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Dua ile baþlar
Elifbamýz...
Ne zaman elimize bir Elifba alsak hep þu dua ile
karþýlaþýrýz: “Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir
vela tuassir Rabbi temmim bil hayr. “
Bu duanýn anlamý þudur: “Ey Rabbim iþimi
kolaylaþtýr, zorlaþtýrma ve hayýrlý bir sonuca erdir.”
Baþlama duamýzýn anlamýný da öðrendikten sonra
yapacaðýmýz bir þey daha kalýyor. O da Elifbamýzýn ilk
harfini okumaya ve öðrenmeye baþlamadan önce bu
duayý yapmak. Tabii ki önce her güzel iþimizde olduðu
gibi “Besmele” çekmeyi de unutmuyoruz.
Kur’an öðrenmek için ne zaman Elifba’yý açýp
okumaya ve Kur’an harflerini öðrenmeye baþlasak
karþýmýza Peygamberimizin (sas) þu sözü de çýkacaktýr:
“Sizin en hayýrlýnýz, Kur’an-ý Kerim’i öðrenen ve
baþkalarýna öðretendir.”
Yine Peygamber Efendimizin bir sözü daha vardýr ki,
bu da anne ve babalarýmýzý Kur’an’ý öðretme
konusunda teþvik etmekte ve müjde vermektedir:
“Çocuklarýna Kur’an öðreten anne-babaya cennette taç
giydirilir.”
Ayrýca kutsal kitabýmýz Kur’an-ý Kerim de bize þunu
emreder: “Seni yaratan Rabb’inin adýyla oku!”
Bismillah diyelim ve alfabemize baþlayalým!
13 HAZÝRAN 2003 CUMA
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harfler

resimli
ELÝFBA
KARDEÞLERE

Bu resimli
elifbamýz
Küçük kardeþler
için hazýrlandý.
Kur’an harflerini
öðreten bu
çalýþmayý
dergimizin orta
sayfasýndan
çekip
alabilirsiniz.

Kur’an-ý Kerim
Elifbasý’nda
28 harf vardýr!
Kur’an-ý Kerim alfabesinin birbirinden güzel
28 harfi var.
Bu harfler, “Elif” harfiyle baþlar, “Ye” harfiyle
biter. Bu harflerin Türkçede kullandýðýmýz
harflerden farklý bir özelliði vardýr. Bu harfler
saðdan sola doðru yazýlýr ve yine
saðdan sola doðru okunurlar.

Lâmelif:
Lâm ile Elif’in birleþmesidir
Lâmelif, Lâm ve Elif harfinin yanyana gelmesiyle
oluþur. Bu da bizlere yazarken ve okurken
kolaylýklar saðlar. Onun için Lamelif harfini de
Kur’an harflerinden biri sayarýz.
2 arkadaþým
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Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur’an harflerini ve yazýlýþlarýný yukarýdaki tabloda bulabilirsiniz. Lütfen harfleri iyice tanýmak
için defalarca sesli olarak okuyunuz. Harflerin Türkçe yazýlýþlarý için bir sonraki sayfaya
bakabilirsiniz.
13 HAZÝRAN 2003 CUMA
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“Seni yaratan Rabb’inin adýyla oku!”
(Alâk Suresi, 1. ayet)
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Kur’an harfleri 28 tanedir. Bunlardan 7’si kalýn, 21’i de ince okunurlar. Kýrmýzý renkle
belirtilmiþ harfler kalýn okunan harflerdir. Ayrýca harflerin isimlerini de bu tablodan
öðrenebilirsiniz.
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“Kur’an okuyunuz. Zira Kur’an, kýyamet gününde
okuyanlarýn karþýsýna þefaatçi (Allah’ýn affetmesi için
vesile) olarak çýkar. ”
Hadis-i Þerif

Kur’an harflerinin karýþýk bir þekilde yazýlýþlarýný yukarýdaki tabloda bulabilirsiniz. Lütfen
harfleri yan taraftaki tabloya bakmadan okumaya ve iyice tanýmaya çalýþýn.

13 HAZÝRAN 2003 CUMA

arkadaþým 5

okunuþlar

“Sizin en hayýrlýnýz,
Kur’an-ý Kerim’i
öðrenen ve
baþkalarýna
öðretendir.”
Hz. Muhammed (sas)

Kur’an harflerinin
okunuþlarýný
öðrenelim!
Bütün dünya dilleri içinde, okunmasý en kolay
kitap hiç þüphesiz Kur’an’dýr. Kur’an’ýn kendine
has bir dili ve alfabesi vardýr. Biz buna “Kur’an
Alfabesi” diyoruz.
Kur’an harflerini öðrenmek ve yazmak çok
kolaydýr. Zor olan bu harflerin telaffuzu, aðýzdan
çýkýþ þeklidir.
Kur’an harflerini öðrenmek ve Kur’an’ý
okuyabilmek için bu harflerin Türkçe
alfabesindeki karþýlýklarýný ve okunuþ þekillerini
de bilmemiz gerekmektedir. Çünkü; Kur’an
harflerinden bazýlarýnýn okunuþ þekilleri ve
sesleri, Türkçedekinden farklýdýr. Hatta bu
harfler içinde, Türkçede sesi bulunmayanlar ve
Türkçe alfabede olmayan harfler de vardýr.
Onun için biz Kur’an harflerini, mümkün
olduðu kadar, aðzýmýzdan çýkýþlarýna (mahrece)
göre iþaret ederek açýklamaya çalýþacaðýz.
Ýþte tek tek Kur’an harflerinin okunuþlarý:
6 arkadaþým
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Kur’an harflerinin aðzýmýzdan çýkýþ
þekillerinin öðrenilmesi çok önemlidir!
(
) = Elif, Hemze:
Harekesine göre deðer kazanan, deðiþik þekillerde okunan
bir harftir. Bu harf harekesine göre “e, a, i, u, en, an, in, un”
þeklinde okunur. Harekesiz durumlarda kendinden önce
gelen harfi okuttuðu gibi bazý hallerde de okunmaz. Göðse
bitiþik yerden çýkar. Ýnce ve açýkça okumayý saðlar. Bu
harfin bir diðer þekli de “Hemze” ( )’dir.
(
) = Be:
Ýki dudaðýn kuvvetlice kapanmasý ile okunur. Türkçedeki
“b” harfi gibidir. Ýnce, aþikar ve açýk okunur.
(
) = Te:
Bu harf, dil ucunun, üst ön diþlerin etlerine
dokundurulmasý suretiyle çýkarýlýr. Türkçedeki “t” harfi
gibidir.
(
) = Se:
Dil ucunu, yukarý yüzüyle, üst diþlerin baþlarýndan biraz
dýþarý çýkarmak suretiyle söylenir. Çok yumuþak ve peltekçe
söylenen “se” gibi okunur. Peltek se sesini veren bu harf,
Türkçede yoktur. Ýngilizcedeki “Bath” kelimesinin
sonundaki “th”nin okunuþu gibidir.
(
) = Cim:
Türkçedeki “c” harfi gibidir. Bu harf, dil ortasýný üst
damaða kuvvetlice dayatýp çekmek suretiyle okunur.
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(
) = Ha:
“Ha” sesi boðaz ortasýndan çýkarýlýr. Boðaz hiç sýkýlmadan
ve kalýn “Ha”yý andýrýr bir þekilde okunmalýdýr. Bu harf,
“Hamdi” kelimesindeki “Ha” hecesinin okunuþu gibi
okunmalýdýr.
(
) = Hý:
Türkçede karþýlýðý olmayan bu harf, boðazýn aðza en yakýn
kýsmýndan, boðazý hýrýldatarak çýkarýlýr. Bu harf daima
kalýn okunur. (Almancadaki “Bach” kelimesinin sonundaki
“ch”nin okunuþu gibi.)
(
) = Dal:
Türçedeki “d” harfi gibi, dil ucu ile üst ön diþlerin
diplerinden çýkar. Farklý yaný ise daima ince ve þiddetli
okunmasýdýr.
(
) = Zel:
Çok yumuþak “z”ye benzeyen bir harftir. Türkçede yoktur.
Dil ucu ile üst ön diþlerin uçlarýndan çýkarýlýr ve peltekçe
okunmaya özen gösterilmelidir. Daima ince ve yumuþak
seslidir. (Ýngilizcedeki “The” kelimesinin okunuþu gibi.)
(
) = Rý:
Türkçedeki “r” harfi gibidir. Dil ucunun geriye doðru
kývrýlarak üst damaða sertçe dokunmasýyla çýkarýlýr. Bu
harf bazen ince, bazen de kalýn okunur.
(
) = Ze:
Dilimizdeki “z” harfi gibidir. Dil ucunun ön diþlerin
uçlarýna dokunmasýyla okunur. Ýnce bir harftir.
(
) = Sin:
Dilimizdeki “s” harfi gibidir. Daima ince okunur ve dilin ön
diþlerin baþlarýna yakýnlaþmasýyla çýkarýlýr.
(
) = Þýn:
Dilimizdeki “þ” harfi gibidir. Ýnce ve yumuþak bir harftir. Dil
ortasýnýn üst damaða dayanmasýyla çýkar.
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(
) = Sad:
Türkçedeki kalýn “s” harfi gibi okunan bu harf, daima kalýn
okunur ve dilin ucuyla ön diþlerin yarýsýndan çýkarýlýr. (Sarý
kelimesindeki “s” harfi gibi kalýn okunur.)
(
) = Dad:
Bu harf Türkçede yoktur. Dilin sað veya sol veyahut da her
iki yanýnýn üst azý diþlerine dokunmasýyla çýkarýlýr. Aðýz pek
açýlmamalý ve arý výzýltýsýný andýrýr bir þekilde okunmalýdýr.
Daima kalýn okunur. (Dalâlet ve Darphane kelimelerindeki
“d” harfinin okunuþu gibi.)
(
) = Tý:
Dilimizde kalýn “t” harfini andýrýr. Daima kalýn okunur ve dil
ucuyla üst ön diþlerin arkasýndan þiddetli bir sesle çýkarýlýr.
(Tayyâre ve Tarým kelimelerindeki “t” harfinin okunuþu gibi.)
(
) = Zý:
Dilimizde kalýn “z” harfini andýrýr. Daima kalýn okunur ve
dil ucunun ön diþlerin arkasýndan biraz dýþarýya doðru
çýkarýlmasý ve diþlerin dil ucuna hafifçe dokundurulmasýyla
çýkarýlýr. (Zannetmek kelimesindeki “z” harfi gibi okunur.)
(
) = ‘Ayn:
Bu harf Türkçede yoktur. Boðaz ortasýndan boðazý hafif
sýkarak çýkarýlan çatlak bir sestir. Ýnce okunur.
(
) = Ðayn:
Türkçedeki “ð” harfine benzemekle beraber daima kalýn
okunur. Ga sesine karþýlýk gelen bu harf, boðaz önünden
çýkar ve yumuþak bir ses verir.
(
) = Fe:
Türkçedeki “f” harfi gibi üst ön diþlerin ucuyla, alt dudaðýn
içinden çýkarýlýr. Daima ince okunan bir harftir.
(
) = Kaf:
Dil kökünün damaða dayanmasýyla çýkar. Daima kalýn
okunur. (Kul kelimesindeki “k” harfi gibi.)
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(
) = Kef:
Bu harfi, dilimizdeki ince “k” harfine benzetebiliriz. Yine de
biraz kalýn okunmalýdýr. Kaf’ýn çýktýðý yerden biraz önde, dil
ortasýna doðru okunur. Mesela, Keser kelimesindeki “k” gibi.
(
) = Lâm:
Dil ucuyla, üst ön diþlerin etlerinden çýkar. Türkçedeki “L”
harfine benzemektedir.
(
) = Mim:
Ýki dudaðýn hafiçe kapatýlmasýyla çýkar. Dilimizdeki “m”
harfi gibidir. Daima ince ve genizden gelen bir sesle okunur.
(
) = Nun:
Türkçedeki “n” harfi gibi dilin ucuyla, üst ön diþ etlerinden
çýkar.
(
) = Vav:
Türkçedeki “u” sesini çýkarýyor gibi dudaklarýmýzý birbirine
dokundurmadan büzerek çýkarýrýz. “Vazo” kelimesindeki
“va” hecesi gibi.
(
) = He:
Hemze gibi boðazýn dibinden çýkar. Türkçedeki “h” gibidir.
(Heves ve Hüner kelimelerinde olduðu gibi.)
(
) = Lâmelif:
Lâm harfi ile Elif harfinin birleþmiþ þeklidir.
(
) = Ye:
Türkçedeki “y” harfi gibi dilin ucuyla damaðýn üst kýsmý
birleþtirilerek çýkarýlýr ve daima ince okunur.
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Elifba Tekerlemesi
Elif deðnek gibi.
Be börek gibi; Te de ona benzer, Se de ona benzer.
Cim’in karný yarýk; Ha da ona benzer, Hý da ona benzer.
Dal semer kaþlý; Zel de ona benzer.
Rý ay gibi; Ze de ona benzer.
Sin üç diþli, Þýn da ona benzer.
Sad deve dudaklý, Dad da ona benzer.
Tý tavþan kulaklý, Zý da ona benzer.
‘Ayn aðzý açýk, Ðayn da ona benzer.
Fe kuzu baþlý, Kaf da ona benzer.
Kef eðri büðrü.
Lâm çengel gibi.
Mim topuz gibi.
Nun çanak gibi.
Vav bir gözlü.
He iki gözlü.
Lâmelif-Ye yatar orak gibi.

illüstrasyon: Yavuz Turhan

anonim
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yazýlýþlar

Rabbimiz Allah
(celle celâluhu),
Peygamberimiz
Hz. Muhammed
Efendimize
(sallalahu aleyhi ve
sellem) ilminden bir

nur olan Kur’aný
bizler için indirdi.
Kur’an’ýn her ayeti
ve suresi bizlere
iyilik yapmayý,
kötülükten,
þeytandan ve
nefsimizin
isteklerinden
kaçmayý öðütler.
Kur’an bizim
yeryüzünde
okumamýz gereken
ilk kitap olmasýyla
birlikte kitaplarýn
en yücesidir.
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Baþta, ortada,
sonda harflerin
yazýlýþlarý nasýldýr?
Kur’an harfleri, “tek baþlarýna, baþta, ortada ve
sonda” olmak üzere dört þekilde yazýlýrlar. Bu
harfler baþta, ortada ve sonda kendilerinden
önce ve sonra gelen harflerle bitiþirler. Bu
harflerden yalnýzca altý tanesi
(

)

baþta ve ortada kendilerinden sonra gelen
harflerle bitiþik yazýlmazlar. Bu altý harf yalnýzca
sonda bulunurlarsa kendilerinden önce gelen
harfle bitiþik yazýlabilirler.
Bu bilgiyi de öðrendikten sonra, alfabemizdeki
bütün harflerin tek baþlarýna yazýlýþlarýyla,
baþta-ortada-sonda yazýlýþlarýný ayrý ayrý görmek
için yandaki sayfayý iyice incelememiz ve bu
halleriyle de harfleri tanýmamýz gerekiyor.
Böylece Kur’an ayetlerini okurken kelimelerin
içinde farklý þekiller almýþ ve diðer harflerle
bitiþmiþ olsa da, harfleri tek tek tanýma ve doðru
bir þekilde okuma imkanýmýz olacaktýr.

