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GİRİŞ 
Kur’an’ın evrensel ve kıyamete kadar geçerli olan ilahi hitabı Arapça olduğundan, 

ilahi mesajı anlama ile Arap dili ve gramerini iyi bilme arasında doğrusal bir orantı söz 

konusudur. Bunun önemini bilen ilk dönem alimleri, Arap grameri ile ilgili çok derin ve 

kapsamlı çalışmalar yapıp bunu insanların istifadesine sunmuşlardır.  

Çalışmamıza kaynak teşkil eden ‘Katrü’n-Nedâ ve Bellü’s-Sadâ’ adlı eser 

yüzyıllardır medreselerde ve kısmen de akademilerde Arapça gramer konusunda 

okutulan çok kıymetli bir eserdir. Katrü’n-Nedâ metni, Arapça cümle bilgisi (Nahiv-

Sentaks) ve Arapça kelime bilgisi (Sarf-Morfoloji) hakkında temel bilgilerin veciz bir 

şekilde kaleme alındığı bir metindir. Geniş bir izaha muhtaç olan ve önemli dil 

kurallarının genellikle bir cümle ile ifade edildiği bu eserin anlaşılması hususunda ciddi 

problemlerin olduğu görülmektedir. Bu hakikatten yola çıkarak müellif bir süre sonra 

‘Katrü’n-Nedâ’ metni için daha geniş bir şerh olan ‘Şerhü Katrü’n-Nedâ’yı kaleme 

almıştır. 
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Biz de bu değerli eserin özellikle lisans ve lisans üstü başta olmak üzere akademik 

alanda Arap dili ve grameri ile uğraşanlar için sürekli yanlarında bulundurabilecekleri ve 

pratik bir hatırlatıcı el kitabı tarzında bir tercümesinin varlığını faydalı gördük. Bu 

amaçla klasik tercüme kalıbı dışında ancak kaynakta geçen bilgilere bağlı kalarak farklı 

tarzda bir çalışmayı ele aldık.  

Not: Bu çalışmada, Katrü’n-Nedâ Metninin Darü’l-Vatan Yayınları (Riyad) 

m.1999/h 1420 tarihli 1. baskısı kullanılmıştır. Aslında olmayıp, konunun anlaşılması 

için sonradan eklenen başlıklar, örnekler, açıklamalar, madde işaret ve rakamları, 

dipnotlar vs. eklemeler çevirmene ait olup parantez içinde gösterilmiştir. 

İBN-İ HİŞAM EN-NAHVÎ HAYATI VE ESERLERİ 

Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillah b. Hişâm 

el-Ensarî el-Mısrî (ö. 761/1360), 708 (1309) yılında Kahire'de doğdu. Öğrenimini burada 

tamamladı. Soyu, Ensarı teşkil eden iki kabileden biri olan Hazrec'e dayandığından 

Ensarî nisbesiyle anılır. İbn Hişam Muhammed İbnü's-Serrac, Abdüllatif b. Murahhal ve 

Ebu Hayyan el- Endülüsî gibi hocalardan ders gördü. Arapça konusundaki temel bilgileri 

sürekli olarak yanında bulunduğu Abdüllatif b. M rahhal'den aldı. Şafii fakihi ve 

muhaddis Tacü't-Tebrizî'nin (Ali b. Abdullah) derslerine devam etti. Tacü'I-Fakihanî'den 

Ömer b. Ali) onun Şerhu’l-İşare'sini okudu. Bedreddin İbn Cemâa'dan kıraate dair eş-

Şatıbiyye'yi okutma icazeti aldı. Şafii fıkhında derinleşti. Kahire'deki el-Kubbetü'I-

Mansûriyye Medresesi'ne tefsir hocası olarak tayin edildi.  

                Arap dili ve edebiyatı yanında fıkıh ve tefsir gibi dini ilimlerde de söz sahibi 

olan İbn Hişam 5 Zilkade 761'de (17 Eylül 1360) Kahire'de vefat etti. Kahire'nin Nasr 

Kapısı yanında Sûfiye Mezarlığı'na defnedildi.  

              Arap gramerinin bütün inceliklerine vakıf olan İbn Hişam, bu alanda 

kendisinden önceki çalışmaları inceleyip meslektaşlarıyla tartıştıktan sonra eğitim ve 

öğretimde en verimli yönteme ulaşmaya çalışmıştır. İbn Haldun, onun nahiv ilminin 

öncülerinden olan Sibeveyhî ve İbn Cinni neslinden sonra bu alanın en büyük 

üstatlarından biri olduğunu söyler (Mukaddime,lll, 1241) İbn Hişam'ın başarısı, keskin 

ve eleştirici bir zekanın yanı sıra disiplinli çalışmasından ve üslûbunun güzelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Eserlerinde genellikle nahiv otoritelerinin görüşlerine yer vermiş, 
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bunlar arasında tercihler yapmış, aynı zamanda kendi görüşlerini de ortaya koymuştur. 

İbn Hişam dilde delil olma (istişhad) açısından Kur'an'a ilk sırayı, hadise ikinci, şiire ise 

üçüncü sırayı verir. Bu arada kıyas ve ta'lîl yöntemlerini de kullanır. 

  

Eserleri. 

 

   1. Mugni'l-lebib 'an kütübi' l-e'arib. / 2. El-İ'rab 'an kava'idi'l-i'rab./ 3. Evdahu'l-

mesâlik ilâ Elfiyyeti İbn Malik / 4. Şüzûrü’z-zehebi fi ma'rifeti kelâmi'l-' Arab.  5. Şerhu 

Şüzûri’z-zeheb. / 6. Katrü 'n-nedâ ve bellü 's-sadâ / 7. Şerhu Katri'n- nedâ ve belli's-

/sadâ. /  8. Şerhu Kasîdeti Banet Sü'âd. / 9. el-Cami'u's-sagîr fi'n-nahv. /10. Tahlîsü'ş- 

şevâhid ve telhîsü'l-fevâ'id. /11. Şerhu'l-Lemhati'l-bedriyye fi 'ilmi'l-'Arabiyye./12. 

Nüzhetü't-tarf fi 'ilmi's-sarf. / 13. Şerhu Cümeli'z-Zeccâcî / 14. Hallü elğâz ve mesâ'il 

i'rabiyye fi'l-âyâti'l- Kur'âniyye ve’l-ehâdîs’i-nebeviyye / 15. İ'rabü Fâtihati'l-Kitâb ve'l-

Bakara/ 17. İ'tirâzü'ş-şart 'ale'ş-şart/18. İkâmetü'd-delîl 'alâ sıhhati't-temsîl ve fesadi't-

te'vîl./19. Fevhu'ş-Şezâ fî mes'eleti keza./ 20. el-Mebahisü'l-murdiyye el-müte'allika bi-

meni'ş-şartıyye./ 21. Nüktetü'l-i'râb / 22. Mûkîdü'l-ezhan ve mukîzü’l-vesnan. / 23. Risâle 

fî tevcîhi'n-nasb fî i'râbi kavlihim, "faz1en ve 1ugaten ve ıstılahan ve hilâfen ve eydan ve 

hellümme cerren" / 24. Mes'eletü'l-hikme fî tezkîri "karibin" fi kavlihi Te'âlâ  "İnne 

rahmeta'llahi karîbün mine'l-muhsinîn / 25.el-Kavâ'idü's-suğra/ 26.el-Mesâ'ilü's-

seferiyye fi'n-nahv / 27. Mesâ'il fî i'râbi'l-Kur'ân  /  28. İ'râbü "Lâ ilahe illallah" /  29. 

Mesâ'il  ve ecvibetühâ1 

 

KATRÜ’N-NEDÂ METNİ TERCÜMESİ 

 

KELİME VE KISIMLARI 
 

Kelime: Tekil bir sözdür. İsim, fiil ve harf diye üçe ayrılır. 

 

                                                             
1 “TDV İslam Ansiklopedisi”, 74-77. 
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İSİM 

(İsmin Özellikleri:) 

‘ ;elif-lam’ takısı alması/ال‘ .1 ُجل رْ اَلْ  ’ gibi. 

2. Tenvin alması; ‘  .gibi   ل  َرُجو

3. Kendisine isnat yapılabilmesi; ‘ تُ َضَربَ  ’nun ‘ت/ta’sı gibi 

(İsmin Kısımları:)  

1. Mu’reb: Başına gelen amil/edatla birlikte son harekesi değişen isimlerdir; (   زَ ي  د

 َ م  ئ  قا ,      َ م  ئ  قا تُ   د  ي  زَ ب   , ا ن    ًداي  زَ   ي دزَ  örneklerindeki ( َمَرر     gibi. 

2. Mebni: Başına gelen amil/edatla birlikte son harekesi değişmeyen isimlerdir. 

Mebnilikte asıl olan sükûndur. 

      (Mebni Örnekleri) 

 Sürekli esreyi gerekli kılan ‘ ء  َهؤلَ  ’, ve Hicaz lügatindeki   َم  َحذا ve    س  أَم  gibi. 

  Sürekli fethayı gerekli kılan ‘ رَ َحَد َعشَ أَ   ve kardeşleri ( َعََت َعَشر  ’(ye kadar‘ ت س 

gibi.  

 Ötrenin sürekli gerekliliği açısından; kendisine izafe edilenlerin düşmesi ve 

anlamının bunlarda taktir edilmesi durumunda ‘ لُ قَب   , دُ بَع    ve kardeşleri (altı yön 

ile ‘ ُأَّول ve  َُدون vs.’) gibi. 

  Sürekli sükunu gerektirmeye örnek olarak ‘ ن  مَ   ve  َم  ك ’ gibi.  

 

FİİL 

 Fiil üç kısma ayrılır: Mazi, Emir ve Muzari. 

 Mazi Fiil (ve Özellikleri):   

- Sakin olan dişil ‘ ت / ta’sını alır.  

- Fetha üzerine mebnidir: ‘ بَ َضرَ  ’ gibi.  

- Çoğul / و vav’ı aldığında ötreli olur. ‘ بُوَضرَ  ’ gibi.  

-  Harekeli merfû zamir bitiştiğinde harekesiz olur.  

- Kuvvetli görüşe göre ‘ ََعَصى ,بِئَس ,نِْعم, لَْيسَ   ’ edatları da mazi fiillerden sayılırlar.  

 Emir Fiili (ve Özellikleri):  

- Muhataba / ي ya’sını kabul etmekle birlikte, istek ifade eden fiillerdir.  
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- Sükûn üzerine mebnidir. ‘ بْ إِْضرِ  ’ gibi.  

 gibi son harfleri illetli olan fiillerin emir kiplerinin sükûn ’إِْرمِ  ,إِْخشَ  ,أُْخزُ ‘  -

alametleri, son harflerinin düşmesi şeklindedir. 

-  ‘ َ   .harfinin düşmesidir ’ن‘ gibi fiillerde sükûn alameti ise ’قُوِمي ,قُوُموا ,قُوما

- Beni Temim lugatinde ‘  َهلُم’ ve yine sahih görüşe göre ‘ ِهاَت ve  َتَعاَل’ kalıpları da 

emir kipindendir. 

 Muzari Fiil (ve Özellikleri): 

- Bu fiiller, ‘ ُنَأَْيت’ harfleri ile başlar.  ‘ ومُ قُ نَ قُومُ أَ  , قُومُ يَ  , قُومُ تَ  , ’ gibi. 

 .olumsuzluk edatı bu fiillerin başın gelir ’لَمْ ‘  -

-  Mazisi dört harfli olan fiilin müzarisinin ilk harfi ötreli olur. ‘ دَْحِرجُ يُ  ْكِرمُ يُ  , ’ gibi.  

Bunun dışındakilerin muzarilerinin ilk harfin harekesi üstün gelir. ‘ ْضِربُ يَ  , 

ْستَْخِرجُ يَ  ’ gibi.  

- Nisve  .nun’u ile birlikte kullanıldıklarında son harflerinin harekesi sükûn olur ن/

‘ ونَ إَِّل  أَْن يَْعفُ  ve ْصنَ يَتََرب   ’ gibi.  

- Te’kid ‘ ن / nun’u lafzen ya da takdiren muzari fiile bitiştiğinde sonu üstün olur. 

ن  لَيُْنبَذَ   

- Muzari fiili, yukarıda sayılan durumların dışındaki yerlerde son harfi normal 

hareke alacak şekilde mu’reb gelir; ‘  تََريِن   ,لَتُْبلَُون   ,َوَّلَ تَت بِعاَن ِ  ,يَقُوُم َزْيد َ ا َوََّل  ,فَإِم 

 .gibi ’يَُصدُّن كَ 

HARF 

(Harflerin Özellikleri:) 

- Harfler; isim ve fiilin özelliklerinden herhangi birini taşımayan sözcüklerdir. ‘ َْهل 

ve  ْبَل’ gibi. ‘ َ َ  ve َمْهما ما / harf değiller. Sahih görüşe göre mastar إِْذما ma’sı ve bağlaç 

olan  َ ا  .da harf değildir ’لَم 

-  Bütün harfler mebnidir.  

 KELÂM 

(Kelamın Tanımı:)  

Anlam ifade eden lafızdır. En az ‘ َ  َزْيد   م  ئ  قا  gibi iki isimden veya ‘  قاََم َزي د’ gibi bir isim ve 

bir fiilden meydana gelir. 



 

 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 3 - Yıl: 2020 - Kasım 

72 

 

(İ’RAB) 

 İ’RAB ÇEŞİTLERİ 

1.  Ref’: İsim ve fiillere hastır. İsim ve fiiller, damme ile ref’ edilirler; ‘ مُ يَقُو د  َزيْ  ’ gibi.  

2.  Nasb; İsim ve fiillere mahsustur. İsim ve fiiller ,fethe ile nasb edilirler; ‘ لَْن  ا  إِن  َزْيد

مَ يَقُو ’.  

3. Cer: Sadece isimlere hastır. İsimler kesre ile cer edilirler; ‘ د  بَِزيْ  ’.  

4. Cezm: sadece fiillere hastır. Fiiller, harekenin düşürülmesiyle cezm edilir;  مْ لَْم يَقُ  

gibi. 

 

Esmaü’s-Sittenin İ’rabı 

- Esmaü’s-Sitte şunlardır: ‘  أَُخوهُ  ,اَبُوه,  َ  Bu isimler, yukarıda) ’ذوماَل   ,فُوهُ  ,َهنُوهُ  ,َحُموها

saydığımız kuralların dışında farklı bir şekilde i’rab alırlar.) Bunlar;  

  .ya ile cer edilirler / ي‘ elif’ ile nasb; ve /ا‘ ;’vav ile ref /و‘  -

- Ancak ‘  َهن’, kelimesinin, ‘  َغد’ şeklinde nakıs (son harfinin düşmesi) olarak ve harf 

yerine harekeyle irabını alması daha yaygındır.  

 

Müsenna (İkili-Çift) Ve Cem’i Müzekkeri Salimin (Kurallı Eril Çoğul) İ’rabı  

- Tesniye (ikili) isimlerin raf’ halleri, ‘ ناَ َزْيد ’ örneğinde olduğu gibi ‘ا/elif’ şeklinde; 

kurallı eril çoğulun raf’ hali ise ‘ نَ وَزْيدُ  ’ örneğindeki gibi ‘و’ ile gelir.  

- Cer ve nasb halleri ise ‘ي/ya’ iledir. ( نِ يْ بُِمْسِلمَ  نَ يبُِمْسِلمِ  , ) 

َ  ve ِكَل ‘ -  zamire izafe edildiklerinde sondaki harekeleri tesniyede olduğu gibi ’ِكْلتا

gelir. 

 ile terkib ’َعَشرَ ‘ kelimeleri zamire izafe edilmelerine bakılmaksızın ’إِثْنَتاَنِ  ve إِثْنَاَنِ ‘ -

(bileşik kelime) halinde kullanıldıklarında sondaki harekelerini tesniyedeki gibi 

alırlar. 

 ile aynı ِسنُونَ  ,أََرُضونَ  ,واَبِلُونَ  ,أَْهلُونَ  ,عاَِلُمونَ  ve kardeşleri olan ِعْشُرونَ  ,أُولُو‘  -

kategoride yer alan  َِعل ِيُونَ  ,بَنُون ve benzerlerinin i’rabı çoğul eril gibidir.  
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Cem-i Müennesi Salimin (Kurallı Dişil Çoğul) İ’rabı  

‘ kalıbında gelenler; ziyadelik ’أُوَّلتُ ‘ - ات/ elif-ta’sı kullanılarak çoğul yapılanlar ve 

َخَلَق هللاُ ‘ ;elif-ta’ ile isimlendirilenler nasb hallerini esre ile alırlar. Örnek/ات‘

َواْْلَْرضَ  تِ الس ماَواَ  ’ ve ‘  َ تُ أَْصَطفَى اَْلبَنا ’ 

Gayr-ı Munsariflerin (Tenvin ve Cer Almayan) İ’rabı  

-  Cer halleri üstün ile olur; ‘ ِمْنهُ  لَ بِأَْفضَ  ’ gibi.  

لِ بَْْلَْفضَ  - ’ örneğinde olduğu gibi ‘ال’ takısı aldıklarında ya da ‘ ُكمْ لِ بِأَْفضَ  ’ gibi izafe 

edildiklerinde cer hallerini esre ile alırlar. 

Emsilet’ül- Hamsenin İ’rabı 

‘ ve  تَْفعَليِنَ  - ْفعََلنِ تَ  ْفعَلُونَ تَ  ,  ْفعََلنِ يَ   , ’ ْفعَلُونَ يَ  ,  ’ gibi ‘ي’li ve ‘ت’ lı olarak gelen bu 

isimlerin ref’ halleri, sondaki ‘ن’ un sabit kalması şeklindedir. 

-  Nasb ve cezimli halleri de sondaki ‘ن’ un düşmesiyle olur. Örnek; ‘ فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا

 ’َولَْن تَْفعَلُوا

Harekelerin Takdiri Geldiği Yerler 

 gibi isimlerde bütün harekeler ’فَتَى‘ ve ‘maksûr’ olarak isimlendirilen ُغلَِمي‘ -

takdiridir. 

 .gibi nakıs isimlerde sadece ötre ve esre takdiridir ’اَْلقاَِضي‘  -

  .ve benzeri fiillerde ötre ve üstün takdiridir ’يَْخَشى‘ -

 .gibi fiillerde ötre takdiridir ’يَْقِضي ve يَْدُعو‘ -

  .gibi fiillerde üstün açıktan gelir ’لَْن يَْدُعو ,إِن  اْلقاَِضَي لَْن يَْقِضيَ ‘ -

Muzari Fiilin İ’rabı 

- Sonu illetli olan muzari fiili, son harfinin düşmesiyle cezmedilir. Örneğin, ‘ ُلَم  يَغ ز, 

شَ  م   ,لَم  يَخ   .gibi ’لَم  يَر 

- Muzari fiil, başında nasb eden ve cezm eden edatlar bulunmadığı zaman 

merfu(ötreli) olur; ‘ َزي د   مُ يَقُو ’ gibi. 

‘ ;edatı öncesinde geldiğinde mansûb (üstün) olur لن - حَ نَب رَ لَن   ’ gibi.  

ا ;mastarı ile de mansûb olur ’َكي  ‘ -  ’ل َكي الَ تَأ َسو 
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- Muzari fiilinin başında ‘  إ َذن’ edatı bitişik geldiğinde ya da fasıla olarak sadece 

yemin kelimesi araya girerse yine mansûb olur; ‘ ر  إ َذن   كَ مَ  أُك  ’ ve ‘ م   إ َذن  َوللا   ُهم  يَ نَر 

ب    ’ب َحر 

- Muzari fiili, mastariyet ‘ ن  اَ  ’i ile mansûb olur.  

(Masdariyet  ْاَن’inin Ameli) 

 ‘ ََعل م’ kelimesinin masdariyet ‘  اَن’inin önüne gelmediği durumlarda ‘  اَن’ 

açıktan gelir; ‘ ِلي أَن  يَغ ف رَ  ’ gibi. ‘ ِمْنُكْم َمْرَضى نُ  َسيَُكواَنْ َعِلَم  ’ örneğinde olduğu 

gibi  ََعل م kelimesi masdariyet ‘  اَن’inin önüne geldiğinde muzari fiili mansûb 

olmaz.   

 ‘ ن  أَ  ’den önce ‘  َظن’ ve benzeri bir edat gelirse iki şekilde okunur; ‘  َوَحِسبُوا أََّل

فِتْنَة  تَُكوَن  ’ gibi.  

 Sâde bir ismin ardından gelen atıf edatından sonra ‘ ن  أَ  ’in gizli gelmesi 

caizdir. Örnek; ‘ َعْينِي َولُْبُس َعباََءت  َوتَقَر   ’ (aba giymek ve göz aydınlığı).    

 ‘ل’ harfinden sonra أن’in gizlenmesi caizdir; ‘ ِلتُبَي َِن ِلن اَِس’ gibi. 

 ‘ َل ئاَل  يَع لَم ve   ل ئاَل  يَُكوَن ل لنّاَس’ gibi örneklerde ‘أن’in açıktan gelmesi zaruridir.  

 ‘َع إ لَي ناَ ُموَسى ج   dan sonra müstakbel bir ’حتى‘ örneğinde olduğu gibi ’َحتَى يَر 

fiil gelmesi durumunda ‘أن’ gizlenebilir. ‘ بَُهم  َوماَ كاََن للاُ  ل يُعَذّ  ’ gibi yerlerde ise 

  .zaruri olarak   gizlenir ’أن‘

 ‘إ لَى’ manasına gelen ‘  أَو’den sonra da ‘أن’ mecburen gizlenir. ‘  لَن ه  تَس  َلَس 

َك ال ُمنَى ر  ع َب أَو  أَد   muhakkak ki zoru kolaylaştıracağım, ta ki maksadıma) ’الص 

ulaşana kadar) buradaki ‘  إ لَى‘ ,’أَو’ manasındadır.  

 ‘  إ ل’ anlamına gelen ‘  أَو’den sonra geldiğinde ‘أن’in gizlenmesi caizdir. 

Örneğin 

‘َْ تَِقيما ْتَس  ُتُْكعُوبَهاَْأَو  ٍمْ/َْكَسر  ُتْقَناَةَْقَو  َ  ,أو bu şiirde geçen ’َوُكن ُتْإِذاََْغَمز  تَق يما  إ ل  اَن  تَس 
anlamında kullanılmıştır 

 أن; sebep bildiren ‘ف’ ya da ‘ ََمع’ manasında gelen ‘و’ dan sonra gelip 

öncesinde de talep bildiren bir fiil varsa zorunlu olarak gizlenir. ‘ ََّل يُْقَضى

اَبِِرينَ ‘ ,’َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا  َويَْعلَُم الص 
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 Kesin olumsuzluk bildiren bir edat başta gelirse ‘ ْأَن’ zorunlu olarak gizlenir. 

Örneğin; ‘  ل ا ف يه  فَيَح  غَو  َرَب ال لبَنَ ‘ ve ’َولَ تَط    .gibi ’َوَل تَأ ُكل  ال سَمَك َوتَش 

 

(Muzari Fiili Cezm Eden Edatlar) 

- Talep fiilinden sonra ‘ف’ harfinin düşmesi ve bundan da cevap kast edilmesi söz 

konusu ise muzari fiili cezimli olur; ‘ ُقُْل تَعاَ لَْوا أَتْل’ gibi. 

- Olumsuzluk edatından sonra muzari fiilin cezimli olmasının şartı; ‘ َإِْن َّل’ edatının 

söz konusu olumsuzluğun yerinde kullanılmasının uygunluğuna bağlıdır. Örneğin 

‘ ُن ِمَن اْْلََسِد تَْسلَمْ ََّل تَدْ  ,’ cümlesi, ‘ ْإِْن َّلَ تَْدُن ِمَن اْْلََسِد تَْسلَم’ anlamındadır.  Burada ‘ ْتَْسلَم’ 

yerine ‘ َيَئُْكلُوك’ fiilinin ‘ إِْن ََّل’ ile birlikte kullanılması uygun olmaz. 

- Muzari fiil, ‘ ْلَم edatı cezm edilir. Örneğin, ‘ دْ  يُولَ لَمْ وَ  دْ  يَلِ لَمْ  ’ gibi. 

- Muzari fiil  َ ا اَ يَْقدِ ‘ ,ile cezm edilir. Örneğin لَم   gibi ’لَم 

- Muzari’ fiili, talep bildiren ‘ل’ ve ‘َّل’dan sonra da cezm edilir; ‘ ق  يُن ف  ل    ,’ل يَق د  ‘ ,’

‘ ر  لَ  ك  تُش  ’, ‘ َ ذ   تُؤاَخ  لَ  نا ’ gibi. 

 

İki Fiili Cezm Eden Edatlar 

َ  ,إ ن  ‘ - َ  ,َمتَى ,أَي انَ  ,أَن ى ,أَي نَ  ,أَي   ,إ ذ ما ما َ  ,َمن   ,َمه  َ  ,ما  ;edatları iki fiili cezm eder ’َحي ثُما

‘ ُكمْ بْ يُْذهِ  أْ  يَشَ إِنْ  ’ ‘ ا يُجْ  لْ  يَْعمَ َمنْ  ‘ ,’ بِهِ زَ ُسوء   َ َ  تِ ِمْن أَيَة  اَْو نُْنِسهاَ نَأْ  خْ نَْنسَ  ما بَِخْير  ِمْنها ’ gibi. 

- Birinci fiile, şart; ikincisine, cevap ve ceza denilir.  

- Edatla birlikte gelmesi uygun olmayan cevap cümlesi ‘ف’ ile birlikte kullanılır. 

Örneğin, ‘ ير  َو إِْن  َك ب َخي ر  فَُهَو َعلَى ُكّل  شي ئ  قَد  َسس  يَم  ,’ ya da fücaiye (ansızın) anlamında 

kullanılan‘ َإذا’ ile gelir. Örneğin, ‘ ب ُهم  َسيّ ئَة  ب ماَ قَد َمت   م  إ ذاَ ُهم  يَق نَ  َو إ ن  تُص  يه  ُطونَ أَي د  ’  

 

NEKRE VE MARİFE 

- Nekre; Var olan cinsin tüm fertlerini kapsayan isimdir. ‘  َرُجل’ gibi. Ya da taktiri olan 

cins isimleri kapsar. ‘شمس’ gibi. 

- Marife; altı tanedir. 
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1. Zamir: 

- Konuşan, muhatap ya da gaibe delalet eder.  

- Zamir; ya ‘ ُأَقُوم ve  ُنَقُوم örneklerinde olduğu gibi zorunlu olarak gizlenir ya da ‘ زيد

  .örneğinde olduğu gibi gizlenmesi caizdir ’يقوم

- Zamir kimi zaman açıktan gelir. Bu da ya  ُقُْمت’ daki ‘أَْكَرَمكَ ‘ , ’ت’ deki ‘ك’ ve 

َ ‘ gibi fiile bitişik olarak gelir ya da ’ه‘ deki ’ُغَلَمه‘  gibi ayrı ’إِي ايَ ‘, ’ُهوَ ‘ ,’أَْنتَ ‘ ,’أَنا

gelir. 

- Bitişik gelmesi mümkün olduğu sürece zamirin ayrı gelmesi uygun değildir. ‘ َِسْلنِيه’ 

deki ‘ه’ nın bu şekilde kullanımı pek tercih edilmezken; ‘ َُظنَْنتَُكه’ ve ‘ ُُكْنتَه’ daki 

 .ların bitişik kullanılması tercih edilmektedir’ه‘

 

2. ‘Âlem (Özel İsim- Ve Kısımları) 

- ‘Âlem;ya   َزْيد gibi şahıs ismi ya da ‘أُساََمة’ gibi (aslan cinsi için) cins isimdir.  

- ‘Âlem; yukarıda geçtiği gibi ya ‘َزْيُن اْلعاَبِِدين’ gibi özel isim, ya  َقُف ة/zayıf, cılız kişi’ 

şeklinde lakab, ya da و   .gibi künye şeklinde kullanılır ’أُمُّ ُكْلثُم ve ’أَبُو َعْمر 

- Lakab, isimden sonra ve mutlak surette i’rabta isme tabi olarak gelir. Eğer ikisi de 

müfred ise (tek kelime olarak gelse) isim lakaba izafe edilir ve lakab mecrûr 

okunur; ‘  َسِعيدُ ُكْرز’ gibi 

 

3. İşaret İsimleri: 

- Müzekkerler (eril) için, ‘َذا’; müennesler (dişil) için, ‘ه   ,ذ ي َ  ,ت ه   ,ت ي ,ذ    .kullanılır ’تا

-  Tesniye (çift) isimlerin ref hali ‘ نِ اَ ذ َ ت , نِ ا ’ şeklinde ‘elif’li ; nasb ve cer halleri ise 

‘ نِ يْ ذَ  نِ يْ تَ  , ’ şeklinde ‘ي’ ile gelir.  

- Hepsinin çoğulu için ‘ ِأُوَّلَء’ kullanılır.  

- Uzağı ifade etmek için ‘ كَ لِ ذاَ  ’ şeklinde ل’lı veya ‘ َذاَك’ şeklinde ل’sız kullanılır.  

- Tesniyelerde, çoğul kalıbını uzatarak okuyan lugatte ve başlarında tembih ‘ه’ sı 

gelen yerlerde ‘ كَ لِ هاَذاَ  كَ لِ أُوَّلَءِ  , كَ لِ ذاَنِ  , ’ şeklinde ‘ل’ kullanılmaz. 
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4. Mevsûller:  

- Tekil için, ‘اَل تِي ,اَل ِذي kullanılır. 

-  İkililerin ref hali ‘ نِ اَ اَل ذ َ اَل ت , نِ ا ’ şeklinde ‘ا’ ile; nasb ve cer halleri ise, ‘ نِ يْ اَل ذَ  نِ يْ اَل تَ  , ’ 

şeklinde 'ي ' ile gelir. 

-  Eril çoğulun her üç hali için de ‘ نَ ياَل ذِ  ’ şeklinde ‘ي’ ile gelir. Ayrıca eril çoğul için 

  .de kullanılır اََّل ئِي

-  Dişil çoğul için ‘اََّل ئِي’ ve ‘تِي   .kullanılır ’اَلل 

- Hepsi için ‘ َْمن,  َ    .kullanılır ’,أَي   ,ما

 mevsûl isim, ismi tafdil olmayan müştaklarda (hem fiile hem de failine işaret ’ال‘ -

eden sözcükler) kullanılır. ‘ ُاَِرب   .gibi ’اَْلَمْضُروبُ ‘ ve ’اَلض 

- Tayy kabilesinin lugatine göre ‘ذُو’ ve soru bildiren ‘ َْمن’ ve ‘ما’ edatlarından sonra 

gelen ‘ذا’ da mevsûl isim olarak kullanılır. 

 dışındaki mevsûllerin ’ال‘ .mevsûl isminin sılası, ondan sonra gelen müştaktır ’ال‘ -

sılası kimi zaman mevsûle uygun zamiri içeren bir haberi cümle olur. Bu ait zamir 

de bazen düşürülür.  

Örnek; ‘  أَي ُهم  أََشد’ (yani ‘ َأَي ُهم  أََشد  ُهو’). ‘  م يه  لَت هُ أَي د   yani) ’فَاق ض  ماَ أَن َت قاَض  ‘ .’َوماَ َعم 

  (’قاَِضهِ ‘

اَ تَْشَربُونَ ‘     (’ِمْنهُ ‘ yani) ’َو يَْشَرُب ِمم 

- Sıla cümlesi; anlam ifadece edecek ve düşmüş olan تَقَرّ   إ س  ya da benzeri bir fiile bağlı 

zarf veya car -mecrûr olabilir.  

 

  ;Edatı İle Marife Olan İsimler (ال) .5

- Sibeveyhî (ö./m.809) ve Halil’in (ö. 175/791) görüşüne göre mârife (belirlilik) 

edatı tek başına ‘ل’ harfi değil, ‘ال’ takısıdır. Ahfeş (ö. 215/830) bu görüşe 

muhalefet etmiştir. 

جاََجةُ ‘ ;takısı, bilinen bir şey için gelir. Örnek ’ال‘ -   .’جاََء اْلقاَِضي‘ ’فِى ُزجاََجة  اَلزُّ

‘ ;takısı bazen de cinsi bildirir. Örnek ’ال‘ - ْرَهمُ أَْهلََك الن اَس  الدُّْنياَ َوالد ِ َو َجعَْلناَ ِمَن اْلماَِء ‘ .’

  ’ُكل  َشْيىء  َحي   

ْنساَُن َضِعيفا  ‘  .takısı, bazen fertlerin tümünü kapsamak için kullanılır ’ال‘ -   ’َوُخِلَق اْْلِ
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َزْيد  ‘ ;takısı, bazen de sıfatların tümünü kapsamak için kullanılır. Örnek ’ال‘ -

ُجلُ ا لر  ’ 

6. Yukarıda Sayılan Beş Kısma İzafe Edilenler;  

- Marifelik dereceleri de izafe edilen isme göre değişir. Ancak zamire izafe edilen 

hariç. Çünkü o, alem değerindedir. 

- Himyerî lügatinde ‘اَل takısı yerine  .takısı kullanılır  اَم  

 

 

(MERFUATLAR) 
 

MUBTEDA (ÖZNE) VE HABER 

- Hem mubteda hem de haber i’rab (sondaki hareke) açısından merfu’tur; ‘ َ ب  رَ  أللُ  نا ’ 

ve ‘ َ ي  نَب   د  ُمَحم   نا ’ gibi. 

- Mubteda, genel ve özel mana ifade ettiği yerlerde nekre gelir.  Örnekler: 

 ‘  َرُجل  ) ’َرُجل  ف ي الّداَر kelimesi, olumsuzluk edatı olan ‘ َ  dan sonra geldiği’ما

için geneli ifade etmektedir).  

 ‘  لَه  َمَع للا  hemze’den sonra geldiği için/ أَ ‘ kelimesi soru edatı olan إله) ’أَء 

nekredir)  

 ‘  ك ن  ُمش ر  ن  َخي ر  م  ؤم   ile vasıflandığı için tahsis ’مؤمن‘ ,kelimesi ’عبد‘) ’َولَعَب د  م 

edilmiştir ve nekredir.)  

 ‘ ُُس َصلَواَت  َكتَبَُهن  للا سُ ‘) ’َخم   kelimesine izafe edildiği ’َصلَواَت  ‘ ,kelimesi ’َخم 

için nekre gelmiştir) 

- Haber, cümle olarak gelmişse onu mubtedaya bağlayan bir bağlacın gelmesi şarttır. 

م  ‘ ُجلُ ‘ ’اَل حاق ة ُماَ ال حاَق ةُ ‘ ’ل باَُس الت ق َوى ذاَل َك َخي ر  ‘ ’َزي د  أَبُوهُ قاَء  قُل  ‘ Ancak .’َزي د  ن ع َم الر 

 gibi (haberin, mana açısından mübtedanın aynısı olduğu) yerlerde bir ’ُهَو للاُ أََحد  

bağlaca ihtiyaç yoktur. 

- Haber, mansûb bir zarf şeklinde de gelebilir. ‘  ن ُكم فََل م  ُب أَس  ك    .gibi ’َوالر 
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- Haber kimi zaman car ve mecrûr şeklinde de gelir. ‘ َين ُد ّلِل    َربّ العاَلَم   gibi. Bu ’اَل َحم 

car-mecrûr, hazf edilmiş (çıkarılmış) ‘  تَقَر تَقَر  ‘ ya da ’ُمس   gibi bir fiile ’إ س 

bağlanmıştır. 

- Mübtedası somut bir varlık olan cümlenin haberi ism-i zaman şeklinde gelmez. 

الَلُ ‘ اَل ي لَُت ُطلُوعُ ه الَل   ) .gibi cümleler ise farklı yorumlanmıştır ’اَل ي لَةَ اله   burada 

mudaf düşmüştür.) 

- Nefy(olumsuz) veya istifham(soru) edatlarına dayanan bir müştakın merfuû 

(müştaktan sonra merfu olarak gelen kelime), habere ihtiyaç duymaz. ‘ ُم ن  قَو  أَقاَط 

راَن  ‘ ,’َسل َمى ُروب  ال عَم   ’َوماَ َمض 

- Bazen sayıca birden fazla haber gelebilir; ‘ َُوُهَو ال غَ فُورُ  ال َوُدود’ gibi. 

- Haber, bazen mübtedanın önüne geçer; ‘  ف ي الد ار  َزي د’ ve ‘  أَي نَ  َزي د’ gibi. 

- Haber ve mübtedadan her biri bazen hazf da edilebilir. ‘ َم  ُمن َكُرون   (َعلَي ُكم  أَن تُم  ) َساَلم  قَو 

 ile açıktan gelen yemin(kasem)’in cevaplarından önce gelen haber zorunlu لول -

olarak düşer. ‘  ُركَ  َلَف عَلَن ي َلَف عَلَن  ) ’لَعَم  ُرَك قََسم   (لَعَم 

-  Haber olması mümkün olmayan hal kelimesinden önce gelen haber de zorunlu 

olarak düşer.  َن ين م  لَ أَن تُم  لَُكنّاَ ُمؤ  تُناَ َعن  ال ُهَدى) ’لَو  لَ أَن تُم  َصَدد   (لَو 

- Birliktelik manasındaki و’dan sonra gelen haberin düşmesi zorunludur. ‘ ب ي َضر 

 ً ) ’َزي داً قاَئما ب ي ً  َضر  ل  َزي داً قاَئما حاَص   cümlesindeki  ً  mef’Ûl  َزي داً  .kelimesi haldir قاَئما

(nesne)dür. ي faildir.) ‘   (ُكل  َرُجل  َوَضيَع تُهُ ) ’ َرُجل  َوَضيَع تُهُ َمق ُرناَن  ُكل  

 

(MÜBTEDA VE HABERİN AMELİNİ) NASH (İPTAL) EDENLER 
 

 Ve Kardeşleri  َكانَْ

َسى ,َكانَ  - بَحَ  ,أَم  َحى ,أَص  حَ  , ماَ إ ن فَك   ,ماَ فَت ئَ  ,ماَ زاَلَ  ,لَي سَ  ,صاَرَ  ,باَتَ  , َظل   ,أَض   ve ماَ بَر 

 .fiilleridir ماَ داَمَ 

- Bu fiiller; mübtedayı kendilerine isim olarak merfû; haberi de kendilerine haber 

olarak mansûb yaparlar. ‘ ًيرا  .gibi ’َوَكاَن َرب َك قَد 

- Haber, bazen bu fiiller ile isimleri arasında gelir. ‘  فَلَي َس َسواَء  عاَل م  َوَجُهول’ gibi. 
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 nin dışındakilerin haberleri bazen her ikisinin (nesh eden fiiler ile’لَي سَ  ve داَمَ  -

isimlerinin) de önüne geçer.  

- İlk beş fiil,  َصاَر ile aynı anlamdadır.  

 dışındaki fiiller tam fiil (habere ihtiyaç duymayan) olarak زاَلَ  ve فَت ئَ  ,لَي سَ  -

kullanılır. ‘ َرة   ذُو كاَنَ  َوإ ن   َرة   ُعس  َمي َسَرة   إ لَى فَنَظ  يَن ‘ .’ ُسوَن َو ح  يَن تُم  فَُسب حاََن للا  ح 

ب ُحونَ  ض  ‘ .’تُص  َر  يَن ف يهاَ ماَ داََمت  الس ماَواَت  َوال   ’خاَل د 

‘ .iki şey arasında fazlalık olarak ta gelebilir كاَنَ  -  َ َسنَ  كاَنَ  ما َزي داً  أَح  ’ ( زيدا أحسن ام ) 

gibi. 

- Sakin bir harfe uğramayan veya bitişik mansûb bir zamirle gelmeyen vasıl (geçiş) 

halindeki cezimli muzari kalıbında olan  ََكان’nin sonundaki ن düşer. ( ً يّا  (لَم  أَ كُ  بَغ 

َ أَن َت ذاَ نَفَر  ‘ ,düşer. Örneğin َكانَ  edatı geldiğinde ما nin  yerinde’َكانَ   - كنت ذا ) ’أَّما

 (نفر

ً فََخي ر  ‘ .bazen ismi ile beraber düşebilir ,كاَنَ  - إ ن  كاََن َعَملُُهم  َخي راً فََجزاَُءُهم  ) ’إ ن  َخي را

   (,َخي ر  

يد  ‘ ن  َحد  س  َولَو  خاَتَماً م  ) ’إ ل تَم  ن   ُس خاَتَماً م  يد   وا ل تََمَس َولَو  َكاَن ماَ تَل تَم  َحد  ) 

- Hicaz görüşüne göre, olumsuzluk bildiren ما’nın,  َلَي س’nin amelini yapabilmesinin 

şartları;  

 Öndeki ismin başına إن edatının gelmemiş olması 

 Zarf ve car-mecrûr dışında, haberin ma’mulunun ismin önüne geçmemiş 

olması 

 Haberin, إل edatı ile birlikte gelmemesi. ‘  َ بََشراً  هاَذاَ  ما ’ 

- Mamulünün nekre gelmesi şartıyla, olumsuzluk bildiren ل edatı da şiirde  َلَي س 

manasında kullanılır. ‘ ء   فاََل  تَعَز   َ  َوَزر   َولَ /  باقيا الرض َعلَى َشي  ّما  للاُ  قََضى م 

 ً  sabret, yeryüzünde baki kalacak kimse yoktur./ Allah’ın korumasının dışında)’واَق يا

sığınak ta yoktur.)  

 nin amelini yapar. Bu gibi 'لَي سَ  lafzıyla birlikte kullanıldığında ’حين‘ edatı َلتَ  -

örneklerde isim ve haber birlikte gelmezler. Yaygın olan kullanılış, ismin 

düşmesidir. ‘ ينَ  وَلتَ  َمناَص   ح  ’ (yani,  َينَ  َولَت ينَ  ح    ( َمناَص   ح 
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 ve Kardeşleri إنْ  

 .te’kid (pekiştirme) için kullanılır  أَن   ve إ ن   -

ن   -  istidrak (ilk cümleden sonra oluşan olumlu veya olumsuz vehmi ortadan ,لَك 

kaldırmak) için kullanılır. 

 .teşbih veya zan için kullanılır ,َكأَن   -

  .temenni (olması imkansız bir şeyin arzulanması) için kullanılır ,لَي تَ  -

 tereccî (gerçekleşmesi yakın olan bir şeyin beklentisi), İşfak (istenmeyen bir ;لَعَل   -

şeyin beklentisi) ve ta’lil (sebep bildirme) için kullanılır. 

- Bu edatlar, mübteda ve haberin başına gelir ve kendilerine ‘ما’ harfi bitişmediği 

sürece mübtedayı mansûb kılarak kendilerine isim; haberi de merfu kılarak 

kendilerine haber yaparlar. ‘  َ د   إ لَه   للاُ  إ ن ما واَح  ’. Ancak  َلَي ت edatı, ما harfi ile bitişirse 

esreli ve şeddesiz (cezimli) olan (  إ ن)’de olduğu gibi her iki durum da caizdir.  

- Şeddesiz olan ‘  ن  .amel etmez ’لَك 

- Şeddesiz olan ‘  أَن’ şu şartlarla amel eder:  

 Zaruret dışında   أَن’in demir’ü şe’n olan isminin düşürülmesi. 

    أَن’in; dua dışında çekime uygun bir fille başlayan haberinin, ‘  َقد, tenfis (  س,

 .edatlarıyla araya fasıla girmiş bir cümle olması ’لَو   olumsuz ve ,(سوف

- Şeddesiz olan (  َكأَن) amel eder. Fakat isminin zikredilmesi pek nadirdir.   َلم ve   قَد 

edatları   َأَن  ك  ile haberi olan fiilin arasına girer. 

- Car ve mecrûr dışında gelen haberler, bunlarla isimleri arasına girmez. ‘  ذاَل كَ  ف ى إ ن  '

ب َرةً    (zarf) ’إ ن  لََدي ناَ أَن كاَ لً ‘ ve (car-mecrûr) لَع 

 :şu yerlerde esreli okunur إ ن   -

 Cümle başlarında; ‘ رإ   نّاَ أَن َزل ناَهُ ف ى لَي لَةُ ال قَد  ’ gibi. 

 Yeminden sonra; ‘ نا أنزلناهإ تاَب  ال ُمب ين  َحم   َوال ك  ’ gibi. 

 ل-و-ق  maddesinden sonra; ‘ نّ ى َعب ُدللا  إ   قاَلَ  ’ gibi 

 ل’dan önce; ‘  .gibi َرُسولُهُ لَ ن َك إ  َوللاُ يَع لَُم  
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   إ ن ile başlayan cümlenin sonundaki isim veya habere ل gelir. ( ذُو لَ إ ن  َرب َك  

ب َرةً لَ إ ن  ذاَل َك   ,ve ,َمغ ف َرة   ع  ) 

   إ ن'nin   haberinin ma’mûlü, isim ile haber arasına girdiğinde ل gelebilir;‘ إ ن   

ل  لَ َزي داً  تَعاَُمَك آك  ’ 

   إ ن ‘nin ismi ve haberi arasına fasıla (zamir) girerse ل caiz olarak gelir; ‘ إ ن   

ُهَو ال قََصُص ال َحقّ لَ هاَذاَ  ’ 

 Şeddesiz   إ ن’inin amel etmediği ve   إ ن’in hangi anlamda kullanıldığının 

bilinmediği durumlarda ل zorunlu olarak gelir. 

-  

- Cinsini (geneli) olumsuzlayan ل edatı da   إ ن’nin işlevini yapar. ل’nın özellikleri: 

 ل’nın bu işlevi, sadece amel ettiği kelime nekre olup kendisine bitişen 

isimlere hastır. “  ل م  َممقُوت َب ع  ن د ي‘ ,”لَ صاَح  َهماً ع  ر  يَن د  ش ر   ’َولَ ع 

 ل’nın ismi, mudaf(tamlanan) ya da şibh-i mudaf (tamlanana benzer) değilse; 

ya ‘ َ  لَ وَ  لَ  َرجُ لَ  جا لَ ر  ’ gibi fethe üzere, ya da ‘ َ  لَ  ل ما ت  ُمس  ’(eril kurallı 

çoğullarda) esre üzerine mebni olur. Ayrıca, ‘ ن  ي  َرُجلَ  ‘ ,(ikilide) ’لَ   ل مَ  لَ  ن  ي  ُمس   

(eril çoğullarda)  

 ل’nın ismine ‘ َت َل َوَل قُو   ;örneğinde olduğu gibi bir atıf yapıldığında ’َل َحو 

kendisine atfedilen, üstün harekesi üzerine mebni(sabit) olur. İkincisi 

(ma’tuf) ise ‘ َيف  ’örneğinde olduğu gibi i’rabını fethe, nesb ve ref ’لَ َرُجَل َظر 

şeklinde alır.  

 Kendisine atf edilen merfû olduğunda, ma’tuf mansûb gelmez. ل’nın 

tekrarlanmadığı durumlarda ma’tuf üstün harekesini almadığı gibi; sıfat ile 

mevsuf arasına bir fasıla girdiğinde veya sıfatın tekil olmadığı durumlarda 

da sıfatın üstün harekesi alması mümkün değildir. 

 Ve Kardeşleri  َظنْ 

- Bunlar,   بَ  ,َرأَى ,َظن  olup, ‘kalbi fiiller’ diye َعل مَ   ,َوَجدَ  ,َزَعمَ  ,خاَلَ  ,َدَرى ,َحس 

adlandırılırlar. 

- İki mef’ûlü nasb ederler. ‘ بَ  للاَ ي ُت َرأَ  ء  رَ أَك   ’ ُكّل  َشي 
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- Kalbi değil de tercih anlamında kullanılıp, mef’ulden sonra geldiklerinde ise 

amelleri ilğa2 olur. ‘ ُي َظنَن  ت  .örneğinde görüldüğü gibi ’اَل قَو  مُ  ف ي أَثَر 

- Kalbi fiiller mübteda ile haber arasında geldiklerinde her iki durum (hem amel hem 

ilga) da söz konusu olur. ‘ َم َوال َخَورَ  َو ف ي ل ُت ال ؤ  يز  خ  َراَج  ال   (veya ل ُت  َو ف ي يز  خ  َراَج  ال 

ُم َوال َخَورُ   (recez nazmında zayıflık ve adilik görüyorum) ’(ال ؤ 

- Kalbi harflerden sonra olumsuzluk edatları olan ل,ما, ve إن’; başlangıç veya yemin 

için kullanılan ل ve soru edatlarından herhangi birisinin geldiği durumlarda kalbi 

harflerin amelleri lafızda zorunlu olarak iptal olur. Ancak manada amel etmeye 

devam ederler. Buna da ta’liq denilir. ‘َصى بَي ن  أَح  ز  نَع لََم أَي  ال ح   .gibi ’ل 

 

FAİL 

- Fail, merfu’dur; ‘ د  قاََم َزي   ’ gibi. 

- Failin amili (onda etki eden şey), kendisinden sonra gelmez. 

- Fail, tesniye (ikilik) ve cemi (çoğul) kalıpta geldiğinde, amiline(fiile) çoğul ve 

ikilik alametleri bitişmez. ‘قاَمَ  َرُجل denildiği gibi ‘  جاَل   ,قاَمَ  َرُجالَن  de ’قاَمَ  ن ساَء   ,قاَمَ  ر 

denilir.’ Ancak ‘  ل لي ل ي  ُهم  ‘ ve ’يَتَعاَقَبُوَن ف يُكم  َماَلئ َكة  با  ج  ر   örneklerinde çoğul ’أََو ُمخ 

alametlerinin amille bitişmeleri şaz (kural dışı, istisnai) bir durumdur. 

- Fail dişil olduğunda, amiline dişilik alameti bitişir. ‘ ن د   ت  قاَمَ  ه  سُ  ت  َطلَعَ  , الش م  ’ 

- (Te’nis (dişil) ت’sının bitişmesinin caiz olduğu yerler) 

 Fail açık bir isim olup, mecazi bir müennes ise; ‘ َظة  ُكم  ت  قَد  جاَءَ  ع  ن  َربّ ُكم   َمو  م  ’, 

‘ بَيّ نَة  قَد  جاََءُكم   ’. 

 Fail hakiki müennes olup, amili ile arasına bir fasıla girmiş ise; ‘  ت  َحَضرَ 

َي  َرأَة  ال قاَض  ا م  ’ 

 Amil;  َن ع م ve  َب ئ س babından olup, amil(fiil) ile fail arasına fasıla girmemişse; 

‘ ُ  ن ع َمت   أَة ن د   ال َمر  ه  ’  

 Fail çoğul olursa; ‘ َع راَبُ  ت  قاَلَ  َ  ال  آََمنّا ’ gibi yerlerde ت’nın gelmesi caizdir. 

Ancak kurallı eril çoğul kalıpları i’rablarını tekil halleri gibi alırlar. ‘ قاََم

                                                             
2 İlga: hem lafzen hem de manen amel etmeme durumu. 
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ي ُدونَ  ن داَتُ  ,الز   sını zorunlu olarak’ت  gibi.  (Kurallı dişil çoğul, te’nis ’قاََمت  ال ه 

alır. Kurallı eril çoğul ise almaz.) Ancak düzyazıda ‘  َ ن د   إ ل   ت  قاَمَ  ما ه  ’ şeklinde 

te’nis ت’sı kullanılamaz. Çünkü bu örnek; ‘ ً غَبَة  يت يما ى َمس  م  ذ  عاَم  ف ى يَو   ,’أَو  إ ط 

رُ ‘ َم  َى ال  ر  ‘ ve ’َوقُض  م  َو أَب ص  ع  ب ه  م   gibi ayetlerde olduğu gibi faili eril olup ’أَس 

hazf edilmiştir. 

- Aslolan; failin, amilinden sonra gelmesidir. Bazı durumlarda daha da geride 

gelebilir.  

‘ َن  َو لَقَد  جاََء آلَ  َعو  الن ذُرُ ف ر   ’.َكماَ أَتَى َرب هُ ُموَسى َعلَى قََدر  ‘ ,’

- Fail, bazen zorunlu olarak sonda gelir. ‘ َم  َرب هُ َوإ ذ  اب تَلَى إ ب راَه  ’ ‘ve   َدَربَن ي َزي د,’ gibi. 

- Mef’ulün zorunlu olarak fiilden sonra geldiği durumlar da vardır. ‘ َزي داً َضَرب ُت  ’, 

‘ َسَن  َ أَح  َزي داً ما ’ ‘ يَسىَضَرَب ُموَسى  ع  ’. Ancak ‘غ َرى ال ُكب َرى َضعَت  الص   gibi ’أَر 

örneklerde bu durum söz konusu değildir. 

- Mef’ûl bazen amilinin önüne de geçebilir. ‘يقاً َهَدى  ’فَر 

- Mef’ûl bazen de zorunlu olarak amilinin önüne geçer: ‘  ً ُعوا أَيّا ماَ تَد  ’ 

- Fiil,  َن ع م ve  َب ئ س ise; fail ya cins ifade eden ‘ال’ takısı alarak marife olur; ‘ عَب دُ ال   ن ع مَ  ’ 

gibi. Ya da başında ‘ال’ takısı olan bir kelimeye izafe edilir; ‘ ُمتّق ينَ ال   داَرُ َولَن ع َم  ’ gibi. 

- Fail; gizli bir zamir olup, övmeye uygun açıklayıcı bir temyizle de gelebilir. ‘ ب ئ َس

يَن بََدلً   (ب ئ َس ُهوَ ) ’ل لظ ال م 

 

NAİB-İ FAİL 
- Mef’ûl, failin tüm hükümlerini üstlenerek onun yerine geçer. Cümlede bu kıvamda 

bir mef’ûl bulunmazsa, yerine ‘muhtas’(genel mananın biraz has kılınmış hali) ve 

mutasarrıf(sürekli nasb alma zorunluluğu bulunmayan) zarflar, mastarlar ya da car-

mecrûrlar geçer.        

- Naibi-i failin geldiği cümlelerin fillerinin ilk harfinin harekesi mutlaka ötre olur. 

İkinci harfin harekesi de birinciye uyarak ötreli gelir.  ‘ لّ مَ تُعُ  ’ gibi.  

-  ‘ ل قَ طُ اُن   ’ kalıbında gelen fiillerde ise üçüncü harf ötreli olur.  

- Naib-i fail alan muzari fiilinin sondan bir önceki harfin harekesi üstün; mazi fiilinin 

sondan bir önceki harfin harekesi ise esre gelir. 
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  ’gibi sadece esre ile okunabildiği gibi, ‘quyile, buyi’e ’قيل ,’بيع‘ ;fiilleri باَعَ  ve قاَلَ  -

şeklinde işmamlı3 veya ‘قول  ظ بوع’ şeklinde okunabilir. 

 

İŞTİĞAL BABI 
 

ُت ب ه   ‘ َزي داً  َضَرب ُت أَخاَهُ ‘ ’َزي داً َضَرب تُهُ  -  mübteda olarak َزي د   gibi örneklerde  َزي داً  َمَرر 

merfû okunup, arkadan gelen cümle kendisine haber yapılır. Ya da   َزي د, zorunlu 

olarak düşen  ُتُ  ,أََهن تُ  ,َضَرب ت  gibi takdir edilen bir fiilin merfûu sayılıp جاََوز 

mansûb okunur. Bu örneklerde زيد kelimesinden sonra gelen cümlelerin i’rabta 

yerleri yoktur. 

- Mezkur amil(fiil) talep cinsinden ise, öndeki ismin mansûb okunması tercih edilir. 

ب   ر  هُ َزي داً إ ض  . ‘ َ يَُهما َ ق َطعُوا أَي د  ُق َوالّساََرقَةُ فا  örneğinde fiil, talep cinsinden ’َوالّساَر 

olduğu halde öndeki mef’ûlün ( ُُق َوالّساََرقَة َن عاَُم ‘ .merfû gelmesi tevillidir (الّساَر  َوال 

َ لَُكم   نّاَ ‘ .örneğinde ise öndeki isim uyum açısından merfû gelmiştir ’َخلَقَها أَبََشراً م 

داً نَت ب عُهُ   örneklerinde ise fiil ağır bastığı için öndeki isimler ’َوماَ َزي داً َرأَي تُهُ ‘ ve ’واَح 

mansûb gelmişlerdir.  

هُ ‘ - م  ر  ‘ ’إ ن  َزي داً لَق ي تَهُ فَأَك  تَهُ  َهال  َزي داً  َرم  أَك  ’ gibi örneklerde öndeki ismin mansûb gelmesi 

zorunludur. 

و‘ - ر  بُهُ َعم  ر  ُت فَإ ذاَ َزي د  يَض   örneğinde mansûb okunması imkânsız olduğu için ’َخَرج 

(fücaiye iza’sı fiilin başına gelmediğinden dolayı) merfû okunması zorunludur. 

’َزي د  قاََم أَبُوهُ ‘ - تُهُ   َرم  و أَك  ر  َعم  örneğinde denklik durumu söz konusu olduğu için her iki 

irabı da alabilir.  

بُر  ‘ - ء  فَعَلُوهُ ف ى الز  َب ب ه  ‘ ve ’َو ُكل  َشي   .örnekleri iştiğal babından değildirler ’?أََزي د  ذُه 

 

 

 

 

 

                                                             
3 İşmam: harfi söylemeden, hafifçe dudak hareketleriyle harekeye işaret etme.  
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TENAZÛ 
 

 gibi yerlerde Kûfîler işlevi birinci amile verip, ikinci amile ’َضَربَن ي َو َضَرب ُت َزي داً ‘ -

ise ihtiyaç duyulan tüm işlevleri taktiri olarak vermeyi tercih etmektedirler.  

- Basrîler ise işlevi ikinci amile vermeyi; birincisinde ise sadece merfû (fail 

konumunda olanı) taktir etmeyi tercih etmektedirler. ‘  ء ال  َخ  ُف ال  ن ي َولَم  أَج   ’َجفَو 

َن ال ماَل  ‘ - لُب  قَل يل  م   ’gibi örneklerde anlam bozulduğu için bunlar tenazû ’َكفاَن ي َولَم  أَط 

babından sayılmazlar. 

 

(MANSÛBATLAR) 
 

MEF’ÛL 

Mef’ûl, mansûbtur. (Ve beş kısma ayrılır.) 

Mef’ûl-u Bih   

- Cümlede failin fiiline muhatab olan öğedir. ‘ ًَضَرب ُت َزي دا’ gibi.  

Münâda  

- (Münâda da mef’ûlü bih’ten sayılır.) Münâda bir isme izafe edildiğinde mansûb 

okunur.   ياَ َعب َد للا gibi 

- Münâda mudafa benzer olduğu zaman da mansûb okunur.  َ ُههُ  يا َحَسناً َوج  ياَ طاَل عاً   

باَد  ‘ ’َجباَلً    .gibi ياَ َرف يقاً با ل ع 

- Münâda, kastedilmeyen bir nekre (nekre-i gayr-ı maksude) ise yine mansûb 

okunur. Gözü görmeyen birisinin ‘ياَ َرُجالً ُخذ  ب يَد ي demesi gibi. 

- Münâda, müfred ve ma’rife ise, merfu olduğu durum üzerine mebni olur. ‘  ياَ زي د, 

َ زي داَن   َ َزي ُدونَ  ,يا  şeklinde ötreli ’يا َرُجلُ ‘ ,Belli bir kişi için kullanıldığında ise .’يا

gelir. 

- (İzafe Edilen Münâdanın Özellikleri:) 

 Mütekellim ي’sı hazf edilip, üç harekeyle de okunabilir; ‘ م  ياَ ُغالَ  ياَ  ,ياَ ُغالَمَ  ,

  ’ُغاَلم  
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 Mütekellim ‘ي’sı hazfedilmeyip, ‘ياَُغالََمي’ şeklinde üstün veya   ي  ’ياَُغاَلم 

şeklinde sakin olarak okunabildiği gibi;   َ َ ُغالَما  şeklinde elif ile de   يا

okunabilir. 

 ‘ ت    ياَ أَبَت    gibi örneklerde görüldüğü gibi üstün ’ و ياَ اب َن َعم   , ياَ اب َن أَم   ,ياَ أَم 

ve esre olarak ta okunabilir. ‘  أَبَت ve   ت  nın bitişik’ي veya ا için ’أَم 

kullanılması çirkin, son iki örnek için ise zayıf görülmüştür. 

 

1. (Münâdaya Tabi Olanlar:) 

- Sıfat, te’kit, atfü beyan ve atfü’n-nesak, tekil ya da ال takısı almış muzaf 

(tamlanan) iseler, mebni olan Münâdanın hem lafzına hem de mahalline 

uyarlar. Bunlardan tamlanan olup, ال takısı almayanlar ise sadece 

Münâdanın mahalline uyarlar.  

- Münâda olan   أَي kelimesinin sıfatı, lafzına uyar. 

- Bedel veya ال takısı almamış atfü’n-nesak ise bağımsız Münâda gibi 

i’rab alır.  

 gibi tekil ve tamlanan olarak tekrar edilen ’ياَ َزي ُد َزي َد ال يَع َماَلت  ‘ -

örneklerde ya ikisi üstün okunur ya da birincisi ötreli okunur. 

 

2. Terxim: 

- . Terxim, başka hiçbir nedenden olmayıp, sadece dilde hafiflik olsun diye 

münâdanın sonunun düşmesidir. Marife Münâdanın terxim edilmesi caizdir 

- Sonu ت ile biten tüm Münâdalar mutlak manada terxim edilir. ‘ َياَ ثُب   ,ياَ َطل ح’ 

gibi  

- Sonunda ت harfi olmayan Münâdalar için üç şart vardır.  

 Ötreli olması 

 Ad olması. 

 Üç harften fazla olması. ‘ ُياَ َجع فَ  ,ياَ َجع ف’ gibi. 

ين   ,َمن ُصور   ,َسل ماَن  ‘ - ك  س    .gibi kelimelerde sondaki iki harf düşer ’م 

بَ ‘ - يَكر   .gibi iki kelimeli olanlarda ikinci kelime tamamen düşer ’َمع د 
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3. İstiğase (Yardım talebi) 

- Yardım isteyen kişi ‘ َين ل م   der. Musteğasu bih (kendisinden yardım ’ياّلََِل   ل ل ُمس 

isenen)’in (   ّلَِل) lam’ı üstün gelir.  

- Nidâ harfi tekrar edilmeyen ve atıf şeklinde geldiği durumlarda mustağas-u 

bih lam’sız gelir. ‘و ر  يب     ياَ َزي داً ل عَم  ب  ال عَج  م  ل ل عَج  . ياَ قَو  ’ 

4. Nüdbe 

- Acımayı ifade eden Münâda şeklidir. 

- Acıyan kişi ‘ َن ينا ,واَ َزي دا يَر ال ُمؤم   .der ’ وا رأسا ,واَ أَ  م 

- Vakf (durma) esnasında, sona vakfe ‘ه’ sı getirilebilir. 

Mef’ûl-ü Mutlak 

- Kendi lafzında ya da manasında bir etkene maruz kalan ve cümlede fazlalık 

olarak gelen bir mastardır. ‘ ً با ً ‘ ve ’َضَرب ُت َضر  ُت ُجلُوسا  .gibi ’قَعَد 

- Mef’ûlü mutlakın yerine bazen ism-i alet geçer. ‘ ً طا  .gibi ’َضَرب تُهُ َسو 

- Mef’ûlü mutlakın yerine bazen de sayılar geçer. ‘ ًل ُدوُهم  ثَماَن يَن َجل َدة  ’فأَج 

- Mastara izafe edilen   ُكل ve  ُبَع ض gibi isimler de mef’ûlü mutlak yerine geçer. ‘ َفاَل

يلُوا ُكل  ال َمي ل   ‘ ’تَم  لَ  يل   َولَو  تَقَو  َقاَو  َعلَي ناَ بَع َض ال  ’ 

- ‘ ن   هاَ َرَغداً َوُكالَ م  ’ örneği, bu başlık altında el alınmamaktadır. 

Mef’ûl-ü Leh 

- Mastardır. Eylem için sebeptir.  

- Mef’ûlü leh, zaman açısından fiil ile ortaktır. 

- Mef’ûl-ü leh ile fiil, fail açısından da ortaktırlar. ‘ َاَللً لَك ُت إ ج   gibi ’قُم 

- İlletli olan mef’ûlü leh yukarıdaki şartlardan herhangi birisini taşımıyorsa, illet 

bildiren i cer harfi (lam-ı cer) ile mecrûr olur. ‘  َخَلَق لَُكم’ (mastar olmayan örnek), 

ة  ‘ ك راَك  ه ز  ‘ ,(failleri farklıdır) ’َوإ نّ ي لَتَع ُرون ي ل ذ  م   ئ ُت َوقَد  نَض ت  ل نَو  َ فَج  ث ياَبَها  نضت) ’

fiilinin zamanı ile   م  (.illetinin zamanı ayrıdır ل نَو 

Mef’ûl-ü Fih 

- İsmi zaman ve ismi mekânın başına gelen bir etkenin, bu isimleri ف manasında 

etkilemesiyle olur. ‘  يس َم ال َخم  ُت يَو  ً ‘ ’ُصم  ينا ُت ح  ً ‘ ’ُصم  بُوعا ُت أُس   ’ُصم 
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- Müphem (belirsiz) mekân isimlerin başına etken ف manasında gelir. Belirsiz 

mekan isimleri altı yönün yanı sıra;  َقَ  ,أَماَم ينَ  ,فَو   ve bunların ters yönleri ile ,يَم 

benzerleri olan ‘ َن د  .gibi isimlerdir ’َلَدى‘ ve ’ع 

- Ölçüm ifade eden ‘  َسخ   .gibi kelimeler mef’ûlü fih’tir ’فَر 

- Kendi amilinin (etken) mastarından oluşan kelimeler de mef’ûlü fih’tir. ‘ ُت َمق عََد قَعَد 

 .gibi ’َزي د  

Mef’ûl-ü Mea 

- Öncesinde fiil veya fiil manasının veya harflerinin geçtiği; ‘مع’ anlamında 

kullanımı kesinleşen و dan sonra gelen fazladan bir isimdir. ُت َوالنّ يلَ   ر   gibi (fiilin  س 

başta geçtiği örnek). ‘ َر  َوالنّ يل َ ساَء   fiilin harf ve manasının önceden geçtiği) ’أَنا

örnek) 

َل تَن هَ َعن  ‘ .dan sonra gelen mefulü mea bazen zorunlu olarak mansûb okunur’و -

قَب يح  
َوإ ت ياَن ه  ال  ’. Ayrıca ‘ ًُت َوَزي دا ُت ب َك َوَزي داً ‘ ve ’قُم   gibi örnekler de sahih görüşe ’َو َمَرر 

göre bu kısımdandır.  

َخ  ‘ - َ ل   örnekteki gibilerin mef’ûlü mea olarak mansûb okunması ’ُكن  أَن َت َوَزي داً كا

tercih edilmektedir. 

- ‘ وقاََم َزي د   ر  وَعم  ’ örneğinin atıf yerine mef’ûlü mea olarak mansûb okunması zayıf 

bir görüştür. 

 

HÂL  

 sorusuna cevap olmaya uygun, cümlede fazlalık konumunda olan türemiş ’َكي فَ ‘ -

(ismi fail ismi mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe gibi) bir kelimedir. ‘ ً َضَرب ُت اللّ ص  َمك   تُوفا ’ 

- Hal, nekre gelir. Ona eşlik eden (zil-hal) ise; marife (belirlilik) (تعريف), tahsis 

(sınırlama,has kılma) (تخصيص), ta’mim (genelleme)  (تعميم) veya te’hir (erteleme) 

 ;olarak gelir. Örnekler (تأخير)

 ‘ َُرُجون  .(zil-hal, marifedir) ’ُخش عاً أَب صاَُرُهم  يَخ 

  ‘ َبَعَة  أَيّاَم  َسواَء  ل لس ائ ل ين بَعَة  ) ’ف ى أَر    .(izafe edilerek tahsis edilmiş أَيا م   ,أَر 

 ‘ َُرون يَة  إ ل  لَهاَ ُمن ذ  ن  قَر  ناَ م  لَك  يَة   nekre olan) ’َوماَ أَه   olumsuz bir edattan sonra قَر 

geldiği için geneli ifade eder). 
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  ‘ َُطلَل ً شا ي ةَ ُموح   öne موحشا nekre olduğu için hal olan َطلَلُ  zi’l-hal olan) ’ل م 

geçmiştir) 

 

TEMYÎZ 

- Nekre, fazlalık, câmid (türetilmemiş), belirsiz şahısları açıklayan bir isimdir. 

- Çoğunlukla ölçü ve tartılardan sonra kullanılır. ‘ يب   اًل  َجر  نَخ  ’ (bir parça hurmalık), 

‘ راً  صاَع   تَم  ’ (bir sa’ hurma), ‘ َعَساًل  َمنََوي ن   ’ (iki litre bal) 

- Sayılardan sonra da kullanılır. Sayılar 11’den 99’a ( َين ع  ع  َوت س    .kadardır (أََحدَ َعَشرَ - ت س 

‘ ً  َعَشرَ  أََحدَ  َكبا َكو  ’ 

- Soru edatı olan ‘  َكم’in temyizi de sayıların temyizi gibidir. ‘ ََكم  َعب داً َملَك ت’ gibi. 

- İhbari (soru anlamında olmayan) manada kullanılan ‘  َكم’in temyizi ise bazen yüz ve 

üzerindeki sayıların temyizi gibi mecrûr ve tekil; bazen de on ve aşağısı olan sayılar 

gibi mecrûr ve çoğul gelir. 

-   cer harfi ile mecrûr olan ‘كم’ soru edatının temyizi mecrûr veya mansûb gelebilir.  

- Temyiz, münasebetteki belirsizliği giderir. Nisbeti açıklayan temyiz ya ‘ تَعََل َواش 

أ سُ  ً  الر  َشي با ’ gibi failden dönüştürülmüştür ya da ‘ ً َض ُعيُونا َر  َ ال  رنا  gibi ’َوفَج 

mef’ûlden dönüştürülmüştür. ‘ ًن َك ماَل ثَُر م   .ise muzaftan dönüşmüştür ’أَناَ أَك 

- Temyiz, herhangi bir dönüşmeden meydana gelmemiş te olabilir. ‘ ًناَُء ماَء تَََلَ اْل    ’إ م 

- Temyiz ve hal, bazen asıl anlamlarının dışında sadece te’kit için gelirler. ‘ ا َولَ تَع ثَو 

ينَ  د  ض  ُمف س  َر  ً ‘ .’ف ى ال  ينا ياَن  د  ن  َخي ر  أَد  ً ‘ .’م  لُُهم  فَحال  ُل فَح   Sibeveyhi (ö/ 796 .’ب ئ َس ال فَح 

m), temyizin te’kid olarak gelebileceği görüşüne katılmamaktadır. 

 

 İSTİSNA  

ن هُ إ ل  ‘ .ile istisna yapılırken cümlenin tam ve olumlu olması gerekir ’إ ل  ‘ - بُوا م  فََشر 

ن ُهم    ’قَل ياًل م 

- Olumsuz cümlelerde müstesna bitişik gelirse mansûb okunabilir. Ancak tercih 

edilen, bedel yapılmasıdır. ‘  ن ُهم  ’ماَ فَعَلُوهُ إ ل  قَل يل  م 
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- Ayrık müstesna, kendisinden istisna edilenin önüne geçmemişse, Ben-i Temim 

kabilesine göre mansûb okunması tercih edilmiştir. Hicaziler ise mansûb 

okunmasını zorunlu kabul etmişlerdir. ‘ ن   ّ باََع الظ ّن   ماَ لَُهُم ب ه  م  ل ًم إ ل  ات ع  ’ 

-  Müstesna, müstesna minhunun önüne geçmiş ise sadece mansûb olarak okunur. 

‘ َمدَ  يعَة   َوماَ ل َي إ ل  آَل أَح  ش   ’َوماَ ل َي إ ل  َمذ َهَب ال َحّق  َمذ َهبُ  /

- Cümlede müstesna minhu düşmüş ise müstesna, amilin durumuna göre i’rab alır. 

Buna müstesna müferreğ denir. ‘  َدة ُرناَ إ ل  واَح   ’َوماَ أَم 

-  Cer harfleri olan ‘ ََغي ر’ ve ‘َوى  dan sonra gelen isim gibi i’rab’إ ل  ‘ kelimeleri ,’س 

alırlar.  

َ  َعداَ  ,َخالَ ‘ -  kelimeleri fiil olarak kullanıldıklarında sonradan gelen müstesna ’حاَشا

mef’ûl olarak mansûb okunur. Bunlar harf olarak geldiklerinde ise sonradan gelen 

müstesna mecrûr okunur. 

 .dan sonra gelen müstesna sadece mansûb okunur ’َل يَُكونُ  ,لَي سَ  ,ماَ َعداَ  ,ماَ َخالَ ‘ -

MECRÛRATLAR 
 

HARF-İ CER  

ن  ‘  -  sı ve benzeri cer harfleri hem açıktan gelen’ب kasem ,ل ,ف ي ,َعلَى َعن   ,إ لَى ,م 

isimlerde hem de zamirlerde amel eder. 

 sı’ ise sadece açıktan gelen isimlerde’ت ı ve’و kasem ,َحتّى ,ك ,ُمن ذُ  ,ُمذ   ,ُرب    -

kullanılan cer harfleridir.  

İZÂFE 

 a) İzâfe-i Maneviye 

- İsim bazen; ن   ,ل ُغاَلُم ‘  .anlamına gelen bir izafe ile de mecrûr olur ف ى ve م 

يد  ‘ ,(ُغالَم  ل َزي د  )’َزي د   يد  ) ’خاَتَُم َحد  ن  َحد  ‘ ve (خاَتَم  م  رُ  ال ي ل   َمك  ’ ( ر  ف ى ال ي ل    َمك  ) gibi. Bu 

manada gelen izafelere, izafe-i maneviye denir. Çünkü tamlanana ya tarif 

(belirlilik) ya da tahsis (özgülük) kazandırır. 
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b) İzâfe-i Lafziye 

-  Müştak bir kelime, etki ettiği kelimeye izafesi edilmesi sonucu onu mecrûr kılar. 

بَة  ‘ ه  ‘ ,’َمع ُموُر الّداَر  ‘ ’باَل ُغ ال َكع   Bunlara izafe-i lafziye denir. Çünkü sadece .’َحَسُن ال َوج 

tahfif için izafe edilmiştir. (tamlanana tarif veya tahsis kazandırmaz).  

- İzafe; tenvin, i’rab ن’u ve ال takısı ile birlikte kullanılmaz. Ancak ‘ َبا اَلّضاَر 

بُو َزي د  ’’َزي د   ‘ ’اَلّضاَر  بُ  اَر  ُجل   اَلض  الر  ’ ‘ ُب َرأ س  ال   ار  جاَن ياَلض  ه  ‘ ’ ُب ُغاَلم  ُجُل الّضاَر   ’اَلر 

gibi yerlerde ‘ال’ takısı gelebilir. 

FİİLİN İŞLEVİNİ YAPAN İSİMLER 

İSİM FİİLLER 

ُكت   ,(mazi) بَعُدَ ‘ isimleri ;’َوي  ‘ ve ’َصه  ‘ ,’َهي هاَتَ ‘ -  fiilleri ’(muzari) أَع َجبُ ‘ ,(emir) أُس 

anlamında kullanılır. 

- Bunlar hazf edilmezler. 

- Etkide bulundukları kelimelerden sonra gelmezler. ‘  تاََب للا  َعلَي ُكم  örneğinde ’ك 

mamûl (mef’ûl) olan كتاب kelimesinin öne geçmesi hakkında farklı yorumlar 

vardır.  

- İsim fiiller, zamiri açıktan almazlar. 

- İstek manasında gelen isim fiillerin cevabında gelen muzari fiil mansûb değil, 

meczûm olur. ‘ي يح  تَر  ي اَو  تَس  َمد   Yerinde dur. Hem övülürsün hem de) ’َمكاَنَك  تُح 

rahat edersin. Burada mansûbiyet alameti olan nun’lar düşmüştür.) 

MASTAR (ve özellikleri) 

- Mastar yerine ‘  اَن ve  َ  .mastar edatları fiil ile birlikte gelirse amel eder ’ما

- İsmi tasğir kalıbında olmayacak 

- Zamir olmayacak 

- Herhangi bir kayıtla sınırlanmış olmayacak. 

- Amel etmeden önce sıfat almış olmayacak 

- Mastar düşmüş olmayacak 

- Mamulü ile aralarına bir fasıla girmemiş olacak 

- Mamulünden sonra da gelmeyecek 
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- Mastarın izafeli olarak amel etmesi daha yaygındır. ‘ ََل َدف ُع للا  النّاَس  َدف عُ ) ’َولَو 

mastarı, fail olan lafzatullaha izafe edilmiş) gibi.  Şiir ‘  ُء بَيّ ن ه  الَمر   ’أَلَ إ ن  ُظل َم نَف س 

(bu şiirde ُظل م mastarı, mef’ûlü olan نفس kelimesine izafe edilmiştir).  

- Tenvinli mastarın amel etmesi kurallara daha çok uygundur. ‘ ى أَ  م  ذ  عاَم  ف ى يَو  و  إ ط 

 ً غَبَة  يت يما  ’َمس 

- Mastarın ‘ال’ takısı alarak amel etmesi kural dışı kabul edilmiştir. ‘ ي َو َكي َف الت َوقّ  

بُهُ  َر ماَ أَن َت راَك   .şiirde geçtiği gibi ’َظه 

İSM-İ FAİL 

ب  ‘ - م  ‘ ve ’ضاَر  ر   .gibi ’ُمك 

 .takısı aldığında mutlak olarak (mazi, hal ve müstakbel manada) amel ederler ’ال‘ -

  :takısı almadıklarında iki şartla amel ederler ’ال‘ -

 Hal veya istikbal anlamında olmaları. 

 Olumsuz, soru, mevsûf ya da kendisinden haber verilen şeye (mubtedaya) 

dayanmaları. ‘  راََعي ه ط  ذ   ism-i failinin hiçbir şeye باسط ifadesinde ’باَس 

dayanmadan ذراعيه’ kelimesinde amel etmesi (meful yapması) geçmiş 

zamanın hikâye edilmesi kapsamında değerlendirilir. Kisaî(ö.- m.805) bu 

görüşte değildir. ‘  ب ب  ) örneğinde ise ’َخب ير  بَنُو ل ه   arkaya gitmiş بَنُو ل ه 

mübteda,   َخب ير öne geçmiş haber olarak) ‘takdim ve te’hir’ şeklinde 

değerlendirilmiştir. Ahfeş(ö.-m836) dışındaki alimler   َخب ير kelimesini   ير  َظه 

kelimesine kıyas etmişlerdir. 

MÜBALAĞA SİGALARI 

ل - ف عاَل ,فَعُول ,فَعّاَل‘ kalıbından فاَع  يل‘ ;kalıplarına çokça ’م  ل ve فَع   kalıplarına ise ’فَع 

az sayıda dönüşerek mübalağa kalıpları oluşur. ‘  ا ال عََسَل فَأَنّاَ ّشّراَب  ’أَم 

 

İSM-İ MEF’ÛL 

ُروب  ‘ - َرم  ‘ ve ’َمض   .gibi kalıplarda gelip, türediği fiilin amelini yaparlar ’ُمك 

- Amel etme şartları, ism-i failin şartları gibidir.  
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SIFAT-I MÜŞEBBEHE  

- İsm-i faile benzeyen ve tek bir isme etki eden sıfat-ı müşebbehe, tafdil (üstünlük) 

anlamını taşımayan ancak devamlılık anlamını içeren bir sıfattır (müştaktır). 

يف  ’’َحَسن  ‘ ر   ,َظر  ر   ,طاَه   .kelimeleri gibi ’ضاَم 

- Sıfat-ı müşebbehenin kendisinde amel ettiği kelime, kendisinin önüne geçemez. 

- Sıfat-ı müşebbehenin kendisinde amel ettiği kelime yabancı (kopuk) olmayacak. 

(yani kendisiyle ilintili mavsufun zamiri, mamülüyle bitişmiş olacak) 

- Sıfatı müşebbehenin kendisinde amel ettiği kelime, ya failiyet ya da bedel olarak 

merfû gelir.  

- Mamul, temyiz veya mef’ûlü bihiye benzetilerek mansup da gelebilir. Mef’ûlü 

bihiye benzetilmesi sadece tarif edatı alanlarda mümkündür.  

- Sıfatı müşebbehe mamule izafe edilerek mecrûr okunur.  

İSM-İ TAFDİL 

- Ortaklıkla birlikte üstünlük ifade eden bir sıfattır (müştak). ‘ ََرم  .gibi ’أَك 

ن   -   .ile kullanılır م 

- Bir nekreye izafe edilerek kullanılır.  

ن   -  .ve nekreye izafe edilerek kullanılması durumunda tekil ve eril gelir م 

  .takısı ile birlikte kullanıldığında mevsufuna uygun bir şekilde gelir ال -

- Bir marifeye izafe edilirse iki şekilde de gelebilir.  

- Mef’ûlü etkileyip onu mansûb kılamaz.  

ل -    .meselesi hariç, çoğu zaman zahir ismi ref’ etmez ُكح 

TEVABİ’ 

SIFAT 

- Sıfat, müştak ya da müştak tevilindeki bir tabîdir.  

- Lafız olarak tabi olduğu isimden farklıdır.  

- ‘Tahsis, açıklama, özgü, yerme, şefkat, onay anlamlarında gelen sıfat, mevsufu 

pekiştirir. 

- İ’rab yönlerinden birisinde nitelediği şeye uyar. 

- Belirlilik ve belirsizlikte de nitelediği şeye uyar.  
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- Sıfat, nitelediği kelimeye dönen gizli bir zamiri ref etmişse; erillik ve dişillikte 

olduğu gibi tekil, ikilik ve çoğulda da nitelediği kelimeye uyar. Sıfat bu şekilde bir 

zamiri değil de açık bir ismi ref etmişse fiil gibidir. 

ل ماَنُهُ ‘ - د  ‘ sonra ’جاََءن ي َرُجل  قُعُود  غ  ُدونَ ‘ sonra da ’قاَع   .denilmesi daha güzeldir ’قاَع 

- Hakiki veya iddia olarak bilinen bir ismin sıfatı kendisinden ayrılmışsa ya ‘هو’ taktir 

edilerek merfû ya da ‘ن ي َدحُ ‘ ’أَع  َحمُ ‘ veya ’أَذُم  ‘ ’أَم   fiillerinden biri taktir edilerek ’أَر 

mansûb okunur. 

TE’KÎD 

- Te’kid kimi zaman lafzidir. 

 ‘ ُأَخاََك أَخاََك إ ن  َمن  َل أَخاَ لَه’ gibi ( فَظ  أَخاَكَ  أَخاَكَ  إ ح  -isim örneği). 

  ‘  ب س  ا حب س قُوَن ا ح  ح    (fiil örneği أَتاَك  )’أَتاَك  أَتاَك  الال 

 ‘ َ   .(harf örneği َل )’…َل َل أَبَوُح ب ُحب بَث نَةَ إ ن ها

 ‘ ًَدّكاً َدّكا’ ve ‘ ً  .te’kid örneklerinden sayılmazlar ’َصفّاً َصفّا

- Te’kid bazen de manevi olur. ‘نَف س ve َعي ن’ kelimeleriyle manevi te’kid gerçekleşir. 

Bu iki kelime birlikte geldiğinde نفس önce kullanılır. Te’kid edilen isim tekil 

değilse bu iki kelimenin çoğulu ‘ أَف عُل/   ef’ul’ sigası ile oluşur. 

- Te’kid edilen isim ikili olmadığı; kendisi veya amilinin ayrışmaya müsait olduğu 

durumlarda ‘  ُكل’ ile te’kid yapılır. ( ََمعُون  müekked olan -فََسَجَد ال َمالَئ َكةُ ُكل ُهم  أَج 

تََري ُت ال عَب َد ُكل هُ ‘ (parçalanabilir ال َمالَئ َكةُ   .müekked, ayrışmaya müsait değil عبد)’إ ش 

Ancak amili olan إشترى ayrılmaya müsaittir) 

اَل ‘ - َ  ve ك  ل تا  :aşağıdaki şartlarla manevi te’kid olarak kullanılır ’ك 

  اَل َ  ve ك  ل تا  .nın yerine tekil bir kelime gelebilmelidir’ك 

 İki isnadın bir manada birleşmiş olmaları gerekir. (و ر    ماََت َزي د  عاََش َعم 

örneğinde         َعاَش ve  َماَت  farklı anlamlarda gelen isnatlar oldukları için 

olmaz) 

  اَل َ  ve ك  ل تا  .nın, te’kid edilen ismin zamirine izafe edilmiş olmaları gerek’ك 

 .ve çoğul kalıplar izafe edilmeden manevi te’kid olarak kullanılır ’جمعاء ,أجمع‘ -
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- Te’kid; bir başka te’kidle atf edilmemesi ve bir nekreye tabi olmaması-nadiren 

nekreye de gelir- yönleriyle sıfattan ayrılır. ‘  ل  ُكلّ ه  َرَجب د َت َحو   bu şiirde) ’ياَ لَي َت ع 

ل   nekre olan ,ُكلّ ه     (.için te’kid olmuştur َحو 

‘ATF 

a)  ‘Atfü Beyan 

- Müştak ya da müştak tevilinde olmayan, açıklayıcı, tahsis edici bir tabidir. 

- Atfü beyan, (i’rab, ikili, erillik vb. açılardan) tabi olduğu kelimeye uyar. ‘  أَق َسَم ب الل

 tabi olunan isim bu örnekteki gibi marife ise atf-u beyan onu daha) ’أَبُو َحف ص  ُعَمرُ 

da açıklar) ve ‘  َ يد  هاَذاَ خا تَم  َحد  ’ gibi (nekre örneklerde ise atfü beyan tahsis yapar) 

-  Atfü beyan, tabi olduğu kelimenin yerine geçebiliyorsa ‘bedelül külli min’el küll’ 

olarak i’rab alır. ‘  َ ر   أَنا ي  ب ش  ك  ال بَك ر  ا ب ُن الت ار  ‘ .(bedel olarak gelemez بشر)’ أََخَوي ناََعب َد أَياَ 

فاََل  س  َونَو  فاََل  .عبد شمس) ’َشم  فَلُ  atfü beyandır. Münâda olsaydı َونَو   şeklinde نَو 

gelirdi.) 

b) ‘Atfü Nesak 

 .ile atfedilir. Mutlak beraberliği ifade eder و -

  .harfi ile de atfedilir. Sırayla ve hemen art arda manasında kullanılır ف -

- ‘ م  ثُ  ’; gecikmeyle birlikte bir sıralama manasında kullanılır. 

 tertip için َحت ى .basamak basamak sona doğru ulaşma manasında kullanılır ;’َحت ى‘ -

kullanılmaz. 

 talep bildiren cümlelerde iki durumdan biri ya da nesneler arasında olumlu ;’أَو  ‘ -

veya olumsuz anlamda bir tercihin olup olmadığını ifade etmek için kullanılır. 

İhbarî cümlelerde ise ‘أو’; şek veya teşkîk (şüphe) için de kullanılır. 

 başına hemze edatı gelen iki eşit isimden birinin durumunu belirlemek için ;’أَم  ‘ -

kullanılır. 

- Hüküm vermede yanlışı düzletmek için de ‘أم’ kullanılır.  

 .olumlu cümleden sonra gelir ;’ل‘ -

ن   -  .olumsuz cümlelerde hatalı bir karardan dönme amacıyla kullanılır ; بَل   ve لَك 

Ayrıca   بَل, verilen hükmü, matufu aleyhten matufa çevirir.  
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BEDEL 

- Aracısız bir şekilde yargıya bizatihi kaynaklık eden bir tabidir. 

- Bedel altı çeşittir: 

 Bedelü’l-Küll: ‘ َق ل ُمت ق يَن َمفاَزاً َحداَء   ’إ ن  ل 

 Bedelü’l-Ba’d: ‘ َتََطاع  .kelimesi küll manasındadır ناس ayette geçen) ’َمن  اس 

استطاع من  onun bir bölümüdür.) 

 Bedelü’l-İştimal: ‘  ق تاَل  ف يه’ gibi. (  ر ,ق تاَل  kelimesinin ne küllü ne de َشه 

ba’dıdır. Aradaki bir ilişkiden dolayı bedel olmuştur.) 

 Bedeü’l-Ğelet: ‘  يناَر َهم  د  ر   Dil sürçmesi ile önce birinci kelime .’تََصد ق ُت ب د 

söylenip ardından doğrusu olan ikinci kelime gelirse bedelü’l galat olur. 

 Bedelü’l-İdrab: yukarıdaki örnekte geçtiği gibi iki durum kast edilip 

ikincisine yönelme durumunda bedelül idrab olur. 

 Bedelü’l-Nisyan: Konuşan şahıs doğrusunu unuttuğu için yanlış olan birinci 

kelimeyi söyler. Sonra doğrusunu hatırlayıp ikincisini telaffuz eder.  

SAYILAR 
- Üçten dokuza kadar, daima dişil kelimelerle birlikte eril sayı; eril kelimelerle de 

dişil sayı kullanılır. ‘  َسب َع لَياَل  َو ثَماَن يَةَ أَي ام’ gibi 

  .sayısı da birleşik(terkip) durumunda değilse hükmü yukarıdaki gibidir ’َعَشرَ ‘ -

- Üçten aşağı olan sayılar ile ‘ل  gibi  sayılar kıyas üzere ’راَب ع ,ثاَل ث‘kipinde gelen ’فاَع 

gelirler. (dişiller için ta’lı , eriller için ta’sız gelir)  

 :vezninde gelen sayı için dört durum söz konusudur فاعل -

 Tekil (muzaf olmayan) gelir.  

 Kendisinden türetilen sayıya izafe edilir. 

 Kendinden daha aşağıda olana bir sayıya izafe edilir. 

 Kendinden aşağıda olan sayıları mansûb eder.  

SARFI ENGELLEYEN SEBEPLER 
- İsmi, i’rabtan (kelimenin sonunun hareke alması) engelleyen sebepler dokuz 

tanedir:  

 Vezin (fiil kipi):  ََمد َمرَ  ve أَح   gibi أَح 

 Terkip (bileşik isim)   بَع لَبَك gibi 
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 ‘Ucmet (yabancı kökenli isimler):   م  gibi إ ب راَه 

 Alemiyet (Özel isimler):  

 ‘Adl (Dönüşen isimler):  َأَُخرَ  ,ُعَمر. Dörde sayısına kadar ‘ ََحدَ  ,أُحاَد  ’َمو 

 Sıfat: باَن  gibi َسك راَن ,َغض 

 Cem’(çoğul kalıbı):  َد  .gibi َدناَن يرَ  ,َمساَج 

 Müenneslik (dişilik) : َمة راَءَ  ,َسل َمى ,َزي نَبَ  , َطل َحةَ  ,فاَط   .gibi َصح 

 

- Yukarıdaki etkenlerden tekil kalıbı kendisinden farklı olan çoğul kalıpları ile 

müenneslik (dişil elifi), sarfı engelleme konusunda tek başlarına etkilidirler. Diğer 

etkenler ise ancak sıfat veya alemiyet ile birlikte gelince sarftan engellemede etkili 

olurlar.  

- Alemiyet etkeni; sadece terkip, te’nis ve ucmetle birlikte gelir. 

- Ucmetin şartı, geldiği dilde özel isim olarak kullanılması ve üç harften fazla 

olmasıdır. 

- Sıfat; temel kullanımı itibariyle de sıfat olmalı. Te’nis ta’sını da almamalı. ‘  ياَن  ُعر 

ve   َمل  gibi isimler, müennes kalıplarında Te’nis ta’sını aldıkları için ’أَر 

münsariftirler (kelimelerin son harekesi değişkendir.).   َصف واَن (kaygan taş) ve   نَب  أَر 

her ne kadar ‘  قاَس’ ve ‘  َذل يل’ manasında sıfat olarak kullanılsalar da asıllarında sıfat 

olmadıkları için münsariftirler. 

ن د   -  .gibi isimler hem munsarif hem de gayrı munsarif olabilirler ه 

;ُعَمرَ  gibi isimler; Temim kabilesinin kullanımında ,بَل خَ  , َسقَرَ  ,َزي نَبَ   - َزام     ile ر gibi ح 

bitmeyen isim fiiller; belli bir vakit için ve merfû olduğunda   س  bazı ulemalar)  أَم 

bu son ikisinde bu şartı koşmamışlar) ve belirli bir zarf olarak kullanıldığında  

 .gibi isimler de ulemanın yanında gayrı münsariftirler ’سحر‘

TAACCÜP 
Taaccüp fiili için iki kalıp vardır. 

-    َ َزي داً  أَف عَلَ ما   (Zeyd ne büyük iş yaptı); i’rabı:  َ  büyük bir şey’ manasında‘ ,ما

mübtedadır.  َأَف عَل; mazi fiildir. Faili, ما ‘ya dönen gizli bir zamirdir.  ًَزي دا; mef’ûlu 

bihtir. Cümle olarak da ما’nın haberidir. 
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ل    - ب ه   أَف ع  :   َ أَف عَلَهُ  ما  gibi anlam verilir. Aslı ‘’ َأَف عَل’dir. ‘Böyle oldu’ manasındadır. ‘  أََغد

يرُ  ‘ yani ’ال بَع  ذاَ ُغد ة   صاَرَ  ’(ğudde hastalığına yakalandı). Burada  َأفعَل kelimesi 

değiştirilerek ‘ ل   ب ه   أَف ع  ’ şekline dönüştürülmüştür. Lafzın düzeni için (çünkü emir 

fiilinin ardından merfû bir ismin gelmesi hoş karşılanmamıştır) emir fiilinin failine 

cer harfi olan ب bitişmiştir. Dolayısıyla buradaki ب harfi fazlalık olmayıp, gelmesi 

zorunludur. (و كفى بالل شهيدا, örneğindeki ‘َكفَى’ failinde ise ب cer harfi düşebilir.) 

- Taaccüp fiili ve ism-i tafdilleri oluşturmanın şartları: 

 Sülasi (üç harfli) kalıbından ve olumlu fiillerden olmaları. 

 Derecelendirmeye uygun bir anlam taşımaları.  

 Tam fiil olmaları. (nakıs fiil olmaz) 

 Malum (düz cümle) kalıbında olmaları. 

 İsm-i fail,  َأَف عَل kalıbında gelmemeleri. 

 

VAKF 
 

َمة‘ -  .şeklinde vakf edilir ’ه‘ ve benzeri kelimelerde fasih kullnımda ’َرح 

ل ماَت‘ -  .üzerinde vakf edilir ’ت‘ kalıbı olan eliflamlı çoğul dişillerde ise ’ُمس 

ي‘ -  ’قاَض‘ .gibi nakıs isimler tenvinli ise ref’ ve cer hallerinde tenvin okunmaz ’قَاض 

şeklinde vakf edilir.  َ ي اَل قا ض   gibi tenvinsiz olan durumlarda ise sondaki ‘ي’ harfi 

düşürülmeyebilir.  

- Yukarıda vakf esnasında düşürülen ve düşürülmeyen durumlar için tersi durum da 

mümkündür. 

 ,قاضي) .gelmelidir ي kelimelerinin nasb hallerinde mutlaka sona القاضى ve قاض -

 (gibi القاضي

ً  ,إ ذاً ‘ - فَعا  kelimeleri üzerinde vakf edildiğinde bunlar yazıldıkları gibi ’َرأَي ُت َزي داً  ,لَنَس 

elifle durulur.  

Kelimenin Sonuna Bitişen Eliflerin Durumu: 

- Çoğul bildiren و’lardan sonra ‘ا/elif’ yazılır, ‘قاَلُوا’ gibi. Kelimenin aslından olan 

ُعو‘ .lardan sonra ise yazılmaz’و  .gibi ’َزي د  يَد 
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 .şeklinde yazılır ى şu durumlarda  ,(elif)/ ا -

 En az dört harfli bir kelimenin sonunda yer alması 

 Üç harfli kelimenin sonunda geldiğinde ise aslının ى harfinden dönüşmüş 

olması 

- Fiillerde sonda gelen ‘ا/elif’in aslının ى veya و olduğu, sonuna bitişen ت ile 

anlaşılır. ‘تَ  ,َعفَى‘ ’,َرَمي تَ  ,َرَمى  .gibi ’َعفَو 

- İsimlerde sonda gelen ‘ا/elif’in aslı ى veya و ise ikili kalıbıyla ortaya çıkar. (َعَصى, 

 (.gibi فَتَيَي ن ,فَتَى) (َعَصَوي نَ 

 

Vasıl Hemzesi 

 ikili  إمرأة ,إمرئ ve ,إمرأة ,إمرئ , إبنة ,إبنم ,إبن ,أست .esreli ve ötreli gelir ,إسم‘ -

kalıpları, إثنتين ,إثنين gibi isimlerin başındaki vasıl hemzesi esrelidir. 

 başındaki hemzenin harekesi üstün gelir. Yemin anlamında kullanılan ;اَل غاَُلم  -

deki vasıl hemzesi üstün veya أَي ُمنالَل    şeklinde esre ile okunabilir. Buralardaki   أ ي ُمن

hemzeler, vasıl hemzesidir. Yani bu hemze kelimenin başında ise okunur, geçiş 

halinde hemze düşer. 

- Dört harften fazla olan mazi fiiller ile bu fiillerin emir ve mastar kalıplarının 

başındaki hemze vasıl hemzesidir. ‘إستخرج’gibi.  

- Üç harfli fiillerin emir kalıplarının başındaki hemze de vasıl hemzesidir. ‘أغز ,أقتل, 

يأغز ’ gibi. Bunların hemzeleri ötreli gelir. 

  .diğerleri gibi esreli okunur ’إذهب ve إمشو ,إضرب‘  -

SONUÇ 
 

         “Usulsüzlük, vusulsüzlüktür” veciz sözünü somut bir örneklem ile açmak istesek; 

kıymetli mücevherlerle dolu som çelikten ama kilitli bir kasadaki hazineye ulaşmak 

ancak uygun bir anahtar vasıtasıyla mümkündür diyebiliriz. Bu somut örnek üzerinden, 

daha kıymetli olan ilim hazinelerinden istifade bağlamında anahtar ölçüsünde olan 

‘öğretim metodu’ ana başlığı altında yer alan ‘bilginin sunumu’nun önemine vurgu 

yapmak istedik.  
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Arap dili ve grameri konusunda da bir hazine sayılan Katrü’n-Nedâ ve Bellü’s-

Sadâ adlı eserin muğlak ve girift olan üslûbu nedeniyle anlaşılması güçleşen bilgilerinin 

daha geniş yelpazede istifadesi noktasında bir anahtar olması düşüncesiyle böyle bir 

çalışmayı ele aldık.  

Orijinal metninde kapalı kalan, çok özet geçilen ve bağlaçlarla iç içe geçen cümleler 

arasında kalan önemli kuralların gözden kaçmaması ve bu kıymetli eserden daha bir iyi 

şekilde istifade edilmesi için klasik tercümenin yeterli olamayacağını fark ettik. Yeni bir 

formatla tercüme ettiğimiz eserin konu başlıklarını ve kuralları, konu bütünlüğüne ve 

özellikle de tercüme olması hasebiyle mümkün mertebe kaynağa bağlı kalarak ayrı ayrı 

maddeler şeklinde hazırlamayı amaca daha uygun gördük. 

 

 

 

 

 

 

 

 


