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L Arap alfabesinin dördüncü harfi. _J 

Arap diline özgü seslerden olup Fenike 
alfabesinin yirmi iki harfine Araplar tarafın
dan sonradan eklenen ve "revadif' adı ve
rilen altı harften ( t_ ,.ı.; •J> .~ •t ,..:., ) biri ola
rak ebced tertibinin 23. harfidir; sayı de
ğeri SOO'dür. Transkripsiyon alfabesinde 
"ş" veya "t" şeklinde karşılanır. Araplar. al
fabelerinde onu göstermek için hiyeroglif 
yazısındaki oda planından doğan be ( y) 
harfinin şeklini kullanmış, ı. (VII.) yüzyılın 
sonlarına doğru şekil açısından birbirine 
benzeyen harfleri ayırt etmek için Nasr b. 
Asım tarafından icat edilen noktalamada 
benzerlerinden (.;;., ,..,... ) üç nokta konula
rak ayırt edilmiştir. Halil b. Ahmed "şa"' 
kelimesinin "her şeyin iyisi" anlamına gel
diğini söyler (el-f:lurüf, s. 28, 34). 

Sin sesinin peltek biçimi olan şa, ı (::.) 
ve z; (.ı.:.) ile aynı mahreç sahasını paylaşır. 

Sibeveyhi'ye göre mahreci dil ucu ile altta 
ve üstte bulunan iki ön dişin (şeniyye) uç
larıdır (Kitabü Sfbeveyhi, ıv. 433). Onun bu 
mutlak ifadesi farklı bazı yorumlara tabi 
tutulmuştur. Tecvid alimleri, şa sesi telaf
fuz edilirken dil ucunun dışarıya doğru çı
karılmasında abartıdan kaçınılmasına dik
kat çekmişlerdir. İbn Sina'ya göre şa sesi 
dil ucu ile üst ön dişierin diplerinden iba
ret olan "t"nin mahrecine hava akışını en
gellemeyecek şekilde dil ucunun dayan
masıyla çıkar. Ancak bu sırada havanın diş 
uçlarında hapsedilerek daha dar menfez
den geçmek zorunda kalmasıyla ıslık (sa
fır) sesinin oluşmasına imkan vermelidir. 
Şa sesi bu niteliğiyle sin sesini andırır. An
cak "sin"de "şa"nın aksine titreşim de bu
lunur (Mel].aricü'L-f:ıurüf, s. 18, 46). Sibe
veyhi, şa sesinin belirleyici sıfatları olarak 
hems (gizli, boğuk, sönük) ve rihveyi (yu
muşaklık) zikreder (Kitabü Sibeveyhi, IV, 
434, 435). Arap asıllı olmayan doğu (Irak) 
insanları arasında "z;a"nın şa gibi telaffu
zu yaygındır. z;aleme ~ şeleme gibi. Mısır 
konuşma dilinde de birçok yerde şa ta. ba
zı yer lerde de sin şeklinde telaffuz edilir, 
hatta dal sesine dönüştürüldüğü yerler de 
vardır (İbrahim Enis, s. 196). 

Kur'an kıraatinde ilk unsurun (müdgam) 
sakin olduğu idgam-ı saglrle ilgili olarak 

s 

şz; ~ ıı (yelheş f:alike ~ yelhef: ?;alike, el
A'raf 7/176); şt ~tt (lebiştüm ~ lebittüm, 
el-Kehf I 8 / 1 9); dş ~ şş (yü ri d şevabe ~ 
yüriş şevabe, Al-i imran 3/1 45) ; Iş ~ şş 
(hel şüwibe ~ heş şüwibe, el-Mutaffifln 
83/36) biçiminde dönüşümler görülür. İlk 
unsurun harekeli olduğu idgam-ı kebirle 
ilgili olarak şş- ~ -şş (hayşü şe~ıftüm ~ 
hayş şei9ftüm , ei-Bakara 2/191); tş ~ şş 

(bi'l-beyyinati şümme ~ bi'l-beyyinaş 
şümme. el-Bakara 2/92); şt ~ tt (~ayşü 
tü'merOn ~ ~ayt tü'merOn. el-Hicr 15/65); 

şı ~ ıı (~arşi ?;alike ~~ar?; ?;alike, Al-i im
ran 3/14); şş ~ şş (~ayşü şi'tüm ~ ~ayş 

ş i'tüm , el-Bakara 2/35, 58); şs ~ss (veri
şe Süleyman ~veri s Süleyman, en-Nem! 
27/16); şı;l ~<;lı;! (hadlşü çlayfi ~ hadiçi çlay
fi. ez-Zariyat 51/24); dş ~ şş (yürldü şeva
be ~ yüriş şevabe, en-N isa 4/1 34) tarzın

da dönüşümler görülür (Eb O Ca'fer ibnü'l
Baziş, ı . ı 73, 207-208, 21 ı. 265). Ayrıca ilk 
harfi şa olan bir fiilin "iftial" kalıbına nak
ledilmesi durumunda bu kahbın türevle
rinde "ş"nin "t "ye dönüştürülmesi (kalb) 
ve idgamla şt ~ tt. "t"nin "ş"ye kalbi ve 
idgamı ile şt ~ şş şekilleri caiz olduğu gi
bi bunlarsız beyan ve izharla telaffuz edil
mesi de mümkün görülmüştür. Sibevey
hi kıyasa uygun olduğu için beyan ve izha
rı daha güzel bulur. Buna göre" ~}"den 
"~;, ---+ ~;. ---+ ~?" şekilleri oluşabilir. 
Benzer bir dönüşme ve idgam. "tefaul" 
kalıbında görülür. İlk harfi şa olan bir fiil 
bu kalıba nakledilince t "ş"ye dönüştü

rülüp idgam edilir ve idgamda ilk harf sa
kin olduğundan okunabilmesi için başa 
hemze eklenir: ---+ jQi --7 JSI.ll' --7 JSlil gibi 
,j:ıJ)oı.}!~lil, et-Tevbe 9/38; İbn Cinnl, U 
764; ibn Yalş, ıv. 534-535, 537, 538). Şa en 
çok ı. s, f olmak üzere b c t:ı b d r ş ş ı;! f 
k my harfleriyle dönüşüme girerek eş an
lamlı veya eşdeğer kelimelerin oluşumuna 
imkan verir: ş 1 ı: cişve 1 ciıve. feşş 1 feıı 
gibi (Ebü't-Tayyib el-Lugavl, 1, 160-166) ; 

ş 1 s: cüşman 1 cüsman gibi (a.g.e., ı. 168-

174); ş/f: şina' /fına·. şCım /fQm gibi (a.g.e., 
I, 181-200) (diğer dönüşümleriçin bk. a.g.e., 
1, ı 54-200; ll, 576-577). 
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Eski bir ölçek. 
_j 

Sözlükte "ağzı dar su kabı" anlamına ge
len kelime, sa' şeklindeki yaygın kullanımı
nın yanı sıra sav'. su'. suva' ve sava' olarak 
da geçer. Bu manada Kur'an'da suva' yer 
almaktadır (Yusuf ı 2/72). Aslen Mezopo
tamya katı madde ölçeği olup Araplar'ca 
da benimsenmiştir. Sam ağırlık ölçülerin
den biri olduğu bilgisi (Pakalın, lll, 73) doğ

ru değildir. Sahtesinin yapılmasını önlemek 
için üst kenarına mühür vurulduğundan 
mahtum (damga lı) adı da verilen sam İbra
nice'si seah, Akkadca'sı şaitudur. Sumer
ce'de büyük bardağa şu denir. Eski Türk
çe'de ölçek anlamındaki segu veya sagu 
(Dfvana Lugati 't-Türk Tercümesi, lll , 225, 
418) kelimesi sa' ile bağlantılı olmalıdır. Ke
lime Grekçe'ye saton (= ı ,5 modios; Epip
hanius, s. 13, 41 , 137]), Latince'ye saturo 
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