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Arap alfabesinin üçüncü harfi.

™

Ebced tertibinde yirmi ikinci sýrada yer
alan harfin sayý deðeri 400’dür. Türk alfabesinin yirmi dördüncü harfi olan te ince sesliler önünde “tâ”ya (  ), kalýn sesliler
önünde “tâ”ya ( ) tekabül eder. Fenike dilinde adý tavdýr ve “iþaret” anlamýna gelir.
Ýbrânîce ve Ârâmîce’ye ayný adla, Arapça’ya “tâ”, Yunanca’ya tau adýyla intikal
etmiþtir. Haç iþareti biçimindeki hiyeroglif
þeklinden geliþmiþ olup zamanla artý iþareti (+) biçiminde kesiþen iki çizgi þeklini,
daha sonra üst uzantýsýný kaybederek bugünkü biçimini (T) almýþ olmalýdýr. Hiyeroglif, geç ve yeni Fenike, erken ve yeni
Ârâmî, Yunan, Etrüsk ve Latin þekilleri arasýnda belirgin bir yakýnlýk görülmektedir.
Arapça tâ þekli hiyeroglif oda planýndan
doðmuþ olan “bâ”nýn ( @ ) bir türevi olmalýdýr. Arapça’da tâ’ kelimesi “saðmal deve,
deve sütü kabý; üzerinde yürünmesi kolay toprak” anlamlarýna gelir (Halîl b. Ahmed, s. 28, 34).
“ ،R ، ” harflerinin mahreç sahasý dil
ucu ile üst ön diþlerin kökleridir. “  ” foneminin belirleyici sýfatlarý þiddet ve hemstir. Harfin telaffuzu sýrasýnda dil ucunun
diþ köklerine iyice dayanmasý üzerine ses
ve nefes akýþýnýn tam kesilmesinin ardýndan mahrecin birden açýlmasýyla güçlü,
patlamalý bir soluk akýþý, cehrî olmayan
hafif bir ses eþliðinde (hems) meydana
gelir. Fonemin bu iki zýt özelliði onunla
baþlayan veya son bulan Arapça fiil masdarlarýnda “þiddet, kuvvet, sertlik” ile “incelik, zayýflýk” þeklinde belirgin iki karþýt
anlam yansýmasý olarak tesbit edilmiþtir
(Hasan Abbas, s. 55-59). Ýbn Sînâ “  ” fonemini, avuç içine (veya ele) parmakla ve
güçlü biçimde çarpmaktan hâsýl olan sese eþdeðer görür (MeÅâricü’l-¼urûf, s.
26, 46). Modern standart telaffuzda “  ”
fonemi hafif soluk akýþýyla söylenen kapantýlý, sert, titreþimsiz bir diþ kökü ünsüzüdür.
Aslý Grekçe veya Latince olup Arapça’ya Ârâmîce yoluyla giren kelimelerdeki
orijinal “  ” fonemi Arapça “ ” ile temsil
edilmiþtir. Yine Farsça’dan yapýlan alýntý-


larda orijinal “  ” harfinin Arapça “ ” ile
gösterildiðine sýkça rastlanýr: Taberistân,
Tûs, Ýstahr gibi. Bu durum Eski ve Yeni
Farsça’da “  ” foneminin soluksuz bir ünsüz olduðunu gösterir. Modern Farsça’da
“  ” fonemi Arapça’da olduðu gibi hafif
soluklu bir ünsüzdür. Ýran’da Arap alfabesi kullanýlmaya baþlanýnca “  ” fonemi “  ”
için, “ ” harfi de Arapça’dan yapýlan alýntýlar için kullanýlmýþtýr. Türk dilleri Arap
harfleriyle yazýldýðýnda ise genel olarak ince ünlüler eþliðinde “  ” harfi, kalýn ünlüler eþliðinde “ ” harfi yazýlmýþtýr.
Arap dilinde harf ve isim (zamir) olarak
“tâ”nýn birçok çeþidi ve iþlevi vardýr. Yazýlýþ bakýmýndan açýk (  ) ve yuvarlak (  )
olmak üzere ikiye ayrýlýr. Sadece kelime
sonlarýnda çeþitli iþlevler için bulunan yuvarlak “  ” duruþ halinde “hâ”ya (  ) dönüþtüðü için bu adla da anýlýr. Açýk tâ ise duruþta ve geçiþte deðiþime uðramayýp fonetik deðerini korur. Yuvarlak tâ daha çok
isim ve sýfatlarýn sonunda diþil eki fonksiyonunda bulunur; ancak diþil bir isme sýfat
olarak kullanýlan faûl, mif‘âl, mif‘îl, faîl,
mif‘al vezinlerindeki mübalaða sýfatlarý
eril olarak gelir: “ 
 ! ” אgibi. Bu kalýp
lar diþili gösteren bir isim gibi kullanýlýrsa
“  ” alýr: “ " #$%&' ” gibi. Söz konusu tâ
kadýnlara özgü sýfatlara da gelmez:  !” א
“ ()!$ *+,- .!,- gibi. Cins isimlerine ve
masdarlara tekil için “  ” gelir: “ / 0 12 ” (ceviz
cinsi) ^ “ /1 ” (bir tek ceviz); “ .3 0 2 ” (yemek)
^ “ %3 ” (bir kere yemek) gibi. Sýfat ve masdarlardan isim elde etme (nakil) “tâ”sý olarak da gelir: “ 452 2 ” (güzel) ^ “ 6 52 2 2 ” (iyilik,
güzellik) gibi. Bazý ism-i fâil ve mübalaða sî ، ” א
galarýnda abartý için gelir: “ 7 ،!9
gibi. Nisbet (mensubiyet) ifadesi için
müntehe’l-cumû‘ sîgasýna “  ” gelir:
“ 9 * 9 * ;
  ” gibi.
Baþtan, ortadan veya sondan düþen
v a v v e “ y â ” d a n b e d e l o l a rak gelir:
“ ( < ='! ) ='א، ( > ) ?, ، (  32 $ )  32 $ ” gibi. Ýsmin baþka dilden alýntý olduðunu bildirmek

üzere çoðuluna “  ” gelir: “ &א1 * @2 0 12”
gibi. Fiâl, fuûl veznindeki cemilerde çoðulluðu pekiþtirmek için gelir:
“ 7A *B7A $ *.7
 0 A2”،“ C- *C- *C2”
gibi. Sayýlan öðenin eril olduðunu göstermek üzere 3-10 arasý sayýlara “  ” gelir:
“B1
D 2 , E$ E ” gibi.

Açýk tâ mâzi fiilin sonunda “ $ ،, ،2 ”
ve türevleri þeklinde muhatap, muhatabe
ve mütekellimde özne zamir (isim), gaibe
sonunda diþil alâmeti harf ( 0 ) olarak gelirken muzâri fiilin gaibe, muhatap ve muhatabe sîgalarýnýn baþýnda muzâri harfi ( F )
olarak bulunur. Bir görüþe göre “ #, ،#2 ”
ve türevlerinde “ G0 2 ” zamir, “ 2 ” ve “ , ”
ise hitap harfidir. Cemi müennes sâlim eki
“  ” אolarak gelir. Yemin “vâv”ýndan bedel
olarak ve daha çok “Allah” lafzýyla taaccüp
bildiren yemin harf-i cerri olarak kullanýlýr:
“ H ,%2F ” gibi. Bunun diðer isimlerle kullanýlmasý nâdirdir. Üçlüyü dörtlü, dörtlüyü beþli
köke (sülâsî, rubâî, humâsî) çevirmek için
ilhak “tâ”sý olarak getirilir: @IGJ ) K69
$ 2”
“ ( LJ * LJ ) #,?9, ( @IGJ *M gibi.
“Ýftiâl” kalýbýna iþteþlik (müþâreket), dönüþlülük ve abartý gibi mânalar yüklemek için
tâ gelir: “ .' א, ” (savaþtý), “ (1 א, ” (toplandý),
“ 53 א, ” (çok kazandý) gibi. Ýlk harfi ،N ،O ”
“ ،M P kalýn harflerinden biri olan fiilin iftiâl kalýbýnda tâ “tâ”ya döndüðü gibi ilk
harf “ / ،Q ،R ” ise dâl “tâ”ya dönüþür: * 2 ”
“ 3R א, / 3RQ א, * KFQ” א, *3Q”2 ،“ À א, * א, gibi. Ýlk harf “ ; ، ، ” ise bu harfler “tâ”ya idgam edilir: “ S7F א, * S7F 0  א, * S- 2 ” gibi. Açýk
tâ timsâl, tibyân, melekût, ceberût vb.
kelimelerinde zâit olarak gelirken takvâ
(vky), takýyye (vky), Tevrat (vry), tücâh
(vch), upt (upv), bint (bny) gibi kelimelerde vâv veya “yâ”dan bedeldir.
Kur’an kýraatinde “tâ”nýn kendisine ve
“ P ، ، N ، O ، T ، U ، / ، Q ، R ، V ، W”
harflerine idgamý câiz görülmüþtür:
“ RE S& 3 * RE S&, 2 3 : W * W ”
“ KF9R2 2X1 $ * KF$ 9R2 #0X1 $ : R * R ”
(Hûd 11/95; Yûnus 10/89) gibi (diðer örnekler için bk. ez-Zâriyât 51/1; el-Ýsrâ
17/97; Yûsuf 12/19; es-Sâffât 37/8; en-Nûr
24/4; en-Nisâ 4/56, 90; el-Âdiyât 100/1;
Âl-i Ýmrân 3/72; en-En‘âm 6/146; Yûsuf
12/83).

Ayrýca bunlardan “BM ، ،Q، R ،V ،W ” harflerinin “tâ”ya idgamý câiz görülmüþtür:
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“ GC  S- * GC2F2 c,S- :  * W ”
“ V F2,;אQ * VF2V, ;א,Q :  * V ”
(en-Necm 53/59; el-Meâric 70/3-4; diðer
örnekler için bk. el-Bakara 2/256; Âl-i Ýmrân 3/152; el-Mülk 67/3; el-Mâide 5/28).

Arap dilinde tâ harfi s, p, d, z, r, z, s, þ,
þ, c, t, ., f, k, k, l, m, n, h, v, y harfleriyle
lugavî ibdâle girerek çok sayýda eþ anlamlý veya yakýn anlamlý kelimenin ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. T/Þ: tevb / sevb (geri
dönmek); T/P: metn / mepn (cimâ etmek);
T/D: celt / celd (vurmak); T/C: hett / hezz
(söylemek); T/R: þat‘ / þar‘ (yere yýkmak);
T/Z: nahîte / nahîze (tabiat, asýl); T/S: tûs /
sûs (öz); T/Þ: tevk / þevk (can atmak); T/S:
lýþt / lýþþ (hýrsýz); T/Ç: terh / carh (yarmak);
T/T: gatt / gatt (batýrmak); T/ .: nevt / nev.
(sallanmak); T/F: mahtid / mahfid (asýl);
T/K: sebt / sebk (geçmek); T/K: .ýtr / .ýkr
(asýl); T/L: ateh / aleh (delilik), T/M: teaþ /
meaþ (aðrýmak); T/N: atþ / anþ (eðmek), T/
H: tibriye / hibriye (konak); T/V: tükele /
vükele (kaygýsýz); T/Y: terbît / terbiye (eðitmek).
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Arap alfabesinin on altýncý harfi.

™

Ebced tertibinde dokuzuncu sýrada yer
alan harfin sayý deðeri 9’dur. T harfinin
haç (†) biçimindeki hiyeroglif þeklinden
geliþerek artý iþareti (+) biçiminde kesiþen
iki çizgi þeklini, daha sonra da üst uzan282

týsýný yitirerek bugünkü biçimini (T) almýþ
olduðu sanýlmaktadýr. Arapça’da “ ” harfi de “T”nin ters istikamette geliþmiþ biçimine benzemektedir. Fenike, Ýbrânî ve
Ârâmî alfabelerindeki tet ve Yunanca’daki theta Arapça “ ”ya, Arapça te (  ) ise
tav ve tauya mukabil gösterilirse de þekil
geliþimi ters olmuþtur. Arapça’da tâ’ kelimesi “cinsel iliþkiye düþkün ihtiyar; vadinin aþaðý kesimi, düz yer” gibi mânalara
gelir (Halîl b. Ahmed, s. 40-41).
“Tâ”nýn “ R ” ve “  ” ile paylaþtýðý mahreç
sahasý dil ucu ile üst ön diþlerin kökleri olarak belirtilirse de tâ kalýn (ýtbâk / isti‘lâ) harflerden olduðundan dil ucunun önemli bir
kýsmý üst damak yüzeyinin ön kýsmýna doðru kapaklanýr. Bu sebeple “tâ”nýn üst damak sýrtý harflerinden olduðu söylenmiþtir. Ýbn Sînâ da bu harflerin mahrecini üst
damak sathýnýn önü diye belirlemiþ, hepsinin nefesin / havanýn tam hapsedilmesinden sonra birden boþalmasýyla meydana
geldiðini, ancak “tâ”nýn telaffuzunda dil
ucunun daha fazla kýsmýyla ve dil ortasýnýn çukurlaþmasýyla hapsedilme iþleminin
gerçekleþtiðini, âni ve þiddetli bir nefes
boþalmasýyla fonemin tamam olduðunu
belirtmiþ ve iki elin hafif çukurlaþmýþ avuç
içlerinin birbirine çarpýlmasýndan çýkan sese eþdeðer görmüþtür (MeÅâricü’l-¼urûf,
s. 17, 26, 45).
Baþta Sîbeveyhi olmak üzere eski dilci,
râvi ve kariler “tâ”yý cehr sýfatýyla bugünkü dâd ( N ) fonemine benzer þekilde telaffuz etmiþlerse de çaðdaþ Arap lehçelerinin çoðunda tâ ( ) ve tâ (  ) fonemleri
birbirine yaklaþmýþ, birçok yerde aynîleþmiþ, bazý yörelerde “ ” “  ”nin kalýn þekli
olarak telaffuz edilir olmuþtur. Günümüzde özellikle Malta ile Doðu Tunus bedevîlerinde tâ (  ) gibi, Güney Arabistan’da dâl
( R ) gibi telaffuz edilmektedir. “Tâ”nýn dâd
þeklinde telaffuzu diðer Sâmî dillerinde
görülmez. Eskilerin “tâ”yý “dâd”a benzer
þekilde yumuþak ünsüz olarak telaffuz etmesi, cehr ve hems sýfatlarýný birbirine karýþtýrmalarýndan ziyade bu fonemlerin aslýnda böyle olabileceði, belki de eski “dâd”ýn
bugün Iraklýlar’ýn telaffuz ettiði þekilde seslendirildiði, daha sonra iki sesin geliþtiði
ve deðiþime uðradýðý, “tâ”nýn hems sýfatý
kazanarak bugün bilinen “tâ”ya ( ) dönüþtüðü, “dâd”ýn hem mahreci hem de
sýfatý hemsten cehre deðiþerek günümüzde bilinen “dâd”a dönüþtüðü belirtilmiþtir. Ýbn Cinnî’nin, “Itbâk (kalýnlýk) sýfatý olmasaydý tâ dâl, sâd da sîn olur, dâd alfabeden kalkardý” sözü bu fonem deðiþimi-

ni teyit etmektedir (Ýbrâhim Enîs, s. 5354). San‘a dahil Yemen’in geniþ bir bölgesinde sesli harflerin önünde veya arasýnda bulunan “tâ”nýn “dâd”a benzer þekilde
yumuþak ünsüz gibi eski telaffuzu devam
etmektedir. Ancak konuþma dillerinin çoðunda ayný pozisyondaki “tâ”nýn da (  )
yumuþak ünsüz olarak telaffuzu söz konusudur. Ârâmîce yoluyla Yunanca ve Latince’den Arapça’ya geçen kelimelerdeki “t”ler tâ ile ( ), Farsça’dan Arapça’ya
yapýlan alýntýlarda tâ (  ) genellikle tâ ile
( ) temsil edilmiþtir: Taberistan, Tûs, Ýstahr gibi. Ýran’da Arap alfabesi kullanýlmaya baþlanýnca tâ (  ) olduðu gibi kalmýþ, tâ ise ( ) Arapça kelimeler için tercih edilmiþtir. Türk dillerinde genellikle ince ünlüler eþliðinde “  ”, kalýn ünlüler eþliðinde “ ” kullanýlmýþtýr.
Sîbeveyhi, Benî Temîm’in, sonu ،N ،O ”
“ P ، olan fiillerde mütekellim zamiri “tü”yü (  ) kalýn ses uyumu için “tâ”ya ( ) dönüþtürdüðünü kaydeder: “ Z7 * Z7 ”
gibi (Kitâbü Sîbeveyhi, IV, 239-240; Ýbn Cinnî, I, 218). Ayrýca yine ilk harfi “ P ، ،N ،O ”
olan fiiller iftiâl babýna nakledilince kalýn
ses uyumu için tâ (  ) harfi “tâ”ya ( )
dönüþtürülür: @)” , “ À א, *  א, * 2 ”
“ @À) א, * @) א, * gibi. Gerek eski gerekse yeni tâ ( ) sesindeki kalýnlýk, sertlik,
patlama, þiddet, yumuþaklýk, zayýflýk gibi
nitelikler onu içeren Arapça kelimelerin
birçoðunda, özellikle onunla baþlayan
veya son bulan masdarlarda “büyüklük,
irilik, yükseklik, geniþlik, yarýlma, kýrýlma, yumuþaklýk, tazelik, keskin-güzel
koku” gibi anlam yansýmalarýna sebep olduðu tesbit edilmiþ, bilhassa ondaki þiddet sýfatý “.ýtr, tîb, pamt” gibi keskin-güzel koku ifade eden birçok kelimede kullanýlmýþtýr (Hasan Abbas, s. 119-122).
“Tâ”nýn ( ) kendine ve “ U ،/ ،Q ،R ،W ،
N ،O ،T” harflerine idgamý câiz görül,
”
müþtür: “ ٪ À
2 , * א٪] ^0, א: M *
“ ٪5-$ * ٪_ ^0-$ : U * U ” gibi.
Ebû Amr b. el-Alâ þu âyetlerde “tâ”yý
( ) “tâ”ya (  ) idgam etmiþtir:

“ #252&M M * #2À05&2 4` ” (el-Mâide 5/28) ;
“ #$-2 2 *#$À0- 2 ”(Yûsuf 12/80); “ a0F $ A2 2 * a]0 A2”
(en-Neml 27/22).

Yine Sûsî rivayetine göre Ebû Amr,
, ,
,
“ b&2]$7Z * אb&]
2 $ 7 Zא א%9 ” (erRa‘d 13/29) âyetinde tâ (  ) harfini “tâ”ya
( ), Âsým el-Cahderî þu âyette “tâ”yý ( )
“sâd”a ( O ) idgam etmiþtir: * 7  ”
7%,Z2  * 7%,À  ” (Sîbeveyhi, IV, 460;
Saymerî, II, 954).

