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neminin son derece hoþ, asil ve zarif bir
ses olmasýna raðmen Arapça kelimelerde
az yer almasý Araplar’ca geç keþfedilmesi,
diðer seslerle fonetik uyuþmazlýðý ve ince-
peltek “zâl”in (c) onun yerine ikame edil-
mesi gibi sebeplere dayandýrýlmaktadýr
(Hasan Abbas, s. 125-126).

Halîl b. Ahmed ve Sîbeveyhi ile kadîm
kýraat ve tecvid âlimlerine göre sâ (�) ve
zâl () ile birlikte “zâ”nýn mahreci dil ucu
ile ön diþ uçlarý arasýdýr (el-¥urûf ve’l-ede-
vât, s. 79; el-Kitâb, IV, 433). Ýbn Cinnî de bu
konuda onlara uymuþtur (Sýrru ½ýnâ£ati’l-
i£râb, I, 47). Ýbn Sînâ “zâ”nýn mahrecinin
sâ ile “zâl”dan önce geldiðini, “zâ”nýn,
mahreç sahasýný paylaþtýðý bu iki harfe gö-
re üst ön diþlerin ve dilin tam ucundan de-
ðil az gerisinden çýktýðýný ifade etmiþ, ay-
rýca “zâ”nýn telaffuzunda hava hapsinin
tam olmadýðýný, iþmâma (sükûndan son-
ra dudaklarý yumma) benzer bir hapsin söz
konusu edilebileceðini belirtmiþtir (MeÅâ-
ricü’l-¼urûf, s. 18, 40). Halîl, Sîbeveyhi ve
Ýbn Cinnî’ye göre zâ gibi cehr sýfatýna sa-
hip harflerin telaffuzunda dilin mahrece
dayanmasý tam olduðundan soluk akýþý ke-
silir, dayanma bitince de ses akýþý gerçek-
leþir. Bu dilciler “zâ”nýn rihve sýfatý gereði
istendiðinde ses akýþýnýn olabileceðini ifa-
de etmiþlerdir. Kalýn harfler ،� ،� ،� ،�)
(� ،� ،� isti‘lâ sýfatýndan dolayý dilin üst
damaða doðru yükselme hareketiyle mey-
dana gelir. Bunlardan “� ،� ،� ،�” harf-
lerinde ise yükselmenin yanýnda ýtbâk (ka-
lýnlýk) sýfatý gereði dilin üst damaða doðru
kapaklanmasýyla daha kalýn bir ses oluþu-
muna imkân verildiðinden bu dört harf en
kalýn nitelikli fonemlerdir. Ýbrâhim Enîs ve
Mahmûd es-Sa‘rân gibi çaðdaþ dilciler bu
dört harfin, dil ucu ve üst ön diþ etleriyle
dil kökü ve hizasýndaki üst damak olarak
iki mahreç sahasýnýn bulunduðunu, dil ucu
üst ön diþ etlerine dayanýrken ayný anda

dil kökünün de hizasýndaki üst damaða
doðru kalktýðýný ve dil ortasýnýn derin-çu-
kur (muka‘‘ar) bir hal aldýðýný belirtir. Çað-
daþ dilcilerin bu görüþünü, Radýyyüddin el-
Esterâbâdî’nin damaðýn dil üzerinde ta-
bak gibi bir konumda bulunduðu, tecvid
âlimi ve Beyânü cühdi’l-mušýl sahibi Sa-
çaklýzâde Mehmed Efendi’nin ise dilin ka-
visli bir hal aldýðý þeklindeki açýklamalarý
teyit etmektedir (Ganim Kaddûrî, ed-Dirâ-
sât, s. 288-289). “Zâ”yý “zâl”dan ayýran þey
“zâ”daki ýtbâk sýfatýdýr. Çünkü her iki harf
çýkma yerlerinin yumuþak-sýzýcý-peltek ses
kalitesi bakýmýndan benzeþir. Ayrýca “�”
ile “�” isti‘lâ ve ýtbâk sýfatlarýna sahip ka-
lýn harfler olarak eskiden beri birbiriyle en
çok karýþtýrýlan fonemlerdendir. “Dâd”ýn
telaffuzunun biraz uzatýlmasý onu “zâ”dan
ayýran bir nitelik (istitâle) diye belirtilirse
de iki ses yine de kadîm zamanlardan iti-
baren birbiriyle karýþtýrýlmýþtýr. Nitekim
bir kiþi Hz. Ömer’e “çaby”ý (ceylan) kaste-
derek “Daby’dan kurban olur mu?” diye
sormuþ, O da, “Þunu çaby desen ne olur?”
deyince o kiþi de “Bu bizim lehçemiz” di-
ye cevap vermiþtir. Bunun üzerine Hz.
Ömer, “Hiçbir yaban hayvaný kurban ol-
maz” demiþtir (Ganim Kaddûrî el-Hamed,
ed-Dirâsât, s. 266). V. (XI.) yüzyýl kýraat
âlimlerinden Abdülvehhâb el-Kurtubî ken-
di zamanýndaki kurrânýn çoðunun “dâd”ý
zâ mahrecinden çýkardýðýný ifade eder (el-
Muva²²a¼, s. 114).

Birçok lehçede dâd daha zarif bir ses
olan zâ sesiyle telaffuz edildiðinden bu iki
harfin fonetik farklarýnýn belirlenmesi ve-
ya gerek Arap dilinde gerekse Kur’an’da
bunlarý içeren kelimelerin ayýrt edilmesi
amacýyla kýraat ve dil âlimleri tarafýndan
birer lugat risâlesi olarak seksenden faz-
la kitapçýk kaleme alýnmýþtýr. Sadece Ýbn
Mâlik et-Tâî Urcûze fi’Š-Šâd ve’¾-¾âß,
el-Farš beyne’Š-Šâd ma£a’¾-¾âß, el-Ý£ti-
²âd fi’l-farš beyne’¾-¾âß ve’Š-Šâd, el-
i£timâd fî ne¾âßiri’¾-¾âß ve’Š-Šâd, el-Ýr-
þâd fi’l-farš beyne’¾-¾âß ve’Š-Šâd gibi
çok sayýda risâle yazmýþtýr. Ýbn Kuteybe’-
ye (ö. 276/889) nisbet edilen Kitâbü’Š-
™âd ve’¾-¾âß, Kitâbü’l-Farš beyne’Š-
Šâd ve’¾-¾âß gibi risâlelerle baþlayan bu
literatür faaliyeti modern zamanlara ka-
dar devam etmiþ, Muhammed b. Ahmed
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Arap alfabesinin
on yedinci harfi.˜ ™

Ebced sisteminin yirmi yedinci harfi ola-
rak sayý deðeri 900’dür. Nabat alfabesi-
nin yirmi iki harfine eklenen ve “revâdif”
adý verilen Arap diline has altý fonemden
(þ p c ç z g) biridir. Yazýlýþý bir nokta ile “�”-
dan ayrýldýðý için “tâ-i mu‘ceme / çâ-i mu‘-
ceme” adlarýyla da anýlýr. Konuþma dilin-
de “zý” olarak söylenir. Halîl b. Ahmed zâ’
kelimesinin “pörsümüþ kadýn memesi” an-
lamýna geldiðini kaydeder (el-¥urûf, s. 30).
Islýklýlardan yumuþak-kalýn ç fonemi, Leys
b. Muzaffer’in Halîl b. Ahmed’den naklet-
tiðine göre yalnýz Arap diline has bir harf-
tir (Lisânü’l-£Arab, “zâ,” md.). Bununla bir-
likte Arapça’da da çok az kelime birleþi-
minde yer alýr. C. Brockelmann, ana Sâmî
dilinde diþler arasý kalýn sâ foneminin kla-
sik Arapça’da diþ gerisi fonemi halini al-
masý sonucunda ç sesinin oluþtuðunu be-
lirtir (Précis de linguistique, s. 71-72). Sâmî
dillerde bulunan yumuþak dâd (ç) ve zâ
(z) fonemleri dil gerisinin üst diþ etlerine
doðru yükseltilerek hemzeli bir telaffuzla
çýkarýlýr ve ilki boðuk (hems), ikincisi açýk
(cehr) bir ses kalitesine sahiptir. Ana Sâ-
mî dilinde ve kadîm Arapça’da diþler ara-
sýndan hava sýzmasýyla meydana gelen ýs-
lýklý diþ fonemlerinden olan dâd ve zâ ka-
lýn seslerden olarak bazý bedevî lehçelerin-
de aslî telaffuzlarýný korumuþtur. Bu iki
ses, kadîm Arapça’da arka diþ seslerine
dönüþerek biri zâ yumuþak-açýk, diðeri
sert-boðuk ses deðerlerine sahip olmuþ-
tur (a.mlf., Fýšhü’l-lu³åti’s-Sâmiyye, s. 39,
49-50). H. Zimmern, Arap dilindeki zâ fo-
neminin Ârâmîce’de tâ (t), eski Ârâmîce
yazýtlarda ayrýca sâd (s), Ýbrânîce, Akkad-
ca ve Habeþçe’de de sâd þeklinde görül-
düðünü belirtir (Vergleichende Gramma-
tik, s. 50). Günümüzdeki Arap lehçeleri-
nin çoðunda zâ telaffuzu dâd telaffuzuy-
la aynîleþmiþtir ve birçok lehçede zâ fone-
mi “�–�” veya “�–�” arasý bir sese dö-
nüþmüþtür. Zâ fonemi Irak lehçeleriyle
Suriye Deyrizor lehçelerinde “�” fonemi
“�” þeklinde telaffuz edilmektedir. Zâ fo-
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tiâl” kalýbýna intikal edince kalýn ses uyu-
mu gereði, “�” nin “�” veya “�”ya dönüþ-
mesi gerekir, “א��� / ��Àא� ← ���א� ← ���”
gibi. Yine ilk harfi “�” olan bir fiil “tefâ‘a-
le, tefa“ale, tefa‘lele” kalýplarýna aktarý-
lýnca baþtaki “�”nin “�”ya dönüþerek çift-
lenmesi ve þeddelenmesi, sakin harfle baþ-
lanamayacaðý için de baþ tarafa hemze-i
vasýl eklenmesi câiz olur ve fiilin muzâri
kipinde de bu dönüþüm geçerli sayýlýr:
←א���“ ���← ����← ���” gibi. Zâ fonemi,
baþta dâd olmak üzere “� ،� ،� ،� ، ،� ، ”
fonemleriyle lugavî deðiþim ve dönüþü-
me girerek ayný ya da yakýn anlamda bir-
çok kelimenin oluþmasýna imkân vermiþ-
tir: ç / d: feyç / feyd (ölmek); ç / c: .açç /
.acc (ýsýrmak), karç / karc (övmek); ç / z:
vakç / vakz (öldürmek); ç / t: meþaç / me-
þat (el sertleþmek) gibi. Zâ fonemi sesin-
deki hoþluk ve zariflikle kalýnlýðýn bir yansý-
masý olarak dahil olduðu fiillerin anlamý-
na azamet, parlaklýk, þýklýk, sertlik gibi mâ-
nalar yükler (Hasan Abbas, s. 123-126).
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Osmanlýlar’da yönetici, askerî görevli
ve subay anlamýnda bir unvan.

˜ ™

Sözlükte, “tutan, zapturapt altýna alan,
yöneten kimse” anlamýna gelir. Daha zi-
yade askerî bir unvan olarak kullanýlmýþ,
zâbitân þeklinde çoðulu da yapýlmýþtýr. Ev-
kaf zâbiti, vilâyet zâbiti vb. örneklerde gö-
rüldüðü gibi zâbitler, genellikle bir iþin ya-
pýlmasýný veya bir yerin denetlenmesini be-
lirten görev yeriyle birlikte anýlmýþtýr. Fars-
ça’da “tahsildar” anlamýndaki kelimenin
Osmanlý döneminde “zâbit-i mahsûl” ter-
kibinde hemen hemen ayný mânada kul-
lanýldýðý da görülür. Nitekim XVI. asrýn ilk
çeyreðinde Taþoz adasý reâyâ kanunnâ-
mesinde âmil yerine zâbit unvanýna rast-
lanýr (Akgündüz, III, 404). Bununla bera-
ber “kapýkulu zâbitleri, yeniçeri serdar ve
zâbitleri, rüesâ-i asker ve zâbitler, vüze-
râ, ümerâ, â`yan vesair zâbitler” örnekle-
rinde olduðu gibi XVII. yüzyýldan itibaren
bu unvan daha ziyade ordu subaylarý için
kullanýlmýþtýr. Yeniçeri aðasý dýþýndaki su-
baylara bölük zâbitleri, diðer kapýkulu ocak-
larýnýn kumandanlarýna ise topçu zâbitle-
ri, top arabacý zâbitleri, humbaracý zâbit-
leri, süvari zâbitleri denilmekteydi. Naîmâ
XVII. yüzyýlýn ortalarýnda, “Her asker taife-
sinin birkaç mertebe zâbitleri olur. A‘lâ
ve ednâyý zaptederek vara vara cümlenin
zabturabtý bir baþbuða müntehî olmak
tedbîr-i saltanat ve tertîb-i cüyûþ kanun-
larýndan bir kaide-i mühimmedir” der ve
Yeniçeri Ocaðý’nda her odanýn kýdemlileri-
nin diðer erler için zâbit konumunda bu-
lunduðunu bildirir; aþaðýdan yukarýya doð-
ru aþçý, odabaþý, çorbacý, kethüdâ ve ye-
niçeri aðasýný zikreder. Kapýkulu süvarileri-
nin de ayný kaide üzere kurulduðunu, an-
cak kendi zamanýnda bölükbaþýnýn erler-
den farkýnýn kalmadýðýný belirterek nizam-
larýnýn bozulduðunu yazar (Târih, III, 1181-
1182). “Zâbitân-ý sarây-ý sultânî” ve büyük

el-Ensârî, Ebû Bekir Ahmed b. Ýbrâhim el-
Kayrevânî, Ýbn Müzâhim, Batalyevsî, Ke-
mâleddin el-Enbârî, Alemüddin es-Sepâ-
vî, Ahmed Ýzzet Efendi, Muhammed Rýzâ
b. Hindî gibi âlimler bu konuda eser yaz-
mýþtýr. Birçoðu manzum olan bu eserle-
rin en hacimlisi Mühezzebüddin Muham-
med b. Hasan el-Cerbâzkanî’nin (ö. IV./X.
yüzyýlýn ikinci yarýsý) Kitâbü’r-Rev¼a (fî
¼arfeyi’Š-Šâd ve’¾-¾âß) adlý eseridir. 600
sayfa tutarýndaki kitabýn iki cilt halinde týp-
ký basýmý Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki
(Fâtih, nr. 5195) müellif nüshasý esas alýna-
rak Fuat Sezgin tarafýndan gerçekleþtiril-
miþtir (Frankfurt 1405/1985). “Zâ”nýn “sâ”
þeklinde telaffuzu gerek Kur’an kýraatin-
de gerek þiir inþadýnda hoþ karþýlanmamýþ-
týr (Ganim Kaddûrî el-Hamed, el-MedÅal, s.
73). Diþ sesleri olan “� ، ،�” çeþitli Arap
lehçelerinde fasih dildeki asýl seslerinden
uzaklaþmýþtýr (a.g.e., s. 284). Zâ sesinde-
ki kalýnlýk vasfý imale yapýlmasýna engel
teþkil etmektedir. Ârâmî-Arabî arasýnda
bir alfabe olan Nabat alfabesinde “�” fo-
nemi “�”ya dönüþmüþtür: “ $%��&← $%��&”
(bekçi, reis), “ 'À��(�
א ← '���(�
mühlet) ”א
isteyen) gibi. Sa‘leb, örneklerdeki “�”
foneminin dönüþme deðil sahih harf ol-
duðunu ifade eder (Ýbn Cinnî, I, 227-
228). Arap dilinde çýkýþ yerleri farklý “ ، � ، 
� ،� ” fonemleri Türkçe’deki alýntý söz-
cüklerde hep ayný z sesiyle söylenir ve ya-
zýlýr. Ýnce ünlülerle kullanýlan z ilk iki fone-
me, kalýn ünlülerle geçen z ise son iki fo-
neme tekabül edebilir. Ancak c sesi ba-
zan “d”, bazan da “z” ile karþýlanýr: Kadî,
rýdvân, darb, kacâ, rýcâ, râcî gibi.

Özellikle Kur’an kýraatinde uygulanan id-
gam türü ses dönüþümünde zâ fonemi
kendini izleyen “) ،� ،� ،* ،� ،� ، ،� ،�”
harflerine dönüþür, zâ ortadan kalkýnca
onun yerine bu harfler ikileþtiðinden þed-
deli olarak okunur: �+���,-” (el-Hicr 15/17),
،.��/ א-,0 ،1�$� א-,0 ،2
 א-,0 ،��"�3 א-,0
“ .4'# א-,0 ،����� א-,0 örneklerinde “zâ”nýn
kendini izleyen harflere dönüþmesi gibi
(Halîl b. Ahmed, el-¥urûf ve’l-edevât, s. 190-
200). Ayrýca “� ، ،� ،� ،�” harfleri idgam
neticesi kendilerini izleyen zâ harfine dö-
nüþür ve bu harflerin yerine “ ��+$%5�6��-”
(el-En‘âm 6/146), “7�
�� .89:�
en-Nahl) ”א
16/28), “2��� ;<
” (Sâd 38/24), “=��� ;>" ?4”
(el-Mâide 5/39), “ ���� ;�'�” (el-Mü’min 40/
31), “ ���%א @” (en-Nisâ 4/64) örneklerinde
görüldüðü gibi zâ þeddeli telaffuz edilir
(a.g.e., s. 190-200; Abdüssabûr Þâhin, s.
135, 139, 146, 226). Morfolojik ses dönü-
þümü olarak ilk harfi “�” olan bir fiil “if-
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