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Transkripsiyon sistemindeki işareti 

"spiritus !enis" ( · ) olup kelimelerin orta 
ve sonlarındaki hemzelerde her zaman. 
başlarındaki hemzelerde ise sadece özel 
durumlarda kullanılır. 

Hemze, Arapça'da olduğu gibi bütün 
Sami dillerde ve hatta dünya dillerinin 
çoğunda karmaşık bir durum arzetmek
tedir. Arap gramercileri ve şarkiyatçılar
la kıraat alimleri adı. harf olup olmadığı, 
harf ise sahih harf mi illet harfi mi oldu
ğu, mahreç ve sıfatları. elifle ilgili taraf
ları, telaffuz keyfiyeti, şekli, im l ası vb. 
konularda farklı görüşler ileri sürmüşler
dir. 

Müberred ve EbQ MansOr ei-Ezheri gi
bi alimler, tahfif edilme durumuna göre 
vav. ya veya elif biçiminde yazıldığı, belli 
ve sabit bir şekli bulunmadığı gerekçe
siyle hemzeyi harf değil hareke (zabt) ka
bilin den tamamlayıcı bir işaret olarak ka
bul etmişlerdir: bu sebeple Müberred ve 
onu takip edenlerce Arap alfabesinin 
harfleri yirmi dokuz değil yirmi sekizdir 
(el-Mu~teçlab, ı. 115. 192. 194). Hatta Ez
herl'ye göre elif de asli harf değil uzun 
fethactan ibaret bir harekedir. Ayrıca 
hemzeyi tahkik, tahfif, teshil. ibdal ve 
hazf gibi halleri sebebiyle sahih harf ka
bul etmeyerek illet harflerinden sayan
lar da olmuştur. Gerçek şu ki Arapça'da 
ve diğer Sami dillerde, dünyadaki alfabe 
sistemlerinin çoğunun ilk harfi olan ve 
çeşitli dillerde "olaf, alaf, alef, elaf. al
fa ... " adlarıyla anılan ses, elif (yumuşak 
elif. sakin elif. med elifi) adıyla tanınan 
ve uzun fethactan ibaret olan harf değil 
sert patiarlı gırtlak ünsüzü (occlusive glot
tale sourde) olan hemzedir. Bunun iki de
Iili vardır: Öncelikle harf adları tesbit edi
lirken her harfin adını oluşturan kelime
nin ilk sesi o harfi göstermek üzere belir
lenmiştir: "ba, cim, dal" adlarının b, c, d 
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harflerini göstermesi gibi. Aynı şekilde 
"elif" adının da ilk sesi hemzedir (e) ve 
ayrıca alfabe içinde asıl elif harfi '"lame
lif" adıyla bilinen harftir: çünkü lam harf
ler içinde önceden geçmektedir. Lamelif 
terkibindeki lam ise sakin elifle başlana
rak bir isim teşkil edilemediği için buna 
imkan veren vasıl harfi olarak elifin başı
na getirilmiştir. Aslında Arap alfabesinde 
yirmi dokuz harf ve yirmi sekiz şekil var
dır : çünkü elif şekli hem hemzenin hem 
de elifin sembolüdür. Bu durumun tarihi 
çok eskiye uzanmaktadır. Milli diller doğ
madan önce bütün Samiler arasında or
taklaşa konuşulan esas Samice'de (Pro
ta- Semitic, Comman Semitic) sert patiarlı 
bir gırtlak ünsüzü olan hemze "alef" (elif) 
işaretiyle gösteriliyordu. Ararnice ve Na
batice'de bu sert ün s üz, zamanla yumu
şayıp gerçek ses değerini yitirerekyumu
şak elif (el-elifü'l-leyyine. elifü'l-med) veya 
uzun fetha olarak kullanılmaya başlan
mıştır. Böylece elif şekli hem sert hem
zenin hem de yumuşak elifin ortak işa
reti haline gelmiştir. ilk Kur'an metninin 
kaleme alındığı Hz. Osman hattında hem
ze işareti yoktu; çünkü bu mushaf. hem
zeleri tahfif durumuna göre vav, ya veya 
elif şeklinde kaydeden Hicaz lehçesine gö
re yazılmıştı (aş. bk.) . 

Nabati halkası aracılığıyla Arami yazısı 
Araplar tarafından kabul edilince. bu sis
temde elif harfinin hemze ve elif için or
taklaşa kullanıldığını gören gramerciler 
ve kıraat alimleri, Kur'an kıraatinde karı
şıklığa meydan vermemek için sert ün
süz olan hemzeyi ayrı bir işaretle göster
me gereğini duydular. ilk zamanlar, nok
ta halindeki harekelerle karışmayacak 
şekilde farklı renkte mürekkeple harfle
rin üstüne konan bir imla işareti mahi
yetinde büyükçe bir veya iki nokta kulla
nıldı (Fieisch. Traite, ı. 98) . Daha sonra 
Halil b. Ahmed tarafından bu noktalar 
ve farklı mürekkepler karmaşasını orta
dan kaldırmak üzere mahreç yakınlığı 
sebebiyle küçük ayn harfi başı ( ~) hem
ze işareti (grafisi. şekli) olarak icat edildi. 
Ancak bunun müstakil bir harf olmayıp 
bir imla işareti mahiyeti taşıması ve ço
ğunlukla destek (kürsü) üzerine yazılma
sı birçok imla karışıklığına yol açtı: nite
kim Arap alfabesi imla kurallarının çoğu 
hemzenin yazılışıyla ilgilidir. Elif şekli ise 
sakin ve yumuşak elif (med) için devam 
etti. 

Birçok dilde bulunan hemze sesi, özel
likle Sami diller grubunda daha yoğun bi
çimde görülür. Ancak diğer dillerde de bir 

telaffuz ve vurgu keyfiyeti halinde yer 
alır : müstakil bir harf gibi belli bir şekli 
yoktur. Mesela Hint-Avrupa dil ailesin
den ingilizce'nin bazı lehçelerinde "t"ler 
hemze şeklinde telaffuz edildiği gibi Da
nimarka dilinde de birçok kelime sadece 
hemze vurgusuyla farklı bir anlam kazan
maktadır: mesela hen sözcüğü hem
ze vurgusuyla hen' şeklinde söylendiğin
de "köpek", düz söylendiğinde müennes 
üçüncü şahıs zamiri "o" anlamını taşır. 

Bu örneklerde görüldüğü gibi müstakil 
bir ses ve harf olmayıp vurgu görevi ya
pan ve "vazife hemzesi" adı verilen bu 
tür hemzenin Arapça'da da bulunduğu, 
başta şarkiyatçılardan H. Fleisch ve G. 
Bergstrasser olmak üzere bazı dilciler ta
rafından kabul edilmiştir. Bergstrasser, 
bunun özellikle halk dilinde yaygın oldu
ğunu söylerken Fleisch fasih Arapça'da 
da bulunduğunu ifade etmektedir. Hem
ze sesini hissettiren ve bir tazyik veya 
uzatma ile gerçekleşen bu vurgu (nebr. 
c;lagt) Mısır'da kelimelerin ikinci hecele
rinde, diğer yerlerde ise ilk hecede yapıl
maktadır (AbdüssabGr Şahin. s. 210) . Bu 
şekilde hece telaffuzda ön plana çıkarak 
daha belirgin hale gelir. Tıpkı vakıf "ha"
sının ( ı. ) kelimenin telaffuzda sönük 
olan son harfini belirginleştirmede kulla
nılması gibi bazı lehçelerde bu görev için 
hemzenin kullanıldığı görülmektedir. Me
sela ~ , ~ ~ kelimelerinde sona gelen 
vakıf halindeki sönük elifler. hemzeli te
laffuz edilmek suretiyle~,~~ şeklin
de belirginleştirilmiş vakıf haline getiri
lir. Esasen bir görüşe göre diğer bazı dil
lerde olduğu gibi Sami dillerde de hemze 
müstakil bir harf değil sadece telaffuzda 
bir vurgu keyfiyetidir: ancak zaman içe
risinde sert ve patiarlı bir gırtlak fonemi 
halini almıştır. 

Konuşmalarında heyecan ve acelenin 
hakim olduğu Temim ve Kays gibi bedevi 
kabHelerin telaffuzunda harf ve hecele
rin kaybolmaması için hemzenin bu be
lirginleştirme ve vurgulama fonksiyonun
dan azami derecede faydalanılmış, bu
nun yanında hemze sesi de gerçek pat
Iarlı ve sert bir gırtlak fonemi (tahklku'l
hemze) olarak muhafaza edilmiştir. Buna 
karşılık sükQnetin hakim olduğu Hicaz, 
Kureyş, Hüzeyl, Kinane, Sakif, Hevazin, 
Mekke ve Medine halkları gibi yerleşik 
topluluklarda sert hemze sesi. yerine ve 
harekesine göre vav, ya veya elif sesleri
ne kaydırılıp adeta yok denecek derece
de yumuşatılmıştır (AbdüssabOr Şahin. 



s. 30-3 ı). Onun içindir ki ilk Kur'an metin
lerinde hemze yerine onun tahfifi olan 
vav, ya veya elif harfleri bulunuyor ve bu 
sert gırtlak sesi bunlarla temsil ediliyor
du. Çünkü ilk Kur'an metinleri, hemzeyi 
tahfif eden Hicaz lehçesinin Kureyş ağzı
na göre yazılmıştı. Nitekim Hz. Peygam
ber, kendisine .iıl '""~li şeklinde "nebl" 
kelimesini hemzeyıe" söyleyerek (nebl') hi
tap eden bir kişiye. "İsmimi hemzeleme. 
biz Kureyşliler hemzelemeyiz" demiştir 
(Radi ei-Esterabadl. lll. 30) . Ancak daha 
sonra Kur'an kıraatinde hemzeyi tahfif 
eden Hicaz geleneğine. onu gerçek sert 
değeriyle telaffuz eden Tem'im ve Kays 
gibi kabHelerin okuyuşu da katıldığından 
hemzenin telaffuzundan kaynaklanan 
çok sayıda şaz kıraat ve rivayet doğmuş
tur. Zamanla hemzeyi gerçek değeriyle 
telaffuz etme alışkanlığı yayılıp tutuna
rak fesahat ve belagat belirtisi haline gel
miştir. Nitekim Arapça'da "hemzeyi sert 
değeriyle telaffuz eden" anlamındaki 
"nebbar" kelimesi "fesahat ve belagat 
sahibi, gür sesli kimse" anlamında da 
kullanılmaktadır (Lisanü'L-'Arab, "nbr" 
md.) . Yine bu sebeple olmalıdır ki kıraat 
ve tecvid ehlinin çoğu, hemzenin bu sert 
değerini korumak ve belirginleştirmek 
için, önce gelen tenvin ya da sakin nCında 
sükfıt edip (sekte) onu hemzeden ayıra
rak gunne ile karışmasını önler (izhar). 
Aynı şekilde kıraat alimlerinden Hamza 
b. Hab'ib başta olmak üzere Hafs b. Sü
leyman, İbn Zekvan. Ebfı Amr Ruveys ve 
İdr'is b. Abdülker'im. hemzenin önündeki 
sükfında sükfıt süresini uzatarak hemze
yi belirgin şekilde telaffuz ederler (ib
nü'I-Cezerl, ı. 410, 420). Ayrıca hemzede
ki cehr ve şiddet sıfatları sebebiyle onu 
kalkale harflerine dahil eden bazı kurra 
varsa da telaffuzu öğürme sesini andır
dığından çoğunlukla hoş karşılanmamış . 

ancak bazılarınca med harflerinin arka
sından gelen sondaki hemzelerde buna 
cevaz verilmiştir. Hemzede görülen bu 
sert ve yumuşak telaffuzlar, dil ve kıraat 
alimlerinin onun mahreci ve sıfatları ko
nusunda ihtilafa düşmesine sebep ol
muştur. Slbeveyhi, Ebü'I-Beka İbn Ya'iş 
ve Maleki gibi alimler, hemzeyi bağazın 
en alt bölgesinden (aksa'l-halk, evvelü's
sadr) çıkan, cehr ve şiddet sıfatiarına sa
hip bulunan, harflerin ağza en uzak olanı 
diye tanımlarlarken Ham b. Ahmed, M ek
ki b. E bO Tali b, E bO Amr ed-Dan! ve F'irfı
zabad'i onu elif. vav ve ya harflerine ben
zer bir şekilde gerçek bir mahrece dayan
maksızın boğaz boşluğundan çıkan (cevfi 

ve havaT) bir ses olarak görürler. Slbevey
hi ve onu takip edenlere göre aynı mah
reç sahasında ha ( ~» ) ve elif de vardır: 
ancak bunlardan en uzağı hemze, sonra
ki ha ve daha sonraki eliftir. Ahfeş el-Ev
sat ve Kisa'i. hemzenin yeri konusunda 
Slbeveyhi'ye katılırken ha ve elifin aynı 
noktadan çıktığını ileri sürerek ondan 
ayrılırlar. İbn Cin ni ise, "Eğer böyle olsay
dı hemze ibdal halinde elife değil 'ha'ya 
dönerdi" demek suretiyle onların bu gö
rüşünü hatalı bulduğunu ifade etmiştir 
(Radi ei-Esterabadl, lll. 251 ı. 

Şarkiyatçılara göre de hemze patiarlı 
ve sert bir gırtlak ünsüzüdür. Çünkü 
hemze sesi çıkarılırken gırtlaktaki ses ki
rişleri kapanarak havanın sıkıştırılıp hap
sedilmesine ve sesin kesilmesine sebep 
olurlar. Ses kirişlerinin birden açılıp sıkı
şan havanın hücum etmesiyle patiarlı ve 
sert bir ses işitil ir ki bu gerçek hemze se
sidir. Aslında hemzeye bu adın verilmesi 
de onun bu telaffuz keyfiyetinden dola
yıdır ve kelimenin anlamları arasında bu
lunan "dar bir yere kıstırıp sıkıştırmak"
tan alınmıştır (Kamus Tercümesi, "hmz" 
md.). Elifin telaffuzunda ise hava sızarak 
çıktığından yumuşak bir sesin teşekkülü 
söz konusudur. Dolayısıyla mahreçleri 
hususunda ihtilaf edilen ve sıfatları çok 
farklı olan bu iki sesi elif esasına gö
re elif-i leyyine. elif-i sakine (elif). elif-i 
müteharrike, elif-i ya b ise (hemze)" şeklin
de tanımlamanın ilmi açıdan değer taşı
madığı açıktır. Bu iki harf arasındaki baş
lıca farklar şöylece sıralanabilir: 1. Hem
ze boğaz harfi. elif boğaz boşluğu har
fidir. Z. Hemze sadece ince söylenirken 
elif önündeki harfe göre ince veya kalın 
olarak telaffuz edilebilir. 3. Hemze hare
ke ve sükfınu kabul ederken elif daima 
sakindir. 4. Hemze ünsüz (sessiz, samit) 
elif ise ünlüdür (sesli , sait). 5. Hemze ço
ğunlukla asli harftir: bazan vav, ya veya 
eliften bedel olabilir. E lif ise asli harf de
ğildir: daima ibdal harfi olarak bulunur. 
6. Hemze kelimelerin baş. orta ve sonla
rında yer alabiJirken elif asla başa gel
mez. 7. Yazı itibariyle elifin sabit bir işa
reti olduğu halde hemze baştaelif (!,i). 
ortada ve sonda ise vav, ya veya elif des
teğine ( ı:s ı ; ı i ) ihtiyaç gösterir: bazan 
da boşa yazılır. 8. Aslında alfabenin ilk 
harfi olan elif hemze, lamelif de asıl elif
tir (İbn Yalş, X, ı 24- ı 25). 9. Yalın elif ken
disi sakin olarak önündeki harfi uzatır ve 
"uzatan elif, yumuşak elif, sakin elif" ad
larıyla tanınır. Harekelenen elif ise "hem
ze elif" (elif-i mehmGze) veya sadece "hem-
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ze" adını alır ve mutlaka " •" işaretiyle ya
zılır. 

Asli kimliğiyle mahreci, sıfatları ve elif
ten farkları böyle olmakla birlikte telaf
fuzunda görülen sertlik ve güçlük hem
zede söylenişini kolaylaştırma. sertliğini 
hafifletip yumuşatma. bazan da tama
men ortadan kaldırma vb. çeşitli tasar
rufların yapılmasına yol açmış. bu da 
onun gerek mahreç gerekse sıfatça kıs
men ya da tamamen asli kimliğini yitirip 
değişim ve dönüşüme uğraması sonu
cunu doğurmuştur. Bundan dolayı hem
zenin tahkiki, tahfif, telyin, teshil, ibdal 
ve hazfi gibi mesel eler, dil ve kıraat alim
lerini en çok meşgul eden karmaşık me
selelerin başında yer almıştır. Hatta şaz 
kıraatierin çoğu hemzenin bu durumla
rıyla ilgilidir denilebilir. Bu rivayetlerin ço
ğu başta Ebfı Amr b. Ala olmak üzere 
Basra kurrasında yoğunlaşmaktadır. İbn 
Kes'ir, Nafi', Ebfı Ca'fer. Asım gibi Hicaz, 
Medine ve Mekke kurrasının kıraatinde 
tahfif-i hemze hakimdir. Hatta Medine
liler tahkik-i hemzeyle kıraati yadırga
mışlardır. Nakledildiğine göre hac sırasın
da, Halife Mehdi'nin Mescid-i Nebev'i'de 
imam yaptığı Kfıfe kurrasından Kisa! tah
kik-i hemze ile namaz kıldırır: namaz
dan sonra halk. "Resfılullah'ın mescidin
de Kur'an'ı hemzeliyorsun öyle mi?" di
yerek bu tutumu tasvip etmediğini belli 
eder. Hz. Ali de, "Kur'an Kureyş lehçesiy
le indi: onlar asla hemzelemezler. Ceb
rail , Hz. Peygamber' e hemzeyle de indir
m iş olmasaydı (Kureyş li olarak) biz de 
hemzelemezdik" demiştir (Radi ei-Este
rabadl, lll, 30). Bununla birlikte hemze
nin telaffuzunda tahkik asıl, tahfif ise is
tihsandır (a.e. , lll, 32). Hatta tahfif ve 
teshil ehli olan Hicazlılar'ın da fesahat 
göstermek istediklerinde hemzeyi tah
kik ile telaffuz ettikleri söylenir. 

Dil ve kıraat alimleri. hemzenin sertli
ğini yu muşatmak için "hemzenin tahfifi" 
başlığı altında bir başka harfe dönüştü
rülmesi (ibdal 1 kalb), ne çok sert ne çok 
yumuşak (beyne beyne) telaffuz edilmesi 
(teshil) ve terki (ıskat 1 hazf) olmak üzere 
üç temel meselede onun değişik durum
larını incelemişlerdir. 

Hemzenin dönüşümleri , daha ziyade 
onunla illet harfleri olan vav, ya ve elif 
arasında görülür. Bergstrasser'e göre il
let harflerinin hemzeye dönüşmesi çok 
daha eskidir ve Akkadca'ya, Aram'ice'ye, 
hatta ana Samlee'ye kadar uzanır (et-Te
ıauuurü 'n-na/:ıui; s. 31 ). Asurca'da ise 
vavlar hemzeye döner (Onat, ı. 329). is-
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ter cem'-i mükesser ister ism-i fail için 
olsun zait eliften sonra gelen illet harfleri 

~emzey: dönü~ür: , ;~-- ~~~; ;~ ~ <-)~~ 
Jlı..:. ~ <- ;Jı..:,..ı '....oıı~ <-~ 'jll~ <-j~ 
glbi; buna-"hemze-i müctel(be" denir. 
Önünde vav ve ya med harfleri bulunan 
hemzenin bu harfiere dönüştürülüp id
gam edilmesi caiz görülmüştür: <- ;,~ 
~ <- ~ , ;;~ gibi. Harekeli hemzeyi, 
önündeki hareke cinsinden illet harfine 
dönüştürmek de caizdir : '~<-~~gibi. 
ilk harfi vav olan fiillerden ism-i fail mü
ennes çoğulda, ardarda gelen vavlardan 
ilkini hemzeye dönüştürmek gereklidir: 
J..,ı;ı <- J..,ı;; gibi. Ayrıca ,~~~<-~~; 
.:.ı,ı .,_ _:.j; örneklerinde olduğu gibi 
özellikle Kuzey Arapçası'nda bazı kelime 
başlarında yer alan vavlarla (Littmann, 
lll, 25 ı) ecvef isimlerin ~ı veznindeki 
çoğullarında vavlar hemzeye dönüştürü
lebilir: ;~~ı.,_ ;;~ı.,_ ;ı~ gibi. Genel olarak 
hemze. kendi harekesi veya önündeki 
harfin harekesi zamme ise yahut önün
de vav varsa vava. harekesi fetha ise ve
ya önünde elif varsa elife. harekesi kesre 
ise veya önünde ya varsa yaya dönüşür: 
.!..4;L.!. .._ .i.ıiiı.!. , d,~.._ d~ gibi. Yine zait 
elif-i memdfıde hemzesi, ikil ve çoğulda 
vava döner: _:.ı;ı;,;, .:ıı;ı;,; <- ;,~;. gi
bi. Daha önce de belirtildiği üzere vakıf 
halinde sondaki elifleri hemzeye dönüş
türerek vurgulayan lehçeler bulunmak
tadır. Aynı şekilde vakıf halinde sondaki 
hemzenin önü harekeliyse bu hareke cin
sinden med harfine dönmesi veya sakin 
kılınması . önü sakinse hemzenin düşürül
mesi veya öndeki sakinin de önünde bu
lunan hareke türünden med harfine dö
nüştürülmesi mümkündür:~ , h;.._;~ 
gibi. Elifle birlikte iki sakin birleştiğinde 
peşpeşe iki sakinin ve meddin sıkietini ha
fifletmek için elifi hemzeye dönüştüren 
lehçeler de vardır: ~i~<- ~!ı; gibi. Bu du
rum özellikle Mağrib, Suriye ve Lübnan 
ağızlarında yaygındır. Eyyfıb es-Sahtiya
ni'nin .;.Jt.Jıy; şeklindeki kıraati de bun
dandır. -

Hemzenin diğer harflerle yaptığı dö
nüşümlerin başında Temim, Kays, Esed 
ve bunlara komşu kabilelerde görülen ve 
bedevi telaffuzundaki mübalağa sonucu 
ortaya çıkan "ayn"a dönüşmesi gelir. "Te
mim'in ap'anesi" denilen (İbn Cinni, I, 
234) bu durum halen Mısır'da Said böl
gesinde yaygındır:.::,~<- 0bi, ~<-~ı 
i!} <- Y <- ')ı gibi. Nadir olarak bunun ter
si de görülür ve bunlardan ayınlı şekiller 
asıl, hemzelilerse maklfıb kelimelerdir: 
~~~.,_~ı;.; gibi. Hemzenin t_ 'Ct k. harf-
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leriyle yaptığı dönüşümlerin dışında (bu 
maddelere bk.) kaf. kaf, fa , cim , lam, 
mim, nfın harfleriyle de bazı dönüşüm
leri vardır. Sözlüklerde kaydedilen bu dö
nüşümlerle morfolojik dönüşümlerden 
başka Naim Hazım Onat'a göre -köken 
birliği ya da etkileşim sonucunda- Türk
çe'nin muhtelif lehçelerinde ve Arapça'
da aynı olan bazı kelimelerde Arapça vav
ların Türkçe hemze ile dönüşüm (v---+ a. 
e, ı , i. o, ö, u. ü) arzettiği görülür. Mesela : 
veks 1 ve~= eks(ilmek). vatan~ atan (Ka
zakça). vebal ~ obal, yebal, virdun ~or
du, vecc ~ uç( mak). vita]5 ~ otag. va]5r 1 
vi]5r 1 va]5ar ~ akır. vürlık 1 ürlık ~ örük. 
veca' ~acı. vely~ olu( mak, Yakutça), vecd 
~ öcüt. vuca)5 ~ ocak, vuşak 1 uşşak ~ 
uşak vb. (Arapça'nın Türk Diliyle Kuru

Luşu, I. 164-165). 

Hemzenin tahfifinde ikinci husus har
fin ne sert ne yumuşak olarak okunması 
(beyne beyne) halidir. Teshil veya telyin ad
larıyla bilinen bu durum, daha ziyade ha
rekeli hemzede görülen. sesin hareke cin
sinden illet harfleri olan vav. ya ve eliften 
biriyle hemze arasında bir telaffuzla çıka
rılmasıdır. Hemze sakinse hafifçe yumu
şatılarak önündeki harekeye göre okunur 
(BÜ'Sün ~ BÜ' 1 vSün, Zi'Bün ~ Zİ' 1 
yBün, SE'ELE ~ SELE, SÜ'İLE ~ SÜ'i 1 
yLE, LE'ÜME~ LE'ü/vME). Teshil/tel
yin, hemzenin telaffuzunun bu harfle
re yakınlık derecesine göre yakın (meşhur) 
beyne beyne ve uzak (bald) beyne beyne 
olmak üzere ikiye ayrılır. Arapça'da yirmi 
dokuz asıl harfin dışında altı fer'i harf
ten biri olan ve modern dil biliminde "hi
atus" denilen beyne beyne hemze eski 
kıraat ve dil alimleri arasında en önemli 
tartışma konularından birini oluşturmuş. 
ibnü'l-Enbari, Basra- Küfe dil alimleri 
arasındaki ihtilaflı meseleleri ele aldığı 
el-İnşaf ii mesa'ili 'l-]]ilat adlı eserinin 
1 05. meselesini bu konuya tahsis etmiş
tir (ll, 726-73 ı). Ayrıca J . Cantineau, G. 
Weil, A. Schaade ve Bergstri:isser gibi bir
çok şarkiyatçı da Arap fonetiğinin temel 

· problemlerinden kabul ettiği bu konuya 
özel ilgi göstermiştir. 

Hemzenin tahfıfinde üçüncü husus ta
mamen atılması demek olan hazf (ıskat) 
meselesidir. Telaffuzundaki sertlik ve 
güçlük sebebiyle doğu lehçelerinde za
yıflamış. Mağrib'de hemen hemen büs
bütün kaybolmaya yüz tutmuş olan hem
zeyi, harekesini önündeki sakin harfe 
naklederek düşürmek caizdir. Buna na
kil ve hazif adı verilir : , i:ü.i~ .._ i:Hı ~ 
ı.s'ı,J.)L:: <- ı.sı,lfl (.:ıl.: gibi. Yine zamme 

veya kesreyle harekeli ve önü sakin olan 
sondaki hemzenin hazfi de mümkün
dür : ~ .._ ; ; gibi. Sondaki fethalı hem
ze'nin önü sakin olması ve kelimenin de 
harf-i ta'rifli bulunması halinde düşmesi 
mümkün, nekre ise mümkün değildir : 

~H <- ~;il gibi. Ayrıca aslı ~il olan ..iıl 
lafzında ve ;ı , yı , .ı.;ı fiilierinin emirle
riyle ( _; , .:i , i ;. ) ı.S·i~ fiilinin çeşitli kiple
rinde çok kullanım sebebiyle hemzeler 
düşer. 

Hemzenin tahfifinde geçen üç mese
leyle ilgili önemli bir konu da iki hemzenin 
çakışması halidir. Arap dilinde peşpeşe 
gelen iki hemzenin telaffuzu. tek hem
zeye oranla daha nahoş ve ağır bulundu
ğundan bir kelime içinde bu tarz iki hem
zenin gerçek ses ve sıfat değerleriyle (tah
ki k) telaffuz edildiğine hiçbir lehçede 
rastlanmaz. Bu ancak iki ayrı kelimede 
(birincinin sonuyla ikincinin başında) ol
duğu takdirde caiz görülmüştür. Genel
likle bu durumda hemzelerden biri hafif
letilerek telaffuz edilir. 

Telaffuzunun sevimsizliğinden dolayı 

Arapça kökler içinde birinci ile ikinci veya 
ikinci ile üçüncü harfleri hemze olanlar 
bulunmadığı gibi birinci ile üçüncü harfle
ri hemze olanlar da sadece yedi tane olup 
son derece az kullanılırlar. Bununla bir
likte bu tarz kök veya morfolojik yapı ya 
da çekim kipleri sebebiyle Arapça'da iki 
hemzenin çakışması söz konusudur. Bu 
durum. ya bir kelime içinde ya da bir ke
limenin sonu ile diğerin in başında gel
mek üzere iki kelimede gerçekleşebilir. 

Bu tür hemzelerden ikincisi sakinse önün
deki hareke cinsinden med harfine dönü
şür: 01.o.ı.! <- 0ı...i!, .;ı<- _;il gibi. Ancak 
birincisi emir hemzesi ise vasıl halinde 
ikincisi tekrar hemzeye döner: .:,.llıj gi
bi. Birincisi sakinse tahkikle birlikte birin
cinin hazfi veya elife dönüşmesi, ikincinin 
düşürülüp birincinin elife ibdali caizdir: 

~~')! , ~·n)!, 'J./.1)!, ~·ıi)! gibi. Bu durum 
aynı kelimede görülürse idgam yapılır ve 
tahkik üzere söylenir: .Jt:. <- .)ıL gibi. 
Ayrı kelimelerde ise ve özellikle iki hem
ze de harekeliyse kurraya göre birçok ih
timal söz konusudur. Hemzelerin ikisi de 
fethalı ise tahkik, ikincinin teshili veya 
uzatı lması ve birincinin uzatılması şek
linde olabilir: , ~~TI, ~ ... ~T, ~ ... ~~H 
~~dT gibi. ikisi de kesreli veya zam
meliyse tahkik, birinciyi düşürme yahut 
birinci veya ikinciyi teshil mümkündür: 
.:,!ı.SY~' ~.')ı~ ' .:,!Y~, .:,!.Y~ gibi. ilki 
fethalı. diğeri kesreli veya ilki fethalı . di-



ğeri zammeliyse tah ki k. birinciyi uzatma 
(araya elif sokma = i~~am) veya ikinciyi 
teshil mümkündür. Yine ilki zammeli. di
ğeri fethalı veya kesreliyse ya da ilki kes
reli. diğeri fethalı ise ikinciyi birincinin ha
rekesi cinsinden illet harfiyle teshil caiz 
görülmüştür. ilki zammeli, diğeri kesreli 
veya tersi ise tahkikin yanında. meşhur 
veya uzak beyne beyne ile okumak ya da 
ikinciyi vav veya yaya dönüştürmek caiz
dir. Çakışma soru hemzesiyle hemze-i kat' 
arasında ise. tahkikin yanında ikinciyi med 
harfine (elif) dönüştürmek ve araya elif 
sokarak birinciyi uzatmak. soru hernze
siyle vasıl hemzesinin çakışması halinde 
de vasıl hemzesinin harekesi fetha ise 
med harfine ibdali ve teshil caizdir; bu 
durumda harekesi zamme veya kesre 
olan vasıl hemzesi düşer: ..!.la.... i f- ..!.la.... li 
gibi. Yine ilk harfi hemze olan fiilierin "if
tial" kalıbında görülen hemze çakışması. 
asli hemzenin "te"ye dönüşüp idgam 
edilmesiyle hafifletilir: ~~ f- ~~gibi. 

Bunların dışında özellikle şaz kıraatlerde 
hemzenin önündeki veya arkasındaki ha
rekelerde uzatma. kısaltma. atma yahut 
değiştirme şeklinde değişiklikler görü
lür: JÇLo f- J,tl., .,... f- .ı,.. gibi. Ayrı- . 
ca tecvid ve kıraatte hemze med harf
lerinden sonra gelirse önündeki med 
harfinin tabii med üstünde uzatılmasına 

sebep olur (sebeb-i med) :. ,..., • ~, ·~ 
gibi. 

Genelde vasıl ve kat' hemzeleri olmak 
üzere ikiye ayrılan hemzenin birçok çeşi
di vardır. Hemze-i kat'. söylenişte önüyle 
sonunu kesip ayırdığı (kat'. fas!) için bu 
adı alan. kelimelerin başında. ortasında 
ve sonunda bulunabilen ve her zaman 
telaffuz edilen hemzedir; ancak imiada 
sadece kelime başındaki bu tür hemzeye 
hemze-i kat' denilmektedir. Daima elif 
veya diğer bir destek(kürsü) üzerinde kü
çük ayın başı ( • ) şeklinde yazılır. Kat' 
( c.bs ) kelimesinden alınmış bu küçük 
ayın başı. aynı zamanda bu tür hemzenin 
alameti sayılır. Hemze-i vasıl ise geçiş ha
linde söylenmeyerek önüyle sonunu bi
tiştirdiği (vas!) için bu adı almıştır; sade
ce kelime başlarında bulunur ve yalnız 
cümle başında ise telaffuz edilir. Fiilierde 
if'al babı dışında kalan bütün fiil kalıp
larının mazi. masdar ve emir hemzeleri. 
isimlerden w; ı, ,....ı ve benzeri on kadar 
kelimenin hemzesi, harflerden de sade
ce Jf 'in hemzesi vas ıl hemzesi olup di
ğerlerinin tamamı hemze-i kat'dır. 

Çok geçen hemzelerden biri de soru 
(istifham) hemzesidir. Gerçek anlamda ta-

yin veya tasdik talebi için kullanılmakla 
birlikte mecazi olarak tesviye (eşitlik). in
kar (iptal ve tevbih inkarları) . takrir (pekiş
tirme). tehekküm (alay), emir. taaccüb 
(hayret). tehdit, ten bi h ve tah ki k (pekiştir
me) gibi anlamlarda da kullanılabilir. 

Müberred'e göre harf-i ta'rifte asıl tarif 
harfi sadece hemzedir; ona larnın eklen
mesi soru hemzesiyle karışmaması için
dir. ibranice'de harf-i ta'rifın "ha-" (11 . 11;) 

olması da Müberred'in görüşünü destek
lemektedir. Çünkü mahreç yakınlığı se
bebiyle hemze ~ ha dönüşümü Arapça 
ve ibranice arasında yaygındır. 

Arapça geniş zaman birinci tekil şahsı 
başındaki hemze (muzari hemzesi) dörtlü 
fiilierde zammeli. diğerlerinde fethalıdır. 
Ancak birçok lehçe ve ağızda, özellikle 
Behra kabilesinde diğer muzari harfleriy
le birlikte kesreli söylendiği de vakidir (Lf. 

sanü'l-'Arab, "v~y" md.). Buna "Behra'
nın teltelesi" adı verilir (İbn Cin n!, Sırru 
şına'ati'l-i'rab, ı, 235): kurra içinde de 
böyle okuyanlar mevcuttur. 

if' al kalıbının hemzesi genellikle geçiş
siz fiili geçişli hale getirmek (ta'diye) için 
kullanılmakla birlikte bir anlam değişikli
ği yapmadan fiili sadece üçlüden dörtlü
ye nakletmek (hemze-i nakl). anlamı zıd
dına dönüştürmek (hemze-i selb). zaman 
veya mekana girmek (mesela ~i "sa
bahladı", ..,....,i "çöle daldı") gibi anlam
lar için de kullanılır. 

Hemzenin imlasında da birçok ayrıntı 
ve ihtilat bulunmakla birlikte bu konuda
ki genel kuralları şu şekilde özetlemek 
mümkündür: Hemze-i vasıl. özellikle Kur
'an hattındavasıl ( ~/ ~') alameti ola
rak elif desteği üzerine yazılmış sad başı 
ile ( r ) gösterilmesine karşılık hemze-i 
kat' kelimenin başında, ortasında veya 
sonundaki değişik hallerine göre destek
li veya desteksiz yazılan küçük ayın başı 
ile ( .:s;!i• ) gösterilir. Genelde destekli 
hemze tahfif ve tes h il halinde hangi illet 
harfine dönüşüyorsa onu destek harfi 
(kürsü) olarak alır ve başta daima elif des
teği ne ve eğer harekesi fetha veya zam
me ise elifin üstüne ( ii ) , kesre ise altına 
(! ); ortada eğer sakinse önündeki hare
ke cinsinden, kendisi hareketi, önü sakin 
veya hareketi ise kendi harekesi cinsin
den desteğe; sonda önündeki hareke cin
sinden desteğe. eğer önü sakin ise des
teksiz yazılır. Ancak sondaki hemzeye za
m ir veya i'rab harfi (vav. e lif) bitiştiği tak
dirde bunu ortadaki hemze kabul eden 
alimler de vardır. 
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