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VEZÝN
( �א��� )

Kýyamet gününde kullarýn 
iman ve amellerinin deðerlendirilmesi

anlamýnda Kur’an terimi
(bk. MÎZAN).

˜ ™

– —
VEZÝN
( �א��� )

Nazým sistemi;
kalýp ölçüsü anlamýnda terim.

˜ ™

Sözlükte “bir þeyi ölçmek, tartmak; öl-
çü, tartý, ölçek” anlamlarýndaki vezin (vezn)
terim olarak þark kültüründe þiir, müzik,
lugat ve sarf alanlarýnda kullanýlmakta-
dýr. Þiirde vezin, hecelerin ya da uzun ve
kýsa hecelerin belirli miktarlarda tekra-
rýna dayanan, müzikal ve fonetik âhengi
saðlayan kalýplar dizisidir. Þiiri nesirden
ayýran en önemli unsur vezindir. Müslü-
man milletlerin edebiyatlarýnda her þiir bu
kalýp ve ölçeklerin sýnýrlarý içinde nazme-
dilir. Vezin hece ve aruz vezni olmak üze-
re iki temel kategoriye ayrýlýr. Ýslâm ön-
cesi Türk þiirinde kullanýlan hece veznin-
de bir þiirin her mýsraý eþit sayýdaki he-
celerden meydana gelir. Ýslâm’dan sonra
Arap-Fars etkisiyle Türkçe’ye de geçen aruz
vezninde ise bir þiirin her beyti eþit mik-
tarda uzun ve kýsa hece içerir (bk. ARÛZ;
HECE VEZNÝ). Aruz vezninde hece sayýsý-
nýn eþit olmasý kâfi gelmemekte, uzun ve
kýsa hecelerin de belirli kalýplarla dengeli
bir þekilde tekrarlanmasý gerekmektedir.
Bu sebeple aruz vezni daha müzikal ve ar-
monik bir yapýya sahiptir. Þiirde aruz sis-
temine ait uzun ve kýsa hecelerin söyleniþ
aðýrlýðý veya hafifliði müzikte ritim (îka‘)
aðýrlýðý ya da hafifliði, sarf, nahiv ve lu-
gatta kelimedeki harekeli ve sakin harf
miktarýna baðlý þekilde kalýplardaki söy-
leniþ aðýrlýðý veya hafifliði önem taþýdýðýn-
dan vezin kelimesinin “tartmak” anlamý
terimleþmede esas alýnmýþtýr. Sarf, nahiv
ve lugatta vezin “sîga, kalýp” mânasýna ge-

lir. Veznin ritim anlamýnda kullandýðý mü-
zikte ise ritim türü olarak sakýl (aðýr) ve
aruz sisteminde vezin çeþidi olarak hafif
vezin teriminin tartýsal içeriðine yönelik-
tir. Söyleniþ aðýrlýðý ve hafifliði veznin tar-
týsal özelliðiyle ilgili olduðu gibi yine vez-
nin “mesafe ve zaman uzunluðunu ya da
kýsalýðýný tayin etme” anlamýnda ölçme,
ölçü, ölçek mânalarý da terimleþmede dik-
kate alýnmýþtýr. Çünkü söyleniþi aðýr ola-
nýn söyleniþ zamaný daha uzun, hafif ola-
nýn daha kýsa ve daha hýzlýdýr. Aruz vezin-
leri içinde bazý bahirlerin serî‘, münserih,
remel (hýzlý), bazýlarýnýn recez ve hezec
(yavaþ) adlarýný taþýmasý veznin bu mesafe
ve zamanla ilgili yanýný göstermektedir.

Arap þiirinde geçerli vezin sistemlerini
ilk tesbit eden âlim Halîl b. Ahmed vezin
anlamýnda “bahir” kelimesini kullanmýþ-
týr. Bu sebeple vezin kelimesinin aruz il-
mine Halîl b. Ahmed’den sonra girip te-
rimleþtiði tahmin edilmektedir. Ayrýca az
veya çok, uzun veya kýsa hece içermesine
baðlý olarak söyleniþ aðýrlýðý-hafifliði, seri-
liði ya da yavaþlýðý taþýyan, belli miktarlar-
da tekrar edilmesiyle aruz vezin sistem-
lerini oluþturan, bahirlerin yapý taþlarý ko-
numunda bulunan, “tef‘ile” veya “cüz” adý
verilen birimler için de vezin terimi kul-
lanýlmýþtýr. “Fâilün, fâilâtün, feûlün, müs-
tef‘ilün, mefâîlün, müfâaletün, mütefâi-
lün, mef‘ûlâtün” þeklinde Halîl’in tesbit et-
tiði sekiz tef‘ilenin belli miktarlarda tek-
rarýyla vezin sistemleri teþkil edilmiþtir.
Þiiri nesirden ayýran en belirleyici özellik
onun belli bir vezin düzeninin olmasýdýr.
Düz yazýnýn aksine þiiri meydana getiren
lafzî yapý müzikal bir armoni ve âhenge
sahiptir. Bu da lafzî yapýyý teþkil eden ha-
reke ve sükûnlarla uzun ve kýsa hecelerin
ölçülü ve dengeli biçimde birbirini izleme-
sine dayanýr. Bundan dolayý Ýbn Reþîk el-
Kayrevânî, sözün þiirselliðini belirleyen en
önemli rüknün vezin olduðunu, çünkü sö-
zün vezin sayesinde meydana gelen âhenk
vasýtasýyla kulaklara hoþ gelen, duygularý
harekete geçiren, ruhlara nüfuz eden ve
gönülleri coþturan bir nitelik kazandýðýný
söyler (el-£Umde, I, 268).

Þiir vezinleri uzun-kýsa, tumturaklý / sert-
yumuþak, aðýr-hafif ... þeklinde farklý yapý-
lara sahiptir. Þair bunlarýn içinden ele ala-
caðý temaya uygun olan vezni seçer. An-
cak Arap þiiriyle Arap þairlerinin gelene-
ðinde belirli temalara özgü belirli vezinle-
rin bulunduðu yolunda mutlak bir teamül
söz konusu deðildir. Þiirin temasý ile mü-
zikal vezni arasýndaki iliþkiyi araþtýranla-
rýn öncüsü kabul edilen ve Aristo’nun eser-
lerinden etkilenen Kartâcennî kadîm Yu-

siyer ve münþeatýna göre daha sadedir.
3. Münþeât. Veysî’nin hayatýna, yaþadýðý
döneme ve yakýn dostlarýna iliþkin bilgi-
lerle bazý mektup ve yazýlarýný içermekte-
dir (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
3330; Ýstanbul 1286). 4. Divan. Eserde
iki na‘t, yirmi yedi kaside, iki terkibibend,
bir terciibend, bir tesdîs, beþ tahmîs, alt-
mýþ altý gazel, yirmi beþ beyit ve yedi ký-
ta bulunmaktadýr. Eser üzerine Zehra Tos-
ka (Veysî: Divaný, Hayatý, Eserleri ve Ede-
bî Kiþiliði, 1985, ÝÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü) ve Fadýl Hoca (Veysî Divaný Tahlili,
2002, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) tara-
fýndan yüksek lisans tezi hazýrlanmýþtýr.
5. Merace’l-ba¼reyn fî ecvibe £alâ i£ti-
râ²âti’l-Cevherî. Æåmûsü’l-Mu¼î¹ adlý
sözlüðüyle tanýnan Fîrûzâbâdî’nin Øý¼â-
¼u’l-lu³a müellifi Cevherî’ye yönelttiði
eleþtirilere verilen cevaplardan meydana
gelmektedir. Veysî’nin birçok kaynaða baþ-
vurarak kaleme aldýðý bu tamamlanma-
mýþ Arapça eserin müellif nüshasý Râgýb
Paþa Kütüphanesi’ndedir (nr. 1415). Se-
dat Þensoy eser üzerine bir yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr (Veysî ve Eseri Merace’l-
Bahreyn’in Tahkiki, yüksek lisans tezi,
1995, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 6.
Düstûrü’l-amel. Þehâdetnâme adýyla da
bilinen eserde dinî konularla bazý menký-
belere yer verilmektedir (Beyazýt Devlet
Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 4043; Ýstan-
bul 1283). 7. Fütûh-ý Mýsr. Mýsýr’ýn fethi-
ne dair hacimli bir eser kaleme almaya
baþlayan Veysî eserini tamamlayamamýþ,
sadece Amr b. Âs’ýn Mýsýr’ý fethini anla-
tan kýsmý yazabilmiþtir (Süleymaniye Ktp.,
Âþir Efendi, nr. 900). 8. Gurretü’l-asr fî
tefsîri sûreti’l-Asr (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 3635). 9. ¥icviyye (Sü-
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2309).
Otuz iki beyitlik bu Farsça manzumenin
son beyti Türkçe’dir.
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lerde bazý deðiþiklikler yaptýklarý gibi bir-
takým yeni vezin kalýplarý da ortaya koy-
muþlardýr. I. (VII.) yüzyýldan itibaren özel-
likle Hicaz bölgesi þehirlerinde geliþen uy-
garlýðýn ve ulaþýlan refah düzeyinin sonu-
cunda eðlence ve müzik toplumun her ke-
simine yayýlmýþ, bunun etkisiyle müziðe el-
veriþli kýsa, þýk, hafif, mutantan vezinler-
de veya uzun vezinlerin tef‘ile sayýlarý ek-
siltilerek oluþturulan kýsa vezinlerde (mec-
zû, meþtûr, menhûk) yazýlmýþ þiirler ilgi
görmeye baþlamýþtýr. Bu eðilim önce ga-
zel þiirlerinde ortaya çýkmýþ, ardýndan di-
ðer temalarda da kendini göstermiþtir.
Hureymî, Emîn-Me’mûn arasýndaki ikti-
dar mücadelesinde harap olmuþ Baðdat
için kaleme aldýðý aðýr mersiyesini, o za-
manýn Baðdat halkýnýn zevkine uygun bi-
çimde hafif bir vezin olan münserih bah-
rinde yazmýþtýr.

Tek vezin ve tek kafiyeye dayalý klasik
kaside anlayýþýnýn kýrýlmasý, Emevî halife-
si ve þair Velîd b. Yezîd’e (ö. 126/744) ka-
dar uzanýr. Daha sonra çok vezinli, çok ka-
fiyeli þiirlere dair kadîm örnekler Beþþâr
b. Bürd, Ebû Nüvâs, Muhammed b. Ýbrâ-
him el-Fezârî, Rezîn el-Arûzî, Hasan b.
Sehl, Ali b. Cehm, Ebân b. Abdülhamîd el-
Lâhiký, Ebü’l-Atâhiye gibi þairlerce ortaya
konmuþtur. Bu tür þiirler müzdevic, dû-
beyt (rubâî / mesnevi), musammat, müveþ-
þah gibi adlarla anýlagelmiþtir. Sonradan
ortaya çýkan ve çoðu i‘rab kurallarýna uy-
mayan (melhûn), müveþþah, dûbeyt, silsi-
le, zecel, el-kân ve kân, kûmâ, mevâliyyâ
(maval), humâk, hicazî adlarýyla anýlan halk
þiiri türlerinin birçoðunda klasik kaside
formunun aksine birim beyit deðil mýsra-
dýr. Ayrýca Halîl b. Ahmed ile Ahfeþ el-Ev-
sat’ýn klasik þiirin vezinleri olarak tesbit
ettikleri on altý bahir dýþýnda kalan ve “ih-
mal edilmiþ bahirler” diye nitelendirilen on
kadar vezin Abbâsî dönemi þairlerince (mü-
velled / muhdes) kullanýlmýþtýr. Bunlar ta-
vîlin maklûbu müstatîl, medîdin maklûbu
mümted, remelin muharrefi müteveffer,
müctessin maklûbu mütteid, münserid ve
onun maklûbu muttarid ile vesîm, ma‘te-
med, ferîd, amîd adý verilen yeni vezin-
lerdir. XX. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren
Batý þiirinin etkisiyle Nâzîk Sâdýk el-Melâ-
ike, Bedr Þâkir es-Seyyâb gibi çaðdaþ þair-
lerin öncülüðünde tef‘ile þiiri, modern þi-
ir, serbest þiir, mutlak ve mürsel þiir gibi
isimlerle anýlan, mýsra birimine ve bir tek
tef‘ilenin her mýsrada farklý sayýda tekrarý
esasýna dayanan modern þiirler de vezin
esasýna dayanmaktadýr. Ayný esasa baðlý
eski ve yeni bu þiir türlerinden baþka mo-
dern zamanlarda ortaya çýkýp vezin ve ka-

fiye kayýtlarýndan tamamen uzaklaþmýþ,
nesre yakýn bir þiir türüne de “kaside nes-
riyye” denilmiþtir. XIX. yüzyýlýn son çeyre-
ðinden itibaren Stan Guyard, Gustav We-
il, el-Eb el-Ferensîsî gibi þarkiyatçýlarla el-
Eb Halîl Edde el-Yesûî, Ýbrâhim Enîs, Þük-
rî Ayyâd, Kemâl Ebû Dîb, Saîd Buhayrî,
Muhammed el-Ayyâþ gibi Arap yazarlarý
tarafýndan Arap þiiri için en uygun vezin
sistemlerinin tesbitiyle ilgili çalýþma ve
araþtýrmalar yapýlmýþ, ancak bu araþtýr-
malar þiirin lafzî yapýsýnýn analizine dayan-
dýðý, müzikal ve armonik yön ihmal edil-
diði için ikna edici neticelere ulaþamamýþ-
týr (Abdülhamîd Hamâm, XIII/36 [1989],
s. 235).

Ýslâm sonrasý Fars þiirinde de Arap ede-
biyatýndaki aruz vezni ve kafiye sistemi uy-
gulanmýþ, ancak Sâmânîler devrinde Arap
edebiyatýnýn etkisinden kurtularak þiirler
ortaya konulmuþ, XX. yüzyýlýn ilk yarýsýn-
da modern Ýran þiirinin kurucusu sayýlan
Nîmâ Yûþic’le birlikte klasik yaklaþýmdan
uzaklaþýlmýþ ve Batý edebiyatlarýnýn etki-
siyle aruz ve kafiyenin tamamen terke-
dildiði serbest þiirler yazýlmýþtýr (bk. ÞÝÝR
[Fars Edebiyatý]). Türk þiirinin aruz dýþýnda
hece ölçüsünü esas alan bir millî vezni
mevcuttur. Daha ziyade dörtlüklerle yazý-
lan þiirlerin her mýsraýndaki hecelerin eþit
sayýda düzenlenmesi esasýna dayanan bu
vezin en eski Türk þiirlerinden itibaren
yüzyýllarca kullanýlmýþ, Ýslâm etkisindeki
Türk edebiyatýnýn aruz veznini esas alma-
sý neticesinde “parmak hesabý” diye hafife
alýnsa da bilhassa halk þairleri ve tekke
þairleri tarafýndan günümüze kadar kulla-
nýlmýþtýr. Hece vezni uzun ünlüsü bulun-
mayan Türk dili için çok uygun olup daha
ziyade on bir, bazan yedi, sekiz, on dört
veya on beþ, nâdiren de on, on iki, on üç,
on altý heceden meydana gelen mýsrala-
rýn bir araya gelmesiyle oluþur. Aruz ölçü-
sünde olduðu gibi zengin bir âhenk ve
mûsiki içermez, bunun yerine heceler ara-
sýndaki belli duraklarla (altý-beþ veya dört-
dört-üç gibi) âhenk saðlanýr. Bu duraklar-
daki ince âhenk ancak usta þairler tara-
fýndan ve alýþkanlýklar sayesinde saðlana-
bilir. Aruz vezninde tef‘ileler oluþurken tak-
tî‘ gereði kelime ikiye bölünebilir, fakat
hecenin usta þairleri duraklarý kelime son-
larýna tertipledikleri için bu vezinde bir
sakillik söz konusu deðildir.

Gerek aruz sisteminde gerek lugat ve
sarf ilimlerinde yer alan vezin kalýplarý ilk
zamanlardan itibaren “��� ” kökünden tü-
retilmiþ yapay kelimelerden teþekkül et-
miþtir. Bu kalýplar “��� ”nin mücerredin-
den ya da mezîdlerinden türetildiði gibi

nan þairleri arasýnda böyle bir teamülün
bulunduðunu söyler (Minhâcü’l-büle³åß, s.
266). Ona göre þiir temalarý ciddi, aðýr
baþlý, oturaklý, þýk, zarif, kadri yüksek, la-
tif (mizahî), hor ve hakir diye farklýlýk gös-
terdiði gibi bunlarýn her birinin uygun ve-
zinlerle ifade edilmesi gerekir. Övünme
(fahr) temasýna aðýr baþlý vezinler, mizah,
yergi ve eðlence temasýna hafif vezinler
uygun düþer (a.g.e., a.y.). Nitekim Arap
þiirinde ister övgü ister yergi, gazel ve di-
ðer temalar olsun aðýr baþlý ve ince duygu-
lu þiirler daha çok aðýr ve uzun vezinler
olan tavîl, basît, kâmil, vâfir, hafîf vezin-
lerinde yazýlmýþtýr. Ebû Temmâm, Di‘bil ve
Ýbnü’r-Rûmî’nin bazý yergilerinde kýsa, ha-
fif ve tantanalý bir vezin olan müctes bah-
rini tercih etmeleri yerdikleri kimseleri þi-
irlerinin vezinleriyle de alaya alma amacý-
na yöneliktir. Ayrýca kýsa vezinlerde yazýl-
mýþ þiirler daha kolay ezberlendiði ve da-
ha fazla yayýldýðý için, yazdýðý þiirin ve özel-
likle yergi türünün insanlar arasýnda yay-
gýnlýðýný arttýrarak övdüðü veya yerdiði þah-
sý teþhir etmeyi amaçlayan þairler özellik-
le recez, remel, kâmil ve hafîf bahirlerinin
kýsalýk derecesine göre meczû, meþtûr ve
menhûk adý verilen kýsa ve hafif vezinle-
rini tercih etmiþlerdir.

Þair veznin tutsaðý konumundadýr, vez-
nin belirlediði sýnýr ve kalýp çerçevesinde
meramýný anlatmak zorundadýr. Ancak ke-
lime yapýlarý her zaman bu kalýplara uyum
saðlamadýðýndan veznin tef‘ilelerinde ba-
zý yapýsal deðiþim ve dönüþümler katý sý-
nýr ve kalýplara esneklik imkâný saðlamak-
tadýr. Bir bahrin tef‘ilelerinde uygulanan
bu deðiþim ve dönüþümler aruz âlimleri-
nin illet ve zihaf kurallarý adýný verdikleri
belli esaslara baðlanmýþtýr. Buna raðmen
þair veznin belirlediði sýnýr içinde kalmak-
ta kimi zaman sýkýntýlarla karþýlaþýr ve ba-
zý dil ve gramer kurallarýný çiðnemek zo-
runda kalýr. Þairlerin hangi durumlarda ne
gibi kurallarý çiðneyebilecekleri hususu “ez-
zarûrâtü’þ-þi‘riyye, ez-zarâirü’þ-þi‘riyye, el-
cevâzâtü’þ-þi‘riyye, mâ-yecûzü li’þ-þâir” gi-
bi baþlýklar taþýyan eser veya bölümlerde
belirli esaslara baðlanmýþtýr.

Kadîm Arap þiirini kapsayan baþlýca ve-
zin kalýplarýný Halîl b. Ahmed beþ aruz da-
iresine bölünen on beþ bahir þeklinde tes-
bit etmiþ, daha sonra onun öðrencisi Ah-
feþ el-Evsat buna bir bahir daha (mütedâ-
rek) eklemiþtir. Bu sabit kalýplar, þiirle ya-
kýn iliþki içindeki müzik zevkinin deðiþme-
sine ve uygarlýðýn geliþmesine paralel ola-
rak þairlerin deðiþen duygu ve düþüncele-
riyle yeni konu ve temalarý ifade etmede
yeterli görülmemiþ, þairler anýlan vezin-
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sarf ilminde fiilden türeyen isim cinsin-
den bütün kelimeler de “� !” kökünden
türetilen vezin kalýplarýyla belirtilir. Kök
veya türemiþ fiillerden türeyen etken ve
edilgen ortaçlar (müteaddî ve lâzým sýfatlar),
masdarlar, mimli masdar, nicelik ve nite-
lik masdarlarý, zaman, mekân ve alet
isimleri, küçültme ismi, aitlik ismi (ism-i
mensûb), üstünlük ismi (ism-i tafdîl), abar-
týlý etken ortaç (mübalaðalý ism-i fâil) ve sý-
fat-ý müþebbehe gibi isim soylu türler
ve bunlarýn çekim kalýplarý yine “� !”den
türetilmiþ vezinlerle gösterilir. Sözlükler-
de de isim olsun fiil olsun kelimenin kö-
künün, asýl ve ziyade harflerinin ne oldu-
ðu yine “� !” kökünden türetilmiþ vezin-
lerle belirlenmiþtir. Kelimenin verilen vez-
ni ayný zamanda hareke zaptýnýn da en ký-
sa belirlenmesi olduðundan bu hususa
sözlüklerde özel itina gösterilmiþtir; me-
selâ Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’i
bu hususa önem veren bir sözlüktür.
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Ýslâm devletlerinde
hükümdardan sonra gelen

en yetkili yönetici.
˜ ™

Vezîr kelimesinin kökeni hakkýnda fark-
lý görüþler ileri sürülmüþtür. Bazý araþtýr-
macýlar, vezirlik kurumunun Sâsânî dev-
let teþkilâtýndan alýndýðý görüþüne daya-
narak kelimenin Farsça’dan geldiðini ve

daha sonra Arapçalaþtýrýldýðýný söylemek-
te (ÝA, XIII, 309, 310), diðer bazýlarý ise ke-
limenin Araplar tarafýndan, vezirliðin ku-
rum olarak ortaya çýktýðý Abbâsîler döne-
minden önce de bilindiðini ve Arapça kö-
kenli olduðunu savunmaktadýr. Bunlar ve-
zirin Kur’ân-ý Kerîm’de (Tâhâ 20/29; el-Fur-
kan 25/35), hadislerde (Ebû Dâvûd, “Pa-
râc”, 4) ve birçok þiirde geçmesini, Hz. Ebû
Bekir, Muhtâr es-Sekafî, Ziyâd b. Ebîh gibi
þahsiyetlere vezir unvaný verilmesini delil
göstermektedir (Sourdel, s. 50 vd.; Goite-
in, s. 172-173, 194-196). Ayrýca erken dö-
nem Arapça sözlüklerde (Ezherî, IV, 3883;
Cevherî, s. 1136) ve kurumlar tarihi kay-
naklarýnda (Mâverdî, Æavânînü’l-vizâre, s.
61-62) kelime Arapça kökenli diye göste-
rilmektedir. Sözlüklerde vezir kelimesinin
“vezer” (sýðýnýlacak yer), “vizr” (aðýr yük,
günah) ve “ezr” (güç, kuvvet) kökünden tü-
rediði kaydedilmektedir.

Kurumun kökeniyle ilgili tartýþmalar da
söz konusudur. Araþtýrmacýlarýn büyük bir
kýsmý, hilâfetin Emevîler’den Abbâsîler’e
geçmesiyle birlikte devlet teþkilâtlanma-
sýnda Ýran etkisinin öne çýktýðýný dikkate
alarak bu kurumun Sâsânî kökenli oldu-
ðu konusunda birleþir. Goitein ise vezir-
liðin Arap kabile geleneðinin bir devamý
kabul edilebileceðini belirtir ve kurumun
Sâsânî kökenine dayandýðýný reddetmenin
bazý açýlardan Ýranî izler taþýmasý ihtima-
lini ortadan kaldýrmayacaðýný söyler (Stu-
dies in Islamic, s. 191-193). Goitein’in id-
diasýna benzer görüþler ileri sürmekle bir-
likte ilk Abbâsî vezirlerinin Ýran kökenli ol-
masýndan hareketle vezirlik kurumunun
Sâsânî etkisinde þekillendiðine daha faz-
la vurgu yapan Sourdel bunun Sâsânî ida-
re geleneðinin basit bir taklidi sayýlmadý-
ðýný ifade etmekte, dolayýsýyla Abbâsîler’in
ayný idarî ihtiyaçlara karþý benzer bir ku-
rumsal yapýyla çare bulma arayýþý olarak
deðerlendirilebileceðini yazmaktadýr (Le
vizirat, s. 59 vd.). Esasen tartýþma, Arap-
lar’ýn önceden beri bildikleri vezirle (yar-
dýmcý) Abbâsîler’de baþlayan kurumsal ya-
pýnýn temsilcisi konumundaki kâtip sýnýfýn-
dan gelen vezirin ayný olup olmadýðý nok-
tasýnda yoðunlaþmaktadýr. Abdülazîz ed-
Dûrî’nin, ilk Abbâsî veziri Ebû Seleme el-
Hallâl’in üstlendiði görevlerin son Emevî
kâtibi Abdülhamîd el-Kâtib’in görevlerine
benzediði ve Abbâsîler’in aslýnda yeni bir
kurum ihdas etmedikleri þeklindeki görü-
þü dikkat çekicidir. Mes‘ûdî’nin, Abbâsî-
ler’in kâtibi vezir diye adlandýrdýklarý yo-
lundaki ifadesinin (et-Tenbîh, s. 340) bu-
nu teyit ettiðini belirten Dûrî, Abbâsî ida-
rî yapýsýnýn temel unsurlarý arasýnda yer

dil bilimlerinde dörtlü ve beþli kök keli-
melerin kalýplarý, “��� ”nin “lâm”ý gere-
ði kadar tekrar edilerek meydana geti-
rilmiþtir. Dil bilimlerinde “��� ”den türe-
tilen kelimeler için vezin tabiri kullanýlýr,
hareke ve sükûn itibariyle bu vezin kalýp-
larýna eþdeðer olan kelimelere de
mevzûn denilir. Bazý kadîm sarf kitaplarý
ile muhtevasýnda sarf konularýnýn da
yer aldýðý eski nahiv kitaplarýnýn genellik-
le son kýsýmlarýnda “el-Mesâilü’l-avîsa” ve
“el-Mesâilü’l-müþkile” gibi baþlýklar altýn-
da çoðu yapay olan kelimelerle ilgili vezin
/ kalýp bulma alýþtýrmalarýna yer verilmiþ-
tir. Örnek olarak “��� ” fiilinin “���	א� ”
kalýbýndaki yapay vezni “��
א�� ”, bunun
“��� ” kökünde vezni “��א��� ”dir. Fiil ve-
zinlerine “bab” da denilen sarf ilminde
üçlü kök fiilin harfleri “" ،�# ،�$” esas
alýndýðýndan ilk harfine “fâü’l-fi‘l”, ikinci
harfine “‘aynü’l-fi‘l”, üçüncü harfine “lâ-
mü’l-fi‘l” adý verilir. Arap dilinde fiillerin
çoðunun ait bulunduðu üçlü kök fiiller
için mâzi ve muzâride aynü’l-fi‘lin hare-
kesine göre deðiþen altý vezin belirlen-
miþtir. Bunlar en çok kullanýlandan baþla-
mak üzere þu þekilde sýralanmýþtýr:

��� ��� ،���� ��� ،���� ���
��� ��� ،���� ��� ،���� ���

Son vezne dahil üçlü kök fiil sayýsý on
beþ-on altý kadardýr. Üçlü kök fiillerin (sü-
lâsî mücerred) kýrka varan masdar vezinle-
ri semâîdir. Bunlar için ekseriyet esas alý-
narak meslek / sanat ifade edenler “	�� �”
(ticaret, ziraat, kitâbet ...), hareket / dep-
renme bildirenler “���� ” (cereyan, heye-
can...), sese delâlet edenler “�%��” / “���� ”
(bükâün, sahîlün ...), hastalýk bildirenler
“���� ” (düvâr, zükâm ...) gibi bazý genel
tesbitler ortaya konulmuþtur. Üçlü kök
fiilden türeyen fiillerle dörtlü kök fiilin
(rubâî mücerred) ve türemiþlerinin mas-
darlarý kýyasîdir. Fiil vezinleri masdarlarýyla
isimlendirilir. Üçlü kök fiilin müfred mâzi
kipine bir, iki ve üç harf eklenerek türe-
tilen üç grup türemiþi mevcuttur (me-
zîd). Baþýna veya ortasýna bir harf ekle-
nen “if‘âl, tef‘îl, müfâale” kalýplarýna üçlü
kökün dörtlü türemiþleri (sülâsî mücerredin
rubâî mezîdleri), iki harf eklenen “infiâl, if-
tiâl, tefe‘‘ul, tefâul, if‘ilâl” kalýplarýna
“beþli türemiþleri” (humâsî mezîdleri), üç
harf eklenen “istif‘âl, if‘ivvâl, if‘î‘âl, if‘îlâl”
kalýplarýna “altýlý türemiþleri” (südâsî me-
zîdleri) adý verilir. Çok az fiilin yer aldýðý
dörtlü kök fiilin iki vezni (fa‘lele / fi‘lâl),
beþli türemiþi olarak bir vezni (tefa‘lül) ve
altýlý türemiþi olarak birkaç vezni (if‘inlâl,
if‘illâl ...) bulunmaktadýr. Ayný þekilde
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