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Arap alfabesinin 
yirmi birinci harfi. 

Benzeri fa harfinden iki noktalı olma
sıyla ayrılır: Arap alfabesinin yirmi birin
ci. Osmanlı ve Fars alfabelerinin yirmi 
dördüncü, ebced tertibinin on dokuzun
cu harfidir: sayı değeri 1 OO'dür. K af harfi 
aynı zamanda hurfıf-ı mukattaa*dan 
olup başında bulunduğu sfıre bu adla 
anılır. 

15 sesi, ciğerlerden gelen havanın dil kö
küyle onun karşısına rastlayan üst damak 
arasında sıkıştırılıp mahrecin birden açı
larak salıverilmesiyle (infitah) çıkarılır. 
Harfin telaffuz edilmesi esnasında dil kö
künü n üst yüzeyi damağa doğru yükse
lerek onu kaplar ve bu sırada küçük dil 
(lehat) kaybolur: bu sebeple Ham b. Ah
med kaf harfinin küçük dil harfi (leheviy
ye) olduğunu söyler. İbn Sina 15 sesini , bir 
hamlede yarılan ve kökünden sökülen ci
simlerin çıkardığı sese benzetir ( Mel]ari
cü '1-/:ıuruf, s. 45) . Kaf taşıdığı infitah. is
ti'la, şiddet, cehr, kalkale gibi kuwetli sı
fatlar sebebiyle harflerin sesçe en sağlam 
ve en belirgin olanıdır (Mekkl b . Eb O Ta
lib, s. 171 ). Yutağın iç cidarına dil kökü yü
zeyinin kapanması ve küçük dilin tama
men kaybolmasıyla ortaya çıkan daha ağ
dalı ve tumturaklı (vurgu! u, emphatique) 
kaf telaffuzuna, bugün de onun gelenek
sel ses değerini koruyan bazı Arap halk 
topluluklarında rastlanmaktadır. Bunun
la birlikte Arap gramercileri eskiden beri 
kaf harfine, tumturaklı seslendirilişi be
lirten hurOf-ı mutbaka arasında değil 
imaleye engel olan hurOf-ı isti'la (kalın 
harfler) arasında yer vermişlerdir. Yine 
Slbeveyhi'den itibaren Arap gramercileri 
kaf harfini yumuşak ünsüzler (mechOre) 
arasında saymışlardır. Bugünkü kurallı 
konuşma dilinde ise gelenekselleşmiş kaf 
telaffuzu onun sert ünsüz (şe d! de) olarak 
seslendirilmesi şeklindedir. Ancak özel
likle yerleşik Arap toplulukları arasında 
yaygın bulunan sert kaf Suriye, Sudan, 
Güney Irak, Kuzey Arabistan, Fas, Hassa
niye ve Cezayir sahrası gibi yerlerde yaşa
yan göçebe Arap toplulukları arasında , 

mahrecinin sarkması (rihvet) sonucu or
taya çıkan Türkçe'deki ğ harfi gibi daha 
yumuşak bir söylenişle telaffuz edilir. Gü
nümüzde çoğu kariler de bu sesi yumu
şak ve akıcı (hems) bir biçimde çıkarmak
tadır. 
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Aralarındaki sıfat benzerliği sebebiyle 
"kaf'ın boğaz harflerinden hemze gibi te
laffuzu Mısır ve Şam dolaylarındaki halk 
lehçelerinde görülür : Kale> ale, kalbi> 
el bl gibi. Jean Cantineau, daha çok doğu 
Arap ağızlarında .:ı harfinin önündeki 

· "kaf"ın "kaf"a dönüşmesinden söz eder. 
İbn Yaiş. bir kelimenin sonundaki kaf har
finin onu izleyen kelimenin başındaki 
"kaf" a dönüştürülerek söylenişini (i dga m) 
kurala uygun ve caiz görmekte. ancak 
bundan vazgeçilmesini (beyan) daha gü
zel bulmaktadır : 4ıf.:ı Jr .;ı>, ._iı,f' ~ gibi 
(Şerf:ıu'l-Mufaşşal, X, I 38). Ebü't-Tayyib 
el-Lugavl de "kaf"ın b, t , c, I:ı. b. d, r. z. ş, 
t. ayn. g. f, k ve hemze ile yaptığı dönü
şümler için çok sayıda örnek vermiştir: 
Nesibe -+ nesil5e. sebte -+ sebl5e, faiO
zec -+ falOzel5. l)arf -+ l5arf. barş -+ 
l5arş. mısda 1 mısl5a gibi (KWibü'l-İbdal, 
ı . 30, 138; ll, 52-54, 141). 
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Arap alfabesinin 
yirmi ikinci harfi. 
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Arap alfabesinin yirmi ikinci. Osmanlı · 
alfabesinin yirmi beşinci ve ebced terti
binin on birinci harfi olan katın sayı de
ğeri yirmidir. Mahreci Slbeveyhi'ye göre 
"kaf"ın mahrecinin az önü, yani ağzın en 
arka yeridir: dolayısıyla bir artdamaksıl 
(postpalatale/velaire) ünsüzdür. Halil b. 
Ahmed kafı da kaf gibi küçük dil harfi (hu
rOf-ı leheviyye) saymaktadır. Arap dil bilgisi 
geleneğinde kaf hem şiddet hem de hems 

sıfatiarına sahip ( şedlde mehmOse) bir 
ünsüz olarak nitelenir. Çelişkili gibi görü
nen bu durumun sebebi harfin telaffuzu
nun şiddetli , süreksiz. patlayıcı . sadasız 

(occlusive, explosive, sourde) bir şekil
de başlayıp tedricen zayıflayarak yumu
şak ve sızıcı (aspiree) bir şekilde bitmesi
dir. Kaf, k sesinin çıkaniışı sırasında dilin 
ortasının yukarıya doğru kalkmasına rağ

men kökünün aşağıda kalmasından do
layı ince ünsüzlerdendir. 

Bugünkü edebi Arapça'da kaf harfinin 
artdamaksıl ünsüz olarak k sesini muha
faza etmesine karşılık çeşitli halk ağızla
rında bunun yanı sıra başka sesiere dö
nüştüğü de görülür. Mesela merkezi Ara
bistan ve Irak'ta k-+ ç. c, ts, ks, kş: Suri
ye ve Fas'ta sınırlı ölçüde k -+ hemze: Şar
ki Tunus bedevilerinde, Kuzey Afrika'nın 

diğer bazı yerlerinde ve Kudüs civarında 
ise 15 -+ k telaffuzu yaygındır. Beni Te
mim ve Beni Rebia gibi bazı kabilelerde 
dişilikinci şahıs zamiri olan kaf (-ki) ş şek

linde söyleniyordu: mesela darek -+ da
reş. gulamek -+ gulameş. Buna "keşke
şe" adı verilir. Ebü't-Tayyib el-Lugavi ile 
İbn Cinni. katın b, t, ş, c. t:ı. b. d, r, z. s, ş. 
z_. t. f.l5. I, n. h. y harfleriyle yaptığı dö
nüşümler için birçok örnek kaydetmiştir: 
mesela l5ahr-+ kehr. betr-+ betk, nets 
-+ netk. Iati:ı -+ lekl). seft:ı -+ sefk, babe
ne -+ kebene. betl -+ betk. 

Kıraat geleneğinde. tenvin veya sakin 
nundan sonra gelen kafın telaffuzunda 
sağır kaf sesi veren hatalı bir okuyuşun 
ortaya çıktığı görülür. Bundan kurtulma
nın çaresi. k sesini dil ortası ile ucunu üst 
damağa yapıştırmadan ağız ortasında 

boşlukta tutarak çıkarmaktır. E bO Şam e 
el-Makdisi kafı kalkale harflerinden sa
yarken diğer kıraat alimleri telaffuzunda 
nefes hapsolunmadığı için bunu kabul et
memişlerdir. Kaf ile kaf mahrec itibariyle 
yakın ve şiddet, infitah. zuhlır. ısmat sı
fatlarında ortak olduklarından birbirlerini 
izlemeleri halinde ilk gelenin ikinciye dö
nüştürülüp katılarak (idgam) okunması 
caiz görülmüştür : "Elem nablu)5küm -+ 
elem nablükküm" (el-Mürselat 77/20). "Ve 
terekOke kaima-+ ve terekO~aima" (el
Cum·a 62/11) gibi. 

Bugünkü Türk alfabesinde bir tek k 
harfi bulunmakta ve kalın ünlülerle kul
lanıldığında "kaf'a, ince ünlülerle kullanıl
dığında "kaf'a tekabül etmektedir: me
sela kapı. kafa, koç: keskin, ekmek, kü
çük. Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş kelime
lerdeki 15 sesi ince ünlülerle birlikte k şek
linde telaffuz edilir: mesela il5bill -+ ik-


