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Özet: Arapçada prensipte türemiş kelimelerin kök.ilnü teşkil eden mastarın, kendine 
has bazı hususiyederi vardır. Bu nedenle Arapçanın mastar yapısı, dilbilimcilerin 
dikkatini çekmiş ve üzerinde bir takım ihtilaflar ortaya çıkmıştır. Ona ait bazı 
vezinlerin sema! (Arap lardan duymaya bağlı olması) diğer bir kısmının da kendisinden 
iştikak kuralları çerçevesinde ortaya çıkması bu ilitilatların temelini teşkil etmiştir. 
Arapçada mastarın sarf ilmine göre iştikakını ele alırken, gramerde arnil ve mamul 
bakımından ve belağarta ise cümle içerisindeki edebi inceliğini konu edinmiştir. 

.Anahtar Kelimeler: Fiil, masta:, iştikak, sart: nahiv, Basra, KOfe, ekol, sema', kıyas. 

Abstract: In Arabic the verbal nonn that derives from the root of the word has some 
special featur~s. That's why the infitıitive structure of Arabic attracted attention of 
linguists, and it caused disputes arrıong them. Same of the poetry's being colloquial 
and the other's derivation rules consists the foundation of these disputes. While 
considering the derİvation of the infinitive in Arabic, we dealt on the literary delicacy 
of it in the senten ce in view ofreason and product. 

Key Words: Verb, infinitive, derivation, morphology, grammar, echo!, hearing, 
comparisi on. 

GİRİŞ 

Arap dilinde mastarın önemli bir yeri vardır. Bunun yanında sarf 
ekolleri mastar hakkında değişik görüşler serdetmişlerdir. Her ekolün 
kendine göre bazı iddiaları ve savunmaları bulunmaktadır. Basra ekolüne 
göre fiili yapıya sahip olan her kelimenin bir mastardan tUremiş olması 
gerekı-nektedir. Küfe ekolüne göre ise mastarın kendisi mazi fıilden 
türemiştir. Basralılara göre fiille mastar karşılaştırıldığında, mastar asıl, fiil 
tali konumdadır. Buna göre mastar mazi fiiliıı, mazi muzari'in ve muzari de 
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emrin kaynağı olarak tasnif edilmektedir1
• Kfifelilere göre ise, ikisi 

karşılaştırıldığında fıil asıl, mastar da talidir. Her iki ekolün de kendilerine 
özgü bazı delilleri vardır. Burada kısaca mastar ve fıilin mahiyetinden 
bahsedeceğiz. 

Mastar 

Sarf ekallerinin delillerini zikretıneden önce, mastarın anlamını 
açıklamak daha uygun olacaktır. Mastarın sözcük anlamı: İsm-i mekan :Ji.
..uc Y,':/1 "Emir ondan çıktı." anlamında gelmektedir. Basralıların ekolüne 
göre, mastarın sözcük anlamı, deveterin çıktığı yer için kullanmak.iadır. 
Kfifelilere göre ise, meful anlamında olup ~ vezninden gelen bir kalıptır. 
Bu sözısük anlamından yola çıkarak; Basralılar, fıilin mastardan türediği 
iddiasında bulunmuşlardır. Kufeliler ise, mastann fıilden türediğini iddia 
etmişlerdiÇ. Istılah anlamı ise; Zamanla irtibatı alınayan ve soyut bir 
anlama delalet eden sözcük türüdiir. Sarfçılara göre fıille mastar arasında 
ilmi iştikak ilişkisi vardır. Basralılar, bu ilişkiyi; mastann kendi kalıbını terk 
edip yeni bir ,kalıba sahip olınasıyla açıklarken, Kfifeliler Ise; fıilin, kendi 
yapısını terk edip yeni bir yapıya sahip alınası şeklinde açıklamışlardır. 
Böylece meydana gelen bu sarfi değişime ilm! iştikak denilir. Çüııkü söz 
konusu iştikakın tanımı; iki kelime arasında mana ve harf bakımından bir 
münasebet olup, onlardan birini asıl, diğerini de tali olarak kabul etınektir3 . 

Sarfi iştikaka gelince; bir kelimenin diğer bir kelimeden kalıpsal 
olarak türemesi demektir4

• Yani muzari fıilin ınazi fıilden türemesi, mazinin 
açık bir şekilde muzariden önce meydana gelıniş olınasıdır. Halbuki mastar 
ile fiil-i mazi arasında böyle bir ilişki bulunma.'11aktadır. Dolayısıyla mastar 
ile fıil arasındaki iştikak, ilmi iştikak, diğerleri arasındaki iştikak ise sarfı 
iştikaktır. 

Kiifeliler, iştikak hakkında kendi iddialarına şöyle delil getirmeye 
çalışmışlardır: 

Fiil, mastarın arnili olduğuna göre, fıil asıl, mastar ise talidir. Onlara 
göre asıi olan talide amel edebilir. Bunun aksi olan, talinin asılda amel 
etmesi mümkün değildir. Örneğin; ~y..::. t:.;;_;..:.. cümlesinde fıil, söz konusu 
mastarda amel edip, onu kendine mefulü mutlak yapmıştır. Zira onlara göre 
amil olan bir kelime mamul olan kelimeden önce var olmuştur. Varlığı daha 
önce olan bir kelime, asıl olarak nitelenir. Diğeri ise tali konumuna geçer. 
Bizce onların ileri sürdükleri bu delil, fazla tutarlı değildir. Zira her hangi bir 
kelimenin asıllığı ve taliliği birisinin amil diğerinin mamul alınası ile ispat 

1 Atiyye, Cotci Şahin, Sullemu '1-Lisan fi 's-Sarji ve 'n-Nahvi ve 'i-Beyan, Dilnı 'r-Reyhfuı, 
Beyrfıt, trs. s.35. . 

2 es-Saban, Muhammed b. Ali, Haşiyetu 's-Saban, Dilru'I-Kutubi'l-İimiyye, Beyrfıt, 1997, 
c, 1, s. 336; Esmer, Raci, el-Mu 'cem, s. ,372; Atiyye, Suflemu '1-Lisan, s. 35 .. 
Berde'i, Sadullah, Hadiiifal 'd-Dekfiik. Isınet Matbaası Istanbul, 1969, s. 288. 

4 Berde'i, Hadaik, s. 288. 
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edilemez. Çünkü ism-i failin müştaklığında hiç bir şüphe yoktUr. Bununla 
birlikte ism-i fail, normal bir isimde amel etmektedir5

• Örneğin; ~j Y.J\.:..Q ~ 
ıy.c cümlesinde ism-i fail amil ve nonnal isim de mamuldür. Bundan dolayı 
amil olan asıl, mamul olan talidir hükmüne varmak mümkün değildir. 

Basralılara göre mastar fıilin temeldir. Konuyla ilgili ileri sürdükleri 
deliller ise şunlardır: 

1-Mastann asıl olması demek, ondan tiireyen fıilin, onun anlamını 
taşımasının yanı sıra, başka anlamları da taşımasının tabi olması demektir. 
Örneğin; fıil mastarın fer'idir. Ancak aynı zamanda fıil, zaman ve nisbet 
manalarma da sahiptir. 

2- Fiildeki kalıpsal çekim özelliği, onun tali, mastarında asıl olduğuna 
delalet etmektedir. Çünkü fazlalıklar, tali yapısında olan kelimelerde olabilir. 
Örneğin; bir yüzüğün maddesi gümüş olarak düşünülürse; o zaman tali olan 
yüzük, asıl olan gümüşten daha fazla bir niteliğe sahip olmuştur6• 

3-Mastar ile fiil arasında olan ilişki iştikak ilişkisidir. Bu ilişkinin 
mahiyeti, iki kelimenin harf sayısı ve düzenlerinin aynı olduğunu görerek, 
onların anlamlarının da aynı olduğunu bildikten sonra, fijl olan kelimeyi 
isme götiirüp ona göre anlamlandırmaktır. Böylelikle birincisi merdud, 
diğeri merdud-u ileyh olarak ortaya çıkar. Sonuç olara.~ merdud, müştak ve 
merdudu ileyh de müştak minh olan kelimelerdir'. 

Konuyla ilgili her iki ekolün savunduğu görüşleri anlattıktan sonra, 
bizim görebildiğimiz Basra ekolünü teyit eden bazı deliller şunlardır: 

lviastar aynı zamanda camit olan isimler bölümünde yer alırken, fıil 
kendine has olan fıil bölümünde yer almaktadır. 

İsınin varlığı, fıillin varlığından öncedir. Dolayısıyla mastarın varlığı, 
fıilin varlığından öncedir. 

Tabi niteliğine sahip olan istiarenin uygulaması yapıldığında, önce 
teşbih ve istiare fiilin mastarında başlar. Onun vasıtasıyla fiile geçer8

. 

Dolayısıyla bu durum fiilin tali, mastar ise asıl olduğuna delalet eder. 
A Bu iddiayı Kur'an'daki şu ayetle ~ekiştirebiliriz. Allah (c.c.), Hz. 
Adem'e ilk öğrettiği şey isimler olmuştur. Buradan yola çıkarak mastarın 
isim J:ıölümünden olup fıilin ise, kendine has bir bölüm olduğuna göre, isim 
mastardan önce meydana gelmiştir. 

Allah (c.c.)'ın isimlerinde bu hususta deliller görülmektedir. Şöyle ki; 
'Allah'? zati bir isimdir. Geriye kalan diğer isimler ise, fiillerden türeyen 

5 Enbari, Abdurrahman Ebu'l-Berekat, Esrarı1 '1-Arab~>ye (thk., Fahir Salih), Dfuu'l-Cil, 
Beyrfıt, I ~95, s. 163-164; Esmer, Ract, el-Mu 'ce mü 'l-lvlufassal fi-İlmi '1-Sarfi Dfuu'l
Kutubri-Ilıniyye, 1997, Beyrfıt, s. 142. 

6 Enbari, Abdurrahman Ebu'l-Berekat, Esrarü '1-Arabiyye (thk., Fahir Salih), Dfuu'I-Cil, 
Beyrut, 1995, s. 161-163; Berde'i, Hadaik, s. 287. 

7 Enbari, Esrara, s. 161-163; Berde'i, Hadaik, s. 288; Esmer, Rad el-Mu'cem, s. 141-142. 
8 Akkari, İn'am Fevval, el-M'cemu '1-Mufassal fi-Wılmi'l-Belağe, Dfuu Kutubi'l-İimiyye, 

Bevrut, 1996. s. 96-97.1 
9 Bakara, 2/35: 
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isimlerdir. Bu isiınierin tamamı 'Allah' ismine sıfat olmaktadır. Aksini 
düşünmek söz konusu değildir. Bilindiği gibi, sıfatın varlığı mevsufun 
varlığından sonradır. Böylece isim, fiilden önce var olmuş denilebilir. 

Fiilierin tümü, kıyasla bilinmektedir. Halbuki mastarlarda, vezinlerin 
büyük· bir çoğunluğu semai, az bir kısmı ise kıyasi olarak kullanımda 
yerlerini almaktadır. Sema' ve kıyası karşılaştırdığımızda sernain kıyastan 
önce var olması gerekmektedir. Çünkü kıyasın meydana gelmesi için daha 
önce başka bir varlığın olması söz konusudur. Dikkat edildiğinde sema'dan 
önce başka bir varlık bulunmamal1:adır. Dolayısıyla mastar fiilden önce 
meydana gelmiştir. Bundan ötürü, mastar asıl, fıil tali durumdadır. 

Türeyen isimler, ism-i fail ve ism-i meful gibi, anlamsal ve kalıpsal 
bazı deliliere dayanmaktadır. Mastarın fiili, maziden türemiş olduğu şeklinde 
iddiada, gi.mel olarak böyle bir kalıpsal yapıya rastlanılmamaktadır. Fakat 
fiilin mastardan türernesine bakıldığında, böyle bir ilişki söz konusudur. Zira 
bütün fiil-i mazilerin gelişi kurallara bağlı olarak vezinleri belidir. Böylece 
fıilin mastardan türemesi iddiası yerinde görülmektedir. 

Mastar, lafzi itibar ile l5:elimenin isim bölümünde yer almakta ve 
isimde kullanıla,n birçok görevi üstlenebilmektedir. Örneğin; özne, nesne, 
temyiz vs. Kalıp olarak kullanımııida ise, fıilde esas olan vezinsel kullanıma 
da sahiptir. Fakat vezinsel açı, müştak sıfatına sahip olan kelime türünde 
daha çok bulunmaktadır. Böylece mastar, bir açıdan hakiki bir isim formatını 
taşırken, diğer tarafta fiille bir yakınlaşma içerisindedir. Zira fiil gibi çekim 
ve vezinsel niteliğe sahip olmasının yanında fıilin yaptığı arneli de tam 
olmasa bile yapabilmektedir. · · 

Fiil 

.Sözcük olarak eylem anlamına gelen fıil, 10 sarfçıların ıstılahına göre, 
hudus ve zaman anlamı banndıran kelime türüne,9enilmektedir11

• Buna göre 
nıastar ile fıil arasında umum ve husus ilişkisi vardır. Çünkü fıil olarak gelen 
her kelime aynı zamanda mastar anlamını da taşımış olmaktadır. Fakat bir 
kelime mastar olarak geldiğinde tam olarak fıil anlamını taşıması söz konusu 
değildir. Zira mastar, fiil kalılıında kullanılan bir kelimede anlarnın sadece 
ikide bir olan hudus manasını verebilir. Ama bir kelime mastar şeklinde 
kullanıldığında, fıildeki aynı zaman diliminde bulunması gereken 
anlamlanndan sadece bir tanesini barındırır. Böylece anlam açısından küçük 
olan mastar, kendisinden daha kapsayıcı ve büyük olan fıilde yer alabilir. Şu 
halde fiil, mastarla sadece bir açıdan birliktelik sağlamaktadır. Fiil, hem 
hudus, hem de zaman anlamlarını kendi sözcüğünde kapsarken, mastar ise 
kendi sözcüğünde sadece hudus anlamını barındırmaktadır. · 

10 İbn Manzfır, Lisanü '1-Arab, Dilru İhyai't-Turasi'l-Arabi, Beyrut, trs., c. lO, s. 292. 
11 et-Tehanevi, Muhammed b. Ali b. Ali b.Mubammed, Keşşafiı lsti/ahati'l-Fımıin, Dilru'l

Kutubi'l-İlmiyye, Beyrfit, 2006, c. 3, s. 460;Esmer, Raci, el-Mu 'cem, s. 307. 
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Diğer bir bakış açısı ise şöyledir: Bir fıil, içerdiği anlamlara göre 
ayrışmaya tabi tutulduğunda, zaman anlamı vezinsel oiduğu için ayırt etmek 
mümkün olmazken, mastar açısı olan hudus ayrı bir kelime şeklinde 
görülebilir. Çünkü fıilde zamana delalet eden vezin kısmı, nitelik gibi soyut 
bir kısımdır. O halde ayrışma esnasında söz konusu kelimenin ortadan 
ayırırcasına iki anlamını birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Zira 
mastara delalet eden söz konusu kelimenin somut tarafıdır. Zamana delalet 
eden tarafı ise hareke veya yapısıdır. Dolayısıyla fıilin ayrışmasından sonra 
zamanla ilgili herhangi bir şey bulmak mümkün değildir. 

Mastar, Basra ekolünde kabul edildiği gibi müştakların esasını 
oluşturur. Türerne niteliğine sahip olan fıil ve isiınierin belli bir mastara 
bağlanmaları gerekmektedir. Bazen fiilierin normal bir isimden türemiş 
olduğu görülse de, örneğin; 0.ılJI :;:,. ;, '!.,ı "Çamur taşl<7Ştl. " anlamında gelen 
bu altılı fıil, taş anlamında gelen __r...:ı. kelimesinden tliremiştir. Bu da söz 
konusu kuralı fazla etkilememektedir12

• 

Aynı şekilde bir mastarın mastar olarak kabul edilmesi için 
kendisinden türeyen bazı kelimelerin olması gerekmektedir. Bu bağlamda 
mastara bakıldığında, mastar ve müştakın/türeyenin varlığı birbirine bağlıdır. 
Zira mastara bu adın verilmesi nedeni, başka kelimelerin kendisinden 
türemesinde kaynak görevi yapmasındandır. Müştak ise, başka bir kelimeden 
türediği için bu isme sahip olmuştur. Buna göre mastar ile müştak arasında 
tedayüf3 ilişkisi vardır. Onların varlığı beraberce meydana gelmiştir. Zira 
mast~r olmadan müştakın meydana gelmesi mümh.iin olmadığı gibi, 
müştak.ın olması da mastarın olmasına bağlıdır. 

Yukarıda aktardığımız gibi Basralılara göre mastar sözcüğü, ism-i 
. mekan olup başka bir kelimenin v~ o1-nasına kaynaklık yapan bir terimdir. 
Kı1fe .ekolü ise, bu kelimenin ism-i meful anlamında olup, başkasından 
alınan ve türeyen demek olduğu görüşündedir. Bu iki görüşü 
karşılaştırdığunızda Basra ekolünün görüşü, kabule daha şayandır. Çünkü 
mastar kelimesinden, doğrudan kendi formatının ifade ettiği arılaını almak, 
aynı kelimeyi tevil ederek başka bir anlamı almaktan daha iyi ve mantıklıdır. 
Zira kelimelerde asıl. olan, hazf ve takdir olmaksızın verdiği anlam daha 
uygundur. Mastarda bu anlam direkt algılanırken, onun ism-i meful anlamına 
tevil edilerek dalaylı olarak söz konusu anlamı vermektedir. Böylece 
mastarın sözcük anlamıyla kalıpsal anlamı arasında bir bağlantı varlığını 
kabul ederek mastarın asıllığının kabul edilmesi daha uygun olur. 

I. SARF İLMİNDE MASTAR 

12 Hasan, Abbas, en-Nalıvıı'l-Vafi, Daru'l-Me'arif, Beyrfit, trs., 15. bi!5kı, c. 3, s. 184. 
13 Tedayüf: iki varlığın meydana gelişi birbirlerine bağlı olmasıdır. Omeğin; babalık 

niteliği evlat niteliğini, evlat niteliği ise babalık niteliğini ortaya koymaktadır. 
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Mastar: Soyut bir anlama delalet eden ve zamanla herhangi bir alakası 
olmayan, kendi fiilinin harflerini lafZı veya takdiri olarak kapsayan kelimeye 
denilir14

• Örneğin;~ (J.ı"'.E '~~birinci fiilin hem mastan, hem de kendisi 
aynı harfiere sahip iken, ikinci fiilde yer alan harflerden bir tanesi (1) 
mastarda takdiri olarak varlığını sürdüımektedir. Çünkü bu mastarın aslı, 
('ı'~) olarak bilinmektedir. Aslında var olan (1), (ı,?) 'ye kalbolup, hafif 
okunınası için hazf olmuş veya mastardaki düşen harfin yerine başka bir harf 
getirilmiştir. Örneğin; (;j fiilinin mastan olan ~ kelimesi gibi, fiilde 
bulunan ve masta.rda hazf olan (.J) 'ın yerine (ô) gelmiştir. 

Lügatçilere göre mastar olarak meşhur olan kavram on beş tane isme 
sahip iken, Sarfçılara göre ism-i'mastar, sina'! mastar, sarili mastar, asli 
mastar, mastar-ı mimi, mastar-ı bina merre, mastar-ı bine nev', muevvel 
mastar ve ism-i ına'na mastarı şekline dokuz ayrı kısma sahiptir1

;. Bunların 
tamamı aşağıda tanım ve örnekleri ile zikredilecektir. 

A. Mastar Çeşitleıi 

Sema'i ve Kıyasi Açıdan Mastar 

Sema 'i Mastar 

Sema': Fesahatine güvenilir kişilerin sözünden alınan değişmez 
mastar türüdür. Bu da Kur'an, Hz. Peygamberin hadisleri, onun 
gönderilmesinden önceki dönemden başlayarak dilde bozulmalar meydana 
gelene kadar Arapların şiir ve nesir şeklinde ortaya koydukları edebi 
sözlerdir16

• Bunlar da aşağıdaki şu üç kategoride ele alınabilir: 
Sema'ın temelinde yer alan Kur'an kıratları, Suyı1tiye göre; ahad veya 

şaz olsun, Kur'an'ın bütün kıraatleri mütevatir olup, Arap dilinde kaynak 
olarak kullanabilinmek.1edir17

• r. 

Peygamberin hadisleri ile istişhad etmek, bu konuda birçok ihtilaf olsa 
da, bazı hadislerin, dil kaynağı olarak getirildiği görülmüştür. 

Cahiliye döneminde ortaya konulan eserler semaidir. Arapların 
cahiliye döneminden hicri ikinci yüz yılın yarısına kadar ortaya koydukları 

14 Sibeveyhi, el-Kitab, Dfuu'l-Kutubi'l-İlıniyye, Beyrfıt, 1999, c.l, s. 68; İbn Usffır, Ali, 
Şerlıu Cumelli 'z-Zeccacf, Dfuu' 1-Marife, Beyrfıt, trs., c. ı, s.l5; es-Saban, H aş iye. c. ı, 
s.336_; Ebu '1-Beka, Muhibbuddin, Abdullah b.Hüseyn el-Abkeri, el-Lubbab fi-Ile/i '1-Binai 
ve '/-!'rab, Dfuu'l-Fikr, Dıınaşk_ 1995, c. ı, s.260; Esmer, Raci, el-Mu'cem, s. 372; 
Mutraci, Muhammed.fi 's-Sarji ve Tatbikatilıi, Dfuu'n-Nehdeti'l-Arabi, Beyrfıt, 2000, 
s.ı45. 

is Esmer, Racl, el-Mu'cem, s. 372. 
16 Suyfıti, Abdurrahman b. Ebi Bekir b. Muhammed, el-Müzlıir fi-Ulılmi '1-Luğeti ve 

Enva 'ilıa (thk., Muhammed Abdurrahim), Daru'l-Fikr, Beyrfıt, 2005, 118-119; Hindavi, 
Hasan, .Meniihicü '1-Sarjiyyfne fi'l-Asri 's-Siilisi ve 'r-Riibif'l-Hicri, Dfuu'l-Kaleın, Dımaşk, 
ı989, s. 91. 

17 Suyfıti, el-Miizlıir, 102-103; PJndavl, }vfeniilıic, s. 92. 
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şiir ve nesrin hepsini sema'ın kaynağı olarak kabul edilmektedirler. 
Sa'leb'in, Asma'i'den rivayet ettiğine göre sema'ın, temel kaynağı kabul 
edilen cahiliye eserl~ridir. Bu sözlerin başlanırcı net olarak bilinmemesine 
rağmen, Herme oğlu Ihrahim'le son bulmuştur . 

Buna göre sema' da zamansal bir sınırlama yapılmıştır. Bunun 
arkasında yatan neden, hicri ikinci yüzyılın yarısına kadarki zaman diliminde 
doğal Arapçanın sağlam bir şekilde rivayet edilmemesidir. Daha sonra 
değişik dillere mensup insanlar, Müslüman oldular. Dolayısıyla dilde bir 
hayli ihtilat oldu. Bu ihti!aflarla doğru ve yanlışın birbirine karıştırılmaması 
iÇin bu şekilde ölçüler koyularak var olan dil koruma altına alınmıştır. 

Kıyasi Mastar 

Kıyasın sözlük anlamı; bir şeyi bir benzerinin ölçüsüyle ortaya 
koymaktır. Dilcilerin ıstılahına göre ise; talinin hükmünü aslın hükmü gibi 
takdir etmektir19

• Mehdi el-Mahzümiye göre ise; bilinmeyeni bilinene, 
işitilmeyeni işitilene ve !Bördüğü bilinmeyen tabirleri dağarcığında daha önce 
yerleşene hamletmektir- . Sarfçılar kıyas kavramının kapsadığı anlamı bu 
şekilde değişik tabirlerle dile getirseler de, temelde anlamın aynı olduğu 
görülmektedir. 

Yapısal Açıdan Mastar 

Mastarın vezninin belirlen..ınesi için iki ana ölçü bulunmaktadır: 
Kıyasa dayanan mastar lar: Bunlar rubai, humasi ve sudasi harf esasına 

dayanan fiilierin mastarları oiarak gelmektedir. Örneğin; dörtlü fiilierin 
mastarları: ,:i,1'"\t. ·~ ·~Y..~ t:.l:.fij şeklinde gelirken, beşli fiilierin 
mastarları da; 1~1+1 .ıp d)j,.::..l ,t.e,~ı ,t.e,~ı şeklinde gelmektedir. Altılı 
fiilierin mastan ise, ı:;ı~ı .t:.4Jj:..l ' 1~1)::..1 .ı:;1~1 ,UC':·,ı}?: 1 ,~\~1 altı 
kalıp şeklinde gelmektedir. Bu mastarlar, büyük bir çoğunlukla kaide ve 
kurallı gelmekle birlikte, nadiren de olsa semai olarak gelenler de vardır. 

Semai mastarlar: Bunlar genelde üçlü fıllerde gelmekiedir. Bunların 
tek düze şeklinde gelmeleri için belli bir kaide ve kural yoktur. Ancak bu 
gibi mastarların belli bazı vezinleri vardır. Bu vezinler, ya işitilmeyle ya da 
sözlükleri araştırma şekliyle bilinebilir. 

Üçlü mastarların bir kısmı kıyasa dayanıyor olsa da bunlardaki kıyas, 
özel ve dar kapsamlıdır. Çünkii söz konusu mastarlar, içerdiği bazı vezin ve 
anlamlara dayanarak oluşabilmekiedir. 

~ üçlü ve geçişli olan fiilin mastarıdır. Buna benzer birkaç mastar 
vardır. Görüldüğü gibi, mastarın bu vezinde gelmesi için, üçlü fiilierin 

18 Hindavl, Meniilıic, s.l67. 
19 HindilVi, Menti/ıic, s. 241. 
20 Hindav1, lvfenii/ıica, s. 241-242. 
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birinci babından gelmesi ve aynı zamanda fiilinin geçişli olma şartı vardır. 
Örneğin: ljy- Iy ,ı~-~ d~l- ~~gibi fiilierde gelmiştir. Söz konusu 
şartlara bakılınca onlar da yerindedir. 
~ kıyasi bir mastar olabilmesi için, öncelikle geçişsiz, üçlü ve 

dördüncü bab ın vezninde gelmesi gerekmektedir. Örneğin: -~ ,6.:)- c.) 
4j- ~j ,;!; ;,!: formatında gelmektedir.,. 

ü;.9, üçlü fiillerin ikinci babındaki geçişsiz fiillerin mastarının kıyasi 
versiyonudur. ~.}:_;- (!>'_; d~~- ~ .... ,G..,_,l;.- ~ şeklinde gelmeh.'tedir. 
Burada dikkati çeken bir konu da örnek verilen bu fiillerin hepsinin insanın 
bedeninde yer almasıdır. 

üt.d, hastalık anlamlı kelimelerde gelmektedir. ,ı.:;.ıs~- iıSJ ,y~- (J...;..ı 
~~~- t~ mastarlan belli bir vezinde geldikleri görülmektedir. 

~. imtina' a delalet eden bir mastar olarak bilinmektedir. -~ ~~t.:l- ı,ş-:~1 
blj;ı- Jy.:; ıı:_,ÜJ şeklinde geldiği açık bir şekilde görülmektedir. 
~ mastan, genel olarak sese delalet eden fiillerin mastarı şeklinde 

gelmektedir. l___r.ı.jj- yj '~-~ ·~-~ şeklinde gelmiştir. 
~ genel olarak bu veznin, hareketliliğe delalet eden fiilierde 

geliyor. ll')l_ı.:;ı.- J4. ,t.ı\!_,1:.- ul.b ,t.ıl.,ılc- ~ mastarların aynı hareket niteliğine 
sahip olup aynı v:ezinde gelmiştir.· 

4.1~, meslek ve sanat anlamını taşıyan fiilierin mastan olarak 
bilinmektedir. S).;-~- y:j ,.:i.:!IS...-~ ,:i..c.\_;j. t__;j kalılıında gelmiştir. 

4.1;_9 ,4,1W vezinleri, üçlü beşinci babın mastarları olarak 
gelmeh.'tedirler. 4.91_);. -·u_);. ,.t:.,~- ~ ,4..:_,.......- y:...ı- bu mastarların aynı 
şekilde soyut bazı niteliklerin anlamını ifade etınektedir21 • 

Böylelikle üçlü fiilierin kıyasa bağlı mastarları, her birinin kendine ait 
şartlarta gelmesi mümkündür. Bunların dışında kalan üçlü tii11erin mastarlan 
ise sema'a dayanmaktadır. 

Daha önce de dörtlü, beşli ve altılı fiilierin mastarlannın vezinleri 
kıyasa bağlı olduğunu söylemiştik. Ancak bunlann/içerisinden sema'a dayah 
mastarların çok az olduğunu ifade etıniştik. 

Bu fiilierin mastarlan, genelde fiili mazının veznını 
anımsamaktadırlar. Ancak mastarda zorunlu olarak meydana gelen düşüş ve 
harf değişimleri, bazen mazi vezninden uzak olarak görülebilse de, kuralla 
bağlı oiarak yapılacak değişim uygulamalarıyla asıl veznin ne olduğu ortaya 
çıkartabilmektedir. 

Söz konusu mastarlart, nerede ne şekilde gelirse gelsin, bunların 
kurallarını bilen kişi için, başka bir kelimeden ayırt etmesi kolaydır. 
Örneğin; L.l.fil - r.fil mastarının kalıbı ve veZı.ıi bellidir. Bilinmesi için 
herhangi bir çalıaya gerek yoktur. Fakat asıl itibari ile aynı vezinde olup da 
görünürde farklilık arz eden bazı mastarlan bilebilmek için belli bazı kaide 
ve kuralları bilmenin gerekliliği yanında birlih.'te, onların söz konusu 

21 Racihi, Abdu, et-Tatbiku 's-Sarfi, Dfuu'n-Nahdati'l-Arabi, 2004, Beyriıt, s. 66-67; Esmer, 
Raci, el-Mu 'cem, s. 373-374. 
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mastariara uygulamasının bilinmesi de gereklilik arz etmektedir. Biliııdiği 
üzere 4.:4-!- ı..,.ıl;ı..l mastarı, yukarda geçen dörtlü fiilin mastarının veznindendir. 
Fakat görünürde saıf ilminin vezin ölçülerine göre aynı vezne sahip değildir. 
Dolayısıyla bu şekilde değişikliğe maruz kalan kelimelerin bilinmesi için 
bazı kaide ve kurallara ihtiyaç vardır. Söz konusu kurallan bilmeyen birine, 
bu vezin ile yukarıdaki vezin farklı görülebilmektedir. Ama buna dair kaide 
ve kurallara aşina olan kişi için bu mastarla yukarda geçen mastarın vt:zni 
aynıdır. Kurallar çerçevesinde yapılacak uygulamalar ile bu ortaya konabilir. 
Örnek olarak ~4-! mastarının aslı \.,.ıl_r.o.) şeklindedir. _, harekesini öncesinde 
yer alan e:: 'e verilmiştir. Böylece .J, 1 'e dönüşmüştür. Bundan ötürü iki sakin 
bir araya gelerek bir ağırlık meydana getirmiştir. Oluşan ağırlığı kaldınnak 
için _, hazf edilmiştir. Nitekim hazftan ötürü kelimede meydana gelen 
noksanlığı gidermek için giden elifin yerine ;; getirilmiştir. Böylece bu 
kelimenin vezni, kullanışta olan bir mastarın veznine uygun gelerek daha 
önce meydana gelen belirsizlik ortadan kalkmıştır. 

Kuralları değişik olsa da, bu durumda olan birçok kelime vardır. 
Bunların bilinmesi için aynı veya benzer bazı sarf kuralları uygulamakla 
gerçek veznin ne olduğu meydana çıkar. Bu iki mastar çeşidinin ayrı yapısal 
nitelikte gelmelerinin nedenine bakıldığında, bir kısmında kesinlikle 
ziyadelik veya benzer bir yapı bulunmaktadır. Diğerinde ise, fazialık 
bulunmamaktadır. Fiil ve isimde bir kelimenin harf sayısı en az üç olmalıdır. 
O halde kelimelerin asıl ve en eski yapısı üçlü olarak düşünülmektedir. Bir 
dilin gelişmesi ve ilerlemesi ihtiyaca binaen yapıldığına göre, anlaşılan odur 
ki eski dönemlerde dilin çok fazla gelişmesine ihtiyaç olmamıştır. 

Bilindiği gibi, Arapçada kelime; isim, fiil ve haıf olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Her kısmın kendine has harf sayısı bulunmaktadır. Fazlalıklar 
sadecı;: isim ve fiillerde söz konusudur. Her üçli.ini.in de belli bir anlamı 
vardır. Fazlahğın manasından anlaşıldığı gibi, temel bir anlamdan sonra, 
kelimenin var olan harflerinin üzerine, yerine göre belli bazı hart1er 
fazlalaştınlır. Daha sonra belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde dilin 
gelişmesinin üzerine söz konusu isimde fiilden olan bazı üçlü kelimelerin 
üzerine harfler eklenerek yapılmıştır. Çünkü sarfta ~jl) t..s_,y,..ıı ~~\) t:JS 
~~~ veya ~k.JI c.ll:ıj ~ J.lJ ....a_,y:JI c.ll:ıj "Bir kelimede ne kadar half 
fazlalığına gidilirse, ona göre manada da fazlalık oluşur." kuralı geçerlidir. 
Bu kaidenin mezid ve mülhak fiillerin mastariarında bariz bir şekilde 
uygulandığı görülmektedir. 

İbn Cinni'ye göre söz konusu fazlalık ikiye ayrılmak-tadır: 
Asılların yerine geçen mezit fiil ve mastarları, Örneğin: 1.,.,\_fi)- f'_fil fiil 

ve mastarları, asıl dörtlü fıil derecesindedir.22 Çünkü bu fıilin ve mastann 
vezni asıl dörtlü olan 4-l.?.l - e;:.?.l fiil ve mastarın vezninde gelmektedirler. 
Dolayısıyla 1.,.,\_fi)- f'_fil kelimelerinin fazla bir harfin varlığına rağmen, sarfta 

22 İbn Cinni, Ebu'l-Feth Osman, el-Hasais, Dıtru'l-Kutubi'l-İlmiyye, (thk., Abdülhamid 
Hindav1), Beyrflt, 2002, c. 2, s. !53-154. 
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vezin ölçüsünün öneminin fazlalığından ötürü, söz konusu ziyade harf, asıl 
gibi değerlendirilmiştir. 

2- Gerçek olan üçlü veya dörtlü asıllann üzerinde ziyade olan fiil ve 
mastarlandır. Bunlar da dört a..rtı bir, dört artı iki, üç artı iki ve üç artı üç olan 
fiilierde meydana gelen ziyadelik şeklidir13 • Örneğin: -<!~ı ,ı.c.w.;..ı. F-' 
Lol.:;...i y.-1. r.ı-1 y.-1 '4-~- (!Y'-.ı:i '4--1~1. 

Bu bağlamda söylenebilir ki dilde ilk kelinıler semai olarak 
oluşmuşlardır. Ve söz konusu kelimelerin oluşması ani bir şekilde olmuştur. 
Daha önce bu kelimeler için herhangi bir hazır!Lk yapılmamıştır. Dolayısıyla 
söz konusu kelimeler ani bir şekilde24 meydana gelen eylemleri 
bildirmektedir. 

Kelimenin gelişim süreci, böyle. başladıktan sonra, söz konusu asıl 
kelimede olacak mana değişikliğinden dolayı, kelimenin üzerine anlamın 
ifade edilmesine uygun şekilde bazı harfler ilave edilmiştir. Böylelikle 
kelin1elerle anlamlar arsında belli bir ilişki olduğu belirlenmektedir. Söz 
konusu iiişkinin varlığının nedeni ihtiyaçtır. İhtiyaç meydana geldikten sonra 
fazlalığa gidildiğine göre, o zaman lafızia mana arasında olU;şan alaka, lafzın 
mana için kullaJ1ıldığını göstermektedir. Bu alaka da sebebiyet ve 
müsebbebiyettir. Dolayısıyla lafız,-mana için şekillenmiş olmaktadır. 

Kıyasın dörtlü ve daha fazla olan mastar ve fiilierinde yer aldığı 
belirtilmişti. Üçlü fiillerin mastariarında ise bütün harfler asıl oldukları için, 
kıyar.ın belli bazı şart ve durumlar dışında fazla geçerli olmadığını 
söylemiştik. Dolayısıyla dörtlü fıi!lerin mastarları ikiye aynlmaktadır: 

Her dört harfi asıl olan mücerret dörtlü vezni: örneğin, ,4 y....ı - (!Y'-..ı 
l;ı.ly....ı 

25 
Üç asıl ile bir zaide harf şeklinde gelen dörtlüler: Örneğin, Lol_fi)- ro _fil 

Bu esasa göre değerlendirme yapılırsa, dörtlü mezidler kıyasa tabi 
olınalıdırlar. Miicerret dörtlünUn ise semai r_kurala bağlı olması 
gerekmeh.1:edir. Fakat dörtlü fiillerdeki durum, tam olarak farklılık arz 
etmektedir. Bizce buradaki kıyasın, her iki kısımda geçerli olmasının nedeni, 
ikisinin de mezid dörtlü olmasıdır. Zira bize göre miicerret dörtlü olarak 
bilinen fıillin asıl çıkışı üçlüdiir. Çünkü bu nitelikte olan dörtlü tiilin, vezni 
aynıdır. Ancak bunlann mülhak olarak isimlendirilen altı babı daha vardı?6 • 
Aralarında pek fark ta yok gibidir. Fakat söz konusu altı baba mülhak 
denilmesi, bu veznin asıl ile mezid arasında gidip gelinmesine neden 
olmuştur. Böylelikle mücerret dörtlünün mastannın geliş kurallannda diğer 
dörtlülere katılması, aslında birlikte olduğuna delalet etmektedir. 

23 İbn Cinnl. el-Hasais, c. 2, s. 153-154. 
24 Hindavi, Abdlllhami d Ahmed Yusuf, el-İ 'c azi! ·ı-Sarfiyyü fi '!-Kur 'ii ni '!-Kerim, el

Mektebtü'l-Asri, Beyrfıt, 2002, s.36. 
25 

_ Racibi, Abdu, Tatbik, s. 29-31. 
26 Racibi, Abdu, Tatbik, s. 29. 
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Bunun diğer bir delili ise, dörtlü vezne uygun bazı kelimelerin 
uyarlamasıdır. Bunların sarf ilminde ayrı bir yeri vardır. Bu yapıyla iki veya 
daha fazla kelimeden naht yöntemi ile bazı mastarlar oluşturulmaktadır. 
Örneğin: .dı .l.o.:ı..ll cümlesinden ~fiili yontulmuştuı.27. Dolayısıyla bu çeşit 
dörtlü, temelde üçlü olarak kullanılmıştır. Ancak sonradan ortaya çıkan 
ihtiyaçtan dolayı eklemeler olmuştur. Fakat bunların çok eski olduğu için, 
ulaştıkları veznin üzerinde sabit kalmış ve asıl olarak kabul edilmişledir. 
Böylece mücerret dörtlü olarak bilinen fiil türü ve mastarı, mezid fiilierin 
bölümünde yer alarak onlarda uygulanan kıyas yöntemi, onda da 
ku Ilanılın ı ştır. 

Mastarın Değişik Açılardan Taksimi 

Mastann birkaç açıdan bölünmesi mümkündür: 
Fiilierin mastarları harf sayısı açısından üç, dört, beş ve altı harfli 

fiilierin mastarları diye dört kısma ayrılmaktadır. Örneğin: - e::::ft d~- y..:ı.i 
t:;..ı_;:..:ı....,ı_ c;:_;:..:ı....ıı ,\.c.l...ü;..l- F' ,b.,ı_):i şeklinde gelmektedirler .. 

Mastar, sema' ve kıyas açısından ikiye ayrılmaktadır. 
Sernal mastar: Araplardan işitilme yoluyla günümüze kadar gelen ve 

yapısında kaide ve kuralların etkin olmadığı mastar türüdür. Bu mastar 
çeşidi, üçlü bablarda gelmektedir. Örneğin ,4.:\.:iS - y:iS geçen üçlü fiilierin 
mastarları başta olmak üzere birkaç bölüme ayTılmaktadır. 

Kıyasl mastar: Bunların dörtlü beşli ve altılı fiilierin mastarları olarak 
bilinmektedir. Ayrıca sarfçdar bazı üçlü fiilierin mastariarını belli bazı 
şartlara bağlı olarak kıyas! mastarların kapsanıma almışlardır. Yukarıda bu 
konu hakkında açıklama yapılmıştır. 

Mastar açık olup olmama açısından ikiye bölünmektedir: 
Sarih mastar. Söz konusu mastar kelime ve yapısal olarak mastar 

olduğunu gösteren mastar türüne denilmektedir. Örneğin: - l".fil ~~- ~ 
L.4-i->""l - ~->""\ d~l;:i - ~l;:i ,L.I.fi! mastarları açık olarak mastar oluşları, 
görülmektedir. 

b -:Müevvel mastar. L§.fzl yapısına bakıldığında fiil veya isim 
cümlelerin yapısında görülmektedir. Ancak üzerinde taşıdığı edatla mastar 
kalıbına dökülmüştür. Dolayısıyla kelime lafti açıdan mastar fonnatında 
olmasa da, anlam olarak mastardır. Örneğin: ır-SJ ~ lyo~ wl ır!lc. ı;illl ~ve 
benzerleri ıiı.üevvel mastarlardır. Çünkü bu mastarlar, miifret bir kelimenin 
yerine geldikleıinde, o kelimenin irap konumu ne ise, onun yerine 
girmektedir. 

Şekil açısından mastarların aşağıda gelen kısırnlara bölündüğiinü 
söylemek yerinde olur: 

27 Racihl, Abdu, Tatbik, s. 30. 
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Asıl Mastar; soyut bir anlama delalet edip, mimle başlamayan, 'ya' ile 
bitmeyen mastar çeşididir. Örneğin, ~ '~ 

Sinai Mastar; Şeddeli bir 'ya' ile gelen, ondan sonra bitişik bir 'ta' ile 
biten (.Y) ve bu lafzın delalet ettiği bütün sıfat ve delilleri taşıyalıilen mastar 
türüdür. Örneğin: ~\.c. ı:i.;ılb.J ,~wı. 

Mimli Mastar; zaide bir 'mim' ile başlayan, sonunda 'ta' ve şeddeli 
'ya' bulunmayan mastar türüdür. Örneğin,(!~ ıio'i'::· 'f'-_p:,r. ıı:§Y. ~~ 
görüldüğü gibi, üçlü fıllerden şartsız olarak J;.r.ı vezninde gelirken, dörtlü, 
beşli ve altılı fiilierde de mimli mastar, ism-i meful, ism-i zaman ve ism-i 
mekan vezninde gelmeliedir. Aralarındaki fark, ancak cümlenin içerdiği 
mana ve akış içinde anlaşılabilmektedir. 

Bina Merre Mastarı; hudusa ve bir defa meydana geldiğine delalet 
eden mastar-çeşididir. Örneğin: W,;;~ ı~_). 

Heyet Mastarı; fıilin hudusuna delalet edip çeşit ve sıfatını açıklayan 
mastar türüdür. Bu da .l.ı..ı'l'l ~ ~ cümlesinde gelen ~ mastan gibidir. 
Bu mastarın birçok ismi bulunmab..iadır. Nev'i mastar, heyet mastarı, ism-i 
hey'et, ism-i darb, fı'let ve .fıilin parçası gibi, değişik isimlere farklı 
değerlendirmelerden dolayı olmuştur. 

İsm-i mastar; fıilin kurallarına uygun gelerneyen ve mastarın lafzına 
benzeyen kelime türüdür. Mastar, fıilde var olan anlamlardan sadece hudusu 
almaktadır. İsm-i mastar ise mastar lafzının görünümünü vermektedir. 
Örneğin ~ - ~~ bu fıilin mastarı geçtiği şekilde gelmediği bilinen bir 
gerçektir. Bu fıilin mastarı, ~\ şeklinde gelmesi gerekirdi. Geçen iki 
kelime arasında var olan lafzi farkın dışında, ikinci kelime soyut yıkanma 
olayına delalet ederken, birinci ise, söz konusu olayın kendisine delalet 
etmeliedir. . 

İsm-i mastarın normalde amel yapması mümkündür. Ama özel isim 
şekline girmişse an1el yapması söz konusu değildir. Çünkü mastarın amel 
yapmasındaki asıl neden, onda var olan hudus anlamıdır. Özel isim 
kapsamına girerse, o zaman amel edemez. 

Alimler, ism-i mastar hakkında değişik görüşlere sahiptirler. Bazıları 
yukarda söz konusu olan tanımı yapıp bu kapsama giren kelimeleri ism-i 
mastar olarak görmüşlerdir. Diğer bir kısmı ise, mimli mastan da onun 
kısmında görmüşlerdir.28 Bunlar, amel yapan ism-i mastar için şu şiiri örnek 
vermişlerdir. 29~.J 1--:~ i::ıl r-fol Onlara göre 1--:~ mimli mastar olarak 
ism-i mastardır. Failine izafe edilmiş ve ondan sonra gelen ~.J kelimesi, 
onun mefulü oimuştur. Dolayısıylamastar, amel etmiştir. 

Şayet ism-i mastar, özel isim ve mimli mastar dışında bir kelime 
ohırsa, Basralılara göre kesinlikle amel edemez. Kllfe ve Bağdatlllara göre 

28 İbn Hişılm, Cemaluddin Abdullah, Evdeh '1-Mesa/ik İla Elfiyeti İbn Malik, el-Mektebetü'l
Asıi, 1996, Beyrut, c. 3, s. 187. 

29 İbn Hişılm, Evdeh, c. 3, s. 187. 
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de, amel eder. Bizce Basralıların iddiası daha geçerlidir.30 Çünkü ism-i 
mastar, kendi amil kuvvetine dayanarak amel etseydi, o zaman arneli normal 
olarak görülürdü. Aina o, normal mastarla olan ilişkisinden ötürü amel 
yapmak istemektedir. Bilindiği gibi normal mastar, fıille olan ortak hudus 
anlarnindan dolayı amel eder. İsm-i mastarda böyle bir ilişki olmadığına 
göre, amel yapması söz konusu değildir. Mimli mastara gelince, zaten onu 
ism-i mastar kısmında görenler az bir kesimdir. 

B. Mastar ve Fiil Arasındaki Farklılıklar 

Genel olarak mastar ile fiil, hudusa delalet ettikleri için aynı çatı altına 
girmektedirler. Birbirlerinden ayrıldığı nokta ise, mastarda zamansal anlamın 
bulunması, fıilde ise bulunmamasıdır. Arnca mastar, kelimenin isim 
bölümüne girdiği için fiilden ayrılmaktadır.3 Aralarında bulunan diğer bazı 
farklılıklar ise şunlardır: 

Fiil şartsız amel yapabilirken, mastann amel yapması şartlara bağlıdır. 
Mastar, kelimenin isim kısmında yer alırken, fiil kendi başına bir 

kelime çeşididir. 
Fiil her zaman kaide ve kurala bağlı olarak cümle içinde hareke 

alırken, diğer bir ifade ile fıilde kıyas kanumı geçerli iken, mastarların bir 
bölümünde sema' kanunu geçerlidir. Yani Araplardan nasıl işitilmişse o 
şekilde kullamlma zorunluluğun olmasıdır. 

Fiil kendi faili ile her zaman cümle olarak gelirken, mastar kendi faili 
ile a.'lcak isim tamlaması konuml.ındadır. 

Fiil, cümle içerisinde devamlı yüklem görevini üstlenirken, mastar, 
yüklem olarak geldiği gibi, özne ve .nesne de gelebilmektedir. 

Bir fiil için değişik mastarlar gelebilirken, bir mastar için tek bir fiil 
gelmektedir. 

ll. GRAMER İLMİNDE MASTAR 

A. Amil Olarak Gelen Mastar 

Fiilin, isimde amel yaparak kendine fail ve meful alması, onun 
açısında asli bir görevdir. Failsiz bir fiilin varlığı düşünmek söz konusu 
olamaz. Dolayısıyla fiilin arnelini yapan isimler, fıilin anlamını taşımasından 
ileri gelmektedir. Bu bağlamda fiilin anlamını taşıyan isimler fıilin yaptığı 
arneli yapabilirler. 

Mastar, iki ayrı şekilde fiilin arnelini yapabilir: 

30 İbn Hişfun, Evde/ı, c. 3, s. 188. 
31 Racihi, Abdu, Tatbik, s. 66. 



222 Dr. Mustafa KIRKIZ 

Mas~ar, fıilin aynı harfler~e ~.ahiP_?ld~~~ ve hudusa d~l~let ~ttiği için, 
onun ame!ıne benzer amel yapar-. Ornegın; -~ ~ 0"Ull .üıl e::. ':l_,l 

Mastar, fiile naib olarak geldiği cümlelerde onun yerine amel 
etmekiedir. Örneğin; (:;...yJ\ 1~ 

Mastar, kendi başına amel yapan bir amil değildir. O, ancak fıille olan 
benzerliğinden dolayı amel yapabilir. Dolayısıyla mastar, kendi fiilinin 
arnelini yapabilmesi için aşağıda gelen şu şartları taşıması gerekmektedir: 

Kendi lafzına uygun bir fıilin mastan olarak gelip aynı zamanda hudus 
anlamını taşıması, örneğin: ~ve rlfi) gibi 

Amel etmesi için tasgir kalılıında gelmemesi, 
Merreye delalet eden (c) ile gelmemesi, ömeğin: u\..:_;....<> 0.fi.!_;....<> 

Arnelden önce kendisine herhangi bir tabiin gelmemesi, 
Mastarın amel etmesi için ikili veya çoğul formatında gelmemesi, 

çünkü mastann bu formatla isme yakınlığı pekişir. Fiille olan yakınlığı 
zedelenir. 

Onun yerine, fıilin {Lı) ve~a (<)) ile gelebilmesi.34 Örneğin: Jlıl ~ ':J_,lJ 
yerine ~ 01 gelebilınektedir. 3 ~~ ~ ~.,SI.:i..:i yerine. ~~ .Jjl.:i..:i L..S 
gelmiştir. 

Bu son şartın da bazı şartları vardır. Mastarın bunları yerine 
getirmeden ariıel yapması mümkün değildir; 

Mastar -:ıl ve t.. ile gelen fıille aynı konumdadır. Genel bir şart 
değildir. Ancak söz konusu mastardan hudus kastedilip, hal zamanı 
kastedilirse, o zaman söz konusu fıil ~ile beraber onun yerine geçebilir. Bu 
durumda .JI 'in fıille gelmesi zordur. Ama mastardan budusun mazi veya 
müstakbelde meydana gelmiş veya gelecek anlamına getirilirse, o zamanda 
fıil ,:ıl ile onun yerine gelebilir. Dolayısıyla bu şartın kendine göre şartları 
olduğu ortadadır36• 

Şekil olarak mastarın gireceği konuma bakıldığında, ancak üç ayrı 
surette gelince aınel yapabilmekiedir. ;_ 

Mastar muzaf şeklinde gelir. 
Mastar Jl ile gelir. 
Her ikisinden soyut olarak gelir. 
Bunlardan en çok kullanılan ınuzaf olarak gelen mastar kalıbıdır. 

Bunun farklı beş kısmı vardır: 
Kendi failine izafe olup daha sorıra mefulü gelir. Örneğin; ~ı ts::. 'i_,l 

37 • ., -. - Wl 
~~(.}" 

32 el-Hudari, Muhammed, Haşiyetu '1-Hudari ala Şerlıi b. AJ...il, İntişarat-i İstiklal, Tahran, 
33 1926, c. 2, s. 21-22. 

Bakara, 2/251. 
:: İbn Hişiim, Şarlı-u Şuzuri'z-Zelıeb, DiL-u'l-Fikr, Beyrfıt, 1994, s. 502-503. 
" Rum, 30/28. 
36 İbn Hişfun, Evde/ı, c. 3. s. 180-181. 
37 Bakara, 2/251. . 
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Kendi mefulüne izafe edilir, faili daha sonra gelir. Fakat bu şekilde 
gelmesi az olarak görülmeh.iedir. ~ 4.;!11 t_U:..:lı..ıl ::;.. ~~ [..;. ki, burada 
mastar/[..;., mefule/~1 izafe edilmiş ve faili::;.. sonra gelmiştir. 

Mastar failine izafe edilip daha sonra meful gelmemektedir. ui.S t...,_; 

~IY.I ~l.ll.:i.uıl ki, mastar~l.ll.:i.uıl kendi faili olan &1..>!1 izafe edilmiştir. Meful/~.J 
hazf olmuştur38 . Mastar, kendi mefulüne izafe edilir ve faili de hazf olur. 
Örneğin; ~~ ;.tC~ U,. 0~'ıll ~~ 'ıl 39 bu ayette, mastar kendi ·mefulüne izafe 
edilmiştir. Faili hazf edilmiştir. 

Mastar zarfa izafe edilip normal bir tiil gibi açık olarak kendi failinde 
ve mefulünde de amel ederek ötre ve üstün arnellerini yapar. Örneğin; ~J.,ı 
rA~WC. U.UJI ~~ r..s-; ).J:..:i.jl cümlesinde )l;:!.il mastan zarfa izafe ediimiştir. 
Fail ve mefulün her ikisi daha sonra gelmişlerdir40 • 

Jl ile gelen ve amel eden mastar çeşididir. Bu kısım mastar, 
diğerlerine nisbeten daha az gelmektedir. Öyle ki, sema'da az kullanılmıştır. 
Kıyasta ise bu mastarm kendi fiilinin arnelini yapması zayıf görülmektedir41

• 

Çünkü mastarın amel etmesi, onunla fiil arasındaki sıkı ilişki ve benzerlikten 
ileri gelmektedir. Mastarın Jl takısını almasıyla fiilden. uzaklaşıp i sm e 
yakııılaşır. Dolayısıyla fiille olan benzerlik ve yakınlığı biter. Onun yapacağı 
amel de düşer. 

Her ikisinden soyut olarak gelir. Bu çeşit mastar formatı, uygulamada 
fazla gelmese de, ancak kıyas1 olarak amel yapması daha fazladır. Zira 
mastar, ııekre şekliyle fıille olan yakuılığı daha fazla ve daha kuvvetlidir. 
Örneğin: ~ ~ ı.;":ı r-..s-; <} f.W.J _,1 42 ayetinde mastar olan f.W.! nekre gelmiş 
ve mefulü l4i:ı daha sonra üstünlü gelmiştir. Bu çeşit mastarın fiile daha 
yakın olmasından ötürü, amil mastar ile meful arasında birkaç kelime 
girmesine rağmen, amel yapmaktadır. Bu da, rnastarın arnel etme açısından 
konumu kuvvetli olduğuna delaiet etmektedir. Çünkü bu durum, arnilin 
yaptığı ameiin kuvvetli olup olmamsının bir belirtisi olarak görülebilir. 

B. Filline Naib Olarak Gelen Mastar 

Bilindiği gibi, mastar kendi fıline naip olarak gelir. Bu dummda 
mastar; fıilinin hak ettiği arneli de yapar. Bazılarına göre bu durumda arnel 
eden söz konusu mastarın fiilidir. Kendisi arnel edemez; zira aslın mümkün 
olduğu yerde -gerçi teville de olsa- tali amel yapmaz. Örneğin: ~Wl L:y.::. 43 

birinci görüşe göre, mastar kendi adına amel yapmıştır. Bunlara göre, naib 
olan kelime öneellikle görevi üstlenmekiedir. Zira başka konumlarda mastar, 

38 Tevbe, 9/1 I 4. 
39 Fussilet, 41/49. 
40 ed-Dalcr, Abdülğani, !'ılll 'cem u '1-Kavtiidi 'l-Arabi fi 'n-Nalıvi ve 's-Sary7, Darfı '!-Kalem, 

Dımışk, 1993, s. 353-354. 
41 ed-Dakr, Abdülğani, ıvfu 'ce mu '1-Kavtiid, s. 354. 
42 Beled, 90/14-15. 
43 ed-Dalcr, Abdiilğan1, Jfu 'cemu '1-Kaviiid, s. 355. 
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fiilin arnelini yapabilmektedir. İkinci görüşe göre ise, mastar sadece kendi 
fiilinin varlığını temsil etmektedir. Amel yapan fiilin kendisidir. Bunlara 
göre bir konuda naib olan bir kelime, geride kalan konularda onun yerini 
tutamaz. Bizce birinci görüş tercihe şayan bir görüştür. Çünkü mastarın 
nekre olarak gelmesi, görevi üstlenecek kadar kuwetlidir. Aynı zamanda 
mastar amel yaparsa, cümlede hazf ve takdire gerek kalmamaktadır. Aksi 
takdirde bir fiile ihtiyaç olur. 

Bazı alimiere göre mastar naib olarak direkt kendisi amel eder. Diğer 
bir kesime göre de, fiiline naib olarak geldiğine göre asıl olarak arneli fiil 
yapar. Kendisi ise, fiilin varlığına delalet ettiği gibi, onun arneline de delalet 
etmektedir. Örneğin, &-Wl 4~ bileşiminde birinci ekole göre mastar, fiiline 
naib olarak geldiği için doğrudan amel etmiştir. İkinci ekole göre de arneli 
fiil yapmış, mastar onun hem kendisi hem de amel varlığına delalet 
etmektedir. 

C. Mamul Olarak Gelen Mastar 

Mastann isim olarak mamul gelmesi diğer isimlerden fazla farklı 
değildir. Ancak daha önce de işaret ettiğimiz gibi, mastar hudus anlamını 
taşıdığı için, s9yut niteliğine sahiptir44

• Mübteda veya haber olara..'<: görev 
yaptığında haberi veya mübtedasmm onun gibi soyut olması gerekmektedir. 
Aynı şekilde mastar, normal bir şekilde sıfat ve hal olarak da 
gelmemektedirler. Zira bu konumlarda hem nitelik ve hem nitelik sahibinin 
olması gerekmektedir. Mastar kendi başına sadece nitelik anlamı 
vermektedir. O halde sıfat ve hal görevini üstlenemez. 

Mastarın mefulünün mutlak olarak cümlede yer alması, onun mamul 
olarak. özel bir göreve sahip olduğuna delalet etmesi demektir. Mefulü 
mutlak olarak irabı üç değişik şekilde gelmektedir45

• Fiilini tekit eden, onun 
çeşidini bildiren ve onun sayısını belirten bölümleridir. Örneğin mutlak 
mastarların çeşitleri sırasıyla : U!i:~ '1.::.4~ "~~ y~ '1.::.4~ 'Y~ t::J:~· 
şeklinde gelmektedirler. Mefulü mutlak isimli görevi, sadece mastar, mastar 
anlamında gelen kelimeler veya bir şekilde mastarla ilişkisi olan kelimeler 
bu görevi yapmaktadır. Diğer bir deyişle mastar gramatİkal başka görevleri, 
diğer isimlerle birlikte yaparken, bu şekilde meful olarak gelmesi kendisine 
ait bir özelliktir. 

m. BELAGAT İLMİNDE MASTAR 

isimler, somut ve soyut anlamlı olmak üzere ikiye a:yTılmaki:adır. İsim 
kısmından olan mastar, devamlı olarak soyut anlama sahip olması 

44 el-Hudari, Haşiyetıı'l-Hudari, c.l, s.184-185. 
45 Cfunl, Abdurrahman, Mu/la Cami, Salalı Bilici Kitapevi, trs., s. 91-92. 
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gerekmektedir46
• Çünkü mastar herhangi bir eylemin oluşu anlamına 

gelmektedir. Bilindiği üzere hadise ve eylem ne olursa olsun, soyutken onun 
eseri somut bir durum alabilmek1:edir. Dolayısıyla mastarın mübteda veya 
haber oluşu şartı, ikisinde de soyut anlama sahip olmalarıdır. Aksi takdirde 
sahip olduğu kullan1Ill hakkını terk etmiş olurlar. Böyle bir durumla karşı 
karşıya kalındığında, ya yanlış olarak değerlendirilir veya belağİ bir incelik 
aranır. Örneğin; ::;.....J ~~~ Ahmet Y ardımdır. Anlamında gelmesi ile normal 
olarak birisinin somut diğerinin de soyut olmasından dolayı yanlış olarak 
değerlendirilmektedir. Fakat edebi incelik göz önünde bulundurulunca, 
mübalağa söz konusudur. Dolayısıyla bu cümlenin öznesinin somut ve 
yükleınİnin de soyut olarak gelmesinde belağİ bir incelik söz konusudur. 

Diğer taraftan mastarın kendi fiiline iekit için geldiği de 
görülmektedir. Bu durumda gelen mastar fiilinin meydana gelişi dışında 
onun pekiştiritmiş olduğunu ve karşıdaki kişiye meydana gelen olayın 
ciddiyetini hatırlatmak'tadır. 

SONUÇ 

Arapçacia mastarın farklı bazı yapılara sahip olduğunu; yerine göre 
kıyas denilebilecek bir yapıdayken, bazen de semai olarak nitelendirHir. Bu 
da onun farklı bazı görüşlerle yorumlandığına sebebiyet vermiştir. Bunun 
yanında genelde sülasi mastarlarının semai bir yapıya sahip olduğu 
gözlenmiştir. Rubai, humasi ve sudasi fiilierin mastarları ise genel kabule 
göre kıyasla ortaya çıktıkları araŞtınlmıştır. 

Basra ve Küfe ekolleri arasında meydana gelen ihtilafın farklı bazı 
temellere dayandınldığı ve her ek<?lliin kendine has mantıklı bazı delilleri 
ortaya. konulmuştur. Küfeiiierin ısrarla iddia ettikleri; fiilin mastarcia amel 
yapmasından dolayı fiil asıl ve mastarın ondan türediği görüşünün yerinde 
olmadığını, ism-i failin normal isimlerde amel ettiği halde, yine de onun 
müştak ve tali durumdan kurtarmarlığını ortaya konulmuştur. 

Dilbilimcilerin lügate dayanan kaide ve klıralların büyük ekseriyetini 
Basra ve Küfe medreselerine dayandırması, onları sarf ve nahivde kaynak 
olarak göstermiştir. Bundan dolayı söz konusu bu iki ekolün mastar 
hakkında görüşlerinin ne olduğu ve nasıl bir mantığa sahip olduğunu 
karşılaştırmayla ortaya konulmuştur. Ayrıca mastarın sarf, nahiv ve belağat 
ilimlerine göre durumunu ele alarak verdiği anlamları ortaya konulmuştur. 
Ancak mastarın belağat ilmine göre fazla bir etkinliği olmadığı için, bazı 
incelikleri anlatılmıştır. 

Mastarın nahivde iki ayrı pozisyonda geldiği; birisinde amil olup, 
kendine mamul isterken, diğerinde ise başka bir arnile mamul olarak geldiği 
örneklerle verilmiştir. Aynı zaman bir mastarın değişik açılardan hem amil 
ve hem de mamul olarak gelmesi mümkün olduğu anlatılmıştır. 

46 Esıner, Racl, el-Mu'cem, s. 372 .. 
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