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Sancaða çýkma sisteminin
kaldýrýlmasýndan sonra þehzadelerin

ve hal‘edilmiþ padiþahlarýn
Topkapý Sarayý’nda kapatýldýðý,

kafes de denilen yer, daire
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Arap alfabesinin on üçüncü harfi.˜ ™

Sîn ile þîn Ârâmî “þîn”inden türemiþ olup
ayný þekle sahiptir ve noktalarla birbirin-
den ayrýlýr. “Sîn”e noktasýz sîn (sîn-i müh-
mele), “þîn”e noktalý sîn (sîn-i mu‘ceme) de-
nilmiþ ve üzerine konan üç nokta ile sîn-
den ayýrt edilmiþtir. Bazý itinalý el yazma-
larýnda alta konan üç nokta veya üste çe-
kilen bir þerit (tire) “sîn”i ayýrma iþlevini
görmüþtür. Fenike, Ýbrânî ve Ârâmî alfa-
belerinde þîn “diþ” anlamýna gelir ve yan
yana iki diþi simgeler. Arap alfabesine de
ayný biçimde intikal eden harf çeþitli alfa-
belere göre farklý istikametlere dönmüþ-
tür; çabuk yazým kolaylýðý için zamanla
keskin hatlarýný yitirerek kavisli (þ) biçimi-
ni almýþ olmalýdýr. Harfin Yunanca adý “sig-
ma”dan hareketle Sâmî adýnýn “ense,
omuz, sýrt” anlamýna gelen “sikm” olduðu
iddia edilmiþ, bu sebeple harfin ilk þeklinin
ön Sînâ dillerinde olduðu gibi bir çeþit bo-
yunduruðu simgelediði ileri sürülmüþtür
(bk. HARF). Arap alfabesinde söylendiði
þekliyle þîn kelimesinin anlamý Halîl b. Ah-
med’e göre “cinsel iliþkiye düþkün adam,
cesur adam”dýr veya bir bitki adýdýr (el-
¥urûf, s. 29). Doðu ebced tertibinde Ârâ-
mî þînin pozisyonunu alan “þîn”in sayý de-
ðeri 300, Batý ebced sýralamasýnda sonda
yer aldýðýndan sayý deðeri 1000’dir.

Ana Sâmî dilinde s¹ (sîn), s² (þîn) ve s³
(sâd) olarak gýrtlaksýl olmayan üç sert tit-
reþimsiz ýslýklýnýn varlýðý tahmin edilmiþ-

tir. Sâmî dillerin birçoðunda bu üç fonem
kaynaþýp eriyerek ikiye ve tek sese indir-
genmiþtir. Eski Etiyopyaca’da sîn ile sâd,
Akkadca, Ugaritçe ve bazý Ken‘ânî lehçe-
lerde sîn ile þîn, Ârâmî ve Ýbrânî dillerinde
þîn ile sâd birleþmiþ, modern Etiyopya dil-
lerinde her üçü tek ýslýklýya indirgenmiþ-
tir. Ancak Biblik Ýbrânîce’de ( ) eski
Güney Arabistan ve modern Güney Ara-
bistan’da (Mehrî, Cibbâlî, Sukutrî, Hobyût)
üç farklý fonem ve biçim olarak devam eder.
Arap dilinin tarihi boyunca bütün ýslýklýlar
gibi “þîn”in de telaffuzu puslu kalmýþ, ses
kaymalarýna ve deðiþimlere uðramýþtýr.

Arap dilindeki þîn fonemi aðýz boþluðu
harflerinden (hurûf þecriyye: c, þ, y, ç) olup
cîm ve yâ ile paylaþtýðý mahreci dil ortasý
ile üst damak ortasýdýr. “Þîn”i cîm sesin-
den ayýran önemli özellik “þîn”in telaffu-
zunda hava hapsinin bulunmamasýdýr. Þîn
sesinin en belirleyici vasfý ýslýklý ve yayýlan
bir karaktere sahip olmasýdýr. Þîn telaffuz
edilirken ses dilin üst ortasý ile üst damak
ortasý arasýnda yayýlarak zâ mahrecine ka-
dar uzanýr. Bu tefeþþî özelliði zayýf olarak
“c, f, s” harflerinde de bulunur. Tefeþþî sý-
fatý ortadan kalkacaðý için “þîn”in kendi cin-
si dýþýndaki harflere idgamý câiz görülme-
miþtir (Ganim Kaddûrî el-Hamed, s. 320).
Ancak Ebû Amr’ýn “sîn”e idgamýný câiz
gördüðü rivayet edilir: �� ��� : �� *��
(el-Ýsrâ 17/42) ��������  � !� א� ��� ��� *������"�� #!� א�
Buna karþýlýk, “$ ،� ،& ،' ،( ،)” harf-
lerinin “þîn”e idgamý câiz görülmüþtür:
gibi ,�+א�* ���-�.��#/�.� * �0�,�+א�* 1�!.�/.�": �� * � )
(en-Nûr 24/4; diðer örnekler için bk. el-
A‘râf 7/19; el-Feth 48/29; Yûsuf 12/30;
Meryem 19/4; en-Nûr 24/62).

Þîn fonemini içeren kelimelerin birçoðu-
nun ziraatla ilgili olmasý, fonemin insanlý-
ðýn ziraat ve çobanlýk zamanýnda oluþtu-
ðu tahminine imkân vermiþ ve þîn sesinin
yayýlma, daðýlma, karýþma özelliði Arapça
þîn ile baþlayan veya biten masdarlarda an-
lam yansýmasý olarak görülmüþtür (Hasan
Abbas, s. 115-119).

Bazý Araplar, diþil hitap “kâf”ýný belir-
ginleþtirmek için vakýf halinde “þîn”e dö-
nüþtürerek telaffuz ederler; çünkü bu
“kâf”ta diþillik belirten ayýrýcý kesre vakýf
halinde telaffuzda kaybolur: Aleyki ̂ aleyþ
gibi. Bazý Araplar söz konusu “kâf”ý geçiþ
halinde de þîn olarak telaffuz ederler. Mec-
nûn’un, sevgilisi Leylâ’ya benzettiði ve bir
koyun vererek avcýnýn tuzaðýndan kurtar-
dýðý ceylan hakkýnda söylediði þu dizede
görüldüðü gibi: / �2+0�3� �� +0�3� 4 �2�5�#6� ���5��#!�7�
80�9&� :5#;� <� ��	� א� =�># 6� �?@� �A��� (Gözlerin onun
gözleri, boynun onun boynu / Ne var ki bacak

ler yapmýþtýr (Bu³yetü’¹-¹aleb, VII, 3199).
4. Þer¼u’l-¥amâseti’l-ûlâ. Ebû Tem-
mâm’ýn el-¥amâsetü’l-kübrâ’sýnýn þer-
hidir. 5. Kitâbü Fa²li (TafŠîli) Ebî Nü-
vâs (£alâ Ebî Temmâm). 6. AÅbâru Ebî
Temmâm ve’l-muÅtâr min þi£rih. 7. Re-
sâßil ilâ Seyfiddevle. 8. £Amelü Kitâbi’l-
£Ayn li’l-ƒalîl b. A¼med. Ýlk Arapça söz-
lük olan Kitâbü’l-£Ayn’da mevcut kulla-
nýlmayan kelimelerle bazý þevâhid ve tek-
rarlarýn atýlýp gerekli ilâvelerin yapýlmasýy-
la oluþturulmuþ bir ihtisardýr. 9. MuÅta-
½aru TârîÅi’¹-ªaberî. 3000 varak hacmin-
de olduðu belirtilen eser isnat ve tekrar-
larýn çýkarýlmasý ve 303 (915) yýlýndan Þim-
þâtî’nin zamanýna kadarki kýsýmlarýn ek-
lenmesiyle meydana getirilmiþtir. 10. Te-
timmetü Kitâbi’l-Mev½ýl li-Ebî Zekeriy-
yâ (Yezîd b. Mu¼ammed) el-Ezdî. Esere
322 (934) yýlýndan Þimþâtî’nin zamanýna
kadarki olaylarýn eklenmesiyle oluþturulan
kitap Ýbnü’l-Ezrak el-Fâriký’nin TârîÅu
Meyyâfâriš¢n ve Âmid’inin kaynaklarýn-
dandýr. 11. Kitâbü MuÅta½arý fýšhi Eh-
li’l-beyt. 12. Kitâbü’l-Burhân fi’n-na½-
½ý’l-celî £alâ Emîri’l-müßminîn £Alî. Mec-
lisî’nin Bi¼ârü’l-envâr’ýnda bundan nakil-
ler yapýldýðý kaydedilmektedir.

Kaynaklarda Þimþâtî’ye nisbet edilen di-
ðer bazý eserler de þunlardýr: el-Envâr
ve’¦-¦îmâr, £Amelü þi£ri Dîki’l-Cin ve
½un£uh, Risâle fi’þ-þi£r, el-Æalem, Ebyâ-
tü’l-me£ânî, Risâle fî Maš½ûreti Sa£îd b.
Øadaša el-Hâþimî, el-Mü¦elle¦ (e½-½a-
¼î¼) fi’l-lu³a, el-Maš½ûr ve’l-memdûd,
el-Mü×ekker ve’l-müßenne¦, øarîbü’l-
Æurßân, el-Mücrâ (el-Mun½arif) fi’n-na¼v,
er-Red £alâ men Åa¹¹aße Ebî Sa£îd es-
Sîrâfî, Risâle fî ×immiyyin šåbele’l-ce-
mîle bi’l-šabî¼, el-Beyân £ammâ mev-
vehe bihi’l-ƒâlidiyyân, el-Vâ²ý¼, el-Mü-
ve¦¦aš, eþ-Þihâb, Risâle fî ib¹âli a¼kâ-
mi’n-nücûm, en-Na¼v, el-Mu³åbene.
Þimþâtî’nin öðrencisi Ahmed b. Ali en-Ne-
câþî, Ebû Nasr b. Reyyân’ýn hattýyla yazýl-
mýþ bir listede Þimþâtî’nin daha baþka eser-
lerinin de bulunduðunu, ancak kendisinin
Ebü’l-Hayr Selâme b. Zekâ’ el-Mevsýlî’nin
kaydettiði kýrk kadar eseri daha emin bul-
duðunu belirtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Þimþâtî, el-Envâr ve me¼âsinü’l-eþ£âr (nþr. Sey-

yid M. Yûsuf), Küveyt 1397/1977, neþredenin gi-
riþi, s. 1-21; Ýbnü’n-Nedîm, el-Fihrist (nþr. Nâhid
Abbas Osman), Devha 1985, s. 293-294; Seâlibî,
Yetîmetü’t-dehr, I, 109, 138; II, 149; Ahmed b.
Ali en-Necâþî, er-Ricâl (nþr. M. Cevâd en-Nâînî),
Beyrut 1408/1988, II, 93-95; Sem‘ânî, el-Ensâb,
VII, 386; Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß, XIV, 240-
244; a.mlf., Mu£cemü’l-büldân, III, 362-363; Ýb-
nü’l-Adîm, Bu³yetü’¹-¹aleb (Zekkâr), VII, 3199;
Ýbn Hallikân, Vefeyât, III, 401; Hasan b. Ali b. Dâ-

ÞÎN

_

_



166

ÞÎN

ile þîn “sîn”e dönüþtüðü gibi Eski Türkçe,
Çaðatayca ve Kazakça’da çe fonemi “þîn”e
dönüþmüþtür: Çýblak ^ þýblak, saç ^ saþ
gibi. Sondaki “þîn”ler ise “sîn”e dönüþmüþ-
tür: Baþ ^ bas gibi. Türk dili-Arap dili et-
kileþim ve iktibaslarýnda Arapça “þîn”lerin
Türkçe çe, yâ ve sîn ile dönüþüme uðradý-
ðý görülmektedir: ç ^ þ: çak- / þakk (þim-
þek çakmak); karçý- / kaþý- / kharþ (kaþýmak);
çetin / þetûn; þemûs / þemîs / çamuþ / ça-
mýþ (huysuz); y ^ þ: yarma / þerma,, ya-
nýk / þenýk, yama / þâme, yayýk / þâyi., yar-
gu / þar.u, yaruk / þar. / þarh / þark, yarýcý /
þâric; þ ^ s: þart / sart- (yakutça: yarmak),
þavas / savaþ.
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Batýlýlaþma dönemi öncülerinden,
þair ve gazeteci.

˜ ™

Ýbrâhim Þinâsi’nin doðum tarihiyle ilgili
farklý rivayetler vardýr. Hakkýndaki ilk kay-
nakta doðum yýlý önce 1242 (1826), son-
ra da 1240 þeklinde belirtilmiþtir (Ebüzzi-
yâ Mehmed Tevfik, Numûne-i Edebiyyât-ý
Osmâniyye, Ýstanbul 1308, s. 214; Ýstan-
bul 1329, s. 226). Bir belgeye dayanmama-
sýna raðmen bu tarihler araþtýrmacýlarýn
hareket noktasýný oluþturmuþ, doðumu
için 1824 veya 1826 yýlý öne çýkarýlmýþtýr. Ýs-

tanbul’da dünyaya gelmiþtir. Babasý, Þum-
nu kuþatmasý sýrasýnda (1829) þehid düþen
Bolulu bir topçu yüzbaþýsý yahut topçuba-
þýdýr. Onun aslen Bitlisli veya Taþköprülü,
adýnýn da Mehmed Aða olduðu þeklinde-
ki rivayetlerden Mehmed adý son dönem-
de ele geçen bazý tapu kayýtlarýnca doðru-
lanmaktadýr (Ziyad Ebüzziya, s. 336-337).
Annesinin adý Esma’dýr.

Ýbrâhim Þinâsi önce mahalle mektebine
gönderildi. Annesi Tophane Müþirliði’nde
binbaþý rütbesiyle görevli bir kiþiyle evle-
nince üvey babasý tarafýndan oradaki ka-
lemlerden birine devamý saðlandý. On beþ
yaþýndan evvel baþladýðý tahmin edilen ka-
lemdeki hayatý on yýl kadar devam etti; za-
manla Tophane Mektûbî Odasý’nda hule-
fâ sýnýfýna geçip hâcelik derecesine yük-
seldi. Burada Ýbrâhim Efendi’den baþta
Arapça olmak üzere klasik bilgileri öðren-
di; hocasýnýn tavsiyesiyle Fîrûzâbâdî’nin el-
Æåmûsü’l-mu¼î¹’inin önemli bir kýsmýný
ezberledi. Asýl adý Châteauneuf olup Top-
hane Müþirliði’ne uzman sýfatýyla geldikten
sonra Müslümanlýðý kabul eden ve Meh-
med Reþad adýný alan bir Fransýz subayýn-
dan Fransýzca öðrenmesinin yanýnda Ba-
tý ilimleri ve edebiyatý zevkini aldý. Bu ara-
da Avrupa’ya talebe gönderileceðinden ha-
berdar olunca Reþad Bey’in tavsiyesi üze-
rine arzusunu Tophane Müþiri Fethi Paþa’-
ya bildirdi, onun yardýmýyla Sultan Abdül-
mecid’in huzuruna kabul edilerek Paris’e
gidiþ iznini aldý. Padiþah iradesiyle hem
kendisine hem geride kalan annesine ma-
aþ baðlandý, 5000 kuruþ harcýrah verildi
ve muhtemelen 1849 Nisaný baþýnda Pa-
ris’e ulaþtý. Önceleri Paris’in yakýn banliyö-
sü Fontenay-aux-Roses’da kalan Þinâsi, bu-
rada Fransýzca’sýný ve Batý kültürünü ge-
liþtirecek bir koleje iki yýl devam etmiþ ol-
malýdýr. Silvestre de Sacy’nin oðlu, Fransýz
Akademisi üyesi ve Journal des débats’-
nýn baþyazarlarýndan Samuel Silvestre de
Sacy baþta olmak üzere ilim ve edebiyat
çevresinden bazý önemli kiþilerle tanýþýp
yakýnlýk kurdu. Annesine yazdýðý 30 Kâ-
nunusâni 1266 (11 Þubat 1851) tarihli mek-
tubundaki, “Þu günlerde iþimi bitirmek
üzereyim” sözü eðitiminde bir aþamanýn
sonuna geldiðini göstermektedir. Mevcut
ipuçlarýndan hareketle kolejde iki yýl (1849-
1851) okuduktan sonra 1851 yaz aylarý için-
de Paris’e yerleþtiði söylenebilir. 25 Hazi-
ran 1851 tarihinde Société Asiatique’e üye
kabul edildiði Journal asiatique’teki ka-
yýtlara dayanýlarak tesbit edilmiþtir (ÝA, XI,
547). Buraya Kemal Efendi’den (Mart 1850)
sonra üye olan ikinci Türk’tür. Société Asi-
atique kayýtlarýnda kendisinden “Þinâsi

kemiðin onunkinden ince). Bu fonem dönü-
þümü bazý Arap mesellerinde de görülür.
Buna fonetik biliminde ve leksikolojide “keþ-
keçe” yahut “þenþene” adý verilir (Ýbn Cin-
nî, I, 206; Azîze Fevvâl Bâbetî, I, 560, 570).
Söz konusu fonetik dönüþüm bazý kaynak-
larda Benî Temîm veya Benî Esed’e nisbet
edilir (Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, II, 230-232;
Cevherî, e½-Øý¼â¼, “kþþ” md.). Yemenliler’e
veya Ýbn Abdürrabbih’e göre Taðlib kabile-
si sadece diþil hitap “kâfý”ný deðil mutlak
olarak “kâf”ý “þîn”e dönüþtürerek telaffuz
eder: Lebbeyke ^ lebbeyþe gibi (Azîze
Fevvâl Bâbetî, I, 570). Bazý Araplar, diþil
hitap “kâf”ýnýn harekesini belirginleþtirmek
için vakýf halinde “kâf”a þîn ekleyerek te-
laffuz ederler, geçiþ halinde ise bunu yap-
mazlar, :#�� .� )0 �# �;� gibi (Ýbn Cinnî, I, 207).
Mýsýr ve Filistin halk dilinde ise þîn ilâve-
si hem diþil hem eril hitap “kâf”ýna yapýlýr
(Ebü’t-Tayyib el-Lugavî, II, 232). Bazý Arap
halklarýnýn dilinde ve günlük konuþma-
da þîn fonemi zây, cîm veya “sâd”a benze-
yen bir sesle, cîm fonemi de “þîn”i andý-
rýr bir sesle telaffuz edilir: ،<0&� B#@� * <0+��# @
C DAE0F# ;�* CDAE0# ;� ، �0+��# @� * �0+�3# @� gibi (Sîbevey-
hi, IV, 479; Ýbrâhim Enîs, s. 69). Farsça’-
dan Arapça’ya geçen kelimelerde hýþýrtýlý
Fars “þîn”i “sîn”e dönüþür: C#4א�  #�� * �Aא#� �#��
gibi. Daha yeni iktibaslarda ise Fars “þîn”i
Arap “þîn”i ile temsil edilmiþtir: G#��� * G#���
gibi. Buna mukabil Arapça’dan Farsça’ya
yapýlan iktibaslarda Arap “sîn”i Fars “þîn”i
ile temsil edilmiþtir:  #�� # �� *  #�� 	#6� gibi.

Arap dilinde þîn harfi “b, s, c, h, p, z, z,
s, þ, c, ., g, f, k, k, l, m, n, h” harfleriyle
fonetik deðiþim ve dönüþümlere uðraya-
rak birçok eþ anlamlý ya da yakýn anlamlý
kelimelerin ortaya çýkmasýna sebep olmuþ-
tur. b ^ þ: bülbül / þülþül (hafif, zarif); s ^
þ: behs / behþ (þevkle koþmak); c ^ þ:
.anc / .anþ (çekmek); h ^ þ: fahîh / faþîþ
(yýlan sesi); p ^ þ: pabraka / þabraka (yýrt-
mak); z ^ þ: züyû. / þuyû. (yayýlmak); z ^
þ: mezk / meþk (yýrtmak); s ^ þ: gabes /
gabeþ (alaca karanlýk); þ ^ þ: þarm / þerm
(kesmek); c ^ þ: carh / þerh (yarmak); . ^
þ: .adf / þedf (parçalamak); g ^ þ: ganec /
þenec (yaþlý); f ^ þ: fedp / þedp (kýrmak);
k ^ þ: karh / þerh (yarmak, yaralamak); l ̂
þ: tenâvül / tenâvüþ (almak), lagb / þagb
(lakýrtý); m ̂ þ: mevþ / þevþ (yýkamak); n ̂
þ: nezr / þezr (göz deðmek); h ^ þ: berhe-
me / berþeme (keskin bakmak) (Ebü’l-Ka-
sým ez-Zeccâcî, s. 58-59, 105; Ebü’t-Tayyib
el-Lugavî, I, 10-11; II, 219-239, ayrýca bk.
tür.yer.; Onat, I, 128, 191, ayrýca bk. tür.yer.).

Þîn fonemi bütün Türk lehçelerinde bu-
lunmakla birlikte ana Türkçe’de þîn ile baþ-
layan kelimeye rastlanmaz. Yâkutça’da çe


