KAF
r

Aralarındaki sıfat benzerliği

sebebiyle
harflerinden hemze gibi te(J)
laffuzu Mısır ve Şam dolaylarındaki halk
Arap alfabesinin
lehçelerinde görülür : Kale> ale, kalbi>
yirmi birinci harfi.
el bl gibi. Jean Cantineau, daha çok doğu
L
Arap ağızlarında .:ı harfinin önündeki
Benzeri fa harfinden iki noktalı olma- · "kaf"ın "kaf"a dönüşmesinden söz eder.
sıyla ayrılır: Arap alfabesinin yirmi birinİbn Yaiş. bir kelimenin sonundaki kaf harci. Osmanlı ve Fars alfabelerinin yirmi
finin onu izleyen kelimenin başındaki
dördüncü, ebced tertibinin on dokuzun"kaf" a dönüştürülerek söylenişini (i dga m)
cu harfidir: sayı değeri 1OO'dür. Kaf harfi
kurala uygun ve caiz görmekte. ancak
aynı zamanda hurfıf-ı mukattaa*dan
bundan vazgeçilmesini (beyan) daha güolup başında bulunduğu sfıre bu adla
zel bulmaktadır : 4ıf.:ı Jr .;ı>, ._iı,f' ~ gibi
anılır.
(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,
15 sesi, ciğerlerden gelen havanın dil köt. ayn. g. f, k ve hemze ile yaptığı dönüküyle onun karşısına rastlayan üst damak
şümler için çok sayıda örnek vermiştir:
arasında sıkıştırılıp mahrecin birden açı
Nesibe -+ nesil5e. sebte -+ sebl5e, faiO larak salıverilmesiyle (infitah) çıkarılır.
zec -+ falOzel5. l)arf -+ l5arf. barş -+
Harfin telaffuz edilmesi esnasında dil köl5arş. mısda 1 mısl5a gibi (KWibü'l-İbdal,
künü n üst yüzeyi damağa doğru yükseı . 30, 138; ll, 52- 54, 141).
lerek onu kaplar ve bu sırada küçük dil
(lehat) kaybolur: bu sebeple Ham b. AhBİBLİYOGRAFYA :
med kaf harfinin küçük dil harfi (leheviyLisanü'l-'Arab, "15af" md. ; Sibeveyhi. el-Kitab, Buıak 1316, ll, 405; Ebü't-Tayyib ei-Lugavi.
ye) olduğunu söyler. İbn Sina 15 sesini , bir
Kitabü'l-ibdal(nşr. izzeddi n et-TenGhi). Dıma şk
hamlede yarılan ve kökünden sökülen ci1379/ 1960,1,30, 138; ll , 52-54, 141 , 353-370;
simlerin çıkardığı sese benzetir ( Mel]ariİbn Cinni, S ırru şı nii'ati 'l-i'rab (n ş r. Mustafa escü '1-/:ıuruf, s. 45) . Kaf taşıdığı infitah. isSekka v.d!ır.). Kahire 1374/1954, 1, 278; İbn Siti'la, şiddet, cehr, kalkale gibi kuwetli sı
na. Mel]aricü '1-/:ıurüf (nşr. ve tre. Perviz N atil
Han leri). Tahran 1333, s. 38, 45; Mekkl b. Ebü
fatlar sebebiyle harflerin sesçe en sağlam
Tali b, er-Ri'aye (n şr. Ahmed Hasan Ferhat). Amve en belirgin olanıdır (Mekkl b . Eb OTaman 1404/1984, s. 171; Dan i. et- Taf:ıdid fi'/-itlib, s. 171 ). Yutağın iç cidarına dil kökü yü~iin ve't-tecvid (nşr. Ganim KaddGrl Hamed).
zeyinin kapanması ve küçük dilin tamaBağdad 1407/1988, s. 130-131; a.mlf., el-idgamen kaybolmasıyla ortaya çıkan daha ağ
mü'l-kebir fi'/-~ur'iin (nşr. Züheyr Gazi Zahid).
Beyrut 1414/1993, s. 46-47; Ebü Ca'fer İbnü'I
dalı ve tumturaklı (vurgu! u, emphatique)
Baziş . e l-i~na' fi'l-l!:ıra'ati's-seb' (nşr. Abd ülm ekaf telaffuzuna, bugün de onun gelenekcld Katam i ş). Dımaşk 1403, ı , 220-221; İbn Yaiş ,
sel ses değerini koruyan bazı Arap halk
Şertıu '1-Mufaşşa/, Beyrut, ts. (Alemü 'l-kütüb ), X,
topluluklarında rastlanmaktadır. Bunun138; İbrahim Enis. el-Eşvatü'l-lugaviyye, Kahire, ts . (Mektebetü nehdati Mısr). s. 72-74; Gala birlikte Arap gramercileri eskiden beri
nim Kaddüri Ham ed. ed-Dirasatü 'ş-şavtiyye
kaf harfine, tumturaklı seslendirilişi be' inde 'ulema'i't-tecvid, Bağdad 1406/1986, s.
lirten hurOf-ı mutbaka arasında değil
250-251; H. Fleisch, "{5:af", EP (Fr.).IV, 417imaleye engel olan hurOf-ı isti'la (kalın
418.
harfler) arasında yer vermişlerdir. Yine
li] MEHMET ALi SARI
Slbeveyhi'den itibaren Arap gramercileri
r
kaf harfini yumuşak ünsüzler (mechOre)
arasında saymışlardır. Bugünkü kurallı
(.!.!)
konuşma dilinde ise gelenekselleşmiş kaf
Arap alfabesinin
telaffuzu onun sert ünsüz (şe d!de) olarak
yirmi ikinci harfi.
seslendirilmesi şeklindedir. Ancak özel_j
L
likle yerleşik Arap toplulukları arasında
yaygın bulunan sert kaf Suriye, Sudan,
Arap alfabesinin yirmi ikinci. Osmanlı ·
Güney Irak, Kuzey Arabistan, Fas, Hassaalfabesinin yirmi beşinci ve ebced tertiniye ve Cezayir sahrası gibi yerlerde yaşa
binin on birinci harfi olan katın sayı deyan göçebe Arap toplulukları arasında ,
ğeri yirmidir. Mahreci Slbeveyhi'ye göre
mahrecinin sarkması (rihvet) sonucu or"kaf"ın mahrecinin az önü, yani ağzın en
taya çıkan Türkçe'deki ğ harfi gibi daha
arka yeridir: dolayısıyla bir artdamaksıl
yumuşak bir söylenişle telaffuz edilir. Gü(postpalatale/velaire) ünsüzdür. Halil b.
nümüzde çoğu kariler de bu sesi yumuAhmed kafı da kaf gibi küçük dil harfi (huşak ve akıcı (hems) bir biçimde çıkarmak
rOf-ı leheviyye) saymaktadır. Arap dil bilgisi
tadır.
geleneğinde kaf hem şiddet hem de hems
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sıfatiarına

sahip ( şe dld e mehmOse) bir
ünsüz olarak nitelenir. Çelişkili gibi görünen bu durumun sebebi harfin telaffuzunun şiddetli , süreksiz. patlayıcı . sadasız
(occlusive, explosive, so urde) bir şekil
de başlayıp tedricen zayıflayarak yumuşak ve sızıcı (aspiree) bir şekilde bitmesidir. Kaf, k sesinin çıkaniışı sırasında dilin
ortasının yukarıya doğru kalkmasına rağ

men kökünün aşağıda kalmasından dolayı ince ünsüzlerdendir.
Bugünkü edebi Arapça'da kaf harfinin
ünsüz olarak k sesini muhafaza etmesine karşılık çeşitli halk ağızla
rında bunun yanı sıra başka sesiere dönüştüğü de görülür. Mesela merkezi Arabistan ve Irak'ta k-+ ç. c, ts, ks, kş: Suriye 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 Temim ve Beni Rebia gibi bazı kabilelerde
dişilikinci şahıs zamiri olan kaf (-ki) ş şek
linde söyleniyordu : mesela darek -+ dareş. 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 dönüşümler için birçok örnek kaydetmiştir:
mesela l5ahr-+ kehr. betr-+ betk, nets
-+ netk. Iati:ı -+ lekl). seft:ı -+ sefk, babene -+ kebene. betl -+ betk.
artdamaksıl

Kıraat geleneğinde. tenvin veya sakin
nundan sonra gelen kafın telaffuzunda
sağır kaf sesi veren hatalı bir okuyuşun
ortaya çıktığı görülür. Bundan kurtulmanın çaresi. k sesini dil ortası ile ucunu üst
damağa yapıştırmadan ağız ortasında
boşlukta tutarak çıkarmaktır. EbO Şam e
el-Makdisi kafı kalkale harflerinden sayarken diğer kıraat alimleri telaffuzunda
nefes hapsolunmadığı için bunu kabul etmemişlerdir. Kaf ile kaf mahrec itibariyle
yakın ve şiddet, infitah. zuhlır. ısmat sı
fatlarında ortak olduklarından birbirlerini
izlemeleri halinde ilk gelenin ikinciye dönüştürülüp katılarak (idgam) okunması
caiz görülmüştür : "Elem nablu)5küm -+
elem nablükküm" (el-Mürselat 77/20). "Ve
terekOke kaima-+ ve terekO~aima" (elCum·a 62/11) gibi.

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

KAF SÜRESi
bal. l)a~~ ---+ hal<il<i. ba~ ---+ bal<i. Arapça
ve Farsça kökenli kelimelerde kalın ünlü
önüne gelen k sesinin bu değerini koruduğunu belirtmek üzere ünlünün üzerine""" işareti konur; mesela kamil, dükkan, katip. Fakat" "" işareti aynı zamanda
uzatma işareti olduğu için aslında "kaf"la
yazılan bazı kelimelerin yanlış yazılıp
söylemesine yol açmıştır; mesela Zülfikar. hankah , ikametgah. Yine Farsça'dan
geçme kelimelerin başındaki "g " ler de
"k"ye dönüşmektedir; mesela gil ---+ kil.
gah ---+ kah. Aynı şekilde Eski Türkçe'nin
Oğuz lehçesi. Özbekçe, Kırgızca gibi Doğu Türk lehçelerindeki kelime başlarında
bulunan "k"ler de Batı Türkçesi'nde (Türki ye Türkçes i) "g"ye dönüşmüştür ; mesela köz---+ göz. kelin ---+ gelin. köç ---+ göç.
Doğu Türkçesi'nde ve Batı Türkçesi'nin
bazı ağızlarında seyrek olarak kelime başındaki "k"ler "ç" şeklinde söylenir; mesela kim? ---+ çim? İki ve daha fazla heceli
isimlerin sonundaki "k"ler -e ve -i hallerinde "ğ"ye dönüşür; mesela çelik ---+ çeliğe 1 çeliği. delik---+ deliğe 1 deli ği gibi. Bu
türden tek heceli isimlerde ise durum
karışıktır ; mesela gök---+ göğü 1 göğe,
yük ---+ yüke 1 yükü.
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Fleisch , " Kaf" , Ef2 (Fr.). IV, 416-417.
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KAF HA vA AYN sAn
( ~)
Meryem s uresinin başında bulunan
ve adlarıyla kı raat edilen harfler
(bk. HURÜF-ı MUKAlTAA) .
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KAF u

NÜN

( ..:ı~~ ...S lS')
Allah'ın

yarat mad aki g ücünü
ve süratini anlatmak üzere
ayetlerde yer alan
"kün" (..:.{=ol!) emrini telmihen
kelimeyi oluşturan harflerin
ismen okunmas ıyla elde edilen
dini -tasavvufi terim
(bk. KÜN) .
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KAF SÜRESİ
( J ö),_, )
L

Ku r'an- ı

Kerim'in ellinci siiresi.

_j

Mekke döneminde Mürselat sOresinden sonra nazil olmuştur. Kırk beş ayet
olup fasılası Ji> , ı..:f', 1 , .:ı , ı: , . _,., harfleri dir.
Adını ilk ayetin başındaki kaf harfinden
almıştır. Basikat sOresi olarak da isimlendirilir. Sürelerin ihtiva ettiği ayet sayısına
göre yapılan sınıflandırmada tıval-i mufassal grubunda yer alanların bu süreyle
başladığı kabul edilmektedir (Elmalılı. VI.
4489) .
Kaf süresinde. ölümden sonra yeniden
bunu inkar edenlerin uyarılması
ve iman edenlerin müjdelenmesi, peygamberlerini yalanlayan kavimlerden bazı
örnekler verilerek bunların sonlarının hatırlatılması, kavminin inkarcı ve yı kıcı tavırlarına karşı Hz. Peygamber' e teselli ve
güven telkin edilmesi. inkarcıların ahirette karşılaşacakları cezalar ve inananlara
verilecek nimetler gibi konular çarpıcı bir
ifade örgüsü ve etkileyici bir üs!Cıpla anlatılmıştır. Bölümler arasındaki uyum sürenin bir defada indirildiğini göstermektedir. Sürenin başındaki kaf harfinin ne
anlama geldiği konusunda ileri sürülen
çeşitli görüşler arasında bu harfi n yeryüzünü kuşatan bir dağı ifade ettiği söylenmekle birlikte (Taberl. XXVI, 93) bu rivayetin İsraili hurafelerden olduğu belirtilmiştir(ibn Ke slr, IV, 221).
dirilişle

lamak olduğu da söylenebilir. Öte yandan
burada. karşılaştığı yalanlamanın kendisinden önceki peygamberlerin de b aşına
geldiğini hatırlatmak suretiyle ResOl-i Ekrem'i teselli amac ı da güdülmektedir.
Sürenin ikinci bölümünde (ayet 16-45).
ölümden sonra dirilme konusundaki şüphelerine karşı insanın yaratı
lışına dikkat çekilerek insanı yaratan gücün onun en gizli duygu ve düşüncelerini
dahi bildiği ifade edilir. Bu kısımda , muhatapların bilhassa ahiret hayatı konusuna dikkatlerini yoğunlaştırarak içlerinde
ürperti uyandırmayı , böylece kendilerini
dehşetli sondan korumayı hedefleyen bir
üslOp hakimdir. Ayrıca takva sahiplerine
ahirette verilecek nimetlerden de bahsedilir. Bu bölümde yer alan, "Biz insana şah
damarından daha yakınız" meali n deki
ayet (a yet 16) . insanın bütün eylem ve
düşünceleri konusunda derin bir sorumluluk bilinci taşıması gerektiğini vurgulaması açısından çok anlamlıdır. SOrenin
sonlarına doğru Hz. Peygamber'in kendisine inanmayanların sözlerine karşı sabırlı olması öğütlenerek günün değişik
vakitlerinde Allah ' ı saygı ve övgüyle anması istenir. Kıyamet ve mahşer sahnesine kısa ve etkili ifadelerle tekrar t emas
inkarcıların

Kaf sOresi nin ilk avetleri

Kaf sOresinin muhtevasını iki bölümde
ele almak mümkündür. Birinci bölümde
(ayet 1-15). müşriklerin kendilerine gönderilen peygamberi ve ölümden sonra dirilmeyi yalanladıklarına dikkat çekilerek
Allah'ın kudretine işaret eden kozmalajik
delillerden örnekler verilir ; gökyüzü, yeryüzü. dağlar. gökten indirilen sular, hurm a ağaçla rı. bahçeler ve bitkilere dikkat
çekilir; böylece insanlar b u n l a rın yaratı lı 
şındaki hikmeti kavramaya ve düşünme
ye teşvik edilerek bu deliller dikkate alın
dığında insanları ölümden sonra diriitmenin Allah için kolay olacağ ı bildirilir. Aynı
bölümde ayrıca, daha önceki bazı kavim- .
!erin kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladıklarına dikkat çekilir. Bu kavimlerin yalnız isimlerinin zikredilip ayrınt ıya girilmemiş olması, o dönemdeki
Araplar ' ın onlar hakkında mal Omat sahibi
olduklarını gösterebileceği gibi buradaki
amacın söz konusu top l ulukların tarihlerini anlatmak değil davranışlarının onları
sürüklediği akıbeti haber vermek suretiyle m uhatapların ibret almalarını sağ -
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