at nalı biçimini alan ve 
uzatılarak okunan büyük O (omega) ve 
kısa söylenen küçük o (omikron) olmak 
üzere iki türü vardır. Harfin anlamına uy
gun olan şekli Mısır hiyeroglifindeki bir 
göz resminden gelir. Zamanla stilize edi
lerek iki kavisten ya da tek çizgiden olu
şan ova! veya dairesel çember haline dö
nüşmüş olduğu gibi köşeli halde olanlara 
da rastlanır. Sina (m.ö. 1500), Güney Ara- · 
bistan (m.ö. 300), Byblos (Cübeyl), Feni
ke, Yunan. Eski Latin, Batı Yunan, Doğu 
Yunan (Etrüsk) biçimleri arasında ilgi gö
rülmektedir. Aramice, Nabatça ve Arap
ça'da harfin aslı olan keşidesiz ayın başı 
(ı:. , ~ ) bu temel şekli yansıtır. Soğd ve Uy
gur alfabelerinde de bu yuvarlak biçim 
hakimdir. 

P 1 ....9: Fenike dilinde adı pe olup (fe , 
Arapça fu, fem) "ağız" anlamına gelir. 
Ararnice'ye pe ( p, f), İbranice'ye pe 1 fe 
( p, f), Yunanca'ya pi telaffuzuyla intikal 
etmiştir. Şeklinin Mısır hiyeroglifindeki 
bir ağız resminden geliştiği ileri sürülü
yorsa da başta Mısır hiyeratik remzi ol
mak üzere birçok alfabede ters burun 
şekli hakimdir. Bu sebeple harfin aslının 
Habeşçe "burun" anlamındaki aftan gel
miş olması daha kuwetli bir ihtimaldir. 
Hiyeratik, Fenike, Arami, İbrani, Thera 
Yunancası, Batı Yunancası, Etrüsk, Eski 
Latince, Eski Yunanca, Orhun, Yenisey, 
Talas biçimlerinin birbiriyle ilgili olduğu 
görülmektedir. Latince'de burun kıvrımı 
kavisli bir hal almış ve burun uzantı çizgi
siyle birleşmiştir. Nabatça ve Arapça'da
ki fe harfinin başı da (!ı ) Mısır hiyeratik 
rumuzundan gelişmiştir ve ters yönde 
Latin "p"sini andırmaktadır. 

Q 1 J : Harfin Fenike, Arami ve İbrani 
dillerinde adı olan kof (qoph) "maymun" 
veya "iğne deliği" demektir. Arapça'ya 
kaf, Yunanca'ya koppa olarak geçmiştir. 
Şeklinin , Mısır hiyeroglifındeki göğüsten 

kesik maymun başı resminden geliştiği 
sanılmaktadır. Sonraki alfabelerde yalın
Iaşarak çizgiler haline dönüşen biçim, ba-



şı temsil eden bir daire ile göz, burun, 
ağız ve boyun uzantısını temsil eden ve 
daireyi ortadan bölen ya da alta doğru 
uzanan bir çizgiyle cepheden, çizginin za
manla sola kayması ile de profilden gö
rüntüyü aksettirmektedir. Ancak p har
fiyle karışmaması için bu uzantı çizgisi 
zamanla sağa kaymış ve günümüzdeki 
küçük halini ( q) almış olmalıdır. Erken 
Fenike ve Thera Yunancası, Erken Ar arni
ce, Fenikece, Aramlce, İbranice, Klasik 
Yunanca ve Latince ile Nabatça ve Arap
ça biçimleri arasında ilgi görülmektedir. 

R 1 J : Fenike dilindeki adı ros olup (res, 
Ar. re's) Ararnice ve İbranice'ye res (reş) . 
Yunanca'ya rho. Arapça'ya ra olarak inti
kal etmiştir; bu kelimelerin hepsi "baş" 
anlamındadır. Şekli, soldan profil insan 
başını resimleyen bir Mısır hiyeroglifin
den gelir. Mısır hiyeratik dönemiyle Feni
ke ve Ararnice'nin erken ve geç dönem
lerinde bu soldan profil baş yalınlaşarak 
devam etmiştir. Son devir Fenike'den iti
baren son devir Araml ile İbrani alfabele
rinde ve Arapça'da sadece sağ profil baş 
kavis çizgisi kalmış görünmektedir. Yu
nan alfabesi ve ondan türeyen Etrüsk ve 
Latince'de sağ profil baş simgesi daha 
belirgindir. Ancak Batı Yunaneast ile ar
kaik Latince'de, enseden omuza doğru 
uzanan çizgiye ilaveten boğaz altından 
göğüse doğru inen bir çizgi daha eklene
rek harfin bugünkü şekli oluşmuştur. 

S 1 W" , .; : Fenike alfabesindeki adı olan 
sin (şin . Ar. sin) "diş" anlamına gelir. İb 
rani ve Arami alfabelerinde de aynı ad
la söylenir. Arapçası da (sin, şin) buna ya- · 
kındır. Harfin şekli yanyana iki dişi sim
geler. Alfabelere göre farklı istikametle
re dönmüş ve yazım kolaylığı için zaman
la keskin hatlarını yitirerek bugünkü ka
visli biçimini almış olmalıdır. Mısır hiye
ratik, ilk Sina. Fenike, Güney Arabistan, 
Araml, Arabl, Thera Yunancası. Etrüsk, 
İtalyot, Klasik Yunanca. Batı Yu n aneası ve 
Eski Latince biçimleri arasındaki yakınlık 
açıkça görülür. Harfin Yunanca'daki adı 
olan sigmaya bakılarak Sami biçiminin 
sikm (ense. omuz, sırt) olduğu da ileri sü
rülmüştür. Bu sebeple harfın ilk şeklinin 
ön Sina dillerinde olduğu gibi bir çeşit 
boyunduruğu temsil ettiği sanılmakta
dır. Ayrıca "şln"in, papirüs yaprağı de
metini simgeleyen bir hiyeroglif biçimin
den doğduğu öne sürülüyorsa da (Nacl 
Zeynüddin, s. 295) bu şekil hiyerogliften 
ziyade çivi yazısı karakteri taşımaktadır. 

oJ' : İbranice sade. Habeşçe sadai, 
Arapça sad diye söylenir ve "alta" anla-

mına gelir. Biçim olarak gelişiminde bu 
şeklin izleri görülmektedir. Harfin bir Fe
nike biçimiyle Arami, Nabati, Arabi şe
killeri arasındaki ilgi açıkça görülmek
tedir. 

T 1 ..:.ı , .ı, : Fenike dilindeki adı olan tav 
"işaret" demektir. İbranice ve Ararnice'
ye aynı adla, Arapça'ya ta. Yunanca'ya 
tau olarak geçmiştir. Haç biçimindeki 
Mısır hiyeroglif şeklinden gelişmiş olup 
zamanla artı biçiminde kesişen iki çizgi 
şeklini, daha sonra da üst çıkıntısını kay
bederek bugünkü biçimini almış olmalı
dır. Hiyeroglif, Sina. Güney Arabistan. Er
ken Fenike, Geç Fenike, Yeni Fenike, Er
ken Araml. Yeni Araml. Yunan. Etrüsk, 
Latin şekilleri arasında belirgin bir yakın
lık görülmektedir. Arapça .ı, harfi de "T"
nin ters istikamette gelişmiş biçimi ol
malıdır. Gerçi Fenike, İbrani ve Araml al
fabelerindeki tet ve Yunanca'daki theta 
Arapça .ı, 'ya, Arapça ..:.ı "tav" ve "tau"ya 
mukabil gösterilirse de şekil gelişimi ters 
olmuştur. Erken Fenike, Yeni Fenike, Er
ken Araml. Yeni Araml. İbrani, Yunanca, 
Arapça ( .ı, ) . Arami ve Na bati şekillerinin 
yakınlığı açıkça belli olmaktadır. 

Z 1 j : Fenike dilinde ve Ararnice'de har
fin adı zai olup "silah" anlamına gelir. İb
ranice'de zain (zayin), Arapça'da za, Yu
nanca'da dzetadır (zeta). Bunun "zeytin 
ağacı" anlamına geldiği de ileri sürülmüş
tür. Ancak harfin anlamıyla biçimi ara
sında ilgi uzaktır. Fenike dili, Klasik Yu
nanca ve Latince şekillerinin ilgili olduğu 
görünmektedir. 

Arap alfabesini oluşturan harflerin do
ğuşu ve gelişim seyri hakkında çeşitli gö
rüşler bulunmakla birlikte bugün kabul 
edilen en kuvvetli telakkiye göre Araplar, 
önceleri Güney Arabistan'da geliştirilen 
ve Müsned 1 Himyeri denilen bir yazı kul
lanıyorlardı. Miladi lll. yüzyılın sonları ile 
IV. yüzyılın başlarında bitişik yazılan Na
bat harflerini kullanmaya başladılar. Na
bat alfabesinden aldıkları yirmi iki harfe 
kendi dillerine özgü sesleri belirten, "re
vadif" (ilaveler) adını verdikleri altı harf 
( t , li> , ~ 1 .:. , t , w ) daha ekleyerek yir
mi sekiz harften oluşan alfabelerini mey
dana getirdiler. Daha sonra Tamaralılar'
dan aldıkları lamelif ile harf sayısı yirmi 
dokuza çıktı. Buna göre Arap harfleri, Na
bati ve Araml alfabeleri yoluyla dünya al
fabelerinin çoğunun dayandığı Fenike al
fabesine, oradan da Mısır hiyeroglifleri
ne ulaşır. Ancak şarkiyatçılar. köşeli kCıfi 
harflerle kavisli nesih harflerinin asılları 
Fenike alfabesi olmakla birlikte gelişim 
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seyirlerinin farklı olduğu kanaatindedir. 
Onlara göre köşeli kfıfi harfler Süryani
Strancill. Müsned 1 Himyeri yoluyla Feni
ke alfabesine ulaşırken kavisli nesih harf
leri Hire-Enbar, Nabat, Aramlyoluyla Fe
nike alfabesine, buradan da Mısır hiye
rogliflerine ulaşır. 

Arap harflerinin birçoğunun adı, Latin 
alfabesinde olduğu gibi harfe isim olan 
kelimenin ilk hecesiyle ve elif-i memdfı
de ile söylenmektedir: Ba', ta', şa', ı:ıa·. 
tıa'. ra·. za·. ta', :?ii'. fa', ha', ya·. Buna 
karşılık diğerleri kısmen eski tarihi ve 
orüinal adlarını muhafaza etmiştir: Elif, 
dm. dal (f:al), sin . şin, sad (dad). ayn 
(gayn). ~af. kat. lam, mim, nun, vav. As
lında dünya alfabelerinin çoğunda her 
harfin temsil ettiği ses adının ilk hecesi
ni teşki l etmektedir. Ayrıca harf adlarının 
birçok alfabede bazı değişikliklere rağ
men özde aynı olması onların bir asıldan 
doğduğunu göstermektedir. Arap harf
lerinin adları da eski Sami alfabe harfle
rine ait isimlerin devamı dır. Sami kavim
ler harfleri Mısır hiyerogliflerinden şekil
leri ve adlarıyla birlikte almışlar, zamanla 
Mısır dilindeki isimlerinin telaffuzlarını 
unutarak onlara kendi dillerindeki kar
şılıklarını vermişlerdir. Harfın temsil et
tiği ses ilk sesinde tezahür ettiğinden 
adın bu ilk kısmı muhafaza edilmiş, di
ğer kısmı giderek unutulmuştur (H itti, 
I, 93; Cevad Ali. I, 204; Berezin. s. I 37; 
Hockett, s. 544; EBr., I, 664). 

Anlaşıldığına göre Arap harflerinin ad
ları, tarihi adının ilk hecesinin sonuna 
veya ortasına med harfleri (ei if- hemze, 
ya) eklenmek suretiyle kök ve anlam de
ğişikliğine uğramıştır (mesela eski adı 
bet, beit, beith, beta 1 =ev, çadırı olan 
harf Arapça ba; eski adı kaf !Arapça kef = 
avuç içi! olan harf Arapça kaf olmuştur). 
Başta Halil. b. Ahmed ve Ahmed b. Mu
hammed er-Razi olmak üzere Arap yazar
larının Arap harflerinin adlarının anlam
ları hakkında ileri sürdükleri görüşlerin 
(Halil b. Ahmed, s. 34-47; Ahmed b. Mu
hammed er-Razi, s. I33, I4I-I56) harf
lerin manalarıyla ilgili tarihi geleneğe uy
maması da bundan kaynaklanmalıdır. 

Arap harfleri önceleri noktasız ve ha
rekesizdi. Fetihler neticesinde yabancı 
unsurların müslüman olarak Araplar'a 
karışması ile selikalarının bozulması ve 
özellikle Kur'an kıraatinde hatalı okuma
ların baş göstermesi üzerine Ebü'l-Es
ved ed-Düeli ( ö. 69/688). Kur'an'ın met
nini baştan sona kadar farklı mürekkep
le ve nokta şeklindeki harekelerle hare-
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keledi. Birbirine benzeyen harfleri ayırt 
etmek için bazı harfiere nokta konulma
sının tarihiyle ilgili farklı görüşler bulun
makla birlikte meşhur olan telakkiye gö
re noktalama işi, Haccik b. Yusuf es-Se
kafi'nin emriyle Ebü'I-Esved'in öğrenci
leri olan Nasr b. Asım ile (ö. 89/708) Yah
ya b. Ya'mer tarafından İbrani ve Sürya
ni yazıları örnek alınarak gerçekleştiril
miştir. Bununla birlikte harfleri icat eden
lerin , aynı şekle sahip olanlar arasında 
ayırt edici bir işaret kullanmayı ihmal et
mesi makul görünmemektedir. Bu ba
kımdan noktalama işleminin tarihi daha 
eski olmalıdır. İslam'ın ilk yıllarında bazı 
harflerin noktalı yazılmış olması da bunu 
teyit etmektedir. Herhalde önceleri nok
talı olan harfler noktalara ihtiyaç duyul
madan okunabildiği için gerekli haller dı
şında harfiere nokta koyma işi zamanla 
terkedilm iş, fakat selikatar zayıflayıp ha
talı okumalar artınca tekrar noktalı harf
Iere dönülmüştür. Noktalama için geliş
tirilen sisteme göre, biçim bakımından 
benzer harflerden Arapça'da en çok kul
lanılan harf asıl kabul edilerek ona ben
zeyen diğer harflerin üstüne veya altına 
ihtiyaca göre sayıları üçe kadar çıkan nok
talar konulmuştur. Ayrı bir harf şekli ge
liştirmek yerine aynı şeklin noktalarla 
ayırt edilmesindeki amaç harf şekillerini 
asgariye indirmektir. Bu suretle yirmi 
dokuz harf on dokuz biçime, bunlar da 
beş temel şekle ( (' , ı.:ı , 1 , (;: , ı ) indirgen
miştir (Kalkaşendl. lll. ı 53- ı 58) . Daha 
sonra Abbasiler zamanında Halil b. Ah
med, harflerin kendi noktaları ile Ebü'l
Esved ed-Düeli tarafından ortaya konan 
nokta biçimindeki harekelerin birbirine 
karışmasını önlemek ve değişik renkte 
mürekkep kullanmaktan kurtulmak için 
bugün bilinen harekeleri ortaya koymuş
tur. Bunu yaparken Arapça'da uzun ses
liler (med harfleri) olan elif, vav ve yanın 
kısa sesiilere tekabül etmek üzere min
yatürlerini kullandı. Bunlardan başka sü
kun ( • ). şedde (- ). medde ( ~ ). hemze-i 
vasıl (.., ). hemze-i kat' (,) işaretleri de 
Halil b. Ahmed tarafından ortaya konul
muştur. 

Arap harflerinin 1. yüzyılın sonlarına ka
dar devam etmiş olan tertibi, Sami alfabe
lerde öteden beri yaygın olarak görülen 
. ebced tertibi dir. Bu alfabelerin birçoğun
da asıl olan yirmi iki harfi formüle eden 
"ebced. hevvez. hutti, kelemen. sa'fes. 

karaşet" ( ~ j ~ .;rJr ._};.> 3;ı. -'=.i ) 
kelimelerinden her biri, ezberlenme ko
laylığı için uydurulmuş formüller gibi gö
rünmekle birlikte bunların harfleri icat 
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eden Medyen (Medain) krallarının adları 
veya altı şeytan adı ya da haftanın gün
leri olduğu yolunda rivayetler de vardır. 
Harflerin Nabatça'dan Arapça'ya intika
linden sonra bunlara, Arap dilinin fonetik 
yapısına has altı sesi gösteren "şebaı. ı;la
:?ağ" ( ~ , ..i.::iJ ) kelimeleri eklenmiştir. 
Batı (Megaribe) ebced tertibi Doğu'da (Me
şarıka) yaygın olan bu ebced tertibinden 
biraz farklıdır. Buna göre Doğu ebced ter
tib i .w..:.,...;.}~ .yJf ..sh> j~ ~i 
~.Batı ebced tertibi ise~ j~ -'=.i 
~ .W ..::..,.... } ~ .yJS" şeklindedir. 

Latin ---+ Yunan ---+ Fenike yoluyla Sami 
alfabelere dayanan yeni Türk alfabelerin
de de ebced tertibinin izleri görülmekte
dir: Abcd (ebced). e (h) f (v) j (z) (hewez). h 
(t) i (hutti). klmn (kelemen). qrst (karaset) 
gibi. 

Arap harflerinin bugünkü alfabetik dü
zeni, I. yüzyılın sonlarına doğru Nasr b. 
Asım ile Yahya b. Ya'mer tarafından ger
çekleştirilmiştir. Bu yeni sistemde harf
lerden biçim itibariyle üçlü ve ikili benzer
ler (el-hurOfü'l -müzdevice) öne ve yan yana, 
müstakil şekle sahip olanlar (el-hurOfü'l
münferide) sona alınmıştır. Ancak eskisin
de olduğu gibi bu yeni sistemde de harf 
sıralaması müstakil şekle sahip harfler
den olan elifle başlatılmıştır. Buna gö
re Doğu tertibi , t ' c ' (;: ' w , w ' y ' 1 

' t' t_ ' Ji, ' ..b ',J:> ' ._rı ' ...; ' ...r 'j 'J ' .:. ' .:> 

\Ş')''.ıt.'.9'U'f''J'.!J.J,.J .Batıter
tibi , j , 1 , .:, , .:> , t , c , (;: , w , w , y , 1 

' ....9 ' t ' t_ ' ,J:> ' ._rı ' u ' ı" ' .J ' .!l ' Ji, ' ..b 
)' , IŞ , .9 , .ıto , ._; , ...r , J şeklindedir. 

Halil b. Ahmed'in, Kitdbü'l-'Ayn adlı 
sözlüğünde harflerin mahreçlerine göre 
uyguladığı üçüncü bir tarz daha bulun
maktadır. Bu tertipte mahreci ağza en 
uzak olan harften dudağa doğru bir sıra
lama takip edilmiş olmakla birlikte illet 
harfleri ( ..ş , .9 , ı ) en sona alınmıştır: , t_ 

·...r'.J:>·..rıf..J;,?:_f.!l,J f t·t•.ıt.•c 
,._,.,,...s,ufJ, 1 fw,.:,,J.; f w,.:>•..b lj 

·\Ş '.9'1/ı" 
Asya, Afrika ve bazı Avrupa ülkelerin

de İslam'ın yayılmasına paralel olarak 
Arap harfleri Arap olmayan milletler ta
rafından kabul edilerek kullanılagelmiş. 
fakat her millet kendi dilinin ses yapısı
na göre yirmi dokuz harfe ilaveler veya 
bunlardan eksiitmeler yapmıştır. Fars
ça'da ve Osmanlı Türkçesi'nde bulunan 
( f , :!ı , ::; , '::-') harfleri bu şekilde oluşmuş
tur. Arap harfleri yayıldığı yerlerde ba
zan mevcut yazının yerine geçmiş. bazı 
yerlerde de ilk yazı olarak kullanılmıştır. 

Bu harflerin Türkler tarafından islami-

yet'in kabulünden hemen sonra kullanıl

maya başlandığı tahmin edilmektedir. 
Arap harflerinin Türkçe'ye uygulandığı bi
linen ilk eser, Kaşgarlı Mahmud'un 1072-
1074 yılları arasında tamamladığı Divd
nü lugati't-Türk'tür. 1 Kasım 1928 ta
rih ve 1353 nolu kanunla Arap harflerine 
dayalı Osmanlı alfabesi bırakılarak La
tin asıllı yeni Türk alfabesi kabul edilmiş
tir. 

Harfler çeşitli yönlerden tasnife tabi tu
tulmuştur. Asıl ve ziyade olmalarına gö
re hurüf-ı asliyye -hurQf-ı zaide' J' '); 
.ıto , ...r , ı.:ı , w , (' , .9 , 1..5) sıhhat ve illet 
durumuna göre hurQf-ı sahlha- huruf-ı 

mu'telle (hurOf-ı illet, hurQf-ı cevfiyye: 
1..5 , .9 , ı ) ; ünlü ve ün s üz olmalarına göre 
hurQf-ı musavvite (hurOf-ı saite, med ve 
lin harfleri) -hurüf-ı samite; nokta duru
muna göre hurüf-ı mu'ceme (menküte)
huruf-ı mühmele; ayrı ve bitişik yazıima
larına göre hurüf-ı munfasıla , ::. , .:> , ı ) 
J , .9 , j , 1 ) -hurüf-ı muttasıla; müstakil 
ve benzer şekle sahip olmalarına göre 
hurQf-ı müfrede (münferide:, .ıto, u'(' 
1..5, .9, ı, Y) -hurüf-ı mütezavice (müteşa
bihe: w, w, y gibi); adlarını teşkil eden 
harflerin sayılarına göre huruf-ı mesrure 
(iki harfliler:, ..b, j 'J' t' c' w' w' y 
1..5, .ıto, ....9, J:;) -hurQf-ı melfQza (üç harfli
ler: , t, t_ , ,J:> , ._rı , ._;, ...r , .:, , .:> , ?:_ , 1 
J , .!l, J) -hurQf-ı melbübe (melviyye: ilk 
ve son harfi aynı olan lar .9 , u , ı") gibi 
kısırnlara ayrılmıştır. Kıraat ve tecvid 
ilimlerinde de harfler mahreç. sıfat. id
gam ve med gibi özelliklerine göre birçok 
gruba ayrılmıştır (aş. bk.). Telaffuzu ko
lay harfiere hurüf-ı izlak (hurOf-ı zelaka. 
hurOf-ı müzlaka: u,(', J, ....9, 1 , y ). te
laffuzu zor olan diğer harfiere hurQf-ı ıs

mat, şeddelilere hurQf-ı müsekkade, şed
deli olmayanlara hurüf-ı muhaffefe de
nir. imale yapmanın geçerli olduğu mü
ennes "ta"sı ile elif ve "ra"ya da hurüf-ı 
imale adı verilir. 

Öte yandan harfleri, "görsel varlığa dö
külmeden önce Allah'ın ilminde malum 
olan şekiller" olarak tanımlayan sQfilerle, 
"tek başına anlam ve işaretleri olan müs
takil yapılar" diye tarif eden cefr ve ilm-i 
huruf ehli tarafından yapılmış bazı harf 
tasnifleri de vardır. Anasır-ı erbaaya göre 

hurQf-ı nariyye (lo ' ('' J ' .ı, ' ...;. 'j ' i). hu
rQf - ı maiyye ( !l ' J ' Ji, ' ...r ' j ' (;: ' w ) . h u
ruf-ı hevaiyye ( 1..5, .9, 0 , ..i', ._rı, w,....,.,). 
huruf-ı hakiyye ( J ' t ' t_ 'J ' .:> ' t ' c) 
şeklinde bir sıralama yapılır. Ayrıca hu
rQf-ı nQraniyye (hurüf-ı ulya, hurüf-ı Hak: 

'U'f''J'.!l'J't.'..b'ı.r''<J"'J'L'f 
1..5, .ıto ı -hurüf-ı zulmaniyye (hurOf-ı süfla. 



hurQf-ı halk;(', t_' ~,.:.,.:ı, w, y ); hu
ruf-ı zemaniyye-huruf-ı aniyye; huruf-ı 

zirnam- huruf-ı evtad -huruf-ı kulub; hu
ruf-ı mukattaa-huruf-ı muhkemat-hu
ruf-ı müteşabihat gibi daha başka tas
nifler de vardır. Kur'an'da yirmi dokuz 
surenin başında yer alan~~ ' ~ ' ro> gibi 
harfiere huri!f-ı mukattaa*, huruf-ı te
heccl ve fevatihu' s-süver* denildiği gibi 
ayet sonu kelimelerinin son harflerine de 
huruf-ı fasıla adı verilir. 

Bunlardan başka nahiv alimlerinin isim 
ve fiili n dışında üçüncü kelime çeşidi ola
rak ele aldığı mana harfleri de (hurOfü'l
meanl) vardır. Bunlara, tek başına bir an
lam taşımayıp diğer kelimelerle (i sim ve 
fiiller) birlikte kullanıldıklarında anlam 
bildirmeleri sebebiyle "mana harfleri" de
nildiği gibi terkip içerisinde isimleri fiilie
re bağladıkları veya fıillerle isimler arasın
da anlam ilişkisi kurulmasında vasıta gö
revi yaptıkları için "rapt harfleri" (bağlaç) 
ve "edevat" adı da verilir. Bu harflerin 
cümle içinde gördükleri fonksiyona göre 
birçokçeşidi vardır: Cer. atıf. nasb, cezm. 
istifham, cevap, istisna, nida, şart. teş

bih, tevkid, tenbih, masdar. kasr. istikbal, 
sıla, talep, nefy, nehy, emir, tahzlz-ten
dlm -arz. ta'lil, temennl, tereccl, ta'rif 
vb. harflerle fiile benzeyen harfler gibi. 

Sayıları 1 SO'yi aşan hurüf-ı m ean! için
de isim soylu olanlar yanında birkaç fiil 
de vardır. Ancak çoğu harf olduğu için 
"tağllb" yoluyla onlar da bu ad altında 
toplanmıştır. Huruf-ı meanl arasında ya
pı itibariyle bir. iki, üç, dört ve beş harf
ten oluşanlar bulunduğu gibi birleşik bir 
yapıya sahip olanlar da vardır : .,__ :;,ı + :ı 
~ :._ :;,ı + .!1 + oy ' ..:,ıtr gibi. 

Harfler fonksiyon itibariyle amel eden
ler (el-hurufü'l-amile) ve etmeyenler (el-hu
rOfü 'l-mühmele), amel etmesi de etmeme
si de caiz olanlar olmak üzere üç gruba 
ayrılır. Amel edenler cer, cezm. sadece 
nasb, nasb ve ref' edenler olmak üzere 
dört grupta toplanır. Kullanım itibariyle 
sadece isme, sadece fiile ve her ikisine 
dahil olma özelliği gösterenler de vardır. 
Mesela cer harfleri sadece isim ve isim 
soylu kelimelere. nasb harfleri sadece 
muzariye, atıf harfleri ise hem isme hem 
de fiile dahil olur. 

ince manalar, belagat ve beyani nük
teleri, üs!Qp hususiyetleri büyük ölçüde 
hurüf-ı meanlye dayandığı için bunların 
üzerinde özellikle d urulmuş, tefsir ve be
lagat alimleri bu harflerin asli ve ferl ma
nalarını, nahiv alimleri amel durumlarını 

incelediği gibi felsefe ve mantık alimleri 
de önerme ve hükümlerdeki fonksiyon
larını ele almışlardır. Gerek alfa be harfle
ri gerekse mana harflerine dair pek çok 
eser kaleme alınmış olup bunlar sadece 
mana harflerine ve edatlara, sadece al
fabe harflerine veya her ikisine, sadece 
Kur'an'daki mana harflerine veya bir tek 
harfe ait olmak üzere farklılık gösterir. 
Mesela yalnız .ı;, , ~ harfleri ve bunların 
farkiarına dair otuzdan fazla eser yazıl
mıştır. Arap dilinde ve özellikle Kur'an'da 
geçen elif. lam ve ha harfleri üzerine de 
birçok eser kaleme alınmıştır (harfl er 
hakkında yazılan eserlerin bir listesi için 
b k. ibnü' I-Enbarl, Zinetü '1-fuzalti', nil ş irin 

mukaddimesi, s. 22-35; Müzenl. el-Hu
rO.{, na ş irlerin mukaddimesi , S . 5-32). 
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li! İSMAİL DURMUŞ 

D TEFSİR. Müslümanlar, Kur'an - ı Ke
rlm'in Hz. Peygamber'e indirildiği şekliy
le korunması. muhtevasının aniaşılıp uy
gulanması için olduğu kadar metninin 
doğru telaffuz edilmesi için de büyük 
gayret göstermişlerdir. Kur'an'ın okunu
şuna rahatlık, yumuşaklık ve manaya uy
gun bir tavır kazandırılması gibi estetik 
amaçların da gözetildiği bu çalışmalar 
sayesinde genel olarak harflerin fonetik 
özelliklerinin belirlenmesi yanında, bil
hassa Kur'an l afızlarının okunuşuna dair 
u!Qmü'I-Kur'an içinde başta "tecvldü'l
huruf" olmak üzere çeşitli disiplinler ge
liştirilmiştir (bk. TECViD) Arapça'daki 

t. ' .ı:. ' ~ ' .:. ' t ' w gibi harflerin Arap 
olmayan milletierin dilinde bulunmama
sı, Kur'an harflerine gerçek seslerini ve
rebilmek için meharic-i hurufun tesbit ve 
talimini zorunlu hale getirmiş, başlangıç
tan günümüze kadar sürdürülen Kur'an 
öğretimine meharic ve sıfat-ı hurüfun 
talimiyle başlanması gelenek halini al
mıştır. 

Kur'an lafızları yirmi dokuzu asli, beşi 
fer'l olan Arap harfleriyle seslendirilir 
(Mekkl b. Ebu Talib, s. 93, 107-11 1). Bu 
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