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TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI İÇİNDE TÜRETME GÜCÜ EN YÜKSEK
YİRMİ ARAPÇA KÖK ÜZERİNE MORFOLOJİK BİR İNCELEME*
Hamza ERMİŞ**
ÖZET
Türkçe söz varlığı içinde başka dillerden alıntı pek çok kelime
bulunmaktadır. Arapça, bu diller içinde ilk sıradadır. Bu çalışmada,
Türkçenin, en çok morfolojik kalıbını alıntıladığı yirmi Arapça kök tespit
edilerek sıklık dizelgesi yapılmıştır. Türkçe söz varlığı içinde en çok morfolojik
kalıp
içinde
temsil
edilen
Arapça
kökler
şunlardır:
“ح ك م: ĥ-k-m”, “د و ر: d-v-r”, “ق و م: ķ-v-m”, “ع ر ض: ǿ-r-đ”, “م ل ك: m-l-k”, “ح و ل: ĥ-v-l”,

“ع ر ف: ǿ-r-f”, “ع ل م: ǿ-l-m”, “ن ظ ر: n-ž-r”, “ج م ع: c-m-ǿ”, “ح ر م: ĥ-r-m”, “ح ق ق: ĥ-ķ-ķ”,
“خ ص ص: ħ-ś-ś”, “س ل م: s-l-m”, “ظ ه ر: ž-h-r”, “ع م ل: ǿ-m-l”, “ق ب ل: ķ-b-l”, “ح س ب: ĥ-sb”, “ح م ل: ĥ-m-l”, “و ل د: v-l-d”. Tespit edilen bu yirmi kökün her birine ait
kelime aileleri Türkçe imlası, Arapça ve transkripsiyonlu yazımlarıyla
birlikte tablolarda gösterilmiştir.
Daha sonra bu kelimeler, Arapçadaki morfolojik özelliklerine göre
tasnif edilerek sıklık sırasıyla tanıtılmıştır. Mastar kalıpları, buradaki kelime
çeşitleri içinde en fazla örneği olan kelime grubu olarak tespit edilmiştir. İsm-i fâil
kalıpları, mastarlardan sonra ikinci sırayı almaktadır. Çoğul kalıpları, ism-i fâil
kalıplarından sonra üçüncü sırayı almaktadır. Diğer kalıplar ise sırasıyla şunlardır: İsm-i
mef‘ûl kalıpları, ism-i mensûblar, yapma mastarlar, mansûb hâlde bulunan kelimeler,
ism-i zaman ve mekân kalıbındaki kelimeler.
Anahtar Kelimeler: sıklık, morfoloji, kelime çeşitleri, Türkçe,
Arapça, kelime kökü.

A MORPHOLOGICAL STUDY ON THE TWENTY ARABIC
ROOTS WHICH HAVE THE HIGHTEST DERIVATION POWER
IN THE TURKISH VOCABULARY
ABSTRACT
There are many borrowed words from the other languages in the
Turkish vocabulary. Arabic Language takes place on the top in these
laguages. In this study, twenty-Arabic roots whose morphological
patterns have been borrowed by Turkish mostly, have been dedected
and their frequency lists have been made. These Arabic roots are the
following: “ح ك م: ĥ-k-m”, “د و ر: d-v-r”, “ق و م: ķ-v-m”, “ع ر ض: ǿ-r-đ”, “م ل ك: m-l-k”, “ ح
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و ل: ĥ-v-l”, “ع ر ف: ǿ-r-f”, “ع ل م: ǿ-l-m”, “ن ظ ر: n-ž-r”, “ج م ع: c-m-ǿ”, “ح ر م: ĥ-r-m”, “ ح

ق ق: ĥ-ķ-ķ”, “خ ص ص: ħ-ś-ś”, “س ل م: s-l-m”, “ظ ه ر: ž-h-r”, “ع م ل: ǿ-m-l”, “ق ب ل: ķ-b-l”,

“ح س ب: ĥ-s-b”, “ح م ل: ĥ-m-l”, “و ل د: v-l-d”.Word families of these dedected
roots have been shown with its Arabic, Turkish and transcribed
spellings in the tables.
Then these words have been classified according to Arabic
morphological features and introduced in order of frequency. Infinitive
forms have been found first as a group of words with the maximum sample. İsm-i fâil
forms take second place after infinitive forms. Plural Forms of words take third place
after İsm-i fâil forms. Other patterns are the following respectively: attributed names,
made infinitives, the words in the mansûb case, the words expressing the meaning of
time and space.
Key Words: frequency, morphology, the kinds of words, Turkish,
Arabic, word roots.

I. Giriş
Sıklık, Belli uzunlukta bir konuşma ya da yazıda aynı dilsel olgu veya birimin gerçekleşme
sayısı, olarak tanımlanmaktadır (Vardar, 2002: 174-175). Bir başka ifadeyle sözcükbilimde sıklık,
bir dilin kelimelerinin diğer kelimelere oranla daha çok ya da daha seyrek kullanılması anlamına
gelmektedir (Aksan, 2007: III, 20). Sıklık incelemeleri tüm dil birimlerine uygulanmaktadır
(Vardar, 2002: 175). Biz de bu çalışmamızda belli uzunlukta bir yazı olarak, Türkçe sözlüğün
tamamını; sıklık incelemesine konu olan dil birimi olarak, Arapça asıllı kelimelerin köklerini kabul
ettik ve köklerin kelime oluşturma sıklığını inceledik. Köklerin sıklık incelemesi, üzerinde çalışılan
kelimelerdeki kökleri bulup sayabilen bir bilgisayar programı bulunmadığı için tamamen, tablolar
üzerinde kendi çalışmalarımıza dayanmaktadır. Kelime tarama işlemlerinde Türkçe sözlüğün 1998
baskısı esas alınmış ve genel ağdaki sürümünden istifade edilmiştir.
Bilindiği üzere Türkçe ve Arapça, kelime yapıları bakımından iki ayrı grupta yer alan
dillerdir. Türkçe değişmez kelime köklerine ekler getirilerek anlam ve ilişki değişiklerinin yapıldığı
“Bitişimli diller” grubunda yer alırken Arapça ekler kullanılmakla birlikte çekim ve üretimde
kelime köklerinin de farklı şekillere girdiği “Bükümlü diller” grubunda yer almaktadır (Banguoğlu,
2004: 12). Dilciler tarafından Türkçe, Bağlantılı diller (agglutinative languages) grubu da denilen
bitişimli diller grubunun “ideal örneği” sayılmaktadır. (Aksan, 2007: I, 105-106.) İster isim kökü
olsun ister fiil kökü olsun, köklere birleşen yapım ekleriyle, kökle mana bağı olan farklı kelimeler
oluşmaktadır. Mesela, gez kökünden: gezdirmek, gezinmek, gezelemek, gezen, gezi, gezici, geziş,
gezinti,…vb. kelimeler bir kelime ailesi meydana getirmektedir. Koyu olarak verdiğimiz köke
eklenen morfemler açıkça fark edilebilmektedir.
Arapça, bükümlü diller (inflected languages) grubunun kök bükümlü özelliği taşıyan
karakteristik bir örneği kabul edilmektedir. Büküm, çekim sırasında kökün, özellikle kökteki
ünlünün değişmesidir. Aynı durum isimlerin çoğul biçimlerinde ve başka kelime çeşitlerinin
üretiminde de görülür. Türkçe gibi bağlantılı dillerde hiçbir zaman böyle bir değişmeye
rastlanmazken bükümlü dillerde fiil kökündeki başkalaşmayla değişik kavramların yansıtılması ve
çeşitli ilişkilerin kurulması sağlanmış olur. (Aksan, 2007: I, 107.)
Arapça ve Türkçenin kelime türetim sistemi tamamen birbirinden farklıdır; Arapça
kelimelerin büyük bir çoğunluğu üç sessizden ibaret bir köke dayanmaktadır. (Çetin vd., 1964: I,
24.) Mesela Arapça kaynaklı hüküm, hâkim, hâkimiyet, hakem, mahkûm, mahkûmiyet,
mahkeme,…vb. kelimelerin hepsinde ortak olan üç sessiz harf “ĥ-k-m” dikkat çekmektedir.
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Türkçe dilbilgisi öğrenirken “ĥ-k-m” kökünden türeyen kelime çeşitlerinin hepsi ayrı ayrı birer
kelime kökü sayılmaktadır. Çünkü Türkçe dilbilgisinde çözümlenmesi güç çok heceli kelimeler
kök kabul edilmektedir (Banguoğlu, 2004: 146). Hâlbuki, aşağıda sıralanacak olan bu kökten gelen
yirmi üç kelimenin hepsi, kökle anlam irtibatı olan farklı kelime kalıplarıdır. Ancak bu kelime
çeşitlerini belirlemek, Türkçe yapım eklerini bilmekle mümkün olmamaktadır. Söz konusu
kelimelerde anlam değişikliğini meydana getiren morfemler Türkçede olduğu gibi açıkça
görülememektedir. Koyu olarak verdiğimiz kök harfleri kelimenin başı, ortası veya sonu gibi belirli
bir yerinde sabit olarak görülememektedir. Bu kelimelerdeki türemenin görülüp kavranabilmesi
için Arapça morfoloji bilgisine sahip olmak gerekmektedir. Herkesin Arapça morfoloji bilgisine
sahip olması beklenemeyeceğine göre, Türkçede geniş bir kullanım sahası kazanmış söz konusu
kelimelerin Arapça bilen ilim insanları tarafından inceleme konusu yapılmasının gerekli olduğunu
düşünüyoruz.
Bu çalışmada incelemeye esas aldığımız kelime kalıpları Arapçada müstakil bir kelime
kalıbı hüviyetini haiz olan kelime kalıplarıdır. İncelediğimiz köklerin Türkçe söz varlığı içindeki
sıklığı buradaki kelimelerden ibaret değildir. Bu köklerden türeyen kelimeler Türkçenin yapım
ekleriyle birleşerek, Farsçadan önek ve sonekler alarak yeni kelimeler oluşturmuşlar; birleşik
fiiller, deyimler ve atasözleri gibi terkiplerde görev alarak Türkçe söz varlığı içindeki kullanım
sıklıklarını artırmışlardır. Köklerde meydana gelen bu semantik genişlemenin tamamını incelemek
ve Arapçadaki manalarının hepsiyle ilgili bilgi vermek bu çalışmanın sınırlarını aşacaktır. İnceleme
konusu yapılan kökün Arapçada ifade ettiği anlamına derinlemesine girilmeyecek; genel olarak
özetlenecektir. Köklerin Arapça ve Türkçede ifade ettiği anlamları teferruatlı olarak mukayeseli bir
şekilde ele alan kapsamlı bir incelemenin, daha az köke hasredilmiş başka müstakil çalışmalarda
yapılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
II. Türkçede En Çok Kelime Türeten Arapça Kökler
Yaptığımız araştırmada, Türkçe söz varlığı içindeki Arapça köklerden en çok morfolojik
kalıp oluşturan ilk yirmi kelime kökü, tespit edilmiştir. Bu kökler içinde yirmi üç kelimede tezahür
eden “ĥ-k-m:  ”ح ك مkökü birinci sırada yer almaktadır. On sekizinci sıradan itibaren yirminci sırada
yer alan “v-l-d:  ”و ل دköküne kadar üç kök, on beş kelime kalıbının oluşumunda yer almaktadır.
Kelime türetiminde ilk yirmi sırayı alan kökler, ürettikleri kelime sayısına göre sıralanarak
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Sıklık
23
21
21
19
19
18
17
17
17
16

Transkripsiyonlu
yazım

ĥ-k-m
d-v-r
ķ-v-m
ǿ-r-đ
m-l-k
ĥ-v-l
ǿ-r-f
ǿ-l-m
n-ž-r
c-m-ǿ

Arapça kök
 ح ك م.1
 د و ر.2

 ق و م.3

 ع ر ض.4
 م ل ك.5

 ح و ل.6

 ع ر ف.7
 ع ل م.8

 ن ظ ر.9

 ج م ع.11
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16
16
16
16
16
16
16
15
15
15

 ح ر م.11

ĥ-r-m
ĥ-ķ-ķ
ħ-ś-ś
s-l-m
ž-h-r
ǿ-m-l
ķ-b-l
ĥ-s-b
ĥ-m-l
v-l-d

 ح ق ق.12

 خ ص ص.13
 س ل م.14
 ظ ه ر.15
 ع م ل.16

 ق ب ل.17

 ح س ب.18
 ح م ل.19
 و ل د.21

III. Köklerin Kelime Aileleri
1. “ĥ-k-m: ”ح ك م
Arapçadaki mazi - muzari - mastar sıralaması “ ُحكْما-  ” َح َك َم – يَحْ ُك ُمolan fiil, “”حكم بينهم بالعدل
cümlesinde aynen Türkçeye geçmiş manasıyla “hüküm verdi” anlamında kullanılmıştır (Komisyon,
1988: 340). Bunun dışında farklı anlamları, çeşitli kalıplarda ve değişik harf-i cerlerle kullanımları
mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: XII, 140-145). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla
kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
ahkâm
hakem
hakîm, hekim
hâkim
hâkimiyet
hikem
hikemî
hikemiyât
hikmet
hükmen
hükûmet
hüküm
istihkâm
mahkeme

Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
أح َكام م ُحكْم
ْ aĥkâm; ĥukm'ün ç. biçimi
 َح َكمĥakem

 َح ِكيمĥakîm
 َحاكِمĥâkim

 َحاكِ ِميَّةĥâkimiyyet
ِ
ِ
ْمة
َ  ح َكم م حكĥikem; ĥikmet'in ç. Biçimi
 ِح َك ِميĥikemî

 ِح َك ِميَّات م ِح َك ِميَّةĥikemiyyât; ĥikemiyye’nin

ç. biçimi
ِ
ْمة ج ِح َكم
َ  حكĥikmet
ْما
ً  ُحكĥukmen

ومة
َ  ُح ُكĥukûmet
 ُحكْمĤukm

 إستِ ْح َكامistiĥkâm

 ََْم َك َمةmaĥkeme
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mahkûm
mahkûmiyet
muhakeme
muhkem
müstahkem
mütehakkim
tahakküm
tahkim
tahkimat
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 َمَْ ُكومmaĥkûm
ِ  ََْم ُكmaĥkûmiyyet
وميَّة
 َُمَا َك َمةmuĥâkeme
 َمُْ َكمmuĥkem

ُم ْستَ ْح َكم
ُمتَ َح ِكم
ََتَ ُّكم
ِ
ِ
يمات
َ ََتْكيم ج ََتْك

mustaĥkem
muteĥakkim
taĥakkum
taĥkîm

ِ
يمات م ََتْ ِكيم
َ  ََتْكtaĥkîmât; taĥkîm'in ç.

biçimi

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 26 madde başı kelime
gösterilmiştir (Ermiş, 2008: 741-742).
2. “d-v-r: ”د و ر
Arapçada bu ve buna benzer köklerin fiilleri, ortasında illet harfi bulunduğu için ecvef fiil
diye isimlendirilir ve ortadaki “vav” harfi “elif” harfine dönüştürülerek ““ ”دارda:ra” şeklinde
seslendirilir
(Çörtü,
1997:
287-302).
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ًود َوَرنا
ا
ر
و
د
–
ور
د
ي
–
ار
د
”
olan
fiil,
“العالم
حول
”دار
cümlesinde:
dünyanın
etrafında
“döndü”
anlamında
َ ً َْ ُ َُ َ َ
kullanılmıştır (Komisyon, 1988: 368). Bunun dışında farklı anlamları, çeşitli kalıplarda
kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: IV, 295-300). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla
kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
dair
 َدائِرDâir
daire
 َدائَِرةdâira
dairevî
 َدائَِر ِويdâiravî
deveran, devran
وران
َ  َدdeverân, devrân
devir
 َد ْورdevr
devre
 َد ْوَرةdevra
devren

devriye
diyar
edvar
idare
idareten
idarî
medar
müdevver

ًَد ْورا
َد ْوِريَّة
ِديَار م َدار
أ ْد َوار م َد ْور
إد َارة
َ
ًإد َارة
َ
ِ
إداري
َ

َم َدار

ُم َد َّور

devran
devriyye
diyâr; dâr’ın ç. biçimi
edvâr; devr'in ç. biçimi
idâra
idâraten
idârî
medâr
mudevver
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müdire
müdür
müdüriyet
mütedair
tedvir
tedviren

ُم ِد َيرة
ُم ِدير
ُم ِدي ِريَّة
ُمتَ َدائِر
تَ ْد ِوير

mudîra
mudîr
mudîriyyet
mutedâir
tedvîr

ً تَ ْد ِويراtedvîran

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 29 madde başı kelime
gösterilmiştir (Ermiş, 2008: 748).
3. “ķ-v-m: ”ق و م
Arapçada bu ve buna benzer köklerin fiilleri, ortasında illet harfi bulunduğu için ecvef fiil
diye isimlendirilir ve ortadaki “vav” harfi “elif” harfine dönüştürülerek ““ ”قامka:me” şeklinde
seslendirilir
(Çörtü,
1997:
287-302).
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ”قَا َم – يَقُو ُم – قَ ْوما وقِياَماolan fiil, “ ”كان جالسا فقامcümlesinde: oturmaktaydı “kalktı” anlamında
kullanılmıştır (Komisyon, 1988: 1015). Bunun dışında farklı anlamları, çeşitli kalıplarda
kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: XII, 496-506). Türkçeye aşağıdaki kelime kalıplarıyla
girmiştir:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
akvam
 أق َْوام م قَ ْومaķvâm; ķavm'in ç. biçimi
ikame, ikamet
 إقَ َامةiķâmet
istikamet
 اِ ْستِ َق َامةistiķâmet
kaim kaymakam
 قَائِمķâim ķâim-i maķâm
kaime kayme
kamet
kavim
kavmî
kavmiyat
kavmiyet
kayyum
kıvam
kıyam
kıyamet
kıymet
makam
mukavemet

 قَائِ َمةķâime
 قَ َامةķâmet

 قَ ْوم ج أق َْوامķavm
 قَ ْوِميķavmî
 قَ ْوِميَّات م قَ ْوِميَّةķavmiyyât; kavmiyye’nin ç.

biçimi
 قَ ْوِميَّة ج قَ ْوِميَّاتķavmiyyet
 قَ يِمķayyim

 قِ َوامķivâm

 قِيَامķiyâm
 قِيَ َامةķiyâmet
ِ
يمة
َ  قķîmet
 َم َقامmaķâm

 ُمقاََوَمةmuķâvemet
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mukavim
mukim
müstakim
takvim

ُم َقا ِوم
ُم ِقيم
ُم ْستَ ِقيم
تَ ْق ِومي

613

muķâvim
muķîm
mustaķîm
taķvîm

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 25 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 780).
4. “ǿ-r-đ: ”ع ر ض
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ع َْرضا- ُض – يَ ْع ِرض
َ  ”ع ََرolan fiil, “ ”عرض له أمرcümlesinde: Onun için bir durum “ortaya çıktı”
anlamında kullanılmıştır (Komisyon, 1988: 832). Bunun dışında farklı anlamları, çeşitli kalıplarda
ve değişik harf-i cerlerle kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: VII, 165-187). Türkçede
aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
araz
arız
arıza
arızî
ariza
aruz
arz
avarız
ırz
itiraz
maruz

Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
 َع َرض ج أ ْعراضaǾrâđ; Ǿarađ’ın ç. biçimi
 َعا ِرضǾârıđ
 َعا ِرضةǾârıđa
 َعا ِرضيǾâriđî

 َع ِريضة ج َعوا ِرضǾarîđa
 َع ُروضǾarûđ

َع ْرض
َعوا ِرض م َع ِريضة
ِع ْرض
إ ْعِِتاض

َم ْعروض

maruzat

َم ْع ُروضات م َم ْع ُروضة

muaraza

ضة
َ عار
َ ُم
ُمعا ِرض

muarız
mutariza
muteriz
taarruz

ُم ْع َِِتضة
ُم ْع َِِتض
تَ َع ُّرض

Ǿarđ
Ǿavâriđ; Ǿâriđa'nın ç. biçimi
Ǿirđ
iǾtirâđ
maǾrûđ
maǾrûđât; maǾrûđa'nun ç.
biçimi
muǾârađa
muǾâriđ
muǾtariđa
muǾteriđ
taǾarruđ

tariz

 تَ ْع ِريضtaǾrîđ

tearuz

ارض
ُ  تَ َعteǾâruđ

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 21 madde başı kelime
gösterilmiştir (Ermiş, 2008: 768).
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5. “m-l-k: ”م ل ك
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
ْ
َ
“ ُملكا- ُ ” َملكَ – يَ ْم ِلكolan fiil, “sahip oldu, güç yetirdi” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon, 1988:
1150). Bunun dışında farklı anlamları, çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990:
X, 491-497). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
emlâk
 ْأمالَك م ُملْكemlâk; mülk’ün ç. biçimi
istimlâk
 اِ ْستِ ْمالَكistimlâk
malik
 َمالِكmâlik
malikiyet
 َمالِ ِكيةmâlikiyyet
melâike
 َمالَئِ َكة م َملَكmelâike; melek’in ç. biçimi
melek
 َملَك ج َمالَئِ َكةmelek
meleke
 َملَ َكةmeleke
melekût
melik
melike
memalik
memleket
memlûk
mülk
mülkî
mülkiye,
mülkiyet
müstemleke
temellük
temlik

َملَ ُكوت
َملِك
َملِ َكة
َمََالِك م َمَْلَ َكة

َمَْلَ َكة ج َمََالِك
َمَْلُوك

ُملْك ج ْأمالَك
ِ مل
ْكي
ُ
ِ مل
ْكيَّة
ُ

melekût
melik
melike
memâlik; memleket'in ç.
biçimi
memleket
memlûk
mulk
mulkî
mulkiyye, mulkiyyet

 ُم ْستَ ْملَ َكةmustemleke
 َتََلُّكtemellük
 ََتْلِيكtemlîk

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 21 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 787).
6. “ĥ-v-l: ”ح و ل
Arapçada bu ve buna benzer köklerin fiilleri, ortasında illet harfi bulunduğu için ecvef fiil
diye isimlendirilir ve ortadaki “vav” harfi “elif” harfine dönüştürülerek ““ ”حالha:le” şeklinde
seslendirilir
(Çörtü,
1997:
287-302).
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ”حَا َل – يَحُو ُل – ح َْولolan fiil, “ ”حال الحولcümlesinde: sene “tamamlandı” anlamında kullanılmıştır.
“değişti, engel oldu” anlamları da bulunmaktadır (Komisyon, 1988: 365). Bunun dışında farklı
anlamları, çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: XI, 184-196). Türkçeye
aşağıdaki kelime kalıplarıyla girmiştir:
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Türkçe yazımı
ahval
hail
hâl

Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
أح َوال م َحال
ْ aĥvâl; ĥâl'in ç. biçimi
 َحائِلĥâil
أح َوال
ْ  َحال جĥâl

hâlâ, hâlen

ً َحالĥâlâ, ĥâlen

hâlet

 َحالَةĥâlet

havale

 َح َوالَةĥavâle

havali
havil
hile
ihale
istihale
muhal
muhavvil
muhavvile
mütehavvil
tahavvül
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 َح َو ِالĥavâlî
 َح ْولĥavl
 ِحيلَةĥîle

iĥâle
istiĥâle
muĥâl
muĥavvil
muĥavvile
 ُمتَ َح ِولmuteĥavvil
 ََتَُّولtaĥavvul

إحالَة
َ
اِ ْستِ َحالَة
َُمَال
َُمَ ِول
َُمَ ِولَة

tahvil

 ََتْ ِويل ج ََتْ ِويالتtaĥvîl

tahvilât

 ََتْ ِويالت م ََتْ ِويلtaĥvîlât; taĥvîl'in ç. biçimi

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 22 madde başı kelime
gösterilmiştir (Ermiş, 2008: 743).
7. “ǿ-r-f: ”ع ر ف
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ف – َم ْع ِرفَة وع ِْرفاَنا
َ  ”ع ََرolan fiil, “bildi, idrak etti” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon,
ُ ف – يَ ْع ِر
1988: 834). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: IX, 236243). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
Araf
 أ ْعراف م ُع ْرفaǾrâf
Arafat
 َع َرفاتǾarafât
arefe, arife
 َع َرفةǾarafe
arif

irfan
itiraf

 َعا ِرفǾârif
 ِع ْرفانǾirfân
 إ ْعِِتافiǾtirâf
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maarif

 َم َعا ِرف م َم ْع ِرفةmaǾârif; maǾrifet'in ç.

marifet

َم ْع ِرفة ج َم َعا ِرف

maruf
marufiyet
muarefe
mütearife
örf
örfen
örfî
tarif
tarife

َم ْعروف
َم ْعروفِيَّة
ارفة
َ ُم َع
ُمتَ َعا ِر ِِ ِِفة
عُ ْرف
ُع ْرفًا
ُع ْرِف

تَ ْع ِريف
تَ ْع ِرفة

biçimi
maǾrifet
maǾrûf
maǾrûfiyyet
muǾârafe
muteǾârife
Ǿurf
Ǿurfen
Ǿurfî
taǾrîf
taǾrîfe

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 28 madde başı kelime
gösterilmiştir (Ermiş, 2008: 768).
8. “ǿ-l-m: ”ع ل م
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ع ِل َم – يَ ْعلَ ُم – ِع ْلما
َ ” olan fiil, “bildi” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon, 1988: 860). Bunun
dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: XII, 416-422). Türkçede
aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
alâmet
المة
َ  َعǾalâmet
alem
 َعلَمǾalem
âlem
alim
allâme
ilâm
ilim
ilmî
ilmiye
malûm
malûmat
muallim
muallime
talim
talimat

 َعا َلǾâlem
 َع ِال ج ُعلَ َماءǾâlim
 َعال َمةǾallâme
 إ ْعالمiǾlâm
 ِعلْم ج ُعلُومǾilm
 ِعل ِْميǾilmî

 ِعل ِْميةǾilmiyye

ومات
َ ُ َم ْعلُوم ج َم ْعلmaǾlûm

ومات م َم ْعلُوم
َ ُ َم ْعلmaǾlûmât;

ُم َعلِم
ُم َعلِ َمة
ِ
ِ
يمات
َ تَ ْعليم ج تَ ْعل
ِ
يمات م تَ ْعلِيم
َ تَ ْعل

maǾlûm'un

ç.

biçimi
muǾallim
muǾallime
taǾlîm
taǾlîmât; taǾlîm'in ç. biçimi
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ulema
ulûm
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 ُعلَ َماء م َع ِالǾulemâ’;Ǿâlim'in ç. biçimi
 ُعلُوم م ِعلْمǾulûm;Ǿilm'in ç. biçimi

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 21 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 770).
9. “n-ž-r: ”ن ظ ر
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
َ َظ ُر – ن
َ  ” َنolan fiil, “baktı” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon, 1988: 1205). Bunun
ُ ظ َر – يَ ْن
“ظرا
dışında çeşitli kalıplarda ve farklı harf-i cer ve zarflarla kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990:
V, 215-220). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
intizar
manzara
muntazar
muntazır
münazara
mütenazır
nazar
nazaran
nazarî

Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
 اِنْتِظَارintižâr
 َم ْنظََرةmanžara
 ُم ْنتَظَرmuntažar
 ُمنْتَ ِظرmuntažir

 ُمنَاظََرةmunâžara
ِ َ مت نmutenâžir
اظر
َُ
 نَظَرnažar
 نَظًَراnažaran
 نَظَ ِريnažarî

nazariyat

 نَظَ ِريَّات م نَظَ ِريَّةnažariyyât; nažariyye’nin ç.

nazariye

 نَظَ ِريَّة ج نَظَ ِريَّاتnažariyye
ِ َ نnâžir
اظر

nazır
nazir
nazire
nezaret
tanzir
tenazur

biçimi

نَ ِظري
نَ ِظريَة
ارة
َ َنَظ
تَ نْ ِظري

nažîr
nažîra
nežârat
tanžîr
 تَ نَاظُرtenâžur

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 17 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 790).
10. “c-m-ǿ: ”ج م ع
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ” َج َم َع – يَجْ َم ُع – َج ْمعاolan fiil, “ ”جمع مالcümlesinde: mal “topladı” anlamında kullanılmıştır
(Komisyon, 1988: 260). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr,
1990: VII, 53-60). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
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Türkçe yazımı
cami
camia
cem
cemaat
cem'an
cemi
cemiyet
cima
cuma
icma
içtima
içtimaî
içtimaiyat
mecmu
mecmua
mücamaa
tecemmu

Arapça yazımı
َج ِامع
َج ِام َعة
َجَْع
اعة
َ َََج
َجَْ ًعا

َجَْع
َجَْ ِعيَّة
َِجَاع
َجُْ َعة

إَجَاع
ْ
إجتِ َماع
ْ
ِ
ِ
إجت َماعي
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
إجت َماعيَّة
ْ إجت َماعيَّات م
ْ
ََْم ُموع

وعة
َ َمَْ ُم
َُمَ َام َعة
ََتَ ُّمع

Transkripsiyonlu yazımı

câmiǾ
câmiǾa
cemǾ
cemâǾat
cemǾan
cemǾ
cemǾiyyet
cimâǾ
cumǾa
icmâǾ
ictimâǾ
ictimâǾî
ictimâǾiyyât; ictimâǾî’nin ç.
biçimi
mecmûǾ
mecmûǾa
mucâmaǾa
tecemmuǾ

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 17 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 741-742).
11. “ĥ-r-m: ”ح ر م
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ”ح ََر َم – يَحْ ِر ُم – حِ ْرماَناolan fiil, “ ”حرمتنا الظروف حيا َة الستقرارcümlesinde: “engelledi” anlamında
kullanılmıştır (Komisyon, 1988: 310). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn
Manzûr, 1990: XII, 119-130). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
haram
harami
harem
harim
hürmet
hürmeten
ihram
ihtiram

Arapça yazımı
َح َرام
َح َر ِامي
َح َرم
َح ِرمي
ُح ْرَمة

ًُح ْرَمة
إح َرام
ْ
ِ
ِتام
ْ
َ إح

Transkripsiyonlu yazımı

ĥarâm
ĥarâmî
ĥaram
ĥarîm
ĥurmet
ĥurmeten
iĥrâm
iĥtirâm
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mahrama
mahrem
mahremiyet
mahrum
mahrumiyet
muharrem
muhterem
tahrim
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 َمَْ َرَمةmaĥrame

ََْم َرم
َمَْ َرِميَّة
َمَْ ُروم
ِ ََْمر
وميَّة
ُ
َُمََّرم
َُْمتَ َرم
ََتْ ِرمي

maĥram
maĥramiyye
maĥrûm
maĥrûmiyyet
muĥarram
muĥteram
taĥrîm

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 17 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 739-740).
12. “ĥ-ķ-ķ: ”ح ق ق
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ”حَقَّ – يَحُقُّ – َحقّاolan fiil “doğru oldu, doğruladı” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon, 1988:
336). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: X, 49-58).
Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
elhak Hak
 احلَقel-ĥaķķ
hak (I)
 َحق ج ُح ُقوقĥaķķ
hakikat
 َح ِقي َقةĥaķîķat
hakikaten
ً َح ِقي َقةĥaķîķaten
hakikî
 َح ِق ِيقيĥaķîķî
hakkaniyet
 َح َّقانِيَّةĥaķķâniyyet
hukuk
 ُح ُقوق م َحقĥuķûķ; ĥaķķ'ın ç. biçimi
hukuken
 ُح ُقوقًاĥuķûķan
ِ  ح ُقĥuķûķî
hukukî
وقي
ُ
ِ
istihkak
 اِ ْست ْح َقاقistiĥķâķ
muhakkak
 َُمَ َّققmuĥaķķaķ
muhakkik
 َُمَ ِققmuĥaķķiķ
muhik
müstahak
tahakkuk
tahkik
tahkikat

 َُِمقmuĥiķķ

ُم ْستَ َحق
ََتَُّقق
ََتْ ِقيق ج ََتْ ِقي َقات
ََتْ ِقي َقات م ََتْ ِقيق

mustaĥaķķ
taĥaķķuķ
taĥķîķ
taĥķîķât; taĥķîķ'in ç. biçimi

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 18 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 741-742).
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13. “ħ-ś-ś: ”خ ص ص
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“َ ص و ُخصُوصا
ًّ ص – َخ
ُّ ص – يَ ُخ
َّ  ” َخolan fiil “özel oldu” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon, 1988:
399). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: VII, 24-26).
Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:

Türkçe yazımı
has
hasiyet
hassa
hassaten
havas
bahusus
husus
hususî
hususiyet
ihtisas (II)
mahsus (I)
mahsusen
muhassas

Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
 َخاص ج َخ َواصħâśś
ِ  َخħâśśiyyet
اصيَّة
اصة
َّ  َخħâśśa

َّ  َخħâśśaten
ًاصة
 َخ َواص م َخاصħavâśś; ħâśś'ın ç. biçimi
صوص
ُ  ُخħuśûś

ِ ُخص
وصي
ُ
ِ ُخص
وصيَّة
ُ
ِ
صاص
َ إ ْخت
صوص
ُ ََْم
وصا
ُ ََْم
ً ص
َُمَصَّص

muhassasat

َّصة
َ َّصات م َُمَص
َ َُمَص

mütehassıs

ِ متَ َخ
صص
ُ
ِ
ِ
يصات
َ ََتْصيص ج ََتْص
ِ ْصيصات م ََت
ِ
صيص
َ ََْت

tahsis
tahsisat

ħuśûśî
ħuśûśiyet
iħtiśâś
maħśûś
maħśûśan
muħaśśaś
muħaśśaśât; muħaśśaś'ın ç.
biçimi
muteħaśśıś
taħśîś
taħśîśât; taħśîś 'in ç. biçimi

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 18 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 744).
14. “s-l-m: ”س ل م
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“سال َمة
ْ َس ِل َم – ي
َ – سلَ ُم
َ ” olan fiil, “ ”لَ ْم يسل ْم من الحريق سِوى منزل واحدcümlesinde: yangından sadece bir ev
“kurtuldu” anlamında kullanılmıştır (Komisyon, 1988: 637). Bunun dışında çeşitli kalıplarda
kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: XII, 289-300). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla
kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
İslâm
إسالَم
ْ islâm
İslâmî
إسالَِمي
ْ islâmî
İslâmiyet
إسالَِميَّة
ْ islâmiyyet
müsellem
سلَّم
َ  ُمmusellem
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müsellim
Müslim
salim
salimen
selâm
selâmet
selim
sellemehüsselâm
tesellüm
teslim
teslimat
teslimiyet

سلِم
َ ُم
ُم ْس ِلم
َس ِال
َسالِ ًما
َسالَم
َسالَ َمة
َسلِيم
السالَم
َّ َُسلَّ َمه
سلُّم
َ َت
ِ
ِ
يمات
َ تَ ْسليم ج تَ ْسل
ِ
يمات م تَ ْسلِيم
َ تَ ْسل
ِ ِتَسل
يميَّة
ْ
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musellim
muslim
sâlim
sâlimen
selâm
selâmet
selîm
sellemehüsselâm
tesellüm

teslîm
teslîmât; teslîm'in ç. biçimi
teslîmiyyet

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 18 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 756).
15. “ž-h-r: ”ظ ه ر
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
َ ” olan fiil, “ortaya çıktı” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon, 1988: 811).
ُ – ظه ََر – يَ ْظه َُر
“ظهُورا
Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: IV, 520-529). Türkçede
aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
izhar
 إظ َْهارižhâr
mazhar
 َمظ َْهرmažhar
mazhariyet
müzahir
müzaheret
tezahür
tezahürat
zağara
zahir (I)
zahir (II)
zahiren
zahirî
zevahir
zuhur
zuhurat

 َمظ َْه ِريَّةmažhariyyet
ِ َ مظmužâhir
اهر
ُ

اه َرة
َ َ ُمظmužâherat
اه َرات
ُ َاهر ج تَظ
ُ َ تَظtežâhur
اهر
ُ َاه َرات م تَظ
ُ َ تَظtežâhurât;
ِ
ارة
َ ظ َه
ِ اهر ج ظَو
ِ َظ
اهر
َ
ظَ ِهري
ِ َظ
اه ًرا
ِ َظ
اه ِري
ِ َاهر م ظ
ِ ظَو
اهر
َ
ورات
َ ظُ ُهور ج ظُ ُه
ورات م ظُ ُهور
َ ظُ ُه

težâhur'un ç.
biçimi
žihâra
žâhir
žahîr
žâhiran
žâhirî
ževâhir; žâhir'in ç. biçimi
žuhûr
žuhûrât; žuhûr'un ç. biçimi
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zuhurî

 ظُ ُهوِريžuhûrî

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 16 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 766).
16. “ǿ-m-l: ”ع م ل
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ع َمال
َ –  ”عَمِ َل – َي ْع َم ُلolan fiil, “bilinçli olarak yaptı” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon, 1988:
867). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: XI, 474-478).
Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
amal
 أ ْع َمال م َع َملaǾmâl; Ǿamel'in ç. biçimi
amel
 َع َمل ج أ ْع َمالǾamel
amele
 َع َملَة م َع ِاملǾamele; Ǿâmil'in ç. biçimi
amelî
 َع َملِيǾamelî
ameliyat
 َع َملِيات م َع َملِيَّةǾameliyyât; ameliyye’nin ç.

biçimi

ameliye
amil
imal
imalât
istimal
mamul
mamulât
muamelât
muamele
müstamel
teamül

 َع َملِيَّة ج َع َملِياتǾameliyye
 َع ِامل ج َع َملَةǾâmil
 إ ْعمال ج إ ْعمالتiǾmâl

 إ ْعمالت م إ ْعمالiǾmâlât; iǾmâl'in ç. biçimi
 اِ ْستِ ْعمالistiǾmâl
 َم ْع ُمول ج َم ْع ُمولتmaǾmûl

 َم ْع ُمولت م َم ْع ُمولةmaǾmûlât; maǾmûl'ün ç. biçimi

عاملَة
َ عامالت م ُم
َ  ُمmuǾâmelât; muǾâmele'nin ç.

biçimi

عامالت
َ عاملَة ج ُم
َ  ُمmuǾâmele

 ُم ْستَ ْع َملmustaǾmel
 تَ َعاملteǾâmul

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 16 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 771).
17. “ķ-b-l: ”ق ب ل
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ” َقبِ َل – يَ ْقبَ ُل – قَبُولolan fiil, “ ”قبل الهديةcümlesinde aynen Türkçeye geçmiş manasıyla “kabul etti”
anlamında kullanılmıştır (Komisyon, 1988: 964). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları
mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: XI, 536-547). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla
kullanılmaktadır:
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Türkçe yazımı
ikbal
istikbal
kabala

Arapça yazımı
إقْبَال
إستِ ْقبَال
ْ
قَ بَالَة

Transkripsiyonlu yazımı

iķbâl
istiķbâl
ķabâle

kabil

 قَابِلķâbil

kabile (I)

 قَابِلَةķâbile

kabile (II)

 قَبِيلَةķabîle

kabiliyet
kabul
kıble
makbul
mukabele
mukabil
müstakbel
mütekabil
mütekabiliyet
tekabül
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 قَابِلِيَّةķâbiliyyet
 قَ بُولķabûl
 قِبْ لَةķible
 َم ْقبُولmaķbûl
 ُم َقابَلَةmuķâbele
 ُم َقابِلmuķâbil

 ُم ْستَ ْقبَلmustaķbel
 ُمتَ َقابِلmuteķâbil
 ُمتَ َقابِِليَّةmuteķâbiliyyet
 تَ َقابُلteķâbül

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 17 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 777).
18. “ĥ-s-b: ”ح س ب
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“سباَنا
ْ ب – حِ ساَبا و ُح
َ ِِ َس
ُ ِِ س
َ  ”حolan fiil, “saydı, hesap etti; zannetti” anlamında kullanılmaktadır
ُ ْب – يَح
(Komisyon, 1988: 313). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr,
1990: I, 310-317). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
hasbelkader
hasbetenlillâh
hasbıhâl
hasbî
hasbinallah
hasep
hesabî

Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
ب الْ َق َدر
َ  َح ْسĥasb-el-ķader
 َح ْسبَةً هللĥasbeten li-llâh

 َح ْسب َحالĥasb-i ĥâl
 َح ْسِبĥasbî

 َح ْسبُ نَا هللاĥasbü-nâ-llâh
سب
َ  َحĥaseb

ِ
س ِاب
َ  حĥisâbî
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hesap
ihtisap
mahsuben
mahsup
muhasebat
muhasebe
muhasip
muhtesip

ِ
ساب
َ  حĥisâb

ِ ْ iĥtisâb
ساب
َ إحت

سوبًا
ُ َْ َمmaĥsûben
سوب
ُ  ََْمmaĥsûb
اسبَة
َ َاسبَات م َُم
َ َ َُمmuĥâsebât; muĥâsebe'nin ç.

biçimi

اسبَات
َ َاسبَة ج َُم
َ َ َُمmuĥâsebe
ِ َ َُمmuĥâsib
اسب
 َمُْتَ ِسبmuĥtesib

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 15 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 740).
19. “ĥ-m-l: ”ح م ل
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ” َح َم َل – يَحْ مِ ُل – َح ْمال و َح ْملَةolan fiil, “taşıdı; hücum etti” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon,
1988: 353). Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: XI, 174182). Türkçede aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
hamal
 ََحَّالĥammâl
hamaliye
 ََحَّالِيَّةĥammâliyye
hamil
hamile
hamilen

 َح ِاملĥâmil

 َح ِاملَةĥâmile

ً َح ِامالĥâmilen

hamla hamle

 َحَْلَةĥamle

hamule

 ََحُولَةĥamûle

ihtimal
ihtimalî
mahmul
muhtemel
muhtemelen
mütehammil
tahammül
tahmil

إحتِ َمال
ْ iĥtimâl
إحتِ َم ِال
ْ iĥtimâlî

 ََْم ُمولmaĥmûl

 َمُْتَ َملmuĥtemel

ً َمُْتَ َمالmuĥtemelen
 ُمتَ َح ِملmuteĥammil
 ََتَ ُّملtaĥammul

 ََتْ ِميلtaĥmîl

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 18 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 742).
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20. “v-l-d: ”و ل د
Arapçadaki
mazi
muzari
mastar
sıralaması:
“ ” َولَدَ – يَ ِلدُ – ِولَدَة و َم ْولِداolan fiil, “doğurdu” anlamında kullanılmaktadır (Komisyon, 1988: 1331).
Bunun dışında çeşitli kalıplarda kullanımları mevcuttur (İbn Manzûr, 1990: III, 467-470). Türkçede
aşağıdaki kelime kalıplarıyla kullanılmaktadır:
Türkçe yazımı
Arapça yazımı Transkripsiyonlu yazımı
evlâdiyelik
 ْأولَ ِديَّةevlâdiyye + T. -lik
evlât
 ْأولَد م َولَدevlâd; veled'in ç. biçimi
mevlit
 َم ْولِدmevlid
 َم ْولُودmevlûd
 ِميالَ ِديmîlâdî

mevlût
milâdî

ِميالَد
ُمتَ َولِد
ُم َولِد
تَ َولُّد
تَ ْولِيد
َوالِ َدة
ِولَ َدة

milât
mütevellit
müvellit
tevellüt
tevlit
valide
velâdet

mîlâd
mutevellid
muvellid
tevellüd
tevlîd
vâlide
vilâdet

 َولَد ج ْأولَدveled

velet

 َولُودvelûd

velût

 ِولَ ِديvilâdî

vilâdî

Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğünde bu köke ait 15 madde başı kelime gösterilmiştir
(Ermiş, 2008: 797).
IV. Kelimelerdeki Morfolojik Çeşitlilik
Yukarıdaki tablolarda verdiğimiz yirmi Arapça kökten türeyen üç yüzü aşkın kelime
kalıbının aşağıdaki morfolojik kalıplarda yoğunlaştığı görülmektedir.
A. Mastar Kalıpları
Mastar kalıpları, buradaki kelime çeşitleri içinde en fazla örneği olan kelime grubu olarak
tespit edilmiştir. Türkçedeki bütün Arapça kaynaklı kelimeler içinde de mastar kalıpları birinci
sırayı almaktadır (Ermiş, 2012: 206). Mastar kalıpları da kendi içinde şu gruplar altında
görülmektedir:

1.

Mezîd (türemiş) Mastarlar

Mastar kalıpları içinde en fazla örneğine rastlanan kelime çeşidi mezîd (türemiş)
mastarlardır. Bu mastar çeşitleri de, örneklerinin çokluğuna göre sıralanarak aşağıdaki başlıklar
altında gösterilmiştir:
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a.

Tef‘îl Babı

Mezîd (türemiş) mastar kalıpları içinde en çok bu babın örnekleri görülmektedir. Bu
örneklerden, günlük hayatta da çok kullanılan üç örneği mazi-muzari-mastar sıralamasıyla tabloda
vermenin yararlı olacağını düşünüyoruz:
Türkçedeki imla
mastar
muzari
Mazi
ِ ْخَت
ِ
tahsis صيص
ص
ص
خُيخص خ
خخص خ
talim تخ ْعلِيم
يخ خعلِ خم
خعل خم
teslim تخ ْسلِيم

يخ خسل خم

خسل خم

Yukarıdaki tabloda verdiğimiz kelimelerden başka şu kelimeler de Tef‘îl babının
Türkçedeki örnekleri içindedir:
tahkik, tahkim, tahmil, tahrim, tahvil, takvim, tanzir, tarif, tariz, tedvir, temlik, tevlit.
Verdiğimiz bu kelimelerden bir kısmının Türkçe “etmek” yardımcı fiiliyle Türkçe söz
varlığı içinde fiil olarak kullanıldığı görülmektedir. Tahkik etmek, tahsis etmek, teslim etmek, tarif
etmek, …vb. fiiller Türkçenin Arapça mastar kalıplarından kazandığı fiiller arasında yerini
almaktadır.
b.

İf‘âl Babı

Bu babın örneklerinden, günlük hayatta çok kullanılan üç kelimenin mazi-muzari-mastar
sıralaması:
Türkçedeki imla
mastar
muzari
Mazi
idare
خإد خارة
يخ ِد خير
أداخخر
إقخ خامة

ikamet

إعمال
ْ

imal

ِ
يم
يخق خ
يخ ْع ِم خل

أقاخخم
أع خم خل
ْ

Yukarıdaki tabloda verdiğimiz kelimelerden başka şu kelimeler de if‘âl babının
Türkçedeki örnekleri içindedir:
icma, ihale, ihram, ikame, ikbal, ilâm, İslâm, izhar.
Verdiğimiz bu kelimelerden bir kısmının Türkçe “etmek” yardımcı fiiliyle Türkçe söz
varlığı içinde fiil olarak kullanıldığı görülmektedir. idare etmek, ikamet etmek, imal etmek, izhar
etmek, …vb. fiiller bunlardandır.
c.

Mufâ‘ale Babı

Bu babın örneklerinden, günlük hayatta çok kullanılan üç kelimenin mazi-muzari-mastar
sıralaması:
Türkçedeki
imla
muamele
muhakeme
mukavemet

mastar

muzari
عاملخة
خم خ
خُمخا خك خمة
خمقاخخوخمة

يخعاخِم خل
خُياخكِ خم
يخقاخ ِوخم

Mazi
عاخخم خل
حاخ خك خم
قاخخوخم
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Yukarıdaki tabloda verdiğimiz kelimelerden başka şu kelimeler de Mufâ‘ale babının
Türkçedeki örnekleri içindedir:
muaraza, muarefe, muhasebe, mukabele, mücamaa, münazara, müzaheret.
Verdiğimiz bu kelimelerden bir kısmının Türkçe “etmek, yapmak, göstermek, yürütmek”
gibi fiillerle birleşerek Türkçe söz varlığı içinde birleşik fiil olarak kullanıldığı görülmektedir.
muhakeme etmek, muhakeme yürütmek, mukavemet etmek, mukavemet göstermek, muamele etmek,
mukabele etmek, …vb. fiiller bunlardandır.
d.

Tefa‘‘ul Babı

Bu babın örneklerinden, günlük hayatta çok kullanılan üç kelimenin mazi-muzari-mastar
sıralaması:
Türkçedeki imla
mastar
muzari
Mazi
tahakkuk
خَتخقُّق
يختخ خحق خق
َّق
خَتخق خ
tahakküm

خَتخ ُّكم

يختخ خح َّم خل

خَتخ َّم خل

tahammül

خَتخ ُّمل

يختخ خح َّم خل

خَتخ َّم خل

Yukarıdaki tabloda verdiğimiz kelimelerden başka şu kelimeler de Tefa‘‘ul babının
Türkçedeki örnekleri içindedir:
taarruz, tahavvül, tecemmu, temellük, tesellüm, tevellüt.
Verdiğimiz bu kelimelerden bir kısmı, Türkçe “etmek, ettirmek” gibi fiillerle birleşerek
Türkçe söz varlığı içinde birleşik fiil olarak kullanılmaktadır. tahakküm etmek, tahakkuk etmekettirmek, tahammül etmek, taarruz etmek, …vb. fiiller bunlardandır.
e.

İfti‘âl Babı

Bu babın örneklerinden, günlük hayatta çok kullanılan üç kelimenin mazi-muzari-mastar
sıralaması:
Türkçedeki imla
mastar
muzari
Mazi
ِ
ِ
ا ْحت خمال
خُْيتخ ِم خل
اِ ْحتخ خم خل
ihtimal
ِ
itiraf
اِ ْعِِتاف
ف
ف
يخ ْع خِِت خ
ا ْعتخ خر خ
اِ ْعِِتاض

itiraz

ض
يخ ْع خِِت خ

ِ
ض
ا ْعتخ خر خ

Yukarıdaki tabloda verdiğimiz kelimelerden başka şu kelimeler de İfti‘âl babının
Türkçedeki örnekleri içindedir:
içtima, ihtiram, ihtisap, ihtisas (II), intizar.
Verdiğimiz bu kelimelerden bir kısmının Türkçe “vermek, etmek, yapmak” gibi fiillerle
birleşerek Türkçe söz varlığı içinde birleşik fiil olarak kullanıldığı görülmektedir. ihtimal vermekvermemek, itiraf etmek, itiraz etmek, ihtisas yapmak, …vb. fiiller bunlardandır.
f.

İstif‘âl Babı

Bu babın örneklerinden, günlük hayatta çok kullanılan üç kelimenin mazi-muzari-mastar
sıralaması:
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Türkçedeki imla

mastar

istikamet

اِ ْستِ خق خامة

muzari

اِ ْستِ ْقبخال
اِ ْستِ ْمالخك

istikbal
istimlâk

ِ
يم
يخ ْستخق خ
يخ ْستخ ْقبِ خل
ِ
ك
يخ ْستخ ْمل خ

Mazi

اِ ْستخقاخخم

اِ ْستخ ْقبخ خل
ِ
ك
ا ْستخ ْملخ خ

Yukarıdaki tabloda verdiğimiz kelimelerden başka şu kelimeler de İstif‘âl babının
Türkçedeki örnekleri içindedir:
istihale, istihkak, istihkâm, istimal.
Verdiğimiz bu kelimelerden bir kısmının Türkçe “vermek, etmek” gibi fiillerle birleşerek
Türkçe söz varlığı içinde birleşik fiil olarak kullanıldığı görülmektedir. istikamet vermek, istikbal
etmek, istimlâk etmek, istihale etmek, istimal etmek …vb. fiiller bunlardandır.
g. Tefâ‘ul Babı
Bu babın örneklerinden üç kelimenin mazi-muzari-mastar sıralaması:
Türkçedeki imla
mastar
muzari
Mazi
ِ
تخ خعامل
يم
اِ ْستخقاخخم
teamül
يخ ْستخق خ
tekabül
تخ خقابخل
يخ ْستخ ْقبِ خل
اِ ْستخ ْقبخ خل
ِ
ِ
tezahür
اهر
ك
ك
يخ ْستخ ْمل خ
ا ْستخ ْملخ خ
تخظخ خ
Yukarıdaki tabloda verdiğimiz kelimelerden başka “tearuz, tenazur” kelimeleri de Tefâ‘ul
babının Türkçedeki örnekleri içindedir:
Bunlardan bazılarının Türkçe “etmek” fiiliyle birleşerek birleşik fiil oluşturduğu
görülmektedir: tekabül etmek, tezahür etmek, istihale etmek, istimal etmek …vb.
2.

Mücerred (türememiş) Mastarlar

İnceleme konusu yaptığımız köklere ait mücerred (türememiş) mastar kalıpları yaklaşık
olarak mezîd (türemiş) mastar kalıplarının yarısı kadar bulunmaktadır. Aslında Arapçada mücerred
(türememiş) mastar kalıpları fiiline göre belirli bir kural dahilinde gelmez. Bunlar semaidir;
sözlüklerden öğrenilir ve ezberlenir. Bu incelememizde de aşağıdaki vezinlerde mastar kalıpları
görülmüştür:
Fi‘le Vezni: hikmet, hile, kıble, kıymet.
Fi‘âl Vezni: kıvam, kıyam, cima, hesap (Türkçede “i” “e” sesine dönüştürülmüştür).
Fa‘l Vezni: arz, cem, devir, elhak - Hak.
Fu‘l Vezni: hüküm, mülk, örf.
Fa‘le Vezni: devre, hamle.
Fe‘al Vezni: nazar, amel.
Fe‘âl Vezni: haram, selâm.
Fe‘âle Vezni: nezaret, selâmet.
Örneğini bulduğumuz diğer mastar kalıpları da şunlardır:
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Fa‘lân, Fu‘ûle, Fu‘le, Fi‘l, Fi‘lân, Fe‘ûl, Mimli Mastar, Fu‘ûl: devran, hükûmet, hürmet,
ilim, irfan, kabul, marifet, zuhur.
Yukarıdaki mücerred (türememiş) mastar kalıpları içinde de Türkçe fiillerle birleşerek
birleşik fiil oluşturan mastar kalıpları bulunmaktadır:
Hile yapmak, kıvamını bulmak, hesap etmek, arz etmek, devir açmak, devretmek, hak
etmek, hak kazanmak, hükmetmek, hüküm giymek, hüküm sürmek, hüküm vermek, hüküm yemek,
hükme varmak, hükmü geçmek, hamle yapmak, nazar değmek, nazara gelmek, amel etmek, selam
almak, selam çakmak, selam durmak, selam etmek, selam yollamak, selam söylemek, selam vermek,
nezarete almak, nezaret etmek, …vb.
B. İsm-i Fâ‘iller
İsm-i fâil kalıpları, mastarlardan sonra ikinci sırayı almaktadır. Bunların da mücerred
(türememiş) fiillerden ve mezîd (türemiş) fiillerden türemiş kalıpları bulunmaktadır.
1.

Mücerred (türememiş) Fiillerden Türeyenler

Arapçada mücerred (türememiş) fiillerden ism-i fa‘il anlamı taşıyan kelime kalıplarını
türetmek, fiili “fâ‘il:  ”فاخ ِعلkalıbına sevk etmekle olur:
alim :علم ← عاخ ِِل

hâkim :حكم ← حاخكِم

Müennes (dişil) anlam ifade etmek için söz konusu kalıba yuvarlak “te:  ”ةeklenir:
valide :ولد ← واخلِ خدة
hamile :محل ← حاخِملخة
Mücerred (türememiş) fiillerden ism-i fâ‘il kalıbındaki diğer kelimeler de şunlardır:
amil, arız, arıza, arif, cami, camia, dair, daire, hail, hamil, kabil, kaim, malik, nazır, salim,
zahir.
Arapçada “fe‘‘âl: ”فَعَّال, “fe‘‘âle: ”فَعَّالة, “fe‘ûl:  ”فَعولvezinleri mübalağalı ism-i fâ‘il
vezinleridir. İncelediğimiz kelimeler içinde bu vezinlerden geçmiş kelimeler de bulunmaktadır:
velût :ولد ← خولخود
2.

allâme :علم ← خعال خمة

hamal :محل ← خمحَّال

Mezîd (türemiş) Fiillerden Türeyenler

Arapçada mezîd (türemiş) fiillerden ism-i fâ‘il manalı kelime türetmek için fiilin muzari
sigası kullanılır. Muzarilik harfinin yerine dammeli bir “mim:  ”مharfi getirilip sondan bir önceki
harf kesralanır:
ِ
muhasip :ب ← خُماخ ِسب
Müslim :أسلم ← يخ ْسلِ خم ← خم ْسلِم
حاسب ← خُياخس خ
Mezîd (türemiş) fiillerden ism-i fâ‘il kalıbındaki diğer kelimeler de şunlardır:
müdire, müdür, mukim, muntazır, müstakim, mukavim, muarız, müzahir, mukabil,
mütedair, muteriz, mütehavvil, mütearife, mütenazır, mütekabil, muhtesip, mütehammil, mütevellit,
muhavvil, muhavvile, muallim, muallime, muhakkik, mütehassıs, müsellim, müvellit.
C. Çoğul Kalıpları
Çoğul kalıpları, İsm-i fâil kalıplarından sonra üçüncü sırayı almaktadır. Bunların da düzenli
(sâlim) ve düzensiz (mükesser) kalıpları bulunmaktadır. Çoğul kalıpların düzenli ve düzensiz
dağılımı neredeyse birbirini dengeler durumdadır. Tesbit ettiğimiz 37 çoğul kalıbından 19 tanesi
düzenli kalıpta, 18 tanesi de düzensiz kalıplarda gelmiştir.
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1.

Düzenli Çoğullar

Arapçada cemi müzekker (eril) salim ve cemi müennes (dişil) salim olmak üzere iki
düzenli çoğul grubu bulunmaktadır. Türkçeye geçmiş çoğul kalıpları içinde cemi müennes (dişil)
salim kalıplarının sıklığı daha yüksektir. Cemi müennes (dişil) salim kalıbında kelimenin sonuna
“ât: آت..” soneki eklenir. Burada incelediğimiz kelimeler içinde de daha çok mastar kalıplarının bu
kalıplarda bulunduğu görülmektedir.
imalât :إعماالت
ْ ← إعمال
ْ tahvilât :خَْت ِويل ← خَْت ِويالت
Çoğul kalıbındaki diğer mastarlar şunlardır:
muamelât, muhasebat, tahkikat, tahkimat, tahsisat, talimat, teslimat, tezahürat, zuhurat.
Çoğul kalıbındaki bu mastarlardan da birleşik fiiller bulunmaktadır: talimat vermek,
tahkikat yapmak, tezahürat yapmak,… gibi.
Mastarlar dışında cemi müennes (dişil) sâlim kalıbında bulunan kelimeler şunlardır:
ameliyat, kavmiyat, maruzat, malûmat, nazariyat, içtimaiyat, muhassasat, mamulât,
hikemiyât.
2.

Düzensiz Çoğullar

Düzensiz çoğul kalıbında olan kelimeler daha çok “ef‘âl” kalıbında görülmektedir:
emlâk :خملْك ← ْأمالخك

ahkâm :أح خكام
ْ ← خحكْم

Bu kalıpta gelen diğer kelimeler şunlardır:
ahval, akvam, amal, edvar, evlât.
Diğer çoğul kalıpları ve içinde yer alan kelimeler:
Fevâ‘il: avarız, havas, zevahir; Fu‘ûl: hukuk, ulûm;
Mefâ‘il: maarif, memalik; Mefâ‘il: maarif, memalik;
Fe‘ale: amele; Fi‘âl: diyar; Fi‘al: hikem; Fu‘alâ’: ulema.
D. İsm-i Mef‘ûller
İsm-i mef‘ûl kalıpları, dördüncü sırayı almaktadır. Bunların da mücerred (türememiş)
fiillerden ve mezîd (türemiş) fiillerden türemiş kalıpları bulunmaktadır.
1.

Mücerred (türememiş) Fiillerden Türeyenler

Arapçada mücerred (türememiş) fiillerden ism-i mef‘ûl anlamı taşıyan kelime kalıplarını
türetmek, fiili “mef ‘ûl: ”م ْف خعول
 خkalıbına sevk etmekle olur:
malûm : علم ← خم ْعلخومmahkûm :حكم ← خُْم خكوم
Söz konusu kalıba yuvarlak “te:  ”ةeklenince müennes (dişil) kalıba girmiş oluır:
mecmua :وعة
مجع ← َمخْ خم خ
Mücerred fiillerden ism-i mef‘ûl kalıbındaki diğer kelimeler de şunlardır:
mahmul, mahrum, mahsup, mahsus (I), makbul, mamul, maruf, maruz, mecmu, memlûk,
mevlût.
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Mezid Fiillerden Türeyenler

Arapçada mezîd (türemiş) fiillerden ism-i mef‘ûl manalı kelime türetmek için fiilin muzari
sigası kullanılır. Muzarilik harfinin yerine dammeli bir “mim:  ”مharfi getirilip sondan bir önceki
harf fethalanır:
müstamel :استعمل ← يخ ْستخ ْع ِم خل ← خم ْستخ ْع خمل

muhkem :أحكم ← خُْي ِك خم ← خُْم خكم

Mezîd (türemiş) fiillerden ism-i mef‘ûl kalıbındaki diğer kelimeler de şunlardır:
muhakkak, muhassas, muhtemel, muhterem, muntazar, müdevver, müsellem, müstahak,
müstahkem, müstakbel, müstemleke, mütehakkim.
E. İsm-i Mensûblar
İsm-i mensûblar, beşinci sırayı almaktadır. Arapçada ism-i mensûb, kelimenin son harfi
kesra yapıldıktan sonra kelime sonuna şeddeli bir “ye:  ”يharfi eklenmesiyle yapılır. Telaffuzda
şeddeye yer verilmeyerek “î” şeklinde söylenir. “î” eki, Türkçede de sıfat yapan ekler arasında
“nispet, görecelik” bildiren bir ek olarak tanıtılmaktadır (Korkmaz, 2007: 343).
hukukî :خح خقوق ← خح خقوقِي
amelî :خع خمل ← خع خملِي
Nispet bildiren diğer kelimeler şunlardır:
arızî, dairevî, hakikî, harami, hasbî, hesabî, hikemî, hususî, içtimaî, idarî, ihtimalî, ilmî,
İslâmî, kavmî, milâdî, mülkî, nazarî, örfî, vilâdî, zahirî, zuhurî.
F. Yapma Mastarlar
İsim veya sıfatların sonuna son harfi kesralandıktan sonra şeddeli bir ye harfine bitişik
yuvarlak te: “ ”يَّةeklenerek yapılan isim anlamı kazanmış kelimelere masdar-ı mec‘ûle (yapma
mastar) denir (Çöğenli, 2012: 359).
ِ خُْمروم ← خُْمر
mahrumiyet :وميَّة
خ
خ

hâkimiyet :خحاكِم ← خحاكِ ِميَّة

Yapma mastar kalıbındaki diğer kelimeler şunlardır:
cemiyet, hakkaniyet, hamaliye, hususiyet, İslâmiyet, kabiliyet, kavmiyet, mahkûmiyet,
mahremiyet, malikiyet, marufiyet, mazhariyet, müdüriyet, mülkiyet, mütekabiliyet, teslimiyet.
G. Mansûb Kelimeler
İncelediğimiz köklerden Türkçeye geçen kelimeler arasında mansûb kelimeler de tespit
ettik. Mansûb, Arap dili gramerinde kelimenin cümle içindeki anlam ilişkisini gösteren i‘râbî
(sentaktik) bir durumdur. Arapça cümlelerin sözdiziminde cümle ögelerinden bazıları mansûb
hâlde bulunur. Burada bizim inceleme konumuz olan mansûb kelimeler; mastar, ism-i fâ‘il ve ism-i
mef‘ûl çeşitlerinden oluşmaktadır. Bu kelimeler cümle içinde mef‘ul çeşitlerinden birisi, temyiz
veya hâl gibi sözdizimsel görevleri aldıkları zaman mansûb olurlar. Yani Arapçada “hükmen” diye
bir kelime yoktur; ancak hüküm kelimesi cümle içinde mansûb olması gerektiğinde “hükmen” diye
söylenir. Türkçe, kelimenin cümle içindeki bu hâlini alıp dondurarak söz varlığına zarf anlamlı bir
kelime katmıştır. Bu hususu Kur’ân-ı kerim’den şu ayet-i kerîmeyle örneklendirebiliriz:
ِ
“أحسن ِمن هللا ُحكْماً؟
ومن
خ
ْم اجلاهلية يبغون؟ خ
َ ”أف ُحك
خ
“Onlar câhiliye hükmünü mü istiyorlar? Hüküm bakımından Allahtan daha iyi kimdir?”
(Kur’ân, Mâide sûresi, 5/50).
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Birinci hüküm kelimesi, mef‘ûlün bih olarak; ikinci hüküm kelimesi, temyiz olarak mansûb
gelmiştir (Mahmûd Sâfî, 1995: III, 375). Türkçeye mansûb olarak geçen kelimelerin cümle içinde
mef‘ûlün lieclihi, mef‘ûlün mutlak veya temyîz anlamında kullanılan kelimeler olduğu
görülmektedir. “Hâlen” ve “hâlâ” kelimeleri, zaman bildiren “mef‘ûlün fîh” olarak
değerlendirilebilir. Bu durumu Arapça sentaksın Türkçeye morfolojik etkisi ve katkısı olarak
görmek mümkündür.
İncelediğimiz köklerden mansûb hâlde kalıplaşmış kelimeler şunlardır:
cem'an, devren, hakikaten, hâlen, hamilen, hassaten, hukuken, hükmen, hürmeten, idareten,
mahsuben, mahsusen, muhtemelen, nazaran, örfen, salimen, tedviren, zahiren.
H. İsm-i Zaman ve Mekân
İncelediğimiz köklerden Türkçeye geçen kelimeler arasında ism-i zaman ve mekân
kalıbında kelimeler de tespit ettik. Arapçada “mef‘al”, “mef‘il”, “mef‘ale”, “mef‘ile” vezinlerinde,
fiilin yeri veya zamanını gösteren kelimeler türetilir (Çörtü, 1997: 496). Mezîd fiillerde ism-i
mef‘ûl kalıbı, ism-i zaman ve mekân anlamını da taşır.
mahkeme :خح خك خم ← خُْم خك خمة
İsm-i zaman ve mekân kalıbındaki diğer kelimeler:
makam, manzara, mazhar, medar, memleket, mevlit.
İ. Diğer Kalıplar
Yukarıda tanıttığımız kalıpların dışında birkaç sıfat kalıbı ve birkaç tane de terkip halinde
öbekleşmiş yapı tespit edilmiştir.
Sıfatlar “fa‘îl” ve “fe‘al” vezinlerinde sıfatı müşebbehe kalıplarıdır:
fa‘îl: hakîm, nazir, selim; müenneslik te’si ile: hakikat, nazire; fe‘al: hakem.
Terkipler: hasbelkader, hasbetenlillâh, hasbıhâl, hasbinallah, sellemehüsselâm.
Örnek olarak bir tanesini incelendiğinde:
sellemehüsselâm :السالخم
َّ +  خه+  خسلَّ خم:السالخم
َّ خسلَّ خمهخ
Fiil + zamir + isim olmak üzere üç kelimeyle kurulmuş bir cümle yapısı olduğu
görülmektedir. Türkçe bu cümleyi de dondurarak zarf anlamında bir kelime olarak sözlüğe
katmıştır.
Arapçada iki – üç kelimeden oluşan bu yapılar, Türkçe söz varlığına tek kelime olarak
katılmıştır.
V. Sonuç
Yaptığımız incelemede Türkçe söz varlığı içinde en çok kelime üreten yirmi Arapça kök
tespit edilmiştir. Tespit edilen yirmi kökten her birinin 23 ile 15 arasında kelime türettiği
görülmüştür. Yirmi kökten toplam 350 civarında Arapçaya ait morfolojik kalıp Türkçe söz
varlığına katılmıştır. Bu kelimelerin bir kısmı herkes tarafından bilinemeyecek özellikte, ancak
sözlüklerde bulunan, gerektiğinde anlamı öğrenilebilecek kelimelerdir. Fakat; âlem, alim, cami,
cemaat, evlât, hak, hakem, hakikat, hakim, haram, havale, hekim, hesap, hikmet, hukuk, hükûmet,
hürmet, ırz, idare, ihale, ikamet, ilim, irfan, İslam, kıble, kıyamet, mahkeme, makam, marifet,
melaike, melek, memleket, muamele, muhasebe, müdür, mülk, mülkiyet, nazar, örf, selâm, talimat,
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teamül, tezahürat, …vb. kelimeler, toplumdaki herkesin çok kullandığı yönetim, toplumsal, dinî ve
ticarî hayatın vazgeçilmez kelimeleri olarak Türkçe söz varlığı içinde yerini almaktadır. Bu
kelimelerin Türkçe içinde böyle sağlam yer bulup kullanım sıklığına sahip olması, Türkçe konuşan
insanlar tarafından tamamen benimsendiğini göstermektedir. Hatta bu kökler temel söz varlığı gibi,
Türkçe içinde çekirdek kelimelerin özelliğini göstermektedir.
Arapçanın pek çok mastar kalıbının Türkçe fiiller yardımıyla fiile dönüştüğü, Arapça
cümle içindeki yapıların oradan alınarak Türkçede müstakil bir kelimeye dönüştüğü, hatta Arapça
terkiplerden oluşan yapıların Türkçeye tek kelime olarak geçtiği görülmektedir. Bu durum,
Türkçenin yabancı dillerden kelimeleri Türkçeleştirme gücünü ve canlılığını göstermektedir.
Arapça kelime çeşitleri olarak baktığımızda inceleme konusu yaptığımız yirmi kökten
mastar, ism-i fâ‘il, çoğul kalıpları, ism-i mef‘ûl, ism-i menûb, yapma mastarlar, ism-i zaman ve
mekân, bazı sıfat kalıpları olmak üzere sekiz kelime çeşidinin Türkçeye geçtiği görülmektedir.
Mezid bablardan tef‘îl, mufa‘ale, if‘âl, tefa‘‘ul, ifti‘âl, istif‘âl, tefâ‘ul olmak üzere yedi babın
mastarı bulunmaktadır. Bu bablar Arapçanın en işlek türetim bablarıdır. Bu ve benzeri incelemeler,
Anadili Türkçe olan bir Arapça öğrencisine kendi bildiği kelimelerle Arapça morfolojiyi genel
olarak kavrama imkânı sağlayacağını göstermektedir. Bu imkân da öğrencinin morfoloji
öğrenmesinde başarıyı artırıcı bir rol oynayacaktır. Bu tür incelemeler sonucu ortaya konulacak
çalışmalar, hem Türkçede kullanılan kelime kalıplarını daha iyi öğrenmeyi sağlayacak hem de
Arapça öğrenmek isteyen anadili Türkçe olan insanları cesaretlendirecektir.
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