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ARAPÇA’NIN POTANS YEL :
ARAPÇA’DA KEL ME TÜRET M YOLLARINA L "K N
B R NCELEME

Soner GÜNDÜZÖZ
Dil kendi kuma ndan yap lm
yamalarla kapl bir giysidir.
Ferdinand de Saussure

THE POTENTIALITY OF THE ARABIC LANGUAGE: A STUDY ON THE WAYS OF
DERIVATION IN THE ARABIC LANGUAGE
Summary: This article deals with the potentiality of the Arabic Language and the
ways of derivation of the Arabic words. At first, this study presents general information
on the historical process of the efforts to make derivative words and the technical terms.
This study attempts to investigate the derivation ways of words such as ishtikVk “etymology”; al-saghir “the small”, al-kebir “the large”, al-akbar “the largest”, naht, derivation with prefix and suffix, itbV “reduplicative words”, musellesVt, abbreviation, symbol,
metaphor, metonoym, allusion, synonym, polysemy, folk etymology etc. This article is
also the first step of a book which has been planned about ishtikVk

G R ; ARAPÇA’NIN POTANS YEL :
Diller i<tikâk özellikleri bak@m@ndan tek heceli diller (isolantes-monosyla-labic
languages), baAlant@l@ diller (eklemeli-agglutinating languages) ve bü-kümlü diller
(analitiques-inflexional languages) <eklinde üç gruba ayr@lmak-tad@r. Tek heceli diller
türetme ve çekimle kelimeleri deAi<meyen dillerdir. Bu dillerde biçimi deAi<tirmeden,
kelimelerin s@ralanmas@nda yap@lacak bir deAi<iklik sözcüklerin her birine bir i<lev ve
yeni bir deAer vermektedir. Klâsik Çince böyle bir dildir. BaAlant@l@ dillerde ise kelime
deAi<memekte, ona ek ve tak@lar eklenerek çekilmekte ve türetilmektedir. Türkçe baAlant@l@ dillerin en tipik örneAidir. Bükümlü dillerde kök ile ek aras@nda s@n@r her zaman
kesin deAildir. En önemlisi de bir ek, tek bir kavram yerine pek çok kez, birkaç kavram@
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birden aç@klamaktad@r.1 Arapça bükümlü bir dildir. Oysa bilim dili olarak kabul gören
pek çok dil baAlant@l@ birer dildir.2
Günümüzde Arapça yeni kavramlar@n kar<@lanmas@na uygun zenginlikte bir dil
olup olmad@A@n@n s@nav@n@ vermektedir. Arap dilcileri en az üç harften olu<an kök harflerini sembolik olarak
harfleri ile göstermi<lerdir. Arap-ça’daki binlerce kelime
tef‘ile ad@ verilen bu yolla yap@sal olarak incelenmi<, kal@plar@ tespit edilmi<tir. Buna
göre Sîbeveyhi (ö. 180/796), Arapça’da 308’i isim kal@b@ olmak üzere, 388 isim ve fiil
kal@b@ tespit etmi<tir.3 “Ebû Bekr b. es-Serrâc (ö. 316/928) Sîbeveyhi’nin listesine 22
kal@p daha eklemi<tir. Ebû ‘Umer el-Cermî (ö. 225/840) ise bu listeye bir kaç kal@p
daha ilâve etmekle yetinmi<tir. bn Hâleveyhi’nin yapt@A@ ise el-Cermî’ninkinden farkl@
deAildir.”4 es-Suyûtî (ö. 911/1505) kaynaklar@ tarayarak daha pek çok isim kal@b@ tespit
ettiAini belirtmi<, Arapça’da bulunan toplam kal@p say@s@n@ 1210 olarak vermi<tir.5 Bu
kal@plar@n her biri ayn@ oranda kullan@lmamaktad@r, kimisi daha i<lektir ve her kal@p
farkl@ oranda kelime kapsamaktad@r. Muhît gibi orta çapl@ bir sözlükte; Arapça’daki
sülâsî fiillerin say@s@ 4180’dir.6
Arapça’da fiil say@s@’n@n 5620 olduAu da ileri sürülmü<tür. Lübnan’da gerçekle<tirilen bir istatistiAe göre bu son rakam esas al@narak bir milyon iki yüz elli bin kelime
türetilebileceAi tespit edilmi<tir7. Mervân el-Bevvâb ve arkada<lar@n@n ortak say@m@na
göre ise Arapça’da 23600 fiil vard@r ve bunlar 7420 kökten türemi<lerdir.8
“Arapça’da 6000 kökten daha çok fiil olduAu da söylenmi<tir. A. efîk elHatîb’in Muhîtu’l-Muhît’teki say@m@na göre; bu sözlükte 7360 fiil vard@r ve bunlardan
5703’ü sülâsî fiildir. Fakat Hilmî Mûsâ’n@n Lisânu’l-Arab’@n üzerinde 1972’de Kuveyt’te
gerçekle<tirdiAi say@ma göre Arapça’da 9273 kök fiil vard@r. Üçlü kal@plar@ bâb ay@r@m@
yapmadan bir kal@p ve
ve
kal@plar@n@ da iki kal@p olarak sayarsak mezîd
kal@plarla beraber Arapça’da [belli ba<l@] on be< deAi<ik kal@b@n olduAu görülür.9 Her bir

1

Zeynel K@ran, Ay<e (Eziler) K@ran, Dilbilime Giri , Seçkin, Ankara, 2002, s. 29-30; Arapça’da tek heceli diller,
el-Lugâtu’l-fâs la, el-lugâtu’l-‘azile, el-lugâtu gayru’l-mutasarr fa, el-lugâtu gayru’l-Murtek ye adlar@yla; baAlant@l@ diller el-lugâtu’l-ilsâkiyye, el-lugâtu’l-lâs ka, adlar@yla; bükümlü diller ise el-Lugâtu’t-tahlîliyye, el-lugâtu’lmutasarr fa, el-lugâtu’l-murtek ye adlar@yla an@lmaktad@r. Bkz. Emîl Bedî Ya‘kûb, F khu’l-Lugati’l-‘Arabiyye,
Beyrut, 1986, s. 189-190; M. es-Seyyid ‘Alî Belâsî, “Mesîretu’l-Fikri’l- <tikâkî fi’l-Lugati’l-‘Arabiyye”
Âfâku’s-Sekâfe ve’t-Turâs, say@: 15, Dubai, 1996, s. 21.
2
Ebû<âdî er-Rûbî, “Mulâhazâtun ‘alâ Hareketi’t-Terceme ve Ta‘rîbi’t-T@b min Huneyn b. shâk ilâ Klot Bek
ilâ’l-Hâd@r”, Mecma‘u’l-lugati’l-‘Arabiyye, say@: 76, Kahire, 1995, s. 126, 127.
3
Sîbeveyhi, el-Kitâb, Bulak, 1898, II, 315-342.
4
‘A. Celâluddîn es-Suyûtî, el-Muzhir fî ‘Ulûmi’l-Luga ve Envâihâ, n<r. M. A. Câdu’l-Mevlâ vd., Kahire, ts., II, 4.
5
es-Suyûtî, a.g.e., a.yer.
6
Muhammed Ferîd Ebû Hadîd, “Takrîru Lecneti’l-‘Ammiyye ve’l-Fushâ”, Mecelletu Mecma‘i’l-Lugati’I‘Arabiyye, say@: 7, Kahire, 1953, s. 226.
7
er-Rûbî, a.g.m., s.121.
8
Mervân el-Bevvâb, Yahyâ Mîr ‘Alem, Muhammed Merâyânî, Muhammed Hassân et-Tabbân, 2hsâu’lEf‘âli’l-‘Arabiyye fi’l-Mu‘cemi’l-Hâsûbî, Mekte-betu Lubnân Nâ<irûn, Beyrut, ts., s. 563.
9
A. efîk el-Hatîb, “el-Muvâsafâtu’l-Mustalahiyye ve Tatbîkâtuhâ fi’l-Luga-ti’l-‘Arabiyye”, el-Lugatu’l‘Arabiyye ve Tahaddiyâtu’l-Karni’l-Hâdî ve’l-‘I rîn, n<r. el-Munazzametu’l-‘Arabiyyet li’t-Terbiye ve’sSekâfe ve’l-‘Ulûm Tunus, 1996, s. 18. el-Hatîb say@y@ on be< vermektedir. Bununla en temel fiil kal@plar@n@
kastediyor olmal@d@r. Rakam daha yüksektir. ÖrneAin el-Mueddib, kal@plar@ mu’telif (üçlü) ve muhtelif
(mezîd) olarak ikiye ay@rmakta ve muhtelif ad@yla and@A@ mezîd kal@plar@ 24 olarak vermektedir. Bkz. elKâs@m b. Muhammed b. Sa‘îd el-Mueddib, Dakâiku’t-Tasrîf, n<r. Hüseyin Tural vd., BaAdat, 1987, s. 392.
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fiilden türetilecek kelime say@s@, potansiyel olarak 200’den a<aA@ dü<meyip; 300’e ula<abilmek-tedir. Etkin olarak ise bunlardan yaln@z 30 kadar@ kullan@lmaktad@r.”10
Vecîh ‘Abdurrahmân’@n sadece 150 kökten, isim tamlamas@ yoluyla vücudun
organlar@n@ kar<@layan 30 bin t@p terimi tespit ettiAi dü<ünülecek olursa Arapça’da her
bir kökün ne kadar üretken bir potansiyelinin olduAu görülecektir.11 Arapça,
Chomsky’nin terminolojisine göre ifâde edecek olursak Language Acquisition Device
(LAD) ‘yeni kelimeler doAurabilme potansiyeli’nde bir dildir.12
Bilgisayar ortam@nda mezîd kal@plar@n i<leklik oran@ da hesaplanm@<t@r. Arapça’da 12 mezîd kal@ptan say@lar@ 13837 olan fiilin en ba<l@ca dört kal@p aç@s@ndan daA@l@m@ ve say@lar@ <öyledir:
kal@b@ %21.08 =2917 fiil,
kal@b@ %19.65=2719 f.,
kal@b@ %16.83=2329 f.,
kal@b@ 12.36=1710 f.,
%9.15=1266 f.13 On iki mezîd
kal@b@n@n mezîdlerinin üç
kal@ptaki 883 fiilin ise mücerred bir üçlü kökü yoktur.14
kal@ptaki daA@l@m@ ve ‘toplam@ 850’ye varan bu fiillerin her bir kal@ba göre say@lar@ <öy%63.76=542 fiil,
%12.47=106 f.,
%23.76=202 f.15
ledir:
Kal@plar@n i<leklik dereceleri kadar Arapça’daki fiillerin i<leklik oran@ da genelde
bat@l@ bilim adamlar@nca yap@lan çe<itli ara<t@rmalara konu olmu<tur. Bu ara<t@rmalardan ilki Moshe Brill’e âittir. Brill 1937-1939 y@llar@ aras@ndaki Arap gazetelerini taram@<
ve fiilleri i<leklik oranlar@na göre listelemi<tir.16 kinci çal@<ma Jacob M.
Landau’nundur.17 Bu konuda ba<ka çal@<malar da vard@r.18 Bobzin ise kendi ara<t@rmas@nda kulland@A@ bas@n-yay@n materyalinde yirmiden fazla geçen fiilleri en i<lek fiiller
birinci s@ray@ al@rken,
olarak sunmu<, bu fiillerden 584 defa yinelenme oran@ ile
hemen arkas@ndan
502,
478, !"# 430, $ 413, %&' 389, () 365, * 346, + ,
345 yinelenme oranlar@yla en i<lek fiiller aras@na girmi<lerdir.19

10

el-Hatîb, “el-Muvâsafât”, s. 18, 19.
el-Hatîb, “el-Muvâsafât”, s. 19.
12
H. Sâd@k Kuneybî, “el-‘Alâka beyne’l-Mustalah ve’l-Lafzi’l-Hadârî”, Me-celletu Mecma‘i’l-lugati’l‘Arabiyyeti’l-Ürdünî, say@: 45, Amman, 1413, s. 92.
13
el-Bevvâb vd., a.g.e., s. 491.
14
ÖrneAin edreke fiili derk köküne baAlansa da dereke gibi bir üçlü fiil yoktur. el-Bevvâb vd., a.g.e., s. 479.
15
el-Bevvâb vd., a.g.e., s. 562.
16
H. Bobzin, el-Ef‘âlu’ -Aâi‘a fi’l-‘Arabiyyeti’l-Mu‘âs ra, çev., smâîl Ahmed ‘Amâyire, el-Memeleketu’l‘Arabiyyetu’s-Su‘ûdiyye Vezâretu’t-Ta‘lîmi’l-‘Âlî, Medine, 1405, s. 13, Moshe Brill’in eserinin künyesi: The
Basic Word list of the Arabic Daily Newspaper, Jerusalem, 1940.
17
Jacob M. Landau’nun eserinin künyesi: A Word Count of Modern Arabic Prose, New York, 1959.
18
Bunlar@n baz@s@; The Middle East Centre for Arab Studies (MECAS) tara-f@ndan 1969’da Beyrut’ta yay@nlanm@< A Selected Word List of Modern Literary Arabic adl@ liste çal@<mas@; Arne A. Ambros’un Einführung in
die Moderne Arabische Schriftsprache, München, 1975; a.mlf’nin., Arabischer Mindest-wortschatz und Glossar
zur Einführung in die Moderne Arabische Schriftsprache, München, 1976; Günther Krahl U. Wolfgang
Reuschel’in, Lehrbuch des Modernen Arabisch Teil I., Leipzig, 1974; Wolfdietrich Fischer U. Otto Jastrow’un,
Lehrgang für die Arabische Schviftsprache de Ge-genvart, Wiasbaden, 1977, 1979; Charles Pellat’n@n, L’Arabe
Vivant. Mots Arabes Groupés d’Aprés le Sens et Vocabulaire Fondamental de l’Arabe Moderne, Paris, 1952 (1971) gibi çal@<malar@d@r. Bkz. Bobzin, a.g.e., s. 14, 16, 19.
19
Bkz. Bobzin, a.g.e., s. 120.
11
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I. TAR HSEL OLARAK KEL ME TÜRET M NDE S STEMAT K FAAL YETLER:
“Emevî döneminde ‘Ömer b. ‘Abdulazîz (99-101/717-720)’in emri ile bn
Mâserceveyhi’nin ehren el-Kas ad@yla bir t@p kitab@n@ Arapça’ya çevirmesi çok erken
zamanlardan itibaren çeviri i<inin sistemli olarak yürütüldüAünü göstermektedir.20
Abbâsî döneminde çeviri konusunda ‘Abdullah b. el-Mukaffâ (ö. 142/ 762),
Yahyâ b. el-Batrîk (h. 4. yy./m. 10. yy.), Yuhannâ b. Mâseveyhi (ö. 243/ 857), Kust b.
Lûkâ el-Ba‘lebekkî (ö. 300/913) önemli ki<ilerdir. Bu ki<iler yapt@klar@ çevirilerde terimlere kar<@l@klar bularak, Arapça’da sistematik kelime türetim yolunu ba<latan öncülerdir. Abbâsî döneminin çeviri alan@ndaki tart@<mas@z duayeni Huneyn b. shâk el-‘Ibâdî
(Johannitus) (ö. 260/873), oAlu shâk b. Huneyn, yeAeni Hubey< b. el-A‘sam’@n da
terimlere kar<@l@k bulma i<indeki paylar@ göz ard@ edilemez. Huneyn ve medresesi, Yunanca, Süryânîce ve Farsça bilim ve t@p terimlerini bazen tercüme; bazen i<tikâk yoluyla Arapça’ya aktarm@<lard@r. Mecâza ve te<bihe de ba<vurmu<lard@r.”21
“Huneyn ve çal@<ma arkada<lar@n@n ve 4./10. yüzy@l@n ba<lar@ndaki diAer çevirmenlerin yakalad@A@ yüksek çeviri tekniAi düzeyini ve filolojik kusursuz-luAu, hâmilerin gösterdiAi cömertlikle aç@klamak gerekir. Çevirmenlerin bilimsel söylem için geli<tirdiAi kelime hazinesi ve Arapça üslûp günümüze kadar standart kalm@<t@r.22
“Harran (Hellenopolis)’da süregelen çeviri faaliyetleri, Sâbit b. Kurra (ö.
288/901),23 Astronom el-Battânî gibi bilim adamlar@n@n faaliyetleri de önemlidir.”24 Bu
arada Kindî (ö. 252/867) ve Harizmî (ö. 232/846)’nin çal@<-malar@ da kayda deAer niteliktedir. “Kindî baz@ Yunanca kelimelerin Arapça-la<t@r@lmas@nda Yunanca kökeni esas
alm@<t@r. Kindî, hulé kelimesinin tercü-mesi olarak t yn=çamur parças terimini benimsemi<tir. Böylece o, mütercimler taraf@ndan heyula olarak Arapçala<t@r@lan kelimenin
as@l kar<@l@A@n@ koymak istemi<tir. shâk b. Huneyn de onun etkisinde kalm@< olacak ki,
Fi’n-Nefs kitab@n@n tercümesinde heyula’ya kar<@l@k olarak k@smen t yne, bir çok yerde
de heyula kelimesini kullanm@<t@r.”25

20

er-Rûbî, a.g.m., s. 119. Emevîler dönemi (41-132/661-750)’nde ‘Abdülmelik b. Mervân (ö. 86/705)’@n
Arapça’y@ resmî dil olarak kabulü, Arapça’n@n tarihinde önemli dönemeçlerden biri olarak kabul edilmektedir. “Onun zaman@na kadar divandaki defterler Suriye ve M@s@r’da Rumca, ran’da Farsça olarak tutulmu<tur. Bu hususta ilk te<ebbüs Haccâc (ö. 95/714)’@n vâli olarak bulunduAu Kûfe’de yap@lm@<, bundan
k@sa bir süre sonra ‘Abdülmelik am’da da hesaplar@n Arapça olarak tutulmas@n@ emretmi<tir.” Nizamettin
Parlak, “Emevîler Döneminde Sanat, iir ve Edebiyat”, Emevîler Dönemi Bilim, Kültür ve Sanat Hayat ,
lâhiyat, Ankara, 2003, s. 93.
21
er-Rûbî, a.g.m., s. 121, 122.
22
Dimitri Gutas, Yunanca Dü ünce, Arapça Kültür; Ba dat’ta Yunanca-Arapça Çeviri Hareketi ve Erken Abbâsî
Toplumu, çev. Lütfi im<ek, Kitap, stanbul, 2003, s. 138. Gutas, a.g.e. s. 208’deki bilgilere göre; bütün safhalar@yla birlikte çevirilerde kullan@lan dilin deAerlendirili<i ve bilimsel Arapça’n@n geli<imi için bkz.
Endress, GAP: Grundriss der Arabischen Philologie, III, 323. Çeviri yaz@n@ temelinde, mant@k, felsefe, astronomi ve t@p gibi belirli alanlarda Arapça’daki teknik terminolojinin geli<imine ili<kin çal@<malar D.
Jacquart, La formation du vocabulaire scientifique et intellectuel dans le monde arabe [ Études sur le Vocabulaire
Intellectuel du Moyen Age VII], Tu-rnhout, Brepols 1994’te toplanm@<t@r. Bkz. GALex: G. Endress ve D.
Gutas, A greek and Arabic Lexion, özellikle I. fasikül, kaynaklara giri< ve listesi.
23
Huneyn b. shâk’tan sonra tercümelerin kontrol ve tahsisi i<ini Sâbit b. Kurra yürütmü<tür. Mustafa
Demirci, Beytü’l-Hikme, nsan, stanbul, 1996, s. 113.
24
er-Rûbî, a.g.m., s. 119.
25
Abdurrahman Bedevî, Bat Dü üncesinin Olu umunda 2slâm’ n Rolü, çev. Muharrem Tan, z, stanbul, 2002,
s. 179.
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Mîlâdî 9. yüzy@lda el-Mansûr, er-Re<îd ve el-Me’mûn döneminde pek çok bilim
adam@ Yunanca, Süryânîce ve Farsça’dan çeviri yapm@<t@r. Beytü’l-Hikme bir tercüme
bürosu olarak çal@<m@< ve bu dönemde pek çok yeni kavrama Arapça kar<@l@k bulunmu<tur.26 “Söz konusu tercüme faaliyetinde Yunan politeizmi ve antropomorfist tanr@
anlay@<@ içinde doAan bir felsefî sistemin tercümesi yap@l@rken kavramla<t@rman@n nas@l
olacaA@ en önemli problem olarak görülmü<tür. Matematik, astronomi, t@p vb. ilimlerdeki teknik terimlerin, Arapça’ya aktar@lmas@ da ba<ka bir problem olmu<tur.”27
Geçmi<te, Arapça kelime ve terimlerle ilgili pek çok kitap kaleme al@nm@<t@r.
“ bn Nedîm’in el-Fihrist’i Hârizmî’nin teknik terimler sözlüAü Mefâtihu’l-‘Ulûm’u,
Nevevî’nin Tehzîbu’l-Esmâ’ ve’l-Lugât’@, Curcânî’nin et-Ta‘rîfât’@, et-Tehânevî’nin elKe âf fî Ist lâhâti’l-Funûn’u ve Ebû’l-Bakâ’n@n el-Külliyyât’@ bunlardan birkaç@d@r.”28
Günümüzde terim sözlükleri ile ilgili çal@<malar büyük organizasyonlar taraf@ndan
gerçekle<tirilmektedir.29
Modern çaAda Arapça’daki yeni kelimeler iki dönem hâlinde incelen-melidir. lk
dönem resmî kurulu<lar öncesi dönemdir. kinci dönem ise 20. yüzy@ldan itibaren
resmî kurulu<lar@n türetim yapt@A@ dönemdir.30
lk dönemde ki<ilerin türettikleri kelimelerden çoAu benimsenmemi<tir. Kimi
zaman Arap kültür çevrelerinde haks@z yere ilk döneme âit kelimeler, çe<itli kurumlara
mâl edilmi<tir. Gerçekten ilk döneme âit baz@ uydurma kelimeler son derece gülünç45678 9 $: 7 ‘iki dilimli ortas@
tür. Sandviç anlam@nda uydurulmu< olan -.' / 012 3
31
tur<ulu’ kelimesi bunun tipik bir örneAini olu<turur. Dil kurumlar@nda ise daha profesyonelce kelime türetimine gidil-mi<, kurumlar@n türettiAi kelimelerden halk@n kulaA@na güzel gelenler zamanla yerle<mi<tir. Vâfî, “Uydurulmu< kelime f@rlat@lm@< bir ta<a
benzer, art@k bu kelimeyi tedâvüle sokan ilk elin onun üzerinde bir müdâhale <ans@
kalma-m@<t@r.” demektedir.32 Bu anlamda ‘zaman’ [uydurma kelimelerin ay@klanmas@nda] ve terim birliAinin saAlanmas@nda en iyi ilâç olmu<tur.33 ÖrneAin astro-nomi
terimi için önceleri tercüme yoluyla '4; $6<= kelimesi kullan@l@rken yakla<@k bir as@r
sonra >? @ kelimesi, ve bunun yan@nda A
kelimesi kullan@l-maya ba<lam@<t@r.
Nihayet felek kelimesi diAer kelimeleri yok etmi<tir.34 Arapça’da telefon kelimesinin
geçirdiAi târihî süreç de çok ilginçtir. Telefon anlam@nda ,D: ; $E ,B45 ,B45 ,B14

,FW$L' ,UV ; , 4T' , 0L' ,QNR S ,PN$"/ 5> 0< ,A KL 3 MN O 5> 0< ,I 13 % 1JG &1 F> H ,F>0G & 1' F> H
-X Y gibi çok farkl@ bir y@A@n kelime uydurul-mu<, bunlardan sadece B45 ve -X Y

tutunmu<, diAerleri ise kaybolmu<tur.35
26

Beytü’l-Hikme âlimlerinin çal@<malar@ için bkz. Demirci, a.g.e., s. 115-135.
Demirci, a.g.e., s. 114.
28
Muhammed R@zâ e<- ebîbî, “Turâsunâ’l-Kadîm mine’l-Mustalahât”, Me-celletu Mecma‘i’l-Lugati’l-‘Arabiyye,
say@: 14, Kahire, 1962, s. 54.
29
Bkz. M. F. el-Hicâzî, “Sözlük Yap@m@nda Modern Ak@mlar”, çev. A. Kaz@m Ürün, Nüsha Aarkiyat
Ara t rmalar Dergisi, say@: 8, Ankara, 2003, s. 168.
30
Bu konuda bkz. brâhîm Medkûr, Mecma‘u’l-Lugati’l-‘Arabiyye fî Selâsîne ‘Âmen, Kahire, ts. s. 14, 15, 16, 58.
31
brâhîm Medkûr, a.g.e., s. 59.
32
‘Alî Abdulvâhid Vâfî, ‘2lmu’l-luga, Dâru Nahdati M@sr, Kahire, ts., s. 283.
33
Bkz. er-Rûbî, a.g.m., s. 127.
34
Kuneybî, a.g.m., s. 87,
35
Kuneybî, a.g.m., s. 88; Telefonla ilgili süreç otomobil için de ya<anm@<t@r. Otomobile ûtûmubîl, uturnubîl,
turmubîl, utumubîl, karrûsâ, lûtû, ûtû, tâksî, kerhebâ, mâkînâ, hantûr, bustâ, kertâ; hatta tercüme yoluyla el27
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Kelime türetimi yapan kurulu<lardan biri “el-Mecma‘u’l-‘ilmiyyu’l-‘Arabî’dir. Bu
kurum 1919’da Dime<k’te kurulmu< ve pek çok yeni kelimeye imza atm@<t@r.”36 “Kurumun ayn@ adla yay@nlanan bir dergisi de vard@r. Bu dergide pek çok bilim adam@ edebî ve filolojik konularda makaleler yay@mla-m@<lard@r.”37
“M@s@r’da 1932’de kurulmu< olan Mecma‘u’l-Lugati’l-‘Arabiyye’nin de yeni kelime
türetiminde önemli hizmetleri olmu<tur.38 Kahire dil kurumu, 1980’de yeni sözcüklerle ilgili Mu‘cemu Elfâzi’l-Hadâre’yi yay@nlam@<t@r.”39 “Tunus’taki el-Ma‘hedu’l-Kavmî li
‘Ulûmi’t-Tenmiye’nin bu konudaki faali-yetleri de yabana at@lamaz. Bu kurulu< 1982’de
295 sayfal@k Mu‘cemu’t-Tenmiyeti’l-Lugaviyye fî’l-Merhaleti’l-Ûlâ mine’t-Ta‘lîmi’sSânevî’yi ya-y@nlam@<t@r. 1947’de kurulmu< olan el-Mecma‘u’l-‘2lmiyyu’l-‘Irâkî’nin ve
Rabat’ta faaliyet sürdüren ve 1961’de kurulmu< olan Mektebu Tensîki’t-Ta‘rîb‘in benzer
çal@<malar@ yeni kelimelerin türetilmesinde etkili olmu<tur.”40 Ayr@ca Birinci Faysal
taraf@ndan 1919’da Dime<k’te kurulmu< olan T@p Fakültesi bir dil kurumu gibi çal@<arak pek çok Arapça t@p terimi türetmi<tir.41 M@s@r’da smâîl döneminde ç@kan el-Ya‘sûb
adl@ t@p dergisinin de t@p ve bilim terimlerinin Arapça’ya aktar@lmas@nda pay@ vard@r.42

II. ARAPÇADA KEL ME TÜRET M YOLLARI:
A. B Ç M MERKEZL TÜRET M:
1-a- <tikâk: Geleneksel olarak sagîr, kebîr, ekber ve kubbâr olarak dört grupta
deAerlendirilmektedir.43
i- <tikâk-@ sagîr (asgar-âm): Bir kelimenin ses ve harflerinin s@ras@ korunarak
farkl@ bir kal@ba aktar@lmas@d@r. Ortaya ç@kan kelime, kaynak kelime ile ortak bir anlam
paydas@ içinde olur.44 Arapça’daki türetim aA@rl@kl@ olarak bu yöntemle yap@lmaktad@r.
ii- <tikâk-@ kebîr: Bir kelimenin harflerinde takdim-tehir yap@larak ortak bir anlam paydas@ içinde yeni bir kelimenin elde edilmesidir. Buna kalb-i lugavî ad@ da veri-

muteharrik zâtiyyen bile denilmi<tir. Bkz. e<- eyh Re<îd ‘At@yye, Mu‘cemu ‘At yye, Brezilya-Sanpaulo, 1944,
s. 197.
36
Kuneybî, a.g.m., s. 97.
37
el-Emîr Mustafâ e<- ihâbî, el-Mustalahâtu’l-‘2lmiyye fi’l-Lugati’l-‘Arabiyye fi’l-Kadîm ve’l-Hadîs, Matba‘atu
Mecma‘il-Lugati’l-‘Arabiyye, Dime<k, 1409/1988, s. 63.
38
M@s@r’da, Cumhûriyetin ilân@ndan önce ad@, Mecma‘u’l-Lugati’l-‘Arabiy-yeti’l-Melekî olan kurumun faâliyetleri konusunda bkz. ihâbî, a.g.e., s. 68-83.
39
Kuneybî, a.g.m., s. 102, 103, 104.
40
Bkz. Kuneybî, a.g.m., s. 106, 107, 109.
41
ihâbî, a.g.e., s. 65-67.
42
evkî Dayf, el-Edebu’l-‘Arabî el-Mu‘âs r fî M sr, Dâru’l-Ma‘ârif, Kahire, 7. bask@, ts., s. 33-34.
43
Türkiye’de, ‘Arapça’da kelime türetimi’ne özgü kitap çal mas olarak, nci Koçak, Arapça’n n Geli me
Yollar , Ankara, 1982 ve Bayram Abdülkadir, Arap Dilinde 2 tikâk (bas@lmam@< yüksek lisans tezi), DEÜ,
2002 d@<@nda herhangi bir çal@<man@n bulunduAunu tespit edemedik. Bizim bu makâlemiz ise i<tikâk konusundaki kitap projemizin bir ön çal@<mas@ niteliAindedir.
44
Muhammed el-Antakî, Dirâsâtun fî F khi’l-Luga, Dâru<- arki’l-‘Arabî, Beyrut, ts., s. 332; Emîl Bedî Ya‘kûb,
F khu’l-Lugati’l-‘Arabiyye, Beyrut, 1986, s. 188; Sa‘îd el-Afgânî, Fî Usûli’n-Nahv, Matba‘atu’l-Câmi‘ati’sSûriyye, Dime<k, 1376/1957, s. 123; Muhammed ‘Abdulmaksûd, el-Esmâu’l-‘Arabiyye fî’t-Tasrîf,
Matba‘atu’l-Emâne, Kahire, 1410/1989, I, 146; Mehdî el-Mahzûmî, el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî A‘mâlu ve
Menhecuhu, Dâru’r-Râid el-‘Arabî, Beyrut, ts., s. 92; Mes‘ûd Bûbû, Fî F khi’l-Lugati’l-‘Arabiyye, Dime<k,
1994-1995, s. 104, 105; Hulusi K@l@ç, “ <tikak”, Türkiye Diyanet Vakf 2slâm Ansiklopedisi, stanbul, 2001,
XXIII, 439.
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lir.45 Bu tür i<tikâk genelde üçlü kelimelerde görülür. Z( ve (" (çekti); [\ ve ]
(k@rd@) gibi. Harflerin yerlerinin deAi<mesi ile yeni kelime kombinasyonlar@n@n ortaya
ç@kt@A@n@ gösteren Halîl b. Ahmed (ö. 175/791) olmu<tur; fakat o, bunu bir i<tikâk yolu
olarak görmemi<tir. ÖArencisi Sîbeveyhi de hocas@n@n yolundan gitmi< ve Z( ve ("
gibi fiillerin ortak bir kaynaktan türemesinin söz konusu olmad@A@n@ ve bunlardan
birinin as@l, diAerinin fer kabul edilemeyeceAini belirtmi<tir.46
bn Cinnî (ö. 392/1001)’nin ortaya att@A@47 büyük i<tikâk nazariyesine gö-re;48
kelimedeki harflerin s@ras@n@n deAi<tirilmesi ile yeni kelimeler türetil-mektedir. bn
Cinnî bu teoriyi i<tikâk-@ ekber diye anm@<, sonraki dilciler buna i<tikâk-@ kebîr demi<lerdir.49
iii- <tikâk-@ ekber: Bir kelimenin harflerinden biri deAi<tirilerek yeni bir kelimenin elde edilmesidir. Yeni kelime deAi<ime uAramam@< harfler aç@s@n-dan kaynak kelime ile tam bir ortakl@k, deAi<mi< harfleri aç@s@ndan ise mahreç ve/veya s@fat ortakl@A@
içindedir. ki kelime ortak bir anlam paydas@nda da birle<irler. Buna ibdâl de denir.50
bn Cinnî’nin i<tikâk-@ ekber dediAi olgu sonraki dilcilerce kebîr olarak an@ld@A@
gibi, onun tesâkub dediAi olgu da Sekkâkî (ö. 626/1229) ve hocas@ Hâtimî taraf@ndan
literatüre i<tikâk-@ ekber ad@ ile sokulmu<tur.51 Buna göre D -^ fiilleri yarmak; ^6,-X6,
fiilleri kesmek anlam@nda birle<irler. Üçüncü harf kelimelerdeki ortak anlam@ her kelimeye özgü bir nüansla s@n@rlar.52
Kebîr ve ekber i<tikâk@n bu gün de yanda<lar@ ve kar<@tlar@ vard@r. “ brâhîm Enîs
gibi dilciler bn Cinnî’nin teorisini ele<tirmi<lerdir”.53 Kald@ ki, bn Cinnî de bu teorinin
bütün dile tatbikinin zor olduAunu söylemi<tir.54 <tikâk-@ ekbere gelenekte Halîl,
Sîbeveyhi, Ebû Alî el-Fârisî (ö. 377/987) dikkat çekmi<, fakat onlar sadece kelimelerdeki ses anlam ili<kisi üzerinde durmu<lar ve bu olgu bn Cinnî’ye kadar bir i<tikâk çe<idi
olarak an@lmam@<t@r.
iv- <tikâk-@ kubbâr (naht): Bir veya daha çok harfleri dü<ürülerek iki veya daha
çok kelimenin lâf@z ve anlam uygunluAu içinde yeni bir kelime olu<turmak üzere bir-

45

Antakî, a.g.e., s. 332; el-Afgânî, a.g.e., s. 123; ‘Abdulmaksûd, a.g.e., I, 147; el-Mahzûmî, a.g.e., s. 91; Bûbû,
Fî F kh, s. 108; K@l@ç, a.g.mad., D2A, XXIII, 440.
46
Sîbeveyhi, a.g.e., II, 280.
47
Bkz. Huseyn Vâlî, “Sebîlu’l- <tikâk beyne’s-Semâ’ ve’l-K@yâs”, Mecelletu Mecma‘i’l-Lugati’l-‘Arabiyye elMelekî, c. II, Kahire, May@s-1935, s. 200.
48
Büyük i<tikâk nazariyesini doArudan i<leyen belli ba<l@ kitaplar <unlard@r: Ahmed Fâris e<- idyâk, Sirru’lLeyâl fi’l-Kalb ve’l-2bdâl; el-Eb Anistas Marî el-Kermelî, Nu ûu’l-Lugati’l-Arabiyye ve Numuvvuhâ ve
iktihâluhâ, Kahire, 1938; el-Eb Mermercî ed-Dominikî, el-Mu‘cemiyyetu’l-‘Arabiyye fî Dav’is-Sunâiyyeti’sSâmiyye; ‘Abdullâh el-‘Alayilî, Mukaddimetun li Dirâseti Lugati’l-‘Arab; Corcî Zeydân, el-Felsefetu’l-Lugaviyye
ve Elfâzu’l-‘Arabiyye, Kahire, 1904; amlf., El-Lugatu’l-‘Arabiyye Kâin Hay; Tâhir el-Cezâirî, el-Kâfî fi’l-Luga;
‘Abdulkâdir el-Magribî, el-2 tikâk ve’t-Ta‘rîb; Butrus el-Bustânî, Mu‘cemu’l-Bustân (önsöz). Ayr@ca,
Abdurrahman W. H., The Role of Derivation in the Process of Neologisation in Modern Arabic, unpublished
ph.D. University of London, 1981.
49
bn Cinnî, el-Hasâis, n<r. M. Ali en-Neccâr, Kahire, 1952-56, I, 44, 46.
50
Antakî, a.g.e., s. 336; el-Afgânî, a.g.e., s. 123; Bûbû, Fî F kh, s. 114; K@l@ç, a.g.mad., D2A, XXIII, 440.
51
el-Mahzûmî, a.g.e., s. 94; ‘Abdulmaksûd, a.g.e., I, 149.
52
el-Mahzûmî, a.g.e., s. 93.
53
Mes‘ûd Bûbû, Fî F kh, s. 110-11.
54
Bkz. bn Cinnî, a.g.e., II, 135.
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birlerine kat@lmas@d@r.55 Gelenekte naht@n semâî olduAu konusunda ihtilâf yoktur. M@s@r dil kurumu ise zaruret durumlar@nda bir türet-me <ekli olarak nahta ba<vurulabileceAi karar@n@ alm@<t@r.56 Naht asl@nda bir ‘k@saltma’ i<lemidir ve buna bat@ dillerinde de
rastlanmaktad@r. ngilizce’de breakfast ve lunch kelimelerinden brunch bu <ekilde türetilmi<tir.57
1-b- <tikâk@n yap@ld@A@ materyal:
i-Ses Yans@malar@: bn Cinnî’nin özellikle tesâkub görü<ü baz@ ara<t@rma-c@lar@
dilin ses taklidi yoluyla ç@kt@A@ dü<üncesine götürmü< ve bu, dilcilerin sünâiyye teorisi
ad@nda bir teori geli<tirmelerinde etkili olmu<tur.58 Bu teoriye göre Arapça’da kelimeler
ikili köklere dayanmaktad@r, kelimedeki üçüncü harf ise sonradan eklenmi<tir. Bu
harfin, anlam@ çe<itlendirici i<levi vard@r.59
Bu görü< yanl@lar@na göre “Birinci ve ikinci harfi ayn@ olan üçlü kal@plar@n anlamlar@ aras@ndaki baA (ittisâl), kökteki iki harf ses yans@mas@ ise geçerlidir. Ama bu kök
ses yans@mas@ deAilse bir anlam baA@n@n olmas@ gerekmez. DoAal sesler tek hecedir
ÖrneAin B fiilinde kök hece nundur ve t@nlama sesini yan-s@t@r. Râ, Arapça’da kelime
sâkinle ba<layamad@A@ için getirilmi< bir sestir.”60
Kelimelerin, ifâde ettikleri olgu ve olaylar@n seslerini hat@rlatmas@ Arapça’n@n
önemli bir özelliAi olarak görülmü<tür. Arapça’daki pek çok kelimede sesin anlama
uygun olduAu görülmektedir. Arapça’da ses anlam uygunluAu ile ilgili izahlar dil geleneAinde harflerin s@fatlar@na dayand@r@l-m@<t@r. ÖrneAin “ "_ \ ‘ipe düAüm att@’ anlam@ndaki edde fiilindeki ses-anlam uyumu “Fiilde <în harfinin tefe<<î s@fat@ ipin düAüm at@lmadan önceki ilk çekilme sesini vermektedir. Bu sesten sonra düAümün saAlamla<t@r@ld@A@n@ ifade etmek üzere <înden daha kuvvetli bir harf olan dâl harfi kullan@lm@<t@r. Dâl harfinin <eddelenmesi ile elde edilen kuvvetli ses, düAümün zihinlerde
canland@r@lmas@n@ saAlamaktad@r.”61 <eklinde aç@klanm@<t@r.
Arapça’daki ses yans@mal@ fiillerin çoAu hâricî seslerin taklidi, bir k@sm@ ise
içgüdü tepkisi olarak ifade edilen tâbi seslerdir.62 Türkçe’de kapal@ tek hecelere dayanan, türetim ve ikilemeleri yap@labilen çat, pat gibi kelimelerin sonek alarak fiille<tirildikleri ya da isimle<tirildikleri görülmektedir.63 Arapça’daki ses yans@malar@ ise
çoAunlukla ted‘îf ve te<dîd yoluyla fiil ve isim formuna aktar@lmaktad@r. ÖrneAin iki
ta<@n birbirine vurulmas@ndan ç@kan ses sak sesi ile ifâde edilmi< ve bu ses te<dîd/son
sesin ikizle<tirilmesi ile sakke ‘toku<turdu’ fiili; m@r@ldanmay@ ifâde eden hem sesi,
55

el-Afgânî, a.g.e., s. 125; Bûbû, Fî F kh, s. 120. Naht konusunda ayr@nt@l@ bir çal@<ma için bkz. Yakup Civelek,
“Arap Dilinde Naht ve Kelime Türetmede Naht Yönteminin Kullan@m@”, Nüsha Aarkiyat Ara t rmalar
Dergisi, say@: 10, Ankara, 2003, s. 97-118.
56
ihâbî, a.g.e., s. 17.
57
V. Hamd ‘Abdurrahmân, “el-Luga ve Vad‘u’l-Mustalahi’l-Cedîd”, el-Lisâ-nu’l-‘Arabî, c. XIX, say@: 1,
Mektebu Tensîki’t-Ta‘rîb, Rabat, 1402/1982, s. 68.
58
Bûbû, Fî F kh, s. 119.
59
Ahmet Bulut, Arap Dili Ara<t@rmalar@ I, Sesler Lugavî bdâl lk Sîga Meselesi Terkibî <tikâk@n S@n@r@, Alfa,
stanbul, 2000, s. 100-101.
60
brâhîm Hamrû<, “Fî’l- <tikâkî’l-Kebîr”, Mecelletu Mecma‘i’l-Lugati’l-‘A-rabiyye, c. II, Kahire, 1936, s. 253.
61
bn Cinnî, a.g.e., II, 163.
62
‘Abdussabûr âhîn, Fî’t-Tatavvuri’l-lugavî, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut, 1405/1985, s. 71; Ayr@ca bkz. Bulut,
a.g.e. s. 103.
63
Hamza Zülfikâr, Türkçe’de Ses Yans mal Kelimeler, TDK, s. 92, 93, 94.
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tirilmesi ile sakke ‘toku<turdu’ fiili; m@r@ldanmay@ ifâde eden hem sesi, ted‘îf/yineleme
yoluyla hemheme ‘m@r@ldanmak’ fiili elde edilmi<tir.”64
Arapça’da ses-anlam baAlant@s@ ön plâna ç@km@< ve her zaman hareketlilik ve titreme ifade eden B` kal@b@ gibi kal@plarda kullan@lan kelimelerin de çoAu kere B a
‘fokurdamak’ gibi çe<itli tabiat seslerinden al@nd@A@ görülmektedir. Ayn@ <ekilde
ve
5 kal@plar@ndaki D 2; ‘an@rma’, 2# ‘ki<neme’, b "1; ‘havlama’ gibi kelimeler65 hayvan
seslerinin taklit edilmesiyle türetilmi<tir. Araplar hayvan seslerini taklitte baz@ nüanslar@ yakalayacak kadar da iyi gözlemde bulunmu<lard@r. ÖrneAin çekirge aral@ks@z öttüAünden çekirge sesini $# fiili ile ifâde etmi<ler, <ahin ise kesik kesik ses ç@kard@A@ndan <ahin sesi için $#$# fiilini kullanm@<lard@r.66 Araplar hayvan sesi d@<@ndaki diAer
seslerin taklidinde de ayn@ ba<ar@y@ yakalam@<lard@r. Bu anlamda . Hakk@ Sezer’in suda
yüzdü anlam@ndaki !"< fiiline ili<kin yorumu ilginçtir: “Fiil-deki c yüzerken ç@kan su
sesini, Z su yutan, boAulacak gibi olan insan@n boAaz sesini ve b boAulmaktan
kurtulmay@ ve nefesi ifâde etmektedir.”67
Arapça’da bazen naht yoluyla iki sesin birle<tirildiAi de görülmektedir. ÖrneAin
2# ‘ki<nedi’ fiili ile ‘D # ‘yaygaray@ bast@’ fiilleri D d2d kelimesinde birle<tirilerek
‘yaygara’ ve ‘at ki<nemesi’ni kapsayan bir ses elde edilmi<tir.68
ii-Cins isimler ve özel isimlerden fiil türetme: Günümüzde Arapça’da nesne adlar@ ve özel isimlerden k@yâsî olarak69 kelime türetme yoluna ba<vu-rulmu<tur. R a kelimesinden R4a ve R4E bu yolla türetilmi<lerdir.70 Tarih boyunca say@lardan ( O
‘birledi’), zaman bildiren adlardan ( $) ‘sonbahara eri<ti’), nesne adlar@ndan (1e;f
‘kulaA@na vurdu’), edatlardan ( 4< ‘erteledi’) gibi çe<itli kelimeler türetilmi<tir.71
Modern Avrupa dillerinde antonomasia ‘özel isimlerden türetim’, akronim ile
beraber en temel türetim yolu olarak kabul edilmektedir. Bu yolla favori (k@l) anlam@nda Amerikal@ general Ambrace E. Burnsides’in ad@ndan, hecelerin yerlerinde deAi<im yap@larak sideburns kelimesi; Vandal halk@n@n ad@ndan ‘bir ülkeyi y@kmak’ anlam@nda vandalism kelimesi elde edilmi<tir.72 Arapça’da da antonomasia <eklindeki
türetime rastlanmaktad@r.
5:’den gh 5: ‘asalak’, 6 ‘asalak oldu’ ve F G 6 1' ‘asalak-

64

Muvaffakuddîn bn Yaî<, Aerhu’l-Mufassal, ‘Âlemu’l-Kutub-Mektebetu’l-Mutenebbî, Beyrut-Kahire, ts., IV,
34.
65
Bu ve diAer örnekler için bkz. Sîbeveyhi, a.g.e., II, 218.
66
bn Cinnî, a.g.e., II, 152.
67
smail Hakk@ Sezer, “Dillerin Farkl@l@A@ veya Âdemce’yi Çözebilir miyiz?”, Yüzüncü Y l Üniversitesi 2lâhiyat
Fakültesi Kur’an ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu, Erzurum, 2001, s. 237.
68
Bkz. Said el-Afganî, a.g.e., s. 109; el-Antakî, a.g.e., s. 338.
69
Arap dil kurumu bu yöntemi zarûrî hallerde k@yâs yolu ile câiz görmü<tür. Alî ‘Abdulvâhid Vâfî, F khu’lLuga, Dâru Nahdati M@sr, Kahire, 1956, s. 174.
70
Ahmed efîk el-Hatîb, “Menheciyyetu Vad‘i’l-Mustalahâti’l-‘ lmiyyeti’l-Cedîde ma‘a Tercemetin li’sSevâbik ve’l-Levâhiki’<- âi‘a”, el-Lisânu’l-‘Arabî, c. XIX, say@: 1, Mektebu Tensîki’t-Ta‘rîb, Rabat, 1982, s.
41.
71
‘Abdullâh Efendî Emîn, “Bahsun fî ‘ lmi’l- <tikâk”, Mecelletu Mecma‘i’l-Lugati’l-‘Arabiyyeti’l-Melekî, c. I,
Kahire, 1934, s. 386-383; el-Afgânî, a.g.e., s. 136-138. Ayr@ca bkz. Salâhuddîn ez-Za‘belâvî, “el- <tikâk”, etTurâsu’l-‘Arabî, say@: 9, Dime<k, 1982, s. 37-61.
72
Nigel Rees, Dictionary of Phrase & Fable, Parragon Books, Londra, 1993, s. 296.
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parazit’73 ve ‘aptal kad@n’ anlam@ndaki >& "Y bu yolla türetilmi<tir. Kabile, millet ve din
adlar@ndan türetilmi<, $d; ‘h@ristiyanla<t@rd@’, Q ‘Nizarl@ oldu’ vb.74 fiiller bu gruptad@r.
2-Birle<tirme: Bile<ik bir kelimenin günlük dilde kullan@lmaya ba<lamas@, unsurlar@n@n belirsizle<tiAini göstermektedir. Farkl@ anlamda bir kelime ancak böyle doAmaktad@r.75 Bu tür kelimeler izâfet, terkîb-i mezcî, akronim gibi yollarla elde edilen
kelimelerdir. zâfet yoluyla 5W$YR >TN O ‘bahçe bitkisi’, Ii 3 5>< ' ‘k@z okulu’ vb.76
kelimeler türetilmi<tir. Akronim asl@nda ngilizce’ye özgü bir türetim yoludur. ngilizce’de bu yolla Unesco, radar gibi kelimeler türetilmi<tir.77 Arapça’da menhûtu’l-budû’
olarak an@lan akronime günümüzde az da olsa rastlanmaktad@r.78
3-Ek görünümlü kelimeler: Eklemeli dillerin etkisi ile Arapça’da geçmi<te de bu
tür kelimeler görülmü<tür. ÖrneAin eN daha çok bir küçültme eki olarak Basra’da kullan@lm@<t@. B 3 ve B sonekleri de tarihsel olarak Arapça’da kullan@lm@< soneklerdendir.79
gh; 41; ve gh; $3 gibi kimi ism-i mensûblarda görülen elif-nûn asl@nda Ârâmîce-Süryânîce
bir ektir.80 Özellikle M@s@r ve Irak’ta Türkçe ‘-l , -l k, -s z,-ç ekleri kullan@lm@<t@r. hj3$
‘arabac@’, h " &' ‘öArenci’ gibi.81 Günümüzde özellikle Yunanca as@ll@ kelimelerdeki önek
ve sonekleri kar<@lama olgusu Arapça’da ek görünümlü birtak@m kelimelerin kullan@m@n@ daha da art@rm@<t@r.82 Ahmed efîk el-Hatîb’in listesinde 150’si t@pla ilgili olmak
üzere Arapça’daki öneklerin say@s@ 600 civar@ndad@r. Oysa ngilizce’de bile önek say@s@
75 kadard@r.83 Bundan da anla<@lacaA@ gibi önek ve sonek olgusu Arapça için günümüzde vazgeçilmez bir dil gerçeAidir ve art@k yabanc@ terimlerdeki ekler hemen her zaman
ayn@ Arapça kelimelerle kar<@lanmaktad@r. ÖrneAin a ve an önekleri Arapça’da her
zaman k ile, Hyper öneki l$ ile kar<@lanmaktad@r. Portable ‘ta<@nabilir’ ve edible
‘yenilebilir’ vb. kelimelerdeki able ve ible sonekleri ise Arapça’da meçhul muzâri fiille
kar<@lanma eAilimindedir.84
73

Tufeyl’in Kûfe <ehrinde düAün ve dâvet yemeklerinde davetli-davetsiz bu-lunan bir ki<i olduAu söylenmektedir. Bkz. Re<îde ‘Abdulhamîd el-Lekânî, Elfâzu’l-Hayâti’l-2ctimâ‘iyye fî Kitâbâti’l-Câh z Dirâsetun fî’tTatavvuri’d-Delâlî li’l-‘Arabiyye, Dâru’l-Ma‘rifeti’l-Câmi‘iyye, skenderiye, 1991, s. 67.
74
el-Afgânî, a.g.e. s. 138.
75
J.V.Vendryes, a.g.e., 2001, s. 76.
76
Bkz. M. Ezzat, Everybody’s English Advanced Grammar And Practice For Everday Talk, al-Alameya Press,
Kahire, 1992, s. 37.
77
Akronim, çe<itli kelimelerin ilk harflerinden olu<mu< kelimedir. Anzac: Australian and New Zealand
Army Corps vb. Bkz. Rees, a.g.e., s. 3.
78
ÖrneAin > '`<m >' T58 5>/$O’ten c 0_ kelimesi akronim yolu ile türetilmi<tir.
79
âhîn, a.g.e., s. 178.
80
âhîn, a.g.e., s. 201. -ânî eki Standart Arapça’da s@n@rl@ bir kullan@ma sâhipken, lehçelerde çok yayg@nla<m@<t@r. Bkz. Gregory arbatov, “Dirâsetun Mu-kârenetun li Ba‘di Mezâyâ’l- <tikâk fi’l-Lugati’l‘Arabiyyeti’l-Fushâ ve’l-Lehecât ve Lugati’l-Muhâtaba”, Mecelletu Mecma‘i’l-Lugati’l-‘Arabiyye, sa-y@: 24,
Kahire, 1414/1984, s. 171-172.
81
Vâfî, F k h, s. 145; Sadok Masliyah, “Four Turkish Suffixes in Iraqi Arabic:-L@, -L@k, -S@z, and –Ç@”, Journal of
Semitic Studies, XLI/2, Manchaster, 1996, s. 292, 293.
82
Bkz. ihâbî, a.g.e., s. 95-96. Ayr@ca bkz. âmil Fahri, Yahya, Arapça’n n Muhtelif Lehçelerinde Türkçe Unsurlar,
.Ü. Edebiyat Fakültesi (bas@lmam@< doktora tezi), stanbul, 1984, s. 33-38.
83
V. Hamd ‘Abdurrahmân, “Menheciyyetu Vad‘i’l-Mustalahâti’l-Cedîde fi’l-Mîzân”, el-Lisânu’l-‘Arabî,
Mektebu Tensîki’t-Ta‘rîb, say@: 24, Rabat, s. 58.
84
el-Hatîb, “el-Menheciyye”, s. 42. Hatîb yabanc@ dillerdeki önek ve son-eklerin Arapça kar<@l@klar@n@ bir liste
hâlinde vermektedir. Bkz. el-Hatîb, a.g.m., s. 43-65. Ayr@ca bkz. Muhammed el-Mugnim, “Mes’eletu’sSevâbik ve’l-Levâhik ve Turuku Mu‘âlecetihâ”, el-Lisânu’l-‘Arabî, Mektebu Tensîki’t-Ta‘rîb, say@: 24, Rabat, s. 95-102.
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4- tbâ‘ (ikileme-tekrar): Bir kelimenin te’kid ya da i<bâ amac@yla ayn@ vezin ya
da uyaktaki diAer bir kelime ile birlikte kullan@lmas@d@r.85 Kimi it-bâlarda tâbi durumundaki ikinci kelimenin %L3 %LO ‘güzel mi güzel’ örneAinde olduAu gibi bir anlam@
yokken, -J < -J L, ‘boylu poslu’ gibi kimi itbâlarda ise ikinci kelimenin baA@ms@z olarak
bir anlam@n@n olduAu görülmektedir.86 Arapça’da bir kelime türetim yolu olarak deAerlendirilebilecek olan itbâ, Türkçe’deki ikileme ve tekrar adlar@yla an@lan olgu kadar i<lek
deAildir.
5-Müsellesât ve Hareke deAi<imi: “Müsellesler, ister isim, ister fiil olsun kökte,
vezinde ve harflerin tertibinde birbirlerine benzeyen; ancak fâe’l-fiil ve ‘ayne’l-fiiller
[1. ve 2. kök harfler]’inin harekesi farkl@ olan üç kelimedir. Bu üç kelimenin
anlamlar@n@n ayn@ ya da farkl@ olmas@ müselles olarak an@lmalar@nda etkili deAildir.”87
Müselles konusunda ilk kitab@ yazan Kutrub88 (ö. 206/821), eserinde anlamlar@ farkl@
muselles kelimelerden 32 tanesini kaydetmi<tir. Süleymân b. brâhîm el-‘Âyid’e göre;
müselleslerin Arapça’da var olma nedenleri ve i<levi <u <ekilde s@ralanabilir: “Ayn@ anlam@n birden çok kal@pla ifâde edilmesi ile bir anlat@m geni<liAi saAlanmaktad@r. Müselles çe<itli nüanslar@n ortaya konulmas@na da yaramaktad@r. Çünkü her ziyâde [hareke
deAi<imi] sonuçta yeni bir anlam@n doAmas@ demektir. Arap kabilelerinin pek çok
olu<u müsellesin tabi bir vaz‘ (türetim) <ekli olarak ortaya ç@kmas@n@n en ba<l@ca
nedenidir.”89 Salâh Mehdî el-Fertûsî’nin yedi müselles kitap üzerinden gerçekle<tirdiAi
say@ma göre; Arapça’da anlamlar@ farkl@ müselleslerin say@s@ 1708; bu kelimelerin dayand@klar@ üçlü köklerin say@s@ ise 852’dir.90
Anlamlar@ farkl@ müselleslere g$" ‘kara’, g$" ‘iyilik’ g$1" ‘buAday’91 örnek olarak
verilebilir.
,
,
‘kaA@t’ ise anlamlar@ ayn@ olan müselles
kelimelerdir.92 Bir kökte yap@lan hareke deAi<imi ile yeni kelime elde etme bir türetim
<ekli olarak kabul edilebilirse de, teslisi her zaman bir türetme yolu olarak görmek
mümkün deAildir. Kelimedeki hareke deAi<iminden yeni bir kelimenin doAmas@ olay@
bile çoAu kez dil geleneAinde bir türetim yolu olmaktan çok, ‘mü<tak kelimede
meydana gelen ses deAi<imleri’ kapsam@nda deAerlendirilmi<tir.93 Buna göre $63
85

es-Suyûtî, a.g.e., I, 414.
es-Suyûtî, a.g.e., I, 415, Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasen el-Ezdî ( bn Du-reyd), Cemheretu’l-Luga,
Mektebetu’l-Musennâ, BaAdat, 1345, III, 429-430. Ayr@ca bkz. Nevin Karabela, “Arap Dilinde tbâ‘ ”, Ekev
Akademi Dergisi, say@: 14, Ankara, K@<-2003, s. 229-236.
87
Mustafa K@l@çl@, Arapça’da Müselles Lügatlar ve Müellifleri, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,
Erzurum, 1998, s. 16.
88
Kutrub’un el-Muselles’i için bkz. Muharrem Çelebi, Hayat , Eserleri ve Kitâb al-Azmina, Erzurum, 1981,
A.Ü. slâmî limler Fakültesi, 71-78; K@l@çl@, a.g.e., 26-34.
89
emsüddîn Ebû ‘Abdillâh b. Ebî’l-Feth el-Ba‘lî el-Hanbelî, el-Muselles zû’l-Ma‘nâ’l-Vâhid, n<r. Abdulkerîm
‘Avfî, Kuveyt, 1421/2000, s. 29, 30. Müsellesin çe<itleri için bkz. el-Ba‘lî, a.g.e., s. 33-41; K@l@çl@, a.g.e., 1719.
90
Salâh Mehdî el-Fertûsî, el-Muselles li’bni’s-Sîd el-Batalyevsî, BaAdat, ts., s. 119. el-Fertûsî’nin bu istatistikî
çal@<mas@nda dayand@A@ müselles kitaplar ve yazarlar@ <unlard@r; Kutrub, Kitâbu’l-Muselles; el-Kazzâz,
Kitâbu’l-Muselles; el-Batalyevsî, Kitâbu’l-Muselles; bnu Mâlik, Kitâbu 2kmâli’l-2‘lâm bi Mu-sellesi’l-Kelâm;
e<- eyh Hasen Kuveyd el-Halîlî, Kitâbu Neyli’l-Ereb fî Mu-sellesâti’l-‘Arab; e<- eyh ‘Abdulbârî Necâ’lEnbârî, Kitâbu Nefhati’l-Ekmâm fî Musellesi’l-Kelâm; Ramazân Halâve’nin bn Mâlik’in ad@ geçen kitab@na
yapt@A@ istidrâk çal@<mas@.
91
el-Fertûsî, a.g.e., s. 357-358.
92
el-Ba‘lî, a.g.e., s. 107.
86
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ses deAi<imleri’ kapsam@nda deAerlendirilmi<tir.93 Buna göre $63 ‘sevindi’ fiili ile -$63
‘sevinçli’ kelimeleri aras@nda bir türetim ili<kisi kurulmu<tur.94
Arap dil geleneAinde bir taraftan, müselles konusunda hareke deAi<iminin yeni anlamlar@ belirlemesi dü<üncesi, diAer taraftan J6 ve + gibi fiillerdeki konsonant
durumundaki harflerin deAi<mesine baAl@ olarak ortaya birtak@m ayr@nt@ farklar@n@n
ç@kt@A@na dâir kabul, diAer bir ifâdeyle sünâiyye teorisi çaAda< anlamda sesbilimin
kurucusu say@lan Nikolay S. Trubetskoy (1890-1938)’un terminolojisinde ay r c
sesbilimsel birim olarak ifâdesini bulan fonem ‘anlam belirleyici ses’95 anlay@<@n@n kanaatimizce primitif bir örneAini olu<turmaktad@r.
Trubetskoy’a göre Almanca’da r-l kar<@tl@A@ da ay@r@c@d@r. Rand ‘kenar-k@y@’, land ise
‘ülke’ anlam@ndad@r. Ayn@ <ekilde führen ‘gitmek, sürmek; yönetmek, fühlen ‘dokunmak, duymak’ anlamlar@ndad@r.96
T@pk@ Almanca’da ya da Arapça’da olduAu gibi her dilde sonsuz denecek say@da ve
birbirinden çok ince farklar ile ayr@lm@< sesler bulunmaktad@r. Fakat bütün bu ince
ayr@nt@l@ sesler bir dilde iki kelimenin anlam@n@ birbirinden ay@rmada kullan@lmamaktad@r. De i tirim denilen i<lemle bir dildeki görevli, ay r c sesleri bulmak mümkündür.97
“ÖrneAin Türkçe’de sonsuz say@daki seslerin kümelenmi< olduAu /i.e.a.o.u/ vokalleri
kelimelerin anlam@n@ ay@rt etmeye yaramaktad@r. Biz-bez-baz-boz-buz kelimelerinde
ay@r@c@ sesbilimsel birim s@ras@yla /i/e/a/o/u/ vokalleridir.”98
Sonuç olarak, Türkçe’de at’a ot, it’e et vermek cümlesinde t konsonant@yla biten
dört kelimenin fonem ‘ay@r@c@ sesbilimsel birim’i s@ras@yla a, o, i ve e vokalleridir. Biz bu
kelimelerin aras@nda bir türetim ili<kisi kuramay@z. En fazla Trubetskoy ve J. B. de
Courtenay gibi dilbilimcilere uyarak bu kelimelerdeki vokallerin anlam@ belirlediAini
söyleyebiliriz. Buna benzer <ekilde Arapça’da müselles kelimelerdeki anlam farkl@la<mas@ da fonem teorisi çerçevesinde deAerlendirilmeli ve teslis bir türetim yolu olarak
görülmemelidir.
6-K@saltma (ihtisâr)-kelimeleri sembollerle kar<@lama (termîz) ve a<@nma
(teâkul): Sembollerle kelimeleri kar<@lama olgusu geçmi<te de vard@r. Hadis âlimlerinin
rivâyet sîgas@nda yer alan ;$") kelimesini ; <eklinde ifâde etmeleri; Hz. Peygamber’e
salât ve selâm ifâdesinin J # ya da n; o ’n@n ^ , p e0O ’@n b , e p hq ’@n eq
olarak k@salt@lmas@; o2 ; ve r$)H sS kelimelerinin s@ras@yla Y ve t <eklinde kar<@lanmas@

93

Bkz. es-Suyûtî, a.g.e., I, 348.
el-Afgânî, a.g.e., s. 142.
95
Modern anlam@ ile fonem terimi ve ana hatlar@ ile fonem teorisi Polonya as@ll@ bir Rus bilgini olan
Courtenay taraf@ndan 1894 y@l@nda ileri sürülmü<tür. Fakat fonem teorisinin aç@k seçik ortaya at@l@<@ 1928
y@l@nda Lahey’de toplanm@< olan “Uluslar aras@ Birinci Lengüistik Kongresi”nde olmu<tur. Bkz. Özcan Ba<kan, Lengüistik Metodu, Multilingual, stanbul, 2003, s. 94. Fonolojiyi ilk defa bu kongrede Önerme 22 bildirisiyle tan@tanlar R. Jakobson, S. Karcevsky, N. S. Trubetskoy’dur. Bkz. Süheyla Bayrav, Yap sal Dilbilimi,
Multilingual, stanbul, 1998, s. 94-96.
96
Berke Vardar, “Nikolay S. Trubetskoy”, [Yirminci Yüzy@l Dilbilimi Kuramc@lardan Seçmeler (Çeviri ve
sunu<lar Berke Vardar yönetiminde Ö. Demircan vd.), Multilingual, stanbul, 1999] kitab@ içinde, s. 99100.
97
Bkz. Süheyla Bayrav, a.g.e. s. 94-96.
98
Özcan Ba<kan, a.g.e., s. 91.
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buna örnek verilebilir.99 Günümüzde k@saltma ve sembollerin kullan@m@ artm@<t@r. Bu
konuda Ürdün Dil Kurumu bir çal@<ma da gerçekle<tirmi<tir.100
Terhîm de bir k@saltma <ekli kabul edilebilir. Terhîm yoluyla yeni bir kelime türetildiAi söylenemezse de kelime bazen o kadar k@salt@lmaktad@r ki u O N’den O N
örneAinde olduAu gibi ortaya ç@kan <ekil yeni bir kelime hissini uyand@rmaktad@r. “Bu
uygulama fasih dilde genelde Tay lehçesine dayand@r@l@r. Bugün Modern M@s@r lehçesinde vak@fta kelimelerin son sesinin dü<ü<ü terhîm olgusunu hat@rlatmaktad@r.”101
A<@nma da bir tür k@saltmad@r; bunu, kelimenin formundaki deAi<im sonu-cu
olu<tuAundan eksiltiden ay@rmak gerekir. Arapça’da bâ edat@ Süryânîce’de lokatif i<levi
de olan ev anlam@ndaki P 3’ten a<@narak v3 <eklini alm@<t@r.102
7-Taglîb (Payda<lama): Arapça’da benzer iki kelime tesniye yap@larak bir kelime
gibi kullan@labilmektedir. B $0, ‘Güne< ve Ay; B 43 ‘ana ve baba’ vb.

B. ANLAM MERKEZL TÜRET M:
1-Mecâz: Arapça tarih boyunca pek çok yeni kavram@n elde edilmesinde mecâzdan yararlanm@<t@r. Geleneksel olarak mecâz@n tan@m@ ve kapsam@ hakk@nda farkl@
görü<ler ortaya konulmu<, zaman içinde bu kavram netle<mi<tir. Gramer alan@nda Ebû
‘Ubeyde (ö. 210/825) mecâz kelimesini ilk kullanan ki<idir. Ebû ‘Ubeyde mecâz@ sözün
aç@klamas@ ve yorumu anlam@nda kullanm@<t@r. Ondan iki yüz sene sonra e<- erîf erRadî (ö. 406/ 1016) mecâz@ mü<ebbeh ve mü<ebbeh bihin bulunduAu; fakat te<bîh
edat@n@n olmad@A@ te<bîhler için bir ad olarak görmü<tür.103 Kelimenin yeni bir anlam
kazan@p giderek mevcut diAer anlamlar@ silmesi <eklinde gerçekle<en mecâza dilciler
aras@nda mecâz- râcih ya da menkûl ad@ da verilmi<tir.104
Mecâz; kinâye ve istiâre gibi anlam deAi<imleri grubuna giren bir dil olgusudur.
Mecâzda iki kelime aras@nda alâka (ilgi-biti iklik) esas al@narak yeni bir kavram elde
edilmektedir. stiâre yoluyla türetilen kelimelerde ise iki kavram aras@ndaki benzerlik
ç@k@< noktas@d@r.
Kelime türetimi aç@s@ndan bu ilgilerin en ba<ta gelenlerinden biri olan parçabütün ilgisi, terim olarak zikr-i cüz irâde-i kül olarak an@lm@<t@r. Bu noktada dilciler özel
baz@ kay@tlar ileri sürmü<ler ve geli<igüzel her parçan@n bütününe ad olamayacaA@n@
belirtmi<lerdir. “Bütün ile özel bir baA@ olan parça, bütününe ad olabilmektedir. ÖrneAin >",$ ve c $ boyun ve ba< demekken köle anlam@na aktar@lm@<lard@r. El
anlam@ndaki
insan@ belirtmek üzere kul-lan@lmam@<t@r. Çünkü her insan@n eli
olmayabilir; fakat boynu ya da ba<@ ol-mayan bir insan dü<ünülemez. lk bak@<ta %
kelimesinin göz anlam@ndan ca-sus anlam@na aktar@lmas@ bu aç@klamaya ters dü<üyor
gibi görünse de buradaki ilgi, gözün insan@n ayr@lmaz bir parças@ olmas@ ile deAil,
99

brâhîm es-Sâmerrâî, “el-Muhtasarât ve’r-Rumûz fi’t-Turâsi’l-‘Arabî”, Mecelletu Mecma‘i’l-Lugati’l‘Arabiyyeti’l-Urdunî, say@: 32, Ürdün, 1407/ 1987, s. 107, 108, 110.
100
Bu çal@<ma Ahmed Sa‘îdân, Me<rû‘i Mecma‘i’l-lugati’l-‘Arabiyyeti’l-Urdunî li’r-Rumûzi’l-‘ lmiyyeti’l‘Arabiyye, Amman, 1985.
101
Vâfî, ‘2lm, s. 304; örneAin Modern M@s@r lehçesinde vak@fta 1 N P; yerine N P; denilmektedir. Vâfî, a.yer.
102
‘Abdussabûr âhîn, a.g.e., s. 76. ngilizce’deki if edat@n@n Anglosaksonca’da give fiiline dayanmas@ da
benzer bir a<@nma örneAidir. âhin, a.g.e., s. 74.
103
Muhammed el-Had@r Huseyn, “el-Mecâz ve’n-Nakl ve Eseruhâ fî Hayâti’l-Lugati’l-‘Arabiyye”, Mecelletu
Mecma‘il’Lugati’l-‘Arabiyyeti’l-Melekî, say@: 1, Kahire, 1353/1934, s. 292.
104
el-Had@r Huseyn, a.g.m., s. 296.
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de buradaki ilgi, gözün insan@n ayr@lmaz bir parças@ olmas@ ile deAil, insan@n casusluk
yaparken kontrol görevini gözü olmadan yapamamas@ ile kurulmu<tur.”105
Modern dilbilimde anlam daralmas@ ve anlam geni<lemesi adlar@ ile an@lan olgular@ da mecâz@n kapsam@ alt@nda görmek gerekir.106 “ÖrneAin >3 * kelimesi, yeryüzünde
yürüyen her türlü canl@ anlam@nda iken anlam daralmas@na uArayarak sadece dört
ayakl@ hayvanlar için kullan@lmaya ba<lam@<t@r. “cw3 ve * kelimeleri ise yukar@daki
kelimenin aksine anlam geni<lemesine uAram@<lard@r. Be’s sava demekken her türlü
s k nt ; verd, suya ula mak demekken her türlü var anlam@n@ kazanm@<t@r.”107
2- stiâre: “ ki kavram aras@ndaki baA@nt@, istiârede nesnelerin benzerli ine dayanmaktad@r. Anlamlar@n benzerliAi yoluyla ad aktar@m@ anlam deAi<imleri-nin en s@k
rastlan@lan@d@r. Dillerde özellikle bitkiler, hayvanlar araçlar birbirlerine ad al@p vermektedirler. Bu nedenle pek çok deniz canl@s@ köpek, gergedan, kedi, kaz, ördek kelimelerinin kullan@m@ ile elde edilmi<lerdir.”108 ÖrneAin istiâre yoluyla Arapça’da tilki anlam@ndaki x y ‘orkide’ye, x z
od1) <eklinde ad olmu<tur. ‘Bu <ekilde birden çok anlama
gelen kelimeler mü terek ad@ ile an@lmaktad@r. Mü<terek temelde istiârelere dayanmaktad@r.
Kurulu< kaynaA@n@ bedene ili<kin çe<itli parçalardan alan kavramlarla söyleyi<ler
de birer istiâredir. Arapça’da ve diAer Sâmî dillerinde soyut kavramlar@n, somut nesne
ve olgulara baAlanarak adland@r@lmas@nda da büyük ölçüde istiârelerden yararlan@lm@<t@r. Bunun temel nedeni olarak eski Sâmîlerin kuvvetli bir hayal gücüne sahip olmamalar@ ve fizik ötesine hemen hemen hiç yer vermeyen bir ak@l yap@lar@n@n olmas@ gösterilmektedir.109 stiâre bir tür anlam kaymas@d@r. “ % devenin sütünün az olmas@ anlam@ndayken, akl@n k@t olmas@; j' hayvan@n midesinin yemle dolmas@ anlam@ndayken
insan@n keremle dolup ta<mas@ anlam@na istiâre yoluyla aktar@lm@<t@r.110
3-Kinâye: Mecâz kavram@n@ nahiv alan@nda ilk kullanma onurunu yakala-m@<
olan Ebû ‘Ubeyde kinâye kavram@n@ da retorik aç@dan ilk ele alma pâyesine eri<en ki<idir. Onun kinâye denilince anlad@A@ <ey “anlam@, sözdizimi ya da baAlamdan ç@kart@lan
ve cümlede ad@ aç@kça belirtilmemi< her <eydir.”111 Hatta Ebû ‘Ubeyde iltifat@ da kinâye
ad@yla anm@<t@r.112
Kinâye konusunda anlaml@ ve tutarl@ tan@m@ belki de ilk kez ‘Abdulkâhir elCurcânî (ö. 392/1002) yapm@<t@r. es-Sekkâkî bunu daha da geli<tirmi<, kinâye ile mecâz@ belirgin olarak birbirinden ay@rm@<t@r. “Kinâye, hakikat ile mecâz aras@nda arac@

105

Desûkî, Hâ iye ‘alâ Aerhi Muhtasari’s-Sâdî ‘alâ’t-Telhîs, Matba‘atu el-Hâc Muharrem Efendî, stanbul,
1290, II, 343.
106
Anlam deAi<imleri, nedenleri ve çe<itleri hakk@nda ayr@nt@l@ bilgi için bkz. M. Ali im<ek, “Delâlet Kavram@
Çerçevesinde Laf@z ve Anlam li<kileri, Nüsha Aarkiyat Ara t rmalar Dergisi, say@: 2, Ankara, yaz-2001, s.
96-102.
107
‘Vâfî, ‘2lm, s. 320.
108
Bu eAilim Türkçe’de çok yayg@nd@r. Bkz. DoAan Aksan, Anlambilim An-lambilim konular ve Türkçe’nin
Anlambilimi, Engin, Ankara, 1999, s. 117.
109
Vâfî, F k h, 14.
110
Vâfî, ‘2lm, s. 317.
111
Ebû ‘Ubeyde Ma‘mer b. Musennâ, Mecâzu’l-Kur’ân, n<r. M. Fuâd Sezgin, Kahire, ts., I, 136.
112
Muhammed es-Seyyid eyhûn, el-Uslûbu’l-Kinâî Ne ’etuhu, Tatavvuruhu Belâgatuhu, Mektebetu’lKulliyyâti’l-Ezheriyye, Kahire, 1398/1978, s. 7.
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(vâs@ta) olarak görülmü<tür”113 “Kimi f@k@hç@lar@n terminolojisindeki ifâdesiyle lâfzmuhtemel olarak kinâyenin, gerçek ve mecâzî anlam@n her ikisine aç@k bir kelime olarak
tan@m@ da bunu teyit eder. Fakat bu türden bir tan@m yine de eksiktir. Çünkü iki anlaml@ kelime ve ifâdelerin hepsi kinâye kapsam@na girmez. Kinâyede gerçek ve mecâzî
anlam aras@nda bir ortak payda (vasf-@ câmî) gereklidir. Buna göre; kinâye ‘bir kelimenin gerçek anlam@ silinmeden, ortak bir paydada ba<ka bir anlam ifâde etmesi’ <eklinde tan@mlanabilir.”114
“Bir kelimenin kinâye yoluyla yeni bir anlam kazanmas@nda çevresel ve kültürel
<artlar çok etkilidir. * 'K$ 1$ z/‘külü çok’ kavram@ Arapça’da cömert anlam@n@ kazan@rken
bir çaAr@<@msal zincir (présupposition) olu<turmaktad@r Bu zincir bir ba<ka dilde Arapça’dakine benzer <ekilde olu<mayabilir. Kesîru’r-rimâd terkibinde ‘kesîr (çok)’ kelimesi
quantificateur (belirleyici) rolü oynamakta ve buradaki külün herhangi bir kül deAil,
çok fazla bir kül olduAunu bildirmektedir. Fakat yine de bu belirleyici öAe tek ba<@na
kelimeden ‘cömert’ anlam@n@n ç@kar@lmas@nda yeterli deAildir. Zira buradaki külün
yemek pi<irme sonucu olu<tuAu aç@k deAildir. Külün, @s@nma ya da sanâyide bir i<lem
sonucunda olu<ma olas@l@A@ da vard@r. Bu noktada çevre faktörü devreye girmekte,
çölde ate<in, @s@nmak için deAil, yemek pi<irmek için kullan@ld@A@n@ hat@rlatmaktad@r.
Nihâyet kesîru’r-rimâd’tan cömert anlam@n@n ç@kmas@ için çevresel faktörün yan@nda
kültürel faktörün de dikkate al@nmas@ gereklidir. Arap kültüründe misafirperverliAin
bir meziyet olarak görüldüAü bilinince art@k kinâyeli anlat@m için zincir kurulmu<
olur:115
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Arapça’da kinâye yoluyla ortaya ç@km@< pek çok kelime utan@lan ve kaba bulunan olgu ve kavramlar@ da ifade etmektedir. slâm kültürü büyük ölçüde Arapça’da bu
çe<it kelimelerin kinâye yoluyla kar<@lanmas@n@ gerekli k@lm@<, bunun en iyi örneklerini
Kur’ân vermi<tir.116 “Oysa Latince kaba ve müsteh-cen kelimelerde s@n@r tan@mam@<t@r.
ngilizce’nin ise kinâyeye eAilimi Arap-ça’dakine yak@nd@r.”117 “Arapça’da enenmi< kölelere teeddüp maksad@yla muallim, eyh, hâdim gibi kelimelerle seslenilmi<, hatta bu
kelimeler zamanla hitap d@<@nda da kullan@l@r olmu<tur.”118 Kinâye ile Arapça’ya pek
çok yeni kavram kazand@r@lm@<t@r. R $3 , 0 ,{| a bunlardan sadece birkaç@d@r.119
113

Desûkî, a.g.e., II, 478.
bnü’l-Esîr, el-Mes’elü’s-Sâir, n<r. Ahmed el-Hûfî vd., Kahire, ts., III, 52. bnü’l-Esîr, kinâye, istiâre ve
mecâz aras@ndaki ili<ki denklemini <u sözlerle belirginle<tirmi<tir: “Her kinâye bir istiâre, her istiâre ise bir
mecâzd@r.” Bkz. bnü’l-Esîr, a.g.e., III, 55.
115
el-Ezher ez-Zennâd, Durûs fi’l-Belâgati’l-‘Arabiyye Nahve Ru’yetin Cedîde, el-Merkezu’s-Sekâfî el-‘Arabî,
Kazablanka, 1992, s. 86, 87.
116
Kur’ân, örneAin cinsel ili ki anlam@nda lems, ifzâ, refes gibi kavramlar@ kullanm@<t@r. Bkz. Bakara (2), 187;
Nisâ (4), 21, 43; Mâide (5), 6.
117
Vâfî, ‘2lm, s. 263-264.
118
Johann Fück, el-‘Arabiyye Dirâsâtun fi’l-Luga ve’l-Lehecât ve’l-Esâlîb, çev. ‘Abdulhalîm en-Neccâr,
Mektebetu’l-Hancî, Kahire, 1951, s. 198.
119
Arap müellifleri en müstehcen anlamlar@ bile çok zarif kelimelerle kar<@la-m@<lard@r. Milâdî 14. yüzy@l
müelliflerinden Muhammed b. Menkelî (ö. 784/ 1384), dönemine âit bir tür afrodizyak@n haz@rlan@<@n@,
kinâyeli olarak anlatmaktad@r: r " 1[K21N 2;• 21E€0 I> 6, %' 5 1 $ 5(1)wN IP"\ 5 L , 1e ' 5B45&N ^6T1N B 3 I! ' I} ~ I , • 1."61N x|( 1x €,
.‚ N \ / Kurdun uzvu doArand@ktan sonra su dolu bir kazanda tuzlanarak pi<irilir. Biraz dereotu ilâve edilir.
Pi<ince ki<i ondan bir parça (draje) alarak çiAner. laç kuvvetli bir ereksiyon saAlar. Muhammed b.
Menkelî, Kitâbu 2nsi’l-Melâ bi Vah i’l-Felâ, thk. Muhammed Îsâ Sâlihiyye, Muesssesetu’r-Risâle-Dâru’n114
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4-Tabular: “Baz@ kelimeler bât@l inançlar yüzünden kullan@mdan dü<mektedir.
ÖrneAin avc@lar@n öldürmek istedikleri hayvan@n ad@n@ aA@zlar@na almad@klar@ görülmektedir. Eski Hint-Avrupa dillerinde ay@ya doArudan ay@ denilmemi<, dola<@k yoldan
Slavca ‘medvedi’, yani ‘balyiyen’ denilmi<tir.”120 Bunun yan@ s@ra, dillerde tehlikeli ruh
ya da hayvanlar bir sevgi ad@yla an@larak yat@<t@r@lmaktad@r. ÖrneAin Türkçe’de ‘gelincik’ olarak sevgi ad@ ile and@A@m@z hayvan, Frans@zca’da belette ‘güzel han mc k’, talyanca’da donnola ‘küçük han m’, Rumence’de nevasta ‘ni anl k z’, sveççe’de jungfru
‘genç k z’ diye an@lmaktad@r.121 Bu hayvan@n Arapça ismi de ibnu‘@rs ‘dü ün o lu’ gibi
tabusal bir kinâyeye dayanmaktad@r. Ayn@ <ekilde Araplar alaca hastas@na ƒ$39= demekten çekinmi<ler ve !q e3 tabirini kullanm@<lard@r. Câhiliyye döneminde F@rat
k@y@s@ndaki alacal@ hükümdâr Cezîme’nin Cezîmetu’l-Vaddâh olarak an@lmas@n@n nedeni budur.122
5-Ses Bula<mas@-]Yak@<t@rmalar[-Yanl@< kökenleme: Adlar@n benzerliAi ile anlam
aktar@m@, ses bula<mas@ ve kökensel yan@lsama olarak an@lmakta-d@r.123 ki kelime birbirini etkileyebilmektedir. Buna bula<ma ad@ verilmekte-dir.124 Yünlü dokuma kuma<
anlam@ndaki ƒ 05/ kelimesindeki „ sesi zamanla … harfine dönü<mü< ve ayaktak m ve
k r nt gibi anlamlardaki ƒ 05, kelimesiyle kar@<t@r@lm@< ve böylece ƒ 05, , ses bula<mas@
sonucu yünlü dokuma kuma anlam@n@ da kazanm@<t@r.125 Bula<man@n en çarp@c@ çe<itlerinden biri yanl@< kökenlemedir. Arapça’da Habe<çe as@ll@ olan ‘minber’ kelimesinin
sesi yükseltmek demek olan ‘nebr’ fiil köküne,126 Yunanca ‘on’ anlam@ndaki ‘déka’ ya
da ‘hak, adâlet, paray@ aklama’ anlamlar@ndaki ‘dikee’den Arapça’ya girmi< olan W /R
kelimesinin Arapça aklamak anlam@ndaki ‘tezkiye’ye baAlanmas@ ve Yunanca
‘hypokalàmeion’dan Arapçala<m@< ‘bukalemun’ kelimesinin Arapça’da B410 , 413
<eklinde bir künye ismi olarak alg@lanmas@ birer yanl@< kökenleme örneAidir.127 bn
Hâleveyhi’nin kayd@na göre; Kur’ân’da hâ ve mîm hurûf-@ mukattâ’lar@na sâhip sureleri ifâde eden J ' 4O kelimesi, kâtiplerin J ' O H kelimesini yanl@< yazmalar@ndan
doAmu<tur.128 el-Harizmî’nin kaydettiAi y ld zlar ölçe i anlam@ndaki Zk$56<5 kelimesinin satr’@n çoAulu olan astur ve bir özel isim olduAu ileri sürülen lâb’tan doAduAu

Ne<r, Amman, 1413/1993, s. 120. Kadîbin ger-çek anlam@ dal; bâh@n ise nikâht@r. Araplar w T kustu
anlam@nda 3 ;]: ,^ ,†$ < i edi anlam@nda .\ ve g$e gibi daha az kaba kelimeler kullanmaktad@rlar. Bkz. elAntâkî, a.g.e., s. 411.
120
J. V. Vendryes, Dil ve Dü ünce, çev. Berke Vardar, Multilingual, stanbul, 2001, s.78. Arapça’da pek çok
hayvan@n, adlar@n@n yan@ s@ra künyelerinin de bulunmas@, ayn@ <ekilde ölüm gibi pek çok soyut olgunun
künyelerle an@lmas@ bu olguyla ilgili olmal@d@r.
121
Pierre Guiraud, Anlambilim, çev. Berke Vardar, Multilingual, stanbul, 1999, s. 73.
122
bnu’l-Esîr, a.g.e., II, 93 (mhk. Bedevî Tabbâne ve Ahmed el-Hûfî’nin notu). Çöl için kurtulu yeri anlam@nda WR ' kelimesinin kullan@lmas@, ölümün b 1$ 5B € ,W ,Z Yf gibi adlarla an@lmas@ da buna örnek
verilebilir. Bkz. Abdulgaffâr Hâmid Hilâl, ‘2lmu’l-Luga beyne’l-Kadîm ve’l-Hadîs, Kahire, 1986, s. 225.
123
Guiraud, a.g.e., s. 63.
124
Guiraud, a.g.e., s. 79, 80.
125
Hilâl, a.g.e., s. 217.
126
Sîbeveyhi bile mif‘al kal@b@ndaki isimlere Arapça kökten olduAunu dü<ün-düAü minberi örnek vermektedir.
Bkz. Sîbeveyhi, a.g.e., II, 328.
127
Bendelî Cevzî, “Ba‘du Ist@lâhâtin Yûnâniyye fi’l-Lugati’l-‘Arabiyye”, Me-celletu Mecma‘i’l-Lugati’l‘Arabiyyeti’l-Melekî, say@: 3, Kahire, 1936, s. 339.
128
Fück, a.g.e., 206.
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satr’@n çoAulu olan astur ve bir özel isim olduAu ileri sürülen lâb’tan doAduAu <eklindeki iddia da129 dönemin bilim çevrelerindeki yanl@< kökenlemenin tipik bir örneAidir.
Arapça’daki en çarp@c@ yanl@< kökenleme örneklerinden biri Fustât <ehrinin ad@yla ilgilidir. Geleneksel olarak bunun Arapça’daki çad@r anlam@ndaki fustâttan geldiAi
söylenmi<tir. Oysa, Fustât, gerçekte Romal@lar@n, garnizon-lar@na verdikleri ‘korunakl@
kale’ anlam@ndaki fassatum’dan gelmektedir.130 Yanl@< kökenleme, yerlile tirme ve halk
etimolojisi olarak da an@lmaktad@r.131
6-Eksilti: Adlar@n biti<ikliAi yoluyla anlam aktar@m@d@r. Eksiltiyle söz di-zimsel
bula<man@n kaynaA@, ayn@ baAlamda yan yana bulunan iki ad aras@ndaki çaAr@<@md@r.
el-Beyt kavram@ zamanla Beytullah kelimesini kar<@lar olmu<tur.
7-Çokanlaml@l@k (Mü<terek): Birden çok anlam@ olan kelimelere mü terek denilmektedir. Kur’ân’da bulunan bu tür kelimeler ise vucûh ve zû vucûh adlar@yla inceleme
konusu yap@lm@<t@r.132 % ve ˆ Arapça’daki çokanlaml@ kelimelerdendir. lkinin göz,
casus, p nar gibi anlamlar@, ikincisinin ise day , vücuttaki ben, deve ve bulut gibi anlamlar@
vard@r. <tirâk@n belli ba<l@ nedenleri aras@nda lehçe ihtilâf@, mecâz, tatavvuru’lma‘nâ/anlam s@çramas@ (hecres’in Hicâz’da maymun demekken gizli bir nedenden
Temîm’de tilkiye ad olmas@ gibi), etimolojik ihtilâf (vecede fiilinin buldu ve ‘alâ ile
k@zd@ anlamlar@n@n vicdân mastar@nda bulma ve öfke anlamlar@nda birle<mesi), ses deAi<imi vb. nedenler yer almaktad@r.133
8-E<anlaml@l@k: “Ayr@ ayr@ kullan@ld@klar@nda bir anlam ortakl@A@ içinde ayn@ anlama gelen, türevleri farkl@ iki kelimeden her birine müterâdif ‘e<anlaml@’ denir.134 bn
Fâris (ö. 395/1004) X < kelimesinin k@l@ç anlam@nda as@l, + L1O , 21' gibi kelimelerin
s@fat ve lâkap olduAunu söylemektedir. Suyûtî de e<anlaml@ denilen kelimeler aras@nda
mutlaka bir nüans@n olduAunu belirtir.”135 Lehçe ihtilâf@, mecâz, kelimeler aras@ndaki
nüanslar@n unutulmas@, ibdâl ve kalb gibi ses deAi<imi olaylar@, Arap örfünde nesnelere
normal adlar@ d@<@nda künye isimlerinin de verilmesi ve farkl@ yörelere nispetle benzer
nesne adlar@n@n elde edilmesi gibi hususlar Arapça’da e<anlaml@lara yol açm@<t@r.136
9-Harf-i cerlerle yeni anlamlar: Arapça’da pek çok fiil harf-i cerler vas@-tas@yla
ba<ka anlamlar kazanabilmektedir. ÖrneAin xa fiili, h harf-i cerri ile istedi, % harf-i

129

Bkz. Nasuhi Ünal Karaarslan, Câmi ‘At-Ta‘rîb ve Arapça’da Yabanc Keli-meler Meselesi, A.Ü. slâmi limler
Fakültesi, Erzurum, 1982, s. 50.
130
‘Amr Kemâl Hammûde-Muhammed el-Mahzencî, “el-Fustât”- st@tlâ‘u’l-‘Arabî-, el-‘Arabî, Vezâretu’l‘lâm, say@: 519, Kuveyt, ubat-2002, s. 40, 41.
131
Anadolu’da Galandos ad@ Gelendost’a; Agalassos, A lasun’a, Bâlâhisar, Ball hisar’a dönü<mü<tür. Hortensia
ad@ndaki çiçek ortanca olmu<, ‘hint hurmas@’ anlam@ndaki temr-i hindî ise demirhindi ad@n@ alm@<t@r. Bkz.
DoAan Aksan, Dil, Au Büyülü Düzen, Bilgi, Ankara, 2003, s. 50.
132
Kur’ân’da çok anlaml@ kelimler için bkz. Mehmet Okuyan, Kur’ân’da vucûh ve Nezâir –Çok Anlaml Kavramlar, Kelimeler ve Edatlar, Etüt, Samsun, 2001.
133
Hilâl, a.g.e., s. 287-290.
134
‘Alî el-Cârim, “Terâduf”, Mecelletu Mecma‘i’l-Lugati’l-‘Arabiyyeti’l-Me-lekî, say@: 1, Kahire, 1353/1934, s.
304; Nezâir ise Kur’ân’daki muhtelif keli-melerin ayn@ anlam@ ifâde etmesidir. Cehennem, nâr, sekar, hutame
ve cahîm nezâirin örneAidir. Okuyan, a.g.e., s. 29.
135
Suyûtî, a.g.e., I, 238.
136
‘Alî el-Cârim, a.g.m., s. 325; Hilâl, a.g.e., s. 298, 299.
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cerri ile istemedi anlam@na gelmektedir.137 , fiili o ile iftira etti, % ile haber verdi, ile
ise söyledi anlam@nda kullan@lmaktad@r.138
10-Ezdâd: Ezdâd Arap dilbiliminde tek bir lâfz@n z@t iki anlam ifâde etmesi olarak tan@mlanm@<t@r. ÖrneAin hem dolu, hem de bo< anlam@ndaki 41jL' böyle bir
kelimedir. Baz@ dilciler z@ddiyet anlam@ d@<@nda farkl@ iki zaman ifâde eden fiilleri de
ezdâd grubunda deAerlendirmi<lerdir. Buna göre B / fiili ezdâd gru-bundad@r. Zira hem
mâzî hem de gelecek zaman anlam@nda kullan@lmak-tad@r.139 Kimi dilciler ise bir
kelimenin z@t iki anlam ta<@yamayacaA@n@ belirt-mi<lerdir. Bu görü<ün en önde gelen
temsilcilerinden biri bn Durusteveyhi (ö. 347/958)’dir. Hatta bu konuda o, 2btâlu’lEzdâd ad@nda bir eser de kaleme alm@<t@r.140 Ezdâd konusunda ilk eseri Ebû ‘Ubeyde
vermi<tir. Fakat eser günü-müze kadar ula<mam@<t@r.141 Ezdâd’@n doAu<una ili<kin
çe<itli varsay@mlar ileri sürülmü<tür. Bir görü<e göre; bir kelimede iki z@t anlam ancak
ortak bir anlam paydas@ içinde bulunabilir. ÖrneAin, ‰$d hem gece, hem de gündüz
demektir. Çünkü gece gündüzden; gündüz geceden ins@râm eder/s@yr@l@r.142 DiAer bir
varsay@ma göre; ezdâd olgusunun nedeni lehçelerdir. ÖrneAin
L standart Arapça’da eAilip secdeye varm@< ki<i demekken, Tay lehçesinde ayakta dikilen anlam@ndad@r.143 Ezdâd’@n bir nedeni de tabular ve zarar getirileceAi dü<ünülen kelimelerin z@tlar@
ile anlat@m@d@r. J L ‘saAl@kl@’ demekken † 1 8 ‘sokmayla ze-hirlenmi< ki<i’ anlam@nda
da kullan@lm@<t@r.144
11-S@fatlar@n isim olarak kullan@m@ ve s@fat-@ gâlibe: Bu tür isimler klâsik dilbilgisi kitaplar@nda s@fat-@ gâlibe ad@ ile an@l@rlar. 5 ) ‘ala’ kelimesinin za-manla bir tür
kargaya ad olu<u, *4< kelimesi ‘siyah’ anlam@ndan siyah renkli bir tür y@lan anlam@na
aktar@lmas@ gibi.145 Fakat dilciler s@fat-@ gâlibe yolu ile kelime türetimini k@yâsî bir yol
olarak görmemi<lerdir.146
12-ÖAelerin birbirlerinin yerine kullan@m@ (Kal@pla<ma): Bir mastar@n, ism-i
mef’ûl vb. olarak kullan@m@yla yeni anlamlar doAabilmektedir. “‚ NR ‚3$q’deki mastar
Z$q anlam@ndad@r. Ayn@ <ekilde [L; ya da D ) ism-i mef’ûl ola-rak da
kullan@lm@<t@r.”147 ÇoAu menkûl alem de bu grupta deAerlendirilebilir.148

137

Mûsâ b. Muhammed b. el-Meleyânî el-Ahmedî, Mu‘cemu’l-Ef‘âli’l-Mute-‘addiye bi Harfin, Dâru’l-‘ lm li’lMelâyîn, Beyrut, 1986, s. 130; ayr@ca bkz. Ahmet Yüksel, Arap Dilinde Harf-i Cerler (bas@lmam@< yüksek
lisans tezi), OMÜ Sos. Bil. Samsun, 1995, s. 123.
138
el-Ahmedî, a.g.e., s. 305.
139
Ebû’l-Fadl brâhîm, a.g.m., s. 71.
140
Bkz. Suyûtî, a.g.e., I, 396.
141
Ebû’l-Fadl brâhîm, “el-Ezdâd”, Mecelletu Mecma‘i’l-Lugati’l-‘Arabiyye, say@: 16, Kahire, 1964, s. 74.
142
Ebû’l-Fadl brâhîm, a.g.m. s. 72-73.
143
Ebû’l-Fadl brâhîm, a.g.m. s. 73.
144
Ebû’l-Fadl brâhîm, a.g.m., a.yer, Türkçe’de ifây kapmak ifâdesinde ‘<ifâ’ hastal@k anlam@nda kullan@lmaktad@r.
145
Sîbeveyhi, a.g.e., II, 2, 5.
146
Bkz. Soner Gündüzöz, “Klâsik ve Modern Arapça’n@n Tarihsel ve Filolojik S@n@rlar@”, Nüsha Aarkiyat Ara t rmalar Dergisi, say@: 8, Ankara, K@<-2003, s. 75-76.
147
brahim Sarm@<, “Arapça’ya Yöneltilen Baz@ Ele<tiriler”, SÜ2FD, Konya, 1991, s. 140.
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C. AKTARMALAR
1-Ödünçleme: Bir dile yabanc@ bir dilden giren kelimelere ‘aktarma’ ad@ verilmektedir. Aktarma bir dile say@s@z kelime kazand@rabilir.149 Aktarmalar geleneksel olarak daha çok dahîl, muarreb, müvelled gibi adlarla an@lm@<lard@r. el-Cevâlikî (ö.
540/1145)150, el-Hafâcî (ö. 1069/1659),151 bn Dureyd (ö. 321/934)152, Fârâbî (ö.
350/961)153 dahîl kelimesini kullanm@<lard@r.
Modern dilbilimcilerden Hilmî Halîl muarreb ve dahîl aras@nda fark görmektedir. Hilmi Halîl’e göre; muarreb, yabanc@ dillerden al@narak Arapça kal@plara uydurulmu< kelimelerdir. Dahîl ise yabanc@ dillerden modamod olarak ya da ince bir farkla
Arapça’ya aktar@lm@< kelimelerdir.154
Tan@mlar dikkate al@nd@A@nda muarreb ve dahîlin farkl@ olduklar@na ili<kin iki
ayr@ kriter geli<tirildiAi görülmektedir. Bunlardan biri morfolojik kriter; diAeri ise zaman kriteridir. Morfolojik kritere göre; yabanc@ dilden Arapça’ya girmi< kelimenin
kal@b@ Arapça kal@plar@na uyuyorsa bu kelime muarreb, uymu-yorsa dahîl kabul edilmekte; zaman kriterine göre yabanc@ bir kelime hticâc Asr@ndan sonra155 Arapça’ya
girmi<se bu kelime, kal@b@n@n Arapça kal@plar@na uyup uymad@A@na bak@lmadan ‘dahîl’
kabul edilmektedir.156
Hilmî Halîl ve Abdulhamid Hasen morfolojik kriteri benimsemi<ken Hasen
Zaza zaman kriterini doAru kabul etmi<tir.157 Ne var ki, mütekaddim ulemâ mu-arreb
ve dahîli birbirlerinin yerine kullanm@<lard@r.158
es-Sâmerrâî’nin ortaya koyduAu tan@m ara<t@rmac@lar@ morfolojik kriter ve zaman kriteri aras@nda seçim yapmaktan kurtarm@<t@r. es-Sâmerrâî’ye göre da-hîl ve
muarreb ayn@ <eylerdir.159 Muarrebin kökeni yabanc@ dilden bir kelimedir ve ilk a<amada dahîldir. Buna göre muarreb dahilin bir uzant@s@ ve bir dal@-d@r.160 Özetle dahil,
muarrebden daha genel bir kavramd@r. Arapça’ya yabanc@ bir dilden girmi< bütün ödünç kelimeleri ifade etmektedir. Bundan dolay@ keli-mede bir deAi<imin olmas@ ya da
olmamas@ ya da kelimenin hticâc ( sti<hâd) Asr@na ya da sonras@na âit olmas@ önemli
deAildir.161
Her dilin Arapça üzerindeki etkisi ayn@ olmam@<t@r. “K@ptîce ve Berberîce Standart Arapça’ya neredeyse hiç bir etkide bulunamam@<t@r. Bu dillerin tesiri genellikle
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151
ihâbuddîn el-Hafâcî, Aifâu’l-Galîl fîmâ fî Kelâmi’l-‘Arab mine’d-Dahîl, M@s@r, 1324, s. 7, 40, 111, 119.
152
bn Düreyd, a.g.e., II, 4, III, 502.
153
Ebû brâhîm shâk b. brâhîm el-Fârâbî, Dîvânu’l-Edeb, n<r. Ahmed Muhtâr ‘Umer- brâhîm Enîs, Kahire,
1394/1974, I, 370.
154
Hilmî Halîl, a.g.e., s. 234; Bûbû, Eseru’d-Dahîl ‘alâ’l-‘Arabiyyeti’l-Fushâ fî ‘Asri’l-2hticâc, Vezâre-tu’s-Sekâfe
ve’l- r<âdi’l-Kavmî, Dime<k, 1982, s. 43.
155
Arap dilcileri kelimelerde olduAu gibi <iirde de <evâhid olma aç@s@ndan birtak@m zaman kriterleri belirlemi<lerdir. Bkz. M. Re<it Özbal@kç@, Arap Gramerinde Kur’ân ve Hadisle 2sti had, Tibyan, zmir, 2001, s. 3739.
156
Bûbû, Eser, s. 45.
157
Bûbû, Eser, s. 45, 46.
158
Bûbû, Eser, s. 51.
159
brâhîm es-Sâmerrâî, “Fi’l-Cedîdi’l-Lugavî”, Mecelletu’l-Lisâni’l-‘Arabî, say@: 3, Kahire,1965, s. 39.
160
Bûbû, Eser, s. 49, 50.
161
Bûbû, Eser, s. 55.
150

196

Soner Gündüzöz

lehçeler düzeyinde olmu<tur. Berberîce Magrib lehçesini; K@ptîce ise M@s@r lehçesini
önemli ölçüde etkilemi<tir.”162
Arapça Yunanca’dan etkilenmi<tir. Gassânî PrensliAi’nin Bizans’la olan dirsek
temas@ da Arapça ile Yunanca aras@nda benzer bir etki olu<turmu< olmal@d@r. âirlerin
Kâbesi olarak an@lan bu zengin Arap prensliAine giderek emirlere methiyeler düzen
<âirler beraberlerinde Mekke ve Medîne sokaklar@na Yunanca kimi kelimeleri ta<@m@<lard@r. Kur’ân’daki Yunanca kelimelerin s@rr@ bu <âirlerin Hicâz lehçesine yönelik söz
konusu kelime transferinde aranmal@d@r.163 Yunanca kelimelerin Arapça’ya ak@< yollar@ndan biri de Süryânîlerdir. Fakat bu temaslara raAmen Arapça’da, Yunanca kelimeler
yine de çok s@n@rl@ bir yer tutmaktad@r. Son yüzy@lda Avrupal@lardan al@nma Yunanca
kelimeler de hesaba kat@ld@A@nda Bendelî Cevzî’nin 1936 y@l@na âit say@m@na göre Arapça’daki Yunanca kelimelerin say@s@ 700’ü bulur.164 Arapça üzerinde Farsça ve Türkçe’nin kelime daAarc@A@ bak@m@ndan önemli etkileri olmu<tur. Hatta Türkçe, Arapça’ya
ba<ka dillerden kelime geçi<inde de arac@ olmu<tur.165 Bugün ise Arapça üzerinde Bat@
dillerinin etkisi hissedilmektedir.166
2-Çeviri yoluyla aktarma: Pek çok yabanc@ kelimenin bu yolla Arapça’ya girdiAi
görülmektedir. ÖrneAin polypode fX%_-eg XBYZVW ‘k@rkayak’; echiun _ d X&VHd0 ‘öküzdili’
Arapça’ya çeviri yoluyla aktar@lan kelimelerdir.167
3-Canland@rma: 19. Yüzy@ldan bu yana Avrupa’da revaçta olan, terimler için eski
dilden yararlanma olgusu Kahire Dil Kurumu’nca yeni terimleri kar<@lamak üzere zorunlu durumlarda ba<vurulacak bir yol olarak kabul edilmi<tir.168 Yerel dillerden yararlanma da bir canland@rma <eklidir.

SONUÇ
Arapça, modern bilimlerdeki geli<menin doAurduAu yeni terimleri pek çok
türetim <ekliyle kar<@lama gücünde bir dil olma özelliAindedir. Arapça’ya özgü olan
sagîr, kebîr ve ekber i<tikâk geleneksel bir i<tikâk yolu olarak görülmekte, bunlardan
sagîr i<tikâk ise tüm caml@l@A@n@ korumaktad@r. Bat@ dillerindeki pek çok kelime ve terimi kar<@lama olgusu eklerle türetimi günümüz Arapça’s@n@n i<tikâk özellikleri aras@na
sokmu<tur. Bütün bunlar@n yan@ s@ra; kelimeler aras@nda biti<iklik, benzerlik gibi ilgiler
kurularak yeni kavramlar@n kar<@lanmas@ da, “Arapça mecâz üzerine kurulmu<tur”
sözünü destekler niteliktedir.
Çeviri ve Arapçala<t@rma yoluyla Arapça’ya giren kelimeler de dikkate al@n@nca
Arapça’n@n kelime daAarc@A@n@ her geçen gün daha da art@rmas@ çok doAald@r. Üstelik
kelime türetim faaliyetleri, Arap dünyas@nda art@k daha örgütsel olarak yürütülmektedir.
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