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TÜRKÇEDEKi ARAPÇA ALlNTI KELiMELERDE SES 
~ DEGiŞiKLİKLERİ 

Emrullah iŞLER() 

İslamiyede birlikte başka dillere kelime vermeye başlayan Arapçadan 
Türkçe de payına düşeni almıştır. Alıntı kelimelerde bir takım ses değişiklikleri 
olduğu ise bilinen bir olgudur. Bu yazıda Türkçedeki Arapça alıntı kelim'elerde 
meydana gelen ses değişiklikleri çeşitli açılardan ele alınmıştır. 
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Sound Changes in Arabic Barrowed Words in Turkish 

Abstract · 

Turkish Language got its share from Arabic, which gave words to the 
other languages with acceptance of Islam. It is a well-known fact that there are 
same sound changes in barrowed words. In this work, sound changes that occurred 
in Arabic barrowed words in Turkish have been dealt with various perspectives. 

Key Words: sound change, vowel, consonant, twin consonant, Arabic, 
Turkish 
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Bir dil olarak Arapça, İslamiyetle birlikte din ve medeniyet dili olmaya 
başlamıştır. Cahiliye devri olarak bilinen İslam öncesi dönemde sıradan bir dil olan 
ve komşu dillerin etkisine son derece açık olan Arapça, İslamiyetle birlikte alan 
olmaktan veren konumuna dönüşmüştür. Söz konusu dönemde ikinci derecede 
Farsçadan etkilenen Arapça, yeni dönemde Farsçayı ciddi şekilde etkisi altına 

almış ve beş asır gibi bir zaman diliminde farsçadaki etkisini yüzde ellilerin 
üzerine çıkarmıştır. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan kültürel etkileşirnde 
Arapçadan Türkçeye kelime geçişi öncelikle Farsça kanalıyla olmuş, daha sonra 
doğrudan Arapçadan Türkçeye kelime alışı devam etmiştir1 • 

Hemen her dilde alıntı kelimelerde bir takım ses değişiklikleri olduğu 
bilinmektedir. Türkçedeki Arapça alıntı kelimelerde de kimi ses değişiklikleri 

olmuştur. 

Arapçanın Ünlüleri 
Esasen Arapçada üç ünlü bulunmaktadır. Bu ünlülerin kısalan ve uzunları 

vardır. Kısa ünlüler alfabede müstakil bir harf olarak yer almamaktadır. 
Dolayısıyla genelde yazıda kullanılmamaktadır. Bu durumun okumada çeşitli 

- J 

zorluklara yol açtığı ise bilinmektedir. Kısa ünlüler fetha /-/, damme /-/ve kesra U 
olarak isimlendirilir. Bunlardan fetha, Türkçenin ünlülerinden fal ve /e/ yi; damme 
lu! yu; kesra ise /i/ yi karşılar. Dolayısıyla /ı/, /ül ve /ö/ ünlüleri Arapçada 

bulunmamaktadır. /o/ ünlüsü ise lti ünsüzünün 'Onıar ve 'Osman gibi kimi 

damıneli şekillerinde azda olsa görülmektedir. Uzun ünlüler olan 1 t?l ' 1 .JI ' fll 
ise aynı zamanda birer ünsüzdür. Dolayısıyla alfabede diğer ünsüzler gibi yer 
alırlar2 • 

Ünlülerdeki Ses Değişiklikleri 
A. Kısa Ünlülerdeki Ses Değişiklikleri 
I. Fetha: 
Kalın ünlüleri fal, ince ünlüleri le/ olarak okutur3

• Bu durum Türkçedeki 
alıntı kelimelerde de büyük oranda kendini gösterir. Bunun dışında belirlediğimiz 
değişiklikler ise.şunlardır: 

ı işler, Emrullah, Türkçedeki Arapça Alıntı Kelimelerde Farsça Etkisi, V. Uluslararası Tiirk Dili 
Kurultayı Bildirileri (20-26 Eylül2004), Cilt: I, Sayfa: 1409-1420, Ankara 2004. 
2 işler, Emrullah, Türklerin Arapçanın Ünsüzlerinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 
EKEV Akademi Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, Güz 2001. 
3 Muharrem Ergin'in 'Türkçe, Arapça alıntı kelimelerdeki a'yı e yapmıştır.' Sözünde bir bilgi 
yaniışı bulunmaktadır. Bu bağlamda verilen örnekler de isabetli değildir. Zira Araplar Ahmed, 
mekteb, meclis ve şey kelimelerini Alımad, maktab, maclis ve şay şeklinde telaffuz 
etmemektedirler. Dolayısıyla 'Arapça asıllı kelimelerde bulunan bütün e'ler a idi.' Hükmü 
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1. a>e: 

2. a> u: 

. 
3. e>a: 

4. e>i: 

takim > hekim 

fıtra >titre 

ma~bab > mutfak 

şehiide > şahadet 

tel~ln > talkın 
galebe > kalaba 

fet!I > fıtil 
5. e> ö: 

nevbet > nöbet 
7. e>u: 

mevz> muz 
8. e> ü: 

terceme > tercüme 
II: Damme: 

gande~ > hendek 

mu?iiherat > müzaheret 

melzeme >malzeme 

mehmüz > malımuz 

şem'a > şama 

tevbe > tövbe 

189 

Yukarıda belirttiğimiz gibi Arapçada az sayıda kelimede /o/ ünlüsüyle 
genelde ise /u/ ünlüsüyle talaffuz edilen damme Türkçede Jıulasa, lıulul, hurafe, 
mıthacir, muhafaza, mulıakkik, tenazur, Cuma, nıulıasip, husus, umunı, usul gibi 
bazı kelimelerde /u/ sesini korumuştur. Çoğu alıntı , kelimede /u/, /ül ye 
dönşmüştür. Osman kelimesinde ise /o/ sesini korurken, orijinalinde /o/ olarak 
telaffuz edildiği alıntı kelimelerde genelde /ö/ ünlüsüne dönüşmüştür. Söz konusu 
ünlüde Türkçedeki - Arapça alıntı kelimelerde meydana gelen değişiklikler 

şunlardır: 

1. u>e: 
şurfe > şerefe 

2. ll> ı: 
furşat > fırsat fustu~ > fıstık 

3. U>İ: 

fuliin > filan kutle >kitle 
tecezzu' > tecezzi 

4. U>O: 
nu~şiin > noksan nu~~a > nokta 
şu'ın > şom şufra > sofra 

düzeltilmeye muhtaçtır. Bkz. Ergin, Muharrem, Üniversiteler için Türk Dili, istanbul 1998, s. 
163-164. 
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lu~ma > lokma şütl > sofu 
5. u>ö: 

şuhrat > şöhret 
6. u> ü : Bu değişiklik diğerlerine göre çok daha fazladır. Burada 

bir kaçını zikretmekle yetineceğiz. 
cuhela' > cühela 
duvel > düvel 
hucüm > hücum 
mu~akere > müzakere 

7. o>ö: 
comr> ömür 
corfl > örfı 

III. Kesra: 

dukkan > dükkan 
mukerrer > mükerrer 
kulfet > külfet 
muhendis > mühendis 

corf > örf 

co~r> özür 

Arapçanın kısa ünlüsü kesra, Türkçedeki /i/ Unlüsünü karşılamaktadır. 
Hisar, hisse, akil, inkılap, inkıta, ittırat, gibi bazı alıntı kelimelerde bu ünlü 
dilimizde de orijinalindeki özelliğini korur. Arapçanın bu ünlüsünde 
gözlemlediğimiz ses değişiklikleri şunlardır: 

I. i >a: 

2. i>e: 

'a~riba' >akraba 
mistara > mastara 

mi~aşş > makas 
miş~ab > matkap 

l)isab >hesap hica' > hece 
bişarat > beşaret bikr > bekar 

3. i> ı : Bu değişiklik diğer değişikliklere göre daha fazladır. 
Burada bir kaçını zikretmekle yetineceğiz: 

c anasir > anasır lazİm > lazım 
irz > ırz c aşik> aşık 

~i dem > kı dem 

4. i>ü: 
mudlr > müdür 

B. Uzun Ünlüler 

c ir~> ırk 

müdlyriyye> müdüriyet 

Arapçanın üç uzun ünlüsü bulunmaktadır. Türkçede ise uzun ünlü 
bulunmadığı bilinmektedir. Genelde Arapçanın uzun ünlüleri alıntı kelimelerde 
kısalmıştır. Örnek: 

beyaz > beyaz 
'Izah> izah 

camüs > camız 
cesur > cesur 

c acemi > acemi 

'asil> asil 
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Türkçe bazı alıntı kelimelerde Arapçanın uzun ünlülerini telaffuzda 
korumuştur. Örnek: 

I.catil > katil lüti > luti Icad > icat 

mllaci'i > miladi rasül > rasul miras > miras 

Genelde Türkçede /u/ olarak kısalan 1 .J 1 ünlüsü, bazı kelimelerde /ü 1 
olarak kısa.lmaktadır. Örnek: 

melül > melül medlül > medlül 

Ayrıca / .J / ünlüsünün /i/ olarak ~eytin; /ıl olarak cam ız kelimesinde 

kısaldığını belirledik. Genelde /il olarak kısalan / c.j/ ünlüsü fib]fl ve zindlİf 
kelimelerinde /ıl olarak tıpkı ve zındık şeklinde kısalmıştır. 

Ünsüzler 
Arap alfabesinde bulunan 28 sesin tamamı ünsüzdür. Bu seslerden 

Türkçede bulunmayanları şunlardır: ' .l:ı ' ..b ' u.a ' (...i"=~ ' ::ı ' t ' C ' (:ı ' ~ 1 
/ .J ' J ' t ' t Öncelikle Türkçede bulunmayan seslerde ne tür değişiklikler 

olduğunu ele almak istiyoruz. 

Türkçede Bulunmayan Arapçanın Ünsüzlerindeki Değişiklikler 

I. 1 ~ 1 : Birkaç kelirnede /v/ye dönüşmüştür: 
Mu'ai.cl}at > muvakkat mu' errig > müverrih 

murü'e > mürüvvet 

Fuc'eten > fücceten kelimesinde ise /c/ ye dönüşmüştür. 
Genelde Türkçedeki alıntı kelimelerde bu ses düşürülmüştür. Düşürme şu 
şekillerde olmuştur. 
Başta: 

• Telaffuz edilmeyerek bu ünsüzden sonra gelen ünlüyle 
yetinilmiştir. 

'eda > eda 

'eman>eman 
Ortada: 

'ehall > ahali 

'ai:ışa > ahşa 

'usül >usul 

'us~>üstad 

• Telaffuz edilmeyerek bu ünsüzden sonra gelen ünlüyle 
yetinilmiştir. 

mu'ellif> müellif mes'ül > mesul 
o /y/ ye dönüşmüştür. 

mula'im > mülayim ra'ic >rayiç 
ri'aset> riyaset 
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Sakin olduğu durumda: 
• Tamamen düşürülmüştür. 

me' mür> memur me'~ün >mezun 
me'g~ > mehaz 

e Düşürülmüş ve yeni bir ses türerniştir. 
be's > beis fe'ra >fare 

Son da: 
e Düşürülmüş ve bir önceki ünlü kısalmıştır. 

'ecza'> ecza 'eda' > eda 'imla' > imla 
• Düşürülmüş ve bir önceki ünlüyle yetinilmiştir. 

melce' > melce mebde' > mebde 
mubtedi' > mübtedi 

2. 1 ı.::.ı 1 : Dişler arası ünsüzü olan bu ses, belirleyebildiğimiz 
kadarıyla miş/fab > matkap kelimesinde /tl ye, genelde ise /s/ ye 
dönüşmüştür. 

miraş > miras şervet > servet mişl5:al > miskal 

3. 1 C: 1: Boğaz ünsüzü olan bu ses Türkçede !h/ ye dönüşmüştür. 
l)alal > helal l)aram > haram l)ul5:ül5: > hukuk 

Mapus ve sayfa kelimelerinde tamamen düşürülmüş, kma 
kelimesinde ise Iki ye dönüşmüştür. 

4. / t 1 : Boğaz ünsüzü olan bu ses eski Türkçedeki hırltılı he'nin 
aynısıdır. Alıntı kelimelerde !h/ ye dönüşmüştür 
aiJlal5: > ahlak bablş > habis ibriic > ihraç 

Kalfa ve fak kelimesinde ise Iki ye dönüştüğünü belirledik. 

5. 1 j 1 : Dişler arası ünsüzü olan be ses alıntı kelimelerde Iz! ye 
dönüşmüştür. 

c~ib > cazip e~iyye >eziyet menfe~ > menfez 
Öte yandan üstad, gıda, tegaddi, mugaddi kelimelerinde /d/ ye, 
patlıcan kelimesinde ise /tl ye dönüşmüştür. 

6. 1 c...;-::ı 1 : Diş eti ünsüzü olan bu ses alıntı kelimelerde /s/ ye 
dönüşmüştür. 

aşnaf> esnaf şadef> sedef 

7. 1 ı.>=:::ı 1 : Diğer dillerde bulunmayan ve bir art damak ünsüzü olan 
bu ses alıntı kelimelerin büyük çoğunluğunda Iz! ye; 
zarar > zarar fa:la' > feza tevazu' > tevazu 
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Bir kısmında ise /d/ ye dönüşmüştür. 
zarbe >darbe 'a:lale > adele 'ar:liye > ardiye 

Istırap ve ıstırar kelimelerinde ise /s/ ye dönüşmüştür. 

8. 1 ..b 1 : Art damak ünsüzü olan bu ses alıntı kelimelerin hemen 
tamamına yakınında incelerek /tl ye dönüşmüştür. 
basit> basit. meşrutıyye > meşrutiye mufrit > müfrit 

Davul ve kadayifkelimelerinde ise /d/ ye dönüşmüştür. 

9. 1 .l:ı 1 : Dişler arası kalın bir ünsüz olan bu ses alıntı kelimelerde 
Izi ye dönüşmüştür. 
l_ıa~lra > hazira me vi' ~a > meviza 

I O. 1 t. 1 : Boğaz ünsüzü olan bu seste başta ortada ve sonda çeşitli 
değişiklikler olmuştur. 

Başta: 

Ortada: 

S onda: 

• Düşürülmüş ve ünlüsüyle yetinilmiştir. 
'aba'> aba 'itriyat > itriyat 'ilm> ilim 

• Düşürülmüş ve ünlüsüyle yetinilmiştir. 
Cu m' a > Cuma i?' an > izan menfe' at >menfaat 

• Sakin olduğu durumda düşürülmüş ve önceki ünlüyü 
uzatmıştır. 

mi' mar> mimar i' tiraf > itiraf la' net >lanet 

• Düşürülmüş ve önceki uzun ünlü kısalmıştır. 
Tevzl' > tevzi mut 1' > muti . mevzü' > mevzu 

• Düşürülmüş ve önceki kısa ünlüyle yetinilmiştir. 
müdi' > mudi murteci' > mürteci 

mutenevvi' >mütenevvi 
• Düşürülmüş ve önceki ünsüzle yetinilmiştir. 

men' >men 

ı I. 1 t 1 : Boğaz ünsüzü olan bu ses bazı kelimelerde Iği şeklinde, 
kimilerinde ise lg! olarak karşılanmıştır. 
agyar > ağyar igffil > iğfal bulüg > buluğ 
garabet > garabet gaddar >gaddar gazel >gazel 

Tabak kelimesinde ise Iki ye dönüşmüştür. 
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12. 1 0 / : Boğaz ünsüzü olan bu ses alıntı kelimelerde başta ortada ve 
sonda incelerek hep Iki ile karşılanmıştır. Belirleyebildiğimiz 
kadarıyla manga! kelimesinde /gl ye dönüşmüştür. 

I 3. / J / : Dudaklar büzülerek çıkarılan öu ses, İngilizcedeki /w/ nin 
aynısıdır. Alıntı kelimelerde dudak ünsüzü olan /v/ ye 
dönüşmüştür. Aynı zamanda Arapçanın uzun ünlülerinden birini 
oluşturan bu sesle ilgili yukarıda da bazı bilgiler verdik4

• 

14. Arapçada bulunduğu kelimelerin sonunu /ni sesiyle okutan tenvin, 
acilen ahlôken, dinen gibi kimi kelimelerde Türkçede kalmış 
bazılarında ise düşürülmüştür: 
evvelen > evvela ğaliben >galiba meşelen > mesela 

Türkçede Bulunan Seslerdeki Değişiklikler 

Türkçede benzeri bulunan / ı.; ' ..A ' f' ' J ' ~ ' eY ' .) / seslerinde 
herhangi bir değişiklik gözlemlemedik. Aşağıdaki seslerde ise bir takım 
değişiklikler olmuştur. 

1. / Y /: Patlamalı bir çift dudak ünsüzü olan bu ses, alıntı kelimelerde 
başta Ibi olarak kalmıştır. Belirleyebildiğimiz kadarıyla makara 
kelimesinde /ml ye dönüşmüştür. Ortada ve sonda ise genelde 
ötümsüzleşerek Ip/ ye dönüşmüştür. 

c aceb > acep 'edeb > edep c al9'eb >akrep 

'ibtal >iptal babs >hapis 'ib~a '> ipka 
Sadece mutfak kelimesinde If/ ye dönüşmüştür. 

2. / ü / : Patlamalı bir diş ünsüzü olan bu ses alıntı kelimelerde başta, 
ortada ve sonda açık yazıldığında aynen kalmış, sonda kapalı 
yazıldığında ise bazen /tl olarak kalmış bazen ise düşürülmüştür. 

cur'etun >cüret devletun >devlet di~atun >dikkat 
mulaba~atun > mülahaza cumletun >cümle 
zarbetun > darbe 

3. / ~ / : Diş eti ünsüzü olan bu ses, alıntı kelimelerde başta /c/ olarak 
kalmış, sonda Iç/ ye dönüşmüştür. 

ceza'> ceza 
gallc > haliç 

cihaz > cihaz 
ijarac > haraç 

cildiyye > cildiye 
mlzac > mizaç 

4 Çakmakçı, Cevdet, Asvat e/-Luga et 'Turkiyye ve '1-Arabiyye, Riyadh, 200 I, s.86. 
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Ortada ise bazen /c/ olarak kalmış, kimi zaman /ç/ ye 
dönüşmüştür. 

mucevher > mücevher mucerred > mücerret 
mucavir > mücavir 

gancera > hançer~ ictihad > içtihat Iehce > lehçe 

4: 1 .:ı 1 : Patlamalı bir diş ünsüzü olan bu ses, alıntı kelimelerde-başta 
genelde /d/ olarak kalmış, az sayıda kelimede ise /tl ye dönüşmüştür. 

daira >daire dal5;115;a >dakika dagi11 >dahili 

debg > tabak dellak > tellak deliiii > tellal 
Ortada bazen /d/ olarak kalmış, kimi zaman /tl ye, iki kelimede 
ise Izi ye dönüşmüştür. 
'aded >adet 

'idgalat >ithalat 

'adalet> adalet 

medfün > metfun 

'ecdad > ecdat 

medl:ı> meth 
cumadel'üla' > cemaziyelevvel cumadel'agira > cemaziyelahir 

5. / j /: Ön damak ünsüzü olan bu sesin alıntı kelimelerden yalnızca 
sokak sözcüğünde ls/ ye dönüştüğünü belirledik Diğerlerinde ise Izi 
olarak kalmıştır. 

6. 1 c...Jo'l /: Ön damak ünsüzü olan bu sesin alıntı kelimelerden yalnızca 
ahraz ve camız sözcüğünde Izi ye dönüştüğünü belirledik 
Diğerlerinde /s/ olarak kalmıştır. 

7. 1 u/: Diş dudak ünsüzü olan bu sesin alıntı kelimelerden yalnızca 
kavaf sözcüğünde /v/ ye dönüştüğünü belirledik Diğerlerinde ise If! 
olarak kalmıştır. 

8. / Lı / : Ön damak ünsüzü olan bu ses alıntı kelimelerde genelde /n/ 
olarak kalmıştır. Birkaç kelimede ise /ml ye dönüşmüştür. 

'anber >ambar menba' > memba tenbih > tembih 

Başka Bazı Ses Değişiklikleri 
Yukarıda ünlülerden başlayarak Türkçedeki Arapça alıntı kelimelerde 
meydana gelen ses değişikliklerini ayrı ayrı ele aldık. Bunların dışında 
Türkçenin ses özelliklerinden dolayı bir takım değişiklikler daha olmuştur. 
Bunlar şunlardır: 
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Ünlü Girmesi 
Türkçede kelime sonunda her tür çift ünsüz bulunmaz5

• Bu nedenle sonda 
bulunmayan çift ünsüzle biten alıntı kelimelerden büyük çoğunluğunun 
arasına ünlü girmiştir. 

keşf > keşif devr > devir feti:ı > fetih 
laf~> lafız yayr > hayır I:ıavz > havuz 

İkiz Ünsüzlerden Birinin düşmesi 
Sonradan değişen anne, elli gibi bir iki Türkçe kelime dışında Türkçede 
ikiz ünsüz (şedde) bulunmaz6

• Arapça alıntı kelimelerden millet, şeffaf, 
bakkal ve benzerlerinde ikiz ünsüzler korunurken, bazı kelimelerde birisi 
düşürülmüştür: 

emma>ama bakiyye >bakiye I:ıammam >hamam 
muzevvir > müzevir selle > sel e 'ameliyye > ameliyat 

İki ünlünün Yan yana Gelmesi 
Diftong olarak bilinen bu olgu, Türkçe asıllı kelimelerde bulunmaz7

. Ne 
var ki bu olgu, Arapça alıntı kelimelerde meydana gelen bir takım ses 
değişiklikleri nedeniyle Türkçede kimi sözcüklerde görülmektedir. Bu 
durum genelde Türkçede bulunmayan iki ses olan ayn ve hemze' nin 
bulunduğu kelimelerde kendini göstermektedir. Zira Arapça alıntı 
kelimelerde bu iki ses düşürülmekte ve ünlüsüyle yetinilmektedir. 
Dolayısıyla iki ünlü yan yana gelmektedir. 

sa' at> saat şu' ür> şuur 
~ana' at> kanaat fu 'ad > fuat 

Bazen de bu olgu, çift ünsüzle biten kelimeler 
sonucunda meydana gelmektedir. 

şi' r > şiir va'~ > vaaz 

5 Ergin, Muharrem, Oniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul 1998, s. 136. 
6 Ergin, a. g. e. s. 135. 
7 Ergin, a. g. e. s. 135. 

su'al > sual 
(aile> aile 

arasına ünlü girmesi 

va' d> vaat 


