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HAT SANATlNDA HAREKE VE NOKTALAMANIN TARİHİ 

SE YRİ 

(Kur'an-ı Kerim'in Harekelenmesi ve Noktalanması) 

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir YILMAZ* 

ÖZET 

İslam yazı sanatı tarihinin seyrine baktığımızda Müslümanları_n, 

ilk önce Kur 'an-ı Kerfm 'i yazma ihtiyacını duyduklarını müşahede 

ediyoruz. Böylece, İslam Tarihinde kitap haline getirilen ilk metin 

Kur 'an-ı Kerim olmuştur. Hz. Peygamber zamanında çeşitli 

malzemeler uzerine, siyah mürekkeple yazılmış olan Mushaf'a; nokta, 

hareke ·ve tezyinf hiçbir şey konulmamıştır. Daha sonra kullanılmaya 

başlanan bu ve benzeri işaretler, yüzyıllar içerisinde iptidaf bir 

durumdan mükemmel bir hale getirilerek en güzel şekillerini almıştır. 

Anahtar Kelime/er: Kur 'an-ı Kerfm, Harekeleme, Noktalama, 

Harf 

ABSTRACT 

The Historical Progress of Insertion of Vowel-Points and 

Punctuating in the Art of Calligraphy 

(lnsertı'on ofVowel-Points and Punctuating the Koran) 

When we look at the progress of history of Islamic calligraphy, 

at jirst, we see that the Muslims felt the necessity to write down the 

Koran in text. Therefore, the jirst text composed as a book is the Holy 

• Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı. 
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Koran. In the time of the Prophet, there was no punctuation marks 

such as do ts or any marks of ornamentation ete. on the Mushaf written 

in black ink on several materials. Such marks which began to be used 

Zat er on made great progress and from a primary form developed into 

a perfect punctuation system. 

Key Word: The Holy Koran, to Insert the· Vowel-Point, to 

Punctuate, Letter. 

Bu çalışmamızda, Arap alfabesinde kısa sesliterin karşılığı 

olarak kullanılan hareke ile, benzer harfleri birbirinden ayırmak için 

kullanılan ntJkta'yı ele aldık. Hat sanatında ilk defa kullanılmaya 

başlanan bu işaretierin nerelerde ve ne şekilde kullanıldığını 

göstermek için, İslam Tarihinde ilk kitap haline getirilen Mushafı 
• f~ 

örnek alacağız. Böylece, hareke ve noktalamanın yüzyıllar içinde ilk 

halinden günümüze kadar geçirdiği merhaleleri numuneleri ile kısaca 

gösterrneğe çalışacağız. Metindeki misallerde renkli olması gereken 

noktaları, dergi siyah-beyaz basıldığı için, siyah olarak göstereceyiz. 

İ'RAB1 (HAREKE) 

Önceleri "Müsned'' denilen Güney Arabistan yazısını kullanan 

Araplar, III. yy. sonlarında veya IV. yy. başlarından itibaren Araıni 

yazısından geliştirilmiş olan Nabati Alfabesi'nden faydalanarak 

düzenlenen 22 harfli alfabeyi kullanmaya başlamışlardır. Bu alfabe, 

Arap diline has olan bazı sesleri karşılamak için önceleri noktasız olan 

(~~)harfleri de ilave edilerek, 28 harfe çıkarılmıştır. Böylece 

1 Arapça'da kelimelerin sonlarında değişen hareke veya harftir. Bkz. Mehmed Zihnl, el
Muktedab fi Kaw2 'idi 'n-Nahv, İstanbul, ts., s. 31. 
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diğer Sami alfahelerinde ortak olan orijinal sıra ~ ) :,..A ~l ) 
( • { !.; , ·;.,. ~ ı.::..ı::...s;_r:.s :_, .. ; ğ.; ·~ 0 a 'l 'S aynen korunmuştur. 

Bazı dilcilerin 29. harf olarak kabul ettikleri ldm-elifin ('i ) ise, VI. 

yy .da Tamaralılar' dan alındığı samlmaktadır2 • 

Araını ve Nabat yazılarında i 'rdb/hareke yoktu. Süryan1 ve 

İbranllerde i 'rdb yerine işaretler kullamlmıştır. Süryanller, 

Hıristiyanlığı kabul edip mukaddes kitaplarını dillerine nakledince 

lahinden korumak için harfiere i'rdb alametilhareke koymuşlardır3 • 

Arap yazısından öncefethanın şekli elif( 1) harfi l~"j\'') \ 

kesrenin şekli yd ( <.5 ) harfi :,r.~ı tJ ~ ~L::y_! 5
, zammenin şekli 

vdv ( J ) harfi ;_5\) ''i! 6 idF. İbrdnfce'de de ilk zamanlarda elif( 1 ), 

hd ( eı), vdv ( J ) ve yd { <.5 ) harfleri hareke yerinde kullanılmıştı. 

Daha sonra İbranller nokta şeklindeki harekeyi icat ettiler. Bu da V. 

ve VI. asırlardı. Hareke bir veya birkaç noktadan ibaretti. Fethalüstün, 

kesre/esre, zammelötre, şedde, med (uzatma) ve vasl (bitiştirme) 

alameti olarak harfin üstüne veya altına konulurdu8
• 

Arapça'da da i'rdbınlharekenin nereden alındığı ve ne zaman 

2 Geniş bilgi için bkz. Rekin Erteın, "Elifba", DİA, İstanbull995, XI, 40-41. 
3 ed-Dani, Ebu Amr Osman b. Sa'id, el-Muhkemfi Nakti'l-Mesahif, nşr. İzzet Hasarı, Dimaşk 

1379/1960, s. 29; el-Kürdi, Muhammed Tahir b. Abdulkadir el-Mekki el-Hattat, Tarfhu '1-
Hatti 'l- 'Arabf ve Adabih, 1358/1939, s. 73; Süheyle Yasin el-Cubüri, As lu 'l-Hatti 'l- 'Ara bi 
ve Tatavvuruhu hatta Nihiiyeti 'l- 'As ri 'l-Emevi, Bağdat 1977, s. 148. 

4 Tevbe, 47. 
5 Nahl, 90. 
6 Bakara, 5. 
1 es-Suyilti, Celaluddin Abdurrahman, el- İtkiin fi 'U/Ctmi '/-Kur 'an , nşr. Mustafa Dib el

Buğa, Beyrut 1407/1987, II, ı l71. 
8 Muhammed Bedr, el-Kenz fi Kava 'idi Lugati 'l- 'İberiyye, Mısır 1926, s. 54-62. 
11 Nihad M. Çetin, "İslam Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi (Yakut devrinin sonuna 

kadar)", İslam Kültür Minisında Hat Sanatı, İstanbul 1992, s. 20. 
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kullanıldığı kesin olarak bilinınemektedir. Süryanice veya 

İbranice'den alınınış olabilir. Cahiliye döneminde ve İsliim'ın ilk 

yıllarında biliniyor; fakat kullanılması pek hoş karşılanınıyordu; hatta 

fazlaca kullanılması muhatabı küçümseme11 kabul ediliyordu. 

Kur 'an-ı Kerim'in ilk nüshaları parşömen12 üzerine ve siyah 

mürekkeple yazılmıştı. Ayetleri, süreleri ve cüzleri birbirinden ayıran 

ahimetler ile süre başlıkları da yoktu. Hatta i 'rab alameti/hareke ve 

harflerin noktaları da yoktu. 

(IV. Halife Hz. Osman tarafından deri üzerine kOfi hatla yazılmış el-A'riif, 7/86-87 

12 Üzerine yazı yazmak, resim, harita yapmak ve buna benzer işlerde kullanmak üzere özel 
hazırlanmış deri. Bkz. Mehmet Önder, Antika ve Eski Eserler Kılavuzu, Ankara 1988, s. 
200. 
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ayetleri. Bkz. Yazır, Mahmud Bedreddin, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam 

Medeniyetinde Kalem Güzeli, nşr. Uğur Derman, Ankara 1972, I, 81.) 

İlk zamanlar, bazı sahabeler Mushafın hareke ve 

noktalarunasına karşı çıkarken bazıları yapılabilir13 diyorlardı. Bu 

sebeple sahabe döneminde bu hususta ciddi bir çalışma olmadı; 

kaideve usulleri konulmadı. Bu durum 40 küsür sene devam etti. 

Ancakİslam'ın yayılıp da Kur'an-ı Kerim'ın okunmasında çeşitli 

lahinler (okuma hataları) ortaya çıkınca harekeleme işi başlatıldı 14 • 

Mushajların harekelenmesi, Irak valisi Ziyad b. Ebfh (ö. 53/673)'in 

isteğiyle Ebü 'l-Esved ed-Düelf15(ö. 69/688) tarafından yapılmış16; ed

Düelf'nin öğrencileri olan Nasr b. Asım el-Leysf (ö. 79/707) ve Yahya 

b. Ya 'mer (ö. 129/746) de bu işi Basra'da başlatarak devam 

ettirmişlerdir17 • Bu hususta ilk telkinlerio Hz. Ali ( ö. 40/661) 

tarafından yapıldığı da nakledilmektedir18
• Böylece Kur'an'ın 

harekelenmesine başlanılmış ve ilk defa i 'rab alameti (hareke) olarak 

"nokta" 19 kullanılmıştır. Ancak bu harekeler, kelimede her harfe 

konulmamış; kelime içinde karışıklığa sebep olabilecek harflerde 

kullanılmıştır0 • 

13 es-Sicistanl, Ebu Bekr Abdullah b. Ebi Davüd, Kitabü 'l-Mesahif, nşr. Arthur Jeffery, Mısır 
1355/1936, s. 141-143. 

14 ed-Dani, el-Muhkem, s. 18-19; el-Cubüri, a.g.e., s. 154. 
15 Ebü'l-Esved Zalim b. Amr b. Süfyan b. Cendel ed-Düeli. Kur'an-ı Kerfm'e hareke 

sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarını tesbit eden alim, şair. Tabiindendir. Koyu 
bir Ali taraftarıdır ve nahiv ilmini ondan almıştır. Basra'da vefat etmiştir. Geniş bilgi için 
bkz. Tevfik Rüştü Topuzoğlu, "Ebü'l-Esved ed-Düel'l", DİA, İstanbul 1994, X, 3ll-3l3. 

16 ed-Dani, el-Muhkem, s. 3-4. 
17 ed-Dani, el-Muhkem, s. 6; el-Cubürl, a.g.e., s. 152. 
18 ei-Kalkaşendi, Ahmed b. Ali, Subhu 'i- A 'şa fi Sına' ati '!-İnşa', nşr. M. Hüseyin 

Şemsüddin, Beyrut 1987, III, 149. 
19 ed-Dan!, el-Muloıi' fi Resmi Mesahifi 'l-Emsar, nşr. Muhammed es-Sadık Kamhavi, 

Kahire, ts., s. 129. 
20 ed-Dılni, el-Muhkem, s. 23. 
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(IX-X. Asırda Ebü'I-Esved ed-Düeli hareke sistemine göre kOfi hatla yazılmış el

Bakara 2/202-203 ayetleri. Bkz. Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, 

İstanbul 1999, s. 78.) 

Başlangıçta, Medineliler, hareke için kırmızı ve sarı yuvarlak 

noktalar kullanılmışlardır. Çünkü; Mushaf metni siyah mürekkeple 

yazıldığından siyah renkle nokta vurmak hoş karşılanmamış; 

harekeler için değişik renkler kullanılmıştır. Kırmızı noktalar; hareke, 

tenvfn, şedde, tahfıf, sükun, vas! (bitiştirme) ve med (uzatma) için, sarı 

noktalar ise, özellikle hemzeler için kullanılmıştır. İlk zamanlar, 

sadece vasıl hemzelerP1 için yeşil noktalar da kullanılmıştır. 

Iraklılar ise, bütün işaretler için sadece kırmızı noktalar 

kullanmışlardır. Onların Mushajları böyle tanınıyor ve diğerlerinden 

21 Başta olunca okunan bitiştiği zaman okunmayan hemze. 
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ayırt ediliyordu22
• Endülüslüler ve diğerleri de Medinelilerin yolunu 

takip etmiştir. 

İlk zamanlar Arap gramercileri hareke, tenvin, şedde ve hemze 

için yuvarlak kırmızı noktalar kullanmışlar ve özellikle i 'rab/hareke 

noktasını, kelimenin son harfine koymuşlardır. 

İbn MücahiJ23 (ö. 324/936)'den gelen habere göre ilk zamanlar 

Mushafta her harfe nokta konulmadığı gibi sakin olan harfiere de 

işaret konulmamıştır. İbnü 'l-Münadf4 (ö. 336/947s); "hareke ve 

noktaların zaruretten zorluğu gidermek için konuldu" demektedir. İbn 

Eşte25(ö. 360/971) ise; sakin hemze üzerine hareke konulup diğer 

sakiniere konulmadığını; mazmum olan mim, ya, ta ve nun harflerinde 

harekenin kullanıldığını; bu harflerin harekesi meftuh olduğu zaman 
,... ., J. • o~ J. .... • J., o,. J 

ise, harekenin terk edildiğini söylemektedir. u ~ .J-A ' u ~ :r; 
gibF6

• 

Sakin hemze, e lif harfi ile olursa bu siyah elifin üzerine hemze 

yerine bir nokta; ya harfi ile olursa yanın altına bir nokta; vav haı:fi ile 

olursa vav'ın göğsüne bir nokta olarak konulur. 

22 ed-Dani, el-Mukni ', s. 130; el-Muhkem, s. 19-20. 
23 Ebü Bekr Ahmed b. Müsab. el-Abbas b. Mücahid et-Temimi. Büyük kıraat alimlerinden 

olup dindarlığı ve güzel ahlil.kıyla tanınırdı. Bağdat'ta doğmuş ve yine orada vefat etmiştir. 
Geniş bilgi için bkz. Tayyar Altıkulaç, "İbn Mücahid", DİA, İstanbul 1999, XX, 214-215. 

24 Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Ca'fer b. Muhammed b. Ubeydillah el-Münadi el-Bağdiidi. Kıraat 
ve hadis alimidir. İyi bir kurra olup sika, emin ve sactük bir hadisçi idi. Bağdat'ta doğmuş 
ve yine orada vefat etmiştir. Geniş bilgi için bkz. Tayyar Altıkulaç, "İbnü'l Münadi", DİA, 
istanbul 2000, XXI, 152-153. · 

25 Ebı1 Bekr Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Eşte el-İsfahani. Arap dilcisi ve kıraat 
alimi. Aslen isfahanlıdır. Sağlam, güvenilir, Arapça'ya vakıfbir alim olduğu rivayet edilir. 
Mısır'da vefat etmiştir. Geniş bilgi için bkz. Tayyar Altıkulaç, "İbn Eşte", DİA, İstanbul 
1999, XIX, 4 77. 

26 ed-Dılni, el-Muhkem, s. 210-21 l. 



56 

• • <O. .1< lı (, .'<'i.' J ... •• -. !\ '<'f'.) Ür·~ ~ ' 0_,..... .. 0.,.....--..)-:: ~ ' u~ '-:1 

Bu durum Half! b. Ahmecf8(ö.I75179I)'e kadar devam etmiştir. 

Half! b. Ahmed büyük bir fılolog olup harekeye yeni bir çehre 

kazandırmıştır. Şöyle ki, fetha yerine yatık bir e/if, kesre yerine 

çekilmiş bir ya, zamme yerine de bir vav kullanmıştır. Ayrıca hemze, 

şedde, revm ve işmiim alametleri koymuştur. Şedde için "şed1d" 

(~~ ) kelimesinin evvelindeki üç dişi ( ..:. ); cezm için da "hafif' 

( i iı J)-;., ) kelimesinin başındaki ha ( .:.. )'yı alarnet olarak 

kullanmıştır9 • 

Harekelerin Yeri 

e.d-Düelf'nin üstübuna göre, fethanınlüstünün yeri harfın üzeri, 

kesre:Qinlesrenin yeri harfın altı, zammenin/ötrenin yeri ise, harfınönü 

veya ortasıdır. Kelime tenvinli (iki üstün, iki esre, iki ötre) olursa iki 

nokta konulurdu; birincisi hareke ikincisi tenvindir30
• Fetha yüksek 

tonlu bir ses olduğu için harfın üstüne; kesre aşağı tonlu bir ses olduğu 

için harfın altına; harfın altı ve üstü dolunca zamme orta kısmına veya 

ön kısmına konulmuştur. Bu harekelerin i 'rab alameti, mebnllik 

alameti (değişmeyen) veya arızı (geçici) hareke gibi farklılıklarına 

27 ed-Dıini, el-Muhkem, s. 225-226. 
28 Hayatı için bkz. T. Rüştü Topuzoğlu, "Halil b. Ahmed", DİA, İstanbul 1997, XV, 309-312. 
29 ed-Dıini, el-Muhkem, s. 7; Abdulaz'lz b. Abdullah b. Baz v. dğr., "Kitabü'l-Mushaf', 

Mecelle tü 'l-Bühusi 'l-İsldmiyye, sy. 6, Riyad 1402, s. 21. · 
30 es-Sicistan'l, a.g.e., s. ı 44; ed-Dıini, el- Mukni ', s. 13 ı ve el-Muhkem, s. 3-4; İbnü'n-Nedim, 

Muhammed b. İshak, el-Fihrist, Beyrut, ts., s. 60; el-Kalkaşendi, a.g.e., III, 155; el
Cubüri, a.g.e., s. 151-152; Muhammed Hamidullah, "Allah'ın Elçisi (s.a.v.) ve Sahabe 
Devrinde Yazı Sanatı", İsliimf Araştırmalar, II/7, (Mayıs-ı988), s. 101; AbdussabOr Şahin, 
"Hz. Muhammed Devrinde Arap Yazısında Hareke ve Nokta" çev. Tayyar Altıkulaç, 
Diyanet Dergisi, c. 9, sy. 102-103 (Kasım-Aralık ı970), s. 402-406. 
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bakılmamış, hepsinin i 'rab alametleri yuvarlak noktalar halinde 

vurulmuştuf 1 • 

İşba', İhtilas, İhfa ve İşmamlı Yerlerin Noktalanma Şekli 

İşba 'da32 fetha yerine yatık e lif, kesre yerine küçük ya-yi 

merdude, zamme yerine küçük vav; ihtilas'ta33 ise,fetha için üste, esre 

için alta, zamme için de harfın içine veya önüne nokta konulmuştur. 

İhfa' 34 ve işmam35 da ihtilas gibidir36
• 

İmam Sfbeveyh37 (ö.l76/792) ıse: "İşba' ve temtft (uzatmçı) 

yapanların alameti vav ve ya38 harfleri dir" demiştir. 

Ebu Amr (ö.444/l 052) diyor ki : " ts4 ' ~ ' ~ gibi 

işmam olacÇI,k yerlerde kelimenin aslını göstermesi bakımından 

kesrele.r biraz vav gibi meyilli yapılır ve bu kelimelerin ilk harfleri 

işmam kıraatine göre kırmızı mürekkeple noktalanırdı"39 • 

Şedde ve Sükun AHimeti 

Şedde; Arapça'da, bir ünsüzün iki kez okunınası gerektiğini 

31 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 42. 
32 Lügat manası "doyurmak" olan kelimenin ıstılah manası : "Teshili caiz olan bazı harflerin 

mahrecinden çıkarılmasıdır". Nihat Temel, Kıraat ve Tecvfd lstılahları, İstanbul 1977, s. 
79. 

33 Lügat manası; "Bir şeyi elden kapmak, beyaz ile siyahı karıştırmak" olan kelimenin ıstılah 
manası: "Harfin harekesini hafifbir sesle okumaktır". Temel, a.g.e., s. 72. 

34 Lügat manası "örtmek ve gizlemek" olan kelimenin ıstılah manası : "İhfa harflerinden önce 
gelen tenvln veya sakin nı1nu, izhar ile idğam arasında, şeddeden uzak, ğunne ile okumak". 
Temel, a.g.e., s. 72. 

35 Lügat manası "koklatmak" olan kelimenin ıstılah manası : "harekeyi sessizce işaret 
etmektir". Temel, a.g.e., s. 79. 

36 ed-Dani, el-Muhkem, s. 44- 46. 
37 Çetin, "Sibeveyhi", İA, İstanbul 1976, X, 578-585. 
38 ed-Diini, el-Muhkem, s. 45. 
39 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 47- 48. 
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gösteren ve harfin üstüne konulan alamet; sükun ise, harfin üzerine 

konulan ve harekesinin olmadığını gösteren işarettir. Şedde alanıeti 

olarak; şedid ( ~~ ) kelimesinin şin harfinin dişleri veya bu 

kelimenin sonundaki dal harfi kullanılmıştır. Şin harfini kullananlar; 

harf meftuh olduğunda işareti harfin üstüne ve bunun üzerine bir 

nokta; rneksur olduğunda şedde alanıeti harfın üstüne, kesre için de 

harfin altına bir nokta; mazmum olduğunda yine şedde işareti harfin 

üstüne, zamme için de harfin önüne bir nokta koymuşlardır. Bu, İmam 

Half! , İmam Sibeveyh ve Meşrik ehli'nin yoludur40
• Buna göre şedde 

alanıeti şöyledir : ~ 

Dal harfini kullananlar ise hareke meftuh olduğunda üzerine bir 
dal, rneksur. olduğunda altına bir dal, mazmum olduğunda önüne bir 
dal koymuşlardır. Bazılan bu alametleri i 'rab alametleri olan 
noktalada birlikte de kullanmışlardır. Bu ehl-i Medine 
noktalayıcılarının yoludur"1

• Buna göre şedde şekli şöyledir: 

.J 

Dal, kavis şeklinde, ilk zamanlar harekeli daha sonra harekesiz 
de gösterilmiştir. Sonra bu tarz Mağrib'e geçmiş ve bu kavis şekil 
daha da keskin bir hal alarak Mağrib hattı'nın hususiyederinden 
olmuştur42 • 

V V . '-"' ---- ~---- 1\ 
"'-J . A 

Sükun için iki alarnet kullanılmıştır; birincisi, Endülüs'te 

40 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 49-50. 
41 ed-Dani, el-Muhkem, s. 50. 
42 Çetin, a.g.m., s. 19. 
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eskiden beri kullanılmakta olan kırmızı mürekkeple harfin üzerine bir 

"cerre" (ince bir çizgi) koymak ki, bu harf ister hemze olsun ister 

diğer harflerden birisi ... Yani Endülüs katipleri ha( t ) nın baş kısmını 
hazfedip "medde" sini yayılmış e lif gibi çizgi halinde, cezm (sükun) 

alameti olarak kullanmışlardır. İkincisi, Medineliler'in kullandığı ve 

harfin üzerine koyulan küçük bir daire ( o ) . . . İmam Sfbeveyh ve 

taraftarları ise, sükun alameti olarak "hafif' ( i i_ ; 6 -; ) kelimesinin 

ha ( .:ı. ) sını; bazı Arap gramerciler de "kitabiyeh" ( · ~t:::l..,S ) de 

olduğu gibi sükun alameti olarak "ha" ( /) ) harfini kullanmışlardır43 • -

Medd (Uzatma) Alimeti ve Harfteki Yeri 

E.ndülüs katipleri, med ve lfn harfleri olan e lif, vav ve ya 'nın 

üzerine kırmızı mürekkeple yukarıdan aşağıya doğru gelen bir çizgiyi 

(bir çekeri), med/uzatma işareti olarak kullanmışlardır. Eğer bu 

medler, mahzuf(atılmış) bir med, cemi (çoğul) mfm'i veya zamir hd'sı 

ile bitişik zaid ( fazla ) bir med olursa iki şekilde alarnet koyuyorlardı. 

Birincisi, harfi kırmızı mürekkeple yazıp üzerine med alarnetini çizgi 

şeklinde koymak; ikincisi, harfi kırmızı mürekkeple yazınayıp o harfın 

yerine med alarnetini çizgi şeklinde koymak. Bu da, harfin 

hazfedildiğine, fakat lafzen sabit olduğuna delalet eder 44
• 

'~'<' /). J J 1 J,J ' ! 1' of •' -~ '• 1 ' ~,.'~,• •(< '• 1 .< , ' '_si •'1 J\ , r--.P..J __, • ., J,l ' ı....ıı ,u_r.ı u_ u-~ ~ .J 

, e· 6'<''1 _;J !IJ'u gibi. 

Iraklıların selef (öncekiler) ve halefi (sonrakileri), Mushajli:rda 

43 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 51-52. 
44 ed-Dani, el-Muhkem, s. 54-55. 
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sükun, şedde ve med için alarnet koymuyorlar, sakin ile şeddeli harfi 

ayırmak için sadece şeddeli harfüzerine bir nokta koyuyorlardı45 • 

Tenvinin Şekli ve Yeri 

Tenvfn46 sadece isimlerin sonlarında olur. Eğer ismin sonu 

mecrur (kesre) olursa harfın altına iki nokta, merfu (ötre) olursa önüne 

iki nokta, mansub (üstün) olursa üstüne iki nokta konulurdu. Bu 

noktalardan biri hareke, ikincisi ise, tenvfn (sakin nun ) alametidir. 

Bunu ilk kullanan kişi Ebü 'l-Esved ed-Düelf'dir47
• 

Nasb (üstün) halindeki tenvfn, nakkatlar (nokta koyanlar, 

katipler) tarafından farklı yerlerde ve şekillerde kullanılmıştır: 

1- Bazıları bu iki noktayı kırmızı !flÜrekkeple elif-i mersume 

(yazılı olan e/ifharfı) üzerine koymuşlar. i .J~ gibi. 

2- Bir grup da el if harfinin üzerini boş bırakıp harekeli harfın . 
üzerine iki noktayı koyuyorlardı. 1:, J J-c gibi. 

3- Bazıları bir noktayı harekeli harf üzerine hareke olarak, bir 

noktayı da tenvfn olarak kelimenin sonunda bulunan elif veya ya 
• 

şeklinde olan harfüzerine koymuşlar. 1 ~ ~ gibi. 

4- Bazı katipler de harekeli harf üzerine bir nokta; bu harften 

sonra gelen elif veya ya şeklinde yazılan son harf üzerine iki nokta 
• 

koyuyorlardı48 • Zs u , LL...c. '_, gibi. 

45 
ed-Diini, el-Muhkem, s. 56. 

46 
Arapça isiınierin sonunda bir hareke ile bir sakin nun ( ·u) şeklinde okunan iki hareke: :_ 

, • , :_ : en, in, ün gibi. 
47 

ed-Dani, el-Muhkem, s. 57-58. 
48 

ed-Dani, el-Muhkem, s. 60-61. 
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Halil b. Ahmed iki noktayı biri diğerinin üzerinde olmak üzere 

uzunlamasına koymuştur49 • el-Yezidf, tenvfnin, valif!durma halinde 

elife dönüştüğü için noktaları elif harfi üzerine koyduğunu 
.:::;. -

söylemektedir50
• 1 "J 5 .,. gibi. 

Bunlara benzer kelimeleri bu harekeleme dışında, eğer iki elif 

harfi arasında bir hemze olur ve bu el if harflerinden herhangi birisi 

yazıda gösterilmeyip telaffuz edilirse, üç şekilde nokta ile 

hareketenınesi diiz/uygun görülmüştür: 

1- İki noktayı da hemzenin üzerine koymak; ıç..L.:ı....c ıç.~ 
gibi. 

2- Siyah mürekkeple yazılan eli/harfinden önceki elifi kırmızı 

mürekkeple yazmak ve iki elifarasındaki hemze 'yi sarı mürekkeple 

nokta Şeklinde, hemze 'nin harekesini tenvinle beraber sondaki siyah . . 
e/if üzerine iki nokta halinde koymak; i·, ~ c '•LL....ı gibi. 

3- Siyah mürekkeple yazılan eli/harfinden sonraki elifi kırmızı 

mürekkeple yazmak ve iki elif arasındaki hemzeyi sarı mürekkeple 

nokta şeklinde, hemzenin harekesini tlZnvfnle bera~er sondaki kırmızı 

eli/üzerine iki nokta halinde koymak. •lç..l..i.._c. ' ·Iç. \......ı gibP1
• 

Eğer kelime ta-yı te 'nfs ( dişilik alfuneti olan ta ( ô ) harfi) ile 

bitiyorsa hareke ve tenvfn için konulan iki nokta üst üste ta-yı te 'nfs 
' üzerine konulur. .L.ı.::ı.. :_, gibi. 

49 ed-Dil.nl, el-Muhkem, s. 64. 
50 ed-Dani, el-Muhkem, s. 218. 

51 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 65-66. 
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• . 
Kur 'Cin-ı Kerim' de bulunan U J 's' ı'\ 52 ve 1 • , 9 ·." '; ~, 53 

kelimeleriyle bunlara benzer kelimelerde nakkdtlarlkiitipler tenvinin 

e lif harfi üzerine kırmızı mürekkeple iki nokta halinde konulmasında 

ittifak etmişlerdir. Misal : 0_,.:,· :H~ ı\~_ W gibi54
• 

Terkipierin Tenvini 

Nasblüstün, cer/kesre ve ref/ötre halinde tenvfnli bir isim ve 

bundan sonra başında boğaz harflerinden- bunlar altı harftir; hemze. 

( 1 ), ha ( o ), ha ( c ), ayın ( t ), gayın ( t ) ve hii ( t )
biri bulunan bir kelime geldiğinde tenvinli olan kelimenin sonuna üst 

üste iki nokta konulmuştur. Bunlardan altta olan hareke, üstte olan 

tenvindir. Cer halinde ise, üstteki hareke, alttaki tenvindir. Ayrıca 

boğaz harfiyle başlayan ikince kelimenin ilk harfine de bir nokta 

konulı!üıştur. Böylece tenvinin İzhiir edileceğine işaret edilmiştir. 
• • 

Yani btı iki kelimede izhar55 yapılır. Misal: ~ 1 Y 1~ gibi. 

Ancak ha ( t ) ve gayın ( t ) gibi boğaz harfleri bulunan 

kelimelerde izhar yapmak isteyen noktaları üst üste; ihfa yapmak 

isteyenler ise yan yana koyarlardı. 

Boğaz harfleri dışındaki noktalı harfler tenvinli bir isimden 

sonra geldiğinde noktalar yan yana konulurdu. Bu iki noktadan harfin 

peşine gelen hareke sonra gelen tenvfndir. 

Tenvfnden sonra rii, lam, mim, nun harfleri gelirse bunlar 

52 Yusuf, 32. 
53 'Alak, 15. 
54 ed-Dani, el-Muhkem, s. 67. 
55 İki harfın arasını uzaklaştımrak ayırmaktır. Geniş bilgi için bkz. Mehmet Adıgüze1, Kur 'an

ı Kerim 'in Tecvidi ve Tilaveti, Erzurum 2001, s. 64. 
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üzerine şedde konulurdu. Çünkü burada idgam vardır ve bu da harf 

menzilesindedir 56
• 

Eğer tenvfnden sonra vav veya ya harfleri gelirse, gunne 

(genizden telaffuz) yapanlar bu harf üzerine şedde, gunne 

yapmayanlar ıse sadece vav veya ya harfleri üzerine birer nokta 
.,.,. _. :ı:< ;;;; ... .. ,.... lt ... .,..,.. ... \... • ~ ... cı ... 

koymuşlardı. 0~~ ~ .>-: ' ~ J ~ .>-: 

gibi. 

Tenvfnden sonra kiif, kdf, cim, şin vs. harflerden biri geldiğinde 

şedde konulmamış; her harfin üzerine birer nokta konulmuştur57 
• 

• • "" •t...:.s. D ..- .. O 

0-:l~ (" j-! 0-f:. gibi. 

Üst üste konulan noktalara : Müterdkib nokta veya "teraküb-i 

tenvin"; yan yana olanlarına ise, "Mütetabi'" nokta veya "tetabu '-i 

tenvin" denir58
• İmam Half! ise, bunlardan "teraküb" yerine "tul", 

"tetabü"' yerine "arz" tabirlerini kullanmıştıf9 • 

Sakin Nun'un Hükmü 

Sakin nun 'dan sonra huruf-i halktan (boğaz harflerinden) biri 

geldiğinde sükun alameti olarak küçük bir çizgi veya latif, ince bir 

daire; ayrıca boğaz harfi üzerine de bir nokta konulmuştur. Böylece 

nun harfinin İzhar edileceği/açık okunacağı gösterilmiş olur. 

56 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 69. 
57 ed-Danl', el-Muhkem, s. 70. 
58 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 68, 69. 
59 ed-Dani, el-Muhkem, s. 72. 
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r ' 0 ' J ' _) ve ı.S ' .J gibi harfler gelirse (gunne yapanlara 

göre) sükun alameti konulmaz, bu altı harf üzerine şedde alameti 

konulur. Böylece idgam yapılacağı anlaşılır. 

gibi61
• 

Nun harfinden sonra diğer noktalı harfler gelir ve ihfa yapılırsa, 

nun'a sükun alameti sonra gelen harfe şedde alameti konulmamış, 

sadece bu harfüzerine bir nokta konulmuştur. 
• • -~ .. , -: . . : -r . '~ .. s . 1 
~ U"::-'--' .J ' f' 1 ) ü 

Nun hcırfinden sonra bii ( Y ) harfi gelirse yine hüküm ayınıdır. 
• • 

-~. ~ gibi. Eğer nun harfi üzerine kırmızıyla küçük bir mfm 

yapıl~rsa güzel olur. Böylece nun harfinin mfm 'e döneceği gösterilmiş 

olur63
• 

izhar Yerieri 

İzhar yapılacak yerlerde sakin harfin üzerine küçük bir çizgi 

veya ince, latif bir daire, sonra gelen harfin üzerine de bir nokta 

konulur. Böylece İzhiir yapılacağı gösterilir. 

~ ~4 :w.J.J- ',.J:ıl ~:W 'n·ı-• ; ·~1 gibi64• 

60 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 73. 
61 ed-Dfuıt, el-Muhkem, s. 74. 
62 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 75. 
63 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 76. 
64 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 77. 
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Mudgamın Noktası 

ldgdm-ı misleyn65 veya mütekdribeyn66 olduğunda birinci harfe 

sükun alameti atılmamış; ikinci harfe şedde konulmuştur. 

f..+-:i 'j~ ,~, -,. _1'j L.ı..:.!, "~t.:l:ı ..:.Wt..:rJ , ~.i_) ır ı 

gibi. Böylece birinci harf ikinci harfe çevrilerek okunur. 

Ancak, td-yı sakine ( .1ı ) , td'ya ( w ) idgdm olunduğunda 

td'ya ( .1ı ) sükun alameti, td'ya ( u ) da şedde alarneti konulmuş, 

böylece td, td'ya tam kalp olunmadan okunmuştur. 

·~ ').,' '· '•. '· '1 ~~ • t • '• ~~ • )., ' - 1 
l , ··ı...'~ ' ~_;-.! ' .{ ' ,., gibi. 

Veya, ta ( .1ı) sükun alametinden, ta 'da ( ü ) şedde alametinden 

ari kılınmış ve tanın içine bir nokta konulmuştur. Böylece td 'nın ( .1ı ) 

ta 'ya ( u) tam bir inkılabı (çeviri, dönüşüm ) olmadığı anlaşılmıştır. 

l-- ' '&;W' { .. ) L !) \ t ' . ' 

V asıl Hemzeleri68 

Vasıl hemzesinin makablilöncesi, ya meftuhlüstün veya 

meksür/kesre yahut mazmumlötre olur. Elifharfınin makablifetha ise, 

elifin üzerine ince bir çizgi; kesre ise, altına ince bir çizgi; zamme ise, 

ortasına ince bir çizgi konulmuştur. Böylece, eliflerin makabiinin 

meftuh, rneksur veya mazmum bir harf olduğu gösterilmiştir. 

65 Zatları ve sıfatları bir olan iki harften ( yani aynı harflerden ) birincisini ikincisine idgam 
etmektir. Temel, a.g.e., s. 69. 

66 Mahreçleri ve sıfatları farklı olan fakat birbirine yakın olan iki harfi birbirine idgam 
etmektir. Temel, a.g.e., s. 69. 

67 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 80. 
68 Bkz. dipnot 16. 
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-
Y.J , IJ~ +u.ııW 1 ~ l y' .,s;Ll 1 üJ 9 ·~, -~, 

-... --~.~ ı "b"69 
~ _gıı. 

Ehl-i nukiit bu cerreye (ince çizgiye) "sıla'' ismini vermişlerdir1°. 

Endülüslüler, ibtida halinde bulunan bir hemze-i vaslın harekesi 

ile her zaman harekeleri bulunan e lif ve diğer harflerin harekelerini 

ayırmak için hemze-i vastın başına yeşil veya lacivert mürekkeple 

nokta koymuşlardır1 1 • 

Endülüslü hattat ve nakkat Hakem b. 'İmran'ın h. 227 senesinde 

yazdığı ve harekelediği bir Kur'an-ı Kerfm'de; harekeler kırmızı, 

hemzeler sarı, ibtida halindeki/başlangıçtaki hemze-i vası!Iar yeşil, 

sılalar, sükunlar ve şeddeler de ince bir kalemle kırmızı mürekkeple 

konulmuştur. Ayrıca, mahzuf elifler kırmızı ile tesbit edilmiş, zaid 

harfle~le hurf1f-ı muhaffefe (şeddesiz olan harfler) üzerine de 

kırmızıyla küçük bir daire konulmuştur. 

Hişam b. Abdülmelik (724-743) zamanında, Muğlre b. 

Mina'nın h. 110 senesi Receb ayında yazdığı Mushafta da harekeler, 

hemzeler, tenvfn ve şedde kırmızı noktalada gösterilmiştir. Bu Meşrık 

ehlinin noktalayıcılarının/katiplerinin yoludur72
• 

Müfred Hemze-i Lin'in Noktası 

Kelimelere eklenen, tahkiki (tam telaffuz ) ve telyininde 

(yumuşatılmasında) ihtilaf edilen hemze-i lin'in üç hali vardır. 

Birincisi makabii meftuh, ikincisi meksür, üçüncüsü ise, mazmum 

69 . 
ed-Dan!, el-Muhkem, s. 84. 

70 
ed-Dan!, el-Muhkem, s. 85. 

71 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 86. 
72 ed-Dani, el-Muhkem, s. 87. 
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olmasıdır. Bu durumlardan birincisinde hemzenin üzerine, ikincisinde 

ya harfi üzerine, üçüncüsünde de vav harfi üzerine kırmızıyla bir nokta 
... • s'' .. t ~ '!1 •• , 

konulmuştur. .W ~ ' ~ ' 0 .:ı~ gibi. Böylece bu 

hemzelerin tely1nine ve teshlline73 delalet edilmiştir14 • 

İki Hemzenin Beraber Kullanılması Halindeki Harekeleme 

Bu üç şekilde olur. Her iki hemze de meftuh, birincisi meftuh 

ikincisi meksür, birincisi mejtflh, ikincisi mazmum. 

~ JP~ l '".üy l ' ~l~ gibF5
• 

İkinci hemzeyi teshll edenlere göre; birinci hemzeyi gösteren 

sarıyla bir nokta, üzerine de kırmızıyla hareke yerine bir nokta 

konulur. Böylece birincinin teshlline, ikincinin tahk1kine delalet 

edilmiŞ·olunur. r+J.JY 1: ( ~~~ f ~) gibi. 

Kıraat farklılıklarına göre; sarı bir nokta hemze, kırmızı nokta 

hareke, ondan sonra kırmızıyla bir elifve başına teshll alameti olarak 

kırmızı bir nokta konulur. Dileyen bu noktayı koymayabilir . . 
r+J .JY 1: ( ~~j.J l f ) gibF6

• 

Teshll ve e lif-i fasıla kıraari üzere noktalama; alameti sarı nokta 

olan muhakkak hemze ile alfuneti kırmızı nokta olan teshll hemzesi 

arasına kırmızı ile bir elif-i fasıla konur. Nokta koyan dilerse elif-i 

fasıla yapmaz, onun yerine bir medde (uzatma işareti) koyar. Çünkü 

73 Hemzeyi, hemze ile hemzenin harekesi cinsinden bir harfi med arasında telaffuz etmeye 
denir. Bkz. M. Salim Muhaysin, el-İrşddatü 'l-Celiyye, Kahire, ts., s. 512; Fatih Çollak, 
Asım Kıradtı, İstanbul 1989, s. 61. 

74 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 90-91. 
75 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 93. 
76 ed-Dani, el-Muhkem, s. 95. 
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bu da fasıla alametidir. ~ .JY • 1 • ( ~'_)~ l ~ ) gibi. İkinci ye 

göre ~.)y.' .. ( ; .. 6 -~:_,j.j ll ) gibi. 

Hemzeyi tahkik edenlere göre noktalama: Birinci hemze sarı 

nokta, harekesi musavver elifden önce kırmızı nokta. İkinci hemze 
• 

sarı, harekesi e lif-i musavver üzerinde... ~ .JY .ı: ( ~:_,j-:3 l ~ ) 
gibi. Bu birinci hemzeyi süreten mahzuflyazıda yok sayanlara göredir. 

İkinci hemzeyi mahzuf görenlere göre ise; birinci hemze ve 

harekesi elif-i musavver üzerine konulur, ikinci hemze ve harekesi bu 

elifden soma konulur. Noktalayan dilerse kırmızı şekilde bunu yapar,' 

dilerse onun için bir şekil yapmaz. Hemze ve harekeyle yetinir . 
• • 

~.)y:ı ( ~:_ıp l ~ ) gibi. 

Hemzeyi teshll eden ve her ikisinin arasını elifle fasledenlere 

göre;' iki hemze arasına kırmızıyla birelif veya çeker .•• 

Hemzeyi tahkik edenlere göre, birinci yazılan eliften önce 

hemze sarı nokta, harekesi de üzerine kırmızı nokta; ikinci hemze ise, 

yazılan elifin üzerinde sarı p.okta ve harekesi üzerinde kırmızı nokta 
• 

konarak gösterilir. ~ .JY 1: ( ~'_)~ ~ \ ) gibi77
• 

Başında Lam-ı Ta'rif Bulunan Kelimelerdeki İstiflıam 

(soru) Hemzesinin Harekelenmesi 

Harekeleme şöyle yapılmıştır: Hemze yerine sarı bir nokta, 

üzerine de kırmızı nokta ile siyah eliften önce hareke konulmuştur. 

Siyah elif üzerine de sadece kırmızı bir nokta konulmuştur. Bu 

77 Diğer hareke şekilleri için bkz. ed-Dan!, el-Muhkem, s. 96-97. 
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harekeleme şekli hemze-i istifham'ın sureten mahzuf/yazıda yok 

olduğunu söyleyeniere göredir. ~.fi il i ! (-0-f_;.5. ~ r ~ ) gibi. 

Hemze-i vas/ın mahzuf olduğunu söyleyeniere göre ; sarı nokta 

ve hareke siyah el if üzerine, teshil alameti olan kırmızı nokta siyah 

elifden sonra konulur. İsteyen katip elif harfini kırmızı ile 
• 

gösterebilir. ~.fi i\. i (-0-f_;.5. ~ 1 l) gibF8
• 

Genelde hemzeler sarı noktayla, harekeleri ise kırmızı noktayla 

gösterilmiştir19 • 

E lif Harfi ve Hemzenin Yeri 

Hemze, elif-i mersume ( yazılan elif) ile beraber üç şekilde 

kullanılmıştır·: 

ı .. Hemze'nin eliften önce gelmesi; bu durumda hemze, sarı bir 

nokta ile, harekesi ise, üzerine kırmızı ile eliften önce konulmuştur. 

J>-" J 1 u-o ı: < u.;.;:.rı 1 ~ r ~ ) gibi. 

2- Hemze'nin elif ile beraber olması ( hemze'nin elif üzerine 

yazılması ): Bu halde hemze sarı bir nokta şeklinde elifin üzerine, 

altına veya önüne konur. Harekesi de, kırmızı nokta olarak meftuh ise, 

üstüne, rneksur ise, altına, mazmum ise, önüne konulmuştur. Eğer 

sakinse sükun alameti olarak ya ince bir "cerre" çizgi veya küçük bir 

daire konulurdu. Bazı ehl-i nakt (hareke/nokta koyanlar) özellikle 

hemze başta olduğunda hareke için kullanılan noktayı kullanmadan 

sadece hemze için kullanılan sarı noktayı kullanmışlardır. Bu sarı 

nokta şeklindeki hemze, üstün okunduğunda elifin üstüne, kesre 

78 ed-Dani, el-Muhkem, s. 97. 

79 Kıraat farklılıklarına göre yapılan noktalamalar için bkz. ed-Dani, el-Muhkem, s. 97-118 
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okunduğunda altına, ötre okunduğunda ise önüne konulmuştur. 

b)l...allı~ l cb~~~~ 1) , ~L.y l c~L..:ıJ) 
' ~ • f ( /< ~; j YI ) gibi. 

3- Hemze'nin eliften sonra gelmesi: Eliften sonra satırın içine 

hemzeyi gösteren sarı bir nokta olarak ve bu hemzenin harekeierİ de 

meftuh ise, üzerine, rneksur ise, altına, mazmum ise önüne kırmızı 

noktayla konulmuştur. Eğer, bu e lif ya şeklindeyse, sarı nokta ya'nın 

içine, harekesi de ya'nın altına; vav şeklinde ise sarı nokta vav'ın 

içine, harekesi de vav'ın önüne konulmuştur. Hemze, kelimenin 

sonunda ve tenvinli olunca iki nokta konulmuştur80• 

gibi. 

• • • 

'~ .. , .. :\ . . 
• 

(1) (2) (3) 

Ya Harfi ve Hemzenin Yeri 

Hemze, ya harfi ile beraber üç şekilde bulunur: Hemze ya 'dan 

önce, ya 'nın içinde veya ya 'dan sonra ... 

1- Hemze ya 'dan önce olursa hemze sarı nokta ile, harekesi 

kırmızı noktayla yapılırdı. '*l;. ( ~G;.. ) gibi. 

80 Geniş bilgi için bkz. ed-Dılnl, el-Muhkem, s. 119-129, 145. 
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2- Hemze ya 'mn içinde olursa hemze sarı bir nokta, harekesi de 

kırmızı bir nokta olarak; meftuh ise üstüne, rneksur ise altına, 

mazmum ise, önüne vurulurdu. Hemze sakin olduğunda üzerine sükun 

alameti konulurdu. 

( ""''• " -.ci ' J H' ),~ (~),··~ (~) 
gibi. 

3- Hemze ya 'dan sonra olursa yine hemze sarı ile satırın içindeki 

boşluğa bir nokta, harekesi de, meftuh ise üstüne, rneksur ise altına, 

mazmum ise önüne, kırmızı bir nokta olarak konulurdu. ( w,- i i J) 

U" 
ı 

J J gibi81
• 

• • • 
'-.S~· ··'-.S •• l.S • • • • 

(1) (2) (3) 

Vav Harfi ve Hemzenin Yeri 

Hemzenin vav ile kullanılması da üç şekildedir. 

l-Hemze vav'dan önce gelirse, hemze sarıyla bir nokta ve 

harekesi de satırın içine vav' dan önce hemzenin önüne kırmızı bir 

nokta konulur. ı_,.~~ ( 1_, ~ j :U ) gibi. 

Nahiv alimi İmam Ahfeş82 (ö.215/830?) ile Kufe alimlerinin 

hepsi kesre geldiğinde hemzeyi ya olarak yazıyorlar. Çünkü onlar 

81 ed-Dani, el-Muhkem, s. 137. 
82 Basra dil mektebinin tanınmış alimi. Bkz. İnci Koçak, "Ahfeş el-Evsat", DİA, I, 526. 
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teshfl halinde hemzeyi ya 'ya kal b ediyorlar/çeviriyorlar. Bunu 

Mushaf ın dışında da yapıyorlardı. ~ jJd.J f ( ~ ~1 ) gibi. 

İmam Sfbeveyh ve Basra alimleri o hemzeyi vav'a çeviriyerlar ve 

sonra da tahfıfve kısaltmak için hazfediyorlardı/atıyorlardı. 

2-Hemze vav harfi üzerinde bulunduğunda hemze yerine vav'ın 

içine sarı bir nokta, harekesi de kırmızı noktayla meftuh ise, üstüne, 

rneksur ise, altına, mazmum ise, önüne konulurdu. Sakinse üzerine 

sükun alameti atılırdı. u • .J .J ( i'....i j j ) gibi. 

3-Hemze vav'dan sonra bulunursa vav'dan sonraki boşluk içine 

hemze için sarı bir nokta; harekesi de meftuh ise, üzerine, rneksur ise, 

altına, mazmum ise, üstüne kırmızıyla konulurdu. Eğer tenvfnli ise, 

vav' dan sonra konulan bir e lif üzerine- hareke ve tenvfn yerine

meftuh 'ise üstüne iki nokta, rneksur ise, altına iki nokta, mazmum ise 

önüne iki nokta atılırdı. ••y.ıı ('& 11 ' 11'<~) rl (~~;o'&~"~ .. ·.;.:_ f-J) 
gibi83

• 

(1) (2) (3) 

V av Harfi ve Noktalanması 

Vav'ın hemze, tenvfn ve harekelerle okunuşu noktalada on iki 

83 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 144. 
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şekilde84 gösterilmiştir : 

1-Vav'ın önünde üç nokta: Bir nokta hemze, iki nokta da açık 

tenvfn (izhar yapmak) içindir. f J ).; -c 1~ gibi. 

2-Vav'ın önünde bir nokta hemze için, altında yan yana iki nokta 

tenvfn için. ;,J...:j gibi. 

3-Vav'ın alım üzerinde harfe bitişmeyen bir nokta, hemze-i 

memdude ( uzatılan hemze) içindir. ~.\~I gibi. 

4-Vav'ın arkasında bir nokta, mazmum ( ötre) bir hemze içindir. 

V e ayrıca bu, vav harfinden sonra gelen bir e lif e de dela.let 
Ll.......ıl'·"' " .. etmektedir. , .J....)-+-J gıbı. 

5-Vav'ın ensesinde bir nokta, mazmum ( ötre ) bir hemze 
. . .• . . { 'b' 
ıçındir. ~ ..J-:+-l gı ı. 

6-Vav'ın önünde bir nokta, mazmum ( ötre) bir hemze içindir. 

f..J.) _;.:::ı gibi. 

7-Vav'ın karnında bir nokta, sakin hemze içindir. Aslında 

bunun gerçek yeri vav 'ın gözünün içidir. Muhtemelen, bir karışıklığa 
... • '· o ı: ' sebep olmamak için nokta harfinkarnma konulmuştur. u~ .H 

gibi. 

8-Vav'ın baş kısmının (yatağının) altında bir nokta, mecrur ( 
J •. 

kesreli) bir hemze içindir. .ç.~ ~ gibi. 

9-Vav'ın kuyruğunun son kısmında üste bir nokta, vav'ın 

zammesi içindir. Yani vav harfi hemzesizdir ve mazmum okunur. 

84 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 238-241. 



74 

" , , 
lı~ .J gibi. 

10-Vav'ın tam tepesine konulan nokta, vav'ın fethası içindir. 

Yani vav harfi hemzesizdir ve meftuh okunur. ~~J gibi. 

I 1-Vav'ın kuyruğunun son kısmında altta bir nokta, vav'ın 

tenvfnsiz kesresi içindir. yani vav harfi hemzesizdir ve tenvfnsiz 

rneksur ( kesre ) okunur. _ __H-jll ~ gibi. 

12-Vav'ın kuyruğunun altında biraz sağa yakın bir nokta, şeddeli 

kesre içindir. Yani vav harfi şeddeli ve rneksur okunur. 'J' ~~ · 
gibi. 

. • .J . . ·_J :J .J .J• :J •• 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

• 
!J .J. ·.J .J .J 

• 
.J • 

(7) (8) (9) (10) (ll) (12) 

ElifHarfi ve Noktalanması 

Elifharfi'nin hemze, tenvfn, med (uzatma) ve kasr (kısa okuma, 

uzatmama) ile okunuşu noktalada on beş şekilde85 gösterilmiştir: 

85 ed-Dani, el-Muhkem, s. 245-251. 
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1- Elifin alnında yani solunda üç nokta, bir nokta hemze, iki 

nokta tenvfn içindir. ~ 1~ gibi. 

2- Elifin önünde üç nokta, bir nokta hemze, iki nokta tenvfn 

içindir. d ç.\~ gibi. 

3- Elifin arkasında yani sağ üst tarafında üç nokta, bir nokta 

hemze iki nokta tenvfn içindir. \''.'L.,'.;, . . - - gibi. 

4- Elifin altında sol kısmında üç nokta, bir nokta hemze iki 
ç.l:.. ., -Q >~ nokta tenvfn içindir. • . .......---- gibi. 

5- Elifin baş kısmının sağında ve solunda birer nokta, bu her iki 

nokta med ve uzun hemze içindir. ~·..,.:S ~~~ gibi. 

6- Elifin hasiresinde (bel) sağ ve solda iki nokta, bir nokta 

hemze, bir noktafetha içindir. · ~ ~ l gibi. 

7- Elifin baş kısmının sol tarafında iki nokta, hemze ve çeker 

içindir. Hemze eliften sonra, çeker hemzeden sonra. • ç.Lc..' ~ gibi. 

8- Elifin baş kısmının sağında iki nokta, bir nokta hareke, bir 

nokta tenvfn içindir. l'a J)-c gibi. 

9- Elifin baş kısmının sağında bir nokta, sonunda sol tarafta ayrı 

bir nokta, baştaki nokta hemze; sondaki, yd harfi içindir. 

-ü.H.~ . .; '.:ı L.ı 9- l gibi. 

10- El if in baş kısmında sağda bir nokta, istifham!soru içindir ve 

bundan sonra gelen vasıl hemzesi de ihtiyaç olmadığı için düşmüştür. 

~ l 1~ J J gibi. 

ll- Elifin baş kısmında sağda, harften uzak bir nokta, meftuh 
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hemze içindir. _.ılı\ J-:.ı I~ l gibi. 

12- Elifin baş kısmında solda, harften uzak bir nokta, kendinden 

önce med( çeker) bulunan meftuh hemze içindir. '~ıj J gibi. 

13- Elifin sevadı (zülfesi) üzerinde bir nokta, sakin hemze 
- - ,, ,< ·L-içindir. 0 J--'-"" ~ .J gibi. 

14- El if in hasiresinde ( bel ) sağda bir nokta, meftuh hemze 
- ' 1 ~ -·ı ı , 'ı· 1 içindir. .ılı 0 .J-A e _ gibi. 

15- Elifin altında bir nokta, rneksur hemze içindir. -.ılı\ 0 1 

gibi . 

. : \ .. ' • ' : . . . \ ·r . \ . 
• 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

. . ' \ ~ . \ . ' . ' . . ' 
(7) (8) (9) (10) (ll) (12) 

' . • 

(13) (14) (15) 
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Larn-elif Harfi ve Noktalanması 

Irim-elif ( 'i ), lam ve elif harflerinin birleşmesinden meydana 

gelmiş bir harftir. İlk zamanlar Arab alfabesinde bu şekil, diğer harfler 

arasında kendi başına bir yer işga1 etmiyordu. 

Mushafın doğru tesbit ve korunması hususundaki çalışmalar, 

Arab yazısının form ve imla yönlerinden kısa zamanda hızla 

gelişmesini sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi sırasında 

elif-lam harfi üzerinde de durulmuştur86• 

Lam-elif de hangi uc lam, hangisi e lif olduğu hususunda görüş 

ayrılığı vardır. Nihad M. Çetin'in, ed- Danl''den naklettiği görüşler87 

kısaca şunlardır: 

. "Halil b. Ahmed'e göre ilk ucu hemze (elif), ikincisi hlm'dır. 

Dikkatli alimler bu kanaatlerinin doğruluğunu isbat için sağlam 

deliller ileri sürmüşlerdir: Nitekim lam'ın en eski yazılış şekli U idi. 

l...A ' \.; ' u vs.de olduğu gibi burada da ikinci taraf eliftir. 

Ancak, iki ucunun aynı şekilde yükselişi ile, lam-elifin başka yazıları 

andıran bu şekli beğenilmemiş, bir ucu diğerinin üzerine katlanarak 

saç örgüsü düğümü gibi bir kıvrımla güzelleştirilmiştir. Bu kıvrımda 

hangi uç diğerinin üzerine getirilmiş olursa olsun, hemze'nin, yani 

elifin öne geçeceği aşikardır. Şu halde lam-elifin soldaki ikinci ucu 

lam, sağdaki ilk ucu da eliftir. 
1 

Hat sanatına hakkıyla vakıf eski katipierin lam-elifin yazılışma 

önce sol ucundan başladıkları, sonra sağ taraftaki çizgisini çektikleri, 

86 Yazır, a.g.e., I, 62 [Dipnot:(*)]. 
87 Geniş bilgi için bkz. ed-Dan!, el-Muhkem, s. 197-200; Yazır, a.g.e., I, 62 [Dipnot:()]. 
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bunun aksini yapanların yazı sanatım bilmedikleri söylenmiştir. 

Bununla beraber, yazdışında şu veya bu tarafından başlanmış olması 

asıl ihtilafları halledecek bir delil sayılmaz. 

Said b. Mes'ade el-Ahfeş'e göre lam-elifin ilk ucu lfun, ikincisi 

eliftir. Çünkü önce telaffuz edilen harf, yazıda da önce; sonra telaffuz 

edilen yazıda da sonra gelir". 

Lam-e/if harfinin okunuşu noktalada on iki şekilde88 

gösterilmiştir : 

1- Lam-e/if harfinde; el if in üst kısmında sol tarafta bir nokta, 

çeker bir elifve hemze, kendinden önce de sakin bir lam içindir. 

'(~ ~ r gibi. 

2-. Lam-elif harfinin üzerinde iki nokta; bir nokta elifin üst 

kısmıu,pa sol tarafta (çeker bir el if ve hemze için) diğeri lam harfinin 

alınnda sol tarafta lam'ın mansiib (üstün) okunınası içindir . 

• ü y 'J gibi. 

3- Lam-e/ifharfinin üzerinde iki nokta; elifin üst kısmında sol 

ve sağ tarafında birer nokta, hemze ve hareke içindir. 

"d~Y gibi. 

4- Lam-e/ifharfinde iki nokta; üst kısmında sol tarafta bir nokta 

çeker ve hemze için, lam'ın altında sağ tarafta bir nokta meksiir (kesre) 

okunınası içindir. -r ~ '1 gibi. 

5- Lam-e/if harfinde iki nokta; lam harfinin sol tarafında üst 

88 ed-Dan1, el-Muhkem, s. 255-259. 
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kısmında bir nokta mansub (üstün) okunınası için, elifin altında sol 

tarafa bir nokta hemze ve rneksur (kesre) okunınası içindir. 

' ' ' " ' '~ ~ \ '1 " Ü .. J.J '" , 1 _.ı.ı.ı 'F" ~ gibi. 

6- Lam-e/if harfinin sol tarafında iki nokta; bir nokta elifin 

zammesi ve hemze, bir nokta da lam harfininfethası içindir. 
o ' :o; .... '11 .... ,,, 

f4'J'4~ gibi. 

7- Lam-e/if harfinin üzerinde iki nokta; her ikisi de elif harfi 

üzerindedir (bunlar hareke ve tenvfn içindir). -~- .... ~' .J gıbı. 

8- Lam-e/if harfinde iki nokta; lam harfinin altında bir nokta 

rneksur okunınası için, elifin ensesinde/sağında bir nokta hemze ve 

elifharfinin meftuh okunınası içindir. ,All _ _;...ı-~ gibi. 

9- Lam-e/if harfinde iki nokta; biri elifin belinde sağda, diğeri 

lam'ın belinde solda. Bir nokta lam harfinin meftuhlüstün okunınası 

diğeri de (meftuh) hemze içindir. '~~ gibi. 

10- Larn-elif harfinde iki nokta; biri lam harfinin diğeri e lif 

harfinin rükbesinde (diz, alt ). Her ikisinin de rneksur okunacağını 

göstermektedir. '~ l:.hı, 'J gibi. 

ll- Lam-elif harfinde iki nokta; bir nokta liim harfinin altına 

rneksur okunınası için diğeri elif harfinin önüne hemze ve elifin 

mazmum okunınası içindir. ,Y L.+:l -~\ ~ .J'~ gibi. 

12- Lam-e/ifharfinin üzerinde bir nokta; bu nokta, e/ifharfinin 

sağ üst tarafında, çekilmeyen bir hemze ve kendinden önce sakin bir 

lam içindir. J_.:...;~-1 gibi. 



80 

y *')ı y· ~· .. ;ı ·.;ı 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

• • 
;ı· :ı ·'i. :ı ~ ;ı· 

• • • . 
(7) (8) (9) (10) (1 1) (12). 

Harflerin Noktalanması 

Arap yazısında benzer harflerin birini diğerinden ayırdetmek 

ıçın sonradan ilave olunan ve rakş89, i 'cam veya şek! diye 

isimleh~irilen noktalamanın kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı 

kesin oUırak bilinmemektedir90
• İ'cam, şek! veya rakş: Şek/en birbirine 

benzeyen harflerin birini diğerinden ayırmak için, noktalamaktır. Nakt 

ise: İ'rab/hareke için kelimedeki harfiere nokta koymaktır. Bu sebeple, 

Mushafta harfler için siyah, hareke için renkli (kırmızı, sarı vs.) 

noktalar kullanılmıştır91 • 

İlk Mushafta, i 'rab alrmetleri olmadığı gibi, harfleri birbirinden 

ayıran noktalama işaretleri de yoktu. Kur'an-ı Kerim'de ilk 

noktalanan harfler ya ve ta harfleriydi. Çünkü Peygamberimiz Hz. 

Muhammed (s.a.v.): "Ya ve ta da ihtilaf ettiğiniz zaman ya ile 

89 Hamidullah, Kur 'an-ı Kerim Tarihi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1993, s. 5 I -52 ve a.g.m., s. 
99-100. 

90 Nokta konusunda geniş bilgi için bkz. Yılmaz, Abdulkadir, Hat Sanatında Satır Sistemi 
(Sülüs, Nesih, Ta 'lfk, Rik'a}, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum 1996, s. 56-64. 

91 ed-Diini, el-Muhkem, s. 43. · 
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yazınız"92 talimatını vermiştir. Bazı sahabeler bunda bir beis görmemiş 

ve bu bir nurdur93 deınişlerdir. İlk zamanlar Kur 'an-ı Kerim her türlü 

işaretten tecrid edilmiş9\ sonra ayetlerin sonlarına noktalar koyulmuş, 

daha sonra fevdtih (başlangıçlar) ve hevdtimler (bitişler) ihdas/icad 

edilmiştir. Bazıları önce nokta, sonra tahmfs95
, sonra da ta 'şir96 

konuldu97 demiştir. 

Hall! b. Ahmed' e göre noktalı harfler: Bd ( y ) , ta ( u), sa 

( .!ı ) , cim ( ~ ) , ha ( t ) , zdl ( ::ı ) , şin ( tY ) , ddd ( u-0 ) 

dır. 

Fa ( ı......iı ) harfi ayrı yazıldığında noktasız, bitişik yazıldığında 

üzerine bir nokta konulurdu. 

Ktif ( J ) bitişik yazıldığında bazıları altına bir nokta, bazıları 

da üzerine iki nokta koymuştur. Ayrı yazıldığında ise nokta 

konmamıştır. Çünkü onun şekli vdv'dan ( .J ) büyüktür, iltibas 1 

karışıklık olmaz. 

Kaf ( ~ ) harfine nokta konulmaz, çünkü o, dal ve zdl 

harflerinden daha büyüktür. 

Lam ( J ) harfi noktalanmamış; çünkü ona benzeyen bir harf 

yoktur. 

92 İbnü'l· Esir, İzzüddin Ebü'l- Hasan Ali b. Ebi'l-Kerem, Üsdü '/- (Jiibe fi Ma 'rifeti 's-
Sahôbe, Tahran 1280 hş, I, 193. 

93 ed-Dani, el-Muhkem, s. 35; el- Kalkaşendi, a.g.e., III, 147. 
94 es-Sicistani, a.g.e., s. 137-141. 
95 Kur 'an-ı Kerim' de her beş ayetten sonra bir alarnet koymak. 
96 Kur 'an-ı Kerim' de her on ayetten sonra bir alarnet koymak. 
97 ed-Dani, el-Muhkem, s. 2-3. 
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Mim ( r ) harfi noktalanmamış; çünkü ona da benzeyen bir harf 

yoktur. 

Nun ( 0 ) bii, ta, sa gibi harfiere benzernemesi için vasıl/bitişik 

halinde noktalanmış; ayrı yazılınca iltibas/karışıklık olmadığı ıçın 

noktalanmamıştır. Çünkü bu harf ra ve za'dan büyüktür. 

Vav ( J ) harfinde de nokta yoktur. Çünkü o, ktif ( J ) 
harfinden küçüktür. 

Ha (c) harfi de herhangi bir harfe benzemediği için noktasızdıf. 

Lam-el if( 'i) iki harftir ve onların hiç birinde nokta yoktur. 

Ya ( ı.S .. ) harfi bitişik yazılınca karışıklığa sebep olmaması için 

noktalı, ayrı yazılınca noktasızdır98• 

İmam Halll dışındaki diğer alimler ise harfleri 28 harf kabul 

etmiş ve dört gruba ayırmışlardır. 

1. grup altı harftir ve diğerlerinden ayırmak için noktaya ihtiyaç 

yoktur. Bunlar: Elif, ktif, tam, mim, vav ve ha ( c ) harfleridir. 

2. grup yedi harftir ve karışabilir bu sebeple noktasızdır. Bunlar: 

Ha ( c ) , dal, ra, sin, sad, ta (J-:~ ) ve ayın harfleridir. 

3. grup on bir harftir ve diğerleriyle karışabilir, noktalıdırlar. 

Bunlar: Bii, ta , sa ( ..:ı ), cfm , ha ( t ), zal , za, şin , dad, za ( .l:ı ) 

ve gayın harfleridir. 

4. grup dört harftir. Herhangi bir harfle bitişmeyince noktasız, 

bitişince noktalıdırlar. Bunlar: Fa, ktif, nun ve ya harfleridir. 

98 ed-Dfuıi, el-Muhkem , s. 35-36. 
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Böylece birbirine karışahilen 15 noktalı harf vardır. Sekizi 

üstten bir noktalı, ikisi üstten iki noktalı, ikisi üstten üç noktalı, ikisi 

alttan bir noktalı, bir tane de alttan iki noktalıdır99• 

Ehl-i meşrik ve ehl-i m ağri b fa ve ktif harflerini ayırmak için 

farklı metot uygulamışlardır. Ehl-i meşrik, fa harfinin üzerine bir, ktif 

harfi üzerine iki nokta; ehl-i mağrib ise, fa harfinin altına bir, ktif 

harfinin üstüne bir nokta koymuşlardır100 • 

Nokta Sayısı ve Yerlerinin Hikıneti 

Ba, ta , sa harfleri birinci, ikinci ve üçüncü sırada oldukları için 

bir, iki ve üç nokta ile noktalanmışlardır. Ba harfinin altına konulması 

harfi cer olması ( arneli ile lafzı arasındaki ilişki ) sebebiyledir. 

Cim harfi, telaffuzu sebebiyle noktası alta; ha ( t ), zal, za 

(j) , za (.ldı ), dad ( ua) vegayın harfleri ise telaffuzları sebebiyle 

noktaları üste konulmuştur. 

Şin harfine üç nokta konması üç harf suretinde olmasındandır. 

Çift harfler arasında noktası en çok olan olduğu için noktaları 

telaffuzuna göre alta değil de üste konulmuştur. 

Fa ve ktif harflerinin noktaları da, birbirinden ayırmak için 

telaffuzianna uygun olarak üstten konulmuştur. Ehl-i mağrib ise, fa 

harfinin noktasını alta koymuştur. Çünkü o, harfi cerdir101
• 

Mühmel (Noktasız) Harfler ve işaretleri 

Arap yazısında noktasız harfiere hurüf-ı mühmele denir. Bunlar: 

99 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 36-37. 
100 ed-Dani, el-Muhkem, s. 37. 
101 ed-Dan!, el-Muhkem, s. 37-41. 
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(Y' -A'J' f''J'~' t' .b,ua,(.)-'l '.J'j'C'I) 
harfleri dir. 

Şeklen benzeyen harfleri birbirinden ayırmak için noktalar 

kullanıldığı gibi, dalgınlık ve ihmal sebebiyle meydana gelecek 

yanlışlıkları önlemek için, mühmel harflerin çoğuna işaretierin 

konulduğunu görüyoruz. Mesela102
: 

Ha ( c ) harfi'nin altına küçük bir ha < c ) veya ( c ' > ) 

işaretleri, 

Ddl harflerinin altına bir nokta, 

Ra ( .) ) ve sin harfi ( (.)-ll ) üzerine ~ veya v işareti, bazen 

de rd'nın altına bir nokta, 

Sad harfi 'nin( ua ) altına, harfin küçük veya kısaltılmış şekli 

{ .......:ıı ) veya şu işaretler o 

altına bir nokta, 

yahut üstüne ~ işareti, bazen de 

Td'nın (.b) altına harlin küçük şekli ( ..6 ), bazen de bir nokta, 

Ayın'ın ( t ) altına harfin küçüğü ( t ) veya kısaltılmış şekli ~ 

konulmuştur. 

Ktif ( 1:1 ) harfi sola meyilli oluşuyla tam harfinden farklı 

olmasına rağmen üzerine küçük bir ~ koyulmuştur. Kısa zaman içinde 

bu işaret düz bir hat (keşide) halini almıştır. Daha sonraları kd/harfi 

tek başına yazıldığı veya kelime sonuna geldiğinde, bu işaret daha da 

102 Geniş bilgi için bkz. Çetin, "İslfun Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi", s. 19-20. 
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küçülerek, harfin ortasında hemzeye benzer bir şekil almıştır. 

Hii ( o ) harfinin kelime sonunda yazıldığında, noktası 

unutulmuş kapalı tii ( rı ~ L ) zannedilmemesi için altına küçük bir o 

konulduğu görülür. 

Ayrıca hemze (okunan elif harfi), hemze-i kat'i (her zaman 

okunan) olduğu zaman, üzerine ayın harfi konularak 103 hemze-i kat 'i 

olduğu gösterilmiştir. 

Zamanla sin harfi'nin ( ı..J-'1 ) altına sin'in kısaltılmış şekli 

(-.u ) ve mim harfi'nin altına da küçük bir mim harfi ( ~ ) konulmuş, 

ha (c ) harfi'nin altına konulan ( >) işaret de terk edilmiştir. 

Günümüzde ise, harfler ve harekeler tamamen belirginleştiği 

ıçın okuma hususunda hiç bir problem kalmamıştır. Bu sebeple 

işaretlerden bazıları terkedilmiş, kullanılanlar ise, birer tezyini unsur 

olarak kullanılmaktadır. 

SONUÇ 

İslam tarihinde, hareke ve noktaların kullanılmasına ilk olarak 

Mushajlarda başlanmıştır. Bunlar, aynı zamanda hüsn-i hat sanatının 

ilk numuneleri sayılırlar. İbtidai şekilde başlayan bu noktalama, tarihi 

seyri içinde gelişerek bugünkü mükemmel formlara ulaşmıştır. İlk 

zamanlar her türlü asli ve tezyini unsurlardan korunmuş olan Kur 'lin-ı 

Kerfm, daha sonraları ortaya çıkan ihtiyaca binaen harekelenmiş, 

noktalanmış ve vakıf işaretleri gibi alametler konulmuştur. Bu 

103 Muhammad Zayi d Muhammed Yusuf, Tarfhu Kitabeti 'l-Mushafi 'ş-Şerif, Ci d de 1992, s. 
82. 
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işaretierin her birinin satır içerisinde kendine ait bir yeri ve manası 

vardı. Ancak, zamanla gelişerek en güzel estetik şekillerini almış olan 

bu işaretierin bir kısmı asli özelliğini korurken bir kısmı ise, tezyln'i 

unsur hüviyetini kazanmıştır. Tezyinl makamda kullanılan alametler, 

zamanla asil yerlerine değil de satır içinde ihtiyaç görülen yerlere 

bütünlüğü sağlayan, mekan dolduran bir öge olarak konulmuştur. 

(Sami Efendi'nin celi sülüs yazılarında kullandığı mükemmel hareke 

ve tezyin işaretleri. Bkz. Yazır, a.g.e., III, 365.) 




