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Öz: Arapçanın önemli özelliklerinden biri kuşkusuz iştikâktır
(kelime türetme). İştikâk konusu Arap gramerinin sarf kısmında incelenmektedir. Arap grameri sarf ve nahiv olmak üzere iki
kısma ayrılmaktadır. Sarf ilminde kelime bilgisi (morfoloji), nahiv ilminde ise cümle bilgisi (sentaks) ele alınmaktadır. Arapça
öğretiminde sarf ilmi en az nahiv ilmi kader önemlidir. Arapçada hem sarf vezinlerine hem de bu vezinlerin ifade ettiği anlamlara büyük önem verilmektedir. Arap dilinde bazı sarf vezinlerinin ortak kullanılması olgusuna hem dini metinlerde
hem de cahiliye dönemi Arap şiiri ve atasözlerinde sıkça rastlamaktayız. Sarf vezinlerinin ortak kullanılmasının bazı nedenleri vardır. Bunların başında i‘lâl (illet harflerini birbirine dönüştürme) ve idgam (ard arda gelen aynı cins iki harfi tek harf
yapıp şeddeli okuma) kurallarının gerektirdiği harf ve hareke
değişiklikleri gelmektedir. Ortak kullanılan sarf vezinlerinden
hangi anlamın kastedildiğini anlamada bağlam ve karineler belirleyici olmaktadır. Biz bu çalışmada, Arapçada ortak kullanılan sarf vezinlerini, bunun sebeplerini, gramercilerin bu konudaki görüşlerini Kur’ân-ı Kerîm âyetleri, cahiliye dönemi Arap
şiiri ve atasözlerinden örnekler eşliğinde ele alıp inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Arapça, sarf, vezin, mastar, ism-i zaman,
ism-i mekan, ism-i fâil.
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Morphological Measures Commonly Used in
Arabic

Abstract: Ishtiqaq (word derivation) is undoubtedly one of the
important features of Arabic. The topic of iştikak is examined in
the morphology part of Arabic grammar. Arabic grammar is
divided into two parts as sarf and nahw. In the field of sarf,
word knowledge (morphology) is dealt with whereas in the field of nahw sentence structure (syntax) is studied. In teaching
the Arabic language, sarf is just as important as nahw. In Arabic, both sarf measures and their meanings are given great importance. The concept of the common use of certain sarf measures in Arabic is frequently encountered both in religious texts
and in Arabic poetry and proverbs at the age of ignorance. There are some reasons for the common use of sarf measures. The
most important of these are the changes in the letters and movements required by the rules of i‘lâl (converting illat letters to
each other) and idgham (making two consecutive letters of the
same genre one letter and reading them twice). Context and
karînes (clues) are decisive in understanding which meaning is
meant by the common use of sarf measures. In this study, sarf
measures that are commonly used, the reasons for it and opinions of grammarians on this subject will be examined along
with the examples from Qur-an verses and Arabic poetry and
proverbs at the age of ignorance.
Keywords: Arabic, morphology, measure, ınfinitive, noun of
time, noun of place, active participle.
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Giriş
Arapça, kendine has kelime vezinleri olan iştikâk (kelime
türetme) özelliğine sahip çekimli bir dildir. Vezinler, cümle
içerisinde fonksiyonel görevleri olan isim ve fiiller için çeşitli
anlamlar taşıyan hazır kalıplardır.1 Vezin, aynı sayıdaki aynı
harf ve hareke özelliklerine sahip olan kelime yapılarından
(ölçü/kalıp) her biridir. Arap gramerinin öncü sîmalarından
olan ‘Amr b. Osmân b. Kanber Sîbeveyhî (öl. 180/796) vezin
terimini “binâ – ٌ أَ ْب ِنيَة، ”بِنَا ٌءkelimesiyle ifade etmektedir. Bu bağlamda şöyle demektedir:2 “Bundan yapılan fiiller üç vezinde
َ َعلَى ث
olur. - .الثَ ِة أَ ْبنِ َية
َ  ”فَاأل َ ْف َعا ُل تَ ُكو ُن مِ ْن َهذَاSîbeveyhî döneminde sarf ve
nahiv terimleri henüz gelişim aşamasındaydı, bazı gramer terimleri bugünkü şekliyle kullanılmıyordu. Ebü’l-Abbâs elMüberred (öl. 286/900) ise vezin terimini “vezin, binâ – ،َو ْز ٌن
 ” ِبنَا ٌءkelimeleriyle ifade etmektedir. el-Müberred, “ifti‘âl” babından bahsederken şöyle der: “Gelecek zamanı “ ”يَ ْفتَ ِع ُلvezninde olur. Bu da mef‘ûl almayan bir vezindir/yapıdır. - َويَ ُكو ُن
علَى َو ْز ِن يَ ْفتَ ِع ُل َوه َُو بِنَا ٌء الَ َيتَعَدَّى إِلَى ال َم ْفعُو ِل
َ ”ال ُم ْستَ ْقبَ ُل.3 Ebü’l-Feth Osmân b.
Cinnî (öl. 392/1002) vezin terimini “binâ, sıyga – ٌصيغَة
ِ ، ” ِبنَا ٌءkelimeleriyle ifade etmektedir. İsm-i fâilden bahsederken şöyle
demektedir: “İsm-i fâil de böyledir. Lafzı oluş/eylem ifade etmektedir. Sıygası ve vezni fiili yapan kişi olduğunu göstermekُ  َل ْف،”و َكذَلِكَ ا ْس ُم الفَا ِع ِل
tedir. - ب ال ِف ْع ِل
َ ِصاح
ِ  َو، َظهُ يُفِيدُ ال َحدَث
َ ُصيغَتُهُ َو ِبنَا ُؤهُ يُفِيدُ ك َْونَه
َ 4.
Ebû Bekr Abdulkâhir el-Cürcânî (öl. 471/1078) gibi sonraki
dönemlerde yaşayan alimler daha çok “vezin”5 ve “sıyga”

6

terimlerini kullanmışlardır.
Arapçada vezinler ve iştikâk konusunda detaylı bilgi için bkz. Subhî Sâlih,
Dirâsât fî fıkhi’l-luga, Beyrut: Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, 2009, s. 328-335.
2 ʿAmr b. Osman b. Kanber Sîbeveyhî, el-Kitâb, thk. Abdusselâm Muhammed
Hârûn, Kahire: Mektebetü’l-Hâncî, 1988, III, 5.
3 Ebü’l-Abbâs Muhammed b. Yezîd el-Müberred, el-Muktadab, thk. Muhammed
Abdulhâlık ‘Udayme, Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1993, I, 213.
4 Ebü’l-Feth Osmân b. Cinnî el-Mevsılî, el-Hasâis, thk. Muhammed Ali enNeccâr, Beyrut: el-Mektebetü’l-ʿİlmiyye, ts., III, 101.
5 Ebû Bekr Abdurrahmân b. Muhammed Abdulkâhir el-Cürcânî, el-Muktesid fî
şerhi’t-tekmile, thk. Ahmed b. Abdullah b. İbrâhim ed-Dervîş, Riyad: Câmi‘atu
Muhammed b. Su‘ûd el-İslâmiyye, 2007, II, 080.
6 el-Cürcânî, el-Muktesid fî şerhi’t-tekmile, II, 139.
1
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Arapçada vezin terimi, iştikâk (türeme) özelliğine sahip kelimeler için kullanılmaktadır. Zamirler, ism-i işâretler, ism-i
mevsuller gibi türeme özelliği olmayan kelimeler için vezin
kelimesi kullanılmamaktadır.7 Sarf ilminde çok sayıda vezin
bulunmaktadır. Bu vezinleri birbirinden ayıran birtakım özellikler vardır. Aksi takdirde vezinler birbirlerine benzeyecek,
hangi veznin ne anlam ifade ettiğini anlamak zor olacaktır.
Vezinleri harf sayıları, hareke ve harf özellikleri birbirinden
ayırmaktadır. Örneğin sahih harflerden oluşan sülâsi fiillerin
ism-i fâili “”فَا ِع ٌل, ism-i mef‘ûlü “” َم ْفعُو ٌل, ism-i tafdîli “”أَ ْفعَ ُل, ism-i
tasğîri “ ”فُعَ ْي ٌلvezinlerinde gelmektedir. Şekil olarak birbirine
benzemeyen bu vezinlerin ifade ettikleri anlamlar da farklı
farklıdır. Bununla birlikte Arapçada ortak kullanılan bir takım
vezinler vardır. Örneğin “ ” َفعِي ٌلvezni hem sıfat-ı müşebbehe
hem de mübâlağalı ism-i fâil için kullanılır. Yine “ ” َم ْفعَ ٌلvezni
hem ism-i zaman hem ism-i mekan hem de mimli mastar için
kullanılır. Aynı şekilde “ ”مِ ْف َعا ٌلvezni hem ism-i âlet hem de
mübâlağalı ism-i fâil için ortak kullanılır. Şekil ve yapı olarak
birbirinin aynı olan bu vezinlerin cümle içerisinde hangi anlamda kullanıldığını anlamada bağlam/kontekst ve karineler
belirleyici olmaktadır.
Sarf İlminde Ortak Kullanılan Vezinler
1. ٌ فَعِيلvezni: Bu vezin, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağalı ism-i
fâil, ism-i fâil, ism-i mef‘ûl ve bazı sülâsi fiillerin mastarı için
ortak kullanılmaktadır. Bu vezin ayrıca ism-i mef‘ûl anlamında
kullanıldığında müzekker ve müennesi ortak olur. Açıklama ve
örnekler aşağıda verilecektir. İbn Mâlik, ism-i fâilin anlamında
mübalağa ve çokluk istendiğinde mübâlağalı ism-i fâil vezinlerinin kullanılması gerektiğini ifade etmekte ve “ ”فَعِي ٌلvezninin
bunlardan biri olduğunu söylemektedir.8 Ebü’l-Kâsım ezZeccâcî (öl. 337/949), “ ” َفعِي ٌلveznini sıfat-ı müşebbehe bâbında
Temmâm Hasen, el-Lugatu’l-‘Arabiyye ma‘nâhâ ve mebnâhâ, Dâru’l-Beydâ:
Dâru’s-Sekâfe, 1994, s. 133.
8 Ebû Abdillah Cemâlüddîn Muhammed b. Abdillah b. Mâlik, Şerhu’l-kâfiyeti’şşâfiye, thk. Ali Muhammed Mu‘avvad & Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Beyrut:
Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 2000, I, 461.
7
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temel vezinlerden olduğunu belirtmektedir. 9 Radıyyüddîn elEsterâbâdî (öl. 688/1289) “ ”فَعِي ٌلvezninde sıfatı müşebbehe olarak daha çok ayne’l-fiilinin harekesi mâzide kesra olan fiiller
“hastalandı, hasta - ٌ َم ِريض- ض
َ ” َم ِر, mudâ‘af fiiller “zeki oldu, zeki
- ٌ َل ِبيب- َّ ” َلبve nâkıs-ı yâî fiillerin “bedbaht oldu, bedbaht - – ِي
َ
َ شق
geldiğini söylemektedir.10 ي
َ el-Müberred, “ ”فَعِي ٌلvezninde
ٌّ ش ِق
َ ” gibi aslen lâzım (geçişsiz)
gelen kelimelerin “ ”ك َِري ٌمve “يف
ٌ ظ ِر
fiilden türeyen sıfatlar olduğunu, mübâlağa anlamı ifade eden
11”

“علِي ٌم
َ ” ve “”رحِ ي ٌم
َ gibi müteaddî (geçişli) fiillerden türeyen isimlerin bu vezne mülhak olduğunu belirtmektedir. 12 Ebû Hayyân
el-Endelüsî (öl. 745/1344) en yaygın kullanılan sıfat-ı müşebbehe vezninin “ ”فَعِي ٌلolduğunu söylemektedir. 13 “ ”فَعِي ٌلvezninin
sıfat-ı müşebbehe olarak kullanıldığına aşağıdaki âyeti örnek
verebiliriz:
ً يَا َو ْيلَ ٰتى َل ْيتَن۪ ي لَ ْم اَتَّخِ ذْ فُ َالنًا َخ ِل
.يال
“Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim!”14
“ ”فَعِي ٌلveznini sıfat-ı müşebbehe olarak kullanıldığına Cerîr
b. Atıyye’nın (öl. 110/728) şu beytini örnek verebiliriz:15
َدر الخَلي ِل إِذَا َما كَانَ أَ ْل َوانَا
ُ َير آمِ ِن ِه غ
ُ الَ تَأ َمنَنَّ فَإِنّي غ
Sakın güvenme dosta zira güvenemem ben de
Çeşit çeşittir ihaneti ettiğinde görürsün sen de

Ebü’l-Kâsım Abdurrahmân b. İshâk ez-Zeccâcî, el-Cümel, thk. Ali Tevfîk elHamed, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle; İrbid: Dâru’l-Emel, 1984, s. 92.
10 ش ِقي
َ idi. Birincisi sâkin, ikincisi
ٌّ َ kelimesi  فَعِي ٌلveznindedir. Kelimenin aslı ي
ٌ شقِي
harekeli iki “yâ” harfi aynı kelimede ard arda geldiği için idgam edildi. Yazılışta tek harf yazılır ve üzerine şedde konur. Okunurken birincisi sakin ikincisi
harekeli okunur. İ‘lâl kuralları için bk. Mehmet Talu, Sarf ilmi, İstanbul: Tereke
Yayınevi, 2003, ss. 140-154.
11 Radiyyuddîn Muhammed b. Hasen el-Esterâbâdî, Şerhu şâfiyeti İbni’l-Hâcib,
thk. Muhammed Nûrulhüseyn & Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd, Beyrut:
Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, ts., I, 147.
12 el-Müberred, el-Muktadab, II, 113-114.
13 Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf el-Endelüsî, İrtişâfu’d-darab min lisâni’l‘Arab, thk. Receb ‘Usmân Muhammed, Kahire: Mektebetü’l-Hâncî, 1998, V,
2360.
14 Furkân, XXV, 28.
15 Muhammed İsmâil Abdullah es-Sâvî, Şerhu dîvâni Cerîr, İskenderiyye: Matba‘atu’s-Sâvî, ts., s. 594.
9
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“ ”فَعِي ٌلvezninin sıfat-ı müşebbehe olarak kullanıldığına şu
atasözünü örnek verebiliriz:
Dostla karşılaşmak sadra şifadır.16 .ِلقَا ُء ال َخلِي ِل ِشفَا ُء الغَلِي ِل
“ ”فَعِي ٌلvezninin sıfat-ı müşebbehe olarak kullanıldığına şu
âyeti de örnek verebiliriz:
.ِيم
ِ ع َليْكَ مِ نَ ْاْل َيا
َ ُٰذَلِكَ نَ ْتلُوه
ِ ت َوال ِذّ ْك ِر ْال َحك
“Bunu biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.”17
Ebû Abdillâh Fahrüddîn er-Râzi (öl. 606/1210), âyette geْ kelimesinin üç anlama gelebileceğini şöyle açıklaçen “ِيم
ِ ”ال َحك
ْ için üç vecih de câizdir. Birincisi “ ”العَلِي ُمve
maktadır: 18 “ِيم
ِ ”ال َحك
“ِير
ُ  ”القَدgibi mübalağalı ism-i fâildir. Zira Kur’ân-ı Kerîm çok
hükmeder, tüm hükümler ondan alınır. Bu durumda “ يَحْ ُك ُم- ” َحك ََم
fiilinden türemiş mübâlağalı ism-i fâildir. İkincisi, nazım, te’lif
ve içerdiği ilimler ile hikmet ve bilgi sahibidir. Bu durumda
“ يَحْ ُك ُم-  ” َح ُك َمfiilinden türemiş sıfat-ı müşebbehedir. Üçüncüsü,
“ ” ُم ْف ِع ٌلanlamında kullanılan “ ”فَعِي ٌلveznidir. Bu durumda “”أَحْ ك ََم
fiilinin ism-i fâili olur, işi sağlam ve kusursuz yapan anlamına
gelir. Ahmed b. Yûsuf es-Semîn el-Halebî (öl. 756/1355) âyette
ْ kelimesinin mübâlağalı ism-i fâil olduğunu, “”فَعِي ٌل
geçen “ِيم
ِ ”ال َحك
vezninin “ ” ُم ْف ِع ٌلanlamında kullanılmasının Arapçada çok az
olduğunu ifade etmektedir.19 “ ” َفعِي ٌلvezninin mübâlağalı ism-i
fâil olarak kullanıldığına şu âyeti örnek verebiliriz.
.عل۪ ي ًما َح ۪كي ًما
اِنَّ ه
َ َّٰللاَ كَان
“Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”20
Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ (öl. 395/1004), “ ”فَعِي ٌلvezninin
Hayreddin Şemsi Paşa, Mu‘cemü’l-emsâli’l-‘Arabiyye, Riyad: Merkezü’l-Melik
Faysal li’l-Buhûs ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, 2002, II, 2096-2097; Kemal Halâylî,
Mu‘cemu kunûzi’l-emsâl ve’l-hikemi’l-‘Arabiyye, Beyrut: Mektebetü Lübnan
Nâşirûn, 1998, s. 2.
17 Âl-i İmrân, 3/58.
18 Ebû Abdillâh Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî, Tefsîru
Fahri’r-Râzi el-müştehir bi’t-tefsîri’l-kebîr ev mefâtîhi’l-ğayb, Beyrut: Dâru’l-Fikr,
1981, VIII, 82.
19 Ahmed b. Yûsuf es-Semîn el-Halebî, ed-Dürrü’l-mesûn fî ‘ûlûmi’l-Kitâbi’lmeknûn, thk. Ahmed Muhammed el-Harrâd, Dımeşk: Dâru’l-Kalem, ts., III, 217218.
20 Nisâ, 4/24.
16
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ism-i fâil ve ism-i mef‘ûl anlamında da kullanıldığını söylemekte ve şu örnekleri vermektedir: “Sağlam, muhkem iş – أَ ْم ٌر َحكِي ٌم
 ”بِ َم ْعنَى ُمحْ كَم, “Acı veren, elîm azab – عذَابٌ أَلِي ٌم بِ َم ْعنَى ُمؤْ لِم
َ ”. 21 Bu bağlamda Ebû Bekr Muhammed b. Kâsım el-Enbârî (öl. 328/940),
“ ” َفعِي ٌلvezninde gelen “سمِ ي ٌع
َ ” kelimesinin ezdâd kelimelerden
saymakta ve şu yorumu yapmaktadır: “سمِ ي ٌع
َ ” kelimesi ezdâtَّ
tandır. Hem “duyan – )سامِ ٌع
َ (  ”الذِي َي ْس َم ُعhem de “başkasına duyuran – )غي َْرهُ ( ُمسْمِ ٌع
َ  ”الَّذِي يُسْمِ ُعanlamına gelmektedir.22 İbnü’l-Enbârî,
aşağıdaki âyeti ve Amr b. Ma‘dîkerib ez-Zübyânî’nin (öl.
21/641) beytini şâhid olarak zikretmektedir:
. َعذَابٌ أَلِي ٌم بِ َما كَانُوا يَ ْك ِذبُون
فِي قُلُوبِ ِه ْم َم َرضٌ فَزَ ادَهُ ُم ه
َ ّٰللاُ َم َرضًا َو َل ُه ْم
“Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar
için elîm bir azap vardır.”23
Ayette geçen “ ”أَلِي ٌمkelimesi “acı veren –  ” ُمؤْ ِل ٌمanlamındadır.
‘Amr b. Ma‘dîkerib’in aşağıdaki beytinde “سمِ ي ٌع
َ ” kelimesi
“ses veren, işittiren -  ” ُمسْمِ ٌعanlamında kullanılmıştır:24
ع
ُ ص َحا ِبي ُه ُجو
ّ أَمِ ْن َر ْي َحانَ َة الدَّاعِي ال
ْ َسِمِ ي ُع يُ َؤ ِ ّرقُنِي َوأ
Reyhâne’ye özlemim ses verip çağırmaz mı beni
Dostlarım gece uyurken hiç uyku tutar mı beni
Şair, düşmanları tarafından kaçırılan kız kardeşi Reyhane
için çok üzülmekte, ona özlem duymaktadır. Bu özlem şairi
geceleri uykusuz bırakmaktadır.
“ ”فَعِي ٌلvezninde gelen mastara şu kelimeleri örnek verebiliriz: Aslanın kükremesi için “ ”زَ أَ َرfiili kullanılır. Tasrîfi şöyledir:
“ِيرا
ً يَ ْزئ ُِر زَ أْ ًرا َوزَ ئ/”زَ أَ َر يَ ْزأَ ُر25. At kişnemesi için “ص َه َل
َ ” fiili kullanılır.

Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris Zekeriyyâ, es-Sâhibî fî fıkhi’l-lugati’l-ʿArabiyye ve
mesâilihâ ve süneni’l-ʿArab fî kelâmihâ, thk. Ahmed Hasen Besec, Beyrut: Dâru’lKütübi’l-ʿİlmiyye, 1997, s. 236.
22 Ebû Bekr Muhammed b. el-Kâsım b. Muhammed el-Enbârî, Kitâbu’l-ezdâd,
thk. Ebü’l-Fazl İbrâhîm, Beyrut: el-Mektebetü’l-‘Asriyye, 1987, s. 83-84.
23 Bakara, 2/10.
24 Muhammed Muslihuddîn Mustafa el-Kocevî, Hâşiyetü Muhyiddîn Şeyhzâde
‘alâ tefsîri’l-Kâdî el-Beydâvî, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1999, II, 252; İbnü’lEnbârî, Kitâbu’l-ezdâd, s. 83-84.
25 Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed ez-Zebîdî, “”زَ أَر, Tâcü’lَ
ʿarûs min cevâhiri’l-kâmûs, thk. Mustafa Hicâzî, Kuveyt: Matbaʿatu Hükûmeti’lKuveyt, 1965, XI, 395.
21
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Çekimi şu şekildedir: “ًص ِهيال
ْ َص َه َل ي
ُ ص َه ُل
َ ص َهاالً َو
َ ”.26
İbnü’l-Enbârî “ ” َفعِي ٌلveznininin müzekker ve müennes için
ortak kullanıldığını söylemekte ve şu açıklamayı yapmaktadır:
“ ”فَعِي ٌلveznine giren bir isim, ism-i mef‘ûl anlamında kullanılırsa müzekkeri ve müennesi ortak olur. “Sürmeli göz – ع ْي ٌن َكحِ ي ٌل
َ
”بِ َم ْعنَى َم ْك ُحو َلة, “Kınalı el/avuç – َضيبٌ بِ َم ْعنَى َم ْخضُوبَة
ٌّ ”ك. Buna karِ َف خ
şılık, “ ”فَعِي ٌلveznindeki isim, ism-i fâil anlamında kullanıldığında müennesini müzekkerden ayırmak için kelimenin sanuna
müenneslik tâ’sı getirilir. “Cömert adam – ”ر ُج ٌل ك َِري ٌم,
“cömert
َ
َ ”ر ُج ٌل,
kadın – ٌ”اِ ْم َرأَة ٌ ك َِري َمة, “kibar, hoş adam – يف
“kibar, hoş
ٌ ظ ِر
َ
27
ٌ
َ
َ
kadın – ”اِ ْم َرأة ٌ ظ ِريفَة.
2. ٌ مِ ْفعَالvezni: Bu vezin, mübâlağalı ism-i fâil ve ism-i âlet
için ortak kullanılmaktadır. Bu vezin ayrıca müzekker ve müennes isimler için de ortak kullanılır. Müberred, “ ”مِ ْفعَا ٌلvezninin
mübalağa ifade eden ism-i fâil vezinlerden olduğunu söylemekte ve şu örnekleri zikretmektedir: “Çok öldüren adam. ”ر ُج ٌل مِ ْقتَا ٌل,
َ
“Çok dayak atan adam. ٌ”ر ُج ٌل مِ ض َْراب
َ Arapların bu anlamda şu
sözleri meşhurdur: “Muhakkak o, semiz develeri çok kurban
edendir. ار بَ َوائِ َك َها
ٌ  ”إِ َّنهُ لَمِ ْن َح28 İbn Mâlik ve Ebû Hayyân, “ ”مِ ْفعَا ٌلvezninin Arapçada en çok kullanılan mübalağalı ism-i fâil vezinlerinden olduğunu ifade ifade etmektedirler.29
“ ”مِ ْفعَا ٌلvezninin mübâlağalı ism-i fâil anlamında kullanıldığına şu ayeti örnek verebiliriz:
.ارا
َّ َويَا قَ ْو ِم ا ْستَ ْغف ُِروا َربَّ ُك ْم ث ُ َّم تُوبُُٓوا ِالَ ْي ِه يُرْ ِس ِل ال
ً ع َل ْي ُك ْم مِ د َْر
َ س َمُٓا َء
“Ey kavmim! Rabbinizden af dileyiniz. Sonra, O'na tövbe ediniz
ki, size gökten bol bol yağmur göndersin.”30
Ayette geçen “çok yağmur yağdıran - ار
ٌ  ”مِ د َْرkelimesi
mübâlağalı ism-i fâildir.
Sîbeveyhî, Arapçada üç tane ism-i âlet vezni olduğunu,
Ebü’l-Fazl Cemalüddîn Muhammed b. Mekram İbn Manzûr, “ص َه َل
َ ”, Lisânü’lʿArab, Beyrut: Dâru Sâdır, ts., XI, 387.
27 Ebû Bekr b. Muhammed b. Kâsım el-Enbârî, el-Müzekker ve’l-müennes, thk.
Muhammed Abdulhâlık ‘Udayma & Ramazan Abdüttevvâb, Kahire: Vizâretü’lEvkâf Lecnetü İhyâi’t-Türâs, 1999, II, 15.
28 el-Müberred, el-Muktadab, II, 113.
29 İbn Mâlik, Şerhu’l-kâfiyeti’ş-şâfiye, I, 461; Ebû Hayyân el-Endelüsî, İrtişâfu’ddarab min lisâni’l-‘Arab, V, 2281.
30 Hûd, 11/52.
26
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“ ”مِ ْف َعا ٌلvezninin bunlardan biri olduğunu belirtmekte, “anahtar
-ح
ٌ ”مِ ْفتَا, “makas - ٌ ”مِ ْق َراضve “lamba - ح
ٌ صبَا
ْ ِ ”مkelimelerini örnek
vermektedir.31 el-Esterâbâdî de Arapçada üç tane ism-i âlet
vezni olduğunu söylemekte ve şu kelimeleri örnek vermektedir:32 “süt sağma kabı - ُ”المِ حْ َلب, “anahtar - ح
ُ  ”المِ ْفتَاve “süpürge ُس َحة
َ ”المِ ْك. Aşağıdaki âyette “ ”مِ ْفعَا ٌلvezni ism-i âlet olarak kullanılmıştır.
.اس اَ ْش َيُٓا َء ُه ْم
َ ََّويَا َق ْو ِم أَ ْوفُوا ْالمِ ْكيَا َل َو ْال ۪ميزَ انَ بِ ْال ِقسْطِ َو َال تَ ْب َخسُوا الن
“Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin.”33
Ayette geçen “ ”مِ ْكيَا ٌلve “ ”مِ يزَ ا ٌنkelimeleri terazi ve tartı anlamlarında ism-i âlettir.
“ ”مِ ْف َعا ٌلvezninin ism-i âlet olarak kullanıldığına şu atasözünü örnek verebiliriz:
Acele pişmanlığın anahtarıdır.34 .ِح النَّدَا َمة
ُ العَ َجلَةُ مِ ْفتَا
İbn Mâlik “if‘âl” babının fâilinin manasında mübalağa istendiğinde, mübalağalı ism-i fâil vezi “ ”مِ ْف َعا ٌلvezninde kullanıldığını söylemekte ve şu örnekleri vermektedir: “çokca veren –
َ  مِ ْع- طى
َ ”أَ ْع, “çok hediye veren –  مِ ْهدَا ٌء-  ”أَ ْهدَىİbn Mâlik ayrıca
طا ٌء
Kümeyt b. Zeyd el-Esedî’nin (öl. 126/744) şu beytini buna örnek vermektedir:35
ُ
ت الَ ُخور َوالَ قَزَ ِم
ِ يص ال َع ِشيَّا
َ ِور َمخَا م
ِ ش ّم َم َها ِوينَ أَ ْبدَانَ ال َج ُز
Güçlü onurlu misafirperverdirler çokca deve devirirler
Misafir için bekletirler yemeği geleni geçeni çevirirler
Beyit, İbn Ya‘îş’in Şerhu’l-mufassal adlı eserinde de zikredilmekte, detaylı bir şekilde anlamı ve irabı üzerinde durulmaktadır. Beyitte geçen “ َ ” َم َها ِوينkelimesi “ ”مِ ْه َوا ٌنkelimesinin
çoğuludur. Misafir için çok deve kesen kişi anlamındadır. 36
İbnü’l-Enbârî “ ”مِ ْف َعا ٌلvezninde müzekker ve müennes isimlerin ortak kullanıldığını söylemekte ve şu açıklamayı yapmakSîbeveyhî, el-Kitâb, IV, 94-95.
el-Esterâbâdî, Şerhu şâfiyeti İbni’l-Hâcib, I, 186.
33 Hûd, 11/85.
34 Kemal Halâylî, Mu‘cemu kunûzi’l-emsâl ve’l-hikemi’l-‘Arabiyye, s. 166.
35 İbn Mâlik, Şerhu’l-kâfiyeti’ş-şâfiye, I, 462-463.
36 Ebü'l-Bekâ Muvaffakuddîn Yaʿîş b. Ali b. Yaʿîş el-Halebî, Şerhu’l-mufassal li’zZemahşerî, Emîl Bedîʿ Yaʿkûb, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, 2001, IV, 96.
31
32
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tadır: “ ”مِ ْف َعا ٌلvezni sıfattan çok mastar vezinlerine benzemektedir. Zira çoğulu “ ” َمفَاعِي ُلvezninde gelmektedir. Bu çoğul ne
cemî müzekker sâlim ne de cemî müennes sâlim çoğuluna benzememektedir. “devamlı erkek çocuk doğuran kadın – ٌاِ ْم َرأَة
ٌ ”اِ ْم َرأَة ٌ مِ ْئن, “çokça
َار
ٌ ”مِ ْذك, “devamlı kız çocuk doğuran kadın - َاث
َ ”اِ ْم َرأَة ٌ مِ ْع.37
parfüm kullanan kadın – ار
ٌ ط
3. ٌ فَعَّالvezni: Bu vezin, mübâlağalı ism-i fâil ve semâî ism-i
mensûb için ortak kullanılmaktadır. Sîbeveyhî, ism-i fâilin anlamında mübâlağa istenildiğinde ism-i fâil vezninden mübâlağa
vezinlerine geçilmesi gerektiğini, “ ” َفعَّا ٌلvezninin mübâlağa
ifade eden temel vezinlerinden olduğunu söylemekte ve şu
beyti örnek vermektedir:38
َ َج الخ ََوالِفِ أَ ْعق
ال
َ َولَي
ِ َّْس ِب َوال

ب َلبَّاسًا ِإ َل ْي َها ِجالَلَ َها
ِ ْأَخَا ال َحر
Savaşın kardeşidir giyinir zırhını silahlarını kuşanır
Ödlek değildir ne de korkudan evlerin içine saklanır
Müberred de “ ”فَعَّا ٌلvezninin mübâlağa ifade eden vezin-

lerden olduğunu söylemekte ve yukardaki beyitle birlikte şu
örnekleri vermektedir: 39 “çokca öldüren adam – ”ر ُج ٌل َقتَّا ٌل,
َ “çokca küfreden adam – شتَّا ٌم
َ ”ر ُج ٌل,
َ ”ر ُج ٌل.
َ “çok döven adam – ٌض َّراب
َ
Sîbeveyhî, “ ”فَ َّعا ٌلvezninin bir şeye sahip olup onu meslek
edinen kişi için de kullanıldığını söylemekte, bunun Arapçada
sayılamayacak kadar çok olduğunu belirtmekte ve şu örnekleri
vermektedir: Araplar elbise alıp satan kişiye “ ٌ”ثَ َّواب, deve alıp
satana “” َج َّما ٌل, eşek alıp satana “ار
ٌ ” َح َّم, altın ve gümüş işiyle uğ40 el-Esterâbâdî, “ل
ٌ  ” َفعَّاvezninin “nisraşana “اف
”
derler.
ٌ ص َّر
َ
bet/sahiplik” ifade etmesinin “ ”فَا ِع ٌلvezninden daha çok olduğunu söylemektedir. el-Esterâbâdî ayrıca “ ” َفعَّا ٌلve “ ”فَا ِع ٌلvezinlerinin ism-i mensûb anlamında kullanılmasının semâî olduğunu,
bu kullanımda kıyasın geçerli olmadığını ifade etmektedir.41
َ ” kelimesi geçmektedir:
Aşağıdaki âyette “ ” َفعَّا ٌلvezninde “ظالَّم
ْ
َ ِْس ب
.ِظ َّالم لِلعَبِيد
َ ٰذلِكَ بِ َما قَدَّ َمتْ أَ ْيدِي ُك ْم َوأَنَّ ه
َ ّٰللا لَي
el-Enbârî, el-Müzekker ve’l-müennes, II, 96.
Sîbeveyhî, el-Kitâb, I, 110-111.
39 el-Müberred, el-Muktadab, II, 112.
40 Sîbeveyhî, el-Kitâb, III, 381.
41 el-Esterâbâdî, Şerhu şâfiyeti İbni’l-Hâcib, II, 85.
37
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“Bu kendi ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah, kullara zulmedici değildir.”42
َ ” kelimesi hakkında
es-Semîn el-Halebî ayette geçen “ظالَّم
َّ
َ
şunları söylemektedir: “ ”ظالمkelimesinden mübalağa kastediliyorsa Allah (c.c.) bunu kendisinden nefyetmektedir. Çünkü
Allah (c.c.) adildir, herkese yaptığının karşılığını verecektir.
َ ” kelimesinden ism-i mensûb “nisbet/sahiplik” anlamı kas“ظالَّم
tediliyorsa Allah (c.c.) bunu da kendisinden nefyetmektedir.
Çünkü Allah (c.c.) âdildir, kendisine zulüm nisbet edilemez.
Ayette sayıları çok olan “kullar, köleler - ٌعبِيد
َ ” kelimesine uygun
َ ” kelimesi getirildüşmesi için çokluk anlamı ifade eden “ظالَّم
miştir. 43
1.4. ٌ فَعُولvezni: Bu vezin, mübâlağalı ism-i fâil ve bazı fiillerin mastarı için ortak kullanılmaktadır. Ayrıca bu vezin, ism-i
fâil anlamında kullanıldığında müzekker ve müennesi ortak
olur. Açıklama ve örnekler aşağıda verilecektir.Sîbeveyhî, bazı
fiilerin mastarının “ ” َفعُو ٌلvezninde geldiğini söylemekte ve şu
kelimeleri örnek vermektedir: “Güzel bir şekilde abdest aldım –
”ت ََوضَّأْتُ َوضُو ًءا, “Kendimi ona iyi kaptırdım – ”أُو ِل ْعتُ بِ ِه َولُوعًا, “Onu
iyice kabul etti – ً”قَبِلَهُ َقبُوال.44
“ ”فَعُو ٌلvezni Arapçada yaygın olarak kullanılan mübâlağalı
ism-i fâil vezinlerindendir. Şu kelimeleri buna örnek verebiliriz:
“çok şükreden- ور
َ ”, “çok yemek yiyen - ”أَ ُكو ٌل, “çok sabreden ٌ ش ُك
ُور
ٌ صب
َ ”.45
َ ”, “çok dayak atan - ٌض ُروب
“ ”فَعُو ٌلvezninin mübâlağalı ism-i fâil olarak kullanıldığına
şu âyeti örnek verebiliriz:
“Ey Nuh ile beraber .ورا
َ ع ْبدًا
ً ش ُك
َ َذُ ِ ّريَّةَ َم ْن َح َم ْلنَا َم َع نُوح إِنَّهُ كَان
taşıdığımız kimselerin nesilleri! O çok şükreden bir kul idi.”46
Ayette geçen “ورا
َ ” kelimesi “شك ََر
َ ” fiilinin mübâlağalı ismً ش ُك
i fâilidir.
Âl-i İmrân, 3/182.
es-Semîn el-Halebî, ed-Dürrü’l-mesûn fî ‘ûlûmi’l-Kitâbi’l-meknûn, III, 515-516.
44 Sîbeveyhî, el-Kitâb, IV, 42; el-Müberred, el-Muktadab II, 26; el-Esterâbâdî, Şerhu
şâfiyeti İbni’l-Hâcib, I, 159-160.
45 Abduh er-Râcihî, et-Tatbiku’s-sarfî, Beyrut: Dâru’n-Nehdati’l-‘Arabiyye, 1973,
78.
46 İsrâ, 17/3.
42
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Müberred “ ”فَعُو ٌلvezninin mübâlağa ifade eden vezinlerden olduğunu söylemekte ve aşağıdaki beyitle birlikte şu örnekleri vermektedir: 47 “çok döven - ٌض ُروب
َ ”, “çok öldüren - ” َقتُو ٌل
ُ
“çok binen - ٌ”ركوب.
َ ”ه َُو.
َ “O, Zeyd’i çok dövendir – ض ُروبٌ زَ ْيدًا
عاق ُِر
سيْفِ سُوقَ ِس َما ِن َها
َّ ص ِل ال
ْ ض ُروبٌ ِب َن
َ َع ِد ُموا زَ ادًا ِفإِنَّك
َ ِإذَا
َ
Kılıçla bacaklarına vurup semiz develeri deviren
Azıksız kalınca insanlar zira sensin çokca kesen
Beyitte geçen “ ٌض ُروب
َ ” müştak olduğu fiil gibi amel eden
mübâlağaı ism-i fâildir, “ َ ”سُوقkelimesini mef‘ûlün bih olarak
nasb etmiştir. İbn Mâlik, ism-i fâilin anlamında mübalağa ve
çokluk kastedildiğinde mübâlağalı ism-i fâil vezinlerinin kullanıldığını, “ ”فَعُو ٌلvezninin bunlardan biri olduğunu söylemekte
ve “çok şükreden - ور
َ ” kelimesini buna örnek vermektedir.48
ٌ ش ُك
Kur’ân-ı Kerîmde çokca zikredilen şu âyeti mübâlağalı ism-i
fâile örnek verebiliriz:
“Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok

.ور َرحِ ي ٌم
َ َإنَّ للا
ٌ ُ غف
merhamet edendir.”49

“ ”فَعُو ٌلvezninin mübâlağalı ism-i fâil olarak kullanıldığına
şu atasözünü örnek verebiliriz. .ِير
ٌ ِير َو ِع ْندَ للاِ َحق
ٌ ال َحسُودُ فَقHasetçi
fakirdir Allah katında hakirdir.50
İbnü’l-Enbârî “ ” َفعُو ٌلvezninde müzekker ve müennes isimlerin ortak kullanıldığını söylemekte ve şu yorumu yapmaktadır: “ ” َفعُو ٌلveznindeki isim müenneslik tâ’sı ile kullanılırsa ism-i
mef‘ûl anlamına gelir “sağılan hayvan – ” َحلُو َبةٌ بِ َم ْعنَى َمحْ لُوبَة. Müenneslik tâ’sı olmadan kullanılırsa ism-i fâil anlamına gelir ve
hem müzekker hem de müennes için ortak kullanılır “çok sabırlı erkek – صابِر
ٌ صب
ٌ صب
َ ُور بِ َم ْعنَى
َ ”, “çok sabırlı kadın – صابِ َرة
َ ُور بِ َم ْعنَى
َ ”.51
5. ٌ فُعُولvezni: Bazı isimlerin çoğulu ile bazı fiillerin mastarı
için ortak kullanılmaktadır. Fiilin mastarına örnek: “ortaya
ْ َ ي،ظ َه َر
ُ ،ظ َه ُر
َ ”. İsimin çoğuluna örnek: “sırt, sırtlar –
çıkmak – ور
ٌ ظ ُه
52
ُ
َ
ور
ٌ  ظ ُه،”ظ ْه ٌر. Fiilin mastarına diğer bir örnek: “yetersiz olmak,
el-Müberred, el-Muktadab, II, 112.
İbn Mâlik, Şerhu’l-kâfiyeti’ş-şâfiye, I, 461.
49 Bakara, 2/173.
50 Kemal Halâylî, Mu‘cemu kunûzi’l-emsâl ve’l-hikemi’l-‘Arabiyye, s. 118.
51 el-Enbârî, el-Müzekker ve’l-müennes, II, 51.
52 Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu‘cemu mekâyîsi’l-luga, thk.
47
48
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eksik yapmak – ور
ٌ ص
ُ ُ ق،ص ُر
ُ  َي ْق،ص َر
َ ” َق. İsimin çoğuluna örnek: “sa53
ray, saraylar – ور
ٌ ص
ُ ُ ق،”قَص ٌْر. “ ”فُعُو ٌلvezninin, çoğul isim olarak
kullanıldığına şu âyeti örnek verebiliriz:
َار َو َيجْ عَل لَّك
ُ اركَ الَّذِي إِن شَاء َجعَ َل لَكَ َخي ًْرا ِ ّمن ذَلِكَ َجنَّات تَجْ ِري مِ ن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن َه
َ َتَب
.ورا
ُ ُق
ً ص
“O (Allah) pek yücedir ki, dilerse sana bundan daha hayırlısını,
altından ırmaklar akan cennetler verir ve senin için köşkler yapar.”54
Ayette geçen “ورا
ً ُ ”قkelimesi saray anlamına gelen “” َقص ٌْر
ً ص
isminin çoğuludur. “ ”فُعُو ٌلvezninin, çoğul isim olarak kullanıldığına şu ayeti de örnek verebiliriz:
ُ علَى
. َسا َء َما يَ ِز ُرون
َ ارهُ ْم
َ ور ِه ْم أَ َال
ِ ظ ُه
َ ََوهُ ْم يَحْ مِ لُونَ أَ ْوز
“Günahlarını ise sırtlarına yüklenmişlerdir. Dikkat edin, taşıdıkları ne kötüdür.”55
ُ ” kelimesi sırt anlamına gelen “ظ ْه ٌر
َ ” isAyette geçen “ور
ِ ظ ُه
minin çoğuludur.
ُ ” kelimesi “sırtlar”
‘Amr b. Ma‘dîkerib’in şu beytinde “ور
ٌ ظ ُه
anlamında kullanılmıştır:56
صم ِب ِهنَّ تَنَافُ َسا
ُ تَ َرى ِلبَنِي
ْ ع

ُ ّفإِن
صونُنَا
ُ ور ال َخ ْي ِل ثَ َّم ُح
َ ظ ُه
Kuşkusuz atların sırtları kalelerdir bizim için

Rekabetini görürsün Benî ‘Usm’un onlar için
Ebü’l-Hüseyn Ahmed İbn Furkûn’un (öl. 781/1379) şu beyُ ” kelimesi “ظ َه َر
َ ” fiilinin mastarı olarak kullanılmıştinde “هور
ٌ ظ
tır:57
ُ يُ ْب ِدي
وركَ ِل ْل ُو َجو ِد َخفَا َء َها
َ َالَ ِز ْلت
ُش ْمسًا َوالـ ُملوكُ كَواكِب
ُ ظ ُه
Sen hâla bir güneşsin kırallarsa gezegen
Kaybolup yok olurlar ortaya çıkınca sen
Aşağıdaki âyette “ ”فُعُو ٌلvezni “شك ََر
َ ” fiilinin mastarı olarak
kullanılmıştır:
Abdüsselâm Muhammed Hârûn, Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1991, III, 471.
53 Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-‘Ayn müretteben alâ
hurûfi’l-mu‘cem, thk. Abdulhamid Hindâvî, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye,
2003, III, 394-395.
54 Furkân, 10/10.
55 En‘âm, 6/31.
56 Mattâ‘ et-Terâbîşî, Şi‘ru Amr b. Ma‘dîkerib ez-Zübeydî, Dımaşk: Matbû‘âtu
Mecma‘i’l-Lugati’l-‘Arabiyye bi-Dımaşk, 1985, s. 126.
57 Muhammed İbn Şerîfe, Dîvânu İbn Furkûn, Mağrib: Matbû‘âtu Akademiyyeti’l-Memleketi’l-Mağribiyye, 1987, s. 374.
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ُ َار خِ ْلفَةً ِل َم ْن أَ َرادَ أَ ْن َيذَّ َّك َر أَ ْو أَ َراد
.ورا
ً ش ُك
َ َوه َُو ا َّلذِي َج َع َل ال َّل ْي َل َوال َّن َه
“İbret almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur.”58
“ ”فُعُو ٌلvezninin mastar olarak kullanıldığına şu atasözünü
örnek verebiliriz. Atasözünde geçen “ٌ  ” ُم ُرو َءةkelimesi “mert oldu
-  ” َم ُر َؤfiilinin mastarıdır.
Ahde vefasızlık yiğitliği bitirir. 59 .ِف ال َم ْو ِعد
ُ آ َفةُ ال ُم ُرو َءةِ ُخ ْل
6. ٌ فَاعِلvezni: Bu vezin, sülâsi fiilin ism-i fâili, sıfat-ı müşebbehe ve semâî ism-i mensûb için ortak kullanılmaktadır. Müberred, sülâsi fiillerin ism-i fâilinin “ ”فَا ِع ٌلvezninde geldiğini
söylemekte ve şu örnekleri vermektedir: “bilen, alim - عا ِل ٌم
َ ،عل َِم
َ ”,
“içen – ٌَارب
َ ”60
َ ”ش َِر, “döven – ٌارب
َ ،ب
َ ض َر
َ ”, “söven –  شَاتِ ٌم،شت ََم
ِ  ش،ب
ِ ض
Celâlüddîn es-Süyûtî (öl. 911/1505) de sülâsi fiillerin ism-i fâilinin “ ” َفا ِع ٌلvezninde geldiğini ifade etmektedir. 61 Aşağıdaki
âyette “ ”فَا ِع ٌلvezni ism-i fâil olarak kullanılmıştır. ش ْيء إِ ّنِي
َ َو َال تَقُو َلنَّ ِل
.غدًا
َ َ“فَا ِع ٌل ذَلِكHiçbir iş için: Ben onu yarın yaparım deme!”62
Ebü’l-Bekâ Muvaffakuddîn İbn Ya‘îş (öl. 643/1245), bazı sıfatı müşebbehelerin “ ” َفا ِع ٌلvezninde geldiğini, bu vezinde sıfatıı müşebbehe gelmez diyenlerin sözüne itibar edilmemesi gerektiğini söylemekte ve şu örnekleri vermektedir: “ince belli – ضَامِ ُر
ح
َ ”. 63
َ سا ِه ُم
ِ ”ال َك ْش, “nâmı sönük – ”خَامِ ُل ال ِذّ ْك ِر, “suratı asık – الوجْ ِه
Suyûtî ise lâzım fiilden türetilen sıfatı-ı müşebbehenin “” َفا ِع ٌل
َ
vezninde çok az kullanıldığını belirtme ve “temiz kalpli – طاه ُِر
ب
ِ  ”القَ ْلörneğini vermektedir:64 “ ”فَا ِع ٌلvezni “nisbet/sahiplik” anlamında semâî ism-i mensûb olarak da kullanılmaktadır. Sîbeveyhî, “ ” َفا ِع ٌلvezninin bazen bir şeye sahip olmak anlamında
kullanıldığını, bu durumda kişinin sahip olduğu şeyi meslek
edinmediğini söyler ve şu örnekleri verir:65 Araplar zırhı olan
Furkân, 25/62.
Kemal Halâylî, Mu‘cemu kunûzi’l-emsâl ve’l-hikemi’l-‘Arabiyye, s. 156.
60 el-Müberred, el-Muktadab, II, 112.
61 Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî, Hem‘u’l-hevâmi‘ fî
şerhi cem‘i’l-cevami,‘ thk. Abdulâl Sâlim Mekram, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,
1992, VI, 57.
62 Kehf, 18/23.
63 Ebû Hayyân el-Endelüsî, İrtişâfu’d-darab min lisâni’l-‘Arab, V, 2347.
64 es-Suyûtî, Hem‘u’l-hevâmi‘ fî şerhi cem‘i’l-cevami,‘ VI, 58.
65 Sîbeveyhî, el-Kitâb, III, 381.
58
59
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kişiye “ع
:ٌ”د َِارع, okçuya “ ذُو ال َّن ْب ِل:ٌ ”نَا ِبلderler. elَ
ِ ْصاحِ بُ الدِّر
Esterâbâdî de, “ ”فَا ِع ٌلvezninin ism-i fâil ve mübâlağa “nisbet/sahiplik” anlamında ism-i mensûb olarak kallanıldığını, bunun belirli kelimelerle kısıtlı semâî bir kullanım olduğunu ifade
etmektedir.66
7.  أَ ْفعَ ٌُلvezni: İsm-i tafdîl, sıfat-ı müşebbehe ve muzâri fiilin
nefs-i mütekellim vahde sıygası bu vezinde ortak kullanılmaktadır. Ebü’l-Kâsım Cârullah ez-Zemahşerî (öl. 538/1144), ism-i
tafdîlin “ ”أَ ْف َع ُلvezninde gelebilmesi için sülâsî mücerred olması,
renk, kusur ve ayıplara delalet etmemesi ve fiilin anlamının
kıyaslamaya elverişli olması gerektiğini belirtmektedir. Şartları
taşımayan fiiller için yardımcı ismi tafdil getirileceğini, fiilin
mastarının da temyiz olarak cümle sonuna alınacağını söylemekte ve şu örnekleri vermektedir: “اب
َ  ”أَ َجfiilinin ism-i tafdili:
َ  ” ِا ْنfiilinin ism-i tafdili: “ha“cevabı daha güzel – ”أَجْ َودُ َج َوابًا. “ َط َلق
َ
ً
ْ
َ
reket etmesi daha hızlı – ”أس َْرعُ اِنطِ القا, “ ”أَ ْس َم ُرsıfatının ism-i tafdili
“daha esmer – ً س ْم َرة
َ َ ”أşeklindedir. Zemahşerî ayrıca Ebü’lُ ُّشد
Hâris Zürrumme’nin (ö. 117/735) şu beytini de örnek vermektedir: 67
َ س ُن قَذَا
ال
س ُن الث َّ َقلَي ِْن ِجيدًا
َ ْسا ِلفَةً َوأَح
َ َو
َ َْو َميَّةُ أَح
Mey sakaleynin boyunca en güzeli bence
Gerdanı da çok güzeldir ensesi de öyle
“ ”أَ ْفعَ ُلvezninin ism-i tafdîl anlamında kullanıldığına şu
ayeti örnek verebiliriz: .ّٰللا َخي ٌْر َوأَب ْٰقى
yanında buluِ “و َما ِع ْندَ هAllah’ın
َ
nanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır.”68
Ayette geçen “ ”أَ ْب َقىve “ ” َخي ٌْرkelimeleri ism-i tafdildir.
“ ”أَ ْفعَ ُلvezninin muzârî fiilin nefs-i mütekellim vahde sıygasında kullanıldığına şu örneği verebiliriz.
“Ben evde kalıyorum, sen işe gidiyorsun. – َت َوأَ ْنت
ِ أَنَا أَ ْبقَى في ال َب ْي
.”تَذْ َهبُ ِإ َلى العَ َمل.
Sıfatı müşebbehe, varlıklardaki sabit sıfatlara delalet eden
müştak isimdir. Renk, kusur ve ayıplara delalet eden kıyâsi
el-Esterâbâdî, Şerhu şâfiyeti İbni’l-Hâcib, II, 85.
Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Mufassal fî ‘ilmi’l-luga, thk.
Muhammed İzzeddîn es-Sa‘îdî, Beyrut: Dâru İhyâi’l-‘Ulûm, 1990, s. 277.
68 Şûrâ, 42/36.
66
67
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sıfatı müşebbehe vezinlerinden biri de “ ”أَ ْف َع ُلveznidir. “tek gözü
kör -  ”أَع َْو ُرve “kırmızı -  ”أَحْ َم ُرörneklerinde olduğu gibi.69
“ ”أَ ْفعَ ُلvezninin sıfat-ı müşebbehe anlamında kullanıldığına
şu âyeti Örnek verebiliriz:
.يع
ِ ص ِ ّم َو ْال َب
َ َ َمثَ ُل ْالف َِريقَي ِْن ك َْاألَعْمٰ ى َو ْاأل
ِ ص
ِ ِۜ ِير َوالسَّم
“Bu iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir.”70
Ayette geçen “ ”أَ ْع َمىve “ص ُّم
َ َ ”أkelimeleri “ ”أَ ْف َع ُلvezninde sıfat-ı müşebbehedir. Yine aşağıdaki âyettede “ ”أَ ْف َع ُلvezni sıfat-ı
müşebbehe anlamında kullanılmıştır:
َّ اَلَّ ِذي َجعَ َل لَ ُك ْم مِ نَ ال
. ََارا فَ ِاذَُٓا أَ ْنت ُ ْم مِ ْنهُ تُوقِدُون
ً ض ِر ن
َ ش َج ِر ْاأل َ ْخ
“O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.”71
Ayette geçen “ض ُر
َ  ”أَ ْخkelimesi “ ”أَ ْفعَ ُلvezninde sıfat-ı müşebbehedir.
8. ٌ َم ْفعِلvezni: Bu vezin, ism-i zaman, ism-i mekan ve mimli
mastar için ortak kullanılmaktadır. Ayne’l-fiili muzâride kesra
olan sahih fiiller ile misâl-i vâvî ve ecvef-i yâî fiillerin ism-i zaman ve ism-i mekanları bu vezinde gelmektedir. Yine misâl-i
vâvî fiillerin mimli mastarı bu vezinde gelmektedir. 72 Örnek:
“Dövmek, vurma zamanı, vurma yeri -

، ُ يَض ِْرب،ب
َ ض َر
َ

ٌ” َمض ِْرب.
“Söz vermek, buluşma yeri, buluşma zamanı 73

،ُ يَ ِعد،َعد
َ َو

ٌ” َم ْو ِعد.74
“Gecelemek, yatma yeri, yatma zamanı - ٌ َم ِبيت، ُ َي ِبيت، َ”بَات.75
“ ” َم ْف ِع ٌلvezninin ism-i mekan anlamında kullanıldığına şu
âyeti örnek verebiliriz:
Emîl Bedî’ Ya‘kûb, Mevsû‘atü’n-nahv ve’s-sarf ve’l-i‘râb, Beyrut: Dâru’l-‘İlm li’lMelâyîn, 1998, s. 418.
70 Hûd, 11/24.
71 Yâsîn, 36/80.
72 Sîbeveyhî, el-Kitâb, IV, 87-88, 92-93; Salah Mehdî el-Fartûsî & Hâşim Tâhâ
Şilâş, el-Mühezzeb fî ‘ilmi’t-tasrîf, Beyrut; Metâbi‘u Beyrût el-Hadîse, 2011, ss.
269-270, 281-282; el-Esterâbâdî, Şerhu şâfiyeti İbni’l-Hâcib, I, 170.
73 İbn Fâris Mu‘cemu mekâyîsi’l-luga, III, 398.
74 Cermânûs Ferhât, Bâbu’l-i‘râb ‘an lugati’l-A‘râb, thk. Rüşeyd ed-Dahdâh, Beyrut: Mektebetü Lübnân Nâşirûn, 1996, s. 156.
75 Ahmed Muhtâr Ömer, Mu‘cemu’l-lugati’l-‘Arabiyyeti’l-mu‘âsıra, Kahire: Alemu’l-Kütüb, 2008, II, 267-268.
69
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“Doğu da batı da Allah'ındır.”76 . ُلِل ْال َم ْش ِر ُق َو ْال َم ْغ ِرب
ِ َو ِ ه
Ayette geçen “ ” َم ْش ِر ٌقkelimesi “doğu, doğma yeri” “ ٌ” َم ْغ ِرب
kelimesi “batı, batma yeri” anlamında ism-i mekandır. Yine
“ ” َم ْف ِع ٌلvezninin ism-i mekan ve ism-i zaman anlamında kullanıldığına şu âyeti örnek verebiliriz:
َ َوت ِْلك.اب بَلْ لَ ُه ْم َم ْو ِعدٌ لَ ْن يَ ِجدُوا مِ ْن دُونِه۪ َم ْوئ ًِال
َ ِۜ َسبُوا لَ َع َّج َل لَ ُه ُم ْال َعذ
َ لَ ْو يُؤَاخِ ذُ ُه ْم ِب َما َك
ْ
َ ْالقُ ٰ ُٓرى أَ ْهلَ ْكنَاهُ ْم لَ َّما
.ظلَ ُموا َو َجعَلنَا ِل َم ْه ِل ِك ِه ْم َم ْو ِعدًا
“Eğer onları yaptıkları yüzünden hemen sorgulasaydı, elbette onları çabucak cezalandırırdı. Fakat onlara bir süre tanınmıştır. Ondan
kaçıp sığınacak yer bulamazlar. İşte zulmettikleri için helak ettiğimiz
şehirler, onları helâk etmek için de bir süre tanıdık.”77
Ayetlerde geçen “ٌ ” َم ْو ِعدkelimesi “tanınan süre” anlamında
ism-i zaman, “ ” َم ْوئِ ٌلkelimesi ise “sığınılacak yer” anlamında
ism-i mekandır. es-Semîn el-Halebî, âyette geçen “ٌ ” َم ْو ِعدkelimesinin hem mimli mastar hem ism-i zaman hem de ism-i mekan
anlamlarına gelebileceğini belirtmektedir.78
“ ” َم ْف ِع ٌلvezninin mimli mastar anlamında kullanıldığına
aşağıdaki âyeti örnek verebiliriz:
. َّٰللا َمرْ ِجعُ ُك ْم َج ۪ميعًا فَيُنَ ِّبئ ُ ُك ْم بِ َما ُك ْنت ُ ْم تَ ْع َملُون
ِ إِلَى ه
“Hepinizin dönüşü Allah'adır. Yapmakta olduklarınızı o size haber verecektir.”79
Ayetlerde geçen “ ” َمرْ ِج ٌعkelimesi “dönüş, dönmek - ٌ”ر ُجوع
ُ
anlamında mimli mastardır.
“ ” َم ْف ِع ٌلvezninin ism-i zaman ve ism-i mekan olarak kullanılması mimli mastardan daha fazladır. Zira bu vezinde mimli
mastar olarak sadece misâl-i vâvi fiiller gelmektedir. Oysa ism-i
zaman ve ism-i mekan olarak misâl-i vâvi, ecvef-i yâî ve ayne’lfiili muzaride kesreli olan fiiller gelmektedir.
9. ٌ َم ْفعَلvezni: Sülâsi mücerred fiillerin mimli mastarı, ism-i
zaman ve ism-i mekanı bu vezinde ortak kullanılmaktadır.80
Bakara, 2/115.
Kehf, 18/58-59.
78 es-Semîn el-Halebî, ed-Dürrü’l-mesûn fî ‘ûlûmi’l-Kitâbi’l-meknûn, VII, 513.
79 Mâide, 5/105.
80 Ebü’l-Hasen Nureddîn b. ‘Ali b. Muhammed b. ‘Îsâ el-Eşmûnî, Şerhu’l-Eşmûnî
‘alâ elfiyeti İbn Mâlik, thk. Hasen Hamed, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1971,
II, 240.
76
77
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Sîbeveyhî, muzâride ayne’l-fiili meftûh olan sahih sülâsi fiillerin ism-i zaman, ism-i mekan ve mimli mastarlarının bu vezinde geldiğini söylemekte ve şu örneği vermektedir: “içme zamanı/mekanı, içmek – ٌ َم ْش َرب، ُ َي ْش َرب،ب
َ ”ش َِر, “giyme zamanı/mekanı,
81 İbn Mâlik, ism-i zaman, ism-i mekan
ْ
َ
giymek – س
ب
ل
ي
،
س
ب
ل
”.
ٌ َ َم ْلب،س
َ
َ
ُ
َ ِ
ve mimli mastarın “ ” َم ْفعَ ٌلvezninde ortak kullanıldığını söylemekte ve şu açıklamayı yapmaktadır: “ ” َكث ُ َرgibi beşinci baptan
gelen “ َم ْكثَ ٌر، يَ ْكث ُ ُر،” َكث ُ َر, “ب
َ  ”ش َِرgibi dördüncü baptan gelen “ ،ب
َ ش َِر
ْ
ْ
َ
ه
ذ
”
gibi
üçüncü
baptan
gelen
“
ه
ذ
م
،
ه
ذ
ي
،
َب
ٌ َم ْش َرب، ُ”يَ ْش َرب, “َب
ٌَب
َُب
َ
َ
َ ”ذَه
َ
ve tüm nâkıs fiillerin “ ، يَ ْل ُهو، لَ َها/  َمرْ ًمى، يَرْ مِ ي، َر َمى/  َم ْسعًى، يَ ْسعَى،سعَى
َ
 ” َم ْل ًهىism-i zaman, ism-i mekan ve mimli mastarları ortaktır. 82
Aşağıdaki âyeti “ ” َم ْفعَ ٌلvezninin ism-i mekan olarak kullanıldığına örnek verebiliriz:83
.صدْق ِع ْندَ َملِيك ُم ْقتَدِر
ِ فِي َم ْق َع ِد
“Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.”
Zemahşerî, âyette geçen “ ” َم ْقعَ ِدkelimesinin “razı olunan
yer” anlamında ism-i mekan olduğunu belirtmektedir. 84 “” َم ْف َع ٌل
vezninin ism-i zaman anlamında kullanıldığına aşağıdaki âyeti
örnek verebiliriz:
ْ ِي َحتهى َم
“O, tan yeri ağarana dek esenliktir.”85 .طلَعِ ْال َفجْ ِر
َ
َ س َال ٌم ه
ْ  ” َمkelimesi “doğma zamanı, ağarma
Ayetlerde geçen “ط َل ٌع
vakti” anlamında ism-i zamandır. “ ” َم ْفعَ ٌلvezninin mimli mastar
anlamında kullanıldığına aşağıdaki âyeti örnek verebiliriz:
.ضل ۪ ِِۜه
ْ َار َوا ْبتِ ُٓغَا ُ۬ ُؤ ُك ْم مِ ْن ف
ِ َومِ ْن ٰايَاتِه۪ َمنَا ُم ُك ْم بِا َّل ْي ِل َوالنَّ َه
“Gece uyumanız, gündüz de onun nimetlerini aramanız da onun
işaretlerindendir.”86
Ayette geçen “ ” َمنَا ٌمkelimesi “uyumak” anlamında mimli
mastardır. “ ” َم ْفعَ ٌلvezninin mastar anlamında kullanıldığına şu
âyeti de örnek verebiliriz:
Sîbeveyhî, el-Kitâb, IV, 89.
İbn Mâlik, Şerhu’l-kâfiyeti’ş-şâfiye, II, 436-437.
83 Kamer, 54/55.
84 Cârullah Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an hakâiki
gavâmızi’t-tenzîl ve ‘uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd & Ali Muhammed Mu‘avvad, Riyâd: Mektebetü’l-ʿUbeykan, 1998, V,
665.
85 Kadr, 97/5.
86 Rûm, 30/23.
81
82
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.َّص بِ ُك ُم الد ََُّٓوائ ِۜ َِر
ُ ب َم ْن يَتَّخِ ذُ َما يُ ْن ِف ُق َم ْغ َر ًما َويَت ََرب
ِ َومِ نَ ْاالَع َْرا
“Bedevîlerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları
şeyi zarar sayar ve (bundan kurtulmak için) size belâlar gelmesini
beklerler.”87
Ayette geçen “ ” َم ْغ َر ٌمkelimesi “maddi kayıp, zarar” anlamında mimli mastardır.
10. ٌ ُم ْفعَلvezni: “ ”إِ ْفعَا ٌلbabının ism-i mef‘ûlü, mimli mastarı,
ism-i zaman ve ism-i mekanı bu vezinde ortak kullanılmaktadır.88 Müberred, sülâsiye bir harf ekleyerek elde edilen mezid
fiillerin ism-i mef‘ûl, mimli mastar, ism-i zaman ve ism-i mekanlarının ortak kullanıldığını söylemektedir. 89 “ ” ُم ْفعَ ٌلvezninin
ism-i mekan olarak kullanıldığına şu âyeti örnek verebiliriz:
. َار ًكا َوأَ ْنتَ َخي ُْر ْال ُم ْن ِزل۪ ين
َ َوقُلْ َربّ ِ أَ ْن ِز ْلنِي ُم ْنزَ ًال ُم َب
“De ki: Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en
hayırlısısın.”90
Ayette geçen “ ” ُم ْنزَ ًالkelimesi mekan anlamında kullanılmıştır. “ ” ُم ْف َع ٌلvezninin mimli mastar anlamında kullanıldığına
şu âyeti örnek verebiliriz:
َ صدْق َواجْ عَل لِّي مِ ن لَّدُنكَ س ُْل
طانًا
ِ صدْق َوأَ ْخ ِرجْ نِي ُم ْخ َر َج
ِ َوقُل َّربّ ِ أَ ْدخِ ْلنِي ُم ْد َخ َل
.يرا
ً ص
ِ َّن
“De ki: Rabbim, beni doğruluk girdirişiyle girdir ve beni doğruluk çıkarışiyle çıkar. Bana katından yardımcı bir güç ver.”91
Ayetlerde geçen “ ” ُم ْد َخ ٌلkelimesi “giriş, girmek -  ”دُ ُخو ٌلve
ْ
“ج
ٌ  ” ُمخ َرkelimesi “çıkış, çıkmak - ج
ٌ  ” ُخ ُروanlamında mimli mastardır. Ebû Hayyân, bazan tek bir ortak vezinden, veznin ifade
ettiği tüm anlamların kastedilebileceğini belirtmekte, buna aşağıdaki âyeti örnek vermekte ve şu yorumda bulunmaktadır:
“سى
َ ْ ”مُرve “ ” َمجْ َرىkelimelerinden hem mimli mastar, hem de
ism-i zaman ve ism-i mekan kastedilmiş olabilir. Zira bu vezin
tüm bu anlamları ifade etmektedir.92
Tevbe, 9/98.
el-Eşmûnî, Şerhu’l-Eşmûnî ‘alâ elfiyeti İbn Mâlik, II, 241; Sîbeveyhî, el-Kitâb IV,
95.
89 el-Müberred, el-Muktadab, II, 118.
90 Mü’minûn, 118/29.
91 İsrâ, 17/80.
92 Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf el-Endelüsî, el-Bahru’l-Muhît, thk. Âdil
87
88
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.ور َرحِ ي ٌم
ٌ ُّٰللا َمجْ َراهَا َومُرْ َساهَا ِإنَّ َر ِبّي لَغَف
ِ َّ َو َقا َل ارْ َكبُوا فِي َها ِبس ِْم
“Haydi, gemiye binin, dedi. Onun akıp gitmesi de durması da
Allah'ın adıyledir. Rabbim, elbette bağışlayandır, esirgeyendir!”93
Sîbeveyhî, ism-i mef‘ûl, mimli mastar, ism-i zaman ve ism-i
mekan anlamlarında kullanıldığını söylediği “ ” ُم ْف َع ٌلveznine
Ebü’l-Kāsım Ümeyye b. Ebi’s-Salt es-Sekafî’nin (ö. 8/630) şu
beyitini örnek vermektedir:94
سانَا
َّ صبَّ َحنَا َربِّي َو َم
ْ سانَا َو ُم
ِ ّ ِ ُال َح ْمد
َ لِل ُم ْم
َ صبَ َحنَا بِال َخي ِْر
Akşamladığımızda hamd olsun Allah’a sabahladığımızda da
Bizi hayırla sabaha çıkaran Rabbimdir akşama kavuşturan da
İbni Ya‘îş beyitte geçen “سى
ْ  ” ُمkelimeleri için şu
َ  ” ُم ْمve “صبَ ٌح
açıklamayı yapmaktadır: Her iki lafız da ism-i zaman anlamında kullanılan sülâsî mezîdin (if‘âl bâbını kastediyor) ism-i
mef‘ûl veznidir. Bu iki kelime, ism-i mekan veya mastar anlamında da kullanılmış olabilir.95
11. ) ُم ْفتَعَل/ ُم ْفتَالٌ ٌ( ُم ْفتَعِلvezni: İfti‘âl bâbına giren ecvef fiilin
ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlü i‘lâl96 kuralları gereği ortak kullanılmaktadır. İbn Cinnî bu duruma işeret etmekte ve “ َار
َ  ”ا ِْختfiilinin
aslının “ ”ا ِْختَيَ َرve “َ ”اِ ْعتَادfiilinin aslının “َ ”اِ ْعت ََودolduğunu söylemektedir. 97 “Yâ” harfi harekeli mâkabli (bir öncesi) meftûh
(fethalı) olduğu zaman elife kalb (dönüştürülür) edilir. “Vav”
harfi harekeli mâkabli meftûh olduğu zaman elife kalb edilir. 98
Bu fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlleri ortak olarak şu şekilde
gelmektedir: “seçen ve seçilen - َار
ٌ ” ُم ْخت, “alışan ve alışılan - ٌ” ُم ْعتَاد.
Bu kelimelerde meydana gelen i‘lâl kuralını şu şekilde açıklaAhmed Abdulmevcûd vd. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʿİlmiyye, 1993, V, 225-226.
93 Hûd, 11/41.
94 Ebü’l-Hasen Alî b. Mü’min b. Muhammed b. Alî el-Hadramî İbn ‘Usfûr elİşbîlî, el-Mukarrib, thk. Ahmed Abdussettâr el-Civârî & Abdullah el-Cubûrî, b.y,
y.y, 1972, II, 137; Sîbeveyhî, el-Kitâb, IV, 95; el-Eşmûnî, Şerhu’l-Eşmûnî ‘alâ elfiyeti
İbn Mâlik, II, 241.
95 İbn Yaʿîş, Şerhu’l-mufassal li’z-Zemahşerî, IV, 58.
96 Telaffuzda kolaylık için illet harfleri ve hemzede meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişiklik ya bu harflerin birbirine dönüştürülmesi, ya harekelerinin
bir önceki sahih harfe verilmesi ya sakin kılınması ya da hazfedilmesi şeklinde
olmaktadır. Detaylı bilgi için bk. Emîl Bedî’ Ya‘kûb, Mevsû’atü’n-nahv ve’s-sarf
ve’l-i‘râb, Beyrut: Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, 1998, s. 118-120.
97 Ebü’l-Feth Osmân b. Cinnî el-Mevsılî, el-Munsif li-kitâbi’t-tasrîf, thk. İbrahim
Mustafa & Abdullah Emîn, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Kadîm, 1954, I, 292.
98 Mehmet Talu, Sarf ilmi, İstanbul: Tereke Yayınevi, 2003, s. 140-141.
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yabiliriz. İsm-i fâil olan “َار
ٌ  ” ُم ْختaslında “ ” ُم ْختَ ِي ٌرidi. Yâ harfi müteharrik mâkabli meftuh olduğu için elife kalb edilerek “َار
ٌ ” ُم ْخت
oldu. Aynı durum ism-i mef‘ûl için de geçerlidir. İsm-i mef‘ûl
olan “َار
ٌ  ” ُم ْختaslında “ ” ُم ْختَيَ ٌرidi. Yâ harfi müteharrik mâkabli
meftuh olduğu için elife kalb edilerek “َار
ٌ  ” ُم ْختoldu. Bu tür kelimeler hem ism-i fâil hem de ism-i mef‘ûl olarak kullanılırlar.
Hangi anlamda kullanıldıklarını anlamada bağlam ve karineler
belirleyici olmaktadır. Örnek olarak şu cümleleri verebiliriz: 99
َّ  ”الBu cümlede
“Halk liderini seçendir. .َُار زَ عِي َمه
ٌ شعْبُ ُم ْخت
“َار
ٌ  ” ُم ْختkelimesi ism-i fâildir. “Lider halk tarafından seçilendir.
َّ ”. Burada ise ism-i mef‘ûldür.
َّ َار مِ ْن قِبَ ِل ال
ب
ٌ الزعِي ُم َم ْخت
ِ ش ْع
ْ
“ ” ُمفتَا ٌلvezninin ism-i fâil olarak kullanıldığına aşağıdaki
âyeti örnek verebilir. .ورا
ً ّٰللا َال يُحِ بُّ َم ْن كَانَ ُم ْخت ًَاال َف ُخ
َ “اِنَّ هŞüphesiz Allah,
kibirlenen ve övünenleri sevmez.”.100
Ayette geçen “ ” ُم ْخت ًَاالkelimesi “kibirlendi, kendini beğendi”
anlamındaki “ ”ا ِْختَا َلfiilinin ism-i fâilidir. “ ” ُم ْفتَا ٌلvezni şu âyette
de ism-i fâil olarak kullanılmıştır.
. ٌف مُرْ تَاب
ُض ُّل ه
ٌ ّٰللاُ َم ْن ه َُو ُمس ِْر
ِ ك َٰذلِكَ ي
“Aşırılığa sapmış, kuşkulara boğulmuş kişiyi Allah işte böyle şaşırtır.”101
Ayette geçen “ ٌ ”مُرْ تَابkelimesi “kuşkulandı” anlamındaki
“َاب
َ  ” ِارْ تfiilinin ism-i fâilidir. Kelimenin aslı “ ٌ ”مُرْ تَيِبşeklindedir.102 Yâ harfi harekeli mâkabli meftûh olduğu için elife kalb
edildi. Aşağıdaki beyitte yere alan “ٌ ” ُم ْعتَادkelimesi de hem ism-i
fâil hem de ism-i mef‘ûl olmaya elverişlidir:103
َُو ِإنَّ حِ ْلمِ ي ِإذَا أُوذِيتُ ُم ْعتَاد
ِإنِّي لَ ِع ْندَ أَذَى ال َم ْولَى َلذُو َحنَق
Çok öfkeliyimdir ben efendime eziyet ederse biri
Eziyet edilirsem sabırlıyımdır her zamanki gibi
12. ) ُم ْنفَعَل/ ٌُم ْنفٌَالٌ ٌ( ُم ْنفَعِلvezni: İnfi‘âl bâbına giren ecvef fiilin
ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlü i‘lâl kuralları gereği ortak kullanılel-Fartûsî & Tâhâ Şilâş, el-Mühezzeb fî ‘ilmi’t-tasrîf, s. 234-235.
Nisâ, 4/36.
101 Mü’min, 40/34.
102 Hamdi Bedreddîn İbrâhim, Mu‘cemu’l-evzâni’s-sarfiyye li-kelimâti’l-Kur’âni’lKerîm, Kâhire: Mektebetü İbn Teymiyye, ts., s. 427.
103 Emîl Bedî’ Ya‘kûb, el-Mu‘cemu’l-mufassal fî şevâhidi’l-lugati’l-A‘rabiyye, Beyrut:
Daru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1996, II, 223.
99

100
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maktadır. Sîbeveyhî, infi‘âl bâbına giren sahih fiillerin ism-i
fâilinin “ ” ُم ْنفَ ِع ٌلism-i mef‘ûlünün ise “ ” ُم ْنفَ َع ٌلvezninde geldiğini
söylemektedir. 104 Sîbeveyhî’nin sözünden infi‘âl bâbının ism-i
fâil ve ism-i mef‘ûl vezinlerini birbirinden ayıran tek şeyin son
harften önceki hareke olduğunu anlıyoruz. Bu hareke kesra
olursa kelime ism-i fâil, fetha olursa ism-i mef‘ûl olmaktadır.
Ancak ecvef fiillerde, i‘lâl kuralları gereği sondan bir önceki
harf med harfine dönüştüğü için hareke de ortadan kalkmakta
ve iki vezin aynı olmaktadır. İbn Cinnî bu duruma işeret etmekte ve “َ ” ِا ْن َقادfiilinin aslının “َ ” ِا ْن َق َودolduğunu söylemektedir. 105 Bu
fiilin ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlleri ortak olarak şu şekilde gelmektedir: “boyun eğen ve boyun eğilen - ٌ” ُم ْنقَاد. Bu kelimede
meydana gelen i‘lâl kuralını şu şekilde açıklayabiliriz. İsm-i fâil
olan “ٌ ” ُم ْن َقادaslında “ٌ ” ُم ْنقَ ِودidi. Vav harfi müteharrik mâkabli
meftuh olduğu için elife kalb edilerek “ٌ ” ُم ْنقَادoldu. Aynı durum
ism-i mef‘ûl için de geçerlidir. İsm-i mef‘ûl olan “ٌ ” ُم ْنقَادaslında
“ٌ ” ُم ْنقَ َودidi. Vav harfi müteharrik mâkabli meftuh olduğu için
elife kalb edilerek “ٌ ” ُم ْنقَادoldu. Bu tür kelimeler hem ism-i fâil
hem de ism-i mef‘ûl olarak kullanılırlar. Hangi anlamda kullanıldıklarını anlamada bağlam ve karineler belirleyici olmaktadır.106 el-Efveh el-Evdî’nin (öl. 50/570) aşağıdaki beyitinde
“ٌ ” ُم ْن َقادkelimesi ism-i fâil olarak kullanılmıştır:107
َ أَ ْع
ُ ط ْوا
ُي ِ ُم ْنقَاد
غ َواتَ َه ُم َج ْهالً َمقَادَتَ ُهم
ّ َفَ ُكلُّ ُهم في حِ بَا ِل الغ
İplerini bilmeyerek sapkınlarının eline verdiler
Zira hepsi sapkınlığın ağlarında boyun eğdiler
13. ) ُم ْفتَعَل/ ُم ْفتَ ٌّع ٌ( ُم ْفتَعِلvezni: İfti‘âl bâbına giren mudâ‘af fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlü idgam108 kuralları gereği ortak
kullanılmaktadır. “Saydı” anlamına gelen “ُّ يَعُد- َّعد
َ ” fiili ifti‘âl
Sîbeveyhî, el-Kitâb, IV, 282-283.
İbn Cinnî el-Mevsılî, el-Munsif li-kitâbi’t-tasrîf, I, 292.
106 Abdullah Dervîş, Dirâsât fî ‘ilmi’s-sarf, Mekketü’l-Mükerrame: Mektebetü’tTâlibi’l-Câmi‘î, 1987, s. 51.
107 Muhammed et-Tôncî, Dîvânu’l-Efveh el-Evdî, thk. Beyrut: Dâru Sâdır, 1998, s.
67.
108 Aynı cinsten olan iki harften birincisinin ikinciye girdirilmesidir. Yazılışta bir
harf olarak yazılır ve üzerine şedde konur. Okunurken ilki sakin, ikincisi harekeli olarak okunur. Geniş bilgi için bk. Mehmet Talu, Sarf ilmi, İstanbul: Tereke
Yayınevi, 2003, ss. 135-137.
104
105
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bâbına girdiğinde “güvendi” anlamında “ُّ َي ْعتَد- َّ ” ِا ْعتَدşeklini almaktadır. “َّ ” ِا ْعتَدfiilinin ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlü ortak “ٌّ” ُم ْعتَد
olarak kullanılmaktadır. Kelimenin aslı ism-i fâilde “ٌ” ُم ْعتَ ِدد, ism-i
mef‘ûlde “ٌ ” ُم ْعتَدَدşeklindedir. “ٌّ ُم ْشتَد- َّ ” ِا ْشتَدve “ٌّ مُرْ تَد- َّ ” ِارْ تَدkelimeleri
de aynen böyledir.109 Aynı cinsten iki harf ard arda geldiği için
birincisi ikincisine girdirilerek idgam edildi. Yazılışta tek harf
yazılır üzerine şedde konulur. Birincisi sakin ikincisi harekeli
okunur. “ ” ُم ْفتَ ٌّعvezninin ism-i fâil olarak kullanıldığına aşağıdaki ayeti örnek verebiliriz:
ْ َفَ ِاذَا َو َج َبتْ ُجنُوبُ َها فَ ُكلُوا مِ ْن َها َوا
.ط ِع ُموا ْالقَانِ َع َو ْال ُم ْعت ََّر
“Kesilip yere düşünce onlardan yiyin. İsteyen fakire de, istemeyene de yedirin.”110
Ayette geçen “isteyen fakir -  ” ُم ْعت ٌَّرkelimesi “ ”اِ ْعت ََّرfiilinin
ism-i fâilidir. Kelimenin aslı “ ” ُم ْعت َِر ٌرşeklindedir.111 Aynı kelimede harekeli olarak ard arda gelen iki “ra” harfi idgam edilir.
Yazılışta tek harf yazılır ve üzerine şedde konulur. Okunurken
birincisi sakin ikincisi harekeli okunur.
Sonuç
Arapçada vezinlerin ortak kullanılması müştak (türemiş)
kelimelerde görülmektedir. İsm-i fâil, ism-i mef‘ûl, ism-i zaman, ism-i mekan, sıfat-ı müşebbehe ve mübâlağa vezinleri
gibi. Ortak kullanılan vezinlerin cümle içerisinde hangi anlamda kullanıldığını anlamada bağlam/kontekst ve karineler belirleyici olmaktadır. Örneğin “ ”فَا ِع ٌلveznini ele alırsak: Müteaddî
(geçişli) fiilden türeyen “yazar - ٌ ”كَاتِبism-i fâil, lâzım (geçişsiz)
َ ” sıfat-ı müşebbehe, fiilden türemefiilden türeyen “temiz - طاه ٌِر
yip isimden elde edilen “okçu -  ”نَابِ ٌلism-i mensûb anlamına
gelmektedir. Arapçada vezinlerin ortak kullanılmasının en
önemli nedeni i‘lâl ve idgam kurallarıdır. İfti‘âl bâbındaki ecvef
fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlünün “َار
ٌ  ” ُم ْختşeklinde gelmesi
gibi. İfti‘âl bâbındaki mudâ‘af fiillerin ism-i fâil ve ism-i
mef‘ûlünün “ٌّ ”مُرْ تَدşeklinde gelmesi gibi. İnfi‘âl bâbındaki ecvef
el-Fartûsî & Şilâş, el-Mühezzeb fî ‘ilmi’t-tasrîf, s. 234.
Hac, 22/36.
111 Hamdi Bedreddîn İbrâhim, Mu‘cemu’l-evzâni’s-sarfiyye li-kelimâti’l-Kur’âni’lKerîm, s. 427.
109
110
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fiillerin ism-i fâil ve ism-i mef‘ûlünün “ٌ ” ُم ْنقَادşeklinde gelmesi
gibi. Arapçada harfler kadar harekeler de önemlidir. Zira bir
harfin harekesinin değişmesi anlamı tamamen değiştirmektedir. “gönderen -  ”مُرْ ِس ٌلve “gönderilen - س ٌل
َ ْ ”مُرörneklerinde olduğu gibi. “ ” َفعَّا ٌلvezninin mübâlağa anlamı ifade etmesi kıyâsî,
ism-i mensûb ve sahiplik anlamı ifade etmesi semâî olup belirli
sayıda kelimelerle sınırlıdır. Arapçada ortak kullanılan “ ،ٌَفعِيل
 مِ ْفعَا ٌل،ٌ ”فَعُولvezinleri ayrıca müzekker ve müennes için de ortak
kullanılmaktadır. Arapçada ortak kullanılan vezinleri îcâza (az
lafızla çok anlam ifade etme) hamletmek de mümkündür.
Arapçanın en önemli özelliklerinden biri îcâzdır. Araplar îcâza
meyleder zira sözü uzatmak makbul değildir. İbn Fâris, îcâzı
Arapçanın önemli dil özelliklerinden (sünenü’l-Arabiyye) saymaktadır. Arapçada bir veznin birkaç anlam için kullanılması
Arapçanın semantik açıdan zengin bir dil olduğunu göstermektedir. Ortak kullanılan vezinler anlam genişliğine sahip vezinlerdir. Tek bir kelimeyle birkaç anlam kastetmek istendiğinde
bu vezinler kullanılır. Bazı alimler ortak kullanılan vezinleri
ezdâd (zıt iki anlama gelen) kelimelerden saymaktadır. Örneğin
“َار
ٌ  ” ُم ْختkelimesi hem “seçen” hem de “seçilen” şeklinde iki farklı anlama gelmektedir.
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