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ÖN SÖZ 

İnsanoğlu, Allah’ın kendisine ihsan ettiği konuşma yeteneğine doğuştan sahip 

bir varlıktır. Konuşmak, insanın sahip olduğu en mühim özelliği olagelmiştir. Bu 

sayede insanoğlu fikirlerini ifade edebilmek, muhataplarıyla iletişim kurabilmek 

gayesiyle yoğun çaba harcamış ve konuşma yeteneğini sistematize ederek dil 

dediğimiz iletişim sistemini geliştirmiştir. 

Yazılı kültüre geçişin ilk dönemlerinde dil üzerine yapılmış bir çalışma, 

kurallar bütünü olmamakla birlikte buna ihtiyaç da olmamıştır. Sonraları diğer ilim 

dallarında da olduğu gibi dil kuralları insanın gelişim süreci içerisinde ilerleme kat 

etmiştir. Arapça için de benzer bir süreç yaşanmıştır. Arapça fesahat ve belagatıyla 

Araplar arasında harikulade seviyelere ulaşmıştır. Öyle ki Arap şairler zaman zaman 

söyledikleri şiir ve neşidlerle savaş çıkaracak kadar dili ustaca kullanır olmuşlardır. 

Hatta yapılan yolculuklar esnasında develerin yürüyüşünü hızlandırmak ve 

normalleştirmek için şiirler bir vasıta olarak kullanılmıştır. İslam öncesi yazılı kültür 

Arap toplumunda pek yaygın olarak görülmemektedir. Genellikle şiirlerde ve 

kabileler arası yapılan bazı anlaşmalarda kullanılmaktadır. İslam’ın ortaya 

çıkmasıyla vahiy ve hadislerin yazıya geçirilmesi, yazılı kültürü daha da 

zenginleştirmiştir.  

Belirtmemiz gerekir ki her dilin kendi içinde bütünlük arz eden bir yapısı 

vardır. Diller, yapıları, kelime hazinesi vs. çeşitli açılardan birbirinden ayrılır. Ancak 

son ilahî kitap Kurǿân-ı Kerîm’in Arap dili ile nâzil olması, son Peygamber Hz. 

Muhammed (s.a.s)’in hadîs-i şeriflerinin bu dille vârid olması, ona olan ihtimâmı ve 

araştırmayı daha da artırmış ve onu, diğer dillere nazaran daha seçkin bir dil haline 

getirmiştir. 

Biz çalışmamızda Kurǿan-ı Kerîm’de, cümlenin tamamlayıcı unsurları olan 

beş mefǾûlleri yani mefǾûl bih, mefǾûl leh, mefǾûl fîh, mefǾûl meǾah ve mefǾûl 

mutlak ögelerini, terkip ve tertip açısından ele alacağız. “Terkip ve Tertip Açısından 

Kurǿân-ı Kerîm’de MefǾûller” başlıklı bu çalışmamız, bir giriş ve dört bölümden 

oluşmaktadır. 

 



 

Giriş bölümünde; araştırmanın konusu, amacı ve öneminden, birinci 

bölümde; Arap dilinde kelime ve terkiplerden, ikinci bölümde; cümle, türleri ve 

mefǾûl çeşitlerinden bahsettik. Üçüncü bölümde; terkip açısından Kurǿân-ı Kerîm’de 

mefǿûllerden, dördüncü bölümde ise tertip açısından Kurǿân-ı Kerîm’de mefǿûlleri 

ele aldık.  

Bu konuları işlerken elimizden geldiği kadarıyla klasik eserlerden ve yeni -

varsa konuyla alakalı- kitap, tez ve çalışmalardan istifâde ettik. Çalışmamızın 

başlığından da anlaşılacağı üzere son iki bölümde Kurǿân-ı Kerîm’den örnekler 

vererek açıklamaya çalıştık. Bu çalışmamda gerek konu seçiminde gerek kaynak 

temininde ve hazırlanmasında yardımını üzerimden esirgemeyen ve destek verip 

yönlendiren danışman hocam Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek’e teşekkür ederim. 

Muhsin AYDIN 

Ağustos-2019 

 

 



 

i 
 

İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER ................................................................................................ i 

KISALTMALAR ...........................................................................................vii 

TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ ................................................................ ix 

ÖZET ............................................................................................................. xi 

ABSTRACT ................................................................................................ xiii 

GİRİŞ .............................................................................................................. 1 

1. Araştırmanın Konusu .............................................................................. 1 

2. Araştırmanın Amacı ................................................................................ 2 

3. Araştırmanın Önemi ................................................................................ 3 

4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları ................................................... 3 

5. Kaynak ve Değerlendirme....................................................................... 4 

BİRİNCİ BÖLÜM ........................................................................................... 7 

1. ARAP DİLİNDE KELİME VE TERKİPLER ............................................... 7 

1.1. Kelime ve Türleri ................................................................................. 7 

1.2. Terkip ve Çeşitleri .............................................................................. 12 

1.2.1. Yan Yargı Bildiren Terkipler .................................................... 15 

1.2.1.1. Cümlemsi Grubu (muǿevvel cümleler) .............................. 15 

1.2.1.2. Sıla Grubu (muǿevvel masdarlar) ....................................... 21 

1.2.1.3. Fiilimsi Grubu (şibih fiiller/müştak isimler) ...................... 24 

1.2.1.3.1. Masdar ....................................................................... 24 

1.2.1.3.2. İsm-i fâǾil .................................................................. 26 

1.2.1.3.3. İsm-i mefǾûl .............................................................. 28 

1.2.1.3.4. Sıfat-ı müşebbehe ...................................................... 29 

1.2.1.3.5. İsm-i tafđîl ................................................................. 31 

1.2.2. Eksik Yargı Bildiren Terkipler ................................................. 33 

1.2.2.1. TâbiǾ Unsurlar (tebeǾiyyet grubu) ...................................... 33 

1.2.2.1.1. Sıfat tamlaması (mevsûf+sıfat) ................................. 34 

1.2.2.1.2. Atıf grubu (maǾtûf Ǿaleyh+maǾtûf) ........................... 36 

1.2.2.1.3. Bedel grubu (mübdel minh+bedel) ........................... 38 

1.2.2.1.4. Teǿkîd grubu (müǿekked+teǿkîd) .............................. 40 



 

ii 
 

1.2.2.2. İsim Tamlaması (muzâf+muzâf ileyh) ............................... 42 

1.2.2.3. Temyîz Grubu (mümeyyez+mümeyyiz) ............................ 47 

1.2.2.4. Cer Grubu (câr+mecrûr) ..................................................... 50 

1.2.2.5. İstisnâ Grubu (müstesnâ minh+müstesnâ) ......................... 53 

1.2.2.6. Sıla Grubu (mevsûl+sıla cümlesi) ...................................... 57 

1.2.2.7. Karmaşık (iç-içe girmiş) Kelime Grubu ............................. 60 

İKİNCİ BÖLÜM ........................................................................................... 61 

2. ARAP DİLİNDE CÜMLE, TÜRLERİ VE MEFǾÛL ÇEŞİTLERİ............... 61 

2.1. Cümle Türleri ..................................................................................... 61 

2.1.1. İsim, Fiil, Zarf ve Şart Cümleleri .............................................. 62 

2.1.1.1. İsim Cümlesi....................................................................... 63 

2.1.1.2. Fiil Cümlesi ........................................................................ 63 

2.1.1.3. Zarf Cümlesi ....................................................................... 65 

2.1.1.4. Şart Cümlesi ....................................................................... 66 

2.1.2. Büyük ve Küçük Cümleler ........................................................ 68 

2.1.3. Haberî ve İnşâǿî Cümleler ......................................................... 68 

2.1.4. Bağımlı ve Bağımsız Cümleler ................................................. 70 

2.1.5. Yalın, Birleşik ve Sıralı Cümleler ............................................. 71 

2.2. Mefǿûller ............................................................................................ 72 

2.2.1. MefǾûl Bih ................................................................................. 73 

2.2.2. MefǾûl Mutlak ......................................................................... 114 

2.2.3. MefǾûl Leh .............................................................................. 131 

2.2.4. MefǾûl Fîh (zarf-ı zaman ve mekân) ....................................... 137 

2.2.4.1. Zarflar ............................................................................... 138 

2.2.4.1.1. Zaman zarfları ......................................................... 138 

2.2.4.1.2. Mekân zarfları ......................................................... 140 

2.2.4.1.3. İsm-i zaman’dan zarfiyet üzere mansûb olanlar ..... 142 

2.2.4.1.4. İsm-i mekân’dan zarfiyet üzere mansûb olanlar ..... 143 

2.2.4.2. Zarf’ın Âmili .................................................................... 144 

2.2.4.3. Zarf’ın Âmilinin Hazfi ..................................................... 145 

2.2.4.4. Zarf’ın Nâibi ..................................................................... 148 

2.2.5. MefǾûl MeǾah .......................................................................... 149 



 

iii 
 

2.2.5.1. MefǾûl meǾah’ın âmili ..................................................... 150 

2.2.5.2. Vâv’dan sonra gelen ismin durumları: ............................. 150 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM...................................................................................... 153 

3. TERKİP AÇISINDAN KURǿÂN-I KERÎM’DE MEFǾÛLLER ................. 153 

3.1. Mefǿûl Bih ........................................................................................ 153 

3.1.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geldiği Şekiller ......... 153 

3.1.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl Bih ....................... 153 

3.1.1.2. Cümlemsi Grubu .............................................................. 154 

3.1.1.3. Sıla Grubu ........................................................................ 156 

3.1.1.4. Fiilimsi Grubu .................................................................. 157 

3.1.1.5. TebeǾiyyet Grubu ............................................................. 158 

3.1.1.6. İzâfet ve Cer Grubu .......................................................... 159 

3.1.1.7. Temyîz Grubu .................................................................. 160 

3.1.2.8. İstisnâ Grubu .................................................................... 161 

3.1.1.9. Karmaşık Kelime Grubu .................................................. 161 

3.2. Mefǿûl Mutlak .................................................................................. 162 

3.2.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geldiği Şekiller ......... 162 

3.2.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl Mutlak .................. 163 

3.2.1.2. Fiilimsi Grubu .................................................................. 164 

3.2.1.3. TebeǾiyyet Grubu ............................................................. 164 

3.2.1.4. İzâfet ve Cer Grubu .......................................................... 165 

3.2.1.5. Temyîz Grubu .................................................................. 165 

3.2.1.6. İstisnâ Grubu .................................................................... 166 

3.2.1.7. Karmaşık Kelime Grubu .................................................. 166 

3.3. Mefǿûl Leh ....................................................................................... 167 

3.3.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geldiği Şekiller ......... 167 

3.3.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl Leh ....................... 167 

3.3.1.2. Sıla Grubu ........................................................................ 168 

3.3.1.3. Fiilimsi Grubu .................................................................. 168 

3.3.1.4. TebeǾiyyet Grubu ............................................................. 169 

3.3.1.5. İzâfet ve Cer Grubu .......................................................... 169 

3.3.1.6. Temyîz Grubu .................................................................. 170 



 

iv 
 

3.3.1.7. İstisnâ Grubu .................................................................... 170 

3.3.1.8. Karmaşık Kelime Grubu .................................................. 171 

3.4. MefǾûl Fîh ........................................................................................ 172 

3.4.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geliş Şekilleri ............ 172 

3.4.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl Fîh ........................ 172 

3.4.1.2 Sıla Grubu.......................................................................... 172 

3.4.1.3. Fiilimsi Grubu .................................................................. 173 

3.4.1.4. TebeǾiyyet Grubu ............................................................. 173 

3.4.1.5. İzâfet ve Cer Grubu .......................................................... 174 

3.4.1.6. Temyîz Grubu................................................................... 174 

3.4.1.7. İstisnâ Grubu .................................................................... 175 

3.3.1.8. Karmaşık Kelime Grubu .................................................. 175 

3.5. Mefǿûl Meǿah ................................................................................... 176 

3.5.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geldiği Şekiller ......... 176 

3.5.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl MeǾah ................... 176 

3.5.1.2. Sıla Grubu......................................................................... 177 

3.5.1.3. İzâfet Grubu ...................................................................... 177 

3.5.1.4. TebeǾiyyet Grubu ............................................................. 178 

3.5.1.5. Temyîz Grubu................................................................... 178 

3.5.1.6. Karmaşık Kelime Grubu .................................................. 178 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ................................................................................ 179 

4. TERTİP AÇISINDAN KURǿÂN-I KERÎM’DE MEFǾÛLLER ................. 179 

4.1. Mefǿûl Bih ........................................................................................ 180 

4.1.1. MefǾûl Bih’in Konumu ........................................................... 180 

4.1.1.1. MefǾûl Bih’in FâǾile Göre Konumu ................................. 181 

4.1.1.1.1. MefǾûl bih’in takdîmini vâcib kılan durumlar ........ 186 

4.1.1.1.2. MefǾûl bih’in teǿhîrini vâcib kılan durumlar .......... 188 

4.1.1.1.3. MefǾûl bih’in öne geçmesinin câiz olduğu yerler ... 190 

4.1.1.2. MefǾûl Bih’in Fiil ve FâǾile Göre Konumu ..................... 191 

4.1.1.2.1. MefǾûl bih’in fiil ve fâǾiline takdîminin vâcib olduğu 

yerler ....................................................................................... 191 

4.1.1.2.2. MefǾûl bih’in fiile takdîminîn câiz olduğu yerler ... 194 



 

v 
 

4.1.1.2.3. MefǾûl bih’in âmiline takdîminin mümkün olmadığı 

yerler ....................................................................................... 196 

4.1.1.3. MefǾûl Bih’lerin Kendi Aralarındaki Takdîm ve   Teǿhîrleri

 .......................................................................................... 199 

4.1.1.3.1. İki mefǾûlüne müteǾaddîler ..................................... 199 

4.1.1.3.2. Üç mefǾûle müteǾaddîler ......................................... 205 

4.2. Mefǿûl Mutlak .................................................................................. 206 

4.2.1. MefǾûl Mutlak’ın Âmiline Göre Konumu .............................. 206 

4.2.1.1. MefǾûl Mutlak’ın Takdîmini Vâcib Kılan Durumlar ....... 206 

4.2.1.2. MefǾûl Mutlak’ın Teǿhirini Vâcib Kılan Durumlar: ........ 207 

4.2.2. MefǾûl Mutlak’ın FâǾiline Göre Konumu .............................. 208 

4.2.3. Hazfedilmiş MefǾûl Mutlak’ın Sıfatının, Âmilinin Önüne 

Geçmesi ................................................................................... 208 

4.2.4. Sıfat’ın MefǾûl Mutlak’ın Önüne Geçmesi............................. 208 

4.3. Mefǿûl Fîh ........................................................................................ 208 

4.3.1. MefǾûl Fîh’in FâǾilin Önüne Geçmesi .................................... 209 

4.3.2. MefǾûl Fîh’in, Âmilin Önüne Geçmesi .................................. 210 

4.3.2.1. MefǾûl Fîh’in Âmiline Takdîminin Vacib Olması ........... 210 

4.3.2.2. MefǾûl Fîh’in Âmiline Takdîminin Câiz Olması ............. 211 

4.3.2.3. Mefǿûl Fîh’in, Âmiline Teǿhîrinin Vâcib Olması ............ 212 

4.4. Mefǿûl Leh ....................................................................................... 212 

4.5. Mefǿûl Meǿah ................................................................................... 213 

SONUÇ ....................................................................................................... 215 

KAYNAKÇA .............................................................................................. 219 

ÖZ GEÇMİŞ ................................................................................................ 229 

 

  



 

vi 
 

  



 

vii 
 

KISALTMALAR 

b. : İbn, bin 

bk. : bakınız 

b.y. : basım yeri yok 

c. : cilt 

çev. : çeviren 

h. : hicrî 

ö. : ölüm 

örn. : örneğin 

Şrh. : Şârih 

thk. : tahkîk 

ts. : tarihsiz 

vb. : ve benzeri 

vd. : ve devamı/ve diğerleri  

vs. : vesâire 

y.y. : yayıncı yok 



 

viii 
 

  



 

ix 
 

TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ 

 

(آ)  a, â :  ا

(أ)  a, e, ı, i, u :  ا 

 ǿ : ء

 b :  ب

 t :  ت

 ŝ :  ث

 c : ج

 ĥ :  ح

 ħ :  خ

 d :  د

 ẕ :  ذ

 r :  ر

 z:  ز

 s :  س

 ş :  ش

 ś :  ص

 ḍ :  ض

 

 

 ŧ :  ط

 ẓ :  ظ

 Ǿ :  ع

 ġ :  غ

 f :  ف

 ķ :  ق

 k :  ك

 l :  ل

 m :  م

 n :  ن

 v, û :  و

 h :  ه

 y, î :  ي



 

x 
 

  



 

xi 
 

ÖZET 

 “Terkip ve Tertip Açısından Kurǿân-ı Kerîm’de Mefǿûller” adlı çalışmamızda 

nahiv ilminin en önemli konularından biri olan mefǾûlleri inceledik. Bu çalışmada, 

mefǾûllerin nahiv ilmindeki yerini belirlemeye ve nahivcilerin mefǾûllerle ilgili 

yaklaşımlarını göstermeye ve mefǾûllerin cümle içerisindeki tertip ve terkibini ortaya 

koymaya çalıştık. 

Çalışmamız, giriş, dört bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde, öncelikle kelime ve terkip türlerini klasik ve 

günümüz kaynaklarından yararlanarak ele almaya gayret ettik. En az iki kelimenin bir 

araya gelmesiyle oluşan dil yapılarını (yani terkipleri), tek başlarına yargı 

bildirmedikleri ve bütün olarak tek bir cümle ögesine karşılık kullanıldıkları için 

çalışmamızda kelime grupları çerçevesinde inceledik. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde kısaca cümleden, cümlenin kuruluş yollarından, 

cümlenin unsurlarından, cümlenin kısımlarından bahsettik. Mananın bütünlüğü için 

cümlenin ibare içerisindeki durumunun en az müfret kelimenin cümle içerisindeki 

durumu kadar önemli olduğunu gördük. Çalışmamızın ana konusu mefǾûller olduğu 

için beş mefǾûlleri detaylı bir şekilde ele aldık. 

Çalışmamızın üçüncü ve dördüncü bölümünde terkip bilgisi ve sözdiziminin, 

duygu, düşünce ve fikirlerin aktarılmasında bilinmesi zorunlu olan şeylerin başında 

geldiğini ortaya koymaya çalıştık. Bu bağlamda cümlenin tamamlayıcı unsurları olan 

beş mefǾûlleri yani mefǾûl bih, mefǾûl leh, mefǾûl fîh, mefǾûl meǾah ve mefǾûl mutlak 

ögelerini, terkip ve tertip açısından Kurǿân-ı Kerîm’den örnekler vererek açıklamaya 

özen gösterdik. 

Çalışmamızı, Kuran-ı Kerim’de geçen mef’ûllerin terkip ve tertip yönüyle ilgili 

elde ettiğimiz bulguları özetlediğimiz sonuç kısmıyla bitirdik. 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Cümle, MefǾûller, Terkip, Tertip, Kurǿân. 
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ABSTRACT  

In our study named ‘Terkip ve Tertip Açısından Kur’ân-ı Kerîm’de Mef’ûller’, 

we examined direct objects being the one of the most important subjects of syntax. In 

this study, we tried to determine the place of direct objects in syntax, to show the 

approach of syntax experts about direct objects and to prove conjoining and phrase of 

direct objects in the sentence.  

The study consists of introduction, four chapters and conclusion. 

In the first part of the study, we first made an effort to deal with the types of 

words and phrase by refering classical and modern sources. We examined the 

language structures formed by the combination of at least two words (phrases) within 

the framework of word groups since they do not make sense by themselves and they 

are used for a single sentence element as a whole.  

In the second part of the study, we briefly mentioned about the sentence, the 

ways of the formation of the sentence, the elements of the sentence, and the parts of 

the sentence. We found that the status of the sentence in the pharagraph is as important 

as the status of a single word in the sentence for the integrity of the meaning. Since the 

main subject of the study is the direct objects, we dealt with five direct objects in 

detail.  

In the third and fourth parts of the study, we tried to show that phrase knowledge 

and syntax are one of the things that must be known in transferring emotions, thoughts 

and ideas. In this context, we tried to explain the five phareses which are the 

complementary elements of the sentence by giving examples from the Quran in terms 

of conjoining and phrase. 

We conclude the study with the conclusion part that summarize the findings we 

obtained about conjoining and phrase feature of direct objects mentioned in the Quran.     

Key Words: Arabic, Phrase, Direct Objects, Conjoining, Word order, Quran.  
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GİRİŞ 

Bu bölümde, çalışmamıza inceleme konusu olarak seçilen “Terkip ve Tertip 

Açısından KurǾân-ı Kerîm’de MefǾûller” adlı tezin konusundan, amacından ve 

öneminden, araştırmanın sınırları, kaynak ve değerlendirmeden bahsedilecektir. 

1. Araştırmanın Konusu  

İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya 

işaretlerle yaptıkları anlaşmaya dil denir. Diller anlamları cihetiyle bir olmakla 

birlikte lafızları, yazılışları, telaffuzları ve şekilleri itibariyle çeşitlilik arz eder. Her 

milletin kendini ifâde etmek için kullandığı, kendine has bir dili vardır. Bu dille her 

millet, her topluluk herhangi bir anlamı veya kavramı kendine has lafızlarla ifâde 

eder. Bu sebeple İbn Cinnî (ö. 392/1002) dili, “Her toplumun meramını ifade etmek 

için kullandığı seslerdir.”1 şeklinde tanımlamıştır. Bu tanıma paralel olarak Arap 

Dilini “Arapların kendilerini ifâde etmek için kullandıkları lafızlar” şeklinde 

tanımlamak mümkündür. 

İslâm nûrunun doğuşu, bir güneş gibi parlaması ve dalga dalga intişârı ile 

Arap Dili ile ilgili çalışmalar hız kazanmış ve fevkalâde artmıştır. Başlangıçta ayrım 

gözetmeksizin bir bütün olarak ele alınan Arap Dili, bu çalışmalar neticesinde 

müstakil dört bilim dalı çerçevesinde incelenmeye başlanmıştır. Bunlar, lügat, 

belâgat, nahiv ve sarf ilimleridir. 

Bu ilim dallarından biri olan nahiv ilmi, ilk zamanlarda KurǾân-ı Kerîm’in ve 

Hadîs-i Şerîflerin yanlış okunmasını ve anlaşılmasını önlemek için genel hatlarıyla 

ele alınmış bir ilim dalıdır. Daha sonraları her ilimde olduğu gibi nahiv ilmi de 

genişlemiş ve dilbilim alanında seçkin üstatlar yetiştirmiştir. Yetişen ve kendileri de 

talebe yetiştiren bu üstatlar cümleler, cümle çeşitleri, kelime çeşitleri vb. hususlar 

üzerinde detaylı çalışmalar yaparak bu ilim dalının ilerlemesine vesîle olmuşlardır. 

                                                 
1 Ebu’l-Fetĥ ǾUŝmân İbn Cinnî, el-Ħaśâǿiś, thk. Muĥammed ǾAli Neccâr (Ķâhire: el-Heyǿetu’l-

Ǿâmmetu li-ķuśûri’ŝ-ŝeķâfeti, 2006), 1: 33. 
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Araştırmanın konusu olan “Terkip ve Tertip Açısından Kurǿân-ı Kerim’de 

MefǾûller” bahsi, nahiv ilminin “Terkip Bilgisi ve Söz Dizimi” bahsi içerisinde yer 

almaktadır. Nahiv ilmi, terkip bilgisi ve söz dizimini inceleme konusu edinirken 

cümleden, cümlenin kuruluşundan, cümlenin ögelerinden ve söz diziminden 

bahseder. Bu çerçevede cümlenin iki ana unsurdan müteşekkil olduğu belirtilir. Bu 

iki temel unsurdan birisine müsned, diğerine müsned ileyh denilir. Konumuz 

kapsamında mefǾuller ise cümlede fiil veya fiil gibi görev yapan kelimeler için 

tamamlayıcı görevini yapan yan unsurlardandır. 

2. Araştırmanın Amacı 

İslâmiyet’in Arap Yarımadası’nın dışında yayılması ile birlikte, bu dinin 

kutsal kitâbının dili olan Arapça, sadece Araplar değil, diğer milletler için de önemli 

ve öğrenilmesi gerekli bir dil kabul edilmiştir. Diğer yandan Türk-İslam 

medeniyetinin kültür mirasının vazgeçilmez parçaları olan el yazmalarının ve basılı 

binlerce eserin Arapça yazılmış olması, milletimizin bu dili önemli dillerden biri 

kabul etmesi sonucunu doğurmuştur. Ayrıca Türklerin Selçuklulardan itibaren, 

Arapça konuşan toplumlarla gittikçe artan siyasî, ekonomik ve kültürel ilişkiler, Türk 

toplumlarında bu dili öğrenmeye olan eğilimi artıran etkenlerden olmuştur. 

Dilin öğrenilmesi başlı başına önem ifâde eden bir faaliyettir. Bu dilin Arapça 

olması onunla alakadar olmak için ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü İslâmî 

ilimlerin yazılı olduğu kaynak ve yazma eserlerin Arapça olması ve muhâtabı insan 

olan Kurǿân’ın anlaşılmasının gerekliliği, bu dili daha da ilgi odağı haline 

getirmektedir.  

Terkip bilgisi ve söz dizimi, duygu, düşünce ve fikirler aktarılırken bilinmesi 

zorunlu olan şeylerin başında gelir. Sözü meydana getiren fiil cümlelerinin 

tamamlayıcı unsurları arasında yer alan mefǾûllerin nerede ve nasıl kullanılacağının 

iyi kavranması, anlatımın daha etkili olmasında son derece önemlidir. Aksi halde 

Arapça bir cümlenin öğelerinin cümleye kattığı anlamların tam olarak anlaşılması 

mümkün değildir. Bütün bunlar bize, Arapça’da mefǾûller konusunun ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir.İslâmî ilimlerle ilgili kaynakların hemen hemen 

tümü Arapça’dır ve bu dil bilinmeden bu alanda araştırma yapmanın imkânsız 

olduğu herkesin malumudur. Ecdâdımızın dili olan Osmanlı Türkçesi’ndeki büyük
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etkisi de bizi bu dili öğrenmeye teşvik edecek hususlardan birini oluşturur. Böylesi 

bir çalışmayı hazırlamak, bu dilin öğrenilmesine küçük de olsa bir katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. Arapça, Müslüman toplumlarca kutsal kabul edilen bir dildir. 

Çünkü o, dinimizin ve inancımızın kaynağı olan, Allah Teâlâ’nın biz kullarına tenzîl 

buyurduğu kitâbının ve tâbî olduğumuz peygamberinin dilidir. 

3. Araştırmanın Önemi 

Arapça, İslâm dinini ve onun hayat felsefesini benimsemiş çeşitli milletlerin 

asırlar boyu ortak çabaları neticesinde İslâm Medeniyeti’nin ortak kültür ve bilim dili 

olmuştur. Yüz binlerce eser bu ortak dil terminolojisiyle kaleme alınmıştır. Bu 

kaynak ve eserlerin Arapça olması ve Kurǿân-ı Kerîm’in mesajının anlaşılması için 

bu dili öğrenmek çok önemlidir.  

Arapça, Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği 6 evrensel dillerden biridir. 23 

devlet, resmî dil olarak Arapçayı kullanmakta, 200 milyondan fazla Müslüman ise 

Arapça konuşmakta ya da anlamakta veyahut kalben ilgi duymaktadır.2 

Yapı bakımından çekimli bir dil olan Arapça nahiv bilgisi, dört ana bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar şunlardır: MerfûǾât (merfû olarak gelen isim ve fiiller), 

mansûbât (mansûb olarak gelen isim ve fiiller), mecrûrât (mecrûr olarak gelen 

isimler) ve meczûmât (meczûm olarak gelen fiiller). Cümlenin tamamlayıcı 

elemanları arasında sayabileceğimiz mansûbât bahsinde ele alınan konulara 

baktığımızda, birkaç tanesi dışında hepsinin “mefǾûller” olduğu görülmektedir. 

Arapça’da geniş bir yer tutan mefǾûlleri anlamak, onun dil kurallarını öğrenmek, bu 

dili anlama ve diğer Arapça eserlerin de anlaşılması noktasında büyük bir ehemmiyet 

arz etmektedir. 

4. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları  

Çalışmada cümlenin tamamlayıcı unsurlarından olan mefǾûller bahsi ele 

alınmıştır. MefǾûller ele alınırken konunun kapsamı daraltılarak terkip ve tertip 

açısından incelenmesi ön plana çıkarılmıştır. Lakin Kurǿân bazlı bir çalışma 

                                                 
2 Yakup Civelek, “Türkiyede Bazı Arapça Öğretimine Dair Teklifler”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (Aralık 1998), 226. 
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olmaması hasebiyle ve ilâhi kitabımızdan istifade ederek ilim erbabına bir katkı 

sunmak maksadıyla mefǾûller, Kurǿân-ı Kerîm’de terkip ve tertip açısından 

incelenmiştir. 

Çalışma esnasında mefǾûller’in terkîbi daha iyi anlaşılması için konuya direkt 

bir giriş yapmaktan ziyade müstakil olarak kelime ve terkip çeşitleri izah edilmiş, 

daha sonra mefǾûller ele alınmıştır. Kelime, terkip çeşitleri ve mefǾûller detaylı 

biçimde açıklandıktan sonra mefǾûller, terkip ve tertip açısından Kurǿân-ı Kerîm’de 

inceleme konusu yapılmıştır. Kurǿân-ı Kerîm’de örneği tespit edilen mefǾûl türleri ve 

tertipleri belirtilmiş, örneği tespit edilemeyenler için ise farklı örnekler zikredilmiştir. 

Ayrıca, terkip ve tertip açısından Kurǿân-ı Kerîm’de mefǾûller çalışmasından 

gaye, konu bağlamında Kurǿân-ı Kerîm’deki bütün mefǾûlleri belirlemek değil konu 

için varsa örnek göstermek ve bunun tespitini yapmaktır. 

5. Kaynak ve Değerlendirme 

Çalışma için mefǾûllerle ilgili kaynak araştırması yapıldığında akademik 

sahada ve müstakil eser olarak farklı çalışmalara rastladık ve istifade ettik.  

Bunlardan terkip çeşitleri ve mefǾûllerle alakalı; 

“Arap Dilinde Kelime Grupları ve Cümle Öğeleri” adlı Mehmet Ali Şimşek 

tarafından kaleme alınmış bir kitap, 

“Arap Dili ve Belağatında Mefûller” adlı Ahmet Dağ tarafından yapılmış 

yüksek lisans tezi,  

“et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm” adlı Yâsîn ǾAbdullâh Naśîf 

tarafından yapılmış doktora tezi, 

“Cümledeki İşlevleri Açısından Arapça’da Mefʿûller ve Türkçe Karşılıkları” 

adlı Mehmet Raşit Arabacı tarafından yapılmış yüksek lisans tezi, 

“el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm” adlı Ĥamdiyye Mûsâ Mahmûd 

Baǿlûşe tarafından yapılmış yüksek lisans tezi, 

“Ķađâyâ mefǾûl bih Ǿinde’n-nuĥâti’l-ǾArab” adlı Muĥammed ǿAĥmed 

Ħuđayr tarafından ele alınmış bir kitap, 

“Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî el-mefâǾîlu’l-ħamsetu” adlı Semîra Ĥaydâ 

tarafından kaleme alınmış bir kitap bulunmaktadır.  
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Tertip açısından ise; 

“Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm” adlı ǾAbdulhâdî Muĥammed ǾÎsâ 

Firâs tarafından yapılmış yüksek lisans tezi,  

“Taķdîmu’l-mefǾûl Ǿani’l-fiǾli ve’l-fâǾil” adlı Muĥammed Meġnâcî tarafından kaleme 

alınmış bir kitap, 

“Nahiv ve Belâgat Açısından Takdim ve Teǿhir ve Kur’ân-ı Kerim’de Kullanışları” 

adlı Abdullah Kılınçkaya tarafından yapılmış yüksek lisans tezi,  

“et-Taķdîm ve’t-teǿħîr fî sûreti’l-Baķara” adlıǿAĥmed Ķâsım Kessâr tarafından 

kaleme alınmış bir kitap, 

“MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm dirâseten terkîbiyyeten” adlı Cihâd 

Yûsuf İbrâhîm el-ǾArcâ tarafından yapılmış doktora tezi,  

“el-Esrâru’l-belâġiyyetu li’t-taķdîmi ve’t-teǿħîri fî sûreti’l-Baķara” adlı “Ħâlid b. 

Muĥammed İbrâhîm el-ǾUŝeym tarafından yapılmış yüksek lisans tezi ve 

“Kur’ân’ı Kerim’de Takdim-Tehir ve Anlam Üzerindeki Etkisi” adlı Ahmed Tekin 

tarafından yapılmış yüksek lisans tezi mevcuttur. 

Yine mefǾûllerle alakalı çalışmamızda istifade etmek için “Risâletu’n-

Naĥviyyetun, el-MefǾûlât fi’l-Kurǿân” adlı Ħâlid Ĥuseyn Maślaĥ tarafından kaleme 

alınmış bir eseri Kurǿân’daki bütün mefǾûlleri ele almıştır ümidiyle Lübnan’dan 

getirttik. Fakat kitabın mefǾûllerle alakalı genel kaideleri ele alıp her bir mefǾûl 

çeşidine Kurǿân-ı Kerîm’den on küsür örnek verdiğini gördük. İncelediğimiz 

kadarıyla Kurǿân-ı Kerîm’deki bütün mefǾûlleri tespit eden müstakil bir esere 

rastlamadık. Fakat Bakara Sûresi, Yûsuf Sûresi gibi bazı sûrelerdeki mefǾûllerin 

incelendiğini müşahede ettik. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. ARAP DİLİNDE KELİME VE TERKİPLER 

1.1. Kelime ve Türleri 

Klasik eserlere bakıldığında onların, öncelikle nahv, kelime, kelam ve cümle 

gibi terimlerin açıklaması ile başlandığı görülmektedir. Okunan ilim ve terminolojisi 

bağlamında bunun uygun olduğu düşüncesiyle, kelime ve türlerine geçmeden önce, biz 

de kısaca nahvin lügat ve terim anlamından bahsetmek istiyoruz.  

Sözlük anlamı olarak nahiv (en-naĥv النَّْحو), “kastetmek, bir yana meyletmek, 

gibi, göre” manalarında kullanılmıştır.3 Terim olarak ise dil âlimleri tarafından, aynı 

mefhûmu ifâde eden farklı lafızlarla tanımlanmıştır. Örneğin; Ebû ǾAbdillâh 

Muĥammed b. ǾAli el-İşbîlî (ö. 688/599) bir terim olarak nahvi, “ قة بالتغيريات الالحِ  مٌ لْ هو عِ 

.هاـم ومدلوالتلِ كَ لْ لِ  ” “Kelimenin sonunda meydana gelen değişiklikleri ve anlamlarını 

bilmektir”3F

4 şeklinde tanımlamıştır.  

İbn Hişâm (ö. 761/1360) ise nahiv ilminden, “ عِ لْ مٌ  بأقْ يِ سَ ةِ  تغريُِّ  ذَ واتِ  الكَ لِ م وأواخرِ ها

 Arap diline göre kelimenin kendisinde ve sonunda meydana“ ”بالنِّ سبة إىل لغةِ  لسانِ  العرب.

gelen değişim kurallarını bilmektir”4F

5 şeklinde sözeder. 

Muĥammed el-Ceylânî (811 h.) de nahvi, “ عِ لْ مٌ  بِ أُ صُ ولٍ  تُ عرَ فُ  هبا أحوالُ  أواخرِ  الكلمةِ  من

 ,MuǾreb ve mebnî olması cihetiyle kelimenin sonunun durumunun“ ”جهةِ  اإلعرابِ  والبِ ناءِ .

kendisiyle bilinen kâideleri bilmektir”5F

6 şeklinde tanımlamaktadır. 
                                                 
3 Ebû ǾAbdurraĥmân Ħalîl b. ǿAĥmed el-Ferâhîdî, “Neĥâ”, Kitâbu’l-ǾAyn, thk. ǾAbdulĥamîd Hindâvî 

(Beyrût-Lubnân: Dâru’l-Kutubi’l-Ǿilmiyye, 1424/2003), 4: 201; Ebu’l-Fađl Cemâluddîn Muĥammed 
b. Mukerrem b. Manẓûr el-İfrîķî el-Mıśrî, “Neĥâ”, Lisânu’l-ǾArab (Beyrût: Dâru’ṣ-Ṣâdır, ts.), 15: 
309-310. 

4 Ebû Ĥayyân el-Endelusî, et-Teźyîlu ve’t-tekmîlu fi şerĥi Kitâbi’t-Teshîl, thk. Ĥasan Hindâvî (Dimeşk: 
Dâru’l-Ķalem, 1998/1419), 1: 13; Nihâd ǾAbdu’l-Fettaĥ Fureyĥ Bedriyye, İǾtirâđâtu Ebî Ĥayyân li 
eǾlâmi nuĥâti’l-Baśrati ve’l-Kûfeti (b.y.: Dâru’l-Kutubi’l-Ǿilmiyye, ts.), 84.  

5 Yapılan diğer tanımlar ve geniş bilgi için bk. İsmail Durmuş, “Nahiv”, DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 
2006), 32: 300-306; Ebû Ḥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 1: 13-14; Ebu Ĥasan ǾAlî b. Muǿmin İbn 
ǾUśfûr, el-Muķarrab, thk. Aĥmed ǾAbdussettâr el-Cuvârî - ǾAbdullâh el-Ceyûrâ (Baġdad: 
MaŧbaǾatu’l-ǾÂnî, 1971-72), 1: 45; Recep Yaşar, Arapçada Fiil Gibi Amel Eden İsimler (Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 2013), 2-4. 
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Görüldüğü gibi nahvin tanımı yapılırken onun, kelimenin son harfi üzerinde 

gerçekleşen birtakım değişiklikleri bilmekten ibaret olduğu belirtilmektedir. Nitekim 

kelimeler, cümle içinde karşımıza merfû, mansûb, mecrûr ya da meczûm olarak 

çıkabilmektedir. Kelimenin bu farklı halleri, nahvin temel konusunu teşkil etmektedir. 

Nahve konu edinilen kelimeler de kendi içinde farklı kategorilere ayrılır. 

Bunlar ise isim, fiil ve harf olmak üzere üç kısımdır7 ve her birinin kendine özgü 

tanımı ve alâmeti vardır. 

İsmin yapılan tanımlarına8 bakıldığında onun, “Kendi başına bir maʾnâya işâret 

edip, vazǾ açısından bir zamânla (mâzî, hâl, istikbâl) bağlantılı olmayan isim veyahut 

fâǾil ve mefǾul olması mümkün olan, başına mecrur edici harfler gelebilen bir isim” 9 

olduğunu görülmektedir. 

İsmi isim yapan bazı alametler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekilde 

maddelendirilebilir.10 

a. Önüne harf-i cer gelebilmesi: . ِذَ هَ بْ تُ  إِ َىل  الكُ لِّ يَّ ة  

b. Sonunun mecrur olabilmesi: . ِكَ تَ بْ تُ  بِ الْ قَ لَ م  

                                                                                                                                             
6 Muĥammed b. ǾAbdurraĥîm b. el-Ĥuseynî el-ǾUmerî el-Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, thk. Râbiĥ 

el-Ķâdirî (Sûriye: Dâru’n-Nûri’ś-śabâĥ, 2012), 17. 
7 Bk. Ebû Bişr ǾAmr b. ǾUŝmân b. Ḳanber Sîbeveyhi, el-Kitâb, thk. ǾAbdusselâm Muĥammed Ĥârûn, 3. 

Baskı (Ķâhire: Mektebetu’l-Ḫâncî, 1407/1988), 1: 12; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 45; Ebû 
ǾAbdillâh Muĥammed b. Muĥammed b. Dâvûd eś-Śanĥâcî, Metnu Âcrûmiyye, Şrh: ǿAĥmed b. 
Zeynî Daĥlân (Beyrût: Muǿessesetu’l-Kutubi’ŝ-ŝeķâfiyye, 1995), 36. Bir kısım nahivciler ise 
kelimeyi dörde ayırmış ve “ħâlife” (ünlem)’yi de kelimenin gruplarından saymışlardır. Bk. Hâdî 
Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî (Ürdün: ǾÂlemu’l-Kutubi’l-ĥadîŝ, 2010), 1: 8; Ebû Ḥayyân, et-Teźyîlu 
ve’t-tekmîl, 1: 23. 

8 Geniş bilgi için bk. ǾAbdullah b. Aĥmed el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd fi’n-naĥv, thk. el-Mutevellî 
Ramađân ǿAĥmed ed-Dumeyrî (Ķâhire: Dâru’t-Teđâmuni li’ŧ-ŧıbâǾati, 1988/1408), 92-94; Ebu’l-
Ķâsım ǾAbdurraĥmân b. İsĥâķ en-Nihâvendî ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, thk. ǾAlî Tevfîķ el-
Ĥamed (Ürdün: Muǿessesetu’r-Risâle/Dâru’l-Emel, 1984/1404), 17, el-ǿÎđâĥ fî Ǿileli’n-naĥv, thk. 
Mâzin el-Mubârek, 3. Baskı (Beyrût: Dâru’n-Nefâǿis, 1979/1399), 49-52; Ebû CaǾfer en-Neĥĥâs en-
Naĥvî, Kitâbu’t-Tuffâĥati fî’n-naĥv, thk. Kurkîs Ǿİvad, 2. Baskı (Baġdâd: 1965/1375), 14: 
Necmeddîn Muĥammed b. el-Ĥasen el-Esterâbâźî er-Rađî, Şerḥu’r-Rađî li-Kâfiyeti’bni’l-Ḥâcib, nşr. 
CâmiǾatu İmâm Muĥammed b. SuǾûd li’l-İslâmiyye, thk. Ĥasan b. Muĥammed b. İbrâhîm el-Ĥafẓî - 
Yaĥyâ Beşîr Mısrî (b.y.: y.y., 1996/1417), 1: 20-27; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3. Baskı (Mısır: 
Dâru’l-MaǾârif, ts.), 26; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 1: 43-46. 

9 İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1; 45; Ebu’l-Ĥuseyn ǾUbeydullâh b. ǿAĥmed b. Ebi’r-RebîǾ el-İşbîlî, el-
Basîŧ fî şerĥi Cumeli’z-Zeccâcî, thk. ǾAyyâd b. ǾAydi’ŝ-Ŝubeytî (Beyrût: Dâru’l-ǾArabi’l-İslâmî, 
1986-1407), 160; İbn Âcrûm, Metnu Âcrûmiyye, 36. 

10 Bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 28; İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik ilâ Elfiyyeti’bni Mâlik (ve meǾahû 
Ǿuddetu’s-sâlik ilâ taĥķîķi Evđaĥi’l-mesâlik, teǿlîf Muḥammed Muḥyiddîn b. ǾAbdulḥamîd (Beyrût: 
el-Mektebetu’l-ǾAśriyye, tr.), 1: 13-22; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 14-15. 
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c. Tenvin alabilmesi: ٌل جُ رَ   رٌ كْ بَ  ,  

d. Başına (ال) takısı gelebilmesi:  ُاَ لْ قَ لَ م 

e. İzâfet terkibinde muzâf olabilmesi;  ِّبَ ابُ  الصَّ ف  

f. Nidâ üslubunda münadâ olarak gelebilmesi; .يَا لُوطُ ! ِإنَّا ُرُسُل رَبِّك (Hûd 11/ 81) 

g. Müsned ileyh (özne) olabilmesi:  ٌحَ سُ نَ  زَ يْ د 

Kelimenin diğer bir türü ise fiildir. Bir nahiv terimi olarak fiil için, birbirine 

yakın birçok tanım bulmak mümkündür.11 Bunların ortak özelliği, onun “Kendi başına 

bir manaya işâret edip, vazǾ açısından bir zamanla bağlantılı olan kelime”12 olmasıdır.  

Fiiller, mâzî fiil, muzâri fiil ve emir fiili olmak üzere üç kısma ayrılır. Her 

birinin kendi alâmeti vardır. 
Mâzî fiilin alâmetleri şunlardır:13 

a. Sakin müenneslik tâsı ( ْت) bitişir; . َّتـَبَّتْ  يََدا أَ يب َهلَبٍ  َوَتب (el-Mesed 111/1) 

b. Birinci tekil şahıs (mütekellim) için dammeli ( ُــْت), ikinci tekil müzekker 

şahıs (muhâtab) için fethalı ( َــْت) ve ikinci tekil müennes şahıs (muhâtaba) için ise 

kesralı ( ِــْت) olmak üzere fâil tâ’sına bitişir; .يـَُقوُل أَ ْهَلْكتُ  َماًال لَُبًدا (el-Beled 6/90);  َوَرأَْيتَ  النَّاَس

 .(Meryem 19/27) قَاُلوا يَا َمْرَميُ َلَقْد ِجْئتِ  َشيْ ئً ا َفرِيًّا ,(en-Naśr 110/2) يَْدُخُلوَن يف دينِ  اللّٰهِ  أَفْـَواًجا

Muzâri fiilin alâmetleri ise şunlardır:14 

a. Başına “قد” edatı gelebilir;  ُْه بَِبْدرٍ  َوَلَقد .َنَصرَُكُم اللّٰ  (ǿÂl-i Ǿİmrân 124) 

                                                 
11 Örneğin bk. İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 45; Neĥĥâs, Kitâbu’t-Tuffâĥa, 14; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 

14-15; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 17; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 1: 46-48; el-Fâkihî, 
Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 95-96; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 1: 46. 

12 BK. ez-Zeccâcî, ǿÎđâĥ fî Ǿileli’n-naĥv, 52-53; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 166; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 
95-96. 

13 Bk. el-ǾAnŧâķî, el-Muĥîŧ, 1: 161; Muśŧafa el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûsi’l-ǾArabiyyeti (Beyrût: 
Mektebetu’l-ǾAśriyye, 1994), 1: 33; İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 1: 22-29. 

14 Bk. el-ǾAnŧâķî, el-Muĥîŧ, 1: 162; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 33; İbn Âcrûm, Metnu Âcrûmiyye, 
29-31; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 18. 
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b. Başına sîn ya da sevfe harflerinden biri (س ـ سوف) bitişebilir;  ََسيَـُقوُلون (Kehf 

 (et-Tekâŝur 102/4) َسْوَف تـَْعَلُمونَ  ,(18/22

c. Nasb edatlarından biri bitişebilir;   (el-Müzzemmil 73/20) .َلْن ُحتُْصوهُ  

d. Cezm edatlarından biri bitişebilir;  إْن خيرْج ... / ال خيرجْ / وملا خيرْج / ملَْ يَِلْد   

e. Teǿkîd nûn’u bitişebilir;  ِلَيُـْنَبَذنَّ ِيف احلَُْطَمة.  (el-Humeze 104/4)  

f. Talep ifâde eden “lâm” (lâm-ı taleb) ya da yasaklama bildiren “lâ”nın (lâ-yı 

nâhiye) bitişmesi mümkündür. Örnek olarak تـَْقَهر. َفَال  يمَ َفَأمَّا اْلَيت  (ed-Đuĥâ 93/9) âyeti ve 

َه ِإالَّ ِمُروا أُ َما وَ  لِيَـْعُبُدوا اللّٰ  (el-Beyyine 98/5) âyeti verilebilir. 

Emir fiilinin alâmetlerine gelince onun iki alâmeti vardır.15 Bunlar, (a) Sonuna 

“muhâtaba yâ’sı” bitişmesi ve (b) Sîgasıyla talep bildirmesidir. Emir fiilinde bu iki 

alametin de aynı anda bulunması şarttır.16 Örnek: اِ بـَْلعِ ي ve  ُْقل gibi. 

Kelimenin üçüncü türü olan “harf”e gelince o, “kendi dışındaki bir manaya 

işâret eden kelime”17 ya da “isim veya fiil olmayan, bir mana içeren kelime”18 

şeklinde tanımlanmaktadır. Harfin alâmeti ise kısaca isim ve fiilin alâmetlerini kabul 

etmemesidir.19 

Yukarıda tanımları verilen isim, fiil ve harf, birer kelime kabul edilir. Kelime 

ise nahivciler tarafından bir dil terimi olarak şöyle tanımlanmıştır:20 

a) müfret söz ( دٌ رَ فْ مُ  لٌ وْ قَـ  ),20F

21  

                                                 
15 Örneğin bk. el-ǾAnŧâķî, el-Muĥîŧ, 1: 163; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 34; ǿAĥmed el-Hâşimî, 

el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 20. 
16 Bk. Mehmet Ali Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları ve Cümle Öğeleri (Sivas: Vizyon Yayıncılık, 

2006), 49.  
17 Sîbeveyhi, el-Kitâb, 12; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 45; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 169; Ebû Ĥayyân, et-

Teźyîlu ve’t-tekmîl, 1: 49-50; ǾAbbâs Ḥasan, en-Naḥvu’l-vâfî, 1: 66. 
18 Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 12. 
19 Bk. İbn Âcrûm, Metnu Âcrûmiyye, 32. 
20 Geniş bilgi için bk. el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 80-81; er-Rađî, Şerḥu’r-Rađî, 1: 3; ǾAbbâs 

Ḥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 1: 15; Ebû Ḥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 1: 13-21; Ħalîl b. Mullâ Ĥuseyn 
el-İsǾardî el-ǾUmerî el-Kurdî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, thk. İlyâs Ķablân (İstanbul: Mektebetu’l-İrşâd, 
1428/2007), 25. 
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b) müfret bir anlam için vazedilmiş lafız ( دٍ رَ فْ  مُ ًىن عْ مَ لِ  وعُ ضُ وْ مَ الْ  ظُ فْ اللَّ  ),21F

22  

c) müfret bir anlam için vazedilmiş bir lafız ( دٍ رَ فْ  مُ ًىن عْ مَ لِ  عَ ضِ وُ  ظٌ فْ لَ  ): 22F

23 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere -kısaca- kelime;  

1) Lafız olmalıdır. Buna göre telaffuz edilmeyen yazılar, levhalar ve kitâbeler, 

lafız olamaz.24  

2) Bir anlam ifâde etmelidir. Meselâ inleyen ve öksüren bir kişinin ağzından 

çıkan ses, bir anlam ifâde etmediğinden kelime olamaz.  

3) Müfred bir lafız olmalı yani tek bir kavrama karşılık gelmelidir. Birden fazla 

kavramın bir araya gelerek oluşturduğu mürekkeb bir yapı arz etmemelidir. Örneğin (ز 

 .lafzının anlamının bir kısmına delâlet etmemektedir (زيد) ,harfleri tek başına (د - ي -

Bu sebeple bu harfler, müfred sayılmaz. Ancak bir araya gelerek oluşturdukları yapı 

müfred bir kelimedir.24F ,(زيد)

25 Kelime çeşitlerini müfred bağlamında ele aldığımızda 

fiil, isim fiil ve ism-i savt (ses isimleri) dışında kalanların müfred ve isim olduğu 

görülmektedir. Fiiller, tek başlarına vücud bulamayıp bir isme (fâǾil/nâib-i fâǾil) 

ihtiyaç duymaları sebebiyle mürekkeb olarak değerlendirilmiştir. Bunun sebebi ise 

fiiller, cümle anlamına gelen müstakil yapılar olup fiil cümlesi konumunda 

olmalarıdır. 25F

26 Özetle isim, sıfat, zamîr, isim soylu olan edatlar, lafzı kastedilen mahkî 

iǾrâblı kelime ve cümleler ve mekûlu’l-kavl (kavl sözcüğünden sonra gelen tırnak 

arası sözler) müfred; fiil ve fiilimsiler ise mürekkebtir. 26F

27  

                                                                                                                                             
21 İbn Hişâm el-Ensârî, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 4. baskı (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-Ǿilmiyye, 1425/2004), 

27-28; Fâđil Śâliĥ es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu teǿlîfuhâ ve aķsâmuhâ (Ürdün: Dâru’l-
Fikr, 2007), 9. 

22 Bk. Behâuǿddîn ǾAbdullâh İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik ve meǾahu Kitâbu 
Minĥati’l-celîl bi-taĥķîķi Şerĥi-bni ǾAķîl teǿlîfu Muḥammed Muḥyiddîn b. ǾAbdulḥamîd (el-Ķâhire: 
Dâru’t-Turâŝ, 1980/1400), 1: 16. 

23 Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî, 18; İbn Hişâm, Şerĥu Ḳaŧri’n-nedâ, 27. 
24 er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 28. 
25 Bk. İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 45. 
26 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 105.  
27 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 105.  
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1.2. Terkip ve Çeşitleri 

Tek kelime ile ifâde edilemeyen olgu ve nesnelerin anlatımında, birden fazla 

sözcükten oluşacak terkiplere yani kelime gruplarına ihtiyaç duyulur. Kelime grubu 

(diğer bir ifadeyle terkip), birden fazla kelimeyi bünyesine alıp, yapı ve mana cihetiyle 

bir uyum arz eden, yan yana gelerek tek bir manayı ifâde eden topluluğun adıdır.28 

Ondan, söz öbeği diye de bahsedilebilir. 

Dilciler, isim cümlesinin mübteda ve haberden, fiil cümlesinin ise zorunlu 

ögesi fâǾil ve tamamlayıcı 5 mefǾûlden ve hal ögelerinden oluştuğunu 

bildirmektedirler. Bunun dışında zikredilen merfûat, mansûbat ve mecrurat ve hatta 

meczumatı cümle ögesi olarak saymamaktadırlar. Bu nedenle isim ve fiil cümlesinin 

zorunlu ögeleri dışında cümlenin tek bir ögesine karşılık gelmek şartıyla birden fazla 

kelimeden oluşan tüm yapıları, kelime grubunun elemanları olarak 

değerlendirmekteyiz. Örneğin tabiǾlerin iǾrâbının metbûuna bağlı olması nedeniyle 

“müǿekked+teǿkîd”ten oluşan bütünü bir kelime grubu, “mevsuf+sıfat”tan oluşan 

bütünü ayrı bir kelime grubu, “maǾtûf Ǿaleyh+maǾtûf”tan oluşan bütünü başka bir 

kelime grubu ve “mübdel minh+bedel”den oluşan bütünü diğer bir kelime grubu 

saymaktayız. Yine “muzâf+muzâf ileyh”ten oluşan bütün, “mümeyyez+temyîz”den 

oluşan bütün, “câr+mecrûr”dan oluşan bütün, “müstesnâ minh+müstesnâ”dan oluşan 

bütünü, “ism-i mevsûl+sıla cümlesi”nden oluşan bütün, “masdar edatı+sılası”ndan 

oluşan bütün, her biri ayrı bir kelime grubu sayılır. Müfret olarak teǿvîl edilebilecek 

cümleler ve âmil fiilimsilerin de birer kelime grubu sayılacağını29 belirtelim. 

Kelime grupları, Arapçada çoğu kere terkîb sözcüğüyle ifade edilmektedir. 

Nitekim terkip, iki veya daha fazla kelimeden meydana gelen tam veya eksik yargı 

bildiren yapılardır. Tam veya eksik olması cihetiyle ise terkîbler, beş kısma ayrılır.30 

                                                 
28 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 110. Kelimenin diğer tanımları ve özellikleri için bk. 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, 3. Baskı (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2007), 
144; Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, 12. Baskı (Ankara: Akçağ Yayıncılık, 2007), 39; Tahsin 
Banguoğlu, Türkçenin Grameri (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2004), 496; Muharrem Ergin, 
Üniversiteler İçin Türk Dili (İstanbul: Bayrak Basım, 2001), 372. 

29 Kelime grupları ile ilgili bk. ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 362; Şimşek, Arap Dilinde Kelime 
Grupları, 111.  

30 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 112-114. Yine kaynaklara baktığımız zaman terkîbi farklı 
kısımlara ayıranlara da rastlamaktayız. Geniş bilgi için bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 12-16; 
Muĥammed İbrâhîm el-ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyye -mekânetuĥâ, envâǾuhâ, taĥlîluhâ- (el-
Ķahire: Mektebetu’l-ǿÂdâb, h. 868-869), 39-40. 
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1) İsnâdî terkîb 

İsnâdî terkîb dediğimiz yapılarla, en az iki öğeden (müsned-müsned ileyh) 

oluşan fiil veya isim cümleleri kastedilmektedir.31 Örneğin,  َعِلمَ  اهللاُ  أَ نَُّكْم ُكْنُتْم َختَْتانُوَن

.ُفَسُكمْ أَنْـ   “Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize 

zulmetmekte olduğunuzu bildi.” (el-Baķara 2/187) âyeti, bir fiil cümlesi, . ْاَ للّٰهُ  َيْستَـْهزُِئ هِبِم 

“Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır).” (el-Baķara 

2/15) âyeti ise bir isim cümlesidir. 

Cümlenin müsned unsuru fiil cümlesinde fiil (ya da isim fiil) olurken, isim 

cümlesinde habere (ve aslı haber kabul edilen yapılara) karşılık gelir. Müsned ileyh ise 

fiil cümlesinde fâǾil ya da nâib-i fâǾil, isim cümlesinde ise mübtedâ (ve aslı mübteda 

kabul edilen yapılar) olarak karşımıza çıkar. Kendi içinde tam yargı bildiren terkîbler, 

ana cümlenin tek bir unsuruna/ögesine karşılık geldiklerinde artık, yan cümle olup yan 

yargı bildirir hale gelirler. Fiil gibi amel ederek kendine cümle unsuru alan masdar ve 

müştak isimler (yani fiilimsiler: ism-i fâǾil, ism-i mefǾûl...vb.) de yan yargı bildiren 

terkîbler arasında yer almaktadır.32 Şayet bir cümlede birden fazla fiil ve müştak 

isimden dolayı birden fazla isnad bulunursa bunlar, asıl itibariyle temel cümlenin 

öğelerine karşılık gelirler ve cümlenin yan yargı bildiren yapıları hükmünü alırlar. 

Temel yargı bildiren isim cümlesi (mübtedâ+haber) ve fiil cümlesi (fiil+fâǾil) birer 

terkiptir. Arapçada bunlardan başka terkipler de mevcuttur.33 Ancak bu terkipler yan 

yargı bildirmektedirler.  

Aşağıda zikredilecek terkipler ise eksik yargı bildirirler. 
2) İzâfî terkîb 

Muzâf ve muzâf ileyh’ten oluşan terkîblerdir (isim tamlaması).34 İki isimden 

birinin diğerine tamlanmasıyla oluşurlar. Tam bir anlam ifâde etmedikleri yani müfîd 

                                                 
31 ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyye, 39. Şayet fiil fâile, haber mübtedâya isnad ediliyorsa buna, tam isnat 

denir. İsnâdın taraflarından sadece biri zikredilip, bu zikredilen de rafǾ amel eden bir vasıfsa buna da 
nâkıs isnâd denir. Örnek: .رَأَْيُت اْلُمْنطَِلَق َأُخو ُه gibi. Daha geniş bilgi için bk. es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-
ǾArabiyyetu, 25-26; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 91; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 10. 

32 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 112.  
33 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 113.  
34 Bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 11; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 15. 
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olmadıkları için eksik yargı bildirirler. Örneğin,  َارِ هَ ُم النـَّ وْ ص  (gündüz orucu/gündüz oruç 

tutmak) izâfet terkîbi eksik yargı bildirmektedir.35 
3) Beyânî terkîb  

İki kelimeden ikincisinin, birincisini açıkladığı, îzâh ettiği terkiplerdir. Bunlar, 

mevsuf+sıfat, müǿekked+teǿkîd, mübdel minh+bedel elemanlarından oluşan 

terkiblerdir.36 Bunlar, bütün olarak cümlenin tek bir unsuruna tekabül eder. Örneğin 

aşağıdaki üç cümlede her üç terkip de bütün olarak fâil ögesine karşılık gelmektedir: 

  ,(Çalışkan öğrenci, geldi”: sıfat grubu“) جَ اءَ  الطَّ الِ بُ  الْ مُ جْ تَ هِ دُ .

 (Kavmin tamamı geldi”: tekit grubu“) جَ اءَ  الْ قَ وْ مُ   كُ لُّ هُ مْ .

 .(Zeyd, kardeşin geldi”: bedel grubu“) جَ اءَ  زَ يْ دٌ  أَ خُ وكَ .

4) Mezcî terkîb 

Birbirinden farklı iki anlam ifâde eden kelimelerin yan yana getirilerek tek bir 

isim yapılmasına “terkîb-i mezcî” (bileşik terkip) denir.37  َّصَباحَ  َمَساءَ  – َحْضَرَمْوتَ  – بـَْعَلَبك  – 

.gibi yapılar, mezcî terkîblere örnektir ِسيبَـَويِه  37F

38 

5) Atfî terkîb (Tazammunî terkîb) 

MaǾtûf Ǿaleyh ve maǾtûf arasına bir atıf harfi gelmesiyle oluşur. Örnek,  يَـ نَ الُ  التـِّ لْ مِ يُذ

-Erkek öğrenci ve kız öğrenci, hamd ve övgüyü hak eder.” gibi.39 1“ وَ التّـ لْ مِ يذَ ةُ  احلَ مْ َد وَ الثـَّ نَ اءَ .

9 arasındaki sayılar, ukûd sayıları ve binlik sayılarla birlikte terkîbe girdiklerinde, 

sayılar arasına vâv konulmak suretiyle terkîb-i tazammunî (yani atıf terkîbi) oluşur.40 

                                                 
35 Bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 11. 
36 Bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 11; Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 15.  
37 Ebû Bekr Muĥammed İbnu’s-Serrâc, el-ǿUśûl fî’n-naĥv, thk. ǾAbdu’l-Ĥuseyn el-Fetlî (Beyrût: 

Muǿessesetu’r-Risâle, 1985), 2: 140-141; Ebu’l-Beķâǿ Muvaffaķuddîn YaǾîş b. ǾAlî b. YaǾîş b. 
Muĥammed el-Esedî el-Ĥalebî, Şerĥuʾl-Mufaśśal (Mısır: İdâratu’ŧ-ŧıbâǾati’l-munîriyye, ts.), 1: 20; 
el-ǾUkberî, el-Lubâb, 12; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 15. 

38 Örnekler için bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 12; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 16. 
39 Örnekler için bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 12; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 15; Şimşek, Arap 

Dilinde Kelime Grupları, 114.  
40 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 16-17.  
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1.2.1. Yan Yargı Bildiren Terkipler  

Önceden de ifâde ettiğimiz gibi terkip, en az iki kelimenin yan yana gelmesiyle 

oluşmaktadır. Bununla birlikte terkipler bazen müstakil yargı bildirip kelam sayılan 

isim ve fiil cümleleri olurken, bazen de -aşağıda örneklendirileceği üzere- müstakil 

yargı ifâde eden bir cümle içerisinde yan yargı bildiren yapılara dönüşürler. 

Konumuzun bu bahsinde temel yargılarla ilişkili veya onların bir parçası olan yan 

yargılar ele alınacaktır. 

1.2.1.1. Cümlemsi Grubu (muǿevvel cümleler) 

 Muǿevvel cümleler, müfred bir sözcük olarak teǿvîl edilebilen yapılardır. Bu 

tür yapılar, ‘haber’ ya da ‘hal’ gibi bir öğeye karşılık gelmesi veya kelime gruplarıyla 

bir bütün olarak cümlenin bir öğesi olmasından dolayı -çoğu kere- iǾrâbta mahalli olan 

cümlelerle birlikte ele alınmaktadır. Çünkü müfred olarak teǿvîl edilemeyen 

cümlelerin iǾrâbta mahallinin olmadığı41 belirtilmektedir. ǾAbdullatîf Muĥammed el-

Ħaŧîb ve SaǾd ǾAbdulǾazîz Maślûĥ, cümlenin iǾrabı başlığı altında konuyu bu şekilde 

açıklamaktadırlar.42 
el-Birgivî ise cümleyi müfret olarak teǿvîli yapılabilen ve yapılamayan diye 

ikiye ayırdıktan sonra müfred olarak teǿvîli yapılabilen cümleyi de masdar manası 

kastedilen ve lafzı kastedilen cümle diye ikiye ayırmıştır.43  

Verilen açıklamalara göre cümlemsi grubu olarak kabul ettiğimiz yapılar, 

müfred olarak teǿvîli yapılabilen cümleler olmaktadır ve bunlar, üçe ayrılır:  

a. Masdar manasında olan cümleler: . َُوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك حنيَ  تـَُقوم “Kalktığında 

Rabbini hamd ile tesbih et.” (et-Ŧûr 52/49) âyetinde geçen  ُتـَُقوم fiil cümlesi ( اِمكَ يَ حني قِ  ) 

şeklinde müfred olarak teǿvîl edilmektedir.43F

44 

b. Müştak isim manasında olan cümleler: Yani ism-i fâǾil, ism-i mefǾûl, sıfat-ı 

müşebbehe konumunda geldiğinde iǾrâbı, onlar gibi takdîr edilir. Örneğin,  بَاُهْم أَ َوَجاُؤ

                                                 
41 Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 23-24; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 285; Faĥruddîn Ķabâve, İǾrâbu’l-

cumel ve eşbâhi’l-cumel, 5. Baskı (Ĥaleb: Dâru’l-Ķalemi’l-ǾArabî, 1989), 33. 
42 Bk. ǾAbdullaŧîf Muĥammed el-Ħaŧîb ve SaǾd ǾAbdulǾazîz Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti (Ķuveyt: 

Mektebetu’l-ǾArûbe li’n-neşri ve’t-tevzîǾ, 2001), 4: 413. 
43 Bk. Taķiyyuddîn Muĥammed b. ǾAli el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv (b.y.: Mektebetu Yâsîn, ts.), 110. 
44 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 135-136.  
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 ”.akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler (Yûsuf’u kuyuya bırakıp)“ ِعَشاًء يـَْبُكونَ . 

(Yûsuf 12/16) âyet-i kerîmesinde  َيـَْبُكون cümlesi ( َباكني) ism-i fâǾil mevkiǿinde 

gelmiştir.45  

نـَْيا َواْالِٰخرَةِ .  İffetli ve (haklarında“ إِ نَّ الَّذِ ينَ  يَـ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناِت لُِعُنوا ِيف  الدُّ

uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten 

dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir.” (en-Nûr 24/23) âyetinde geçen ُلِعُنوا cümlesi ise 

ism-i mefǾûl ( ٌَمْلُعون) olarak tevîl edilmektedir.46 

Oysa.  ََفَمنْ  تَِبَع ُهَدايَ  َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيْزَنُون “Kim benim hidâyetime uyarsa, onlar 

için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.” (el-Baķara 2/38) âyetinde 

geçen  ََحيَْزنُون cümlesi, ( ََحزِيُنون) şeklinde sıfat-ı müşebbehe takdîrindedir.46 F

47 

c. Lafzı kastedilen cümleler: Masdar teǿvîli yapılamamakla birlikte, cümlenin 

tamamının kastedildiği durumlarda, müfred hükmünde olduğu için cümlenin iǾrâbta 

mahalli vardır. Örneğin,  (.Zeyd ayaktadır,” bir isim cümlesidir“)  .ةٌ يَّ مسِْ ٌة اِ لَ مجُْ " مٌ ائِ ٌد قَ يْ زَ "

cümlesinde  َمٌ ائِ ٌد قَ يْ ز  ibaresi, kendisiyle lafzı kastedilen bir cümlemsi grubudur. Bu 

cümle, هذا اللفظ takdir edilerek müfret konumunda değerlendirilmektedir.47 F

48 

Aynı şekilde maķûlu’l-ķavl (yani قال ve bu sözcükten türeyenlerden sonra gelen 

cümle) de lafzı kastedilen cümleler kısmına girer.49 Örneğin, . ُقَاُلوا أَ نـُؤْ ِمُن َكَما ٰاَمَن السَُّفَهاء 

“Biz de akılsızlar gibi îmân mı edelim? derler.” (el-Baķara 2/13) âyetinde قال fiilinden 

sonra gelen altı çizili cümle, lafzı kastedilen cümledir. Altı çizili olan maķûlu’l-ķavl 

denilen bu sözler (aktarma söz), bu âyette mefǾûl bih ögesine karşılık gelmektedir. 

                                                 
45 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 136. 
46 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 136. 
47 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 136. 
48 Bk. el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 106. 
49 Mahkî (aktarma söz) cümleler, iǾrâbta mahalli olmakla birlikte müfret teǿvîli olamayan yapılardır. 

Çünkü mahkî cümleler, tek bir kelime gibi müfred yerine geçer. Manası değil lafzı kastedilir. Bk. 
Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 137. Ayrıca mahkî cümle için bk. Şahin Şimşek, Arap Gramerinde İǾrâbta 
Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler (Yüksek Lisans Tezi, Sivas: 2014), 74. 
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İǾrâbta mahalli olan cümleleri50 kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

1) Mübtedâ konumunda gelen cümle: 

 Mübtedâ olan cümle, “kendisine bir haber isnat edilen ve mahallen merfû olan 

cümledir.”51 Örneğin, . َإِ نَّ الَّذِ ينَ  َكفَ ُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم ءَ أَنْ َذْرتـَُهْم أَ ْم ملَْ تـُْنِذرْ هُ مْ  َال  يـُْؤِمُنون “Küfre 

saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.” 

(el-Baķara 2/6)52 âyetinde geçen  َْذْرتَ أَن...  cümlesinin rafǾ mahallinde muʾahhar 

mübtedâ,  ٌَسَواء ifadesinin ise mukaddem haber olması câizdir. Çünkü, hemze-i tesviye, 

kendisinden sonra gelen cümleyi masdar (müfred) hükmüne koyar. Aynı durum 

aşağıdaki âyet-i kerîmeler için de geçerlidir.53 

.ُتْم َصاِمُتونَ أَنْـ ْم أَ َدَعْوُمتُوُهْم أَ َسَواٌء َعَلْيُكْم   “Onları çağırsanız da sussanız da sizin için birdir 

(sonuç alamazsınız).” (el-AǾrâf 7/193). 

َنا  .نيَ ْم َملْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعظأَ َوَعْظَت أَ َسَواٌء َعَليـْ  “Sen ister öğüt ver ister öğüt verenlerden olma, bize 

göre birdir.” (eş-ŞuǾarâǿ 26/136). 

.ْم ملَْ َتْستَـْغِفْر َهلُمْ أَ ْستَـْغَفْرَت َهلُْم أَ َسَواٌء َعَلْيِهْم   “Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar 

için birdir.” (el-Munâfiķûn 63/6).  

َنا َأَجزِْعَنا  يٍص.أَْم َصبَـْرنَا َما لََنا ِمْن حمَ َسَواٌء َعَليـْ  “Şimdi endişelensek/sızlansak da sabretsek de 

bizim için birdir.” (İbrâhîm 14/21).54 Örnek verdiğimiz bu âyet-i kerîmelerde hemze-i 

tesviye, kendisinden sonra gelen cümleyi masdar (müfred) hükmüne koyarak mübtedâ 

konumunda mahallen merfû etmiştir.  

                                                 
50 Daha geniş bilgi ve değerlendirneler için bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 401-423; el-

Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 285-289; Hâdî Nehr, el-İtķân fi’n-naĥvi ve İǾrâbi’l-Ķurǿân (İrbid: 
ǾÂlemu’l-Kutubi’l-ĥadîŝ, 2010), 4: 1505; Ş. Şimşek, İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 
70; Maĥmûd Suleymân Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî ve’t-taŧbîķu fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm (Ķuveyt: 
Mektebetu’l-Menâri’l-İslamiyye, 1996), 1053; İbn Hişâm (ö. 761 h.), “Muġni’l-lebîb” adlı eserinde 
cumhûrun iǾrâbta mahalli olan cümleleri yedi olarak açıklamakta olduklarını lakin iǾrâbta mahalli 
olan cümleler arasında mübtedâ olan cümleyi ve müstesnâ olan cümleyi ihmal ettiklerini beyan 
etmektedir. Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb Ǿan kutubi’l-eǾârîb, thk. Muĥammed Muĥyiddîn 
ǾAbdulĥamîd (Beyrût: el-Mektebetu’l-ǾAśriyye, 1411/1991), 2: 491; Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 143. 

51 Ş. Şimşek, İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 83. 
52 Örnek için bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 143. 
53 Örnekler için bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 144.  
54 es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 2001. 
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2) Haber konumunda gelen cümle:  

Cümle, mübtedânın haberi, kâne ve benzerlerinin haberi, inne ve benzerlerinin 

haberi, mukârebe (yaklaşma) fiillerinin haberi, leyse ve benzerlerinin haberi olarak 

geldiğinde müfred hükmünde kabul edilir ve mahallen iǾrâb edilirler.55 Örneğin, 

ُه يـَُقوُل احلَْقَّ  َوُهَو يـَْهدِ ي السَّبيلَ . -Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.” (el“ َواللّٰ

ǿAhzâb 33/4) âyetinde  َّيـَُقوُل احلَْق ibaresi (fiil+müstetir fâil+mefǾûlden oluşan fiil 

cümlesi), mübtedâ olan lafzatullâh’ın haberidir.  

 Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah“ إِ نَّ اْلُمَناِفقنيَ  ُخيَاِدُعونَ  اللّٰهَ  َوُهَو َخاِدُعُهمْ .

da onların bu çabalarını başlarına geçirir.” (en-Nisâǿ 4/142) âyetinde geçen  َُخيَاِدُعوَن اللّٰه 

ibaresi (fiil+fâil+mefǾûlden oluşan fiil cümlesi) ise  ِنَّ إ ’nin haberi konumundadır.56 

Oysa . ََوَهلُْم َعَذاٌب أَ ليمٌ  ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُون “Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir 

azap vardır.” (el-Baķara 2/10) âyet-i kerîmesinde geçen  ََيْكِذبُون ibaresi (fiil+fâilden 

oluşan fiil cümlesi), nâkıs fiil olan  ََكان’nin haberi konumunda nasb mahallindedir.57 

Benzer bir durum, . َْيَكاُد اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَ ْبَصاَرُهم “Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek.” (el-

Baķara 2/20) âyetinde geçen  ْبَصاَرُهمْ أَ َخيَْطُف  ibaresi (fiil+fâil+mefʿûlden oluşan cümle) 

için de söz konusudur. Bu ibare, mukârebe fiili olan  ََكاد’nin haberidir.58  ُه يُر يدُ  ظُْلًما وَ َما اللّٰ

 Allah, âlemlere hiç zulmetmek istemez.” (Âl-i Ǿİmrân 3/108) âyetinde geçen“ لِْلَعاَلمنيَ .

...ًماظُلْ  يدُ يُر   ifadesi (fiil+müstetir fâǾil+mefǾûl…’den oluşan fiil cümlesi) ليس’ye 

benzeyen ما’nın haberidir.59 

3) FâǾil/Nâib-i fâǾil konumunda gelen cümle:  

                                                 
55 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 147; R. Resul Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı ve Biçimi (Yüksek 

Lisans Tezi, Erzurum, 2004), 219-220.  
56 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1053. 
57 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1054. 
58 Bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm (İskenderiyye: Dâru’l-Mektebeti’l-câmiǾiyye, ts.), 1: 44. 
59 Bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿân, 2: 698. 
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FâǾil olarak gelen cümle, “kendisine bir fiilin (çoğunlukla muǾallak fiil) ya da 

onun yerine geçen bir şeyin isnat edildiği cümledir.”60 Örneğin,  َلُهْم أَفـََلْم يـَْهِد َهلُْم  َكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ

 Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice“ ِمَن اْلُقُرونِ  َميُْشوَن يف َمَساِكِنِهمْ ؟

nesilleri helâk etmiş olmamız, onları doğru yola iletmedi mi?” (Ŧâhâ 20/128) âyetinde 

geçen  َلُهمْ أَ َكْم ْهَلْكَنا قـَبـْ  (fiil+fâǾil…’den oluşan) cümlesi,  ِيـَْهد fiilinin fâili konumunda rafǾ 

mahallindedir.61 Fakat . ََوقيلَ  احلَْْمُد لِلّٰهِ  َربِّ اْلَعاَلمني “‘Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a 

mahsustur denilmiştir.” (ez-Zumer 39/75) âyetindeki  ِاحلَْْمُد لِلّٰه cümlesinin 

(mübtedâ+haberden oluşan isim cümlesi),  ِيلَ ق  meçhûl fiilinin nâib-i fâili olduğunu61F

62 

görüyoruz. 

4) MefǾûl bih konumunda gelen cümle: 

Cümle, aşağıda zikredeceğimiz yerlerde mefǾûl bih konumunda gelerek nasb 

mahallinde iǾrâb edilir.62F

63  

• Cümle, قال veya bu anlamdaki bir fiille hikâye edildiğinde: 63F

64 Cümlenin, 

ķavl sözcüğünün murâdifi olan bir fiile mefǾûl olabilmesi için başında tefsîr harfinin 

bulunmaması gerekir. Eğer tefsir harfi olursa cümle, tefsîriyye cümleye dönüşür ve 

iǾrâbta mahalli olmaz.64F

65 Örneğin aşağıdaki cümlelerde altı çizili cümleler, nasb 

mahallinde mefǾûl bih ögelerine karşılık gelmektedir: 

 Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum, dedi.” (Meryem 19/30).66“ قَالَ  إِ ينِّ  َعْبدُ  اللّٰهِ .

 ,Münafıklar sana geldiklerinde, /Senin“ إِ َذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد إِ نََّك َلَرُسوُل اللّٰهِ .

elbette Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz/ derler.” (el-Münâfiķûn 63/1).67 

                                                 
60 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 156. 
61 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 160.  
62 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 163.  
63 Cumhûr, mefǾûl olarak gelen cümlenin mefǾûl türlerinden sadece mefǾûl bih ögesine karşılık 

gelebileceği görüşündedir. Bk. Ş. Şimşek, İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 82. 
64 R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 120.  
65 Ş. Şimşek, İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 82. 
66 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 285; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1055. 
67 Ş. Şimşek, İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 219; Yâķût, İǾrâbuǾl-Ķurǿân, 10: 4681. 
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َعَثنَّ َعَلْيِهْم إِ ٰىل يـَْوِم اْلِقٰيَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذابِ .  Hani Rabbin, elbette“ وَ إِ ْذ تَ أَ ذَّنَ  َربَُّك لََيبـْ

kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini 

bildirmişti.” (el-AǾrâf 7/167).68 

• Cümle, kalbî/hissî fiillerin ikinci mefǾûlü olduğunda veya (أعلم), (أرى) gibi 

üç mefǾûl alan fiillerin üçüncü mefǾûlü olduğunda: Örneğin,  َحىتّٰ إِ َذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجدَ َها

َئةٍ .  Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar“ تـَْغُرُب ِيف  َعْنيٍ  محَِ

(gibi) buldu.” (el-Kehf 18/86) âyetinde geçen  ُتـَْغُرب fiil cümlesi  ََوَجد fiilinin ikinci 

mefǾûlü makamındadır.68F

69  

• Kalbî/hissî fiillerde taǾlîk70 yapıldığında: Örneğin, . ََلَقْد َعِلْمَت َما ٰهُؤَالِء يـَْنِطُقون 

“Andolsun, bunların konuşmayacağını sen de bilirsin.” (el-Enbiyâ 21/65)71 âyetinde 

geçen nefy harfi (َما) ile taǾlîk yapılan cümle,  ََعِلم fiilinin iki mefǾûl’ü konumunda olup 

mahallen mansûbtur. 

5) Hâl konumunda geldiğinde: Bir cümle, “sahibinin (źû’l-hâl) durumunu, 

hâlini açıkladığında”,72 diğer bir ifadeyle “isim ya da fiil cümlesi, hâl mevkiinde 

bulunduğunda”73 mahallen mansûb olur. Örneğin, . ََوَجاؤُ  أَ بَاُهْم ِعَشاًء يـَْبُكون  “(Yûsuf’u 

kuyuya bırakıp) akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler.” (Yûsuf 12/16) âyetinde 

geçen ( َيـَْبُكون) fiil cümlesi, َجاؤ fiilinin fâǾilinden hâldir. Mahallen mansûbtur.74 Aynı 

şekilde . َيَا أَ يـَُّها الَّذينَ  ٰاَمُنوا َال  تـَْقرَبُوا الصَّٰلوةَ  وَ أَنْـ ُتْم ُسَكاٰرى َحىتّٰ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلون “Ey îmân edenler! 

                                                 
68 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 166. 
69 Bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿân, 6: 2764. 
70 TaǾlîk, bir şeyin amelini lafzen iptal edip maǾnen amelinin devam etmesidir. Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-

cumel, 177. 
71 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 

2009), 34. 
72 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 172. 
73 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 286; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 200; Ķabâve, 

İǾrâbu’l-cumel, 186. 
74 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 286.  
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Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (en-Nisâǿ 4/43) 

âyetinde geçen ( ُتْم ُسَكاٰرىأَنْـ وَ  ) cümlesi,  تـَْقرَبُوا َال  fiilinin fâǾilinden hâl yapılmıştır.75 

İǾrâbta mahalli olan cümleler çerçevesinde buraya kadar zikredilen örneklerin; 

mübtedâ, haber, fâǾîl/nâib-i fâǾil, mefǾûl bih ve hâl gibi farklı cümle öğelerine karşılık 

geldikleri için herbirinin iǾrapta mahallinin olduğu76 görülmektedir. Bunun dışında 

kalan müstesnâ, muzâf ileyh, (فاء) veya (إذا)’ya bitişmiş cezmeden şartın cevabı, müfret 

isme veya iǾrâbta mahalli olan cümlelere tâbii olan (sırat, atıf, bedel) cümleler genel 

kabule göre iǾrâbta mahalli olan cümlelerden sayılırken, biz bunları bir cümle öğesine 

karşılık gelmemeleri sebebiyle bir bütün olarak kelime grupları olarak 

değerlendirmekteyiz.77 

1.2.1.2. Sıla Grubu (muǿevvel masdarlar) 

Muǿevvel masdarlar yani masdar edatıyla birlikte gelen fiil ve isim cümleleri 

de yan yargı bildirir. Bunlar, cümle içerisinde cümlenin bir öğesi olabilirler veya yeni 

bir kelime grubu oluşturabilirler.78 Kendisinden sonra gelen kelimeyi müevvel masdar 

haline getiren edatlar şunlardır: ( ْأَن), ( ََّأن), ( َْكي), (لو), (ما) ve hemze-i tesviye. 78F

79 

ُه أَ ْن ُخيَفَِّف َعْنُكمْ  :fiil cümlesine örnek + أَنْ   Allah, sizden (yükümlülükleri)“ يُرِ يُد اللّٰ

hafifletmek istiyor.” (en-Nisâǿ 4/28). Takdîri ise ( مْ كُ نْ عَ  يفَ فِ خْ التَّ  ) şeklindedir.80 

ٰلى َعَلْيِهمْ ؟ :isim cümlesine örnek + أَ نَّ   Kendilerine“ أَ وَملَْ َيْكِفِهْم أَ نَّا أَ نـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ  يـُتـْ

okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi?” (el-ǾAnkebût 29/51). 

Takdîri (ِإنـْزَالَُنا) şeklindedir.81 

                                                 
75 Bk. Ş. Şimşek, İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 87. 
76 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 117. 
77 Geniş bilgi için bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 138-139; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 117. 
78 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 116; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 119; Muĥammed Ĥamâse 

ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti (Ķâhire: Dâru Ġarîb li’l-maŧbaǾati ve’n-neşri ve’t-tevzîǾ, 
2003), 198-201. 

79 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 118; Nehr, en-Naḥvu’t-taŧbîķî, 1: 79; el-İtķân, 1: 165-168; el-Ħaŧîb ve 
Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 1: 288; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 120; Ş. Şimşek, 
İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 50-52. 

80 Örnek için bk. Nehr, el-İtķân, 1: 165. 
81 Örnek için bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 1: 289; Nehr, el-İtķân, 1: 165. 
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 Ey İsrailoğulları! Size“ يَا َبين إِ ْسرَائِ يلَ  اذُْكُروا نِْعَمِيتَ  الَّيت أَنْـ َعْمتُ  َعَلْيُكمْ  وَ أَ ينّ  َفضَّْلُتُكمْ  َعَلى اْلَعاَلمِ نيَ .

verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün tuttuğumu hatırlayın.” (el-

Baķara 2/122) âyetinin altı çizili kısmının takdîri ( اْلَعاَلِمنيَ  تـَْفِضيِلي إِيَُّكْم َعَلى ) şeklindedir. 

Masdar ما ’sı + fiil cümlesine örnek:  . َْوَضاَقْت َعَلْيُكُم اْألَ ْرُض ِمبَا َرُحَبت “Yeryüzü bütün 

genişliğine rağmen, size dar gelmişti.” (et-Tevbe 9/25). Takdîri (َها .şeklindedir (ِبَرحبِْ 81F

82 

Masdar edatı لو + fiil cümlesine örnek:  ٍيـََودُّ أَ َحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَ ْلَف َسَنة “Onların her biri 

bin yıl yaşamak ister.” (el-Baķara 2/96). Takdîri ( َسَنةٍ  ْلفُ أَ  هُ تـَْعِمريَ َحُدُهْم أَ يـََودُّ  ) şeklindedir. 82F

83 

Tesviye hemzesi + fiil cümlesine örnek:  ََوَسَواٌء َعَلْيِهْم ءَ أَنْ َذْرتـَُهمْ  أَ ْم ملَْ تـُْنِذْرُهمْ  َال يـُْؤِمُنون 

“Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.” (Yâsîn 36/10).84 

Takdîri ( مهِ يْ لَ عدُم إنذارِك سواٌء عَ إنذاُرك و  ) şeklindedir.  

Masdar edatları içerisinde  َْأن, hem lafzen zikredilerek hem de zikredilmeksizin 

muzâri fiili nasb eder.  ْأَن’den sonra gelen kısım  ْأَن ile birlikte müǿevvel masdar olarak 

kabul edilir.84F

85 

Cümleler, masdar edatlarıyla teǿvîl edildiği gibi masdar edatları olmaksızın da 

müfred olarak teǿvîl edilebilir. Örneğin zarflardan sonra gelen cümleler bu şekilde 

teǿvîl edilir.  َُوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك حنيَ  تـَُقوم “Kalktığında Rabbini hamd ile tesbîh et.” (et-Ŧûr 

52/48).85F

86 

Muzâri fiilin  ْأَن ile diğer nasb edatlarına nazaran daha sıkı bir bağı vardır. 

Muzâri fiilin,  َْلن ve  َِذنْ إ  dışındaki yerlerde zâhir veya gizli bir  ْأَن ile mansûb olduğunda 

müǿevvel masdar hükmünde86F

87 olduğu görülmektedir. Muǿevvel masdarlar ise 

                                                 
82 Örnek için bk. Ş. Şimşek, İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 51. 
83 Örnek için bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 1: 290. 
84 Örnek için bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 120. 
85 Aĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾiduʾl-esâsiyyetu, 337-341; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 2: 173-182.  
86 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 121-122. 
87 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 123.  



 

23 
 

kendinden önceki âmile göre iǾrâblanırlar. Bu durumda kendinden önceki âmil merfûǾ 

bir eleman istiyorsa mahallen merfûǾ, mansûb bir eleman istiyorsa mahallen mansûb, 

mecrûr bir eleman istiyorsa da mahallen mecrûr olur.88 Örneğin yukarıda verilen,  َوَملَْ أ

-Kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi?” (el“ َيْكِفِهْم أَ نَّا أَ نـْزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتابَ .

ǾAnkebût 29/51) âyetinde altı çizili ibare (ِإنـْزَالَُنا) takdîrinde olup, mahallen merfû 

fâǾil’dir.89 . ٍَّلُهُم اْألَ نِْبَياَء ِبَغْريِ َحق  Onların dediklerini ve haksız yere“ َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقـَتـْ

peygamberleri öldürmelerini yazacağız.” (Âl-i Ǿİmrân 3/181) âyetinde ise َما قَاُلوا 

muǿevvel masdarı ( ْقـَْوَهلُم) takdîrinde mahallen mansûb mefǾûl’dür.90 Oysa . إِ نَُّه حلََقٌّ ِمْثَل َما

 Şüphesiz o, sizin konuşmanız gibi gerçektir.” (ež-Źâriyât 51/23) âyetinde“ أَ نَُّكْم تـَْنِطُقونَ 

ise (َما) zâittir.   َأَنَُّكْم تـَْنِطُقون  ibâresi  ْنُْطِقُكم takdîrinde olup, izâfetle mahallen mecrûrdur.90 F

91  

İsim fiiller (hâlifeler) de muǿevvel cümle grubunda değerlendirilen bir diğer 

unsurdur.92 İsim fiiller tıpkı fiili gibi cümle öğesi alabilirler. Bazen mâzî manasında 

olup fâǾil -gizli veya zâhir- öğesi alırken bazen de emir fiil manasında olup mefǾûl 

öğesi alırlar.93 Örneğin,  فٍّ أُ َفَال تـَُقْل َهلَُما!  “Sakın onlara “öf!” bile deme!” (el-İsrâǿ 17/23) 

âyetinde geçen ( فٍّ أُ  ) kelimesinin fâǾili gizlidir. Takdîri ise (أنا) şeklindedir.94 Yine 

َهاَت ِلَما تُوَعُدونَ  َهيـَْهاتَ  .َهيـْ  “Hâlbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!” (el-

Muǿminûn 23/36) âyetinde geçen (َما) ism-i mevsûl olup isim fiilin fâǾilidir yahut 

masdar olup kendinden sonrası ile birlikte masdar teǿvîlinde mahallen mecrûrdur. 94F

95 

                                                 
88 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 262-263.  
89 Örnek için bk. Nehr, el-İtķân, 1: 165. 
90 Örnek için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 1: 819. 
91 Örnek için bk. ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 113. 
92 İsim fiiller hakkında daha tafsilatlı bilgi için bkz. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 651-656; Şimşek, Arap 

Dilinde Kelime Grupları, 124; Nehr, el-İtķân, 3: 888. 
93 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 892. 
94 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 284. 
95 Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 7: 3115; Cemîl ǿAĥmed Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 131; Nehr, el-

İtķân, 3: 890. 
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İsim fiillerin kendileri ise haber gibi cümle öğesi olarak geldiklerinde bir bütün 

olarak ele alınıp müfred olarak teǾvîl edilirler. Böylece, kelime grubu oluştururlar.96 

Örneğin,  َِلُكَماُأفٍّ  قَاَل ِلَواِلَديْهِ ي َوالَّذ...  “Anne ve babasına, “öf size!” diyenler...” (el-ǿAĥķâf 

46/17) âyetinde geçen isim fiil, müfret isim konumundaki mahkî kelime olarak “haberi 

düşürülmüş mübtedâ” şeklinde iǾrâb ve ُأفٍّ َكائٌِن َلُكَما şeklinde takdîr edilmesinin 

mümkün olduğu 96F

97 görülmektedir. 

1.2.1.3. Fiilimsi Grubu (şibih fiiller/müştak isimler)  

Yan yargı bildiren terkipler sadece isim ve fiil cümlesi veya muǿevvel 

masdardan müteşekkil değildir. Fiilimsiler -tıpkı fiili gibi yerine göre kendine fâǾil/ 

nâib-i fâǾil ve mefǾûl alan müştak isimler- kelime grubu oluşturduklarında98 toplu 

olarak temel cümlenin yan unsuru olabilirler. Cümlenin öğeleri müfred olduğuna göre 

bunlar da müfred olarak teǿvîl edilmelidir. Yani bunlar mürekkep cümlenin 

özelliklerini taşısa da müfred isimler gibi iǾrâb alırlar. Bu sebeple direkt müfred değil 

de muǿevvel müfred olması daha uygundur.99 Fiil gibi amel eden fiilimsiler ise 

şunlardır: Masdar, ism-i fâǾil, ism-i mefǾûl, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdîl, isim fiiller. 

İsm-i tafdîl ve sıfat-ı müşebbehe, süreklilik ve yerleşiklik ifâde eden bir yapıya 

sahipken, ism-i fâǾil ve ism-i mefǾûl, süreklilik arz etmeyen değişken bir yapıya 

sahiptir. Aşağıda, yan yargı bildiren kelime grupları üzerinde durulacaktır. 

1.2.1.3.1. Masdar  

Masdar, en basit tanımıyla “zaman, mekân ve zâttan/özneden soyutlanmış bir 

mana ya da oluşa delâlet eden şeydir”100 diye tanımlanmaktadır. Fiil, zaman unsuru 

taşıması yönüyle masdardan ayrılır. Fiil ,maǾrife olmazken masdar, isim olduğu için 

( لا ) takısı alabilir ve maǾrifeye muzâf olabilir.  

                                                 
96 el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 94. İsim fiiller hususunda nahivcilerin görüşleri  için bk. Eymen 

ǾAbdurrazzaķ eş-Şevâ, MuǾcemu esmâiǾl-efǾâl fî’l-luġati’l-ǾArabiyyati (b.y.: MeŧâbiǾu dâri’l-baǾŝ, 
2006/1427), 12 vd.; Cemîl ǿAĥmed Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 2. Baskı (Mekketu’l-Mukerremetu: 
y.y., 1998/1418), 130. 

97 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 31. 
98 Bk. M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 206-209. 
99 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 125.  
100 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 160; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 11: 50; Nehr, el-

İtķân, 3: 871; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 207. 
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İştikak (türemesi) cihetiyle baktığımızda Basralı ve Kûfeli dil âlimleri arasında 

masdar ve fiil hususunda ihtilâf vardır. Basralılara göre asıl olan masdardır. Fiil ve 

sıfat, masdardan türemiştir. Kûfeliler ise fiili asıl kabul edip masdar’ın fiilden 

türediğini ileri sürmüşlerdir.101 

Nahiv cihetiyle bakıldığında ise masdar, tıpkı fiili gibi amel edebilir. Ancak 

fiili gibi amel edebilmesinin iki şartı vardır. Birincisi, masdarın, hazfedilmiş fiilinin 

yerine geçmesi gerekir. Bu ise masdar mefǾûl mutlak olduğunda câizdir. Örnek َسْقًيا َزْيًدا 

terkîbinde fiil hazfedilmiş ve masdar, fiili ( َُسَقْيت) yerine geçerek kendine mefǾûl almış 

ve mansûb hale getirmiştir. İkinci olarak ise masdar,  ْأن masdariyye + fiil veya ما 

masdariyye + fiil ile takdîr edilebilmelidir. 101F

102 Bu ise üç şekilde mümkündür. 102F

103  

1) Masdar, muzâf olarak gelir:104 Örneğin,   ْفَ إِ َذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللَّٰه كَ ذِْكِر ُكم

 Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız“ ٰابَاءَُكم.ْ 

gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın.” (el-Baķara 2/200) âyetinde 

masdar olan ( ِذِْكر) kelimesi  ُْكم muhatab zamirine yani fâiline muzâf olmuştur.105 

Takdîri ise  َْه َكَما َتْذُكُروَن آبَاءَُكم .şeklindedir فَاذُْكُروا اللّٰ 105F

106 

2) Masdar, tenvinlenmiş olarak gelir: Örneğin,  َفكُّ َرقـََبٍة أَ ْو إِ ْطَعامٌ  يف يـَْومٍ  ذي َمْسَغَبةٍ  يَتيًما

 Tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek)’tir. Yahut şiddetli bir açlık“   .َمْقرَبَةٍ  َذا

gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi doyurmaktır.” (el-Beled 90/13-15) 

                                                 
101 Daha geniş bilgi ve konu hakkında ileri sürülen açıklamalar için bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ 

Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 171; Yâķût, en-Naĥvu’t- taǾlîmî, 662; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 185; Celâluddîn 
ǾAbdurraĥmân b. Ebî Bekr es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, thk. ǾAbdulǾâli Sâlim Mekram (Kuveyt: 
Muǿessetu’r-Risâle, 1992/1413), 3: 95; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 130; Şuayip Güllü, 
Arap Dilinde Mastarlar ve Kurǿân-ı Kerîm’deki Kullanışları (Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Samsun 2010), 11-13. 

102 Bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 201; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 211-212; el-Ħaŧîb ve 
Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 299-300; Nehr, el-İtķân, 3: 875-876; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-
cumleti’l-ǾArabiyyeti, 208. 

103 Konuyu daha detaylı incelemek için bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 205-207; Yâķût, en-
Naĥvu’t- taǾlîmî, 638. 

104 Başka örnekler için bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 205. 
105 Yâķût, en-Naĥvu’t- taǾlîmî, 638. 
106 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 877. 
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âyetinde geçen يًمايَت  kelimesi, tenvinlenmiş masdar olan  ِْطَعامٌ إ  sözcüğünün mefǾûl bih 

ögesidir. 106F

107 

3) Masdar, (ال) takısı ile gelir: Örneğin, . َُه اجلَْْهرَ  بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلم  َال حيُِبُّ اللّٰ

“Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez.” 

(en-Nisâǿ 4/148) âyetinde geçen ( َْمن) kelimesinin, masdarın ( َاجلَْْهر) mahallen merfû fâili 

olması mümkündür. Bu durumda takdîri  َمْن ظُِلمَ ِإالَّ ُجيَاِهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل  أَنْ َال حيُِبُّ اللُّٰه  

şeklinde olacaktır.107F

108 

Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere masdar, aldığı öğelerle 

birlikte bir kelime grubu oluşturur.109 Bu kelime grubuna fiilimsi grubu denilmektedir. 

1.2.1.3.2. İsm-i fâǾil  

Fiilin kendisinde gerçekleştiği kişi veya fiilin kendisi ile alâka kurduğu müştak 

kelimeye ism-i fâǾil denir.110 İsmi fâil, değişim, dönüşüm veya yenilenme yoluyla işi 

yapanın vasıflanmasını ifâde eder.111 Bu vasıf o kişide süreklilik arz eden bir özelliğe 

sahip değildir. Örneğin, . ٌز  فـََلَعلَّكَ  تَارٌِك بـَْعَض َما يُوٰحى إِ لَْيَك َوَضاِئقٌ  ِبه َصْدُركَ  َأنْ  يـَُقوُلوا َلْوَال  أُ ْنزِلَ  َعَلْيهِ  َكنـْ

“Belki de sen, (müşriklerin) “Ona bir hazine indirilseydi ya!” demelerinden dolayı, 

sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak.” 

(Hûd 11/12) âyetinde süreklilik bildirmeyen ism-i fâǾil kalıbındaki  ٌَضائِق kelimesi 

kullanılmıştır.111F

112 

İsm-i fâǾil üç şekilde kullanılır:  

                                                 
107 Bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 205; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 640; Nehr, el-İtķân, 3: 878. 
108 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 878. 
109 Bk. M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 206-208. 
110 Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 164; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 241; Nehr, el-İtķân, 3: 900; en-Naĥvuʾt-

taŧbîķî, 2: 891; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naḥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 313; İbn Hişâm, el-CâmiǾu’ś-śaġîr fi’n-
naĥv, thk. ǿAĥmed Maĥmûd el-Huzeyl (Ķâhire: Mektebetu’l-Ħâncî, 1980/1400), 159. Sülâsi 
mücerret fiillerden ism-i fâil yapılırken “فاِعل” kalıbı kullanılmaktadır. Sülâsî mücerred fiil 
dışındakilerden ise ism-i fâǾilin, muzâri fiilden; muzârilik harfinin dammeli mîm ile değiştirilmesi 
ve sondan bir öncesinin kesralanması yoluyla yapıldığını görüyoruz. Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 903; el-
İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 241; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 240-246. 

111 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 216. 
112 Örnek için bk. Nehr, el-İtķân, 3: 901. 
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1) İsm-i fâǾil, (ال) takılı olarak gelebilir. İsm-i fâǾil (ال) takılı olursa fiili gibi 

mutlak olarak fâǾil ve mefǾûl bih öğesi alabilir.113 Örneğin,  َوالضَّرَّاءِ  السَّرَّاءِ  ِيف  يـُْنِفُقونَ  ينَ لَّذاَ  

 Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda“ وَ اْلَكاِظمنيَ  اْلَغْيظَ  َواْلَعافنيَ  َعنِ  النَّاسِ  َواللّٰهُ  حيُِبُّ  اْلُمْحِسننيَ . 

harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.” 

(ǿÂl-i Ǿİmrân 3/134) âyetinde geçen ism-i fâil ( نيَ اْلَكاِظم  kelimesini kendine (اْلَغْيظَ ) ,(

mefǾûl bih ögesi olarak alıp onu mansûb kılmıştır. 113F

114 

2) İsm-i fâǾil, (ال) takısız olabilir. İsm-i fâǾil (ال) takısız olursa, mefǾûl bih 

ögesi alabilmesi için a) İsm-i fâǾilin, hâl (şimdiki) ya da istikbâle (gelecek zaman) 

delâlet etmesi,115 b) İsm-i fâǾilin, mübtedâya, istifhâma, nefye, źu’l-hâle veya mevsûfa 

ǿiǾtimâd etmesi (dayanması, ilişkilendirilmesi)116 gerekir. Örneğin,  إِ ينّ  َجاِعلٌ  ِيف  اْألَ ْرِض

 Ben yeryüzünde bir halîfe yaratacağım.” (el-Baķara 2/30) cümlesinde ism-i“ َخليَفةً .

fâǾil olan ( ٌَجاِعل) sözcüğü,  َّإن’nin ismine ǿiǾtimâd ederek ( يَفةً َخل ) kelimesini mefǾûl bih 

olarak mansûb yapmıştır. 116F

117  

3) İsm-i fâǾil, muzâf olarak gelebilir. Nitekim ism-i fâǾil’in mefǾûl 

ögesine/nesnesine izâfeti her zaman mümkündür.118 Örneğin, . ََواللّٰ هُ  ُمِتمُّ  نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرون 

“Kâfirler istemese de Allah nûrunu tamamlayacaktır.” (eś-Śaf 61/8) âyetinde geçen 

 ism-i fâǾildir. Tıpkı fiili gibi amel ederek fâǾil ve mefǾûl öğesi almıştır. Fâili (ُمِتمُّ )

                                                 
113 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, thk. ǾAbdulǾâli Sâlim Mekram (Kuveyt: Dâru’l-Buĥûŝi’l-Ǿilmiyye, 

1979/1399), 5: 82; İbn Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 254; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 644; Nehr, en-
Naĥvu’t-taṭbîķî, 2: 895; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 280-281. 

114 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 316; Nehr, el-İtķân, 3: 904. 
115 ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 247; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 317; Nehr, el-

İtķân, 3: 906; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 644; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 280-281. 
116 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 2017; Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 255; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 6: 78; 

Nehr, el-İtķân, 3: 906-907. Yukarıda saydığımız öncesiyle ilişkili olma şartını Basralı nahivciler şart 
koşmuştur. Kûfeli nahivciler ise ism-i fâilin hiçbir şart olmaksızın amel edebileceği görüşünü 
benimsemiştir. Örnekler ve konu hakkında geniş bilgi için bk. es-Suyûṭî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 81. 

117 Bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 231; Nehr, el-İtķân, 3: 907. 
118 İsmi-i fâil şayet sıfat-ı müşebbehe kalıbında olursa fâiline de izâfeti mümkündür. Örnek,  ِطَاِهُر الَقْلب 

gibi. Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 358. 
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gizlidir. MefǾûlü ( ِنُورِه) ise kendisine muzâf ileyh olmuştur.119 Eğer iki mefǾûle 

müteǾaddî bir fiilin ism-i fâǾili ise birinciye muzâf olur, ikincisi de mansûb olur. 

Örneğin, . َُه ُخمِْلفَ  َوْعِدهِ  ُرُسَله  Sakın Allah’ın, peygamberlerine verdiği sözden“ َفَال  َحتَْسَنبَّ اللّٰ

cayacağını sanma!” (İbrahîm 14/47) âyetinde ism-i fâǾil olan (ُخمِْلف) kelimesi birinci 

mefǾûlüne ( َِوْعِده) muzâf olup, ikinci mefǾûlünü de nasb etmiştir. 119F

120 

İsm-i fâǾil almış olduğu cümle ögesi ile birlikte tek bir kelime grubuna karşılık 

gelmektedir.121  

1.2.1.3.3. İsm-i mefǾûl  

İsm-i mefǾûl, direkt mansûb mefǾûl bih alan veya harf-i cer ile geçişli olan bir 

fiilin meçhûl muzari çekiminden türetilir.122 Değişim ve yenilenme ifade eder, eylemin 

kendisi üzerinde gerçekleştirildiği şey için kullanılır.123 İsm-i fâǾilde aranan şartların 

tamamı ism-i mefǾûlde de aranır.124 Masdar ve ism-i fâǾilde gördüğümüz gibi ism-i 

mefǾul için de amelinde üç durum söz konusudur. 

1) İsm-i mefǾûl, (ال) takılı olur. Bu durumda hiçbir şart aranmaksızın amel 

eder. Örneğin,... َْها َواْلُمَؤلََّفةِ  قـُُلوبـُُهم َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساكِ ِني َواْلَعاِملِ َني َعَليـْ  Sadakalar“  إِ منَّ

(zekâtlar), ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a 

ısındırılacak olanlarla... içindir.” (et-Tevbe 9/60) âyetinde geçen ( ِاْلُمَؤلََّفة) kelimesi (ال) 

                                                 
119 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 316. 
120 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 321. 
121 Bk. M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 198/204-208. 
122 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 327. Sülâsî mücerret fiillerden ism-i mefǾûl 

yapılırken  ٌَمْفُعول kalıbı kullanılır. Sülâsî mücerret dışındaki bâblarda ise muzârilik harfi dammeli bir 
mîm ile değiştirilir ve sondan öncesi fethalanır. Bk. ǾAlî el-Cârim - Muśŧafâ Emîn, en-Naḥvu’l-vâđiĥ 
fî ķavâǾidi’l-luġati’l-ǾArabiyyeti (b.y.: y.y., 1983/1403), 1: 330; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 
10: 358; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 271-272. 

123 Bk. İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaṣṣal, 6: 80; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 243; ǾAbbâs Ĥasan, en-
Naĥvu’l-vâfî, 3: 271; Nehr, el-İtķân, 3: 924; en-Naḥvu’t-taṭbîķî, 2: 919; el-Cârim - Emîn, en-
Naḥvu’l-vâđiĥ, 1: 330; İbn Hişâm, el-CâmiǾu’ś-śaġîr, 157; Muĥammed ǿAĥmed Ħuđayr, Ķađâyâ 
mefǾûl bih Ǿinde’n-nuĥâti’l-ǾArab (el-Ķâhire: Mektebetu’l-encilûl-Mıśriyye, 2003), 193. 

124 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 232. 
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takılı gelmiş bir ism-i mefǾul’dür. Kendisine  ْقـُُلوبـُُهم
 kelimesini cümle ögesi olarak 

almıştır.124F

125 

2) İsm-i mefǾûl, (ال) takısız olur. Bu durumda ism-i fâǾildeki a) Şimdiki veya 

gelecek zamana delâlet etmesi, b) Kendinden önceki mübtedâya, istifhâma, nefye, 

źu’l-hâle veya mevsûfa ǿiǾtimâd etmesi (dayanması, ilişkilendirilmesi) şartları 

aranır.126 Örneğin, . ْوَ إِ ْن يَ أْ ُتوُكْم أُ سَ اٰرى تـَُفاُدوُهمْ  َوُهَو ُحمَرَّمٌ  َعَلْيُكْم ِإْخرَاُجُهم... “...size esir olarak 

geldiklerinde ise, fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz.” (el-Baķara 2/85) 

âyetinde geçen ( ٌُحمَرَّم) ism-i mefǾûl olup (ال) takısız olarak gelmiş ve  ِْإْخرَاُجُهم kelimesini 

kendisine cümle ögesi olarak almıştır.127 İsm-i mefǾûlün, birinci maddede (ال) takılı, 

ikinci maddede (ال) takısız olarak geldiği yukarıdaki iki örnekte, ism-i mefǾûller 

maǾmulüne (naib-i fâǾil) muzâf olmadan gelmiştir. 

3) İsm-i mefǾûlün, merfû ismine (nâib-i fâiline) muzâf olarak gelmesi de 

mümkündür.128 Örneğin, . ِحسنٌ  َمْضُروبُ  الظَّْهر “Hasan’ın sırtına vurulmuş.”129 cümlesinde 

geçen ( َُمْضُروب) kelimesi kendisinden sonra gelen isme muzâf olarak gelmiştir. 

İsm-i mefǾûl, zikredilen örneklerde almış olduğu cümle ögesi (nâib-i fâǾil) ile 

birlikte tek bir kelime grubuna tekabül etmektedir.130 

1.2.1.3.4. Sıfat-ı müşebbehe 

Sıfat-ı müşebbehe, lâzım sülâsi mücerret fiilden türetilir131 ve onun gibi cümle 

ögesi alır.132 Sıfat-ı müşebbehe, ism-i fâǾil ve ism-i mefǾûlün aksine yerleşiklik ve 

devamlılık bildirir.  

                                                 
125 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naḥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 329. 
126 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 232. 
127 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naḥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 329; Nehr, el-İtķân, 3: 926. 
128 Geniş bilgi için ve örnekler için bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 232-233; es-Suyûŧî, HemǾu’l-

hevâmiǾ, 5: 90; Ebû Hayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 10: 359; Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 922; 
Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 193; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 282. 

129 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 90. 
130 Bk. M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 198/206. 
131 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 278. 
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Sıfat-ı müşebbehenin de üç farklı kullanımı vardır: 

1) Sıfat-ı müşebbehe, (ال) takılı olarak gelebilir. Örneğin, اْلَكرُِمي اْخلُُلقُ رَُّجُل فَاَز ال.  

“Güzel ahlaklı adam kazandı.” cümlesinde geçen sıfat-ı müşebbehe ( ُاْلَكرِمي), (ال) takılı 

olarak gelmiştir.  ُاْخلُُلق kelimesi ise sıfat-ı müşebbehenin fâǾilidir. 132F

133  

2) Sıfat-ı müşebbehe, (ال) takısız olarak gelir. Örneğin,  هُ ُخُلقُ  َكرِميٌ   ؤٌ ْمرُ افَاَز.  “Cömert 

huylu bir kişi kazandı.” cümlesinde geçen sıfat-ı müşebbehe ( ٌَكرِمي), öncesindeki 

kelimenin sıfatıdır. (ال) takısı olmadan kullanılmıştır.  ُُخُلُقه kelimesi ise sıfat-ı 

müşebbehenin fâǾilidir. 133F

134 

3) Sıfat-ı müşebbehe, kendisinden sonrasına muzâf olduğunda (ال) takılı veya 

 فَاَز اْمُرٌؤ  َكرِميُ  اْخلُُلقِ  ve فَاَز الرَُّجُل اْلَكرِميُ  اْخلُُلقِ . ,takısız gelmesi mümkündür. Örneğin (ال)

cümlesinde birinci ( َُكرِمي) sözcüğü, (ال) takısız iken ikinci ( ُاْلَكرِمي) sözcüğü, (ال) takılı 

olarak kullanılmıştır.134F

135 

 Sıfat-ı müşebbeheden sonra gelen isim, ister fâǾil ister mefǾûl bih olsun, 

isterse muzâf ileyh olarak gelsin, sıfat-ı müşebbehe ile bu isim, bir bütün olarak tek bir 

kelime grubu oluştururlar.136 Bu kelime grubuna, fiilimsi grubu (sıfat-ı müşebbehe 

soylu) denilmektedir. 

                                                                                                                                             
132 Sıfat-ı müşebbehenin kullanımına bakıldığında, genellikle ( ُأَفْـَعلُ  - فـَْعَالء), (فـَْعَالُن - فـَْعَلى), ( ٌَفِعل), ( ٌَفِعيل -  

 kalıplarında getirildiği görülmektedir. Daha detaylı bilgi ve örnekler için  (فـَُعولٌ ) ve (فـَُعالٌ ) ,(فـََعالٌ ),(َفِعيَلةٌ 
bk. Nehr, el-İtķân, 3: 918; Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 931; Ebû Ḥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 11: 
5; İbn Hişâm, el-CâmiǾu’ś-śaġîr, 159; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 194; Ebû ǾAmr Cemâluddîn 
ǾUŝmân b. ǾUmer b. Ebî Bekr b. Yûnus, el-Kâfiye fi’n-naĥvi ve’ş-şâfiye fî Ǿilmi’t-taśrîf, thk. Śâliĥ 
ǾAbdulǾaẓîm eş-şâǾir (el-Ķâhire, Mektebetu’l-ǿÂdâb, 639-828), 41; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-
cumleti’l-ǾArabiyyeti, 206. 

133 Örnek için bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naḥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 342. 
134 Örnek için bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naḥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 341. 
135 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naḥvu’l-ǾArabîyyeti, 4: 342-343. 
136 Bk. M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 206. 
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1.2.1.3.5. İsm-i tafđîl  

İsm-i tafđîl için yapılan tanımlara baktığımızda, ism-i tafđîl genel olarak, 

kıyaslamaya konu olan iki veya daha fazla kişide bulunan bir sıfatın, birinde daha 

fazla olduğunu ortaya koymak için  َفْـَعلُ أ  kalıbında gelen, fiilden elde edilen isimdir137 

şeklinde tanımlandığını görüyoruz. Örneğin, .َوَما نُرِ يِهمْ  ِمنْ  ٰايَةٍ  ِإالَّ ِهيَ  َأْكبَـرُ  ِمْن أُ ْخِتَها “Onlara 

gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü.” (ez-Zuħruf 43/48) 

âyetinde gösterilen mucizeler, büyüklük hususunda müştereklik arz etmektedir. 137F

138 

İsm-i tafđîlin zâhir fâǾilde amel etmesi hali; öncesinde nefy, nehy veya 

istifhâm edatıyla gelmiş nekra isim olması, fâǾilin mevsûfun zamîrine bitişmediği ve 

iki farklı açıdan kendisine üstün tutulmuş olarak ortaya çıktığı yerler139 olduğu 

belirtilmektedir. Örneğin, . ٍمَ ا رَ أَ يْ تُ  رَ جُ ًال  أَ حْ سَ نَ  ِيف  عَ يْ نِ هِ  الكُ حْ لُ  مِ نْ هُ  ِيف  عَ ْنيِ  زَ يْ د “Kendi gözündeki 

kühl (sürme) Zeyd’in gözündekinden daha güzel olan hiçbir adam görmedim.” 

cümlesinde,  ُلُ حْ الك  kelimesi  ْنَ سَ َأح  ism-i tafdîl’in merfû fâǾilidir. 139F

140  

İsm-i tafđîl de üç şekilde gelmektedir. 

1) İsm-i tafdîlin (ال) takılı olarak gelmesi mümkündür. Bu durumda ism-i tafdîl 

mevsûfuna aded, cinsiyet yönünden uyması, kendinden sonra cer harfi ( ِْمن) 

bulunmaması şarttır.141 Örneğin,  َْعٰلىَولِلِّٰه اْلَمَثُل اْأل  “En yüce sıfatlar ise Allah’ındır.” (en-

Naĥl 16/60) âyetinde, ism-i tafdîl ( ْعٰلىاْألَ  ) kelimesidir. Burada ism-i tafdîl,  ُاْلَمَثل 

kelimesinin sıfatı olup bahsettiğimiz şartlara uyum arzetmektedir.141F

142 

                                                 
137 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 107; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 10: 249; İbn YaǾîş, 

Şerĥu’l-Mufaśśal, 6: 92; Aḥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 316-317; Şimşek, Arap 
Dilinde Kelime Grupları, 136; Nehr, el-İtķân, 3: 927, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 945; Yûnus, el-Kâfiye 
ve’ş-şâfiye, 42; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 198; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv (Mısır: Dâru’l-Yaķîn, 
2008), 209; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 190-191. 

138 Nehr, el-İtķân, 3: 928. 
139 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 107; Nehr,  el-İtķân, 3: 927, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 948.  
140 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 107. 
141 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 294-295. 
142 Nehr, el-İtķân, 3: 9. 
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2) İsm-i tafdîl (ال) takısız da gelebilir. (ال) takısız olarak gelen ism-i tafdîlin 

kendisinin müfret, müzekker olması şarttır. Kendinden sonrasına baktığımızda ise ( ِْمن) 

ile mecrur gelmesi mümkündür.143 Örneğin,  َنـُْفِسِهمْ أَ َني ِمْن ْوٰىل بِاْلُمْؤِمنِ أَ  لنَِّيبُّ ا.  “Peygamber, 

mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir.” (el-ǿAĥzâb 33/6) âyetinde ism-i tafdîl 

( ْوٰىل أَ  ) kelimesidir. Müfret ve müzekker olarak gelmiştir. Kendinden sonrası ise ( ِمْن

نـُْفِسِهمْ أَ  ) görüldüğü gibi ( ِْمن) ile mecrûr olmuştur.143F

144 

3) İsm-i tafdîl, muzâf olarak gelebilir. Nekra bir kelimeye muzâf olursa (ال) 

takısız olarak gelen ism-i tafdîlde olduğu gibi kendisinin müfret, müzekker olması, 

muzâf ileyhte ise kastedilenle mutâbakat (uyum) gereklidir. Örneğin,  ِأَْفَضُل َرُجَلنيِ  الزّْيَدان.  

cümlesinde, ism-i tafdîl ( ُأَْفَضل) müfret müzekker, muzâf ileyh ( َِرُجَلني) ise öncesine 

uygun olarak gelmiştir. MaǾrifeye muzâf olduğunda kendi manasında (üstünlük) 

kullanılırsa sonrasına uyması ve uymaması mümkündür. Örneğin,  َكابِرَ أَ  قـَْريَةٍ  ُكلِّ   َجَعْلَنا ِيف  

.يَهاُجمْرِمِ   “Her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri kıldık.” (el-ǿEnǾâm 6/123) 

âyetinde geçen ( يَهاَكابَِر ُجمْرِمِ أَ  ) tamlamasında, maǾrifeye muzâf olan ism-i tafdîl ve muzâf 

ileyh arasında uyum söz konusudur. Ancak ism-i tafdîl kalıbı kullanılıp üstün tutulan 

ve üstün kılınan açıkça belirtilmediğinde, öncesine uygunluk arzetmesi zorunludur. 

Örneğin,  َاَألَشحُّ أَْعَدَال َبِين َمْرَوانَ النَّاِقُص و.  “Cimri ve kusurlu kimse, Mervan Oğullarının en 

adilleridir.” cümlesinde geçen ( أَْعَدَال) ibâresi öncesine uyarak tesniye gelmiş ve ( َْعاِدَالُهم) 

manasında kullanılmıştır.144F

145 

İsm-i tafdîl, ya zâhir fâǾili veya mefǾûl bih gayr-i sarîh olarak gelen terkîbiyle 

ya da zikredilebilecek hâl veya mefǾûl fîh öğeleriyle beraber fiilimsi grubunu veya 

                                                 
143 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 287-289. 
144 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 930. 
145 Bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 297. 
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diğer kelimelerle birlikte bir bütün oluşturarak izâfet veya temyîz gibi yeni bir kelime 

grubu oluşturabilir.146 

1.2.2. Eksik Yargı Bildiren Terkipler  

Eksik yargı bildiren yapılar, aralarında isnâd dışında bir ilişki kurulması 

sebebiyle oluşan terkiplerdir. Eksik yargı bildiren terkipler, tebeǾiyyet ilişkisi 

oluşturan terkipler olabileceği gibi nisbet ilişkisi çerçevesinde bir araya gelen şibih 

cümle ve izâfet gibi terkipler de olması mümkündür. Şimşek,147 yukarıda da 

belirtildiği gibi bunları eksik yargı bildiren terkipler içinde değerlendirmektedir.148 

Yine muzâf ileyh, sıfat, temyîz, maǾtûf, bedel ve müstesnâ gibi unsurların cümle ögesi 

değil terkîbin (kelime grubunun) tamamlayıcı elemanları149 olarak ele alınmaktadır. 

Ayrıca, yan yargı bildiren terkipler ile eksik yargı bildiren terkipler arasında 

açık bir fark vardır. Yan yargı bildiren terkiplerde isnâd (yükleme) söz konusu iken, 

eksik yargı bildiren terkipler herhangi bir isnâd ögesi (müsned ya da müsned ileyh) 

içermemektedir. Aşağıda eksik yargı bildiren terkipler üzerinde durulacaktır. 

1.2.2.1. TâbiǾ Unsurlar (tebeǾiyyet grubu) 

“TâbiǾ (تَاِبع)” ile iǾrâb açısından kendinden önceki kelimenin iǾrâbına uyan149F

150 

kelime veya kelime grupları kastedilmektedir. Bunlar; sıfat, Ǿatıf (beyan-nesak), bedel 

ve teǿkîd olmak üzere dört çeşittir. 150F

151 MaǾtûf hâricindeki diğer unsurlar açıklayıcı 

unsurlar olup cümlenin asıl elemanı değildir. TâbiǾ unsurlardan sıfat, teǿkîd (manevî) 

ve atf-ı beyân, kendinden önceki metbûunu tamamlar mâhiyetteyken atf-ı nesak ve 

bedel unsurları kendinden önceki metbûunu tamamlar mahiyette değildir. 151F

152 Aşağıda 

                                                 
146 Detaylı bilgi için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 137. Ayrıca konuyla alakalı bk. M. 

ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 206. 
147 Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam 

Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı alanında eğitim vermektedir.  
148 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 138. 
149 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 138. 
150 Bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 3: 299. TâbiǾ unsurların iǾrâbı hususunda nahivciler ihtilaf 

etmişlerdir. Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 166. 
151 Bk. ez-Zeccâcî, el-Cumel, 13; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 152; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 

443; Nehr, el-İtķân, 4: 1154; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 245-248; Yûnus, el-Kâfiye ve’ş-
şâfiye, 29; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 127; Ebû Ḥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 12: 
129; Neĥĥâs, Kitâbu’t-Tuffâĥa, 22; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 295; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv,176; İbn Hişâm, 
Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 266. 

152 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 139. 
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bu tâbiileri işlerken tâbiǾ unsurların metbûu’larıyla birlikte kelime grubu oluşturarak 

tek bir ögeye karşılık gelişine153 örnekler verilecektir. 

1.2.2.1.1. Sıfat tamlaması (mevsûf+sıfat) 

Sıfat, ismin tamamlayıcı unsurlarındandır. Nahivciler terim olarak sıfatı, 

metbûundaki mâǾnâya delâlet edip nekrayı niteleyen, maǾrifeyi müşterek olmaktan 

çıkararak onu diğerlerinden ayıran şeydir154 diye tanımlamaktadır. Sıfat, müştak155 ya 

da müştak olarak teǿvîl edilebilen bir sözcük olabilir156 veyahut cümle ya da şibih 

cümlesi olarak gelebilir. Bunlar, mevsûfunu tamamlar. Sıfat, maǾifeyi açıklama ve 

nekrayı tahsis etme yanında methetme, yerme, şefkat gösterme ve teǿkîd maksadıyla 

da kullanılır.157 Cümle içerisinde çeşitli maksatlarla yer alan sıfat tamlaması, cümlenin 

tek bir unsuruna karşılık gelmesi mümkün olduğu için kelime grubu158 olarak 

değerlendirilebilir. 

Sıfat iki kısma ayrılır; hakîkî sıfat ve sebebî sıfat.159 Hakîkî sıfat bir sıfat 

tamlaması iken sebebî sıfat bir fiilimsi grubunu oluşturur. Hakikî sıfat için örnekler: 

 ,(رجٌل كرميٌ ) Bu, cömert bir adamdır.”160 Bu örnekte sıfat tamlaması“ هذا رجلٌ  كرميٌ . 

haber öbeğine karşılık gelmektedir. Aynı şekilde.  ٌَاحلَْجُّ  َأْشُهرٌ  َمْعُلوَمات “Hac (ayları), bilinen 

aylardır.” (el-Baķara 2/197)161 âyetinde de sıfat tamlaması ( ٌَأْشُهٌر َمْعُلوَمات), haber 

öbeğine karşılık gelmektedir. 

                                                 
153 Bk. M. ǾAbdillaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 175. 
154 Nehr, el-İtķân, 4: 1155; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 221-222. 
155 İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 219; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 129-130. 
156 İbn Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 266. 
157 Örnekler ve daha geniş bilgi için bk. İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 219; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 

153; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 222; İbn Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 268; Yâķût, en-
Naĥvu’t-taǾlîmî, 816-817. 

158 M. ǾAbdullaŧif, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 65; Gülten Melek Çelik, Türkçe Arapça İsm-i 
Mevsûl, İzâfet, Sıfat, Hâl, Birleşik Cümlelerin Karşıtsal Çözümlemesi (Yüksek Lisans Tezi, Gazi 
Üniversitesi, Ocak 2015), 60/73. 

159 el-Cârim - Emîn, en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 3: 379; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv,176; Nehr, el-İtķân, 4: 1156; en-
Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 968-969; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 441; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-
Ĥudûd, 250-253; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 818; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 987. 

160 Bk. Nehr, en-Naḥvu’t-taŧbîķî, 2: 969. 
161 Nehr, el-İtķân, 4: 1156. 
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Oysa . َِنانِ  َنضَّاَخَتان  İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.” (er-Raĥmân“ فيِهَما َعيـْ

55/66)162 âyetinde geçen sıfat tamlaması ( َِناِن َنضَّاَخَتان  mübtedâ öbeğine karşılık ,(َعيـْ

gelmektedir. 

İkincisi ise sebebî sıfattır. Örneğin, . َُجاءَ  الرَّ جُ لُ  اْلُمْجَتِهدُ  ُغَالمُ ه “Kölesi çalışkan adam 

geldi.” cümlesinde geçen ( ُاْلُمْجَتِهد) ism-i fâǾil sîġasında olup kendisine fâǾil ögesi 

almıştır. ( هُ اْلُمْجَتِهُد ُغَالمُ  ) ibâresi ise ( لُ جُ رَّ ال ) kelimesinin sıfatıdır. Bir bütün olarak لُ جُ رَّ ال 

هُ اْلُمْجَتِهُد ُغَالمُ   sıfat grubu, cümlede fâǾil ögesine tekabül etmektedir.162F

163 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi sebebî sıfat, iǾrâb ve maǾrifelik-

nekralık hususunda öncesine tâbiǾ iken gerçekte -anlam açısından- kendinden 

sonrasının sıfatıdır. Sebebî sıfatta sıfat, her zaman müfred olarak gelir. Müzekkerlik ve 

müenneslik cihetiyle de kendinden sonrasına tâbiǾdir.164 

Örneğin, . َِخيْرُُج ِمْن بُطُوِ�َا َشرَابٌ  ُخمَْتِلفٌ  أَْلَوانُُه فيهِ  ِشَفاءٌ  لِلنَّاس “Onların karınlarından çeşitli 

renklerde içecek/bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır.” (en-Naĥl 16/69)165 âyetinde 

أَْلَوانُهُ ُخمَْتِلٌف   fiilimsi öbeği,  ٌَشرَاب kelimesinin sıfatıdır. Bir bütün olarak  َُشرَاٌب ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُه ise 

cümlede fâil ögesine karşılık gelmektedir.  

Görüldüğü gibi sıfat, müfred olarak geldiği gibi cümle olarak da gelebilir. 

Örneğin, . ُيَا أَ يـَُّها الَّذينَ  ٰاَمُنوا ُقوا أَنْـ ُفَسُكمْ  وَ أَ ْهليُكمْ  نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرة “Ey îmân edenler! 

Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” (et-Taĥrîm 66/6) 

âyetinde geçen ( َُوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَة) ibaresi, mübtedâ ve haberden oluşmakta ve 

                                                 
162 Nehr, el-İtḳân, 4: 1156. 
163 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 221. 
164 Bk. Nehr, el-İtḳân, 4: 1157; en-Naḥvu’t-taŧbîķî 2: 969; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 177; el-Cârim - 

Emîn, en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 3: 381; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 224. 
165 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1157; el-Cârim - Emîn, en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 1: 382; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 

177. 
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kendisinden önce gelen (نَارًا) sözcüğünün sıfatı olmaktadır.165F

166 Mevsûf ve sıfat, bir 

bütün olarak mefǾûl ögesine karşılık gelmektedir. 

• Cümlenin, kendisine sıfat olduğu mevsûf, nekra olmalıdır. Çünkü 

maǾrifeden sonra gelen cümlenin -şayet haber değilse- hâl olduğunu167 görürüz. 

• Sıfat olarak gelen cümlede, kendisini mevsûfa bağlayan bir zamir 

bulunmalıdır.168 Örneğin, . َِواتـَُّقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن فيهِ  إِ َىل  اللّٰه “Öyle bir günden sakının ki, o gün 

hepiniz Allah’a döndürülüp götürüleceksiniz.” (el-Baķara 2/281) âyetinde geçen (ه) 

zamiri mevsûfa (يـَْوًما) dönmektedir. .َواتـَُّقو ا يـَْوًما َال َجتْزِ ي نـَْفسٌ  َعنْ  نـَْفسٍ  َشيْ ئً ا “Öyle bir günden 

sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez.” (el-Baķara 2/48) 

âyetinde ise ( اَشْيئً  نـَْفسٍ  َعنْ  نـَْفسٌ  يَال َجتْزِ  ) cümlesi sıfattır. Mevsûfa (يـَْوًما) dönen zamir ise 

müstetir/gizlidir. Takdiri ise  فيهِ  يَجتْزِ  َال  şeklindedir. 168F

169 

1.2.2.1.2. Atıf grubu (maǾtûf Ǿaleyh+maǾtûf)  

Kendinden önceki metbûuna tâbiǾ olanlardan bir tanesi de maǾtûftur.170 Atıf 

edatından önce gelen unsura maǾtûf Ǿaleyh, sonra gelen unsura ise maǾtûf denir. Atıf 

grubunu diğerlerinden ayıran husus, maǾtûf ve maǾtûf Ǿaleyh arasına Ǿatıf harfi171 

getirilmesidir. Bu Ǿatıf harfi, atfedilen şeylerin birbirinden farklı olduğunun 

göstergesidir.172 Örneğin, . َِّه وَ َمٰلِئَكَتهُ  ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ ِيب  Şüphesiz Allah ve melekleri“ إِ نَّ اللّٰ

Peygamber’e salât ediyorlar.” (el-ǿAĥzâb 33/56) âyetinde geçen ( َُوَمٰلِئَكَته) lafzı, maǾtûf 

                                                 
166 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1160. 
167 Nehr, el-İtķân, 4: 1161. 
168 Nehr, el-İtķân, 4: 1162; en-Naĥvuʾt-taṭbîķî, 2: 973. 
169 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1162. 
170 er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 987; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 190; el-Cârim - Emîn, en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 3: 

398; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 162; Nehr, el-İtķân, 4: 1239; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 1046; 
ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 555-556; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 272; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 
329; Bedruddîn b. CemâǾa, Şerĥu Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib (el-Ķâhire: Dâru’l-Menâr, ts.), 182; İbn 
Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 282; Muĥammed b. Śâliĥ ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik (er-
Riyađ: Mektebetu’r-Ruşd, h. 1434), 3: 290; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabîyyeti, 4: 232; Yâķût, 
en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 856. 

171 Bk. el-Cârim - Emîn, en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 3: 398. 
172 Bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 276. 
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aleyh olan ( َاللّٰه)’tan farklıdır.173 Bir bütün olarak maǾtûf ve maǾtûf Ǿaleyh  َه  (اللّٰ

)َوَمٰلِئَكَتهُ  tek bir ögeye tekabül ederek ( َِّإن)’nin ismi konumunda gelmiştir. Hâlbuki diğer 

tâbiǾ unsurlar, metbûunu açıklayarak veya teǿkîd ederek bir görevde kullanılırlar. 

Müfred ismin müfred isme atfedilmesi husûsunda bir ihtilaf yoktur. Lâkin fiilin 

isme, ismin fiile atfedilmesi tartışılmış ve farklı görüşler ileri sürülmüştür. Fiilin isme 

atfedilmesinde, maǾtûf Ǿaleyh’in müştak isim olması şartı koşulduğu174 

görülmektedir.175 Örneğin, أَ وَملَْ يـََرْوا إِ َىل الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم َصافَّاتٍ  وَ يـَْقِبْضنَ ؟ “Üstlerinde kanat çırparak 

uçan kuşlara bakmazlar mı?” (el-Mulk 67/19) âyetinde geçen ( ََويـَْقِبْضن) fiili, “vâv” Ǿatıf 

harfiyle öncesindeki ( ٍَصافَّات) kelimesine atfedilmiştir. Burada maǾtûf Ǿaleyh olan  ٍَصافَّات 

kelimesi, müştak isim olarak gelmiştir. 175F

176 

İsmin fiile atfedilmesi için de maǾtûf olarak gelen fiilin, maǾtûf Ǿaleyh olarak 

gelen ismin geldiği sîgada olması ( َُخمْرِجٌ  - َأْخرَج gibi) şart koşulmuştur. Örneğin,  َُّخيْرِجُ  احلَْ ي 

-Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır.” (el“ ِمَن اْلَميِِّت وَ ُخمْرِجُ  اْلَميِِّت ِمَن احلَْ يِّ .

EnǾâm 6/95)177 âyetinde  ُُخمْرِج kelimesi  ُُخيْرِج kelimesine “vâv” atıf harfiyle atfedilmiştir. 

MaǾtûf ve maǾtûf Ǿaleyh’in her ikisi de aynı sîgadadır. 177F

178 

Fiilin fiile atfedilmesi ise cümle kapsamında değerlendirilmektedir. Çünkü 

fiiller tek başlarına değil, ya fâil ya da nâib-i fâil ile birlikte cümle olarak ortaya 

çıkarlar.179 

                                                 
173 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1240. 
174 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 876; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 272; Nehr, el-İtķân, 4: 1244; 

ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 648; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 264; İbn 
ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 229. 

175 Bu konuda daha geniş bilgi ve itirazlar için bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 650. 
176 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1244. 
177 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 264. 
178 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1245.  
179 Bk. el-Ĥaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 264; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 149. 
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1.2.2.1.3. Bedel grubu (mübdel minh+bedel) 

Kelime grupları kapsamında ele alacağımız yapılardan biri de mübdel minh ve 

mübdel’den oluşan bütündür. Bedel grubunun elemanları arasında da bir tebeǾiyyet 

ilişkisi söz konusudur. Bedel grubunda hükme konu olan asıl unsur ise bedeldir.180 

 Bizi doğru yola, kendilerine nimet“ ِاهْ ِدنَا الصِّرَاطَ  اْلُمْسَتقيمَ  ِصرَاَط الَّذينَ  أَنْـ َعْمتَ  َعَلْيِهمْ . 

verdiklerinin yoluna ilet.” (el-Fâtiĥa 1/6-7) âyetinde altı çizili kısım ( يمَ الصِّرَاَط اْلُمْسَتق ) 

kısmından bedel yapılmıştır. Burada asıl kastedilen, altı çizili olan ikinci kısımdır.180F

181 

Bedel-mübdel ilişkisinde uyum, şart koşulmamaktadır. Dolayısıyla maǾrife bir sözcük 

nekraya ve nekra bir sözcük maǾrifeye bedel olabilir. 181F

182 Bedel dört kısma ayrılır:  

1) Bedelu kull mine’l kull: Buna muŧâbık bedel de denir. Bu çeşidinde bedel, 

mübdel minh’le manası cihetiyle tam bir uyum arz eder. Bir bütün, başka bir bütünden 

bedel yapılmış olur. Mübdel ve mübdel minh ile aynı şey kastedilmekle birlikte hükme 

konu olan mübdeldir.183 Örneğin, .ِإنَّ  لِْلُمتَّقِ نيَ  َمَفازًا َحَداِئَق وَ أَ ْعَنابً ا “Şüphesiz Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler ve üzümler vardır.” (en-Nebeǿ 78/31-32) 

âyetinde geçen (َحَداِئَق َوأَْعَنابًا) ibaresi,  َِّإن’nin ismi olan (َمَفازًا) sözcüğüne bedel olarak 

getirilmek suretiyle bir atıf grubu kurulmuştur.184 . ِوَ إِ نََّك لَتَـْهدِ ي إِ ٰىل  ِصرَاٍط ُمْسَتقيمٍ  ِصرَاِط اللّٰه 

“Şüphesiz ki sen doğru bir yola, Allah’ın yoluna iletiyorsun.” (eş-Şûrâ 42/52) âyetinde 

ise ( ِِصرَاِط اللّٰه) terkîbi, ( ٍيمٍ ُمْسَتق ِصرَاط ) sıfat grubundan bedel yapılmıştır. Bedelin bu çeşidi, 

nekra bir kelimeden yapılan “bedelu kull” örneğini teşkil etmektedir. MaǾrife bir 

kelimeye nekra bir kelime bedel yapılacağı zaman ise nekranın sıfatlanması 

                                                 
180 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 230; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 1073; el-Cârim - Emîn, en-

Naĥvu’l-vâđiĥ, 3: 408; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv,185; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 170; Nehr, el-
İtķân, 4: 1193; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 1014; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 261; İbn Hişam, Şerĥu 
Ķaŧri’n-nedâ, 288; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 3: 337; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 4: 202; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 273; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 212; Yâķût, en-
Naĥvu’t-taǾlîmî, 846. 

181 Bk. el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 185; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 230; Nehr, el-İtķân, 4: 1193; en-
Naĥvu’t-taŧbîķî, 1014; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 23; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 
4: 202. 

182 Nehr, el-İtķân, 4: 1196. 
183 Nehr, el-İtķân, 4: 1196; en-Naĥvuʾt-taŧbîķî, 2: 1016; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 242. 
184 Örnek için bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1197. 
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gerekmektedir. Örneğin, . ٍَكالَّ لَِئْن ملَْ يـَْنَتِه لََنْسَفًعا بِ النَّاِصَيةِ  نَاِصَيةٍ   َكاِذبٍَة َخاِطَئة “Hayır! Andolsun, 

eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden 

yakalarız.” (el-ǾAlaķ 96/15-16) âyetinde geçen ( ٍنَاِصَية) kelimesi, ( ةٍ َكاِذبَ  ) ile sıfatlanarak 

maǾrifeye bedel olarak getirilmiştir.184F

185  

Bedelu kull mine’l kull türünde müfred isimler birbirine bedel olabileceği gibi 

cümleler de birbirine bedel olabilir.186 Ancak burada cümlenin ikinci kısmının birinci 

kısımdan daha açık ve belirgin olması gerekir. Örneğin,  َوَمنْ  يـَْفَعْل ٰذِلَك يـَْلَق أَ ثَاًما ُيَضاَعْف َلُه

 Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar; Kıyamet günü onun azabı kat“ اْلَعَذابُ  يـَْوَم اْلِقٰيَمةِ .

kat artırılır.” (el-Furķân 25/68-69) âyetinde geçen ( ُُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاب) cümlesi, ( أَثَاًمايـَْلَق  ) 

cümlesine bedel yapılmıştır.186F

187 

2) Bedelu baǾd mine’l-kull: Bu türde bedel, mübdel minh’in bir kısmıdır.188 

Örneğin, . يَا أَ يـَُّها اْلُمزَّمُِّل ُقِم اللَّْيلَ  ِإالَّ قَليًال  ِنْصَفهُ  أَ ِو انـُْقْص ِمْنُه قَليًال “Ey örtünüp bürünen 

(Peygamber)! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut 

bundan biraz eksilt.” (el-Muzzemmil 73/1-2-3) âyetinde geçen ( ُِنْصَفه) sözcüğü ( لَّْيلَ لا ) 

sözcüğünün bedelu baǾd mine’l-kull türünden bedeli olup, bedel grubu bütünüyle 

mefǾûl fih öbeğine karşılık gelmektedir. Yani burada ‘geceyi ibadetle geçir’ derken 

‘yarısı’ kastedilmiştir.189 Aynı şekilde . ِه َعلٰ ى النَّاسِ  ِحجُّ اْلبَـْيِت َمنِ  اْسَتطَاَع إِ لَْيِه َسبيًال  Gücü“ َولِلّٰ

yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” (Âl-i Ǿİmrân 3/97) 

âyetinde de ( َِمن) kelimesi ( ِالنَّاس) kelimesinden bedelu baǾd mine’l-kull olarak bedel 

yapılmıştır. 189F

190 

                                                 
185 Bk. el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 171; Nehr, el-İtķân, 4: 1197; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 1014; el-

ǾUkberî, el-Lubâb, 274.  
186 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 217. 
187 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1197-1198. 
188 İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 243. 
189 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1198; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 204; Yâķût, en-Naĥvu’t-

taǾlîmî, 847. 
190 Örnek ve diğer iǾrâb ihtimalleri için bk. İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 289; Nehr, el-İtķân, 4: 

1199. 
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3) Bedelu iştimâl: Bu tür bedelde, mübdel minh ve bedel arasındaki ilişki 

külliyet ve cüzǿiyyet ilişkisi değildir. Bedelu iştimâlde mübdel minh’in vasıflarından 

birine işâret söz konusudur.191 Örneğin, . َِيْسئَـُلوَنكَ  َعِن الشَّْهرِ  احلَْرَاِم ِقَتالٍ  فيه “Sana haram ayı; 

haram ayda savaşmayı soruyorlar.” (el-Baķara 2/217) âyetinde geçen ( ٍِقَتال) kelimesi, 

 قُِتَل أَ ْصَحاُب اْألُ ْخُدودِ  اَ لنَّارِ  َذاِت اْلَوقُودِ  kelimesine bedelu iştimâl yapılmıştır.192 Yine (الشَّْهرِ )

“Alevli ateş yakanlar (ǿuħdud halkı) lânetlenmiştir.” (el-Burûc 85/4-5) âyetinde geçen 

( لنَّارِ اَ  ) sözcüğü, ( ْخُدودِ اْألُ  ) kelimesinin bedelu iştimâlidir.  ُْخُدودِ اْأل  kelimesi  َلنَّارِ ا  sözcüğünü 

içermektedir.192 F

193 

4) Bedelu mübâyin: Bu bedel türünde bedel ile mübdel minh arasında külliyet, 

cüz’iyet ya da iştimâl ilişkisi bulunmaz.194 Kurǿân-ı Kerîm’de herhangi bir örneği 

bulunmayan195 bedelu mübâyine aşağıdaki cümleler, birer örnektir. 

 (.Şehrin camisinde akşamı; yatsıyı kıldım) صَ لَّ يْ ُت ِيف  مَ سْ جِ دِ  الْ مَ دِ ينَ ةِ  الْ مَ غْ رِ بَ  العِ شَ اءَ .

cümlesinde asıl kastedilen ( ِصَ َال ةَ  الْ عِ شَ اء), .رَ أَ يْ تُ  حمَُ مَّ ًدا سَ عِ يدً ا (Muhammed’i, Said’i gördüm.) 

cümlesinde ise kastedilen (سَ عِ يًدا), . َضَ رَ بْ تُ  أَ بَ اكَ  أَ خَ اك (Babanı, kardeşini dövdüm.) 

cümlesinde kastedilen ise ( ََأَخاك) kelimesidir.196 

1.2.2.1.4. Teǿkîd grubu (müǿekked+teǿkîd) 

TâbiǾ isimlerden biri de teǿkîdtir. Teǿkîd, kendinden önceki lafız veya manayı 

kuvvetlendirmek, şüpheleri ve mecâz ihtimalini kaldırmak için gelen lafızdır.197 

Teǿkîd, lafzî ve maǾnevî olmak üzere ikiye ayrılır.198 

                                                 
191 Bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1199; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 243. 
192 Bk. İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 290; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 205; Yâķût, 

en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 848; Nehr, el-İtķân, 4: 2000. 
193 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 206; Nehr, el-İtķân, 4: 1200; Yâķût, İǾrâbu’l-

Ķurǿâni’l-Kerîm, 10: 5046. 
194 Nehr, el-İtķân, 4: 1200. Bedel-i mübâyin’in farklı türleri için bk. Nehr, el-İtķân, 4: 1200; el-Ħaŧîb ve 

Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 207; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 848-849; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-
Ĥudûd, 267-271. 

195 Bk. M. ǾAbdullaŧif, Binâ’u’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 67. 
196 Nehr, el-İtkân, 4: 1201. 
197 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 231; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 1049; el-Cârim - Emîn, en-

Naĥvu’l-vâđiĥ, 3: 389; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 181; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 167; Nehr, el-
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a) Lafzî teǿkîd, bizzat teǿkîd edilmek istenen lafzın veya murâdifinin 

tekrarlanmasıyla olur.199 Aşağıda lafzın tekrarıyla yapılan teǿkide örnekler 

verilmiştir.200 

 Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler“ َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا. 

geldi.” (el-Fecr 89/22). 

 .Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır“ فَ إِ نَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا إِ نَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرً ا. 

Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” (el-İnşirâĥ 94/5-6). 

 O, öldüğünüz, toprak ve kemik“ أَ يَِعدُُكْم أَ نَُّكمْ  إِ َذا ِمتُّْم وَُكْنُتْم تـُرَابًا َوِعظَاًما أَ نَُّكمْ  ُخمَْرُجونَ . 

hâline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka (diriltilip) çıkarılacağınızı mı vaad 

ediyor?” (el-Müǿminûn 23/35). 

 Dedik ki: “Ey Adem! Sen ve eşin cennete“ َوقـُْلَنا يَا ٰاَدُم اْسُكْن أَنْ تَ  َوَزْوُجَك اْجلَنَّ ةَ .

yerleşin.” (el-Baķara 2/35). Bu örnekte ( َأَْنت) zamiri, ( ْاْسُكن) emir fiilinin müstetir/gizli 

zamirini teǿkîd etmektedir. 

b) MaǾnevî teǿkîd, belirli sözcüklerle yapılır.201 Onlar da ( ُنَه, ُكلُُّه,  َأْمجَُع...نـَْفُسُه, َعيـْ ) 

kelimeleridir. Aşağıdaki örneklerde maǾnevi teǿkîde örnekler verilmiştir. 201F

202 

 Kendini bilmeyenden başka İbrâhîm’in“  َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِ بـْٰرهيمَ  ِإالَّ َمنْ  َسِفهَ  نـَْفَسه.

dîninden kim yüz çevirir?” (el-Baķara 2/130). 

                                                                                                                                             
İtķân, 4: 1222-1223; en-Naḥvu’t-taŧbîķî, 2: 997; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 256; el-İşbîlî, el-
Basîŧ, 361; CemâǾa, Şerĥu Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib, 186; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye (Karaçi: Mektebetu’l-
Buşrâ, 2008/1429), 101; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 3: 256; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 4: 175; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 5: 197; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 275; İbn ǾUśfûr, el-
Muķarrab, 1: 238.  

198 Bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 3: 501; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 361; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 101; İbn 
Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 272; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 3: 256; Ebû Ĥayyân, et-
Teźyîlu ve’t-tekmîl, 12: 176; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 4: 175; es-Suyûŧî, HemǾu’l-
hevâmiǾ, 5: 197; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 275. 

199 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 232; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 1055; el-Cârim - Emîn, en-
Naĥvu’l-vâđiĥ, 3: 390; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 181; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 167; Nehr, el-
İtķân, 4: 1222; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 998; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 238. 

200 Nehr, el-İtķân, 4: 1222. 
201 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 232; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 1055; el-Cârim - Emîn, en-

Naĥvu’l-vâđiĥ, 3: 389; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 182; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 168; Nehr, el-
İtķân, 4: 1222-1225; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 997; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 238-239. 

202 Nehr, el-İtķân, 4: 1226-1228. 
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 Bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.” (Yâsîn“ ُسْبَحاَن الَّذي َخَلقَ  اْألَ ْزَواجَ  ُكلََّها. 

36/36). 

 Bunun üzerine bütün melekler hep birden secde“ َفَسَجَد اْلَمٰلِئَكُة  ُكلُُّهمْ  أَ ْمجَُعونَ . 

ettiler.” (el-Ĥicr 15/30). 

Teǿkîd, varlığını müekkede borçludur. Yani tekǿîd edilen lafız, teǿkîd olmadan 

da maksut manayı ifâde edebilir. Lâkin teǿkîdle birlikte mana kuvvetlenir ve yanlış ya 

da eksik anlama ihtimali ortadan kalkar. Yukarıda zikrettiğimiz teǿkîd’in her iki tarafı; 

müekked ve müekkid (tekid) bir bütün olarak tek bir kelime grubuna tekabül ederek 

teǿkîd grubunu oluşturmaktadır.  

1.2.2.2. İsim Tamlaması (muzâf+muzâf ileyh) 

İsim tamlaması, farklı maksatlarla bir araya gelen iki ismin bir terkip 

oluşturması203 durumudur. Arapça’da isim tamlaması iki elemandan oluşmaktadır. 

Bunlar, muzâf ve muzâf ileyh’tir. Türkçedeki karşılığı tamlanan ve tamlayan olarak 

ifade edilmektedir. İzâfeti oluşturan bu iki unsur, cümlenin tek bir ögesine karşılık 

gelebilir. Bu sebeple muzâf ve muzâf ileyh, tek bir kelime hükmündedir.204 Cümlenin 

aslî unsuru olmamakla beraber cümlenin tek bir ögesine karşılık geldiği için biz isim 

tamlamasını kelime grubu205 olarak ele almaktayız. İzâfetin anlam ve fonksiyonları, 

harf-i cerlerle ilişkilendirilmektedir. 

1) İzâfet, lâm (الم) manasında kullanılır. Lâm (الم) manasında kullanılan izâfet 

iki anlamda kullanılması mümkündür. 

a) Temlîk (sahip kılmak) ve istihkâk (hak sahibi olmak): İzâfet, lâm (الم) 

manasında olduğunda temlîk/sahiplendirme ifâde edebilir. Örneğin,  َِحْرثَ  يدُ َمْن َكاَن يُر 

 Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız.” (el-Şûrâ“ اْالِٰخَرةِ  نَزِدْ  َلهُ  ِيف  َحْرثِهِ .

                                                 
203 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1081; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 2: 219. 
204 Bk. M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 197. 
205 Bk. Çelik, Türkçe Arapça İsm-i Mevsûl, İzâfet, Sıfat, Hâl, Birleşik Cümlelerin Karşıtsal 

Çözümlemesi, 33. 
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42/20) âyetinde geçen (َحْرثِه) isim tamlamasında “lâm” manası vardır. Takdîri ise (  ثٍ رْ حَ 

şeklindedir.205F (َلهُ 

206 

b) Tahsis (ait kılmak): İzâfet, lâm (الم) manasında olduğunda tahsislik ifâde 

edebilir. Örneğin, . َِوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعزَيـٌْر اْبُن اللّٰه “Yahudiler, ‘Uzeyr, Allah’ın oğludur’ dediler.” 

(et-Tevbe 9/30) âyetindeki ( ِاْبُن اللّٰه) isim tamlamasında ( ِابٌن لِلَّه) şeklinde “lâm” takdîri 

vardır.206F

207  

2) NevǾi ve cins: Muzâf ileyh, muzâfın bir türüne işaret ediyorsa izâfet, (من) 

“min” manasında olur. Örneğin, . ٌَعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدسٍ  ُخْضر “Üstlerinde ince ve kalın ipekten 

yeşil elbiseler vardır.” (el-İnsân 76/21) âyetinde geçen ( ٍثَِياُب ُسْنُدس) isim tamlamasında 

“min” manası vardır. Takdîri ise ( سٍ دُ نْ سُ  نْ مِ  ابٌ يَ ثِ  ) şeklindedir. 207F

208 

3) Zarfiyyet anlamı (bir zaman ya da mekânda bulunma): Muzâf ileyh, 

muzâf’ın bir yer ya da zamanda bulunmasına işaret ediyorsa izâfet, (يف) “fî” işlevi 

görür. Örneğin, . َِمْكُر اللَّْيلِ  َوالنـََّهار... “... gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır.” (Sebeǿ 

34/33) âyetinde geçen ( لَّْيلِ لَمْكُر ا ) isim tamlamasında “fî” manası vardır. Takdîri ise  رٌ كْ مَ 

لِ يْ لَّ ليف ا  şeklindedir.208F

209 

Kısaca ifâde etmek gerekirse maǾnevî izâfet, (يف) ve ( نمِ  ) manasında olmazsa, -

her ne kadar bazen “lam”ın lafzını takdîr etmek güzel olmasa da- (الم) manasında 

                                                 
206 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1082-1083. 
207 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1083.  ٰاحلَِْماِر.ُجلُّ َذا ه  “Bu, eşeğin semeridir (eşeğe aittir).” örneği  ٌّلِْلَفَرسِ  ُجل  

şeklinde “lâm” manasındadır. Bu örnekte izâfet’in “tahsîs” manasında olduğunu, “temlik” ifade 
etmediğini daha bariz bir şekilde görmekteyiz. 

208 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1085. 
209 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1085. 
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olur.210 Örneğin, . ٍِه بَاق َفُد َوَما ِعْندَ  اللّٰ  Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında“ َما ِعْندَُكْم يـَنـْ

olan ise kalıcıdır.” (en-Naĥl 16/96) âyetinde  َِعْند lafzından sonra bir “lâm” takdîr etmek 

hoş olmamakla beraber bu mananın kastedildiğine hükmedildiğini 210F

211 görmekteyiz. 

İzâfet, yapı açısından iki gruba ayrılır:212  

1) Lafzî İzafet: Müfred kelimelerde tenvîn’in; ikil ve çoğullarda ise nûnların 

düşmesiyle tahfîflik (lafızda kolaylık) sağlar.213 Bir şeyin lafzî izâfet olabilmesi için 

muzâfın vasıf (müştak isim) olup maǾmûlüne muzâf olması gerekir.214 Bu izâfet 

türünde muzâf yerine muzâri fiil kullanılabilir. Ayrıca lafzî izâfette muzâf- muzâf 

ileyh ilişkisi, kendine eleman alan muzâf (âmil-maǾmûl) ilişkisine dönüşmesi 

mümkündür.215 Muzâf ve muzâf ileyh’in tamamlayıcısı olarak bir araya gelmesiyle 

oluşan bütünü, tek bir kelime grubu olarak değerlendiriyoruz.216 

Lafzî izâfet, taǾriflik veya tahsislik bildirmez. Örneğin, . َِهْديًا بَاِلغَ  اْلَكْعَبة... “... 

Kâbe’ye varacak bir kurban.” (el-Mâǿide 5/95) âyetinde  َبَاِلغ kelimesi maǾrifeye muzâf 

olmakla birlikte nekra olan َهْديًا kelimesinin sıfatıdır. Bu ise  َبَاِلغ kelimesinin maǾrifeye 

muzâf olsa da hâlâ nekra kaldığının göstergesidir.216F

217 Şayet maǾrife olsaydı nekra 

kelimenin sıfatı maǾrife olurdu, bu ise Arapçadaki sıfat tamlamasına uygun düşmez. 

• Muzâf olan ism-i fâǾil, geçmiş zaman bildirdiğinde izâfet, hakîkî izafete 

dönüşür. Buna göre, geçmiş zaman anlamı bildiren ism-i fâilin mefʿûlüne izâfeti 

hakikî izâfettir ve muzâf, maǾrifedir. Örneğin, .َعاملُِ  اْلَغْيبِ  َفَال يُْظِهُر َعٰلى َغْيِبه أَ َحًدا “O, gaybı 

                                                 
210 Bk. ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye (Beyrût: Dâru’l-Ǿulûmu’l-ǾArabiyye, 

2007/1427), 163; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 206; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 879; el-Faķî, 
Teysîru’n-naĥv,169; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 141; Nehr, el-İtķân, 3: 1086; CemâǾa, Şerĥu 
Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib, 172-173; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 68. 

211 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1086. 
212 CemâǾa, Şerĥu Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib, 172; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 68. 
213 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 208; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 892; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 

171; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 144; CemâǾa, Şerĥu Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib, 184; İbnu’l-Ĥâcib, 
Kâfiye, 74. 

214 el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 144. 
215 Detaylı bilgi için bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 209; Nehr, el-İtķân, 3: 1094. 
216 Bk. ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 69. 
217 Bk. el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 171-172; Nehr, el-İtķân, 3: 1094; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 

3: 69. 
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bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.” (el-Cinn 72/26) âyetinde  َُِعامل kelimesi  ِاْلَغْيب 

kelimesine muzâf olarak maǾrifelik kazanmıştır. 217F

218 

• İzafet terkibinde muzâf olan ism-i fâǾil, hâl (şimdiki zaman) veya istikbâle 

(geleceğe) delâlet ettiğinde lafzî izâfet meydana gelir. Her ne kadar maǾrifeye muzâf 

olsa da nekra kalmaya devam eder.219 Örneğin, .ٰهذَ ا َعاِرٌض ممُِْطرُنَ ا “Bu, bize yağmur 

getiren bir buluttur.” (el-ǿAhķâf 46/24) âyetinde geçen (ممُِْطرُنَا) sözcüğü maʿrifeye muzâf 

olmakla birlikte nekra kalmaya devam etmemektedir. Bu ise  ُممُِْطر kelimesinin  ٌَعاِرض 

kelimesinin sıfatı olmasından anlaşılmaktadır. 

2) MaǾnevî İzâfet: Bu izâfet türüne hakîki izâfet de denir.220 Hakîki izâfette 

muzâf, nitelik bildiren müştak bir isim olmamalıdır. Şayet nitelik bildiren müştak bir 

isim olarak kullanılacaksa, fiil yönü bulunmamalıdır.221 Bu izâfette, lafzî izâfette 

olduğu gibi bir âmil ve maǾmûl ilişkisi kurulamamaktadır. İki ayrı anlama gelen iki 

sözcük, bu izâfet türünde yepyeni bir kavrama karşılık gelmektedir. Örneğin, ( ٌقـََلم) ve 

َعِليٍّ  قـََلمُ  kelimelerini bir araya getirdiğimizde (َعِليٌّ )  şeklinde yeni bir mana -Ali’nin 

kalemi- ortaya çıkmıştır. Ama her hâlükarda yukarıda da belirttiğimiz gibi muzâf ve 

muzâf ileyh, tek bir kelime grubuna karşılık gelmektedir.  

Yine bu izâfet türünde muzâfın yerine muzâri fiil takdîri yapmak da mümkün 

değildir. Örneğin, ارِ الدَّ  احُ تَ فْ مِ  ٰهَذا.  “Bu, evin anahtarıdır.” cümlesini, ( ارَ ُح الدَّ تَ فْ يَـ  اذَ هٰ   “Bu evi 

açıyor.”) şeklinde takdir etmek mümkün değildir.221F

222  

Hakîki izâfette muzâf ileyh maǾrifeyse muzâf da maǾrifedir, nekraysa muzâf da 

nekradır.223 Örneğin, . َوَ قـَْوُم إِ بـْٰرهيمَ  َوقـَْوُم ُلوطٍ  وَ أَ ْصَحاُب َمْديَن “İbrahim’in kavmi ile Lût’un 

                                                 
218 Bk. İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 88; Nehr, el-İtķân, 3: 1095. 
219 Bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 886; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 69-70. 
220 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 207. Hakîki izâfette mâzî mananın kastolunduğunu belirtelim.  
221 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 207; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 879; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 

171; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 141; Nehr, el-İtķân, 3: 1095; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 4: 94. 

222 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1095. 
223 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 207; er-Rađî, Şerḥu’r-Rađî, 1: 879; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 171; 

el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 142; Nehr, el-İtķân, 3: 1091; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 74. 
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kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı).” (el-Ĥacc 22/43-44) âyetinde geçen 

izâfet, “lâm” manasındadır. Takdîri ise ( َقومٌ  إلبراهيم) şeklindedir. MaǾrifeye muzaf 

olduğu için, kendisi de maǾrifedir. Oysa,  ٍَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ ْنَساَن ِيف  أَ ْحَسِن تـَْقوِ مي “Biz, gerçekten 

insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (et-Tîn 95/4) âyetinde geçen ( ْحَسنِ أَ  ) ism-i tafdîl, 

nekra olan ( ميٍ تـَْقوِ  ) kelimesine muzâf olmuş ve tahsislik ifade etmiş yani anlam alanı 

daralmıştır. 

Arapça’da bazı sözcükler hep isim tamlamasında ortaya çıkarlar ve muzâf 

olarak kullanılırlar. ( الكِ  ), ( لتاكِ  ) ,(َلُدنْ ) ,(َلَدى) ,( ندعِ  ), ( وىسِ  ) ,(مشال) ,( ساريَ  ), ( نيميَِ  ), ( وندُ   ,(سائر) ,(

( حانُسبْ  ), ( عَ مَ  ) ,(بني) ,(َوَسطَ ) ,(ِمثل) ,(َذُوو) ,( عضُ بَ  ) ,(َأيُّ ) ,(َوْحد) ,(ُذو) ,(أُولو) ,(ِشبه) ,( بلقَ  ), ( عدبَ  ), ( ّولأَ  ), 

( لفخَ  ), ( مامأَ   gibi sözcükler,224 müfred bir (مجيع) ,(كلُّ ) ,(حسب) ,(غري) ,(فوق) ,(حتت) ,(

kelimeye muzâf olanlardandır. Bunlardan bazılarına aşağıda örnek verilmiştir:225 
 Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak“ َبْل يُر يدُ  اْإلِ ْنَسانُ  لِيَـْفُجرَ  أَ َماَمهُ .

ister.” (el-Ķıyâmet 75/5).  

نَـُهَما َوَما َحتَْت الثـَّٰرى.    Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi“ َلُه َما ِيف  السَّٰمَواِت َوَما ِيف  اْألَ ْرِض َوَما بـَيـْ

arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur.” (Ŧâhâ 20/6). 

 Kitabı kendisine sol tarafından“ وَ أَ مَّا َمْن أُ وِيتَ   ِكَتابَُه بِ ِشَمالِه فـَيَـُقوُل يَا لَْيَتين ملَْ  أُ وَت ِكَتابَِيهْ .  

verilen ise ‘Keşke kitabım bana verilmeseydi.’ der.” (el-Hâķķa 69/25). 

َر الَّذي قيلَ  َهلُمْ .   Fakat, nefislerine zulmedenler, sözü“ فـََبدََّل الَّذينَ  ظََلُموا قـَْوًال  َغيـْ

kendilerine söylenilenden başkasına tebdîl ettiler.” (el-Baķara 2/59). 

.ُكَلَهاأُ ِكْلَتا اْجلَنَّتَـْنيِ ٰاَتْت    “Her iki bağ da meyvelerini vermiş.” (el-Kehf 18/33). 

-Her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür.” (el“ َوَتَضُع  ُكلُّ َذاِت َمحْلٍ  َمحَْلَها. 

Ĥacc 22/2). 

                                                 
224 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 215-219; ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 69; el-Faķî, 

Teysîru’n-naḥv, 172; Nehr, el-İtķân, 3: 1097. 
225 Örnekler ve daha fazla bilgi için bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1097-1107. 
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 .Onu ilk inkâr edenlerden olmayın.” (el-Baķara 2/41)“ َوَال َتُكونُوا أَ وََّل  َكاِفرٍ  بِه. 

 Bunları sana hiç kimse, hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi“ َوَال يـَُنبُِّئَك ِمْثُل َخبريٍ . 

haber veremez.” (Fâŧır 35/14). 

 Cehennem onlara yeter! Oraya girecekler. Ne“ َحْسبُـُهمْ  َجَهنَُّم َيْصَلْونـََها فَِبْئَس اْلَمصريُ . 

kötü varış yeridir orası!” (el-Mucâdele 58/8). 
Arapçada bazı sözcükler ise cümleye muzâf olurlar: 226 Örneğin zarfiyet anlamı 

taşıyan ( , ملاإذا ) sözcükleri fiil cümlesine, yine zarfiyet anlamı taşıyan (ِإْذ, حيث) ve ( ,مْذ

 sözcükleri ise hem isim cümlesine hem de fiil cümlesine, zarfiyet anlamı taşıyan (مْنذ

 sözcükleri ise hem müfret isme hem de her iki türüyle cümleye muzâf (حني) ,(يوم)

olarak gelebilirler. 

Örneğin, .َواذُْكُروا إِ ذْ   ُكْنُتْم قلِ يًال “Hatırlayın ki, siz az (ve güçsüz) idiniz de O sizi 

çoğalttı.” (el-AǾrâf 7/86).226 F

227 

 Azap kendilerine fark edemedikleri yerden“ َوأَٰتيُهمُ  اْلَعَذاُب ِمْن َحْيثُ  َال َيْشُعُرونَ . 

geldi.” (en-Naĥl 16/26). 
 Artık akşamladığınız vakit ve sabahladığınız“ َفُسْبَحاَن اللِّٰه حِ نيَ  ُمتُْسوَن َوحِ نيَ  ُتْصِبُحونَ .

vakit Allah Teâlâ’ya tesbihte bulunun.” (er-Rûm 30/17).  
 Yaratıldığım günden beri yalan konuşmadım.”228“ َما َكِذْبُت ُمْنذُ  ُخِلْقُت.

 Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde...” (en-Naśr 110/1).229“ إِ َذا َجاَء َنْصُر اللِّٰه َواْلَفْتحُ .

misallerinde cümleye muzâf olan isimler geçmektedir.230 

1.2.2.3. Temyîz Grubu (mümeyyez+mümeyyiz) 

Temyîz, “kapalı lafızları, peşinden getirilen nekra bir isimle açıklamaya” 

denir.231 Temyîz, nekra (bazen lafzen maǾrife gelse de mâǾnen nekra kabul edilir), 
                                                 
226 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1097-1110. 
227 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 173. 
228 Bk. Nehr, el-İtķân, 2: (dipnot 2) 677. 
229 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 173. 
230 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 1108-1110. 
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“min” ile takdîr edilen, câmid bir cins isimdir.232 Temyîz, cümle terkîbinde aslî bir 

unsur değildir. Cümle içerisindeki kapalı sözcükleri233 ya da fiil-özne arasındaki 

ilişkileri234 açıklar niteliktedir.235 Bu nedenle “mümeyyez” ve “mümeyyiz”, bir bütün 

olarak tek bir kelime grubudur.236 

Temyîz genel olarak ele alındığında a) zât temyîzi, b) cümle temyîzi, c) sayı 

(Ǿaded-maǾdûd) temyîzi şeklinde üç gruba ayrılmaktadır.  

Zât temyîzine, . َماَذا أَرَاَد اللُّٰه هبِٰ ذَ ا َمَثًال “Allah, örnek olarak bununla neyi anlatmak 

istedi.” (el-Muddeŝŝir 74/31), 236F

237 

,”!Ne adam“ نِ عْ م رجًال ! ,O ne adam!”238“ يا له رجًال ! ,”Nice adam“ رُبَّ هُ  رجًال !  238F

239 

 Bende altın bir saat var.”,240“  ِعْنِدي َساَعةٌ  َذَهًبا.

                                                                                                                                             
231 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 113; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, thk. ǾAbdulǾâlî Sâlim Mekram 

(Kuveyt: Dâru’l-Buĥûŝi’l-Ǿilmiyye, 1979/1399), 4: 62; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 534; 
ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 417; Nehr, el-İtķân, 3: 816; İbn Hişâm, Evđaḥu’l-mesâlik, 2: 360. 

232 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 113; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 4: 62; ǾAlî es-SaǾdî, el-
Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 141; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 534; ǾAbbâs Ĥasan, 
en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 417; Nehr, el-İtķân, 3: 816. 

233 Cümle içerisindeki kapalı sözcük, nahivciler tarafından “zâttaki kapalılık veya müfretteki kapalılık 
ya da melfûz temyiz” diye isimlendirilmiştir. Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 13; ǾAbbâs 
Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 417; Nehr, el-İtķân, 3: 818. 

234 Fiil ile özne arasındaki ilişki ise nahivciler tarafından “nisbetteki veya cümlelerdeki kapalılık ya da 
melhûz temyiz” olarak ifade edilmiştir. Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 13; Nehr, el-İtķân, 3: 
818-119. 

235 Bk. el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 138. Temyîzin diğer türleri ve kâideleri için bk. es-Suyûŧî, 
HemǾu’l-hevâmiǾ, 4: 62; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîl’u ve’t-tekmîl, 9: 205; ǾUbâde, el-Cumletu’l-
ǾArabiyyetu, 72-75; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 116; Nehr, el-İtķân, 3: 818-119; İbn Hişâm, Şerĥu 
Ķaŧri’n-nedâ, 223-224; CemâǾa, Şerĥu Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib, 154-155; ǿAĥmed Ẓufer, en-Naĥvu’l-
Ķurǿânî, 372-385. 

  Temyîz, melhûz ve melfûz, mezkûr ve mukadder, zât (müfret) ve cümle temyîzi şeklinde farklı 
tasnifleri için bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 693; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 541; ǾAlî 
es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 141-142; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 413; el-
Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 346-347; el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naḥv, 92/138. 

236 Bk. M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 166-167/198/204-206. 
237 Âyette mezkûr bir merciǾ bulunmadığı için kapalı hale gelen işâret ismi (َهَذا),  َمَثًال kelimesiyle temyiz 

edilmiştir. İşâret isminden hâl olması da mümkündür. Bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 10: 
4882. 

238 Bu cüml,e taaccüb ifâde etmek için kullanılırsa cümle temyizine misal olarak verilebilir. Bk. el-
Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 115. 

239 Birinci ve ikinci örnekte  رجًال sözcüğü zâhir zamiri,  نِ عْ م رجًال cümlesinde ise medh (övme) fiilinin gizli 

zamirini (هو) temyiz etmektedir. Bk. el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 92-93, 137. 
240 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 115.  
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رً ا يـَرَهُ .   Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun“ َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرَّةٍ  َخيـْ

mükâfatını görecektir.” (ez-Zilzâl 99/7)240F

241 cümleleri örnek olarak verilebilir. 

 Başımdaki saç, yaşlılık aleviyle tutuştu.” (Meryem 19/4),242“ َواْشتَـَعَل الرَّ أْ ُس َشْيًبا.

 Ben senden malca daha servetli, cemǾiyyetçe daha“ أَ نَا أَ ْكثـَُر ِمْنَك َماًال  وَ أَ َعزُّ نـََفرًا.

izzetliyim.”243 

 Zeyd psikolojik olarak güzel oldu.”,244“ طَ ابَ  زَ يْ دٌ  نَـ فْ ًسا.

 ,”.Havuz suyla doludur“ اَ حلَْ وْ ضُ  ممُْ تَ لِ ٌئ مَ اءً . 

Zeyd, Amr’dan ilim cihetiyle üstündür.”244F“  زيٌد أفضُل مِ ن عمرٍو عِ لمً ا. 

245 cümleleri ise 

cümle temyîzine örnektir. 

 ,Gerçekten ben on bir yıldız gördüm.” (Yûsuf 12/4)“ إِ ينِّ  رَ أَ ْيُت أَ َحَد َعَشَر  َكوَْكًبا.

 Onu (o rüzgarı) yedi gece ve sekiz gün ardı ardına“ َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََيالٍ  َوَمثَانَِيَة أَ يَّامٍ .

onların üzerlerine musallat etti.” (el-Hâķķa 69/7),246  

 Mûsâ, kavminden yetmiş adam seçti.” (el-AǾrâf“ َواْخَتاَر ُموٰسى قـَْوَمُه َسْبعِ َني َرُجًال .

7/155),247 

.َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجةً   “Onun doksan dokuz koyunu var.” (Śâd 38/23)248 cümleleri 

de sayı temyîzine örnek olarak verilebilir.249 

                                                 
241 Bu cümle ile miktarlar için kullanılan zâttaki kapalılığa örnek verilmiştir. Bk. el-Ġalâyeynî, 

CâmiǾu’d-durûs, 3: 113. 
242 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 115. 
243 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 340. 
244 Bu örnekte Zeyd’in güzel olduğu söyleniyor lâkin onun elbisesi mi, saçı mı, babalığı mı güzel oldu 

belli değildir. İşte bu sebeple cümledeki ( ٌطَاَب َزْيد) kapalılık, (نفًسا) kelimesi getirilerek kaldırılmıştır. 
Bk. el-Birgivî, Mecmûʿatu’n-naĥv, 138. 

245 Bk. el-Birgivî, Mecmûʿatu’n-naĥv, 138. 
246 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 349. 
247 Bk.ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 73. 
248 ǿAĥmed Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 371. 
249 Sayıların temyîzi ve kaideleriyle ilgili geniş bilgi için bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 116-118. 
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Her ne kadar nahivciler temyîzi, zât-nisbet, melhûz-melfûz, müfret-cümle diye 

ayırıp alt başlıklarını farklı katagorize etse de sonuç itibariyle mümeyyez-mümeyyiz, 

temyiz grubunun iki elemanıdır. Cümle öğesine karşılık gelen unsur, sadece 

mümeyyez değil “mümeyyez” ve “mümeyyiz”den oluşan bütündür. Bu nedenle biz 

bunları bir bütün olarak kelime grupları içerisinde ele alıyoruz. 

1.2.2.4. Cer Grubu (câr+mecrûr) 

Cer grubu, iki şekilde meydana gelir. Bunlardan birincisi izâfet yoluyla olur250 

ki bu, yukarıda isim tamlaması başlığı altında incelendi. Onun için muzâf+muzâf 

ileyh’ten oluşan zarf soylu cer grubuna burada yer verilmeyecektir. İkincisi ise harf-i 

cer+mecrûrun bir araya gelmesiyle meydana gelen cer grubudur. Cer grubundaki 

harfler, kendinden önceki fiilin manasını kendinden sonrasına nakletmeleri251 

sebebiyle “cer harfleri” diye isimlendirilmektedirler.252 Bu nedenle nahivcilerden bir 

kısmı, fiillerin manalarını mecrûr isimlere katmaları (taşımaları) nedeniyle bu harfleri 

“izafet harfleri (ĥurûfu’l-iđâfeti)” diye de isimlendirmişlerdir.253 Câr+mecrûr şeklinde 

iki elemanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapı, izâfet grubunda da olduğu gibi 

tek bir kelime konumundadır. Câr ve mecrûrdan oluşan bütün, cümlenin bir unsuruna 

denk gelmesi sebebiyle biz câr ve mecrûrdan oluşan bütünü “kelime grubu” olarak254 

görmekteyiz. Örneğin,  ٍَمَرْرُت بَِزْيد cümlesinde câr+mecrûrdan oluşan bütün,  ََّمر fiilinin 

mefǾûl ögesine karşılık geldiği için (yani mefǾûl bih gayr-ı sarihi olarak)254F

255 tek bir 

kelime grubudur. 

                                                 
250 İbn Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 237. 
251 el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 288; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 173. 
252 Bk. Ebû ǾAbdillah el-Ĥuseyn b. Mûsâ ed-Dîneverî, Ŝimâru’ś-śınâǾati fî Ǿilmi’l-ǾArabiyyeti, thk. 

Muĥammed Ħâlid el-Fâđil (Silsiletu neşri’r-resâǿili’l-câmiǾiyyeti 9, y.y., 1411/1990), 359; er-
Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 2: 1134. 

253 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 961; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 4: 153; Ebu’l-Ķâsım Maĥmûd b. ǾUmer b. 
Muĥammed el-Ħârizmî ez-Zemaĥşerî, el-Mufaśśal fî Ǿilmi’l-luġa (Beyrût: Dâru’l-iĥyâi’l-Ǿulûm, 
1990), 337: Ebu’l-Fetĥ ǾUŝmân b. Cinnî el-Mevśîlî el-Baġdâdî, Sırru śınâǾati’l-iǾrâb, thk. Ĥasan 
Hindâvî (Dımeşķ: Dâru’l-Ķalem, 1993), 1: 121-123; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 2: 1134. 

254 Bk. İbn Cinnî, Sırru śınâǾati’l-iǾrâb, 1: 105-106; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 113; M. 
ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 174. 

255 Bk. İbn Cinnî, Sırru śınâǾati’l-iǾrâb, 1: 130-131; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 8: 9-10. 
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Cer harfleri yirmi tanedir:256 (الباء), ( نمِ  ) ,(إىل) ,( نعَ   ,(الكاف) ,(يف) ,(الالم) ,(على) ,(

( ىتحَ  ), ( بّ رُ  ) ,(حاشا) ,(تاء القسم) ,(واو القسم) ,( ذْ مُ  ), ( نذُ مُ  ), ( الخَ  ), ( داعَ   Bu .(لعلّ ) ,(كي) ,(لوال) ,(

harfler de kendi aralarında aslî, zâid ve şebîh bi’z-zâid olmak üzere üçe ayrılır: (الباء), 

( نمِ  ) ,(إىل) ,( نعَ   harfleri, zâid257 olarak kullanılabilirler. Geriye kalan (الكاف) ve (الالم) ,(

diğer harfler, daima aslî harflerdir. Zâid harfler ve (حاشا), (خال), (عدا), (لوال), (لعل) 

harfleri, bir müteǾallaka ihtiyaç duymayan cer harfleridir.258 (حاشا), ( الخَ  ), ( داعَ   ,(لعلّ ) ,(

( بّ رُ  ) ise şebîh bi’z-zâid olarak kabul edilen harf-i cerlerdir. 258F

259 

Harf-i cerler, kelimede tek başlarına başka bir şeyle ilişkili olmaksızın 

bulunmazlar. Aksine kendine bir unsur/öge alamayan fiillerin öge almasına yardımcı 

olur ve manasının anlaşılmasını sağlarlar.260 O halde aslî harf-i cerler, manen 

ilişkili/müteǾallak olacakları bir fiile ya da şibih fiile veyahut fiil manası taşıyan başka 

sözcüklere ihtiyaç duyarlar.261 İlişkili oldukları müteǾallaklar ise cümlede bazen 

zikredilirken bazen de hazfedilir. Yapılan hazif ise mümkün (câiz) ve zorunlu (vâcip) 

diye iki surette gerçekleşir. Eğer müteǾallak yerine ( نكائِ  ), ( رّ ستقَ ا ), ( لحصَ  ), ( تثبَ  ), ( دُوجِ  ) 

gibi umûm bildiren bir fiil ya da şibih fiil (kevn-i âm) takdîr edilirse hazif 

                                                 
256 ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 431; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 149; İbn 

Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 234; el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 43-44; ǾUbâde, el-Cumletu’l-
ǾArabiyyetu, 126. 

257 ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 449. Zâid, bir işe yaramayan, boş manasında kullanılmamıştır. 
Hatta zâid harfler Kurǿân-ı Kerîm’de geçiyor ise edeben “sıla harfleri” diye isimlendirilirler. Zâid 
harfler cümleyi teǿkid, lafzı güzelleştirme, zayıf âmilin amelini kuvvetlendirme, kulağa güzel 
gelmesi için sesi güzelleştirme gibi faydalara binaen kullanılırlar. Bk. el-Birgivî, MecmûǾatu’n-
naĥv, (dipnot 7) 45. 

258 el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 44-45.  
259 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 197; Nehr, el-İtkân, 3: 989; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 

449-450. Konumuzu fazla dağıtmamak için burada sadece harf-i cerlerin zikriyle yetiniyoruz. 
Câr+mecrûr hususunda daha geniş bilgi, manaları ve örnekler için bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-
durûs, 3: 168-205; Nehr, el-İtkân, 3: 962-989; ǿAĥmed Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 398-419. 

260 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 168. 
261 Bk. el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 288; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 202; es-Suyûŧî, el-Eşbâh 

ve’n-neẓâǿir, 1: 503; ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 127; Ahmet Yüksel, Arap Dilinde Harfi 
Cerler (Yüksek Lisans Tezi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1995), 11. 
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zorunludur.262 İşte kendisine umûmî bir âmil takdîr edilen cer grubuna nahivciler 

“zarf-ı müstekar” demişlerdir. Zarf-ı müstekar, cümlede sadece mefǾûl fîh (bir mekan 

veya zamanda bulunmayı ifade eden) konumda olur.263 Nahiv kitaplarına bakıldığında, 

müteǾallakı düşürülmüş, bir mekân veya zamanda bulunmayı ifade eden “zarf-ı 

müstekarr”ın, cümlede mübtedâ’nın haberi, mevsûf’un sıfatı, źu’l-hâl’in hâli, ism-i 

mevsûl’ün sılası olarak geldiği görülmektedir.264 Ancak biz bazı nahivcilerin de 

savunduğu gibi zarf ve şibih cümlenin haber, sıfat, hâl vb. olarak gelmediği aksine 

müteǾallakın cümle ögesi olduğu görüşündeyiz.265 Örneğin, .َجنَّاٍت َونـََهرٍ  َني ِيف نَّ اْلُمتَّقِ إِ    

“Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar.” (el-

Ķamer 54/54)266 cümlesindeki ( َجنَّاٍت َونـََهرٍ  ِيف  ) ibâresinde geçen cer grubu, müteǾallakı 

düşürülmüş bir câr ve mecrûr grubundan oluşmaktadır. Düşürülmüş olan fiil/şibih fiil 

ise mefǾûl fih ögesiyle birlikte  ِنَّ إ ’nin haberine karşılık gelmektedir. Takdîri ise  نيَ نَّ اْلُمتَّقِ إِ 

 .şeklindedir  .َجنَّاٍت َونـََهرٍ  ِيف  رُّونَ َتقِ ُمسْ 

 Şayet fiil umûmiyet değil de hususîlik ifade ediyorsa “kevn-i hâss”ın hazfi 

mümkündür. Bu ise nahivciler tarafından “zarf-ı laġv” diye adlandırılmaktadır.267 

Zarf-ı laġv’ın, cümlede mefǾul bih ġayr-i sarih, nâib-i fâǾil, mefǾûl leh olarak gelmesi 

mümkündür.268 Örneğin, . ََواللّٰهُ  حمُ يطٌ  بِاْلَكاِفر ين “Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre 

kuşatmıştır.” (el-Baķara 2/19), . ُْه لَ َذَهبَ  ِبَسْمعِ ِهْم وَ أَْبَصارِ ِهم  Allah dileseydi, elbette“ َوَلْو َشاَء اللّٰ

                                                 
262 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 961. Örnek olarak  َِعْنَدكَ  يالَّذِ  َتَكلَّم  cümlesinde zarf’ın müteǾallakı umûmîdir. Bk. 

ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 445-446; Ḳabâve, İʿrâbu’l-cumel ve eşbâhı’l-cumel, 293-295. 
263 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, (dipnot 872), 188. 
264 Geniş bilgi ve örnekler için bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 1: 213; ǾAbbâs 

Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 247; Nehr, en-Naḥvu’t-taŧbîķî, 2: 722; ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 
126-127. 

265 Bk. Ḳabâve, İǾrâbu’l-cumel ve eşbâhi’l-cumel, 295-300/314; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 249-
250/445 (dipnot 3); Nehr, el-İtkân, 4: 1541; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 1: 
(dipnot 2) 210; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 189; Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 300-
301. 

266 ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 128. 
267 Bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 246/446; el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 48; Recep Yaşar, 

Arapçada Fiil Gibi Amel Eden İsimler, 109. Örneğin  َِعْنَدكَ  ي َوَقفَ الَّذِ  َتَكلَّم  cümlesinde geçen zarf’ın 
müteǾallakı, husûsîdir. Bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 446. 

268 Uzun, mefǾûl fîh’i de zarf-ı laġv’dan saymaktadır. Ancak biz mefǾûl fîh’i zarf-ı müstekar olarak ele 
alacağız. Bk. Tacettin Uzun ve diğerleri (A. Erdoğan, M. Uysal, O. Parlak, M. Tasa, L. Solmaz, Ş. 
Kırdar), Anlatımlı Arapça (Konya: Sebat Obset, 2002), 150-151. 
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onların işitme ve görme duyularını giderirdi.” (el-Baķara 2/20) âyet-i kerîmelerinde 

geçen ( ينَ بِاْلَكاِفر  ) ,câr-mecrûr (ِبَسْمِعِهمْ  –  يطٌ حمُ   (şibih fiil) -  ََذَهب (fiil)) kelimelerine 

müteǾallık olup mefǾûl bih ġayr-i sarih makamındadırlar. Fakat َمكََّة ِمْن َزْيٌد    cümlesinde 

müteǾallak, umûm ifade etmeyen fiil olarak takdir edilirse -mesela ( ََجاء) şeklinde- veya 

بِزَْيدٍ/َمَرْرُت ِبَزْيدُمرَّ   cümlelerinde  ٍبِزَْيد sözcüğünün müteǾallakı olan  َُمَرْرتُ رَّ م/  fiilleri, 

hazfedilmediği için câr+mecrûr, zarf-ı laġv diye isimlendirilmiştir.269  
İǾrâb cihetiyle baktığımızda cer harfleri mebnî yapılardır ve iǾrâbta mahalleri 

yoktur. Câr’dan sonra gelen isim ise ya lafzen ya da mahallen mecrûrdur. Cer grubu 

(câr+mecrûr), bir fiile bağlı (müteǾallık) olduğunda cümle içerisinde nasb mahallinde 

olur.270 Yukarıda da belirtildiği gibi câr ve mecrûrdan oluşan bütün, bir “kelime 

grubu” hükmündedir. 

1.2.2.5. İstisnâ Grubu (müstesnâ minh+müstesnâ) 

Kelime gruplarından bir diğeri de istisnâ grubudur. İstiŝnâ, bir şeyi istisnâ 

edatları yoluyla, kendinden önceki hükümden çıkarmaktır,271 şeklinde 

tanımlanmaktadır. İstisnâ grubu, üç elemandan (müstesnâ minh+istisnâ 

edatı+müstesnâ) oluşur.272 İstisnâyı oluşturan üçlü grubun bir bütün olarak 

değerlendirilmesi, Arap Dilinde müstesnâ diye bir öge olmamasından ziyade istisnâ 

grubunun, cümlenin tek bir unsuruna karşılık gelmesi sebebiyledir.273 İstisnâyı, 

                                                 
269 Bk. el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 48. 
270 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 191.  
271 Bk. ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 215; Nehr, el-İtķân, 3: 832; Yâķût, en-Naĥvu’t-

taǾlîmî, 727; es-Suyûŧî, HemǾu’-hevâmiǾ, 3: 237; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-
ǾArabiyye, 123; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 8: 151; Ebû SaǾîd es-Sîrâfî el-Ĥasen b. 
ǾAbdillâh b. el-Mirzebân, Şerĥu Kitâbi Sîbeveyhi, thk. ǿAĥmed Ĥasan Mehdelî ǾAli Seyyid ǾAlî 
(Beyrût: Dâru’l-kutubi’l-Ǿilmiyye, 2008), 3: 47; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 316; Muĥammed 
el-Ħuđarî, Ĥâşiyetu’l-Ħuđârî Ǿalâ Şerĥi’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik (Dâru’l-Fikr, ts.)  202; el-
Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 127; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 240; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-
kubrâ, 133; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 303. Burada anlattığımız istisnâ grubunu, 
istisnâ edatlarından  َّإال ile anlatacağız. Diğer istisnâ edatları için, verdiğimiz kaynaklara bakılabilir. 

272 ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 215; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 315; el-Ħaŧîb 
ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 305. 

273 er-Rađî, muttasıl istisnâda müstesnânın müstesnâ minh’e dahil olup olmaması konusunu işlerken 
Kadı el-Bâķıllânî (h. 403)’nin, müstesnânın müstesnâ minh’e dahil olduğunu ve müstesnâ 
minh+istisnâ edatı+müstesnâ’nın da bir bütün olarak tek bir isme karşılık geldiği görüşünde 
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müstesnâ ve müstesnâ minh’in bulunup bulunmaması cihetiyle ikiye; müstesnâ ve 

müstesnâ minh’in çeşidine bakarak da yine ikiye ayırıyoruz.  

1. Tam istisnâ: Müstesnâ ve müstesnâ minh cümlede zikredilmişse “tam 

istisnâ” olur. Cümle, tam ve mûceb/olumlu ise müstesnâ’nın nasb olması vâciptir.274 

Örneğin, . َُمثَّ  تـََولَّيْ ُتمْ  ِإالَّ قَليًال  ِمْنُكمْ  وَ أَنْـ ُتْم ُمْعرُِضون “Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek 

sözünüzden döndünüz.” (el-Baķara 2/83) âyetinde geçen يًال قَل...  kelimesi öncesindeki 

 zamîrinden istisnâ edilmiştir. Kelâm, tam ve mûcebtir/olumludur.275 Lakin kelâm (متُْ )

mûceb olmazsa müstesnâ için iki durum söz konusudur: a) İstisnâ tam ise müstesnâ 

minhten bedel yapılır.276 Bu tercih edilen görüştür. b) İstisnâ makamında nasb olarak 

da okunur.277 Örneğin, . ُْهم  ”.İçlerinden pek azı hariç, bunu yapmazlardı“ َما فـََعُلوُه ِإالَّ قَليلٌ  ِمنـْ

(en-Nisâǿ 4/66) âyetinde يلٌ قَل...  kelimesi  ُفـََعُلوه’daki vâv (و)’dan bedel yapılmıştır.278 

Fakat .َوَما ِألَ َحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُجتْٰزى ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّه اْألَ ْعٰلى “O, yüce Rabbinin rızasını istemesi 

dışında hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.” (el-Leyl 92/19-20) âyetinde 

ise  َابِْتَغاء...  kelimesi istisnâ üzere mansûbtur. 278F

279 

2. Müferraġ istisnâ: Müstesnâ minhin zikredilmediği istisnâya müferraġ istisnâ 

denir. İstisnâ, müferrâġ türünde olduğunda ise kelâm olumsuz olarak gelir.280 Bu tür 

istisnâlarda ( الَّ إِ  )’dan sonrası, cümledeki konumuna göre baştaki âmil neyi 

                                                                                                                                             
olduğunu ifade etmiştir. Bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 719. Ayrıca bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime 
Grupları, 192; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 140/172. 

274 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 837; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 728; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 316. 
ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 449; İbn Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 229; el-Cârim - Emîn, 
en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 1: 335; İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 254; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ 
Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 209; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 305. 

275 Nehr, el-İtķân, 3: 835. Ayrıca mûceb olmasından maksat, başında nefy-nehy-soru edatı 
bulunmamasıdır. Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 728; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 316-319; 
İbn Hişâm, Şerḥu Ḳaṭri-n Nedâ, 230. 

276 es-Sîrâfî, Şerĥu Kitâbi Sîbeveyhi, 3: 48-49; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 449; İbn Hişâm, 
Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 257-258. 

277 ǾUŝeymîn, Şerḥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 449; el-Cârim - Emîn, en-Naḥvu’l-vâđiĥ, 1: 336; İbn ǾAķîl, 
Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 212. 

278 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 837. 
279 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 837. 
280 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 253; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 317; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 

Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 310. 
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gerektiriyorsa (rafǾ, nasb, cer) o şekilde iǾrâblanır.281 Örneğin,  َوَما ُحمَمَّدٌ  ِإالَّ َرُسولٌ  َقْد َخَلْت

.ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسلُ   “Muhammed ancak kendinden önce de peygamberlerin gelip geçtiği bir 

peygamberdir.” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/144) âyetinde geçen  ٌَرُسول kelimesi “illâ”dan önceki 

 َهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُمونَ ؟ ,kelimesinin haberi olarak merfû olmuştur.282 Fakat ُحمَمَّدٌ 

“Zalimler toplumundan başkası mı helâk edilecek?” (el-ǿEnǾâm 6/47) âyetinde geçen 

ْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِقَتاٍل أَ ْو  ,kelimesi nâib-i fâǾil olarak merfûdur.283 Oysaki اْلَقْومُ ... َوَمْن يـَُوهلِِّ

 Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da“ ُمَتَحيـِّزًا إِ ٰىل ِفَئةٍ  فـََقْد بَاَء بَِغَضٍب ِمَن اللّٰهِ .

diğer bir birliğe katılmak durumu hariç böyle bir günde her kim onlara arkasını 

dönerse mutlaka o, Allah’ın gazabına uğramış olur.” (el-ǿEnfâl 8/16) âyetinde altı 

çizili kısım hâl konumunda olup ( ةٍ ئَ  فِ َىل إِ  ينَ زِ يِّ حَ تَ مُ  وْ أَ  الٍ تَ قِ لِ  نيَ فِ رِ حَ نْ  مُ الَّ إِ  ارَ بَ دْ وا اْألَ لُّ وَ ال تُـ  ) 

manasındadır.284 . ُُه ِإالَّ َأنْ  يُِتمَّ نُورَه  Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye“ َويَ أْ َىب اللّٰ

razı olmaz.” (et-Tevbe 9/32) âyetinde geçen ( يُِتمَّ  أَنْ  ) ifadesi,  ََىب أْ ي  fiilinin mefǾûl bih’i 

olarak mahallen mansûbtur. 284F

285  

1. Muttasıl istisnâ: Müstesnâ, müstesnâ minhten çıkarılmış ise yani ondan bir 

cüzǿ ise ya da onun cinsi ise bu tür istisnalara muttasıl istisnâ denir.286 Eğer kelâm 

olumlu ise müstesnâ’nın mansûb olması zorunludur.287 Örnek;  Zeyd“  .اْلَقْوُم ِإالَّ زْيًدا قَامَ  

dışında kavim kalktı.”287F

288 Şayet kelâm olumsuz ise müstesnâ, müstesnâ minh’ten bedel 

                                                 
281 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 837; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 729; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-

ǾArabiyye, 123; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 317/322; İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 253; 
İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 78; el-Cârim - Emîn, en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 1: 336. 

282 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 837-838; İbn Hişam, Şerĥu Ķaṭri’n-nedâ, 229. 
283 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 838. 
284 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 838-839. 
285 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 839. Mufarraġ istisnânın örnekleri için ayrıca bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-

mesâlik, 2: 253. 
286 Bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 318; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 76; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 

3: 127; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 212; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 3: 304.  

287 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 254; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 130. 
288 ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 123. 
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yapılır veya istisnâ makamında mansûb olur.289 Örnek; . ُْهم  İçlerinden“  َما فـََعُلوُه ِاالَّ قَلِ يٌل ِمنـْ

pek azı hariç, bunu yapmazlardı.” (en-Nisaǿ 4/66)290 âyetinde geçen ( ...يلٌ قَلِ  ) kelimesi 

öncesinden bedel yapılmıştır.  َِإالَّ زْيًدا/ ٌد ِإالَّ َزْيٌد َما قَاَم َأح  “Zeyd hariç kimse kalkmadı.”290F

291 

cümlesi ise istisnâ olarak mansûb olmasına ya da bedel olmasına örnek teşkil 

etmektedir. 

2. MunkatıǾ istisnâ: Kelâmda müstesnâ, müstesnâ minhten çıkarılmamışsa yani 

onun bir parçası ya da onun cinsinden değilse bu tür istisnalara da munkatıǾ istisnâ 

denir.292 Munkatıʿ istisnâ, olumlu veya olumsuz (menfî) kelâmda olabilir.293 Ayrıca 

nahivcilerin cumhuruna göre munkatıǾ istisnâda müstesnânın mansûb olması 

zorunludur.294 Örneğin, . َِّما َهلُْم بِه ِمنْ  ِعْلٍم ِإالَّ اتـَِّباعَ  الظَّن “Onların zanna uymak dışında hiçbir 

bilgileri yoktur. Sadece uyuyorlar.” (en-Nisâǿ 4/157) âyetinde geçen اتـَِّباَع   kelimesi 

mansûb müstesnâdır.  ٍِعْلم kelimesi ise müstesnâ minh’tir. Çünkü zan, ilim cinsinden 

değildir, bu nedenle istisnâ, munkatıǾdır.295 Yine .َال  َيْسَمُعوَن فيَها َلْغًوا ِإالَّ َسَالًما “Orada 

“selâm” sözü dışında asla boş söz işitmezler.” (Meryem 19/62) âyetinde َسَالًما kelimesi 

.kelimesinin ne bir parçası ne de cinsidir. Bu sebeple istisnâ, munkatıǾdır َلْغًوا 295F

296 

Yukarıda müstesnâ ve müstesnâ minh’in bulunup bulunmaması cihetiyle ikiye; 

müstesnâ ve müstesnâ minh’in çeşidine bakarak da yine ikiye ayırdığımız istisna 

                                                 
289 Bk. Nehr, el-İtķân, 3: 840; Yâķût, en-Naḥvu’t-taǾlîmî, 730; İbnu’l-Ḥâcib, el-Kâfiye, 77-78; er-

Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 716; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 448-449; İbn Hişam, Şerĥu 
Ķaŧri’n-nedâ, 229; İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 257; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 130. 

290 Bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 258; İbn Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 229. 
291 Bk. ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 123; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 

2: 449. 
292 Bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 318; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 450; el-

Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 127; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 212; el-
Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 304. 

293 Nehr, el-İtķân, 3: 840; Yâķût, en-Naḥvu’t-taǾlîmî, 731; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 78; er-Rađî, Şerĥu’r-
Rađî, 1: 716; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 77. 

294 Bk. ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 123; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ 
Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 215; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 136. 

295 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 731; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 8: 151. 
296 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 731; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 318. 
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grubunu üç elemanıyla birlikte (müstesnâ minh+istisnâ edatı+müstesnâ) kelime grubu 

olarak değerlendiriyoruz. 

1.2.2.6. Sıla Grubu (mevsûl+sıla cümlesi) 

Kelime gruplarından bir diğeri de mevsûl ve sılasından oluşan bütündür. İsmi 

mevsûller, -diğer kelime gruplarında da belirttiğimiz gibi- sılası olmadan cümle içinde 

tek başlarına bulunmamaları ve tek başlarına bir ögeye karşılık gelmemeleri sebebiyle 

kelime grupları içinde ele alıyoruz.297 Mevsûller, isim ve harf olarak iki gruba 

ayrılır.298  

a) İsim soylu mevsûller, manasının anlaşılması için dâimâ bir sılaya299 ve Ǿâid 

zamîre ihtiyaç duyan isimlerdir.300  

 ile maǾrife olduğu, başka bir görüşe göre (ال) ,gibi ism-i mevsûller (اليت) ,(الذي)

ise ism-i mevsûllerin manalarının ancak kendinden sonraki sılası ile anlaşılması 

sebebiyle, ism-i mevsûllerin sılası ile maǾrife oldukları belirtilmiştir.301 
İsm-i mevsûller, hâs ve müşterek olarak ikiye ayrılmaktadır.302 a) Hâs ism-i 

mevsûller: Tekil; ( ذيالّ  ), ( يتالّ  ), ikil; ( ذاناللّ  ), ( تاناللّ  ) çoğul; ( ذينالّ  ), ( يتالَّ ال ), ( وايتاللَّ  ), ( ئيالالَّ  ). b) 

Müşterek ism-i mevsûller: ( َْمن), (ما), bazı müştaklara303 bitişen (ال), istifhâm 

                                                 
297 Bk. Ebu’l-ǾAbbâs Muĥammed b. Yezîd el-Muberred, el-Muķteđab, thk. Muĥammed ǾAbdulħâliķ 

ǾAđîme (el-Ķâhire: el-Meclisuʾl-ǿaǾlâ li-şuǿûniʾl-İslâmiyye, Lecnetu İĥyâi’t-turâŝi’l-İslâmî, 
1994/1415), 3: 193; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 100-101; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-
naĥv, 362-363; İbnu’l-Ĥâcib, el-Kâfiye, 114; Çelik, Türkçe Arapça İsm-i Mevsûl, İzâfet, Sıfat, Hâl, 
Birleşik Cümlelerin Karşıtsal Çözümlemesi, 31. ez-Zemaĥşerî, mevsûl ve sılasını bir bütün olarak 
müfret isim olarak takdîr etmektedir (Bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 2: 205.). Sıla ile mevsûl arasına bir 
şeyin girememesi ve harf-i mevsullerin kendinden sonrasıyla bir bütün olarak iǾrâb alması, mevsûl 
ve sılasını kelime grubu olarak değerlendirmemizde etkili olmuştur. 

298 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 1: 137; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 3: 5. 
299 el-Cârim - Emîn, en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 1: 218; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 1: 284. 
300 Bk. Nehr, en-Naĥvuʾt-taŧbîķî, 1: 79; el-İtkân, 1: 180; Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel,114; el-Cârim - Emîn, 

en-Nahvu’l-vâđiĥ, 1: 218; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 179; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 1: 
341-342. İbnu’l-Ĥâcib ise bizim yaklaşımımızı ifade eden tarzda şöyle demiştir: “İsm-i mevsûl, sıla 
ve Ǿâid zamiri olmadan bir cümle ögesine karşılık gelmeyen şeydir.” Bk. İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 114. 

301 Bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 381; Nehr, en-Naĥvuʾt-taŧbîķî, 1: 80; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 
94. 

302 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 205; Nehr, en-Naĥvuʾt-taŧbîķî, 1: 81; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 59-60; İbn 
Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 1: 139; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 279; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-
durûs, 1: 129; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-Ķavâǿidu’l-esâsiyyetu, 100. 

303 İsm-i fâǾil ve ism-i mefǾûl gibi müştak isimlere dâhil olan (ال) takısı da (الذي) - (اليت) manasındadır. 
Bk. Birgivi, MecmûǾatu’n-naĥv, 156; İbnu’l-Ĥâcib, Kafiye, 114; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 60; ǾAlî 
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“mâ”sından sonra gelen (ذا),(أية) ,(أيُّ ) 304 kelimeleridir. 304F

305 Aşağıda hâs ve müşterek 

ism-i mevsullere örnekler verilecektir.305F

306 Bu örneklerde ism-i mevsûller, sılalarıyla 

birlikte tek bir kelime grubuna karşılık gelmektedir. 

ِه َمنْ  َال َيْسَتجيبُ  َلهُ  إِ ٰىل  يـَْومِ  اْلِقٰيَمةِ   ,Kim, Allah’ı bırakıp da“  َوَمنْ  أَ َضلُّ ِممَّ نْ  يَْدُعوا ِمْن ُدوِن اللّٰ

kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır!?” 

(el-ǿAhķâf 46/5). 

 ”?!Bilen kimselerle bilmeyenler bir olur mu“ َهْل َيْستَ وِ ي الَّذينَ  يـَْعَلُمونَ  َوالَّذينَ  َال  يـَْعَلُموَن؟

(ez-Zumer 39/9). 

 Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan“ َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء االَّ ِيت  َال يـَْرُجوَن ِنَكاًحا...

ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınlar...” (en-Nûr 24/60). 

ِه بَاقٍ . َفُد وَ َما ِعْنَد اللّٰ  Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise“ َما ِعْندَُكْم يـَنـْ

kalıcıdır.” (en-Naĥl 16/96). 

 .Rabbiniz ne indirdi?” (en-Naĥl 16/24)“ َماَذا أَ نـَْزَل رَبُُّكمْ ؟

ِه َما ِيف  السَّٰمَواِت وَ َما ِيف  اْألَ ْرضِ .   Göklerdeki ve yerdeki her şey, Allah’ı tespih“ ُيَسبُِّح لِلّٰ

eder.” (et-Teġâbun 64/1). 

b) Harf-i mevsûller ise sılasıyla birlikte masdar olarak teǿvîl edilen ( ْأَن), ( َّأَن), 

ُه أَنْ  يَ أْ ِيتَ  بِاْلَفْتحِ  ,dir.307 Örneğin’(مهزة التسوية) ve (َلوْ ) ,(َكيْ ) ,(َما)  ,Umulur ki, Allah“ فـََعَسى اللّٰ

yakın bir fetih getirir.” (el-Mâǿide 5/52) âyetinde geçen altı çizili sıla grubu (harf-i 

                                                                                                                                             
es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 41; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 180; İbn YaǾîş, 
Şerĥu’l-Mufaśśal, 3: 143. 

 bulunması (َما veya َمنْ ) nın ism-i mevsûl olarak kullanılması için önünde istifham ifade eden’(َذا) 304
gerekmektedir. Bk. ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 40. 

305 Nehr, el-İtķân, 1: 174-78; en-Naĥvuʾt-taŧbîķî, 1: 82-84; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 59; ǾUŝeymîn, 
Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 1: 300; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 131. İsmi mevsûller için ayrıca 
bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 2: 211/234. 

306 Örnek için bk. Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 82; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 205-220; Nehr, el-İtķân, 
1: 171-183. 

307 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 279; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 38; el-
ǾUkberî, el-Lubâb, 380; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 1: 141; es-Sâmerrâǿî, el-
Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 105. 
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mevsûl+sılası) cümlede َعَسى’nın haberi konumundadır. Bu da gösteriyor ki mevsûl, 

ister isim soylu ister harf soylu olsun, sılası ile birlikte bir bütün olarak “kelime grubu” 

oluşturmaktadır.307F

308 

Nahivciler, ism-i mevsûlün sıla cümlesine yönelik bazı şartlar zikretmişlerdir:  

1. Sıla cümlesi, haberî (bildiri kipi) cümle olmalıdır.309 Çünkü haberî cümle, 

mevsûlü açıklamaya uygundur. Lakin inşâî (dilek kipi) cümleler için kullanılmaz.310  

2. Sıla cümlesi, sıla ile mevsûlü birbirine bağlayan, lafzen veya mânen mevsûle 

dönen bir Ǿâid zamîri içermelidir.311 Örneğin,  ِيَن َصبَـُروا َوَعٰلى َرهبِِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ اَلَّذ.  “Onlar, 

sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.” (en-Naḥl 16/42) âyetinde 

geçen ve sıla olan (َصبَـُروا) cümlesinde, mevsûle dönen bir zamir (و) bulunmaktadır.312 

Lakin bazı durumlarda mevsûle dönen zamir, hazfedilebilir.313 Örneğin, ُه يـَْعَلُم َما   َواللّٰ

 Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.” (el-Mumteḥine“  .ُتِسرُّوَن َوَما تـُْعِلُنونَ 

60/1) cümlesinde Ǿaid zamiri hazfedilmiştir. Takdîri ise  َهُ َوَما تـُْعِلُنونَ  هُ َما ُتِسرُّون  şeklindedir. 313F

314 

3. Sıla, zarf veya câr-mecrûr şeklinde gelmişse vucûben mahzûf olan ( ....استقر ) 

fiiline müteǾallık olup, Ǿâid zamîrinin zarfa veya câr-mecrûra intikal ettiği takdîr 

edilir.315 Örneğin,  ََجاَء الَِّذي ِعْنَدك cümlesinde zarf ( َِعْنَدك), mahzûf bir fiile ( ّاستقر) 

müteǾallıktır.315F

316 Örnekte geçen ism-i mevsûl ve sılasından oluşan bütün, fiilin fâil 

öğesine karşılık gelmektedir. 

                                                 
308 el-ǾUkberî, el-Lubâb, 382; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 198. 
309 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 113; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 60; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 3: 5; 

el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 1: 279. 
310 ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 40; Nehr, el-İtķân, 1: 180. 
311 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 114; Nehr, el-İtķân, 1: 180; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 60; el-Ħaŧîb ve 

Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 1: 279. 
312 Bk. el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 60-61. 
313 Bk. Nehr, el-İtķân, 1: 182. 
314 Nehr, el-İtķân, 1: 182. 
315 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 1: 280; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 101. 
316 Bk. Nehr, en-Naĥvuʾt-taŧbîķî, 1: 84.  
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1.2.2.7. Karmaşık (iç-içe girmiş) Kelime Grubu 

Karmaşık kelime grubu diye tabir ettiğimiz iç içe geçmiş kelime grupları, en az 

iki veya daha fazla kelime grubunun bir araya gelerek, kendi aralarında oluşturduğu 

daha büyük yeni bir kelime grubudur.317 Aşağıda karmaşık kelime gruplarına çeşitli 

örnekler verilecektir: 

 ”?Bilen kimselerle bilmeyenler bir olur mu“ َهْل َيْسَتوِ ي الَّذينَ  يـَْعَلُمونَ  َوالَّذينَ  َال  يـَْعَلُمونَ ؟

(ez-Zumer 39/9) cümlesinde “ism-i mevsûl+sıla grubu” + atıf harfi + “ism-i 

mevsûl+sıla grubu” terkibi, atfa dayalı karmaşık bir kelime grubu olup,  ِيَيْسَتو  fiilinin 

fâǾili konumunda mahallen merfûǾdur. 

 Ey örtünüp bürünen“ يَا أَيـَُّها اْلُمزَّمُِّل ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَليًال  ِنْصَفُه أَِو انـُْقْص ِمْنُه قَليًال . 

(Peygamber)! Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut 

bundan biraz eksilt.” (el-Muzzemmil 73/1-2-3) âyeti ise iç içe geçmiş bedel 

grubu+istisnâ grubu+atıf grubundan oluşmaktadır.  

 Ahmed yaşça senden daha büyüktür.” Bu cümlede altı çizili“ أَ محَْ ُد أَ كْ بَـ ُر مِ نْ كَ  سِ نًّ ا.

ifade, fiilimsi grubu ve temyîzden oluşmuş, iç içe geçmiş bir kelime grubudur. محدُ أ  

mübtedâ, كربُ أ  ism-i tafdîl,  ِنكم  câr/mecrûr mefǾûl bih gayr-i sarih ,  ِانًّ س  ise ism-i tafḍîl’in 

temyîzidir. Altı çizili olan ism-i tafdîl+câr/mecrûr+temyîz ( اكُرب منك سنًّ أ ) terkibi, toplu 

olarak mübtedâ’nın haberi konumundadır.  

Cümle unsurları müfred, kelime grubu ve karmaşık kelime grubu olarak 

gelmektedir. Anlatıldığı üzere bunlardan ilk ikisini belirlemek ve sınırlamak mümkün 

iken karmaşık kelime grupları, Arap Dilinde çok geniş yer tutmaktadır. Lâkin ne kadar 

karmaşık (iç-içe) kelime grubundan oluşursa oluşsun, bunların tamamı cümlenin tek 

bir unsuruna/ögesine karşılık gelir.318 

                                                 
317 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 200.  
318 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 200-201.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. ARAP DİLİNDE CÜMLE, TÜRLERİ VE MEFǾÛL ÇEŞİTLERİ 

2.1. Cümle Türleri 

Cümleyi anlayabilmek için öncelikle kelâm ve cümle terimleri arasındaki 

farkın ortaya konulması gerekmektedir. “Kelâm”, nahiv bilginlerince, “Bizzat 

kendisi kastedilmiş müfîd (dinleyenin, sözün devamını beklemediği) tam bir yargı 

ifade eden şeydir.”319 veya “vazǾ320 olunuşuyla (belirli bir anlam karşılığında ortaya 

konulmasıyla) yargılı, en az iki veya daha fazla lafızdan oluşan şeydir.”321 şeklinde 

tanımlanmaktadır. Cümle ise “iki kelime arasında isnâd (yükleme) ilişkisi bulunan 

sözdür”322 şeklinde tarif edilmektedir. Bu tanımlara baktığımızda cümle ve kelâm ile 

aynı şeyin kastedilmediğini görmekteyiz. Çünkü kelâm’da, müfîd (yargılı) olması 

şartı bulunurken, cümlede en az iki veya daha fazla kelimenin birbirine isnâdı söz 

konusudur, yargılı olması şart değildir.323 Örneğin cümle,  ََم زَْيدٌ اق  (isim cümlesi) 

şeklinde yargılı veya ... ٌِإْن قَاَم َزْيد (şart cümlesi) şeklinde yargısız olarak gelebilir. 323F

324 

Nahivcilerin çoğunluğunun görüşü bu yöndedir.324F

325 Yukarıdaki tarifte de olduğu gibi 

cümle denildiğinde akla, zorunlu iki öge gelir. Bunlar müsned (özne) ve müsned 

ileyhtir (yüklem). 325F

326 Fiiller, sadece müsned olabilirken isimler, hem müsned hem de 

                                                 
319 İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 431; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 1: 23; es-Sâmerrâǿî, el-

Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 10. 
320 Lafızların belirli bir anlam karşılığında ortaya konulmasını ve lafız-anlam ilişkisini konu edinen 

bilim dalıdır. 
321 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 431-433; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 158; el-ǾUkberî ise kelâmı “susmayı 

gerektirecek şekilde fayda (yargı) ifade eden cümleden oluşmaktadır.” şeklinde ifade etmektedir. 
Bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 44.  

322 İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 431; eş-Şerîf el-Curcânî, et-TaǾrîfât (Mısır: Şeriketu maŧbaǾati ve 
ŧabǾati Muśŧafâ el-bâbî el-Ĥalebî, 1938/1396), 69. 

323 es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 10; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 64; er-Rađî, Şerĥu’r-
Rađî, 1: 16-19; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 284. 

324 İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 431. 
325 Kelâm ve cümleyi ayrı kabul edenler olduğu gibi, aynı kabul edenler de vardır. Bazıları ise bu iki 

görüşü uzlaştırmaktadırlar. Geniş bilgi için bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 37; Şimşek, Arap 
Dilinde Kelime Grupları, 51-53.    

326 Sîbeveyhi (ö. 180 h.), müsned ve müsned ileyhle kastedilen şeyin, yapının ayrılmaz bir bütün 
olduğunu ve biri olmaksızın diğerinin de olamayacağını ifade ettiğini belirtmektedir (Bk. 
Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 23). el-Muberred ise müsned ve müsned ileyhin, biri diğerinden ayrılması 
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müsned ileyh olarak gelebilmektedir.327 Şimşek ise cümlenin, “zikredilenlerle 

yetinilebilen, bir hüküm bildiren en küçük söz grubu” olduğunu aktarmaktadır.328 

Yine Şimşek’in “Arap Dilinde Kelime Grupları ve Cümle Öğeleri” adlı 

eserinde cümleleri anlam, fonksiyon ve yapıları açısından üç farklı grupta 

değerlendirdiğini görmekteyiz:329  

1. Yapılarına göre cümleler: İsim cümlesi, fiil cümlesi, zarf cümlesi, şart 

cümlesi, basit (yalın) cümle, birleşik (mürekkeb) cümle, büyük cümle, küçük cümle. 

2. Anlamlarına göre cümleler: İnşâî (emir, nehy, duâ, istifhâm, şart, kasem, 

nidâ...) cümleler, haberî cümleler, olumlu ve olumsuz cümleler. 

3. Fonksiyonlarına göre cümleler: İǾrâbta mahalli olan ve iǾrâbta mahalli 

olmayan cümleler. İǾrabta mahalli olan cümleler bağımlı, iǾrâbta mahalli olmayan 

cümleler ise bağımsız cümlelerdir. 

2.1.1. İsim, Fiil, Zarf ve Şart Cümleleri 

Yukarıdaki tanımda da geçtiği üzere tam bir yargı bildirsin ya da bildirmesin 

cümle, isnad yoluyla birbirine bağlanan en az iki kelimeden oluşmaktadır. Bunlar 

müsned ve müsned ileyh’tir.330 Müsned ve müsned ileyh ögelerinden oluşan 

cümleler, karşımıza iki farklı yapıda çıkmaktadır: İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Bu 

tasnifte fiilin tamamlayıcı unsuru olan mefǾûllerin, belirleyicilik yönünün 

bulunmadığı açıkça görülmektedir. 

                                                                                                                                          
mümkün olmayan şeyler olup,  ٌَزْيٌد قَائِم gibi mübtedâ ve haberden, ibtidâ ve haberden oluştuğu gibi 

mübtedâ ve haber’in başına gelen (كان ve kardeşleri), ( ّإن ve kardeşleri), şüphe bildiren (şek) fiiller, 
hissî fiiller (efǾâl-i ķulûb) ve efǾâl-i mücâvezâttan da oluşacağını ifade etmiştir (Bk. el-ǾUbâde, el-
Cumletu’l-ǾArabiyye, 29). Müsnet ve müsned ileyh olarak gelen yapılar için bk. el-Cârim - Emîn, 
el-Belâġatu’l-vâđıĥatu, 140. 

327 Bk. es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 17. 
328 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 53. 
329 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 59-60. Bu konu hakkında ayrıca bk. İbn Hişâm, 

Muġni’l-lebîb, 2: 433 vd.; R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 89 vd.; es-Sâmerrâǿî, el-
Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 157 vd.; Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1505; Mehmet Hengirmen, Türkçe 
Dilbilgisi, 2. Baskı (Ankara: y.y., 1997), 367-368; Tahsin Banguoğlu, Türkçe’nin Grameri 
(Ankara: y.y., 1998), 524. 

330 Bk. es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 13. 
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2.1.1.1. İsim Cümlesi 

İsim (müsned ileyh/özne) ile başlayan ve kendisini tamamlayıcı bir haber 

(müsned/yüklem)’den oluşan, bir başka ifadeyle mübtedâ ve haberden ya da aslı 

mübtedâ ve haber olan iki şeyden oluşan cümlelere, isim cümlesi denir.331 Örneğin, 

.مٌ ائِ قَ  دٌ يْ زَ   “Zeyd ayaktadır.”,  َهِ لَّ لِ  دُ مْ حلَْ ا.  “Hamd Allah’a mahsustur.” ve  ِيمٌ نَّ اللَّٰه َغُفوٌر َرحإ.  

“Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (el-Mâǿide 5/39)331F

332 

cümleleri, buna misal teşkil etmektedir. 

Yapılan tanımda, müsnet ve müsnet ileyhin takdîm ve teǿhirinin ve isim 

cümlesinin önüne gelen edatların dikkate alınmadığını görüyoruz.333 Örnek olarak, 

؟انِ دَ يْ الزَّ  مٌ ائِ قَ أَ   “İki Zeyd ayakta mı?”,  َقٌ لِ طَ نْ مُ  اكَ بَ أَ  لَّ عَ ل  “Umulur ki baban gider.”,  ًَبااكِ رَ  يدٌ ا زَ م.  

“Zeyd binmiyor.”, . ِه اْألَ  ْمرُ لِلّٰ  “Emir Allah’ındır.” (er-Rûm 30/4), . َعليمٌ  ِعْلمٍ  يُكلِّ ذَوفـَْوَق    

“Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” (Yûsuf 12/76) cümlelerini 

verebiliriz. 

2.1.1.2. Fiil Cümlesi 

“Fiil ile başlayan ve fiilin zorunlu tamamlayıcısı olan fâǾil/nâib-i fâǾil 

(müsned ileyh)’den oluşan cümlelere fiil cümlesi denir.”334 Örnek olarak  َيدٌ زَ  امَ ق.  

“Zeyd ayaktadır.” ve  ِةٌ الَ سَ ْت رِ بَ ُكت.  “Mektup yazıldı.” cümlelerini verebiliriz. Fiil 

cümlesinde, fiilin nâkıs bir fiil olması veya başına bir harf gelmesi dikkate 

alınmaz.335 Misal olarak كان زيٌد قائًما.  “Zeyd ayaktadır.”, زيًدا قائًما.  Zeyd’i ayakta“ ظننتُ  

                                                 
331 Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 23; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 284; Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 19; es-

Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 36-37; R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 93; Şimşek, Arap 
Dilinde Kelime Grupları, 61; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 157; İbn Hişâm, Muġni’l-
lebîb, 2: 433. 

332 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 19; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 37. 
333 el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 67; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 157. 
334 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 284; Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 19; es-Suyûŧî, HemǾu’l- hevâmiǾ, 

1: 36-37; R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 90; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 61; 
İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 157; el-Cârim - Emîn, 
en-Naĥvu’l-vâđîĥ, 1: 41; el-Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 65. 

335 Bk. es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 157; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 61-62; 
R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 90; İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433; Ķabâve, İǾrâbu’l-
cumel, 19; es-Suyûŧî, HemǾu’l- hevâmiǾ, 1: 37. 
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zannettim”,  ؟الرَُّجَالنِ أقائٌم  “İki adam ayakta mı?”,  ٌقام زيد... نْ إِ    “Zeyd kalkarsa...”,  فْـَلَح أَ َقْد

.اْلُمْؤِمُنونَ   “Mü’minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. (el-Muǿminûn 23/1), .ُشَهَداءَُكمُ َهُلمَّ   

“Haydi, şahitlerinizi getirin.” (el-EnǾâm 6/150) cümlelerini gösterebiliriz. 335F

336 

 Allah’ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz?” (el-Muǿmin“ فَ أَ يَّ  ٰايَاِت اللّٰهِ  تـُْنِكُرونَ ؟

40/81) ve بـُْتمْ  َوَفر يًقا تـَْقتُـُلونَ ؟  bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da (Onların)“ فَـ َفر يًقا َكذَّ

öldürmediniz mi?” (el-Baķara 2/87) gibi âyetlere337 baktığımızda cümle, isimle 

başlasa dahi bu, fiilin tamamlayıcı ögesi mefǾûllerden birisi olduğu için yine fiil 

cümlesidirler. Çünkü bunlar, müsned ve müsned ileyten birisi değildir. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi cümleyi isim ve fiil cümlesi diye ayırt ederken sadece müsned ve 

müsned ileyhe bakılır.  

Aynı şekilde isim fiiller ile başlayan cümle, nidâ cümlesi, kasem ile başlayan 

cümle, şart ile başlayan cümleler de hakîkatte fiil cümlesidir. Örneğin,  َيَا أَ ْهَل اْلِكَتاِب ِمل

؟بـْٰرهيمَ إِ يف  ُحتَاجُّونَ   “Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz?” (ǿÂl-i Ǿİmrân 

 Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden sığınma“ وَ إِ ْن أَ َحٌد ِمَن اْلُمْشرِكنيَ  اْسَتَجاَركَ . ,(3/56

talebinde bulunursa...” (et-Tevbe 9/6), . َْواْألَ نْـ َعاَم َخَلَقَها َلُكم “Ve hayvanları, onları da sizin 

için yarattı.” (en-Naĥl 16/5), !َوالَّْيِل إِ َذا يـَْغٰشى “(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye 

andolsun!” (el-Leyl 92/1) âyetleri,  ِأُ قسِ مُ  َوالَّْيلِ  – َخَلقَ  اْألَ نْـ َعامَ  – إِ ْن استجارَ ك أحدٌ  – أَ دْ عُ و أَ ْهَل اْلِكَتاب 

şeklinde takdîr edilmekte ve cümlelerin asılları esas alınıp, takdîm ve teǿhîre itibar 

edilmemektedir.338 

                                                 
336 es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 157; İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433. 
337 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 434.  
338 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433; Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 21-22; Şimşek, Arap Dilinde 

Kelime Grupları, 62.  
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2.1.1.3. Zarf Cümlesi 

İbn Hişâm, cümleyi isim, fiil ve zarf cümlesi diye üç kısma ayırmıştır. Ona 

göre zarf cümlesi, “zarf veya câr-mecrûr ile başlayan cümledir.”339 Zarf ve câr-

mecrûr’dan sonra gelen isim, ilgili zarfın ve câr-mecrûr’un fâǾili olarak kabul 

edilmektedir.340 Örnek olarak  ؟دٌ يْ زَ  ارِ  الدَّ ِيف ؟رٌ كْ بَ  كَ دَ نْ عِ  - ”?Zeyd evde mi“ أَ    Bekir“ أَ  

yanında mı?” cümlelerini verebiliriz. 340F

341 Şayet, zarf ve câr-mecrûr’dan sonra gelen 

merfûǾ isim muǿahhar mübtedâ olarak takdîr edilir ve câr-mecrûr hazfedilmiş bir 

haberle alakalı kılınırsa, cümle isim cümlesi olur. 341F

342  

ez-Zemahşerî ise cümleyi, isim, fiil, zarf ve şart cümlesi diye dörde ayırmış343 

ve zarf cümlesine “ ارِ  الدَّ ِيف ٌد يْ زَ  ” ibaresini örnek olarak vermiştir. O, “zarf ile (يف الدار)’yi 

kastetmiştir. Zarfın müteǾallakı, hazfedilmiş ( ّاستقر) fiilidir. Hazfedilen fiilde gizli 

olan zamîr ise fiil kendisinde amel ettikten sonra zarfa naklolmuş ve onda 

gizlenmiştir.” demektedir.344 Tercih edilen görüşe göre câr-mecrûr, mahzûf habere 

.müteǾallıktır. Cümle de isim cümlesidir (كائن) 344F

345 

İbn Hişâm, zarf ve câr-mecrûr nefye, istifhâma, mevsûfa, ism-i mevsûle 

iǾtimâd ettiğinde yani bunlardan sonra geldiğinde, ( ستقرّ ا ) fiilinin ameliyle amel eder 

ve kendine zâhir (açık) veya muzmer (gizli) fâil alır demektedir. Örneğin,  ارِ الدَّ  ِيف  ما 

دٌ يْ زَ  َمالٌ  كَ دَ نْ عِ  ما  -  cümlelerinin aslı  دٌ يْ زَ  ارِ  الدَّ ِيف  رَّ قَ تَـ سْ ا ما َمالٌ  كَ دَ نْ عِ  رَّ قَ تَـ سْ ا ما  - şeklindedir. 345F

346 İbn 

                                                 
339 İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 133; M. ǾAbdullaŧîf, 

Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 37. Lakin genel kabule göre zarf ve câr-mecrûrdan oluşan 
cümleler, şibh-i cümle diye isimlendirilmektedir. 

340 İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433; Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 20; Şimşek, Arap Dilinde Kelime 
Grupları, 63; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 159-160.  

341 İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433. 
342 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433; Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 21; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 

37; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 90; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 63; es-Sâmerrâǿî, 
el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 160.  

343 Cümlenin bu şekilde dörtlü taksimi, Ebû ǾAlî el-Fârisî’ye aittir. Bk. İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 
88. 

344 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433; Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 21; Şimşek, Arap Dilinde Kelime 
Grupları, 63; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 160; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 88; es-
Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 38. 

345 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 21; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 159-160. 
346 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433. 
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Hişâm, daha sonra, bunların mukaddem haber ve muǿahhar (geriye bırakılmış) 

mübtedâ olabileceğini söylese de birinci görüşün daha kuvvetli olduğunu 

belirtmiştir.347  

2.1.1.4. Şart Cümlesi 

“Şart edatıyla başlayan cümleye” şart cümlesi denir.348 Nahivcilerden 

Ķabâve, şart cümlesini bu şekilde tanımladıktan sonra Ħalîl b. ǿAĥmed ve el-

Muberred’in bu konuya işaret ettiklerini belirtmektedir. ez-Zemaħşerî’nin ise şart 

cümlesine . ََبْكٌر ِإْن تـُْعِطِه َيْشُكرْ ك “Bekir’e verirsen sana teşekkür eder.” şeklinde misal 

vererek bu görüşü desteklediğini bildirmiştir.348F

349  

Diğer nahivciler ise şart harfi ve fiilden oluşan ya da tamamlayıcı bir ögeye 

karşılık gelen şart ismi ile fiilden oluşan cümleyi, fiil cümlesi, şart harfi ve peşinden 

mübtedâ gelen cümleyi veya mübtedaya karşılık gelen şart ismi ile fiilden oluşan 

cümleyi isim cümlesi olarak kabul etmektedirler.350 Bunu belirleyecek husus şudur: 

Eğer cümle, fiil (müsned) ve fâǾilden (müsned ileyh) oluşuyorsa fiil cümlesi, 

mübtedâ (müsned ileyh) ve haberden (müsned) oluşuyorsa isim cümlesi sayılır.351 

Şart edatından sonra gelen şart’ın fiil cümlesi tek başına “kelâm” olamadığından 

dolayı şart edatı onu, kendisinden sonrakine (cevap cümlesine) bağlayarak bir araya 

getirmiştir. Tıpkı mübtedâ ve haberde olduğu gibi şart’ın fiil ve cevap cümlesi tek bir 

cümle şeklinde anlamlı bir bütün oluşturduğunu ifade etmişlerdir.352 

Arapça’da şart edatlarının farklı fonksiyon ve kullanımları vardır. Örneğin, 

şart edatlarından (من) genellikle akıllılar, (ما) ise genellikle akılsızlar için kullanılır. 

                                                 
347 Bk. İbn Hişâm, Şerĥu Şuźûri’ź-źeheb (ve meǾahû Kitâbu muntehe’l-edeb bi-taĥķîķi Şerĥi Şuźûri’ź-

źeheb, thk. Muĥammed Muĥyiddîn ǾAbdulĥamîd (el-Ķâhire: Dâru’d-DalâǿiǾli’n-neşri ve’t-tevzîǾ 
vet’-taśdîr, 2004), 419; Muĥammed b. Muśŧafâ el-Ķûcevî, Şerĥu ĶavâǾidi’l-iǾrâb li’bni Hişâm, 
thk. İsmâǾîl İsmâǾîl Merve (Beyrût/Lubnân: Dâru’l-fikr el-muʿâṣır, 1026), 71-72; Şimşek, Arap 
Dilinde Kelime Grupları, 64.  

348 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 19.  
349 Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 19; el-Muberred, el-Muķteđab, 4: 126. 
350 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 19-20; İbn Hişâm, Muġnîǿl-lebîb, 2: 433; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletuǿl-

ǾArabiyyetu, 160. Konuyla ilgili ayrıca bk. M. ǾAbdullaŧif, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 37. 
351 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 433; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 65-66. 
352 Bk. Ķabâve, İǾrâbuǿl-cumel, 20; İbn YaǾîş, Şerĥuʾl-Mufaśśal, 1: 89; es-Suyûŧî, HemǾu-l hevâmiǾ, 

1: 38. 
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 hem isim hem ,(أيّ ) ,hâl olarak ,(كيف) zarf olarak,353 ,(حيُثما) ,(أىنَّ ) ,(مىت) ,(أيّان) ,(إذا) ,(أين)

harf olarak, 354 (إن), (إذما), (أّما), (لو), (لوال), (لوما) ise harf olarak kullanılır. Bir tanesi ( ُّأي) 

hariç tamamı mebnîdir. Bu nedenle iǾrâbını cümledeki mahalline göre alırlar.355 

Aşağıda bazı şart cümlelerine çeşitli örnekler verilmiştir.356 Örneklerden de 

anlaşılacağı üzere şart cümleleri, üç elemanlıdır ve bunlar, sırasıyla “şart edatı+şartın 

fiili+şartın cevabı” şeklinde karşımıza çıkarlar. 

ُموا ِألَ نْـ ُفِسُكْم ِمْن َخْريٍ جتَُِدوهُ  ِعْنَد اللّٰهِ . -  Namazı dosdoğru“ وَ أَ قيُموا الصَّٰلوةَ  َوٰاُتوا الزَّٰكوةَ  وَ َما تـَُقدِّ

kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu 

bulursunuz.” (el-Baķara 2/110). 

 Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.” (el-Furķân“ وَ َمنْ  يـَْفَعلْ  ٰذِلَك يـَْلقَ  أَ ثَاًما. -

25/68).  

 Dediler ki: Eğer o çalmışsa, zaten daha önce“ قَاُلوا إِ نْ  َيْسرِقْ  فـََقْد َسَرقَ  أَ خٌ  َلُه ِمْن قـَْبلُ . -

onun bir kardeşi de çalmıştı.” (Yûsuf 12/77).  

Özetleyecek olursak, şart üslûbunu fiil cümlesi çerçevesinde ele almak daha 

uygundur.357 Çünkü şart edatı iki müstakil cümleyi bağlamak için sonradan cümleye 

dâhil olmaktadır. Ayrıca şart edatı ( ْإن), fiilin başına gelmesi ve diğerleri de bu 

manada ( ْإن) ile aynı olmaları358 sebebiyle, şart cümleleri fiil kategorisinde ele 

alınabilir. Aynı zamanda zarf cümlelerini de fiil cümlesine dâhil etmek daha 

münasiptir.359 

                                                 
353 Bk. R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 135.  
354 Bk. R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 135.  
355 Bk. R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 135. 
356 Misaller ve daha geniş bilbi için bk. R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 135-140. 
357 Bk. el-Anṭâkî, el-Muĥîŧ, 3: 311; Muśŧafâ el-Ķûcevî, Şerĥu ĶavâǾidi’l-iǾrâb li’bni Hişâm, 14. 
358 Nehr, el-İtķân, 4: 1417; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 2: 186. 
359 Bk. Muśŧafâ el-Ķûcevî, Şerĥu ĶavâǾidi’l-iǾrâb li’bni Hişâm, 14. 
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2.1.2. Büyük ve Küçük Cümleler 

Bir diğer tasnifte nahivciler cümleyi, büyük cümle (el-cumletu’l-kubrâ) ve 

küçük cümle (el-cumletu’ś-śuġrâ) şeklinde ikiye ayırmaktadırlar.360 Böyle bir tasnif 

yapılmasında esas nokta, isim cümlesinde mübtedâ ve haber yerine, fiil cümlesinde 

ise fâǾil ve ikinci mefǾûl yerine isim ve fiil cümlesinin gelip gelememesiyle ilgilidir. 

Aynı zamanda büyük veya küçük cümle olamayanlar, temel (basit) cümle 

kategorisinde değerlendirilmektedir.361 

Büyük cümle ile “haberî cümle olarak gelen isim cümlesi veya evveli 

nevâsih362 ile başlayıp haberi veya ikinci mefǾûlü aslen cümle olanlar” 

kastedilmektedir.363 Örnek olarak ( بوهأأزيٌد قاَم  ), ( أبوه قائمٌ  زيدٌ  ), ( زيًدا يقوُم أبوه ظننتُ  ), ( ا أيُّكم نَ لَ  ادَ بَ 

) ,(صادقٌ  ه خريٌ ما يزاُل العلُم يف طلبِ  .cümlelerini verebiliriz (كان حممٌد أخوه منطلقٌ ) ,( 363F

364 

Küçük cümle ile ise “büyük cümlenin tamamlayıcı unsurları olan mübtedâ, 

haber, fâǾil, ikinci mefǾûl kastedilmektedir.”365 Buna göre yukarıdaki örneklerde 

geçen (قاَم أبوه), ( قائمٌ  أبوه ) ,(يقوم أبوه) ,( كم صادقٌ يُّ أَ  ), ( ه خريٌ يف طلبِ   cümlelerden her (أخوه منطلقٌ ) ,(

biri, büyük cümle içerisinde geçen küçük cümlelerdir.  

2.1.3. Haberî ve İnşâǿî Cümleler 

Cümle, haberî cümle (bildiri kipi) ve inşâǿî cümle (dilek kipi) olarak da ikiye 

ayrılmaktadır.366  

                                                 
360 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 437; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 38-39; Ķabâve, İǾrâbu’l-

cumel, 25; ǿAĥmed b. İbrâhîm b. Muśŧafâ el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâġati (İstanbul: y.y., 1984), 
359; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 168; R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 90/124. 

361 Bk. es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 168-169; ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 136-139; 
Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 68. 

362 Nevâsih ile mübtedâ ve haberin başına gelerek onların amelini iptal edip, onları kendine maʿmûl 
olarak alanlar kastedilmektedir. Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 1: 313. 

363 Bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 437/340; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu; 359; es-
Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 168; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 38; el-Fâkihî, Şerĥu 
Kitâbi’l-Ĥudûd, 69. 

364 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 68; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 168; 
Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 25; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 1: 38. 

365 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 26; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 169; es-Suyûŧî, HemǾu’l-
hevâmiǾ, 1: 39; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 359. 

366 Bk. es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 170; ǿAĥmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâġati, 45; el-
ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu; 360; el-Cârim - Emîn, el-Belâġatu’l-vâđiĥatu, 139; Bk. R. Sevinç, Arap 
Dilinde Cümle Yapısı, 145. 
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Haberî cümle, söyleyenine bakılmaksızın hakkında doğrudur veya yanlıştır 

diye bir yargı bildiren, bir gerçeği bildirmek amacıyla söylenen cümlelerdir.367 

Haberî cümle, ya müsbet (olumlu) ya da menfî (olumsuz) olur. Varlık anlamı ifade 

eden cümleler olumlu, yokluk anlamı taşıyanlar ise olumsuzdur.368 Örneğin,  ٌالِعْلُم نَاِفع.  

“İlim faydalıdır.”,369  َْد قَاَمْت الصََّالةُ ق.  “Namaz başladı.”370 cümlelerini olumlu, . َلْن نـَبـْرََح

َناإِ  يـَْرِجعَ  َحىتّٰ  نيَ َعَلْيِه َعاِكف ُموٰسى لَيـْ  “Mûsâ bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye 

devam edeceğiz.” (Ŧâhâ 20/91),371 . قـُُلوِبُكمْ يف  ميَانُ َوَلمَّا يَْدُخِل اْإلِ   “Henüz îmân kalplerinize 

girmedi.” (el-Ĥucurât 49/14),371F

372 âyetlerini ise olumsuz cümleye örnek olarak 

verebiliriz. 

İnşâʾî cümle, hakkında “doğrudur” veya “yanlıştır” diye hüküm 

verilemeyen,373 bir yargıdan veya haberden daha çok bir duyguyu, isteği bildirmek 

için gelen yapılara denir. İnşâǿî cümlede cümlenin içeriği, telaffuz edildikten sonra 

gerçekleşir.374 İnşâǿî cümle de kendi içinde a) istek bildiren (talebî) ve b) istek 

bildirmeyen (gayr-ı talebî) diye ikiye ayrılır. 

İstek bildiren cümleler; emir, nehiy, duâ, istifhâm, temennî, arz, taĥđîđ, nidâ 

cümleleridir.375 Örneğin,  َنُكْم  َكاِتٌب يَا أَ يـَُّها الَّذِ يَن ٰاَمُنوا إِ َذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن إِ ٰىل  أَ َجٍل ُمَسمًّى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ

 Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu“ بِاْلَعْدلِ .

yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın.” (el-Baķara 2/282) âyetinde altı çizili 

kısım emir,  ََوَال َتْكُتُموا الشََّهاَدة.  “Şahitliği gizlemeyin.” (el-Baķara 2/283) âyetinde altı 

                                                 
367 Bk. ǿAĥmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâġati, 45; el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu; 360; es-Sâmerrâǿî, el-

Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 170; el-Cârim - Emîn, el-Belâġatu’l-vâđiĥatu, 139. 
368 Bk. R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 146; es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 170; 

Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 70.  
369 R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 148. 
370 R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 146. 
371 R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 146. 
372 R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 147. 
373 es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 170; el-Cârim - Emîn, el-Belâġatu’l-vâđıĥatu, 139. 
374 ǿAĥmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâġati,  61; R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 148. Konuyla 

ilgili ayrıca bk. ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 360. 
375 ǿAĥmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâġati, 62-63; ǾAbdulhâdî Fađlî, Muħtaśaru’n-naĥv (Cidde: 

Dâru’ş-şurûķ, 1980/1400), 190. 
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çizili kısım nehiy, ُقْل َهْل َيْسَتوِ ي اْألَ ْعٰمى َواْلَبصِ ريُ  أَ ْم َهْل َتْسَتوِ ي الظُُّلَماُت َوالنُّورُ ؟ “De ki: Kör ile 

gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu?” (er-RaǾd 13/16) 

âyetinde altı çizili kısım soru, . َّتـَبَّْت يََدا أَ ِيب  َهلٍَب َوَتب “ Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten 

kurudu.” (Leheb 111/1) âyetinde altı çizili kısım dua cümlesi olup, her biri bir inşâǿî 

cümledir.375F

376  

İstek bildirmeyen cümleler; medh (övme), zem (yerme), Ǿakt (anlaşma), 

taǾaccüb (şaşırma), yemin, teraccî (umma)... gibi cümlelerdir.377 Örneğin,  نِْعَم اْلَعْبُد إِ نَُّه

 ,O ne güzel kuldu! Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.” (Śâd 38/30)“ أَ وَّابٌ .

 !Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür“ َولَِبْئَس َما َشَرْوا بِهِ  أَ نـُْفَسُهْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ .

Keşke bilselerdi!” (el-Baķara 2/102), . َْه اْشتَـٰرى ِمَن اْلُمْؤِمنِ َني أَ نـُْفَسُهم  ,Şüphesiz Allah“ إَ نَّ اللّٰ

mü’minlerden canlarını satın almıştır.” (et-Tevbe 9/111) âyetlerinde geçen altı çizili 

cümleler talep bildirmeyen inşâǿî cümlelerdir. 377F

378 

2.1.4. Bağımlı ve Bağımsız Cümleler 

Cümleler, cümle içerisindeki görevi cihetiyle bakıldığında bağımlı ve 

bağımsız diye iki kısma ayrılır.  

Bağımlı cümleler, “başka bir cümle veyahut cümle ögesiyle ilişkili olan ve 

onu bir yönüyle belirginleştiren, tek başına ise tam bir yargı ifade etmeyen 

cümlelerdir.”379 Bağımlı cümleler genel itibariyle a) cümlede bir rolü olan ve bir 

ögeye karşılık gelen,380 b) cümlede bir rolü olmayan ve bir unsura karşılık 

gelmeyen381 ancak beraberinde kullanılan kelime veya kelime grubuyla bir bütün 

                                                 
376 Daha fazla misal için bk. ǿAĥmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâġati, 62-86; R. Sevinç, Arap Dilinde 

Cümle Yapısı, 149-156. 
377 ǿAĥmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâġati, 62. 
378 Farklı örnekler için bk. ǿAĥmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâġati, 62. 
379 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 70. 
380 Cümlenin bir öğesine denk gelen ve iǾrâbta mahalli olanlar, fâǾil, nâib-i fâǾil, haber, mefǾûl, hâl 

cümleleridir. Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 71.   
381 Cümlenin bir unsuru olmayan bağımlı cümleler, muzâf ileyh olarak vâkîǾ olan cümle, sıfat 

cümlesi, teǿkid cümlesi, atıf cümlesi, bedel cümlesi, sıla cümlesi, şart cümlesi, kasem cümlesi, 
müfessire cümledir. Ancak bu saydıklarımız tek başına değerlendirdiğimizde bağımsız iken ilişkili 
olduğu kelime ve kelime grupları ile birlikte değerlendirildiğinde ilişkili olduğu kelime grubuna 
bağlıdır. Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 71. 
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oluşturan cümleler diye ikiye ayrıldığını382 görmekteyiz. Cümlede bir rolü olan ve 

bir ögeye mukâbil gelen cümleler genellikle iǾrâbta mahalli olan cümlelerdir. 

Bağımlı cümlenin en belirgin husûsiyeti ise kendilerinden öncekini açıklama 

sadedinde gelmeleridir. Bağımlı cümleye örnek olarak,  َّوَأَسرُّوا النَّْجٰوى الَّذِ يَن ظََلُموا َهْل ٰهَذا إِ ال

 ”.O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: Bu da ancak sizin gibi bir insan“ َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ .

(el-ǿEnbiyâ 21/3) âyetinde altı çizili tefsiriyye cümlesini, . ْالَّذِ يَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكم “Sizden 

öncekilerin başına gelenler...” (el-Baķara 2/214) âyetinde altı çizili sıla cümlesini,  ِه َولِلّٰ

 Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır.” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/180)“ مِ ريَاُث السَّٰمَواِت َواْألَ ْرضِ .

âyetinde altı çizili atfı, . ََوَما ظََلُمونَا َوٰلِكْن َكانُوا أَ نـُْفَسُهْم يَْظِلُمون “Onlar, bize zulmetmediler, 

fakat kendilerine zulmediyorlardı.” (el-Baķara 2/57) âyetinde altı çizili istidrâk 

cümlesini verebiliriz. 

Bağımsız cümleler, tek başına bir yargı bildiren ve başka bir cümle, kelime ve 

kelime grubuyla ilişkisi olmayan cümlelerdir. Bağımsız cümleler, genellikle iǾrâbta 

mahalli olmayan383 cümlelerden oluşurlar.384 

2.1.5. Yalın, Birleşik ve Sıralı Cümleler  

Cümleler, duygu ve düşünceleri ifâde ederken ortaya koydukları yargı 

şekline, duygu ve düşünceyi ifâde ediş biçimine göre yalın (basit) ve mürekkeb 

(birleşik) olmak üzere385 iki kısma ayrılır.  
Yalın cümleler, tek bir yargı bildiren ve tek müsned ileyh ve müsnedden 

oluşan cümlelerdir.386 Basit cümle, fiil ve isim cümlesi olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır.387 

                                                 
382 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 70-71.  
383 Bunlar, ara cümle (iǾtiraziyye), söz başlangıcı olan cümle (ibtidâ), söz içinde olup başlangıç 

bildiren cümle (istiʾnâfiyye cümle) ve kesik cümlelerdir.  
384 Bk. Ş. Şimşek, İǾrâbta Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler, 15. 
385 Bk. R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 90. 
386 ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 136. Başka bir ifadeyle basit cümle: Yapısında fiil veya isim 

cinsinden tek bir yüklem olan cümlelerdir.  
387 Fiil ve isim cümleleri için ilgili bahse müracaat ediniz. Ayrıca bk. R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle 

Yapısı, 90-124. 
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Mürekkeb cümle, yapısında iki veya daha fazla cümle bulunduran, iki veya 

daha fazla yargı bildiren cümlelerdir.388 Basit cümlede, cümle içi bağı kuran isnâd 

tek iken, mürekkeb cümlede birden fazla isnâd söz konusudur. Yani cümlenin 

öğelerinden birinin kendi içinde cümle olarak geldiği, bir asıl ve bir de yan yargıdan 

oluşan cümlelere mürekkeb cümle389 denir.390 Örneğin, . َِولَ ْسُتمْ  بِٰاِخذيهِ  ِإالَّ َأنْ  تـُْغِمُضوا فيه 

“Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye 

kalkışmayın!” (el-Baķara 2/267), . ُِزْرُت عَ لِ ًيا ِألَ طْ مَ ئِ نَّ  عَ لَ ى صِ حَّ تِ ه “Sağlığından emin olmak 

için Ali’yi ziyaret ettim.”,391 . ُوَ َما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ  يـَْعَلْمُه اللّٰه “Siz ne hayır yaparsanız, Allah 

onu bilir.” (el-Baķara 2/197) cümleleri iki isnatlı mürekkep cümlelerdir. 

İki veya daha fazla yargı bildirip birbirine bağımlı olmayan, birbirine 

atfedilmiş cümlelere müzdevic cümleler denir. Bu cümleleri sıralı cümle olarak ele 

almak mümkündür.392 Buna örnek olarak Efendimiz’in (s.a.s)  ُرَ أْ سُ  اْألَ مرِ  اَ ْإلِ سْ َال مُ , وعَ مُ ودُ ه 

 İşin başı İslâm, direği namaz, doruğu cihaddır.” hadîs-i“ الصَّ َال ةُ , و ذِ رْ وَ ةُ  سَ نَ امِ هِ  اجلِ هَ ادُ .

şerîfini verebiliriz.392F

393 

2.2. Mefǿûller  

“Arap dil bilimine baktığımızda Basralı dil bilimciler bizim de ele alacağımız 

üzere mefǾûlleri beş kısımda incelemişlerdir. Bunlar; mefǾûl mutlak, mefǾûl bih, 

mefǾûl fîh, mefǾûl leh, mefǾûl meǾah’tır. Kûfeli dil bilimciler ise “fiilin tek mefǾûlü 

vardır. O da mefǾûl bih’tir” görüşünü benimsemişlerdir. Diğer mefǾûlleri ise 

“müşebbeh bi’l-mefǾûl” olarak ifade etmişlerdir.394 Toplamda bakıldığında 

mefǾûlleri dört kabul etmektedirler. Bunun sebebi ise mefǾûl leh’i mefǾûl mutlak 

                                                 
388 Bk. ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 139; R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 124; Şimşek, 

Arap Dilinde Kelime Grupları, 72.  
389 Kasem üslûbu, şart üslûbu, (Ǿindemâ, lemmâ, beynemâ, iź) gibi zarf cümleleri, taǾlil edatları, 

istidrak edâtı “lâkinne”, istisnâ edatı “illâ”, “vâv” veya “mâ” dan sonra gelen isnâd unsuru içeren 
cümlelerin bulunduğu terkipleri, bu kısımda ele almak mümkündür.  

390 R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 124; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 72.  
391 ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 143. 
392 Bk. R. Sevinç, Arap Dilinde Cümle Yapısı, 143; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 73.  
393 ǾUbâde, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 138.  
394 Bk. Ħâlid Zeynu’d-dîn b. ǾAbdillah el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśrîĥ Ǿale’t-Tevđîĥ, thk. Muĥammed Bâsil 

ǾUyûnu’s-sevdi (Beyrût: Dâru’l-kutubi’l-Ǿilmiyyeti, 2000/1421), 1: 323; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl 
bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 6-7. 
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başlığı altında saymalarından395 ileri gelmektedir. Nahivcilerden es-Sîrâfî (h. 368) ise 

beş mefǾûle “mefǾûl minh” diye isimlendirdiği bir mefǾûl daha ekleyerek mefǾûllerin 

sayısını altıya çıkarmıştır. Fakat el-Cevherî (h. 398) hocası es-Sîrâfî’nin bu görüşünü 

benimsememiştir. O tam aksine, müstesnâyı “mefǾûl dûnehû” diye isimlendirerek396 

mefǾûl türlerinden kabul etmiştir. ez-Zeccâcî’ye baktığımızda ise o, mefǾûl meǾah’ı 

mefǾûl bih kapsamında değerlendirmiştir.397 

Yukarıda da bahsettiğimiz şekilde cümlenin iki ana unsuru -müsned 

ileyh+müsned- vardır.398 Bu iki unsur olmaksızın anlamlı (tam yargılı) bir cümle 

kurulması imkânsızdır. Buna mukabil cümle, bazen sadece müsned ileyh ve müsned 

ile, kastedilen manayı tam olarak veremeyebilir. Bu sebeple bu iki unsur, yer yer 

tamamlayıcı unsurlara ihtiyaç duyar. Cümlede asıl olmayıp mananın tam 

anlaşılmasını sağlayan unsurlar, “faḍle” diye adlandırılmıştır. Bu unsurlar; beş 

mefǾûller, hâl, temyiz ve tâbîlerdir (sıfat, teǿkit, bedel).399 Biz bahsimiz olan 

mefǾûlleri ele alacağız. 

2.2.1. MefǾûl Bih  

لِ عْ فِ ُة الْ ورَ صُ  هِ لِ جْ ِألَ  رْ يـَّ تـُغَ  ملَْ وَ  نـَْفًيا، وْ اتًا أَ بَ ثْـ إِ  اْلَفاِعِل،ُل عْ فِ  هِ يْ لَ َع عَ قَ وَ  ءٍ يْ ٰلى شَ عَ  لَّ دَ  مٌ سْ ا وَ هُ    

MefǾûl bih: FâǾilin, yaptığı olumlu veya olumsuz bir işin kendisinde 

gerçekleştiği ve kendisinden dolayı fiilin sûretinin değiştirilmediği isme denir.400 

Örneğin, 
 َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين  ٰاَدمَ  َوَمحَْلَناُهمْ  ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر وَ َرَزقْـَناُهمْ  ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهمْ  َعلٰ ى  َكثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال. ـ

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. 
                                                 
395 el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśrîĥ ale’t-Tevđîĥ, 1: 518. 
396 Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 9. 
397 MefǾûller’in taksîmatı ve örnekler için bk. İbn Hişâm, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 188. 
398 Bk. Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 23; el-Muberred, el-Muķteđab, 4: 126. İsnâd için yapılan farklı bir 

taksimat için ayrıca bk. es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 24-26. 
399 Muĥammed el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ (Beyrût: Dâru’ş-şarķ el-ǾArabî 1971), 2: 91. Yine konuyla ilgili 

geniş bilgi için bk. es-Sâmerrâǿî, el-Cumletu’l-ǾArabiyyetu, 13-16.  
400 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 5; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 545; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-

muśaffâ, 421; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 97-98; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 66. 
İbn ǾUśfûr ise “kelam tam olduktan sonra zikredilen,  َْوَقَع اْلِفْعلُ  ءٍ َمْن قَاَل, بَِأيِّ َشي  sorularının cevabı 
olarak cümlede yer alan şeydir” şeklinde tarif etmektedir. Bk. İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 113. el-
ǿAnŧâkî, ez-Zemaħşerî ve bazı nahivciler de yukarıda yaptığımız tanımın  َِما َوَقَع َعَلْيِه ِفْعُل اْلَفاِعل 
kısmında diğerlerine katılmaktadırlar. Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 102; es-Suyûŧî, HemǾu’l-
hevâmiǾ, 3: 7; CemâǾa, Şerĥu Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib, 124; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 189. 
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Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın 

birçoğundan üstün kıldık.” (el-İsrâǿ 17/70), 

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ . ـ  Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk“ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ  َواْإلِ

etsinler diye yarattım.” (eź-Źâriyât 51/56), 
 Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri“ َوَما ظََلْمَناُهمْ  َوٰلِكْن َكانُوا ُهُم الظَّاِلمَني. ـ

zâlim idiler.” (ez-Zuħruf 43/ 76) âyetlerinde geçen ( ٰاَدمَ  َبِين  ) lafzı ve ( ََفضَّل), ( َظََلم), ( ََرَزق), 

 zamîrleri Allah Teâlâ’nın olumlu fiillerinin kendileri ”ُهمْ “ fiillerine bitişen (َمحَلَ )

üzerinde gerçekleştiği mefǾûllerdir. Aynı şekilde eź-Źâriyât sûresindeki ( َّاجلِْن) 

kelimesi, müsbet ( ََخَلق) fiilinin mefǾûlüdür. Fakat ez-Zuħrûf sûresindeki mefǾûl bih, 

 zamîridir.401 (ُهمْ ) fiiline bitişmiş (ظََلمَ ) ile menfî olan (َما)

Cümlenin müsbet (olumlu) veya menfi (olumsuz) olması, fiilin sûretini 

değiştirmez. Nitekim Allah (c.c.) âyette şöyle buyurur: 

 Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine“ َوَما ظََلْمَناُهْم َوٰلِكْن ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ـ

zulmettiler.” (Hûd 11/101). Bu âyette ( َظََلم) fiili, mefǾûl olarak gelen ( ُْهم) muttasıl 

zamîrinde olumsuz, “ ْأَنـُْفَسُهم” zahir isimde olumlu olarak amel etmiştir. Görünüşlerine 

baktığınızda ise bir değişiklik yoktur.402 

MefǾûl bih’i güzel bir şekilde kavrayabilmek için, öncelikle mefǾûl bihin 

cümleye dâhil olmasını sağlayan fiilin durumunu bilmek gerekir. Fiillere 

bakıldığında, mefǾûl bih alması ve almaması açısından müteǾaddî (geçişli) ve lâzım 

geçişsiz) olmak üzere iki kısma ayrıldığı görülmektedir.403 

                                                 
401 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 545-546. 
402 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 546.  
403 İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 7: 62; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 145-146. 

Bazı nahivciler ise fiili üç kısma ayırmışlardır. a) müteǾaddi, b) lazım, c) müteǾaddi ve lazım 
olmayan. Üçüncü kısma (كان) ve kardeşlerini örnek vermişlerdir. Çünkü bunlar mefǾûl bihi 
nasbetmez, harf-i cer ile müteaddi olmazlar. Yine bu kısma bazen vasıtasız bazense vasıtayla 
müteaddi olan fiilleri de örnek vermişlerdir. Örneğin,  َُشَكْرتُُه, َشَكْرُت َله.  Bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni 
ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 145; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 626-627; Ħuđayr, Ķađâyâ 
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MüteǾaddî fiil: FâǾilinin yapmış olduğu işin mefǾûl üzerinde gerçekleştiği 

fiildir. Bir başka ifâdeyle bir vasıta (cer harfi) olmaksızın mefǾûl bih alan fiillere 

müteǾaddî (geçişli) fiiller denir.404 Örneğin, رًا أَ وَ   بَابِيَل أَ ْرَسَل َعَلْيِهْم طَيـْ “Üzerlerine (balçıktan 

pişirilmiş taşlar atan) sürü sürü kuşlar gönderdi.” (el-Fîl 105/3),  َْيًداَضرَْبُت ز  “Zeyd’e 

vurdum.” ibârelerinde geçen رًا ْيًدازَ  ve طَيـْ  kelimeleri bir vasıta olmaksızın mefǾûl 

olmuştur.405 Yine zâid harf-i cerle de gelebilir. Örneğin,  ُْه بُِنورِِهم  Allah“ َذَهَب اللّٰ

ışıklarını yok ediverir.” (el-Baķara 2/17) âyetinde geçen ( ِبُِنور) kelimesinde harf-i cer 

zâittir. MüteǾaddî fiilin alâmetlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Kendisine, mefǾûl bihe dönen mefǾûl (ها)’sı bitişir.405F

406 

Örneğin, .َها َمائـَهَ ا َوَمْرٰعيَها َواْجلَِبالَ  أَْرسٰ يَها  Ardından yeri“ َواْألَْرضَ  بـَْعَد ٰذِلَك َدحٰ يَها َأْخرََج ِمنـْ

düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde 

yerleştirdi.” (en-NâziǾât 79/30-32) âyetinde altı çizili (ها) zamirleri önlerindeki iki 

mefǾûle ( َاْجلَِبال), ( َاْألَْرض) dönmektedir. 406F

407  

- Yine kendisine hitâb kâf’ı (ك) ve mütekellim yâ’sının (ي) bitişmesi.407F

408  

- Cer harfine ihtiyaç duymaksızın ism-i mefǾûl kalıbına 

dönüştürülebilmesi.409 Örneğin,  

                                                                                                                                          
mefǾûl bih, 98. Bazen vasıtayla bazen ise vasıtasız olarak müteǾaddi olan fiilleri, bir mefǾûle 
müteǾaddi fiiller bahsinde detaylı şekilde ele alacağız.  

404 Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 405; el-İtḳân, 2: 538-539; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 7: 62; 
İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 145; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 
314; İbn ǾUśfûr, Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, thk. Ebû Cenâḥ (by.: y.y. t.s.), 299; Ħuđayr, Ķađâyâ 
mefǾûl bih, 97-98; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 5; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 34. 
Yine “müteǾaddi fiil, fâiliyle manası tam anlaşılmayıp bir mefǾûle ihtiyaç duyan, bir vasıta ile 
veya vasıtasız mefǾûl bihi nasb eden fillerdir” diye de tanımlanmaktadır. Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 
Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 65; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 104. Ayrıca bk. Selman Yeşil, Arapçada 
Lâzım ve MüteǾaddî Fiiller (Yüksek Lisans Tezi, Rize Üniversitesi, Rize, 2012), 32. 

405 İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 145; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 538. 
406 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 542; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 146; Ebu 

Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 10; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 316; Ħuđayr, 
Ķađâyâ mefǾûl bih, 99; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 34. 

407 Nehr, el-İtķân, 2: 542. 
408 Nehr, el-İtķân, 2: 542; Ebu Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 10. 



 

76 
 

ِه َوقَارً ا.  ,Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık“ َما َلُكْم َال تـَْرُجوَن لِلّٰ

büyüklük) ummuyorsunuz?” (Nûh 71/13), 

 ”...Ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak“ َحيَْذُر اْالِٰخَرَة َويـَْرُجوا َرْمحََة رَبِّ ه...

(ez-Zumer 39/9), 

 Onlar şöyle dediler: “Ey Salih! Bundan önce“ قَاُلوا يَا َصاِلُح َقْد ُكْنَت فيَنا َمْرُجوًّا قـَْبَل ٰهَذا.

sen, aramızda ümit beslenen bir kimseydin.” (Hûd 11/62), 

 diğer bir kısmı da, Allah’ın (Sefere katılmayanlardan)“ َوٰاَخُروَن ُمْرَجْونَ  ِألَْمِر اللّٰهِ .

emrine bırakılmışlardır.” (et-Tevbe 9/ 106) âyetlerinde geçen (يـَْرُجو) müteǾaddî bir 

fiildir. MefǾûl’ü ise Nûh sûresinde (َوقَارًا), ez-Zumer sûresinde ise (َرْمحَةَ  َربِّه) 

kelimeleridir. Bu sebeple ism-i mefǾûl kalıbına sokulması uygundur. Hûd sûresinde 

 şeklinde bunların mefǾûl yapılmış halini (ُمْرَجْونَ ) et-Tevbe sûresinde ise ,(َمْرُجوًّا)

görüyoruz.410 Ayrıca daha basit bir örnek vererek izah edecek olursak  قُِتَل الرَُّجُل veya 

َد زَْيدٌ   şeklinde ism-i mefǾûl kalıbında getirmek َمْقُتوٌل, َحمُْمودٌ  ,cümlelerinde geçen fiiller محَِ

mümkündür. İsm-i mefǾûl kalıbında getirilip cer harfine ihtiyaç duymamaları 

nedeniyle bu fiiller, müteǾaddi’dir.411 

- MefǾûl bih almadan manası tam olmayan hissî fiiller,412 bedenin tamamı ile 

değil de bir âzâsı ile yapılan fiiller, dışarıdan bir yardım ile yapılan fiiller, müteǾaddî 

fiillerdir.  

- EfǾâl-i kulûb bahsinde de göreceğimiz gibi aslı lazım olan bir fiil, başına 

hemze getirilerek ya da Ǿaynel fiili şeddelenerek müteaddi yapılır. Buna ek olarak 

                                                                                                                                          
409 Nehr, el-İtķân, 2: 541; Ebu Ḥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 10; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni 

Mâlik, 2: 317; Selman Yeşil, Arapçada Lâzım ve MüteǾaddî Fiiller, 33. İbn ǾUśfûr, müteǾaddi fiili 
tarif ederken kendisinden ism-i mefǾûl yapılması mümkün olan,  ُبَِأيِّ َشْيٍئ َوَقَع اْلِفْعل sorusunun cevabı 
olarak cümlede yer alan şeydir” şeklinde açıklama getirir. Bk. İbn ǾUśfûr, Mukarrab, 1: 114; 
Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 299. 

410 Nehr, el-İtķân, 2: 542. 
411 ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 317. 
412 Selman Yeşil, Arapçada Lâzım ve MüteǾaddî Fiiller, 32. 
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cumhur, sonuna uygun bir cer harfi getirilerek de fiilin müteǾaddi yapılabileceğini 

belirtmektedir.413 

Lâzım fiil: MefǾûl bih almayıp fâǾil ile iktifâ eden veya mefǾûl bihi 

nasbetmeyen bilakis bir vâsıtayla müteǾaddi olan (mefǾûl alan) fiiller, lâzım 

(geçişsiz) fiillerdir.414 Örneğin,  ٍَمَرْرُت بَِزْيد cümlesinde  ٍَزْيد kelimesi harf-i cer vasıtasıyla 

mefǾûl olmuştur.414F

415 Lâzım fiilin alâmetlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: 415F

416  

- Aslen mefǾûl bihe ihtiyaç duymaz.  ٌجاءَ  بَ كْ ر “Bekir geldi.” 

Örnek:  ٌَكُرمَ  زيد “Zeyd cömert oldu.”  ٌَِمَ  بَ كْ ر�  “Bekir iştahlı oldu.” 

- Bir mefǾûl’e müteǾaddi olup mutâvaǾat (dönüşlülük) ifade eden fiiller417 ve 

, اِ , فـَُعَل, لَ لَ نْـ عَ فْـ اِ  َعَللَّ,فْـ اِ  فْـَعلَّ اِ , نـَْفَعلَ اِ فْـَعالَّ  bâblarından olan fiiller, lâzım fiillerdir. 417F

418 

Örnek:  َّمَ دَ دْ ُت الطَّ رِ يقَ  فَ امْ تَ د “Yolu uzattım, yol da uzadı.” 

                                                 
413 el-İşbîlî, el-Basîŧ, 116-417; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 7: 64; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 633-

634; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 190; Muĥammed b. ǾAli eś-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân Ǿalâ Şerĥi’l-
Eşmûnî Ǿalâ Elfiyye’ti-bni Mâlik, thk. Ŧâhâ ǾAbdurraǿûf SaǾîd (b.y.: Mektebetu’t-tevfîķıyye, 
1427), 2: 140; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 333-334; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 104. 
el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 48; Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 204-205; en-Naĥvu’t-
taŧbîḳî, 1: 410. 

 şeklinde fiilin َمَرْرُت َزْيًدا şeklinde harf-i cerle mefʿûl alan fiillerde harf-i cer, hazfedilerek ”َمَرْرُت ِبَزْيدٍ “ 
kendisi mefǾûle bağlanabilir görüşü ileri sürülmektedir. Ancak cumhûr, cümlede karışıklık 
meydana gelmediği zaman أَْن   ve  َّأَن getirilerek cer harfinin hazfedilebileceğini,  dışında ise أَنَّ  ve  أَنْ  
harf-i cerrin hazfedileceği yerlerin semâǿî olduğunu bildirmektedir. Bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl 
Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 150-153; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-musaffâ (el-Ķâhire: 
Mektebetu’ş-şebâb, 1971), 638-639; es-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 132; ǾUŝeymîn, Şerĥu 
Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 334-339; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 106; İbn ǾUśfûr, Şerḥu Cumeli’z-
Zeccâcî, 304-305. 

414 İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 7: 62; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 145/149; 
Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 405-407; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naḥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 65; ǾUŝeymîn, 
Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 314; Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 33; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 
46/48; Selman Yeşil, Arapçada Lâzım ve MüteǾaddî Fiiller, 21. 

 İbn ǾUśfûr ise lâzım fiilleri, “ َوَقَع اْلِفْعلُ  ءٍ بَِأيِّ َشيْ   sorusunun cevabı olarak cümlede yer alamayan, 
kendinden ism-i mefûl yapılması mümkün olmayan şeydir” şeklinde tanımlamaktadır. Bk. İbn 
ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 114; Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 299. 

415 el-ǾUkberî, el-Lubâb, 189. 
416 Nehr, el-İtķân, 2: 543; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 406; Selman Yeşil, Arapçada Lâzım ve MüteǾaddî 

Fiiller, 21-23. 
417 Yani müteǾaddinin, kendisinde bir etki meydana getirmesi ve neticesinin ortaya çıktığı fiillerdir. 

ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 330. 
418 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 543; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 149; es-Śabbân, 

Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 127-130; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 326-328; es-Suyûŧî, el-
Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 173-174; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 47-48. 
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- Kişilik, karakter, huy gibi tabiata delâlet eden fiiller ve fâǾilin kendi 

nefsinde gerçekleşen ağlama, mutluluk, öfke, korkma, sevinme, hüzün, hastalanma 

gibi geçici durumlara delâlet eden fiiller de lâzım’dır.419  

Örnek olarak,  ٌَحُسنَ  زيد “Zeyd güzel oldu.”  ٌَحزِنَ  عمر “Amr üzüldü.”  ٌَجُنبَ َبْكر 

“Bekir korktu.” cümlelerini verebiliriz.420 
- Temizlik ve kirlilik ifade eden fiiller, lâzımdır. Örnek;  َالثـَّْوبُ  َطُهر.  “Elbise 

temiz oldu.”, Elbise kirlendi.”420F“ .ْوبُ َدِنَس الثـَّ  

421 

-Kusûra delâlet eden fiiller, lâzımdır.422 Örnek;  ُالبقر.  İneğin tek gözü kör“ َعوِرَ  

oldu.” 
- Renk bildiren fiiller, lâzımdır.423 Örnek; . َِمحُرَ  عبُد اهللا “Abdullah kızardı.” 

- Süse delâlet eden fiiller, lâzımdır.424 Örnek; . ُجنََِلتْ  عائشة “Ayşe, gözüne sürme 

sürdü.”425 
2.2.1.2. Çeşitleri 

MefǾûl bih, kastedilen farklı üslup ve anlamına bağlı olarak farklı yapılarda 

gelebilir. Bunları iki çeşit olarak sınırlamak mümkündür. 

2.2.1.2.1. MefǾûl bih sarîh: MefǾûl bih, harf-i cersiz olarak gelirse “sarîh 

mefǾûl” diye isimlendirilir. Cümledeki geliş şekline baktığımızda ise onun, zâhir 

isim, muttasıl zamîr veya munfasıl zamîr, müevvel mastar, müfretle teǿvil edilen ve 

müfretle teǿvil edilemeyen cümle olarak gelebileceğini görürüz.426 Örneğin, 

                                                 
419 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 543; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 324; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-

durûs, 1: 46-47. 
420 Burada sonradan insana ârız olan ve kaybolan, yok olan şeylerle insan bedeninin bir kısmıyla değil 

de bütünüyle yapılan şeyler kastedilmiştir. Bk. ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 329; es-
Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 174. 

421 İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 149; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 
329-330; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 174; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 48. 

422 İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 149; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 
174; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 48. 

423 es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 174; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 48. 
424 es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 174; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 48. 
425 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 24.  
426 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 546; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 23; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 

2: 102-103; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 69; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 6; 
el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 68-71. 
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ُه الرِّْزقَ  لِِعَباِده لَبَـَغْوا ِيف  اْألَْرضِ . -  Allah, kullarına (tümüne birden) rızkı bol“ َوَلوْ  َبَسَط اللّٰ

bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi.” (eş-Şûrâ 42/27) âyetinde altı 

çizili mefǾûl, zâhir isim olarak mansûb iken 
َفعُ ُكمْ  ُنْصحِ ي. -  ,Öğüdüm size fayda vermez.” (Hûd 11/34) âyetinde mefǾûl“ َوَال يـَنـْ

muttasıl zamir olarak, 

ِه أََمَر َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ إِيَّاهُ . -  Hüküm ancak Allah’a aittir. O, kendisinden“ ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلّٰ

başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir.” (Yûsuf 12/40) âyetinde mefǾûl, 

munfasıl zamir olarak mahallen mansûbtur. 

2.2.1.2.2. MefǾûl bih gayr-i sarîh: Gayr-i sarih mefǾûller doğrudan 

mefǾûliyetlik vasfı kazanamazlar. Cümle içerisinde üç şekilde gelmektedirler: a) zâid 

olmayan bir harf-i cerle mecrûr olarak, b) sarîh müfred bir isimle teǿvîl edilmiş 

cümle olarak, c) mastar harfinden sonra müǿevvel masdar olarak.427 Örneğin, 

 Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti“ َفَما اْسَتطَاُعوا ِمْن ِقَيامٍ  َوَما َكانُوا ُمْنَتِصر ينَ . -

ne de başkasından yardım görebildiler. (eź-Źâriyât 51/45) âyetinde geçen câr-mecrûr 

 ,fiili için mahallen mansûb mefǾûl bih gayr-i sarîh iken (اْسَتطَاُعوا) ,(ِمْن ِقَيامٍ )

ِه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوةِ  اْلُوثـْٰقى. -  O hâlde, kim tâğûtu“  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللّٰ

tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır.” (el-

Baķara 2/256) âyetinde geçen câr-mecrûr ( ِبِاْلُعْرَوة), ( َاْسَتْمَسك) fiili için mahallen mansûb 

mefǾûl bih gayr-i sarîhtir.427 F

428  

Ancak, . َُه َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَالُقوه  Allah’a karşı gelmekten sakının ve herhâlde“ َواتـَُّقوا اللّٰ

onun huzuruna varacağınızı bilin.” (el-Baķara 2/223) âyetinde geçen ( نَّ أَ  ) ve iki 

maǾmûlü, müǿevvel masdar olarak ( َأَ ْعَلم) fiilinin mefǾûlleri yerine geçerken,   َْما أَ ُظنُّ أَن

 Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmıyorum.” (el-Kehf 18/35)“ تَبيدَ  ٰهِذه أَ بَدً ا

                                                 
427 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 547; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 71-72; el-Ġalâyeynî, 

CâmiǾu’d-durûs, 3: 6. 
428 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 547. 
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âyetinde geçen ( يدَ أَْن تَب ) müǿevvel masdarı, ( ََّظن)’nin iki maǾmûlü yerine geçmiştir. 

Takdîri ise َما أَ ُظنُّ إِ بَ ادَ َة ٰهِذهِ  أَ بًَدا şeklindedir. Yine .ُه َعْنُكْم َوَعِلَم أَ نَّ فيُكمْ  َضْعًفا  اَ ْلألٰ َن َخفََّف اللّٰ

“Şimdi ise, Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi.” 

(el-ǿEnfâl 8/66) âyetine baktığımızda ( َضْعًفا يُكمْ نَّ فأَ  ) cümlesi, arkaya bırakılmış isim ve 

hazfedilmiş haberle ilişkili câr mecrûrla birlikte, ( ََعِلم) fiilinin mefǾûl bih gayr-i 

sarîhidir. Takdîri ise  َمْ كُ فَ عْ ضَ  مَ لِ ع  şeklindedir. 428F

429  

.ظَنَـْنُتَك َجتَْتِهدُ   örneğinde ise  َُجتَْتِهد cümlesini müfretle teǿvil edilmiş bir cümle 

olarak görmekteyiz. Takdiri ise ظَنَـْنُتَك ُجمَْتِهًدا şeklindedir.430 

 2.2.1.3. Âmili 

1) MefǾûl bihin asıl âmili, fiildir.431 Burada fiil’in bir, iki veya üç mefǾûl 

alması, durumu değiştirmemektedir.432  

Örneğin, .َال َنْشرتَِ ي بِه َمثًَنا “Şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyin.” (el-Mâǿide 

5/106) âyetinde geçen (َمثًَنا) kelimesinde  ٰىَشر  fiili amel etmiştir. 432F

433 

2) Masdar, mefǾûl bihte âmil olur.434 

                                                 
429 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 547. 
430 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 6. Ancak teǿvili yapılabilenleri tek bir kategori olarak da görmek 

mümkündür. Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 547. 
431 İbn ǾUśfûr, Muḳarrab, 1: 113. Nahivcilerin cumhuru, mefǾûl bihi nasb eden âmilin fiil veya 

müştak fiiller olduğuna karar vermiştir. Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 22.  Yine 
“Basralı dil bilginleri de fiil veya şibih fiil olduğu görüşündedirler. el-Ferrâǿ ise fiil ve fâǾilin 
birlikte âmil olduğunu savunmuştur. Başka bir görüşte ise “mefǾûl, mefǾûliyet manasından dolayı 
mansûbtur” denmiştir. es-Suyûṭî verdiği bir görüşte mefǾûllerin beş mefǾûl olarak taksim edilip fiil 
ile mansûb olmasının, Basralıların görüşü olduğunu belirtmiştir. Kûfeli nahivcilerin ise fiilin bir 
mefǾûlünün olduğu, onun ise mefǾûl bih olarak geldiği, diğerlerinin ise mefǾûl olmadığı, bilakis 
mefǾûl bihe benzedikleri için mansûb olduğu görüşünü benimsediklerini ifade etmiştir. Bk. es-
Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 7-8; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 6. 

432 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 550; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 22.  
433 Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 22. 
434 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 550; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 23; İbn ǾUśfûr, el-Muḳarrab, 

1: 113. 
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Örneğin, ... َِه النَّاس  Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini“ َوَلْوَال َدْفُع اللّٰ

savması olmasaydı...” (el-Baķara 2/251) âyetinde geçen ( َُدْفع) kelimesi maǾmûlüne 

muzâf olmuş masdardır. ( َالنَّاس) kelimesi de masdar ile mansûb olmuş mefǾûldür.434F

435 

3) İsm-i fâǾil, amel etme şartları gerçekleştiğinde mefǾûl bihte amel eder.436  

Örneğin,  ِوََكْلبُـُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيه.  “Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu 

uzatmış (yatmakta idi.)” (el-Kehf 18/18) âyetinde geçen ( ِِذرَاَعْيه) kelimesi, cümledeki 

ism-i fâǾil olan ( ٌبَاِسط) kelimesinin mansûb mefǾûlüdür. Tesniye olması dolayısıyla 

nasb alâmeti (ي) iledir. Sondaki zamir ise mahallen mecrûr muzâf ileyhtir. 436F

437 

4) Sıfat-ı müşebbehe, âmel etme şartları yerine geldiğinde mefǾûl bihte 

âmel edebilir.438 Ancak sıfat-ı müşebbeheden sonra gelen mansûb marife isim mefǾûl 

bih değil, şibh-i mefǾûl bih olur. Çünkü sıfat-ı müşebbehe lâzımlık ifâde eden iki 

bâb’tan türer: ( َُفرِحَ  - يفرَح), ( َُكُرمَ  - يكُرم). Bunun Kurǿân-ı Kerîm’de örneği 

geçmemektedir. 438 F

439 

5) Yine isim-fiil de mefǾûl bihte amel edebilir.440 

Örneğin,  َُّشَهَداءَُكمْ ُقْل َهُلم.  “De ki: ‘Haydi, Allah şunu haram kıldı’ diye tanıklık 

yapacak şahitlerinizi getirin.” (el-ǿEnǾâm 6/150) âyetinde geçen ( َُشَهَداء) kelimesi, 

emir ifâde eden ( ََّهُلم) isim fiil için mefǾûl bih’tir. 440F

441 

6) Mübâlaġa sîġası da mefǾûl bihte amel edebilir. İsm-i fâǾilin amel ettiği 

şartlarla amel eder. Örneğin,  ِيدُ نَّ رَبََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُر إ  “Şüphesiz Rabbin istediğini yapandır.” 

(Hûd 11/107) âyetinde geçen (َما) edatı mahallen (ل) harfi ile mecrûr olup sükûn üzere 

                                                 
435 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 550. 
436 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 550; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 22.  
437 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 550. 
438 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 551.  
439 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 551. 
440 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 551; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî naḥvi’l-ǾArabiyyi, 24; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 

1: 113;  
441 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 551. 
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mebnî ism-i mevsûl’dür. Câr ve mecrûr (ism-i mevsûl), ( َِّإن)’nin haberi olan ( ٌفـَعَّال) 

mübâlağa sîgası ile mefǾûl bih olarak mahallen mansûbtur.442 Yine ِإنَّ اهللا َغُفوٌر َذْنَب

 (َغُفورٌ ) Allâh, âlemlerin günahlarını çok bağışlayandır.” cümlesinde geçen“  اْلَعاَلِمَني.

mübalağalı ism-i fâǾili, ( ََذْنب) kelimesini mefǾûl bih olarak nasb edip amel etmiştir.442F

443 

 

2.2.1.3.1. Bir mefǾûlüne müteǾaddi fiiller  

Birden fazla mefǾûl almayan fiiller bu kısmı oluşturmaktadır. Tarif ettiğimiz 

gibi İbn ǾUśfûr da el-Muķarrab adlı kitabında bir mefǾûlüne müteǾaddi fiillerin bu 

şekilde olduğunu benimsemektedir. Lakin bir mefǾûle müteǾaddi fiilleri çeşitli 

taksimlere ayırmaktadır. Şöyle ki, “müteǾaddi fiil, cer harfi olmaksızın kendisinden 

ism-i mefǾûl yapılması uygun olan fiildir. Lâzım fiil ise tam aksidir. Bir mefǾûle 

müteǾaddi fiiller ise kendi içinde a) harf-i cersiz direkt olarak mefǾûl alan fiiller, 

örneğin;  ََضَرب, b) mefǾûl’ünü harf-i cer yardımıyla alan fiiller, örneğin;  ُِسْرت, c) bazen 

harf-i cersiz bazense harf-i cerle müteǾaddi olarak mefǾûl alan fiiller, örneğin;  ََنَصح 

şeklinde üç kısımdır. Lakin üçüncü kısım semâǾî yani Araplardan işitildiği şekliyle 

ezberlenir. Belli bir kuralı yoktur.” diye ifade etmektedir. 443F

444  

Muĥammed Muĥyiddîn ǾAbdulĥamîd ise “Bu kısım (bazen harf-i cersiz 

bazen de harf-i cerli mefǾûl alan fiiller), birinci ve ikinci kısma dâhil değildir. 

Aslında bu iki kullanım (harf-i cerli müteǾaddi-harf-i cersiz müteǾaddi), iki kabileye 

aittir. Ancak bize aktarılırken bu kullanımlar Arabın sözü şeklinde ayırt edilmeksizin 

ve kabile ismi söylenmeksizin zikredilmiştir.” demektedir. Sonra bu hususta 

nahivcilerin görüşlerini şöyle serdetmiştir:445 

                                                 
442 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 550-551. 
443 Recep Yaşar, Arapçada Fiil Gibi Amel Eden İsimler, 66. 
444 Bk. ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 30; İbn ǾUśfûr, Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 299-300; el-

Muķarrab, 1: 114. Ayrıca bk. Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-muśaffâ, 634; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu 
ve’t-tekmîl, 7: 9/ 26; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 99; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 170; İbn 
Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 176. 

445 İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: (dipnot 4) 175-176. 
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Üçüncü kısma dâhil olan fiiller hakkında üç görüş vardır.446  

1) Asıl olan cer harfi ile gelmesidir. Sonra bu harf düşürülmüştür. es-Suyûŧî, 

“aslı cer harfiyle kullanılmasıdır. İki kullanım da yaygındır.” demektedir.447 Bu 

kullanım ĥazf-i îśâl diye de bilinmektedir. 

2) Cer harfi olmadan fiilin bizzat kendisi müteǾaddi’dir. Cer harfiyle 

kullanımında ise cer harfi zâittir.448 

3) Bu grup fiiller müteǾaddi ve lazımın dışında ayrı bir gruptur. Cer harfi ve 

cer harfi olmadan iki kullanım da eşit seviyede yaygın olarak kullanılmaktadır. İbn 

Cinnî, İbn Mâlik ve Ebû Ĥayyân’ın bu görüşte olduğu belirtilmektedir.449  
Bazı nahivciler, “fiilin, bazen cer harfiyle bazense cer harfi olmaksızın 

kullanılması mümkün değildir. Çünkü bir fiilin aynı anda hem güçlü hem de zayıf 

olması muhaldir. Aynı şekilde bir mefǾûlün hem fiilin gerçekleşeceği mahal olması 

hem de fiilin gerçekleşeceği bir mahal olmaması imkânsızdır.” demişlerdir.450 İbn 

ǾUśfûr, bu görüşte haklılık payı olduğunu söylemektedir. Netice itibariyle ise şöyle 

demek gerekir: “ .َنَصْحُت زَْيًدا  ve benzeri cümlelerde aslolan  ٍَنَصْحُت لَِزْيد.  şeklinde cer 

harfi vasıtasıyla kullanılmasıdır. Sonra kullanımda “lâm” (cer harfi) hazfedilmiştir. 

Hem asıl kullanımı hem de ferǾî kullanımı yaygınlaşmıştır. Çünkü “nasihat” Zeyd’de 

gerçekleşmez. Yani Zeyd nasihatin mahalli olamaz. Şayet fiil, mefǾûlün mahalli 

dışında gerçekleşirse ve hem doğrudan hem de cer harfiyle müteǾaddi oluyorsa, o 

zaman َمَسْحُت َرْأِسي, َمَسْحُت بِرَْأِسي.  “Başımı mesh ettim.” gibi örneklerde fiil için mahal 

olabilenlerin direkt geçişli (müteǾaddi) olmasını asıl görüp, cer harfini de zâid olarak 

kabul ederiz.” demektedir. 450F

451 

                                                 
446 Bu hususta daha farklı görüşler de mevcuttur. Geniş bilgi için bk. Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-

tekmîl, 7: 9-10. 
447 Bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 176; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 99. 
448 Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 99.  
449 Bk. Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 99. Ancak Ebû Ĥayyân’ın ikinci görüşü desteklediği 

belirtilmektedir. Bk. İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 176. 
450 İbn ǾUśfûr, Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 300-301; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 170; İbn Hişâm, 

Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 176. 
451 İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 114; Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 300-301; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-

neẓâǿir, 2: 170; İbn Hişâm, Evđaĥu’l-mesâlik, 2: 176; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 8.  
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el-İşbîlî ise bir mefǾûlüne müteǾaddi fiilleri, “işin gerçekleştiği bir mahal 

olmaksızın meydana gelişi düşünülmeyen fiil” olarak tanımlar.452 

2.2.1.3.2. İki mefǾûlüne müteǾaddi fiiller 

2.2.1.3.2.1. Aslı mübtedâ ve haber olan iki mefǾûlüne müteǾaddi fiiller  

Birtakım fiiller, aslı mübtedâ ve haber olan isim cümlesinin başına gelerek 

mübtedâ ve haberi, kendine iki mefǾûl olarak alır. Bu fiillerde iki mefǾûlden biriyle 

yetinmek uygun olmaz.453 Aslı mübtedâ ve haber olacak şekilde iki mefǾûl alan 

fiilleri, nahivcilerin, genel kullanımı gözeterek yapmış oldukları ikili taksim ışığında 

aşağıdaki şekilde ele almak mümkündür.454 

2.2.1.3.2.1.1. EfǾâlu’l-ķulûb 

Bu kısımda bahsedilecek fiiller için “efǾâlu’l-ķulûb (efǾâl-i ķulûb / kalp 

fiilleri)” ismi verilmiştir. Çünkü bu fiiller inanç, inkâr, sevinç, hüzün ve anlayış gibi 

soyut, kalp-his ile bilinip yapılan fiillerdir.455 Bu sebeple kendisine bu isim uygun 

görülmüştür. Bu fiilleri de kendi içinde iki kısımda inceleyeceğiz.456 

Kesin bilgi (العلم أفعال اليقين/ ) ifâde eden meşhur fiiller:456F

457 

( مَ لِ عَ  ) - ( ىأٰ رَ  ) - ( دَ جَ وَ  ) - ( ىفٰ لْ أَ   ) - ( ىرٰ دَ  ) - ( لَّمْ عَ تَـ  ) 

مَ لِ عَ  • : Kesinlik ( نَ قَّ يَـ تَـ  ) ve inanma ( دَ قَ تَـ عْ ا ) manasında olursa iki, bilme ( فعرَ  ) 

manasında olursa bir mefǾûl alır.457F

458 Örneğin,  

                                                 
452 Bk. el-İşbîlî, el-Basîŧ, 416. el-ǾUkberî ise bu tanımı müteǾaddî için kullanmaktadır. Ardından 

müteǾaddi fiili a) sadece harf-i cerle kullanılan, b) bazen harf-i cerle bazen de harf-i cersiz 
kullanılan, c) bir şeye ihtiyaç duymaksızın kendi başına müteǾaddi olan diye üç gruba 
ayırmaktadır. Konunun devamında ise üçüncü grubu 1) bir mefǾûlüne müteǾaddi, 2) iki mefǾûlüne 
müteǾaddi, 3) üç mefǾûlüne müteǾaddi şeklinde taksim etmektedir. Bk. el-ǾUkberî, el-Lubâb, 189-
190. Ayrıca bk. İbn ǾUśfûr, Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 299-301. 

453 Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 39; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 432/435, Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-muśaffâ, 636. 
454 Bk. ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 4; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîṭ, 2: 102; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 

116; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 148; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 
28-29; İbn ǾUśfûr, Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 301; el-Muberred, el-Muķteđab, 3: 95; es-Suyûŧî, el-
Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 171; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 35; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-
muśaffâ, 636. Aslı mübtedâ ve haber olan iki mefǾûlüne müteaddî fiiller içeren âyetler için bk. 
Ĥamdiyye Mûsâ Mahmûd BeǾlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm (Yüksek Lisans Tezi, 
CâmiǾatu’l-ǿEzher, Ġaza-2016/1437), 79-90. 

455 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 4; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 36. 
456 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 553; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 28; el-Ġalâyeynî, 

CâmiǾu’d-durûs, 1: 40. 
457 Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 27; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 37; ǾAbbas Ĥasan, en-

Naĥvu’l-vâfî, 2: 5; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 326; Mahmûd BeǾlûşe, el-
MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 74. 
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 Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını“ فَِإنْ  َعِلْمُتُمو ُهنَّ  ُمْؤِمَناتٍ . -

anlarsanız...” (el-Mumteĥine 60/10.) âyetinde ( معلِ  ) fiili, iki mefǾûle yani ( ٍُمْؤِمَنات) ve 

kelimelerine müteǾaddî iken,458F (ُهنَّ )

459 

رًا َألَْمسََعُهمْ . - ُه فيِهمْ  َخيـْ  Allah, onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu“  َوَلْو َعِلَم اللّٰ

bilseydi, elbette onlara işittirirdi.” (el-ǿEnfâl 8/23) âyetinde ( ََعِلم) fiili tek mefǾûle 

yani (رًا .kelimesine müteǾaddî’dir (َخيـْ 459F

460 

ىأٰ رَ  • : Kesinlik bildiren ( معلِ  ) ve inanç bildiren ( عتقدا ) manasında olursa iki 

mefǾûle müteǾaddî olur. Örneğin, .ِإنـَُّهمْ  يـََرْونَ هُ  بَِعيدً ا. َونـَرَاهُ  َقرِيبً ا “Şüphesiz onlar o azabı uzak 

görüyorlar. Biz ise onu yakın görüyoruz.” (el-MeǾâric 70/6-7) âyetinde geçen (رأى) 

fiili, kelimelerin altı çizilerek gösterdiğimiz gibi iki mefǾûle müteǾaddî olmuştur.461 

Ancak (رأى) fiili ile ruǿye basariyye (gözle görme) manası kastedilirse bir mefǾûl’e 

müteǾaddî olur.462 Örneğin, ... ًفـََلمَّا رَ أَ ى الشَّْمسَ  بَازَِغة “Güneşi doğarken görünce...” (el-

ǿEnǾam 6/78) âyetinde geçen (رأى) fiili, bir mefǾûle müteǾaddi’dir. 462F

463 

دَ جَ وَ  • : ( مَ لِ عَ  ) ve ( دَ قَ تَـ عْ اِ  ) manasında kullanılırsa iki mefǾûl alır.464 Örneğin,  ِإنَّا

 Gerçekten biz Eyyûb’u sabreden bir kimse olarak bulduk.” (Sâd 38/44)“ َوَجْدنَاهُ  َصاِبرً ا.

âyetinde geçen ( دَ جَ وَ  ) fiili, ( مَ لِ عَ  ) manasında iki mefǾûl almıştır. Ancak inanma 

                                                                                                                                          
458 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 553; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 29; İbn ǾUśfûr, el-

Muķarrab, 1: 116; Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 40; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 445-446; ez-Zeccâcî, el-Cumel 
fi’n-naĥv, 30. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 37; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 
328. 

459 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 37. 
460 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 553. 
461 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 37; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 553. 
462 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 553; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 29; Sîbeveyhi, el-

Kitâb, 1: 40; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 445; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 30; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 
Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 326. 

463 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 553. 
464 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 554; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 29; Sîbeveyhi, el-

Kitâb, 1: 40; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 39; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 
328. 



 

86 
 

manasında olmazsa veya kayıp bir şeyi bulmayı ifâde ederse tek mefǾûl alır.465 

Örneğin, . َِوَوَجدَ  ِمْن ُدوِ�ُِم اْمرَ أَ تـَْنيِ  َتُذوَدان “Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak 

için uğraşan iki kız gördü.” (el-Ķaśaś 28/23) âyetinde ( ََوَجد) fiili gerçek bulma 

manasında olduğu için tek mefǾul almıştır. 465F

466 

ىفٰ لْ أَ  • : ( مَ لِ عَ  ) ve ( دَ قَ تَـ عْ اِ  ) manasında kullanılırsa iki mefǾûl alır.467 Bu fiilin 

Kurǿân-ı Kerîm’de iki mefǾûle misâli bulunmamaktadır. Fakat ( رَ فَ ظَ  ) manasında 

kullanılırsa bir mefǾûlüne müteǾaddî olur.468 Örneğin, . ِوَ أَ ْلَفَيا َسيِّدَ َها َلَدا اْلَباب “Kapının 

yanında hanımın efendisine rastladılar.” (Yûsuf 12/25) âyetinde geçen ( ىفٰ لْ أَ  ) fiili, 

iǾtikad değil de maddî bir mevcudiyet olduğu için tek mefǾûl almıştır. 468F

469 

ىرٰ دَ  • : Bu fiil ( نَ قَّ يَـ تَـ  )، ( دَ قَ تَـ عْ اِ  ) ve ( مَ لِ عَ  ) manasında olursa iki mefǾûl alır.470 

Kurǿân-ı Kerîm’de bu fiilin iki mefǾûlüne müteǾaddî olduğu bir örnek 

bulunmamaktadır. Ancak (عرف) manasında olursa tek mefǾûl alır.471 Örneğin,  يْدرِ أَ َوَما 

 Bana ve size ne yapılacağını da bilmem.” (el-ǿAĥkâf 46/9) âyetinde“ َما يـُْفَعُل ِيب  َوَال  ِبُكمْ .

geçen ( ىرٰ دَ  ) fiili, bilme manasında tek mefǾûlüne müteǾaddi olarak kullanılmıştır.471F

472 

لَّمْ عَ تَـ  • : Bu fiil, emir kipi olarak inan ( دْ قِ تَ عْ اِ  ), emin ol ( نْ قَّ يَـ تَـ  ) ve bil ( مْ لَ عْ اِ  ) 

manalarında kullanıldığında iki mefǾûl alır. 472F

473 Bu fiilin iki mefǾûl aldığını gösteren 

bir örnek, Kurǿân-ı Kerîm’de tespit edilememiştir.473F

474 

                                                 
465 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 39. 
466 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 554. 
467 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 329. 
468 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 555; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 30.  
469 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 40; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 555. 
470 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 37; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 329. 
471 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 554; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 29.  
472 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 554. 
473 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 554; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 30; el-Ġalâyeynî, 

CâmiǾu’d-durûs, 1: 38; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 330. 
 Bil ki vatanın, evlatlarına ait bir şirkettir“  تـََعلَّْم َوطََنكَ  َشرَِكةً  بـَْنيَ أَبـَْنائِِه، وتـََعلَّْم َجنَاَح الشَّرَِكةِ  َرْهنً ا بِاِإلْخَالِص واْلَعَملِ . 474

ve bu şirketin başarısı, samimiyet ve çalışmaya bağlıdır.” Burada ‘تعلَّم’ fiili iki mefǾûl almıştır. Bk. 
Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 30.  
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Zan ifâde eden ( نّ الظّ  فعالأ  ) meşhur fiiller:475 

( نَّ ظَ  ) - ( بَ سِ حَ  ) - ( الَ خَ  ) - ( مَ عَ زَ  ) - ( دَّ عَ  ) - ( اجَ حَ   (َهبْ ) - (

 Ben senin kesinlikle büyülendiğini“ ِإينِّ  َألَ ظُنُّ كَ  يَا ُموٰسى َمْسُحورً ا. ,Örneğin :ظَ نَّ  •

zannediyorum, ey Mûsâ!” (el-İsrâǿ 17/101) âyetinde geçen ( َّظن) fiili ihtimal 

manasında olduğu için iki mefǾûl almıştır.  َّظن fiili az da olsa kesinlik ifâde etmek için 

de kullanılır. Örneğin, 475F

476  

 .Kıyametin kopacağını da sanmıyorum.” (el-Kehf 18/36)“ َوَما أَ ُظنُّ السَّاَعةَ  قَائَِمةً  .

َنا َال  يـُْرَجُعونَ . -Gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar.” (el“ َوظَنُّوا أَ نـَُّهْم إِ لَيـْ

Ķaśaś 28/39).  

Lakin  ََّظن fiili ( تـََّهْمتُ اِ  ) manasında olursa tek mefǾûl alır. Örneğin, ظَنَـْنُت زَْيًدا.  

( تـََّهْمُت َزْيًدااِ   / Zeyd’i suçladım).476F

477 

َحيَْسبُـ ُهمُ   ,manasında olduğunda iki mefǾûl alır.478 Örneğin (ظنَّ ) ,Bu fiil :حَ سِ بَ  •

 İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları“ اْجلَاِهُل أَ ْغِنَياءَ  ِمَن التـََّعفُّفِ .

zengin sanır.” (el-Baķara 2/273) âyetinde geçen ( بَ سِ حَ  ) fiili, altını çizdiğimiz 

kelimeleri kendine mefǾûl olarak almıştır. 479 

الَ خَ  • : Bu fiil, ( َّظن) manasında olursa iki mefǾûl alır. 479F

480  

                                                 
475 Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 32; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 7-8. 
476 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 30-31; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 555-556; el-

Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 40. 
477 Bk. Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 40-41; el-İşbîlî, el-Basîṭ, 444; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naḥv, 30; el-

Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 40. 
478 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 557; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 333. 
479 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 41. 
480 Kurǿân-ı Kerîm’de örneği tespit edilememiştir. Ancak şu şekilde ayrı bir örnekle 

misallendirebiliriz.  ِْض الطَّْرَف َذا َهًوىضُ ِإَخاُلَك إن مل تـَغ  “Gözlerini yummazsan seni âşık zannederim.” 
Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 31; Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 41; el-
Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 332. 
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مَ عَ زَ  • : Bu fiil asılsız iddiâ manasında kullanılmaktadır. Bazen zan bazense 

bilgi/ilim ifâde eder. İki mefǾûlünü ya doğrudan alır ya da müǿevvel masdar onun 

yerine geçerek alabilir. Örneğin, .َأملَْ  تـََر إِ َىل الَّذيَن يـَْزُعُموَن أَ نـَُّهْم ٰاَمُنوا ِمبَا أُ ْنزَِل إِ لَْيك “(Ey 

Muhammed!) Sana indirilen Kurǿân’a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia 

edenleri görmüyor musun?” (en-Nisâǿ 4/60) âyetinde altı çizili olan ( َْمُنوااٰ  أَنـَُّهم ) 

cümlesi, ( مَ عَ زَ  ) fiilinin iki mefǾûlü yerine geçmiş müǿevvel masdardır. Lakin,  َويـَْوَم

.تـَْزُعُمونَ  ُكْنُتمْ  الَّذينَ  ُشرََكاِئىَ  ْينَ أَ  فـَيَـُقولُ  يِهمْ يـَُناد  “Allah’ın onlara seslenerek, hani benim, var 

olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım? diyeceği günü hatırla!” (el-Ķaśaś 28/62) 

âyetinde geçen ( َزَ عَ م) fiilinin iki mefǾûlü mahzûftur. Takdîri ise تـَْزُعُمونَـ ُهمْ  ُشرََكائِ ى 

şeklindedir.480F

481 

دَّ عَ  •  ve  َاجَ ح : Bu iki fiil ( ََّظن) manasında olursa iki mefǾûl alır. Kurǿân-ı 

Kerîm’de bu fiillerin “zan” manasında iki mefǾûle müteǿaddî kullanımına dair bir 

örnek bulunmadığını 481F

482 görmekteyiz. 

بْ هَ  • : Emir sîgasında gelip zan bildirmesi hâricinde iki mefǾûl almaz. Eğer 

“ بْ هَ  ” kelimesi ( ُاهلَِبة) manasında olursa hissî fiil olmaktan çıkar ve aslı mübtedâ ve 

haber olmayan iki mefǾûlü nasb eder. Örneğin,  ُمْلًكا َوَهْب ِيل.  “Bana, bir mülk 

(hükümranlık) bahşet!” (Sâd 38/35) âyetinde geçen ( َْهب) kelimesi zan değil de “ َبةُ هلِْ اَ   

(bahşetme)” manasında olduğu için aslı mübtedâ ve haber olmayan iki mefǾûlü nasb 

edebilir.482F

483 O halde iki mefǾûlüne müteǾaddi fiiller için şöyle bir şema çizilebilir: 

İki MefǾûlüne MüteǾaddî Fiiller 

 

 

                                                 
481 Muḥyiddîn Derviş, İǾrâbu’l-Kurǿâniʾl-Kerîm (Beyrût: Dâru’bni Keŝîr, 2011), 5: 638.  
482 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 557-558. 
483 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 558. 
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Tablo 1: İki mefǾûlüne müteǾaddî fiiller. 484 

İki MefǾûlüne MüteǾaddî Fiiller 

 

      EfǾâlu’t-taĥvîl                                                 EfǾâlu’l-ķulûb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda efǾâlu’l-kulûb’un bazı özelliklerinden bahsedilecektir. 

2.2.3.2.1.1.1. İlġâ  

EfǾâlu’l-kulûb’un amelinin lafzen ve mânen iptal edilmesine ilġâ denir.485 Bu 

ise kalbî fiiller maǾmûllerinden sonra veya iki mefǾûlü arasında geldiğinde 

gerçekleşir.486 İlġâ için Kurʾân-ı Kerîm’de örnek bulunmamaktadır. Fakat misâl 

olarak şunları zikredebiliriz.  ٌظَنَـْنُت. ُمْنطَِلقٌ  ُمْنطَِلٌق، زَْيدٌ ُت نْ نَـ ظَ  َزْيد  486F

487 

2.2.3.21.1.2. TaǾlîķ 

EfǾâl-i kulûb’un amelinin lafzen hazfedilip, mâǾnen bir mânîden dolayı 

hazfedilmemesine taǾlîk denir.488 Bu durumda isim cümlesi iki mefǾûl makamında 

                                                 
484 Tablo için bk. Hâdî Nehr, en-Nahvu’t-taṭbîkî, 1: 423. 
485 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 88; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 54/78. 
486 İbn ǾUśfûr; Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 314; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 62; ez-Zeccâcî, 

el-Cumel fi’n-naĥv, 29; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 165; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 29; Hâdî 
Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 427; ǾAbbâs Ĥasan, en-NaĥvuǾl-vâfî, 2: 37-38; İbn YaǾîş, Şerĥuʾl-
Mufaśśal, 7: 86. 

487 Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 428; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 29. 
488 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 88; İbn ǾUśfûr; Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 319; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu 

ve’t-tekmîl, 6: 78; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 156-157; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 165; el-
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“mübtedâ ve haber” olarak asıl hâline döner. Fiili amelden kesmeye mâni olan 

şeyler, şu on taneden biridir:489 

1) İbtidâ lâmı.490 Örnek, . ٍوَ َلَقدْ  َعِلُموا َلَمِن اْشتَـٰريُه َما َلُه ِيف اْالِٰخَرِة ِمْن َخَالق “Andolsun, 

onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı.” (el-Baķara 2/102),491 

.قٌ لِ طَ نْ ٌد مُ يْ زَ ُت لَ مْ لِ عَ   : “Zeyd’in gittiğini bildim.”491F

492

2) Kasemin cevâbının başına gelen lâm.493 Örnek, َوَلَقْد َعِلُموا َلَمنِ  اْشتَـٰريُه َما َلُه ِيف 

.اْالِٰخَرِة ِمْن َخَالقٍ   “Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı.” 

(el-Baķara 2/102). 

3) Soru harfleri ve isimleri.494 Soru ismine örnek,  ٍَقَلب  َوَسيَـْعَلمُ  الَّذينَ  ظََلُموا أَ يَّ  ُمنـْ

َقِلُبونَ  .يـَنـْ  “Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.” (eş-ŞuǾarâǿ

26/227).495 Soru harfine örnek, . َإِ ْن أَ ْدرِي أَ قَ رِيٌب أَ ْم بعيٌد َما ُتوَعُدون “Tehdit edildiğiniz şeyin 

yakın mı uzak mı olduğunu bilmem.” (el-ǿEnbiyâ 21/109).495F

496

4) Nefy edatı olan (ما).497 Örnek, . ََلَقْد َعِلْمَت َما ٰهُؤَالِء يـَْنِطُقون “Andolsun, bunların 

konuşmayacağını sen de bilirsin” dediler. (Enbiyâ 21/65).497F

498

Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 29; Ceylânî, Şerĥuʾl-Muġnî fiʾn-naĥv, 213; Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-
taŧbîķî, 1: 427; İbn YaǾîş, Şerĥuʾl-Mufaśśal, 7: 86; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 
344. 

489 İbn ǾUśfûr; Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 319; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 78; Hâdî Nehr, el-
İtķân, 2: 567-570. 

490 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 33; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 88; el-İşbîlî, el-Basîŧ, 
420; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 78; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 30; ǾAbbas 
Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 31; İbn YaǾîş, Şerĥuʾl-Mufaśśal, 7: 86; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 2: 345. 

491 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 89; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 81.
492 Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 103. 
493 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 33; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 89; Ebû Ĥayyân, et-

Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 78; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 30; ǾAbbâs Ĥasan, en-NaĥvuǾl-vâfî, 2: 
31; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 346.  

494 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 34; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 89; İbnu’l-Ĥâcib, 
Kâfiye, 165; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-ŧekmîl, 6: 78; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 30; 
Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 213; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 7: 86. 

495 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 347. 
496 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 33; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 89; el-Ġalâyeynî, 

CâmiǾu’d-durûs, 3: 30; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 347. 
497 İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 165; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 78; Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-

naĥv, 213; ǾAbbâs Ĥasan, en-NaĥvuǾl-vâfî, 2: 31. 
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5) Lâ-yı (ال) nâfiye.499 Örnek, . ٌعَ لِ مْ ُت وَ اهللاِ  ٰال  زَ يْ ٌد ِيف  الدَّ اِر وَ ٰال  بَ كْ ر “Vallahi bildim ki 

ne Zeyd evde ne de Bekir.”499F

500 

6) İn-i ( ْإِ ن) nâfiye.501 Örnek, ! َوَتظُنُّونَ  ِإنْ  لَِبْثُتْم ِإالَّ قَليًال “(Kabirlerinizde) pek az 

kaldığınızı sanacağınız günü hatırla!”, (el-İsrâǿ 17/52),  َبٌ اهِ ٌد ذَ يْ زَ  نْ إِ  اهللاِ ُت وَ مْ لِ ع.  “Vallahi 

bildim ki Zeyd gidici değil.”501F

502 

َنٌة َلُكمْ . ,edatı.503 Örnek لَ عَ لَّ   (7  Bilmem! Belki bu (mühlet) sizin“ وَ إِ ْن أَ ْدر ي َلَعلَّ ُه ِفتـْ

için bir imtihandır.” (el-ǿEnbiyâ 21/ 111).503 F

504 

8) Şart edatı olan (لو). Örnek, .أَ ْحَسُب َلوِ  ائْـتَـَلَف اْلَعامِ ُل و َصاِحُب اْلَعَمِل َلَسِعدَ ا “İşçi ile 

iş sahibi, samimi oldukları takdirde mutlu olacaklarını düşünüyorum.” 505 

 Onlardan önce nice“ أَ ملَْ يـََرْوا  َكمْ  أَ ْهَلْكَنا ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن قـَْرنٍ ؟ ,haberiyye.506 Örnek كمْ  (9

nesilleri helâk ettiğimizi görmediler mi?” (el-Enbiyâ 21/6). 

10) Haberinin başına “ل” dâhil olan ( َّإن).507 Örnek,  إِ َذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد إِ نَّ َك

ُه َيْشَهُد إِ نَّ  اْلُمَناِفِقَني لَ َكاِذبُونَ . ُه يـَْعَلُم إِ نَّ َك َلرَ ُسولُُه َواللّٰ ِه َواللّٰ  ,Münafıklar sana geldiklerinde“ لَ َرُسوُل اللّٰ

“Senin, elbette Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler. Allah senin, 

elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah, o münafıkların hiç 

şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.” (el-Munâfiķûn 63/1),508   َّعَ لِ مْ ُت إِ ن

 ”.Bildim ki Zeyd kesinlikle gidiyor“ زَ يْ ًدا لَ َذاِهبٌ .

                                                 
499 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 31; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 347. 
500 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 34; Faķî, Teysîru’n-naĥv, 89. 
501 Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 78; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 31. 
502 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 34; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 89; el-Ħaŧîb ve 

Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 346. 
503 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 34. 
504 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 34; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 89; Ebû Ĥayyân, et-

Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 84; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 182. 
505 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 34; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 34; el-Faķî, 

Teysîru’n-naĥv, 89; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 182. 
506 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 33. 
507 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 34; Faķî, Teysîru’n-naĥv, 89; İbnu’l-Ĥâcib, 

Kâfiye, 166. 
508 İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 7: 86.  
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• Kalbî fiillerin bir özelliği de fâǾillerinin ve mefǾûllerinin aynı manaya 

gelen muttasıl iki zamir olabilmesidir.509 Örnek,  َِعِلْمُتِين رَاِغًبا ِيف َمَودَِّة اْألَْصِدقَاء.  “Kendimi 

arkadaşların dosluğunu arzu eden biri olarak bildim.”509F

510 

2.2.1.3.2.1.2. EfǾâlu’t-taśyîr/taĥvîl  

( َهبَ وَ ختَََّذ, ختََِذ, َجَعَل, اِ َصيـََّر, َردَّ, تـََرَك,  ) saydığımız bu yedi fiil, aslı mübtedâ ve haber 

olan, iki mefǾûlüne müteǾaddî fiillerdir.511 Başlıktan da anlaşılacağı üzere bunlara, 

efǾâluʾt-taśyîr/taĥvîl denir. Tamamı ( ََصيـَّر) manasında olup, bir şeyin bir hâlden başka 

hâle dönüşmesini ifâde eder.512 Bunlardan ( ََصيـََّر, ختََِذ, َوَهب)’nin Kurǿân-ı Kerîm’de  ََصيـَّر 

manasında örneği tespit edilememiştir. 

Soğuk, suyu buza çevirdi.”512F“ َصيـََّر اْلبَـْرُد اْلَماءَ  ثـَْلجً ا. ,Örnek : َصيـَّرَ  -

513 

 Kitap ehlinden“ َودَّ َكثريٌ  ِمنْ  أَ ْهلِ  اْلِكَتابِ  َلوْ  يـَُردُّونَ ُكمْ  ِمنْ  بـَْعدِ  إِ ميَاِنُكمْ  ُكفَّارً ا. ,Örnek : َردَّ  -

birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, sizi îmânınızdan sonra küfre 

döndürmek isterler.” (el-Baķara 2/109).513 F

514 

 O gün biz onları bırakırız, dalga“ َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهمْ  يـَْوَمِئٍذ َميُوجُ  يف بـَْعضٍ . ,Örnek : تـََركَ  -

dalga birbirlerine karışırlar.” (el-Kehf 18/99). 514F

515 

ذْ  ُفَالنًا َخليًال . ,Örnek : اِ ختََّذَ  -  Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost“ يَا َويـَْلٰىت لَْيَتِين  ملَْ  اَ ختَِّ

edinmeseydim!” (el-Furķân 25/28). 515F

516 

Sıcaklık, buzu suya çevirdi.”516“ ختَِذَ ِت احلَْرَارَُة اْلثـَْلجَ  َماءً . ,Örnek : ختَِذَ  - F

517 

                                                 
509 İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 7: 88. 
510 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 45. 
511 Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 38; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 44; Hâdî Nehr, el-

İtķân, 2: 558; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 9; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 
337. 

512 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 4. 
513 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 3.  
514 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 339; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 558; el-Ġalâyeynî, 

CâmiǾu’d-durûs, 1: 44. 
515 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 559; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 340. 
516 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 559.  
517 ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 9.  
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 Gökyüzünü de korunmuş bir tavan“ َوَجَعْلَنا السََّماءَ  َسْقًفا َحمُْفوظًا. ,Örnek : َجَعلَ  -

yaptık.” (el-ǿEnbiyâ 8/32).517F

518 

 Allah beni hakka feda kıldı.”519 Bu fiilin“ وَ َهبَ ِين  اللَُّه ِفَداَء احلَْقِّ . ,Örnek : َوَهبَ  -

sadece mâzîsi  ََصيـَّر manasında kullanılır. 

2.2.1.3.2.2. Aslı mübtedâ ve haber olmayan iki mefǾûlüne müteǾaddî 

fiiller 

Bu fiiller, iki mefǾûlüne müteǾaddî olmakla birlikte şayet ikinci mefǾûlü 

zikredilmek istenmezse düşürülebilir.520 İki mefǾûlüne müteǾaddî fiiller kısmına şu 

fiiller örnek olarak verilebilir:  َاْخَتار... سال, كَ , سأَ ىطَ أعْ  , َمَنعَ  ,  م,علَّ    .520F

521 

Aşağıda bu fiillere âyet-i kerîmelerden örnekler verilecektir:522  

 Mûsâ, Rabbimiz, her şeye hilkatini“ قَاَل َربـَُّنا الَّذى أَ ْعٰطى ُكلَّ َشْیءٍ  َخْلَقهُ  ُمثَّ َهٰدى. -

(yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir, dedi.” (Ŧâhâ 20/50). 

 ”...Mûsâ’dan, bundan daha büyüğünü istemişler“ فـََقْد سَ أَ لُ وا ُموٰسى أَ ْكبَـرَ  ِمْن ٰذِلكَ . -

(en-Nisâǿ 4/153). 

 .Bu kemiklere de et giydirdik.” (el-Muǿminûn 23/14)“ فَ َكَسوْ نَا اْلِعظَامَ  حلًَْما. -

-Allah, Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti.” (el“ َوَعلََّم ٰاَدمَ  اْألَ ْمسَاَء ُكلََّها. -

Baķara 2/31). 

 İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra“ َوَما َمَنَع النَّاسَ  َأنْ  يـُْؤِمُنوا إِ ْذ َجاَءُهُم اْهلُٰدى. -

onların îmân etmelerine ancak...” (el-İsrâǿ 17/94). 

                                                 
518 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 559.  
519 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 341; ǾAbbâs Ĥasan, en-NaĥvuǾl-vâfî, 2: 9.  
520 el-Muberred, el-Muķteđab, 93; Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 37; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ 

Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 148; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-muśaffâ, 636; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-
naĥv, 27; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 121; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 170. 

521 Bk. Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 37; İbn ǾUśfûr, Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 310; Muĥammed ǾÎd, en-
Naĥvu’l-muśaffâ, 636; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 627; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 27; Hâdî 
Nehr, el-İtķân, 2: 551; Maĥmûd BeǾlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 91. 

522 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 552. 
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 Mûsâ, kavminden, belirlediğimiz yere gitmek için“ َواْخَتاَر ُموٰسى قـَْومَ ُه َسْبعنيَ  َرُجًال . -

yetmiş adam seçti.” (el-AǾrâf 7/155). 

( سَ بَ لَ أَ  ), ( حَ نَ مَ  ), ( ىمسَٰ  ), ( ىقٰ سَ  ) gibi fiiller de Kurǿân-ı Kerîm’de örnekleri aslı 

mübtedâ haber olmayan iki mefǾûlüne müteǾaddî fiillerdir.523 
2.2.1.3.3. Üç mefǾûlüne müteǾaddîler  

MefǾûl bih sarîh alan fiillerin ikinci ve üçüncü mefǾûlleri, ( ََعِلم) fiilinin 

mefǾûlleri gibi aslı mübtedâ ve haberden oluşmaktadır.524 Üç mefǾûlüne müteǾaddî 

fiillerde üç mefǾûlden biriyle yetinmek mümkün değildir. En meşhurları, ( دَّثَّ حَ  ), 

( بـَّرَ خَ  ), ( رَ بَـ خْ أَ  ), ( بَّأَ نَـ  ), ( أَ بَ نْـ أَ  ), ( ىرٰ أَ  ), ( مَ لَ عْ أَ  ) fiilleridir. 524F

525 

 gibi iki mefǾûle müteǾaddî fiiller, taǾdiye hemzesi getirilerek (رَ أٰ ى) ve (عَ لِ مَ )

( فْـَعلَ أَ  ) sîġasına veya Ǿaynel-fiili şeddelenmek suretiyle (فعَّل) sîgasına sokulursa, ( ,أعلم

معلِ  bildirdi, haber verdi manasında üç mefǾûlüne müteǾaddî olurlar.526 Ancak (أرى  

fiili (عرَ ف) ve رأَ ى fiili de ( َأَ بْ صَ ر) manasında olursa iki mefǾûl alır.527 Üç mefǾûle 

müteǾaddî olan bu fiillerin tamamına Kurǿân-ı Kerîm’de örnek tespit edilememiştir. 

Kurǿân-ı Kerîm’de örneği tespit edilememiş olanlar için Kurǿân dışından örnekler 

verilecektir. 

                                                 
523 Nusrettin Bolelli, Nahiv-Sarf ve Terimleri (İstanbul: by. 2006), 689. Kurǿân-ı Kerîm’deki aslı 

mübtedâ ve haber olmayan iki mefǾûle müteǾaddî fiiller için bk. Maĥmûd BeǾlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-
ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 93-97. 

524 el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 78; el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 43.  
525 Bk. İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 122; Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 304;  Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 41; el-

İşbîlî, el-Basîŧ, 449; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 148; Muĥammed ǾÎd, 
en-Naĥvu’l-muśaffâ, 636; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 629-632; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 30-
31; es-Suyûŧî, el-Eşbâh ve’n-neẓâǿir, 2: 170; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 6: 153/162; el-
Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 45; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 2: 355; Maĥmûd 
BeǾlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 98-99. 

526 el-İşbîlî, el-Basîŧ, 449-450; İbn ǾUsfûr, Şerĥu Cumeli’z-Zeccâcî, 304; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 559; 
Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 629. 

527 Seyyid Śâdık Ĥuseynî Şirâzî, Şerĥu’s-Suyûŧî tevđîĥâtun li’l-Behceti’l-marđiyyeti fi şerĥi 
Elfiyyeti’bni Mâlik (b.y.: Mektebetu Nûr Śabâĥ, 2008), 1: 203; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 2: 355. 
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 Hani Allah sana onları uykunda“ إِ ْذ يُر يكَ ـُهمُ  اللّٰهُ  يف َمَناِمكَ  قَليًال  َوَلْو أَ ٰريكَ ـُهمْ  َكثريًا َلَفِشْلُتمْ . -

az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz.” (el-Kehf 

18/36). Altını çizdiğimiz (ك), (هم) ve (قليال) kelimeleri  ِييُر ىرٰ أَ  -   fiilinin bir, iki ve 

üçüncü mefǾûlüdür. Aynı şekilde, 

Zeyd, ǾAmr’a Bişr’in cömert olduğunu bildirdi.”527F“ أَ عْ لَ مَ  زَ يْ ٌد عَ مْ رًا بِ شْ رًا كَ رِ ميً ا. -

528 

 ”.Zeyd’e kardeşinin başarılı olduğunu bildirdim“ أَ نْـ بَ أْ ُت زَ يْ ًدا أَ خَ اهُ  نَ اجِ ًحا. -

 Görevli, yolculara trenin geciktiğini haber“ أَ خْ بَـ رَ  الْ مُ وَ ظَّ ُف الْ مُ سَ افِ رِ ينَ  الْ قِ طَ ارَ  مُ تَ أَ خِّ رًا. -

verdi.” örneklerinde altı çizili kelimeler yukarıda zikrettiğimiz fiillerin birinci, ikinci 

ve üçüncü mefǾûlleridir. 

 (تُ ) Zeydin çalışkan olduğu bana bildirildi.” örneğinde ise“ نـُبِّْأُت زَ يْ ًدا نَ اجِ ًحا. -

nâib-i fâil, ( ادً يْ زَ  ) ikinci, ( احً اجِ نَ  ) üçüncü mefǾûldür. Birinci mefǾûl ise fâǾil 

hazfedildiğinde onun yerine nâǿib-i fâǾil olarak geçmiştir.  
2.2.1.4. MefǾûl bihin hazfi  

1. Bir mefǾûlüne müteǾaddî olan fiilin mefǾûl bihi, cümlede lafız ve mana 

cihetiyle kârîneler (işâretler) olduğunda hazfedilebilir. Örneğin,  

.َما َودََّعَك رَبَُّك َوَما قـَٰلى -  “Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.” (eđ-Đuĥâ 

93/3) âyetinde geçen (قـَٰلى) fiilinin mefǾûlü hazfedilmiştir. Takdîri ise  ََقٰالك şeklindedir. 

Aynı şekilde  ََّتْذِكَرًة ِلَمْن َخيْٰشىِإال. زَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرٰاَن لَِتْشٰقىأَنْـ َما    “(Ey Muhammed!) Biz, 

Kurǿân’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir 

öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.” (Ŧâhâ 20/2-3) âyetinde geçen (َخيْٰشى) fiilinin 

mefǾûlü, âyet sonları arasındaki seci kastıyla hazfedilmiştir. Takdîri ise ( َُخيْٰشاه) 

şeklindedir. 

                                                 
528 Şirâzî, Şerĥu’s-Suyûŧî, 201.  
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* İǾcâz dolayısıyla da mefǾûl bih hazfedilebilir. Örneğin,  َْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلواإِ ف...  

“Eğer yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız-...” (el-Baķara 2/24) 

âyetinde geçen (تـَْفَعُلوا) fiillerinin mefǾûlleri her ikisinde de iǾcâz olması için 

hazfedilmiştir. Âyetin öncesine bakılarak ( ِلهِ ثْ مِ  نْ ٍة مِ ورَ سُ اَن بِ يَ تْـ فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا اإلِ  ) şeklinde takdîr 

etmek mümkündür.529 

 * MaǾnevî bir işâret sebebiyle mefǾûl bih hazfedilir. Örneğin, ُه َألَ  َكَتبَ    نَا أَ ْغِلَنبَّ اللّٰ

ي.َوُرُسلِ   “Allah, şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz, diye yazmıştır.” (el-

Mucâdele 58/21) âyetinde geçen ( َّأَْغِلَنب) fiilinin mefǾûlü tahkîr ve küçümseme için 

zikredilmemiştir. Hazfedilen mefǾûlü, (أَْغِلَنبَّ َمْن َحادَّنَا) şeklinde takdîr edebiliriz.529F

530 

* İki mefǾûlüne müteǾaddî  َىْعطٰ أ  bâbı ve kardeşlerinde her iki mefǾûl 

zikredileceği gibi her ikisinin hazfedilmesi ya da sadece birisinin hazfedilmesi de 

mümkündür. Örneğin, 

َناكَ  اْلَكْوثـَرَ . -  ,Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.” (el-Kevŝer 108/1)“ إِ نَّا أَ ْعطَيـْ

 Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut“ َوَلَسْوَف يـُْعطِ يكَ  رَبَُّك فـَتَـْرٰضى. -

olacaksın.” (eđ-Đuĥâ 93/5), 

- .ْعٰطى َواتـَّٰقىأَ مَّا َمْن أَ فَ   “Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı 

gelmekten sakınır...” (el-Leyl 92/5) âyetlerine baktığımızda el-Kevŝer sûresinde iki 

mefǾûl bizzat zikredilmiştir. eđ-Đuhâ sûresinde bir, el-Leyl sûresinde ise iki mefǾûl 

hazfedilmiştir.531 

2. Fiilin başka bir mana taşıması ile hazif 

MefǾûl bih, bir karîne bulunmaksızın, sadece lazım fiil gibi amel eden bir 

fiille hazfedilebilir. Bu ise cer harfi olmaksızın müteǾaddi olan bir fiile cer harfi 

getirilerek yapılır. MüteǾaddî fiilin başka bir mana ifâde ederek lazım fiil gibi amel 

                                                 
529 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 564. 
530 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 564.  
531 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 565. 
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etmesine örnek olarak  ََفْضُتْم ِمْن َعرَفَاتٍ أَ َذا إِ ف...  “Arafat’tan ayrılıp akın ettiğinizde...” (el-

Baķara 2/198) âyetini verebiliriz. Âyette geçen ( اضَ فَ أَ  ) fiili, ( رَ ثّـ كَ  ) ve ( بَّ صَ  ) manasında 

müteǾaddî bir fiildir. Ancak âyette ( لَ حتََ رْ اِ  ) manasında kullanıldığı için lazım fiil gibi 

amel ettiğini 531F

532 görmekteyiz. 

2.2.1.5. MefǾûl Bihin Âmilinin Hazfi 

MefǾûl bihin âmilinin vucûben hazfedilmesi ya semâǾî (Araptan işitildiği 

haliyle) ya da kıyâsîdir (kurallıdır). SemâǾî olarak hazfine,  ِرًا َلُكمْ ا .نـْتَـُهوا َخيـْ  “Vaz geçin 

hakkınızda hayırlı olur.” (en-Nisâǿ 4/ 171) âyetini örnek olarak verebiliriz. Burada 

رًا)  kelimesi mefǾûl bihtir. Âmili kesreti istiǾmalden/çok kullanımdan dolayı (َخيـْ

hazfedilmiştir.532F

533 

Kıyâsî olarak mefǾûl bihin hazfi ise belirli nahvî üslûp ve bâblarda 

gerçekleşir. Bunlar da beş tanedir. 

2.2.1.5.1. Münâdâ 

Nidâ, kişinin başkasının kendisine yönelmesi için yaptığı çağrı veya bir şeye 

karşı onu uyarmasıdır. Nidâ mefǾûl bih’in kısımlarından bir tanesidir. Bu ise ( واعُ دْ أَ  ) 

veya ( يادِ نَ أُ  ) yerine kâim (geçen) nidâ harfinden sonra seslenilen ismin 

zikredilmesiyle olur.534 Kendisine seslenilen isme, münâdâ denir. Örneğin,  َوقَاُلوا يَا

!ْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسلنيَ إِ َصاِلُح اْئِتَنا ِمبَا تَِعُدنَا   “Ey Salih! Sen eğer (dediğin gibi) peygamberlerden 

isen, haydi bize tehdit ettiğin azabı getir!” dediler.” (el-AǾrâf 7/77) âyetinde geçen 

.lafzı nasb mahallinde damme üzere mebnî münâdâdır (َصاِلحُ ) 534F

535 

                                                 
532 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 565. 
533 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 566-567. 
534 Bk. es-Suyûŧî, HemǾuʾl-hevâmiǾ, 3: 32; CemâǾa, Şerĥu Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib, 125; el-ǿAnŧâkî, el-

Muĥîŧ, 2: 297; Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1293. 
535 Nahivciler münâdayı nasb eden âmil hususunda birkaç vecihle ihtilâf etmişlerdir. Sîbeveyhi ve 

nahivcilerin çoğu, münâdânın kesret-i istiǾmâlden ve nidâ harfinin delâlet ettiği hazfedilmiş takdîrî 
bir (أَْدُعو) veya (أُنَاِدي) lafzı ile nasb olduğu görüşündedir. Ebû ǾAlî ise nidâ harflerini isim fiiller 

olarak kabul etmektedir. Müsemmâlarını da (أَْدُعو) veya (أُنَاِدي) şeklinde takdîr eder. el-Muberred’e 
göre ise nidâ harfinin kendisi âmildir. Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: (dipnot 1) 1294. 
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Nidâ harfleri şunlardır: (آ), ( ايَ  ), ( ايَ أَ  ), ( ايَ هَ  ), ( يْ أَ  ) ,(آيْ ) ,( ةُ زَ مْ هلَْ أَ  ), ( اوَ  ).535F

536 

 Hemze sadece yakına nidâ için .(آ , أ) Hemze-i maksûre ve memdûde : آ •

kullanılır. Geriye kalan nidâ harfleri ise hakîkaten veya hükmen uzak olana nidâ için 

kullanılır. 536F

537 Mekân cihetiyle bize yakın olan biri, uyuma veya dalgınlığı nedeniyle 

bizden maǾnevî olarak uzak sayılır.  

 Yâ” harfi, yakın ve uzağa nidâ için kullanılır. Şayet karışıklık“ : يا •

olmayacaksa yani ölen kişi ardından söyleniyorsa nüdbe için de kullanılır.  

Kurǿân-ı Kerîm’e bakıldığında (يا) harfi kullanılarak yapılan nidâ türüyle çok 

sık karşılaşılaşılmaktadır. Örneğin;  َُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن رَبُِّكمْ تْ اءَ يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد ج.  “Ey insanlar! 

İşte size Rabbinizden bir öğüt geldi.” (Yûnus 10/57) âyetinde olduğu gibi. Ancak 

diğer nida harflerinin bulunduğu bir âyet tespit edilememiştir.  

2.2.1.5.1.1. Münâdâ Çeşitleri 

Münâdânın beş çeşidi vardır.  

1) Müfred Ǿalem: Burada müfredle kastedilen muzâf veya şibh-i muzâf 

olmamasıdır. Bu sebeple münâdânın bu çeşidi, müzekker ve müennes’in hakîkî 

müfred, tesniye ve cemǾilerini de içine almaktadır. Bu münâdâ, damme veya onun 

nâib-i üzere mebnidir ve mahallen mansûbtur.538 Örneğin, 

 Dediler ki: Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize“ قَاُلوا يَا ُهودُ  َما ِجْئتَـَنا بِبَـيـَِّنةٍ . -

getirmedin.” (Hûd 11/53 9), 

                                                 
536 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 32-36. el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 125; Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1293; 

Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 995; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 4: 1; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 298. 
537 Nûreddin ǾAbdurraĥmân CâmiǾ, Fevâǿidu’đ-đıyâiyye (İstanbul: y.y., 1989), 363.  
538 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1294; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 52-53; Yâķût, en-

Naĥvu’t-taǾlîmî, 996; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv,126; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 37-38; ez-
Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 147; CemâǾa, Şerĥu Kâfiyet’i-bni’l-Ĥâcib, 125; Ceylânî, Şerĥu’l-
Muġnî fi’n-naĥv, 67; İbn Hişam, Şerĥu Ķaṭri’n-nedâ, 191; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 128; el-
ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 299-301; el-Muberred, el-Muķteđab, 4: 204. 
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 Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl.” (Meryem 19/12)“ يَا َحيْٰىي ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوَّةٍ . -

âyetlerinde münâdâ birincisinde lafzen, ikincisinde ise takdîren damme üzere mebnî, 

mahallen mansûb olarak gelmiştir.539 

2) Nekre-i maksûde (kastedileni belli nekre): Nidâya muhatap olan nekredir. 

Hitâb ile meyledilen sadece odur, bu ise onu maǾrifeye yaklaştırır. Nidânın bu çeşidi 

de ne ile rafǾ oluyorsa onun üzere mebnîdir.540 Örneğin, 

 Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut“ َوقيلَ  يَا أَ ْرُض ابـَْلعِ ي َماَءكِ  َويَا َمسَاءُ  أَ ْقِلعِ ي. -

suyunu, denildi.” (Hûd 11/44) âyetinde يَا nidâ harfidir. Sükûn üzere mebnîdir.   َْرضُ أ  

ve  َُمسَاء isimleri ise damme üzere mebnî münâdâdır. Mahallen mansûbtur.541 

3) Nekre-i gayr-i maksûde: Belirli bir fert kastedilmeksizin genelleme ve 

kapalılığın devam ettiği nidâ türüdür. Nidânın bu kısmı dâimâ mansûbtur.542 

Örneğin,  ِيَا َحْسرًَة َعَلى اْلِعَباد!  “Yazık o kullara!” (Yâsîn 36/30) âyetinde geçen ( ًَحْسَرة) 

kelimesi mansûb nekre-i gayr-i maksûdedir. Yine etrafında hareketlilik hissedip 

yardım isteyen âmânın  ِدييَ ُخْذ بِ يا رجًال!  “Ey adam, elimi tut!”542F

543 sözü, bu kısma örnek 

olarak verilebilir.543F

544 

4) Muzâf münâdâ: Bu türde münâdâ, kendisinden sonrasına muzâf olur. 

Nekre-i gayr-i maksûdede olduğu gibi dâimâ mansûbtur.545 Örneğin, .ُقلْ  يَا أَ ْهَل اْلِكتَاب 

“De ki: Ey kitap ehli!” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/64), . ِيَا َمْعَشَر اجلِْنِّ  وَ اْإلِ ْنس “Ey cin ve insan 
                                                 
539 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1295-1296; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 996-997; el-Faķî, Teysîru’n-

naĥv,126. 
540 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1295-1296; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 997; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 53; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv,126; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 37; el-
ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 302. 

541 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1296; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 997. 
542 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1295-1296; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 998; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 53; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 127; Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 67; İbn 
YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 128; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 302-303; el-Muberred, el-Muķteđab, 4: 
202. 

543 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 37; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 189; Yâķût, en-Naĥvu’t-
taǾlîmî, 998. 

544 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 998; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 128. 
545 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1297; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 999; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 53; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 127; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 147; 
Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 66; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 189; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-
Mufaśśal, 1: 127; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 303; el-Muberred, el-Muķteđab, 4: 202. 
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topluluğu!” (el-ǿEnǾâm 6/130) âyetlerinde görüldüğü gibi altı çizili kelimeler izafetle 

gelmiş münâdâdır. 

5) Şibh-i muzâf münâdâ: Şibih muzâfla maksat, manayı tamamlamak için 

kendisine maǾmûlü olan bir şeyin bitişmesidir.546 Muzâf münâdâ ile arasındaki fark 

ise şibih muzâf’ın tenvîn kabul etmesidir.547 Münâdânın bu çeşidi de daima 

mansûbtur.548 . ٍرًا ِمْن َزْيد Ey Zeyt’ten daha hayırlı olan!”548F“ يا َخيـْ

549 

2.2.1.5.1.2. Mütekellim “yâ”sına muzâf münâdâ:550  

Münâdâ, mütekellim yâ’sına muzâf olduğunda yâ’nın durumu ile ilgili dört 

vecih vardır.551 

1) “Yâ” sâkin olarak kalır ve nasb alâmeti takdîr edilir. Örneğin, 

 Keşke bundan önce ölseydim de“ قَاَلتْ  يَا لَْيَتِين  ِمتُّ قـَْبَل ٰهَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيًّا. -

unutulup gitmiş olsaydım! dedi.” (Meryem 19/23) âyetinde geçen ( لَْيَتِين) kelimesinde 

“yâ” sâkin olarak gelmiştir. 

2) “Yâ” hazfedilir ve öncesindeki kesra ile yetinilir.552 Örneğin, 

 Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım!” (Meryem ِإذْ  قَاَل ِألَ بيهِ  يَا أَ َبتِ . -

19/43), 

 Nûh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin قَالَ  يَا قـَْومِ  إِ ينّ  َلُكمْ  نَذيرٌ  ُمبنيٌ . -

için apaçık bir uyarıcıyım.” (Nûĥ 71/2) âyetlerinde geçen ( ِأََبت) ve ( ِقـَْوم) kelimelerinde 

“yâ” hazfedilmiş ve öncesindeki kesra ile yetinilmiştir. 

                                                 
546 İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 189-190; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1000. 
547 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv,128; Hâdî Nehr, el-İtḳân, 4: 1298; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1000; 

Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 53.  
548 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 37; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 127; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 

303. 
549 Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 66; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 127. 
550 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1298; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1004; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 54-55; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧrin-nedâ, 192. İbn Hişam ise bunu 6 vecih 
olarak saymaktadır. Bk. İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 192. 

551 ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 158-159; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv,128; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 
311. 

552 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1004; İbn YaǾîş, Şerĥuʾl-Mufaśśal, 2: 11. 
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3) “Yâ” fetha olup münâdânın nasb alâmeti takdîrîdir. Yâ’ya münâsip 

hareke olan kesra, asıl iǾrab harfi olan fetha’nın ortaya çıkmasına mâni olmuştur. Bu 

sebeple münâdâ, iǾrâbını takdîrî alır.553 Örneğin, 

 De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden  ُقْل يَا ِعَبادِ يَ  الَّذينَ  أَ ْسرَُفوا َعٰلى أَنْـ ُفِسِهمْ . -

kullarım!” (ez-Zumer 39/53) âyetindeki  ِيَ ِعَباد  kelimesinde “yâ” fetha olup münâdânın 

nasb alâmeti takdîrîdir.554 

4) Kesra’yı fetha’ya, yâ’yı elif’e çevirmek câizdir.555 Örneğin, 

 Allah’ın yanında, işlediğim“ َأنْ  تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسرَ ٰتى َعٰلى َما فـَرَّْطتُ  يف َجْنبِ  اللّٰهِ . -

kusurlardan dolayı vay hâlime!” (ez-Zumer 39/56) âyetinde geçen (َحْسَرٰتى) lafzı 

mansûb münâdâdır. Nasb alâmeti ise öncesi fethalı, elife kalb olmuş ‘yâ’ üzerinde 

takdîrendir.556 

  :takılı bir isme nidâ (ال) .2.2.1.5.1.3

Başında taǾrîflik ifade eden el takısı (ال) taşıyan bir isme seslenmek 

istenildiğinde nidâ harfinden sonra ( اهَ يـُّ أَ  ), ( اهَ تُـ يـُّ أَ  ), ( اذَ هٰ يـُّ أَ  ) lafızları getirilir.557 Çünkü nidâ 

harfi de maǾrifelik ifâde ettiği için iki taǾrîflik alâmeti bir araya gelemez. Bu sebeple 

araya mübhem bir lafız getirilir. Örnek olarak ! ُيَا أَ يـَُّها النَّاس “Ey insanlar!” (el-Ĥucurât 

49/13) âyetini verebiliriz.558 Ancak burada bir istisna vardır. O da lafza-i celâle’dir. 

 şeklinde mübhem lafız getirmeksizin okunur. Ancak bu kurala aykırı ”يا اهللا“ lafzını اهللا

olduğu için kullanılmaz. Bunun yerine nidâ harfi hazfedilerek yerine Lafzatullah’ın 

sonuna dammeli mîm eklenir.559 Örneğin, . ُِقلِ  اللُّٰهمَّ  َماِلَك اْلُمْلك “De ki: Ey mülkün 

                                                 
553 İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 2: 11. 
554 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1298. 
555 İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 2: 11. 
556 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1003; Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1299. 
557 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1301; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1002; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 53; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 128; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 150; 
Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 70; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 2: 7-16; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 
2: 306-307. 

558 Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1301; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 307. 
559 Bk. Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 70-71; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 307. 
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sahibi olan Allah’ım!” (Âl-i Ǿİmrân 3/26) âyetinde  َّاللُّٰهم lafzında nidâ harfi 

hazfedilerek onun yerine Lafzatullah’ın sonuna dammeli mîm eklenmiştir.559F

560 

• Mübhem ve nekra olmayan bir isme nidâ edildiğinde, nidâ harfi (يَا) ise 

hazfedilmesi câizdir. 560F

561 Örneğin,  

.ْعِرْض َعْن ٰهَذاأَ يُوُسُف  -  “Ey Yûsuf! Sen bundan sakın kimseye bahsetme.” (Yûsuf 

12/29) âyetinde geçen münâdâ’nın ( ُيُوُسف) başındaki nidâ harfi hazfedilmiştir. Takdîri 

ise  ُيَا يُوُسف şeklindedir.561F

562 

• MuǾreb münâdânın tâbiǾsi, devamlı mansûbtur. Örnek olarak, 

 .Ey faydalı ilim talep eden, çalış!” cümlesi verilebilir“ يا طَ الِ ًبا العِ لْ َم النَّ افِ عَ  اِ جْ تَ هِ دْ !

• Mebnî olan münâdânın tâbiǾsi ise birkaç maddede özetlenebilir: 

1. TâbiǾ olan isim bedel olup (ال) takısından soyutlanmış, muzâf değilse 

damme üzere mebnî olması vâcibtir. Örnek: . ُ562 يا أُ سْ تَ اُذ سَ عْ دF

563 

2. TâbiǾ olan isim eğer (ال) takısından soyutlanmış muzâf ise, münâdânın 

mahalline tâbiǾ kılınarak mansûb olması vâcibtir.564 Örneğin, ! ْيا َزْيدُ  أَ خَ انَ ا اِ جْ تَ هِ د “Ey 

kardeşimiz Zeyd, Çalış!”,565 ! ٍيَا َزْيدُ  َصاِحَب َعْمر “Ey Amr’ın arkadaşı Zeyd!”565F

566 

cümlelerinde altı çizili kelimelerin mansûb olarak geldiği görülmektedir. 

3. TâbiǾ olan isim, muzâf olmaksızın (ال) takısı ile gelirse rafǾ ve nasb 

câizdir.567 Örneğin, . َيَا هِ نْ دُ  الْ مُ جْ تَ هِ دَ ةُ /الْ مُ جْ تَ هِ دَ ة Aynı şekilde tâbi olan isim muzâf olarak 

                                                 
560 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1002-1003; Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1301. 
561 Bk. ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 156; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv,129; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 

2: 15. 
562 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1001. 
563 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 129. 
564 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 129; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 2: 4.  
565 Bk. ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 150. 
566 Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 68; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 198. 
567 Bk. ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naḥv, 149; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 196. 
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.اَحلَسَن الَوْجهِ /يَا زَْيُد اَحلَسُن الَوْجهِ  ,takısı ile geldiğinde de rafǾ ve nasb câizdir.568 Örneğin (ال)  

cümlesini de iki şekilde okumak mümkündür.569 
يَا أَ يـَُّها اْلَمَألُ   ,nin tâbiǾsinin merfuǾ olması vâcibtir.570 Örneğin’(هذه) ve (أيّ )  •

.تـَْعبُـُرونَ  يَاأْ لِلرُّ  ُكْنُتمْ  نْ إِ  يَ يَاأْ رُ يف  فْـُتوِين أَ   “Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı 

bana yorumlayın” (Yûsuf 12/43) âyetinde geçen tâbiǾ, ( ُاْلَمَأل) kelimesi merfuǾdur. 

• Münâdâ mütekellim yâ’sına muzâf olan ( ابً أَ  ) ve ( امًّ أُ  ) kelimeleri olursa “yâ” 

harfinin hazfedilip yerine müenneslik tâsı (ت) getirmek mümkündür. “ ِيَا أََبت” 

örneğinde olduğu gibi.570F

571 

• Müfred, alem münâdâ, ( بنا ) veya ( بنةا ) kelimeleriyle sıfatlanıp peşinden 

başka bir alem kelime gelirse münâdâda iki vecih câizdir. 571F

572 

- Damme üzere mebnî olur: Örneğin,  َكَ وسِ رُ  دُ ِيف  دْ هِ تَ جْ اِ عليٍّ  يُد بنَ عِ يا س!  “Ey Said b. 

Ali, derslerine çalış!”, cümlesinde ( ُسعيد) mahallen mansûb damme üzere mebnî 

münâdâdır. ( بنا ) kelimesi ise ( ُسعيد) isminin sıfatı olduğu için mahalline atfedilerek 

mansûb kılınmıştır. 

- Fetha üzere mebnî olur: Örneğin,  ٍّكَ وسِ رُ  دُ ِيف  دْ هِ تَ جْ اِ يا سعيَد بَن علي!  “Ey Said b. 

Ali, derslerine çalış!” cümlesinde ( َسعيد) mahallen mansûb fetha üzere mebnî 

münâdâdır. ( بنا ) kelimesi ise ( َسعيد) isminin sıfatı olup mansûbtur. Nasb alâmeti ise 

fethadır. 

                                                 
568 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 129. 
569 İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 198. 
570 İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 199. 
571 Bu konuda daha geniş bilgi ve diğer okuma şekilleri için bk. İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 194; 

Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1005. 
572 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 1005-1006; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 53; Ceylânî, Şerĥu’l-

Muġnî fi’n-naĥv, 69; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 2: 4-5. 
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•  ( بنا ) veya ( بنةا ) kelimeleri iki alem arasında olmazsa münâdâ damme üzere 

mebnî olur. Örnek: !يَا زَْيُد اْبُن أِخي “Ey kardeşimin oğlu Zeyd!”572F

573 

2.2.1.5.1.4. Nidânın diğer türleri 

2.2.1.5.1.4.1. Terħîm  

Münâdânın sonunu tahfîf (kolaylık) olsun diye hazfetmeye terħîm denir.574 

Terħim yapılan isimler: 

1) Bir kelime, a) alemse, b) muzâf olmamışsa, c) üç harften fazla ise 

kendisinde terħîm yapılması mümkündür. Ancak cins isim olursa veya izâfette muzâf 

olursa ya da üç harf olursa terħim yapılamaz. Örneğin,  ُيَا َحاِرث!  kelimesinde  ُيَا َحار!  

şeklinde terħîm yapmak mümkündür. Fakat  يَا َزْيدُ  اللّٰه!يَا َعْبَد  فَاِرُس!يَا!  örneklerinde 

sayılan şartları taşımadıkları için terħim yapmak mümkün değildir. 574F

575 

2) Kendisine kapalı “ta” (ة) bitişen kelimelerde veya maǾrife kelimelerde 

mutlak olarak terhîm yapmak mümkündür. Alem olması ve üç harften fazla olması 

da şart değildir.576 Örnek:  َثـَُبةُ  -  ةُ مَ اطِ ف kelimelerinde   مَ اطِ فَ يا! ,  şeklinde terħîm !ُثبَ يا  

yapabiliriz. 576F

577 

• Terħîm bir harf hazfederek  َرُ فَ عْ يا ج!  isminde ( !فُ عْ يا جَ  ) şeklinde veya iki harf 

hazfederek  ُانُ مَ ثْ ع  isminde ( مُ ثْ يا عُ  ) şeklinde yapılabilir. 577F

578  

• Terħîm yapılan isim, müfred münâdâ konumunda damme üzere mebnîdir. 

Mahallen ise mefǾûl bih konumunda mansûb’tur. Terħîm yapılınca son harfin 

                                                 
573 Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 69. 
574 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 131; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 56;  es-Suyûŧî, 

HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 76; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 168; Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 
73. 

575 Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 74-75; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 131; es-Suyûŧî, HemǾu’l-
hevâmiǾ, 3: 79-81; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 200. 

576 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 131; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 79; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 
168; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 200. 

577 İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 200; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 131. 
578 ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 171. 
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harekesi ne ise o şekilde okunur veyahut kelimenin hakîkî son harfiymiş gibi okumak 

da mümkündür.579 

• Terħîm yapılacak kelimenin, muzâf olmuş münâdâ, müsteġâŝe, mendûb ve 

cümle olmaması şart koşulmuştur.580 
2.2.1.5.1.4.2. Mendûb 

Nidânın bir çeşidi olan nudbe sözlükte: “Kendisine birinin ağladığı ölü veya 

ölen bir kimsenin iyilikleri, güzellikleri sayılarak ağlamak (ağıt yakmak)” manasında 

kullanılmaktadır.581  

Bir terim olarak nudbe ise “(يَا) ve (َوا) harfleri582 ile varlığı ve yokluğu 

sebebiyle acı duyulan şeye yapılan nidâdır.” Yâni belâ ve musibet gibi istenmeyen 

bir şeyin varlığından veya sevilen bir şeyin yokluğundan duyulan acıyı ifâde eder.583 

Nudbe türü nidâda münâdâ için mendûb ismi kullanılır. Mendûbta, nüdbeye işaret 

eden (يَا) ve (َوا) harflerinin hazfi ise câiz görülmemiştir.583F

584 

İǾrab cihetiyle mendûbun hükmü, münâdanın hükmü gibidir. Zamir ve ism-i 

işaret, münâdâ olmadığı gibi ism-i mendûb da olmazlar.585 Mendûb’a örnek olarak,  َاو 

َضارِبًا َعْمرًا!  اوَ  َزْيُد!  “Vah Zeyd! Vah Amr’a vuran!.” cümlelerini verebiliriz. İsteğe bağlı 

olmakla birlikte şayet ismin sonunda vakfedilecekse (durulacaksa) sonuna zâid bir 

“elif” (ا) ve elif’ten sonra da “he” (ه) getirilebilir. !وَ ا َعْمرَ اه Ya da yukarıdaki 

örneklerde olduğu gibi her ikisi de hazfedilir. 585F

586 

 

 

 

                                                 
579 Bk. Tâcuddîn el-İsferâǿînî, el-Lubâb fi Ǿilmi’l-iǾrâb, thk: Şefķî el-MaǾarrî (Lübnân: y.y. 1996), 94-

95; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 168-169; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 20. 
580 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 76-79; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 168. 
581 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 66; Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî fi’n-naĥv, 75; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 

133. 
582 İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 2: 13. 
583 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 66; ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 174; Ceylânî, Şerĥu’l-Muġnî 

fi’n-naĥv, 75; İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧrin-nedâ, 206. 
584 Bk. el-Muberred, el-Muķteđab, 4: 268. 
585 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 58; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 66. 
586 ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 176. 
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2.2.1.5.1.4.3. İstiġâŝe 

İstiġâŝe bir musibeti defetmek veya hoş karşılanmayan bir şeyden kurtulmak 

için belirli bir kişiye yöneltilen yardım talebidir.587 İstiġâŝe için dört unsur 

gereklidir:588 

تغاثةسداة االأ - : İstiġâŝe edatı, nidâ harfi olan (يا)’dır. Başka harf kullanılmaz ve 

“yâ”nın hazfi de câiz değildir.588F

589 

ثياملستغ - : Müsteġîŝ, yardım amacıyla seslenen kişidir.  

 (لَ ) Müsteġâŝ bih, yardım amacıyla çağırılan kişidir. Fethalı bir :املستغاث به -

lâm ile mecrûr münâda’dır.590 Buradaki “lam”, müsteġâŝ bih ve leh’i birbirinden 

ayırmak için fethalı olarak gelir. İbn Cinnî, bu harfin -nidâ’da fiil manası olduğu 

için- nidâya müteǾallık olduğunu belirtirken, Sîbeveyhi ve İbn ǾUśfûr bu lam’ın gizli 

bir fiille müteǾallık (alakalı) olabileceği görüşündedir. Ebû Ĥayyân ise buradaki 

lam’ın zâid olduğu görüşündedir.591 
-  .Müsteġâŝ leh, kendisi için yardım çağrısında bulunulan şeydir لهاملستغاث  

Kesralı bir ( ِل) lâm ile mecrûr isimdir.591F

592  

• İstiġâŝenin geliş şekilleri:  

Müsteġâŝ bih, mana cihetiyle mefǾûl bih olması sebebiyle başındaki harf-i 

cerle beraber mahallen mansûbtur.593 

1) İstiġâŝede üç unsur da cümlede bulunur. Örneğin, !يا لَ عمر لِ لُمْسِلِمَني “Ey 

Ömer! Müslümanlara yardım et!” cümlesinde istiġâŝe edatı; nidâ harfi olan (يا), 

müsteġâŝ bih; fethalı ( َل) lâm ile mecrûr münâda (َلعمر), müsteġâŝ leh ise kendisi 

kesralı ( ِل) lâm ile mecrûr isimdir ( نيَ مِ لِ سْ للمُ  ). 

                                                 
587 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 132; Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1317; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 71; İbn 

Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 204. 
588 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 132; Hâdî Nehr, el-İtķân, 4: 1317.  
589 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 59.  
590 ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 166; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 59. 
591 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 72. 
592 ez-Zeccâcî, el-Cumel fi’n-naĥv, 166; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 59. 
593 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 60.  
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2) Müsteġâŝ bih’ten lâm hazfedilip sonuna elif eklenerek gelebilir.594 

Örnek, ! ِيَا عَ الِ ماً  لِ لْ جَ اهِ ل “Ey âlim! Cahile yardım et!” 

3) Müsteġâŝ bih’in lâm’ı, yerine bir şey getirilmeksizin hazfedilir. Bu 

durumda müsteġâŝ bih münâdanın hükmü gibi olur. Örnek,  وٍ يَا زَْيُد لَِعْمر!  “Ey Zeyd! 

Amr’a yardım et! ”594F

595 

2.2.1.5.2. Taĥźîr 

Taĥźîr, zemmedilen bir işten uzak durması ve kaçınması için muhâtabı 

uyarmaktır.596 Tahzîrde üç şeye ihtiyaç duyulur. 

 .Muĥaźźir: uyarıyı yapan kişi احملذِّر -

 .Muĥaźźer: uyarılan kişi احملذَّر -

نهاحملذَّر مِ  -  Muĥaźźer minh: kendisinden sakınılan, tenbih yapılmasına ihtiyaç 

duyulan çirkin şey. 

• Taĥźîrin geliş şekilleri aşağıdaki şekildedir:597  

1) Muĥaźźer minh tek başına zikredilerek yapılır.598 Örneğin,  ِه فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللّٰ

َها. ِه َوُسْقيـٰ  Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: Allah’ın devesinden ve onun“ نَاَقَة اللّٰ

su içme hakkından sakının.” (eş-Şems 91/13)599 âyetinde geçen ( َنَاقَة) kelimesi, 

muzâf’ı hazfedilmiş ve taĥźîr yapılarak nasb edilmiştir. Takdîri ise  َوا رُ ذَ احْ وَ  اهَ رَ قْ عَ  وارُ ذ

ااهَ يَ قْ سُ   şeklindedir. 

                                                 
594 İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 205. 
595 İbn Hişam, Şerĥu Ķaŧri’n-nedâ, 205-206. 
596 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 137; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 61; Yâķût, en-

Naĥvu’t-taǾlîmî, 988; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 101; Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-
durûs, 3: 16; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 143. 

597 es-Suyûṭî, HemǾuʾl-hevâmiǾ, 3: 23-27; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 16; el-Faķî, Teysîru’n-
naĥv, 136. 

598 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 137; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 62; Yâķût, en-
Naĥvu’t-taǾlîmî, 988; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 103. 

599 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 290. 
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2) Muĥaźźer minh tekrar edilerek yapılır.600 Örneğin,  ِّاقَ فَ اَق النـِّ فَ النـ  “Nifâktan 

sakın! Nifâktan sakın!” cümlesinde tekrarla taĥźîr gerçekleştirilmiştir. Burada birinci 

nifâk kelimesi maĥźûf bir fiille vucûben mansûbtur. İkincisi ise lafzî teǿkîd’tir. 

3) Muĥaźźer minh üzerine misli atfedilerek yapılır.601 Örnek,  ِّاءَ يَ الرِّ وَ اَق فَ النـ!  

“Nifâk ve riyâdan sakın!” 

4) Muĥaźźer’e dönen ‘muhâtab kâfı’na muzâf olmuş zâhir isim olarak gelir. 

Örneğin, birisini, yıkılmak üzere olan duvara karşı uyarmak için söylediğin,  ََسكَ أْ ر  

sözü gibidir. Takdiri ise !أَْبِعْد رَْأَسَك “Başını sakın!” şeklindedir. 601F

602  

5) Muĥaźźer’e dönen bir ‘muhâtab kâfı’na muzâf olmuş zâhir isim olarak 

gelirken muĥaźźer minh’te kendisine atfedilmiş halde gelir. Örneğin,  ََسَك َواجلَِْدارَ أْ ر!  

cümlesinin aslı  !ْحَذْر اجلَِْداَر!اِ أَْبِعْد رَْأَسَك  “Duvardan uzaklaş! Başını sakın! şeklindedir. 602F

603 

.muhâtab zamîri ile yapılan taĥźîr (إياك) (6 603F

604  

a) Müfred olarak gelir. Örneğin, ! َإِ يَّ اكَ  النـِّ فَ اق “Nifâktan sakın!” cümlesinde 

geçen (إياك)605 vucûben hazfedilmiş bir fiil için mefǾûl bih olarak mahallen mansûb 

fetha üzere mebnî munfasıl bir zamîrdir. Takdîri ise  ِْحَذرْ ا  şeklindedir. 

                                                 
600 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 137; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 62; Yâķût, en-

Naĥvu’t-taǾlîmî, 998; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 103; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl 
bih, 143. 

601 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 137; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 62; el-Ħaŧîb ve 
Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 104; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 147. 

602 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 998. 
603 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 990. 
604 el-Faķî, Teysîru’n-naḥv, 137; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 991; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-

ǾArabiyyeti, 3: 101-103; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 16. Nahivciler   َِإيَّاك ile yapılan igrâda 

 nin hazfedilmiş fiilden bedel olarak geldiğini belirtmektedirler. Bk. Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl’ِإيَّاكَ 
bih, 145-146. 

 ’kâf’, ‘he‘ (إياي ,إياه ,إياك) lafzına bitişen (إيا) hususunda farklı görüşler söz konusudur. Bazıları (إياك) 605

ve ‘ye’ harflerinin mansûb zamîr olduğunu söylüyor. Bir kısım nahivci ise (إياك)’nin tamamı 

zamirdir, demektedir. Diğer bir kısım ise (إيا) zamîrdir ona bitişen (ك) ise hitâb harfidir, 
demektedir.  



 

109 
 

b) Zamîrin tekrarıyla gelir. Örneğin,  اقَ فَ النـِّ  إِيَّاكَ إيَّاَك!  “Nifâktan sakın sakın!” 

cümlesinde, birinci إياك vucûben hazfedilmiş bir fiil ile mefǾûl bih konumunda 

mahallen mansûbtur. İkinci إياك ise lafzî teǿkîd olarak gelmiştir. 

c) Vâv (و) atıf harfi ile zamîre atfedilerek gelir. Örnek,  َِكِذبَ الْ وَ  مْ اكُ يَّ إ!  

“Yalandan sakının!” 

d) Zamîrden sonra (من) harf-i cerri ile mücerred bir isim olarak gelir. Örnek, 

!من الِفْسقِ إياك   “Fâsıklıktan sakın!” 

2.2.1.5.3. İġrâ 

İġrâ, muhâtabı, övülen veya kendisi için faydalı bir işi yapmaya teşvik 

etmektir.606 İġrâ için üç şey gereklidir: 

 .Muġrî: teşvik eden  يْغرِ مُ  -

ىُمْغرٰ  -  Muġrâ: teşvik edilen. 

ىُمْغرٰ  به -  Muġrâ bih: yapılması teşvik edilen iş. 

• Muġrâ bih tekrarlandığında veya üzerine atıf yapıldığında âmilin 

hazfedilmesi gerekir. İġrâ’nın geliş şekilleri aşağıdaki gibidir:607 

1) Müfred olarak gelir:608 Örneğin, . ِه  ِكَتابًا ُمَؤجًَّال  َوَما  َكاَن لِنَـْفٍس أَ ْن َمتُوَت إِ الَّ بِ إِ ْذِن اللّٰ

“Ve hiçbir kimse için Allah Teâlâ’nın izni olmadıkça ölmek yoktur.” (ǿÂl-i Ǿİmrân 

3/145) âyetinde geçen ( ِكَتابًا ُمَؤجًَّال) kelimesi, iġrâ makamında mendûb olarak gelmiştir. 

!ِمُنوا بِالَقَدرِ آوَ  !ْلَزُموااِ   manasındadır.609 Yine,  َتـَُفْز باجلَنَّةِ  الصِّْدق.  “Doğru ol, cenneti kazanırsın.” 

                                                 
606 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 63; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 993; el-Ħaŧîb ve 

Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 99; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 17; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 
138; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 143. 

607 es-Suyûŧî, HemǾuʾl-hevâmiǾ, 3: 27-28; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 138. 
608 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 138; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 63; Yâķût, en-

Naĥvu’t-taǾlîmî, 993.  
609 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 290. 
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cümlesinde muġrâ bih olan ( َالصِّْدق) kelimesi, hazfi câiz olan takdîri ( ْلَزمْ اِ  ) fiili ile 

mansûb’tur.609F

610 

2) Muġrâ bih atıf harfi olmaksızın tekrar edilen bir isim olur.611 Örneğin, 

...أخاك  (أخاك) Kardeşine sahip çık, kardeşine sahip çık...!” cümlesinde geçen“ أخاك 

kelimesi, vucûben gizli bir fiil ( ْلَزمْ اِ  ) ile mansûb’tur. 611F

612 

3) Muġrâ bih üzerine bir isim atfedilerek gelir:613 Örneğin, والِربَّ  أخاك!...  

“Kardeşine dikkat et, iyilik yap...! cümlesinde geçen ( َّوالِرب) kelimesi, muġrâ bih (أخاك) 

üzerine bir isim atfedilerek gelmiştir.613F

614 

2.2.1.5.4. İştiġâl  

MefǾûl bih ögesinin söz konusu edildiği yerlerden biri de iştiġâl olgusudur. 

İştiġâl şöyle gerçekleşir: Önce bir isim zikredilir, sonra bu ismin âmili olması 

gereken fiil veya şibh-i fiil zikredilir. Devamında fiille beraber isme dönen bir zamîr 

veya bu zamîre muzâf olan isim zikredilir. Bu durumda fiil, kendisinden sonra gelen 

zamîrle veya zamîre muzâf olan isimle meşgul olup onu nasb ederken, kendisinden 

önce zikredilen ve mefǾûl olan ismi etkileyemez. Bu duruma ‘iştiġâl’ denir.”615 Başta 

zikredilen isim de mahzûf bir fiilin mefǾûlü olarak mansûbtur.  
İştiġâl için gerekli unsurlar:616 

 Meşġûl: mukaddem (öne geçirilmiş) isimden sonra gelen fiil veya َمْشُغولٌ  -

şibh-i fiil, 

  ,Meşġûl bih: fiilin meşġûl olduğu zamîr َمْشُغولٌ  به -

                                                 
610 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 99. 
611 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 138; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 63; Yâķût, en-

Naĥvu’t-taǾlîmî, 993.  
612 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 100. 
613 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 138; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 63; Yâķût, en-

Naĥvu’t-taǾlîmî, 993.  
614 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 100. 
615 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 518; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 613; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 140; Ahmet 

Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 63-64; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 20. 
616 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 519; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 140. 
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 Meşġûl Ǿanh: cümlenin başında gelip mahzûf bir fiilin kendisinde َمْشُغولٌ  عنه -

amel ettiği isimdir. Örneğin, 
 (اْألَنـَْعامَ ) Hayvanları da yarattı.” (en-Naĥl 16/5). Bu örnekte geçen“ وَ اْألَ نْـ َعامَ  َخَلَقَها.

kelimesi meşġûl Ǿanh, (َخَلق) fiili meşġûl, (َها) zamîri ise meşġûl bih’tir. Cümledeki fiil 

zamîrle meşġûl olduğu için ( َاْألَ نْـ َعام) kelimesi takdîri bir fiille ( ََخَلق اْألَنـَْعام) mansûb 

olmuştur.617 

Meşġûl Ǿanh olan ismin iǾrâbı:  

1) RafǾın vâcib olduğu yerler: 

Meşġûl Ǿanh’tan sonra kendisi yalnızca ismin başına dâhil olan ‘(إذا)’i 

fücâiyye’ veya ‘lâm-ı ibtidâ’ gibi edatlardan biri gelirse rafǾ vâcibtir. 618 Örneğin, 
!هُ دُ اهِ شَ أُ  صَِّديقُ ا الذَ إِ ُت فَ جْ رَ خَ   “Dışarı çıktım. Bir de baktım, arkadaşı gördüm!” cümlesinde 

geçen (إذا)’i fücâiyye’den sonra gelen ( صَِّديقُ ال ) kelimesi merfûǾdur.  ُِإينِّ لَلُمَعلُِّم َأْحَرتُِمه.  

“Ben, öğretmene hürmet ederim.” cümlesinde ise ( ُمَعلِّمُ اَلْ  ) kelimesinin başına lâm-ı 

ibtidâ gelmiştir. Lâm-ı ibtidâ ise mefǾûlün başına gelmez. 618F

619 

Aynı şekilde cümlede sadârat hakkı (öne geçme hakkı) olan -istifhâm, şart, 

mâ’yı nâfiye ve mâ’yı teǾaccübiyye, Ǿarz, taĥđîđ- edatları, isimle fiil arasına 

girdiğinde veya isim, vâv-ı hâliyeden sonra geldiğinde rafǾ, vacîb’tir.620 Örneğin, 
 ”!Cömertle karşılaştığında ona ikrâm et“ الكَ رِ ميُ  إِ نْ  لَ قِ يَتهُ  فَ أَ كْ رِ ْمهُ .

 ”!Sadaka-i câriye infâk etsene“ الصَ دَ قَ ةُ  اجلَْ ارِ يَ ُة أَ ٰال  تُـ نْ فِ ُقهَ ا!

 ”!Hayır yapsana“ اخلَ يْـ رُ  هَ الَّ  فَـ عَ لْ َتهُ !

 ”?Saîd’e ikrâm ettin mi“ سَ عِ يدٌ  هَ لْ  أَ كْ رَ مْ َتهُ !

                                                 
617 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 140. 
618 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 140. 
619 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 520; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 22; Yâķût, rafǾı vacib olan kısmı 

mukaddem isim başlığı altında zikretmektedir. Bk. Yaķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 618; 
620 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 521; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 618-619; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 140; el-

Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 23. 
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 Güzel ahlak, kalbime ne sevimlidir!” cümlelerinde“ اخلُ لُ قُ  احلَْ سَ ُن مَ ا أَ حَ بَّ هُ  إِ ٰىل  قَـ لْ ِيب !

altı çizili baştaki isim mübtedâ, sonraki taaccub cümlesi ise haberdir. Baştaki ismin 

mansûb olmama sebebi ise zikredilen edatlar (sadârat hakkı olanlar) kendinden 

sonraki âmilin, kendisinden öncesine amel etmekten alıkoymasıdır. 
2) Nasb’ın vacîb olduğu yerler: 

Meşġûl ʿanh olan isim, fiile has olan -hemze-i istifhâm, هل, Ǿarz ( َال أَ  ), taĥđîđ 

( الَّ هَ  ) , şart- edatlardan sonra geldiğinde nasb vâciptir.621 Örneğin, 

 ”?Saîd’e ikrâm ettin mi“ هَ لْ  سَ عِ يًدا أَ كْ رَ مْ َتهُ !

 ”!Cömertle karşılaştığında ona ikrâm et“ إِ نِ  الْ كَ رِ ميَ  لَ قِ يَتهُ  فَ أَ كْ رِ ْمهُ !

 ”!Sadaka-i câriye infâk etsene“ أَ ٰال  صَ دَ قَ ةً  جَ ارِ يَ ًة تُـ نْ فِ ُقهَ ا!

 ,Hayır yapsana!” cümlelerinde mansûb isimlerin önüne geçen“ هَ الَّ  خَ يْـ رًا فَـ عَ لْ َتهُ !

fiillere has olan edatlardan sonra gelen ismi nasb eden bir fiil takdîr etmek vacîbtir. 
3) Nasb ve rafǾ câiz olmakla birlikte nasb’ın tercih edildiği yerler:622 

a) Meşġûl ʿanh olan isimden sonra talep -emir, nehiy, duâ- geldiğinde:623  
Örneğin, . ُاجلَ ارُ  أَ ْكرِْمهُ  - اجلَ ارَ  َأْكرِْمه “Komşuya ikram et!” 

b) Meşġûl Ǿanh, hemze-i istifhâmdan sonra geldiğinde:  

Örneğin, . ُأَ َبَشرًا ِمنَّا َواِحًدا نـَتَِّبُعه “İçimizden bir insana mı uyacağız?” (el-Ķamer 

54/24).  

c) İsim, mansûb cevap olarak geldiğinde:  

Örneğin,  َهُ تُ مْ رَ كْ يُم أَ تِ يَ لْ ا. ُتهُ مْ رَ كْ أَ  /  يمَ تِ يَ لْ اَ   ؟تَ مْ رَ كْ أَ  َمنْ    “Kime ikram ettin? -Yetime ikram 

ettim.” 

d) Meşġûl Ǿanh, mücerred (حيث)’den sonra geldiğinde:  

                                                 
621 Hâdî Nehr, el-İtkân, 2: 521; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 618-619; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 140; 

Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 67-68; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 21. 
622 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 21-22. 
623 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 620-621; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 141; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 69.  
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Örneğin, . ُاِ ْجِلْس حَ يْ ثُ  الْ عَ املَِ  أَ جْ لَ سْ َتهُ  - اِ ْجِلْس حَ يْ ثُ  الْ عَ املُِ  أَ جْ لَ سْ َته “Alimi oturttuğun yere 

otur.” 

 e) Meşġûl Ǿanh olan ismin öncesindeki fiil cümlesine atıf harfiyle 

bağlandığında nasb tercih edilir. Örneğin,  ِنـَْعامَ َخِصيٌم ُمِبٌني َواْأل َذا ُهَو إِ ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة فَ َخَلَق اْإل  

 ,İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı. Böyle iken bakarsın ki o“ َخَلَقَها َلُكْم.

Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları, onları da sizin için yarattı.” (en-Naĥl 

16/4-5) âyetinde geçen ( نـَْعامَ األَ  ) kelimesi öncesindeki fiil cümlesine ( ْنَساَن ِمْن نُْطَفةٍ َخَلَق اْإلِ  ) 

atıf harfiyle bağlanmıştır. Bu sebeple ( نـَْعامَ اْألَ  ) kelimesinde iki vecih münasip olup nasb 

tercih edilmiştir.623F

624 

2.2.1.5.5. İħtiśâś 

İħtiśâśa konu olan isme muħtaś isim denir. Muhtas isim, mübtedâ625 ve haber 

arasında iǾtiraziyye olarak gelen, vucûben hazfedilmiş  َُّأُخص, ْعِين أَ   takdîrleri ile mefǾûl 

bih mahallinde mansûb olan zahir, maǾrife isimdir.626 İħtiśâśtan maksat, zamîrle 

kastedilen şeyi daha fazla beyân etmek ve sınırlandırmak; (  -َذا أَْدنَاهُ هٰ  ىاْلُمَوقِِّعَني َعلٰ - َحنْنُ 

.َنْشَهُد ِبَكَذا  “Biz -aşağıda imzası olanlar- buna şahidiz.”), tevazu; (  َفِقٌري ِإٰىل  -أَيـَُّها اْلَعْبدُ - اأَنَ 

.ِه تـََعاٰىل َرْمحَِة اللّٰ   “Ben -ey kul- Allah TeǾâlâ’nın rahmetine muhtacım.”) ya da övgü; ( - َحنْنُ 

.نـَْبِين الَوَطنَ  -الشََّبابَ   “Biz -gençler- vatanı inşa ediyoruz.”) olabilir. 626F

627  

Kendisiyle taħśîś yapılan (muħtaś) ismin cümlede geliş şekilleri:628 

- MaǾrife olabilir. Örnek,  اْألُمَّةِ  ِعَمادُ  -الشََّبابَ -َحنُْن.  “Biz -gençler- ümmetin 

dayanağı, temeliyiz.” 

                                                 
624 Bk. el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 141. 
625 Mübtedâ, mütekellim veya muhâtab zamîri olmalıdır.  
626 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 985. 
627 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 70; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 985; Hâdî Nehr, el-

İtķân, 4: 1327; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 29-32; 106; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 18. 
628 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 135-136; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 71. el-

Ġalâyeynî ve Yâķût, az da olsa alem olarak da geldiğini belirtmektedir. Bk. el-Ġalâyeynî, 
CâmiǾu’d-durûs, 3: 18-20; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 987-988; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 142. 
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 - MaǾrife bir isme muzâf olabilir. Örnek, . ِرثُ و  نُ َال  -َمَعاِشَر األَنِْبَياءِ - َحنْنُ   “Biz 

(peygamberler topluluğu) mîras bırakmayız.”  

- MerfûǾ zâhir bir isimle birlikte ( يُّ أَ  ) ve ( ةُ يَّ أَ  ) lafızları ile iħtiśaś yapılabilir. 

Örnek,  ِةِ مَّ اْألُ  ادُ مَ ع. ابُ بَ الشَّ  -  نُ حنَْ  -أَيـَُّها    

2.2.2. MefǾûl Mutlak 

MefǾûl mutlak, “cümlenin manası tam olduktan sonra zikredilen, âmilini 

teǿkîd, âmilin çeşidini veya sayısını beyan vazifesi gören mansûb 

masdardır/isimdir.”629 şeklinde ifade edilmektedir. 

 MefǾûl mutlak diğer mefǾûllerde olduğu gibi harf-i cerle kayıtlanmadığı 

(harf-i cerle birlikte kullanılmadığı) için hakikî mefǾûl olarak görülmüştür. Bu 

sebeple mefǾûllerin bu türü nahivciler tarafından mutlak mefǾûl diye 

isimlendirilmektedir.630 

Nahivcilerden İbn Mâlik, mefǾûl mutlakın taǾrîfini yaparken şöyle demiştir: 

“( لِ عْ الفِ  وَيلِ لُ دْ مَ  نْ اِن مِ مَ ى الزَّ وَ ا سِ ُم مَ سْ اِ  رُ دَ صْ مَ لْ اَ  ) Örnek: {أَِمَن} من {أَْمٍن}   Masdar, fiilin işâret 

ettiği iki şeyden zaman dışındakine delâlet eden isimdir. Tıpkı {أَِمَن} fiilinden {أَْمٍن} 

masdarında olduğu gibi.”630F

631 

İbn ǾAķîl ise masdar’ın taǾrîfiyle alakalı şunları söylemektedir: “Fiil iki şeye 

delâlet eder, hades (oluş/eylem) ve zaman. Örneğin, (قام mâzî fiili) geçmiş zamanda 

ayağa kalkmaya, (يقوم muzâri fiili) şu an veya gelecek zamanda ayakta olmaya, ( ُْقم 

emir fiili) ise gelecek zamandaki ayağa kalma eyleminin talebine işâret etmektedir. 

 kıyam” kelimesi -fiilin işâret ettiği iki şeyden biri olan- hades (oluş)“ (الِقَيامُ )

                                                 
629 Bk. Semîra Ĥaydâ, Muĥâđarât fîn’naĥvi’l-ǾArabiyyi el-mefâǾîlu’l-ħamsetu (Maġrîb: y.y. 2010), 

28; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîlǾalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 169; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 660; el-
Fâkihî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 214; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 45; ǿAĥmed el-Ĥâşimî, el-ĶavâǾidu’l-
esâsiyyetu, 197; el-Cârim - Emîn, en-Naĥvu’l-vâđiĥ, 1: 238; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-
luġati’l-ǾArabiyye, 108; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 207; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 347. 

630 Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 92; Ĥaydâ, Muĥâđarât fîn’naĥvi’l-ǾArabiyyi, 27; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni 
ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 169; Yâķût, en-Naĥvu’t-ŧaǾlîmî, 660; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 186; 
er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 346; es-Suyûŧî, HemǾu’-hevâmiǾ, 3: 94; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-
tekmîl, 7: 130. 

631 Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n- naĥvi’l- ǾArabiyyi, 27-28; CemâǾa, Şerĥu Kâfiyeti’bni’l-Ĥâcib, 120. 
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bildirmektedir ve masdardır. İbn Mâlik’in yapmış olduğu tanımda kastettiği şey de 

tam olarak budur. İbn Mâlik, masdar’ın hades ismi olup, fiilin iki medlûlünden biri 

olduğunu söylemek istemiştir.”632 

İbnu’l-Ĥâcib de mefǾûl mutlakı “ ُُهَو َما فـََعَلُه فَاِعُل ِفْعٍل َمْذُكوٍر ِمبَْعَناه: O, fiilin fâǾilinin 

yaptığı işin ismidir.”633 şeklinde bir tanımla ifade etmektedir. Burada “fiilin fâǾilinin 

yaptığı iş” ile kastedilen, fâǾilin fiil üzerinde herhangi bir etki göstermesi değildir. 

Bilakis fiilin fâǾil ile meydana gelmesi kastedilmektedir. Örneğin, َماَت َمْوتًا “Öldü.” 

dediğimizde ölen kişinin (fâǾil), ölme fiili üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Lakin 

ölme işi kendisi ile kâim/gerçekleşmektedir. Eylemi kendi üzerinde kabul etmesi 

sebebiyle hükmî olarak fiil sayılmıştır. Bu sebeple mefǾûl mutlak olarak mansûb 

olmuştur.633F

634  

2.2.2.1. Masdarların kısımları: 

Masdarlar, kendisiyle ulaşılmak istenen maksat ve içeriğine göre nahivciler 

tarafından birçok kısma ayrılmıştır. Biz ise aşağıda masdarları iki kısma ayırarak 

inceleyeceğiz. 

1) Mutasarrıf olan ve mutasarrıf olmayan masdarlar: 

a. Mutasarrıf olan masdarlar: Mutasarrıf masdarlar ya masdar olarak yani 

mefǾûl mutlak olarak mansûb olurlar veyahut farklı bir konumda gelirler. Şöyle ki, 

belirli bir cümle içerisinde, âmil ve karînenin gerektirdiği iǾrâbla iǾrâblanarak fâǾil, 

mefǾûl, mübtedâ, haber gibi unsurların vazifesini yerine getirirler.635 

b. Mutasarrıf olmayan masdarlar: Bu tür masdarlar, masdar olmaya 

mülâzemet (kararlılık) gösterip dâima mefǾûl mutlak olarak kalırlar.  َاذَ عَ م  (Yûsuf 

ِه َربِّ ,gibi semâǿî masdarlar, bu türü teşkil eder.636 Örneğin سُ بْ حَ انَ  ,(12/23  فَ ُسْبَحانَ  اللّٰ

.اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ   “Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.” (el-

ǿEnbiyâ 21/22), âyetinde geçen ( َُسْبَحان) sözcüğü zorunlu olarak hazfedilmiş bir fiilin 

                                                 
632 Bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 169; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 660. 
633 İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 45-46; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 108; ǾAbbâs 

Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 204. 
634 Bk. İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 45. 
635 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 33; Hâdî Nehr, el İtķân, 2: 609. 
636 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 33-34; Hâdî Nehr, el İtķân, 2: 609. 
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mefǾûl mutlakıdır. Âyet-i kerîmede gayr-ı mutasarrıf olarak kullanılmış ve 

kendisinden sonrasına muzâf olmuştur. ( لِلَِّه َوبـَرَاَءةً  يًهازِ نْ تَـ  ) manasındadır.637 

2) Tahsîs edilmiş (mana kapsamı daraltılmış) ve mübhem (manası kapalı) 

masdar: 

Muhtas masdarla anlatılmak istenen, fiilinin kastettiği manadan daha 

fazlasıdır. Bu mana ileride de geleceği gibi masdar’ın teǿkîd, nevǾ(çeşit) ve aded 

ifâde etmesidir.638  

Mübhem masdar ise fiilin manası üzerine bir artma ve eksilme olmaksızın 

fiilinin manasıyla aynıdır. Teǿkîd maksadıyla veyahut fiili telaffuz etmemek için 

fiilden bedel olarak getirilir.639 
2.2.2.2. MefǾûl mutlak’ın görevleri:  

1) MefǾûl mutlak, âmilini teǿkîd eder:640 Teǿkîd için gelen mefǾûl mutlak 

özel bir teǿkîd çeşididir. Kendisine âmil olan fiilin gerçek anlamda kullanıldığını 

muhataba bildirir.641 Bu teǿkîd çeşidi, fiilin iki defa tekrarından Ǿivaz olduğu (onun 

yerine geçtiği) için lafzî teǿkîd’e benzediği642 ifade edilmektedir. Örneğin,  َوَمَكُروا َمْكرًا

 Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir“ َوَمَكْرنَا َمْكرًا َوُهْم َال َيْشُعُرونَ .

tuzak kurdu.” (en-Neml 27/50) âyetinde geçen (َمْكرًا) kelimesi, kendisinden sonraki 

fiil için mefǾûl mutlak’tır. Kelimenin tekrarına benzediği için fiili teǿkîd görevi ifâde 

etmektedir. Takdîri ise ,وَمَكْرنَا َمَكْرنَا َمَكُروا  şeklindedir. Daha sonra takdîrdeki َمَكُروا 

tekrardan vazgeçilmiş ve cümle yerine müfred olarak kullanıldığı belirtilmektedir. 642F

643 

Âmilini teǿkîd için kullanılan mefǾûl mutlak zikredilmediğinde mana delâleti 

değişir. Örneğin, .َوَيسْ ئَـ ُلوَنَك َعِن اْجلَِباِل فـَُقْل يـَْنِسُفَها َريبِّ  َنْسًفا “(Ey Muhammed!) Sana dağların 

                                                 
637 Bk. Hâdî Nehr, el İtķân, 2: 609. 
638 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 661; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 610. 
639 Bk. İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 111; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 610.  
640 el-ǾUkberî, el-Lubâb, 187; Ḥâşimî, el-ḲavâǾiduʾl-esâsiyyetu, 198; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 

2: 172. Âmilini teǿkîd eden mefǾûl mutlakın Kurǿân’dan örnekleri için bk. Cihâd Yûsuf İbrâhîm 
el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm dirâseten terkîbiyyeten (Doktora Tezi, 
CâmiǾatu’d-Duveli’l-ǾArabiyyeti, 2000), 48-49. 

641 Bk. ǾAzîze Feval Babestî, el-MuǾcemu’l-mufaśśal fî’n-naĥvi’l-ǾArabiyyi (Beyrût: y.y., 1992), 2: 
1041; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 93; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 94. 

642 Hâdî Nehr, el İtķân, 2: 610.  
643 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 610. 
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(kıyamet günündeki) hâlini soruyorlar. De ki: “Rabbim onları toz edip savuracak.” 

(Ŧâhâ 20/105) âyetinde geçen (َنْسًفا) kelimesi, mefǾûl mutlak olarak zikredilmiştir. 

Şayet (َنْسًفا) mefǾûl mutlak zikredilmeseydi (َريبِّ  يـَْنِسُفَها) cümlesinde mana delâleti 

değişirdi. Çünkü biz yalnız fiili zikrettiğimizde fiilin meydana gelmesi ve meydana 

gelmemesi muhtemeldir. Ama fiilden sonra mefǾûl mutlakı zikrettiğimizde bu 

ihtimal ortadan kalkmakta ve fiilin meydana geldiği kesinleşmektedir.  

MefǾûl mutlak, fiilini teǿkîd etme hususunda fiilin tekrarı mesabesinde 

olduğu için nahivcilerin çoğunluğu, onun, tesniye (ikil) ve cemǾ (çoğul) 

olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Çünkü masdarın fiiliyle ifade ettiği mana, tekrar 

eden fiilin ifade ettiği mana ile aynıdır. Ayrıca bu görüşü benimseyen dil âlimleri, 

“masdarlar ( تُ يْ الزَّ  ), ( ابُ رَ التـُّ  ), ( اءُ مَ الْ  ) kelimeleri gibi cinstir. Cinsler ise tesniye ve cemǾ 

olmaz” demektedirler. 643F

644  

2) MefǾûl mutlak kendisinden önceki cümlenin içeriğini teǿkîd eder:645 

Örneğin, .أُوٰلِئكَ  ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا “İşte onlar gerçek mü’minlerdir.” (el-ǿEnfâl 8/4) 

âyetinde geçen (َحقًّا) kelimesi, kendisinden önceki ( وٰلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنونَ أُ  ) isim cümlesinin 

içeriğini teǿkîd eden bir mefǾûl mutlak’tır. Âmil ise zorunlu olarak düşürülmüştür. 

Bu âyette (َحقًّا) kelimesinin teǿkîd maksatlı gelmesi mümkün olmakla birlikte 

hazfedilen mefǾûl mutlakın sıfatı olması da mümkündür. Bu durumda ise takdîri (  ُهمُ 

 kelimesi, kendi âmilinin lafzından türemiş (َحقًّا) şeklindedir.646 Ayrıca (اْلُمْؤِمُنوَن ِإميَانًا َحقًّا

masdara izâfe olarak gelmesi de mümkündür. Örneğin, .ُلونَهُ  حَ قَّ ِتَالَوتِ ه َناُهمُ  اْلِكَتابَ  يـَتـْ  اَ لَّذينَ  ٰاتـَيـْ

“Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar.” (el-Baķara 2/121), 

âyetinde geçen (َحق) kelimesi, masdara ( ةوَ َال تِ  ) muzâf olmuş mefǾûl mutlak’tır. 646F

647 

                                                 
644 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 611. 
645 Yâsîn ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm (Doktora Tezi, el-

CâmiǾatu’l-Mustenśıratu, Ocak-2005), 100. 
646 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 611.  
647 Bk. Hâdî Nehr, el İtķân, 2: 612. Farklı örnekler için bk. ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât 

fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm,100-101. 



 

118 
 

3) MefǾûl mutlak fiilin nevǾini beyân eder:648 Bunun için masdarın mevsûf 

olması, muzâf veya şibh-i muzâf olması ve Ǿahdiyye için olan (ال) ile bitişik gelmesi 

gereklidir. 648F

649 Örnekler: 

 Ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana“ يـَْنظُُروَن إِلَْيكَ  َنظََر اْلَمْغِشىِّ  َعَلْيهِ .

baktıklarını görürsün.” (Muĥammed 47/20). 
  .Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” (el-Fetĥ 48/1)“ ِإنَّا فـََتْحَنا َلَك فـَْتًحا ُمبيًنا.

-Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.” (el“ فَاْصَفِح الصَّْفَح اجلَْميلَ .

Ĥicr 15/85). 

- Birinci âyette geçen ( َِّنَظَر اْلَمْغِشى) kelimesi muzâf ve muzâf ileyten 

oluşmaktadır. Örnekte mefǾûl mutlak, fiilin nevǾine işâret etmektedir. Fetih sûresinde 

) kelimesi ise (فـَْتًحا) يًناُمب ) ile mevsûf olduğu için mefǾûl mutlakın nevǾini beyan 

etmektedir. el-Ĥicr sûresindeki ( َالصَّْفح) kelimesi de yine mefǾûl mutlaktır. İki açıdan 

fiilin nevǾine işâret eder. İlk olarak Ǿahd için olan (ال) ile bitişik gelmiştir. İkinci 

olarak da ( يلَ اجلَْمِ  ) kelimesiyle sıfatlanmıştır. 649F

650 

4) MefǾûl mutlak, fiilin adedini beyân eder:651 Fiilin adedini beyân eden 

mefǾûl mutlak’ta sayının maǾlûm veya meçhûl/belirsiz olması, âmilin zikredilip 

zikredilmemesi fark etmemektedir. Örneğin,  

 ,Onun cezası iki kat verilir.” (el-ǿAĥzâb 33/30)“ ُيَضاَعْف َهلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفْنيِ .

                                                 
648 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 30; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 186; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî 

naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 109; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 2: 172. NevǾini beyân eden mefǾûl 
mutlakın Kurǿân’dan örnekleri için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 
49-50. 

649 Bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 172; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 2: 
172 (dipnot 1); Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 612; bk. ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-
Ķurǿâni’l-Kerîm, 87. 

650 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 611-612. Daha fazla örnek için bk. ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-
mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 87-91. 

651 İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 172; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 
31; el-ǾUkberî, el-Lubâb, 186; ǿAĥmed el-Ĥâşimî, el-ĶavâǾiduʾl-esâsiyyetu, 198. Adedini beyân 
eden mefǾûl mutlakın Kurǿân’dan örnekleri için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-
Ḳurǿâni’l-Kerîm, 50-51; ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 96. 
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 ,Ona mükâfatını iki kat veririz.” (el-ǿAĥzâb 33/31)“ نـُْؤهِتَا َأْجَرَها َمرَّتـَْنيِ .

َلِت اْألَْرُض َواْجلَِباُل َفدُكََّتا دَكَّةً  َواِحَدةً .  Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar“ َومحُِ

kaldırılıp birbirine çarptırılınca, işte o gün olacak olmuştur.” (el-Ĥâķķa 69/14) 

âyetlerinde geçen ( ِِضْعَفْني) kelimesi, ( ُْيَضاَعف) fiilinin adedini beyân eden mansûb 

mefǾûl mutlaktır. Tesniye olduğu için nasb alâmeti (ي) “yâ” iledir. ( َِمرَّتـَْني) kelimesi de 

aynı şekildedir ancak âmili mahzûf/düşürülmüştür. ( ًدَكَّة) kelimesi ise mefǾûl 

mutlaktır. Âmili de ( َُّدك) kelimesidir. ( ًَواِحَدة) kelimesine geldiğimizde ise ( ًدَكَّة) 

kelimesinin sıfatı olup ( ًدَكَّة) kelimesinin fiilini teǿkîd etmektedir. Çünkü adet buna 

(masdar-ı merreye) delâlet eden sayıdan elde edilmektedir.652 

5) MefǾûl mutlak, âmili’nin miktarını beyân eder: Bu kısım mefǾûl mutlakı 

fiilin adedini beyân eden mefǾûle katmak da mümkündür.653 

Örneğin,  يَْظِلُم ِمثـَْقاَل َذرَّةٍ  ِإنَّ اللَّٰه َال.  “Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar 

zulmetmez.” (en-Nisâǿ 4/40) âyetinde geçen ( َِمثْـَقال) kelimesi, hazfedilmiş masdar 

َه َال يَْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة من الظُّْلمِ  için sıfattır. Takdîri ise (ظلًما) .şeklindedir ِإنَّ اللّٰ 653F

654 

6) MefǾûl mutlak, fiilinin yerine geçer: Arap dilinde, emir, duâ, istifhâm-ı 

inkârî ifâde etmek için masdarın fiilinin yerine geçmesi çoktur. Bununla birlikte 

fiilden nâib olan mefǾûl mutlak teǿkîd de ifâde etmektedir.655 

Örneğin, . ِفَِإَذا َلقيُتمُ  الَّذينَ  َكَفُروا فَ َضْربَ  الرِّقَاب “(Savaşta) inkâr edenlerle 

karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun.” (Muĥammed 47/4), 
 ”!Zalimler topluluğu, Allah’ın rahmetinden uzak olsun“ َوقيلَ  بـُْعدً ا لِْلَقْومِ  الظَّاِلمَني!

denildi.” (Hûd 11/44), 

                                                 
652 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 612-613. 
653 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 613.  
654 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 613. Değişik örnekler için bk. ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-

mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 92-94. 
655 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 38-40; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 613. Konu hakkında geniş 

bilgi ve farklı örnekler için bk. ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 97-
99. 
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 Artık alevli ateştekiler Allah’ın rahmetinden uzak“ فَ ُسْحًقا ِألَْصَحاِب السَّعِري!

olsun!” (el-Mulk 67/11)656 âyetlerine baktığımızda ilk âyetteki ( ََضْرب) kelimesi âmilin 

yerine geçtiği için âmili vucûben (zorunlu) hazfedilmiş mefǾûl mutlak’tır. Takdîri ise 

ضربوا َضْرَب الرِّقَابِ اف  şeklindedir. İkinci ve üçüncü ayette ise (بـُْعًدا) ve (ُسْحًقا) kelimeleri 

mukadder birer fiille mansûb olmuş mefǾûl mutlak’tırlar. Takdîri ( وا بـُْعًدادُ عُ بَـ  ) ve (  واقُ حِ سَ 

 şeklindedir. Âyette geçen iki masdarla da zalimler ve alevli ateştekilere bedduâ (ُسْحًقا

kastedilmektedir. Âyette geçen ( ِلِْلَقْوم) ve ( ريِ ِألَْصَحاِب السَّعِ  ) cer grubu, hazfedilmiş bir 

kelimeye müteǾallık (alakalı)’tır. Takdîri ise  ِِيت ادَ رَ إ  veya bunun benzeri bir şeydir.657 

Kurǿân-ı Kerîm’de nehy ve istifhâm ifâde etmek için fiilin yerine geçen 

mefǾûl mutlak örneği tespit edilememiştir.658 

7) MefǾûl mutlak bir şeyin akîbetini veya sonrasının netîcesini tafsîl etmek, 

olay ve netîce arasındaki sebebiyet ilişkisini kuvvetlendirmek için gelebilir:659 

Örneğin, . ًفَِإمَّا َمنًّا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداء “Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da 

fidye karşılığı salıverin.” (Muĥammed 47/4)660 âyetindeki (ف) harfi tefriǾiyye 

içindir. (ِإمَّا) tafsîl (açıklama) harfidir. (َمنًّا) ve ( ًِفَداء) kelimeleri ise vucûben hazfedilmiş 

bir fiil için mefǾûl mutlak makamındadır. İkisi de kendilerinden önceki olayı (emri) 

tafsîlatlandırmayı ifâde etmektedir. Takdîri ise  َوا ِفَداءً ادُ فَ تُـ  نْ ا َمنًّا َوِإمَّا أَ وْ نـَّ متََ  نْ فَِإمَّا أ  

şeklindedir.661 

                                                 
656 ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 98. 
657 Âyetlerin iǾrâbı için bak. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 613-614; ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-

mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 104-105. 
658 Kurǿan dışı örnek olarak ise  ادً محَْ  رْ فُ كْ  تَ َال  cümlesini verebiliriz. Takdiri ise (أمحد اهللا محًدا, وال تكفر به كفرًا) 

şeklindedir.  
659 Bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 369; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 42; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 

614; ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 99. 
660 er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 369. 
661 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 42; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 614-615; ǾAbdullâh Naśîf, et-

Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 99. 
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• Kendinden öncesinin neticesini tafsîl ifâde eden masdar için, tekrarı şart 

koşulmaktadır. Çünkü bu şekilde iki lafızdan biri, fiilin açıkça tekrar zikredilmesine 

ihtiyaç bırakmamaktadır. Böylece fiilin gizli olmasının bağlayıcılık (zorunluluk) 

sebebi de sabit hale gelmektedir. Belirtmek gerekir ki bazen cümlede yapılan “hasr” 

(manayı daraltma) da tekrar ile kastedilen teǿkîd yerine geçmektedir. 

2.2.2.3. MefǾûl mutlak’ı nasb eden âmiller: 

MefǾûl mutlakta aslolan fiilin, -ister maǾlum ister meçhul olsun- mefǾûl 

mutlakta amel etmesidir.662  

Örneğin, .ِإَذا زُْلزَِلِت اْألَْرُض زِْلزَاَهلَا “Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya 

uğratıldığında.” (ez-Zilzâl 99/1) âyetinde geçen (زِْلزَاَهلَا) kelimesi mefǾûl mutlaktır. 

Mana yönüyle fâiline izâfe edilmiştir. Takdîri ise  َاهَ قُّ حِ تَ سْ ت يذِ الَّ    şeklindedir. Âmil زِْلزَاَهلَا 

ise meçhul fiil olan ( َزُْلزِل) kelimesidir. 662F

663  

Her ne kadar mefǾûl mutlakta aslolan fiilin amel etmesi olsa da mefǾûl 

mutlakı nasbeden âmiller üç kısma ayrılarak ele alındığını müşahede etmekteyiz. 

1) MefǾûl mutlakın âmili kendi gibi masdar olabilir.664 

Masdar, maǾmûlünün lafzı ve manası ile aynı veya bunun dışında farklı bir 

şey olarak âmil olabilir. 

 Örneğin, .فَِإنَّ َجَهنََّم َجزَاؤُُكْم َجزَاءً  َمْوُفورًا “Kuşkusuz cehennem tam bir karşılık olarak 

hepinizin cezası olacaktır.” (el-İsrâǿ 17/63)665 âyetinde geçen ( ًَجزَاء) kelimesi, haber 

olarak gelen masdar ( َْجزَاؤُُكم) için mefǾûl mutlak olmuştur. Bu örnekteki mefǾûl 

mutlak, âmilinin lafzı ve manasıyla uyum içerisindedir. (َمْوُفورًا) kelimesiyle 

vasıflandığı için eylemin nevǾini beyan etmektedir. Ayrıca ( ًَجزَاء) kelimesinin, ( َْجزَاؤُُكم) 

masdarının delâlet ettiği takdîri bir fiil ( ًجتُْ زَ وْ نَ  َجزَاء) için mefǾûl mutlak olması da 

                                                 
662 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 615.  
663 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 615. 
664 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 97; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 169-

170; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 99; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 30; Yâķût, en-Naĥvu’t-
taǾlîmî, 661. 

665 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 97; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 36. 
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câizdir. Birinci iǾrâb fiil takdîrine ihtiyaç duyulmadığı için daha uygun 

görülmüştür.666 

2) MefǾûl mutlakın âmili fiil olabilir.667 Örneğin, ُه ُموٰسى َتْكل يًما.وََكلََّم اللّٰ  “Allah, 

Mûsa ile de doğrudan konuştu.” (en-Nisâǿ 4/164) âyetinde geçen (َتْكليًما) kelimesi 

.fiiliyle mansûb olmuş mefǾûl mutlaktır (َكلَّمَ ) 667F

668 

Fiilin, mefǾûl mutlakta amel etmesi için üç şeyi kendisinde barındırması 

gerekir:669 

a. Fiilin mutasarrıf olması gerekir.  ِسَ يْ , لَ سَ ئْ , بِ مَ عْ ن  gibi câmid fiiller mefǾûl 

mutlakta amel edemezler. 

b. Fiilin “tâm” fiil olması gerekir.  َانَ ك  gibi nâkıs fiiller mefǾûl mutlakta 

amel edemezler. 

c. Ameli nesh (iptal) eden fiiller de mefǾûl mutlakta amel edemezler. 

Mesela  َنَّ ظ  gibi fiiller, mübtedâ haberin başına dâhil olup, amelini iptal eder ve her 

ikisini de kendisine mefǾûl alarak nasb eder. 

3) MefǾûl mutlakın âmili, ism-i fâǾil veya ism-i mefǾûl gibi müştak isim 

olması da mümkündür.670 

Örneğin, ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح ِإٰىل رَبَِّك َكْدًحا َفُمَالق يِه.يَا أَيـَُّها اْإلِ  “Ey insan! Şüphesiz, sen 

Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına 

kavuşacaksın.” (el-İnşiķâķ 84/6) âyetinde geçen ( ٌَكاِدح) kelimesi  َحُ دَ كْ ي  manasında ism-

i fâʿil’dir. ( َِّإن)’nin haberi olup mübtedadan sonra geldiği için masdar da amel etmiş 

ve onu kendine mefǾûl mutlak alarak nasb etmiştir. 670F

671 

                                                 
666 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 661; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 616. 
667 Ĥaydâ, Muḥâđarât fî naĥvi’l-ǾArabiyyi, 30; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 

169-170; Yâḳût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 661; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 220. 
668 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 661. 
669 Bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyet-ibni Mâlik, 2: 170. 
670 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 616; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 

30; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyet-ibni Mâlik, 2: 170; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 662. 
671 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 216. 
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İsm-i mefǾûl’ün, mefǾûl mutlakta amel ettiği bir delîl sabit olmamıştır. Sıfat-ı 

müşebbehe ve ism-i tafdîl’in mefǾûl mutlakta amel edip etmemesi hususunda ise 

nahivciler ihtilâf etmişlerdir. 
2.2.2.4. MefǾûl mutlak’ın nâibi:  

MefǾûl mutlakta aslolan sarîh (açık) masdar olmasıdır. Ancak Arap dilinde, 

mefǾûl mutlakın vazîfesini edâ etmesi için masdarın yerine geçecek belirli lafızlara 

izin verilmiştir. MefǾûl mutlak yerine geçen lafızlardan her biri mefǾûl mutlak diye 

isimlendirilmektedir. Onun manasına işâret ederek bu sayede mefǾûl mutlakın sahip 

olduğu iʿrâb hükmü olan “mansûbiyeti” almaları mümkün olmaktadır.672 

1) İsm-i masdar:673 Bir oluşa (hadeŝ) delâlet etmesi cihetiyle masdarla eşit 

olan ancak fiilinin harflerini tamamen kapsaması hususunda masdara uymayan -

çünkü ism-i masdarın sûreti, yerine bir şey gelmeksizin lafzen veya takdîren fiilinin 

harflerinin bir kısmını taşıyabilir- her isim, ism-i masdar olarak tarif edilmektedir.674 

Örneğin, . ًأعطيُتكَ  َعطَاء “Sana bir hediye verdim.”, . اِ غْ تَ سَ لْ ُت ُغْسًال “Yıkandım.”,   كلَّْمُتَك

 Seninle iyice konuştum.” cümlelerinde altı çizili kelimeler ism-i masdar“ َكَال ًما.

olarak kullanılmıştır.674F

675  

İsm-i Ǿayn veya cins isim için Ǿalem (özel isim) olarak gelen ism-i masdarlar 

da masdar’ın yerine geçebilir. İştikâkı bir, kipi farklıdır. Örneğin, . ُه  ْرِض نـَْبَتُكْم ِمَن اْألَ أَ َواللّٰ

 Allah, sizi yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)” (Nuḥ 71/17) âyetinde“ نـََباتًا

geçen ( نـَْبتَ أَ  ) fiilinin mastarı ِإنـَْباتًا kelimesidir. Cümlede  َنـََبت fiilinin mastarı olan نـََباتًا 

kelimesi ism-i mastar olarak  َنـَْبتَ أ  fiilinin mastarı olan ِإنـَْباتًا kelimesinin yerine 

                                                 
672 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 616. Aşağıda mefǾûl mutlakın nâibi’ni maddeler halinde zikredeceğiz. 

Sayacağımız maddelere Kurǿân’dan örnekler için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-
Ḳurǿâni’l-Kerîm, 50-54. 

673 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 31; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 666; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-
ĶavâǾiduʾl-esâsiyyetu, 198; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 34; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 3: 232; ǾUkberî, el-Lubâb, 187 (dipnot 1). 

674 Bk. Hâdî Nehr, el İtķân, 2: 617; Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 489; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 1: 161.  
675 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 99; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 31; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-

ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 198; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 34; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-
tekmîl, 7: 132; ǾUkberî, el-Lubâb, 187. 
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geçmiştir.676 ...َه قـَْرًضا َحَسًنا  Allah’a güzel bir borç verenler...” (el-Ĥadîd“ َوأَقْـَرُضوا اللّٰ

57/18) âyetinde ise masdar alem değil de ism-i maǾnâ olarak gelmiştir. Kıyâs gereği 

( ضَ رَ قْـ أَ  ) kelimesinin masdarı ( ااضَ رَ قْـ إِ  ) şeklinde gelmesi gerekirken onun yerine farklı bir 

kipi olan (قـَْرًضا) masdarı gelmiştir.676F

677 

2) MefǾûl mutlakın sıfatı, onun nâibi olabilir.678 Örneğin, .َه  َكثريًا  َواذُْكُروا اللّٰ

“Allah’ı çokça zikredin.” (el-ǿEnfâl 8/45) âyetinde geçen ( ريًاَكث ) lafzı, hazfedilmiş 

masdarın sıfatı olduğu için mansûb’tur. Takdîri ise (َواذُْكُروا اللّٰهَ  ذكرًا َكثريًا) şeklindedir. 678F

679  

3) Masdara muzâf olan külliyet veya cüzǿiyete işaret eden (بعض), (كل) 

kelimeleri ve aynı şekilde masdara muzâf olup kemâliyyet bildiren ( يُّ أَ  ) edatı680, 

mefǾûl mutlakın nâibi olabilir.681 Örneğin,  َِاْلَمْيلِ يُلوا ُكلَّ َفَال مت...  “Öyle ise (birine) 

büsbütün gönül verip...” (en-Nisâǿ 4/129) âyetinde geçen ( َُّكل) kelimesi  ِاْلَمْيل 

                                                 
676 Bu madde ve örnek için bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 214-215; Hâdî Nehr, el İtķân, 2: 

618; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 35; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 350-351; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 
Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 232. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 666; ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-
mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 106. 

677 Bk. ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 106; Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-
taŧbîķî, 489. Burada ism-i masdar ve masdar arasında lafız ve delâlet açısından farklar vardır. 
Nahivciler, lafız iʿtibariyle fiilin lafzından türeyene “masdar”, fiilin lafzından meydana gelmeyen 
bilakis cins isim için veya ism-i zât için Ǿalem olarak gelene ise “ism-i mastar” demektedirler. Bk. 
Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 111; el-Burhân fi Ǿulûmi’l-Ķurǿân, 2: 395.  

678 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 665; Hâdî Nehr, el- İtķân, 2: 620; Ĥaydâ, 
Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 31; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 665; ǿAĥmed el-Ḥâşimî, el-
ḲavâǾidu’l-esâsiyye, 198; ǾAbbâs Ĥasan, en-NaĥvuǾl-vâfî, 2: 216; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 
3: 34. 

679 Bk. Hâdî Nehr, el İtķân, 2: 620; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 232; Ebû Ĥayyân, et-
Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 154; ǾUkberî, el-Lubâb, 187; ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-
Ķurǿâni’l-Kerîm, 107. 

680 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 36; ǾUkberî, el-Lubâb, 188. 
681 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 663;  Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 619; Ĥaydâ, 

Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 32; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 215; el-Ġalâyeynî, 
CâmiǾu’d-durûs, 3: 36; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 229; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni 
ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 173. Örnekler için ayrıca bk. ǾAbdullâh Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-
mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 107; Muĥammed ǾAbdulħâliķ ǾAđîme, Dirâsâtun li-ǿuslûbi’l-
Ķurǿâni’l-Kerîm (Ķâhire: Dâru’l-Hadîŝ, 1401/1981), 2: (3.Kısım) 71. 
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kelimesine muzâf olduğu için masdardan nâib olmuştur.682 Aynı durum َوَال َجتَْعْل يََدَك

 Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.” (el-İsrâǿ“ َمْغُلوَلًة ِإٰىل ُعُنِقكَ  َوَال تـَْبُسْطَها  ُكلَّ الْ َبْسطِ .

17/29) âyeti ve  .َنا بـَْعضَ  اْألَقَاو يلِ  َألََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيمِني  Eğer (Peygamber) bize isnat“ َوَلْو تـََقوََّل َعَليـْ

ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.” (el-

Ĥâķķa 69/44) âyetinde de söz konusudur. Âyet-i kerîmede ( َُّكل) ve ( َبـَْعض) kelimeleri, 

hazfedilmiş masdarın yerine geçmiş mefǾûl mutlaktır. Takdîri ise ( ََّوَال تـَْبُسْطَها بسطًا  ُكل

.şeklindedir (َوال تـََقوَّْل تـََقوًُّال  بـَْعَض اْألَقَاو يلِ  ) ve (اْلَبْسطِ  682F

683  

ْجِتَهاٍد.ِاْجتَـَهْدُت َأيَّ ا  “Tam bir şekilde çalıştım.” örneğinde ise  ََّأي kelimesi 

masdara muzâf olmuş, masdarın yerine geçmiş mefǾûl mutlaktır. Takdîri ise ( ِاْجتَـَهْدُت

 şeklindedir.684 (ِاْجِتَهاًدا َأيَّ ِاْجِتَهاٍد.

4) MefǾûl mutlakın mana itibariyle müterâdifi (eş anlamlısı), onun nâibi 

olabilir.685 Örneğin, . ًفَِإذَ ا َدَخْلُتْم بـُُيوتًا َفَسلُِّموا َعٰلى أَ نـُْفِسُكْم حتَِيَّةً  ِمْن ِعْنِد اللِّٰه ُمَبارََكًة طَيَِّبة “Evlere 

girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, 

selâm verin.” (en-Nûr 24/61) âyetinde geçen ( ًحتَِيَّة) kelimesi, (َسلُِّموا) fiilinin mastarı 

olan (َتْسِليًما) ile,686  ْمِهْلُهْم ُرَوْيًداأَ َفَمهِِّل اْلَكاِفرِيَن!  “Onun için o kafirlere mühlet ver, biraz 

daha süre tanı onlara!” (et-Ŧârıķ 86/17) âyetinde geçen (ُرَوْيًدا) kelimesi, ( لَ ْمهَ أَ  ) fiilin 

mastarı olan ( ِإْمَهاًال) ile,  ًَال ذَ ُت جَ حْ رِ ف  örneğinde ( ًال ذَ جَ  ) kelimesi ( حَ ِر فَ  ) fiilinin masdarı olan 

                                                 
682 İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 173; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-

esâsiyyetu, 199; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 110; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 
Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 229; ǾUkberî, el-Lubâb, 188. 

683 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 619. 
684 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 37. 
685 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 99; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 663; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-

ǾArabî, 30; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 173; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-
ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 198; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 110; ǾAbbâs 
Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 214; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 34; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 
Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 233. 

686 Muĥammed ǾAbdulħâliķ ǾAđîme, Dirâsâtun li-ǿuslûbi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 2: (3.Kısım) 78. 
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وفًاقُ ُت وُ ضْ هَ نَـ  ,ile (فـََرًحا)  cümlesinde ise ( وفًاقُ وُ  ) kelimesi, ( ضَ هَ نَـ  ) fiilinin masdarı olan ( وًضاهُ نُـ  ) 

kelimesi ile müradiftir.686F

687 

Bir fiilden sonra, lafızları farklı ancak manaları aynı olan mansûb bir masdar 

geldiğinde, aşağıda görüldüğü gibi üç şekilde iǾrâblamak mümkündür.688 

1) MefǾûl mutlak olabilir. Âmil-i hususunda iki farklı görüş mevcuttur. 

Birinci görüşü temsil eden es-Sîrâfî, el-Muberred, İbn Mâlik’e göre âmil, kendinden 

önceki fiildir. Buna görüşe göre yukarıdaki örnekteki (وقوفًا) masdarı, mefǾûl mutlak 

olarak mansûb’tur. Onu nasbeden ise kendinden önceki  ضَ هَ نَـ  fiilidir. İkinci görüşü 

temsil eden Sîbeveyhi ve cumhura göre masdarın âmili kendi lafzından olan 

hazfedilmiş bir fiildir. Bu görüşü benimseyenler zikredilmiş fiili, hazfedilmiş fiilin 

mevcûdiyetine delil saymışlardır.688F

689 

2) Masdar, mefǾûl leh için aranan şartları kendisinde barındırıyorsa, mefǾûl 

leh olarak da kabul edilebilir. Örneğin,  ًَال ذَ ُت جَ حْ رِ ف  cümlesinde  جذًال mefǾûl leh olarak 

kabul edildiğinde cümlenin aslı şöyledir: . َِفرِْحتُ  ِألَ جْ ِل اْجلََزل “Neşeli olduğum için 

sevindim.” 

3) Masdar müştak bir isim ile teǿvîl ederek hâl olduğuna hükmedilebilir. Bu 

durumda  فرحتُ  جذًال örneğinin aslı  ُاَل َكْوِين َجْزَالنَ حَ  َفرِْحت.  şeklinde olur. 

5) MefǾûl mutlakın zamîri, onun nâibi olabilir.690 

 Örneğin, . َبُُه َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلمني بُهُ  َعَذابًا َال أُ َعذِّ  Artık ben ona kâinatta hiçbir“ فَِإينِّ  أَُعذِّ

kimseye etmeyeceğim azabı ederim.” (Mâʾide 5/115) âyetinde (ه) zamîri mefǾûl 

mutlakın nâibidir. Takdîri ise َال أُ َعذُِّب الَعَذابَ  َأَحًدا şeklindedir. 690F

691 

                                                 
687 Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 31; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 

2: (dipnot 2) 173. 
688 Bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: (dipnot 2) 173.  
689 Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 20; ǾUkberî, el-Lubâb, 188. Ayrıca bk. 

Manśûr Śâliĥ Muĥammed ǾAlî el-Velîdî, el-Ħilâfu’n-naĥviyyu fî’l-manśûbât (Ürdün/ǿAmmân: 
Cidâr li’l-kitâbi’l-Ǿâlemiyyi, 2006), 57/158. 

690 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 621; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî,  664; Ĥaydâ, 
Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 32; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 174; 
ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 198; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-
ǾArabiyye, 110; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 34. 
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6) MefǾûl mutlakın âletine delâlet eden kelime, onun nâibi olabilir.692 

Örneğin,  َُسْوطًا ءَ يسِ مُ الْ  َضَرْبت.  “Kötülük yapanı bir kırbaçla dövdüm.” cümlesinde geçen 

 masdarının nâibi olduğu için mefǾûl mutlak olarak (ضربًا) ,kelimesi (َسْوطًا)

iǾrâblanmıştır.692F

693 

7) MefǾûl mutlakın nevǾini beyân eden kelime onun nâibi olabilir.694 

Örneğin,  ُقْرُفَصاءَ ُت الْ دْ عَ قَـ  “Çömelerek oturdum.” cümlesinde  َالُقْرُفَصاء kelimesi oturmanın 

bir çeşidini beyân ettiği ve  اودً عُ قُـ  masdarının yerine geldiği için mefǾûl mutlak 

olmuştur.694F

695 

8) İstifhâm edatlarından (أي), (ما)696 ve (كيف), mefǾûl mutlakın nâibi 

olabilir.697 Örneğin,  َ؟ًدايْ َت زَ نْ سَ حْ أَ ا م  “Zeyd’e ne ihsan ettin?” cümlesindeki (ما) mefǾûl 

mutlak yerine geçmiştir. Bunun sağlaması ise (ما) ve (كيف) yerine, masdara muzâf 

olan (أي) lafzını getirerek yapabiliriz. ) َتهُ نْ سَ حْ أَ  انٍ سَ حْ إِ َأيَّ (   

9) Şart edatlarından (أي), (مهما) ve (ما) isimleri de mefǾûl mutlakın nâibi 

olabilir.698 Örneğin,  ْامَ هْ مَ  َجتِْلْس َأْجِلس  “Sen, her oturduğunda ben de otururum.”699 

ibâresinde istifhâm ifade eden ( امَ هْ مَ  ) masdar yerine geçmiştir. Takdiri ise  ُُكلَّ   َأْجِلس

 .şeklindedir ُجُلوٍس َجتِْلسُ 

                                                                                                                                          
691 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 32; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 665; el-Ġalâyeynî, 

CâmiǾu’d-durûs, 3: 34; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 230. 
692 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 665; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 621; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-

ǾArabî, 32; el-ǾUkberî, el-Lubâb,186; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 199; ǾAbbâs 
Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 216; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 35; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 
Naĥvu’l-ǾArabiyeti, 3: 231; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 174. 

693 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 35. 
694 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 665; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 621; Ĥaydâ, 

Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 31; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 198; ǾAbbâs 
Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 216. 

695 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 31; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 665; el-Ġalâyeynî, 
CâmiǾu’d-durûs, 3: 35; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, en-Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 234. 

696 Muĥammed ǾAbdulħâliķ ǾAđîme, Dirâsâtun li-ǿuslûbi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 2: (3.Kısım) 72. 
697 Hâdî Nehr, el İtḳân, 2: 621; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 32. 
698 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100. 
699 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 100; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 35. 
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10) Teşbîh için kullanılan (ك) harfi ve ( ُِمْثل) kelimesi, mefǾûl mutlakın nâibi 

olabilir. Örneğin,  ََجَلْسُت ِمْثَل ُجُلوِسك “Senin oturduğun gibi oturdum.”700 cümlesindeki 

 .kelimesi, mefǾûl mutlak yerine geçmiştir (ِمْثلَ )

11)  İsm-i işâret, mefǾûl mutlakın nâibi olabilir.701 Örneğin,  ََضَربـُْتُه َذِلَك الَضْرب 

“Ona o şekilde (o vuruşla) vurdum.”702 cümlesindeki ( ََذِلك) ism-i işaret, mefǾûl 

mutlak yerine geçmiştir. 

2.2.2.5. MefǾûl mutlak’ın âmilinin hazfi:  

MefǾûl mutlakın âmili vucûben veya cevâzen hazfedilir ve masdar onun 

yerine geçebilir.  

1) MefǾûl mutlakın âmili cevâzen hazfedilir.703 MefǾûl mutlakın âmilinin 

hazfi, şayet bir delil veya manevî bir karîne varsa câizdir.704 Örneğin, hacdan gelen 

kişiye senin, ( ورًارُ بْـ مَ  جًّاحَ  ) diyerek ( اورً رُ بْـ مَ َك َحجًّا جُّ حَ  ) şeklinde duayı kastetmen gibidir.705 

2) MefǾûl mutlakın âmili vucûben altı yerde hazfedilir.706  

1. Masdar öncesindeki mücmeli tafsîl için geldiğinde âmil hazfedilir.707 

Örneğin,  َُوِإمَّا ِفَداءً  َفُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمنًّا بـَْعد.  “Bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). 

Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin.” 

(Muĥammed 47/4) âyetinde geçen (َمنًّا) lafzı hazfedilmiş fiil için mefǾûl mutlaktır. 

                                                 
700 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîṭ, 2: 101; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 174. 
701 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 36; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 139. 
702 ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 200; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-

ǾArabiyye, 110; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, en-Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 230; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl 
Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 174. 

703 MefǾûl muṭlak’ın âmilinin hazfi, sadece nevǾi ve adedi beyân için olduğunda câizdir. Âmili teǿkîd 
için olan, öncesini takviye için getirilmesi hasebiyle hazfi mümkün değildir. Hazf ve teǿkîd ikisi 
bir arada olmaz.  

704 ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 219; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 353; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-
durûs, 3: 37; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 92; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 105. 

705 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 33; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 105; el-Ħaŧîb ve 
Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 223. 

706 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 121. 
707 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 33; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 

180; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 224; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 225. 
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Takdîri ise ( ْن متّنوا َمنًّافَِإمَّا اَ  ) şeklindedir. ( ًَوِإمَّا ِفَداء) cümlesinde de durum aynı 

şekildedir.707F

708 

2. Masdar, kendisini teǿkid ederse âmil hazfedilir.709 Örneğin,  َلُه َعَليَّ أَْلُف ِدْرَهٍم

) Onun bana itiraf etmiş olduğu bin dirhem borcu var.” cümlesinde geçen“ ِاْعِرتَافًا. ْعِرتَاًفااِ  ) 

masdarının fiili hazfedilmiştir. Takdiri ise اْعِرتَافًا فُ ْعرتَِ أ  şeklindedir.710 Aynı şekilde  َُتهُ يْـ ادَ ن 

.رًاهْ جَ   “Ona seslice çağırdım.” cümlesinde de (جهرًا) ifâdesi teǿkîd konumunda olması 

sebebiyle mefǾûl mutlak’tır. Fiili olan ( رُ هَ جْ أَ  ) hazfedilmiştir. 

3. Masdar öncesindeki cümlenin mazmûnunu (içeriğini), teǿkîd için yani 

mecâza ihtimalini kaldırmak için veya sadece teǿkit için geldiğinde âmil 

hazfedilir.711 Örneğin,  َاقًّ حَ  َأِخى اذَ ه.  “Bu gerçekten benim kardeşimdir.” cümlesinde 

geçen ( اقًّ حَ  ) kelimesi mecaz ihtimalini kaldırmak için zikredilmiş masdardır.711F

712 

4. Masdar, cümleden sonra teşbih maksadıyla geldiğinde âmil hazfedilir.713 

Örneğin,  ُيندِ هِ تَ جْ مُ َة الْ رَ اكَ ذَ م َ. ةً رَ اكَ ذَ ْر مُ اكِ ذَ    “Müçtehitlerin müzâkeresi gibi müzâkere et.” 

cümlesi ( ينَ دِ هِ تَ جْ مُ ِة الْ رَ اكَ ذَ مُ ًة كَ رَ اكَ ذَ ْر مُ اكِ ذَ  ) şeklinde takdir edilmektedir. Aynı şekilde  َهِ ُت بِ رْ رَ م 

 Ona uğradım birde ne göreyim eşeğin sesine benzer bir sesi“  .ارِ مَ َت احلِْ وْ ٌت صَ وْ صَ  هُ ا لَ ذَ إِ فَ 

                                                 
708 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 33; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 

180; İbnu’l-Ĥâcib, Kâfiye, 46; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 225. 
709 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 671; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 112; ǾAbbâs 

Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 226; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 42; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 
Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 226; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 182. 

710 er-Rađî, Şerḥu’r-Rađî, 1: 376; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 111; el-İsǾardî, 
el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 99. 

711 ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 201; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-
ǾArabiyye, 111; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 227; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 99. 

712 ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 201; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 42; el-Ħaŧîb 
ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 227; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 
182. 

713 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 33; Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 493; Yâķût, en-
Naĥvu’t-taǾlîmî, 672; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 201; ǾAbbâs Ĥasan, en-
NaĥvuǾl-vâfî, 2: 228; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 99; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ 
Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 183. 
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vardı.” cümlesinde geçen ( َصوت) kelimesi mefǾûl mutlak’tır. Âmili ise  ُيصوت şeklinde 

hazfedilmiş bir fiildir. Cümlenin aslı ise  ُاحلَِْمارِ َت وْ صَ  َيُصوت  şekildedir. 713F

714 

Fiili olmayan, mansûb olarak gelen masdarların -( انَ حَ بْ سُ  ), ( احيًْ وَ  ) ( ًال يْ وَ  ) gibi- 

müfrede izafet edilmesi gerekmektedir.715 Ayrıca bazı semaǾî ( رًابْـ صَ  ), ( رًاكْ شُ  ), ( ًدامحَْ  ) gibi 

masdarların ise âmilleri hazfedilebilir.715F

716  

5. Masdar, talebe (emir - nehiy - duâ - istifhâm-ı inkârî) delâlet ettiğinde 

âmil hazfedilir.717 

- Emir: Örneğin, الرِّقَابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَّذينَ  يُتمُ َلق فَِإَذا.  “(Savaşta) inkâr edenlerle 

karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun.” (Muĥammed 47/4) âyetinde geçen  ََضْرب 

masdarı, emir anlamında olduğundan mefǾûl mutlak konumundadır. Aynı şeyi  ِاًما رَ كْ إ

!اسِ  النَّ َىل إِ   “İnsanlara ikrâm ediniz!” cümlesinde geçen إكراًما kelimesinde de 

görmekteyiz. Cümledeki إكراًما kelimesi hazfedilmiş fiilin mefǾûl mutlakıdır.717F

718 

- Nehy: Örneğin,  ِلوًساال جُ  ياًماق!  “Kalkın, oturmayın!” ifâdesinde geçen قياًما 

masdarı, hazfedilmiş fiilin mefǾûl mutlakıdır. 

- Duâ: Örneğin,  ًللناس رمحة!  “Zor durumda olana yardım edin!” ibaresinde geçen 

masdarı, hazfedilmiş fiilin mefǾûl mutlakıdır.718F رمحةً 

719 

                                                 
714 er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 370. 
715 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 675; el-İsǾardî, el-Kâfiyetu’l-kubrâ, 100; es-Suyûŧî, HemǾu’l-

hevâmiǾ, 3: 114. 
716 Bk. es-Suyûṭî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 116. 
717 Maĥmûd Maŧracî, Fi’n-naḥvi ve taŧbîķâtihî (Beyrût: Dâru’n-Nehḍa, 2008), 339; İbn ǾAķîl, 

Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 177; Yâḳût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 667; ǾAlî es-SaǾdî, el-
Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 111; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 221; el-Ġalâyeynî, 
CâmiǾu’d-durûs, 3: 38-40; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 224. 

718 Bir kısım nahivci ise bu örneği, öncesinin neticesini açıklayan mastara örnek göstermektedir. Bk. 
Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 669; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 224. 

719 Mehmet Akif Özdoğan, “Arap Dilinde Lafız ve Anlam Açısından MefǾûl Muṭlak”, KSÜ İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 25 (2015): 19.  
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- İstifhâm:720 Örneğin,  َ؟اُقكَ فَ رِ  حَ جنََ  دْ قَ َأَكَسًال و  “Arkadaşların başarılı olduğu halde 

sen tembellik mi yapıyorsun?” ifâdesinde geçen  masdarı, hazfedilmiş fiilin  َكَسًال 

mefǾûl mutlakıdır.720F

721 

6. MefǾûl mutlak zikredilip, âmil ism-i Ǿayn’ın (şahıs ismi) mübtedâsı için 

haber olduğunda.722 Örneğin, حممٌد قياًما قياًما.  “Muhammed ayaktadır, ayakta ayakta.” 

cümlesine baktığımızda birinci (قياًما) kelimesi mefǾûl mutlak’tır. İkinci (قياًما) kelimesi 

ise lafzî teǿkîd’tir. MefǾûl mutlakın fiili hazfedilmiştir. Takdiri ise يقوم şeklindedir. 

Fiil ve müstetir (gizli) fâili, mahallen merfûdur. Cümledeki mübtedâ ( ٌحممد) 

kelimesinin haberidir. Bu örnekte (قياًما) kelimesi masdariyet üzere mansûb yapıldı. 

Çünkü mecaz manası kastedilmeksizin mübtedânın haberi olması uygun değildir. ٌد حمم

 kelimesinin kendisi (قيامٌ ) kelimesi (حممدٌ ) şeklinde iǾrab yapılmaz. Çünkü قياٌم قيامٌ 

değildir. Aksine  ٌقيام fiilinin sahibidir. 722F

723 

2.2.3. MefǾûl Leh  

MefǾûl leh diğer adıyla mefǾûl li-eclih, fiilin meydana geliş sebebini beyan 

eden, fiil ile fâǾilleri ve ortaya çıkış zamanları bir olan kalbî, mansûb masdardır.724 

.gibi sorularının cevabına karşılık  gelir (ما الدَّاِعي) ya da (ِلَماَذا) veya (ملَِ ) 724F

725 Bu 

                                                 
720 Buradaki istifhamla kastedilen, tevbîħ (azarlama) ifade eden istifhamdır. Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-

taǾlîmî, 668; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 178. 
721 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 226. 
722 İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 181; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-

esâsiyyetu, 200; ǾAlî es-SaǾdî, el-Vecîz fî naĥvi’l-luġati’l-ǾArabiyye, 111. 
723 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 33.  
724 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 433; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 678; Ahmet Dağ, Arap Dili 

ve Belağatında Mefuller, 75; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 714; el-Fâkıhî, Şerĥu Kitâbi’l-Ĥudûd, 216; 
İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 186; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 111; el-Ħaŧîb 
ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 275-276; es-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 179. 

725 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 714-717; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 150.  
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tanımdan da anlaşılacağı üzere mefǾûl leh’in açık bir şekilde mansûb olması için 

gerekli bazı şartlar vardır. Bunlar: 726 

1. MefǾûl leh, masdar olmalı. 

2. MefǾûl leh olacak masdarın, (iç duygularımızı ifâde ettiğimiz; saygı 

göstermek, küçümsemek, korkmak, bilmek, bilmemek gibi) kalbî fiillerden türemiş 

olması gerekir. 

3. MefǾûl leh olan masdarın fâǾili (öznesi) ile sebep bildirilen fiilin fâǾili 

aynı olmalı. 

4. MefǾûl leh olan masdarın zamanı ile sebebi bildirilen fiilin ( ُمَعلَّلُ الِفْعُل الْ  ) 

zamanı aynı olmalı.727 Örneğin, ِه ـ  Onlar, mallarını Allah“ يـُْنِفُقوَن أَ ْمَواَهلُُم ابِْتَغاءَ  َمْرَضاِت اللّٰ

yolunda harcarlar.” (el-Baķara 2/265) âyetinde geçen ( َابِْتَغاء) kelimesi infâk etme 

sebebini beyân eden masdardır. İnfâk eden ve ümit edenler (fâiller) aynı, zaman 

cihetiyle infâk ve Allah’ın rızası aynı zamanda gerçekleşiyor. Bu sebeple ( َابِْتَغاء) 

kelimesi, mefǾûl leh olarak mansûbtur. 
Yine, . ٍَوَال تـَْقتُـُلوا أَ ْوَالدَُكْم َخْشَيةَ  إِ ْمَالق “Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı 

öldürmeyin.” (el-İsrâǿ 17/31)728 âyetinde geçen ( ََخْشَية) kelimesi, mefǾûl leh olarak 

mansûbtur. Yukarıda saydığımız şartları taşıması sebebiyle lafzen mansûbtur. 728F

729  

Ancak, . َْوَال تـَْقتُـُلوا أَ ْوَالدَُكْم ِمْن إِ ْمَالقٍ  َحنُْن نـَْرزُُقُكْم وَ إِ يَّاُهم “Fakirlik endişesiyle 

çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız.” (el-ǿEnǾam 6/151) 

âyetinde ise masdar ‘kalbî’ değildir. Örnekte de olduğu gibi saydığımız şartlardan 

                                                 
726 İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 2: 53-54; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 111-112; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 

715; en-Nahvu’t-taṭbîkî, 1: 516; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 678; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 150; 
Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 75-76; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ 
Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 186; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-muśaffâ, 445; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-
naĥvi’l-ǾArabî, 38-39; es-Suyûṭî, HemǾuʾl-hevâmiǾ, 3: 132-133; es-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 
179-180; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 232-234; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 
407. 

727 Sîbeveyhi ve nahivcilerin bir kısmı, son iki şartı aramamaktadırlar. Detaylı bilgi için bk. Ebû 
Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 239-142; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 409. 

728 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 41. 
729 Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 76-77. 
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herhangi biri bulunmazsa taǾlîl ifâde eden cer harflerinden - )ل ,)من ( ,)يف (  bir -(ب), (

tanesiyle mefǾûl leh, mecrûr olur.729F

730  

Nahivciler, mefǾûl li-eclih hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bazı nahivciler, nekra 

olarak geldiğinde onun ‘hal’ olarak iǾraplanacağı görüşünü ileri sürmüştür. Ebû 

Hayyân, şartlarını taşıdığı vakit, nekra dâhi olsa hal olarak iǾrablanamaz demektedir. 

Çünkü ona göre masdar’ın ‘hal’ olarak gelmesi kural dışı bir durumdur.731 

2.2.3.1. MefǾûl leh’in hükümleri:  

1. MefǾûl leh, az önce zikrettiğimiz şartların tamamını taşıdığında mansub 

yapılabilir.732 Örneğin, . َِوَال  َتُكونُوا َكالَّذينَ  َخَرُجوا ِمنْ  ِديَارِِهمْ  َبَطرًا َورِٰئاءَ  النَّاس “Şımarıp 

böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak için yurtlarından çıkanlar (Mekke 

müşrikleri) gibi olmayın.” (el-ǿEnfâl 8/47) âyetinde geçen (َبَطرًا) ve ( ًرِٰئاء) kelimeleri 

kalbî masdardır, ( ََخرَج) fiiliyle fâilleri (vâv zamîri) ve zamanları (mâzî) birdir, sebep 

bildirmektedir. Bu nedenle harf-i cersiz olarak nasb olması veya harf-i cer ile mecrûr 

olması, câizdir. 732F

733 

2. MefǾûl leh, fiilin meydana geliş sebebi hâricinde diğer sebepleri 

kaybettiğinde mecrûr olmalıdır. Câr ve mecrûr, mahallen mansûb mefǾûl leh gayr-i 

sarîhtir.734 Örneğin, 

 ,Allah, yeri yaratıklar için var etti.” (er-Raĥmân 55/10)“ َواْألَ ْرَض َوَضَعَها ِلْألَ نَامِ . -

-Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin.” (el“ َوَال تـَْقتُـُلوا أَ ْوَالدَُكْم ِمْن إِ ْمَالقٍ . -

ǿEnfâl 8/47), 

 Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya“ أَ ِقِم الصَّٰلوَة ِلُدُلوكِ  الشَّْمِس إِ ٰىل َغَسِق الَّْيلِ . -

kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl.” (el-İsrâǿ 

                                                 
730 Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 112; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 186; 

Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-muśaffâ, 445. 
731 Bk. Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 311. 
732 Bk el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 113; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 277; İbn ǾAķîl, 

Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 186; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-muśaffâ, 446; 
ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 412. 

733 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 277. 
734 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 277; es-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 180; Ebû 

Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 238; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 411. 
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17/78) âyetlerinin birincisinde ( ِِلْألَنَام) masdar değil câmid isimdir. İkinci âyette ( ٍِإْمَالق) 

kalbî bir masdar değildir. Üçüncü âyette ise ( ِِلُدُلوك) kelimesinin anlamca fâili (الشمس) 

kelimesidir. Zamanları da farklıdır.734F

735 

3. Masdar, ( لا ) takısı ve izâfetten soyutlandığında nasb tercih edilir.736 

Örneğin, . َُه َوَرُسوَلُه ِمْن قـَْبل  Bir“ َوالَّذينَ  اختََُّذوا َمْسِجًدا ِضرَارًا وَُكْفرًا وَ تـَْفر يًقا بـَْنيَ اْلُمْؤِمننيَ  وَ إِ ْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللّٰ

de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık 

sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir 

mescit yapanlar vardır.” (et-Tevbe 9/107) âyetinde altı çizili kelimeler, ( لا ) takısı ve 

izâfetten soyutlandığı için mansûb olmuştur. 736F

737 

4. Masdar muzâf olduğunda nasbı ve cerri, câizdir.738 Örneğin, 

.َوَال تـَْقتُـُلوا أَْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالقٍ   -  “Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.” 

(el-İsrâǿ 17/31)739 âyetinde geçen ( ٍَخْشَيَة ِإْمَالق) ibâresi, yine َجيَْعُلوَن َأَصابَِعُهْم ِيف ٰاَذاِ�ِْم ِمَن  

 Ölüm korkusuyla, yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına“  .الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ 

tıkarlar.” (el-Baķara 2/19) âyetinde geçen ( َِحَذَر اْلَمْوت) ibâresi, mefǾûl leh olarak 

mansûbtur.739F

740 

                                                 
735 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 278-279. 
736 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3:  280; Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 517; el-

İtķân, 2: 719; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 151; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 77; 
Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 41; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 
187; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-muśaffâ, 447; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 134; Farklı 
örnekler için bk. Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 314. el-Muberred ve bazı nahivciler, mefǾûl leh’in 
nekra olmasını şart koşmuştur. Ancak Sîbeveyhi ve cumhur, bu görüşü reddetmiş ve sebebin bazen 
marife olabileceğini belirtmişlerdir. Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 133; Ahmet Dağ, Arap 
Dili ve Belağatında Mefuller, 78; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 245. 

737 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 280. 
738 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 114;  el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3:  280; Hâdî Nehr, el-

İtķân, 2: 721; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 151; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 679; Ahmet Dağ, Arap Dili 
ve Belağatında Mefuller, 78; Ĥaydâ, Muḥâđarât fî naḥvi’l-ǾArabiyyi, 42; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni 
ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 190; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-muśaffâ, 448; es-Suyûŧî, 
HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 134; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 238. Farklı örnekler için ayrıca 
bk. Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 314. 

739 el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 151. 
740 Bk. İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 2: 54. 
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Lakin, . َِها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيةِ  اللّٰه  Taş da vardır ki, Allah korkusuyla“ وَ إِ نَّ ِمنـْ

(yerinden kopup) düşer.” (el-Baķara 2/74) âyetinde geçen ( ِِمْن َخْشَيِة اللّٰه) ibâresi, 

mecrûrdur.740 F

741 

5. Masdar, ( لا ) takısına bitişik olursa cer tercih edilir.742 Fakat bu kullanım 

azdır. Örneğin, . ِقد يـَْقُسو الَواِلُد عَ لَ ى َوَلِده للتَّْأِديب “Baba, terbiye etmek için çocuğuna karşı 

bazen sertleşir.” cümlesinde geçen ( ِللتَّْأِديب) kelimesi, ( لا ) takılı geldiği için harf-i 

cerle mecrûr olmuş, mahallen mansûb mefǾûl lehtir. Son üç madde mefǾûl leh’in 

cümle içerisindeki geliş şekillerini ifâde etmektedir. 742F

743 

 

2.2.3.2. MefǾûl leh’in âmili  

MefǾûl leh’in aslî âmili örneklerde de görüldüğü gibi kendi lafzının dışında744 

müteǾaddî bir fiildir. Eğer âmil lâzım bir fiil olursa, harf-i cerri atılmış mansûb 

mefǾûller gibi harf-i cerri düşürülerek getirilir.745 Örneğin, ِمنْ  َخَرُجوا ينَ َوَال َتُكونُوا َكالَّذ 

 hazfedilerek (من َبطَرٍ ) kelimesinden harf-i cer (َبَطرًا) âyetinde geçen ِديَارِِهمْ  بَطَرًا َورِٰئاَء النَّاسِ .

nasb olması veya hâl konumunda masdar olması veyahut mefǾûl leh olarak 

iǾrâblanması mümkündür. ( ِرِٰئاَء النَّاس) terkîbi de aynı şekilde iǾrâblanabilir.  

                                                 
741 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 280. 
742 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 113; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 281; Hâdî Nehr, en-

Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 517; el-İtķân, 2: 720; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 151; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 
680; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 78; Ĥaydâ, Muḥâđarât fî naḥvi’l-ǾArabiyyi, 
41-42; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 187; Muĥammed ǾÎd, en-Naĥvu’l-
muśaffâ, 447; eś-Śabbân,  Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 183; Farklı örnekler ayrıca için bk. Ẓufer, en-
Naĥvu’l-Ķurǿânî, 314. 

743 Bk. Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 314. 
744 Kendi lafzından türememiş bir şey olması gerekir. Bu özelliği onu, mefǾûl mutlak olmaktan ayırır. 

Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 37; es-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 179. 
745 Bk. İbn YaǾîş, Şerĥuʾl-mufaśśal, 2: 153. Sîbeveyhi ve bazı nahivciler, bu görüşte olup mefǾûl lehi 

nasb eden âmilin mefǾûl bihi -aslı harf-i cerli- nasbeden oluş (hades) bildiren fiil olduğunu 
söylemektedir. İbn ǾUśfûr ise ez-Zeccâcî’nin mefǾûl leh hususunda masdarın, hazfedilmiş fiilin 
yerine geçtiğini söylediğini bildirmektedir. Örnek olarak,  َِجْئُت ِإْكرَاًما َلك cümlesinde masdarın âmili 

hazfedilmiştir. Takdîri ise   ُْتُك ِإْكرَاًماَأْكَرم  şeklindedir.  Kûfeliler ise “harf-i cer düşmemiştir. Masdarı 

nasb eden şey, mefǾûl lehi nasb etmiştir” demektedir. Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 133; 
Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 237. 
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Ayrıca aşağıda sayacaklarımız da mefǾûl leh için âmil olabilir:746 

1. Masdar: . ٌاَ ْالِ رْ ِحتَ الُ  طَ لَ ًبا لِ لْ عِ لْ مِ  وَ اجِ ب “İlim talebi için yola koyulmak 

gereklidir.”746F

747 

2. İsm-i fâǾil: . ِزَ يْ دٌ  جمُْ تَ هِ دٌ  طَ لَ ًبا لِ لتـَّ فَ وُّ ق “Zeyd, başarmayı istediği için 

çalışkandır.”747F

748 

3. İsm-i mefǾûl: . ِهُ وَ  حمَْ بُ وبٌ  إِ كْ رَ اًما ِألَ خِ يه “O, kardeşini onurlandırdığı için 

sevilir.”748F

749 

4. Mübâlaġa sîġası: . ِهُ وَ  ِمْقَدامٌ  ِيف  احلَْ رْ بِ  طَ لَ ًبا لِ لشَّ هَ ادَ ة “O şehâdeti istediği için 

savaşta atılgan/cesurdur.”749F

750 

5. İsim fiil:  ِْإْجَالًال  لِ لْ قُ رْ آٰ نِ  َصه “Kurǿân’a hürmeten sus.”750F

751 

2.2.3.3. MefǾûl leh’in âmilinin hazfi 

MefǾûl leh’in âmiline kavlî veya maǾnevî bir karîne delâlet etmesi 

durumunda âmilin hazfi câizdir.752 Örneğin, ِملَ َبَكْيَت؟ sorusunun cevâbında َتَضرًُّعا 

şeklinde cevap verildiğinde, sorunun delâletiyle âmil bilindiği için hazfedilmiştir.  
2.2.3.4. MefǾûl leh’in hazfi 

MefǾûl leh’in hazfedilip geride ona işâret eden bir şeyin kalması câizdir. Bu 

daha çok ( ْأَن) ve (ما) ile müǿevvel masdar olanlardan önce ve sonra görülür.753 

Örneğin,  اللُّٰه َلُكْم ُ .َتِضلُّوا أَنْ يـُبَـنيِّ  “Sapmayasınız diye Allah size (hükmünü) açıklıyor.” 

(en-Nisâǿ 4/176) âyetinde geçen (َتِضلُّوا) fiili, nasb âmili masdar harfi ( ْأَن) ile mansûb 

                                                 
746 Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 42; Mehmet Raşit Arabacı, Cümledeki İşlevleri 

Açısından Arapça’da MefǾûller ve Türkçe Karşılıkları (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi, Şubat 2011) 37. 

747 Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 42. Yukarıda belirttiğimiz gibi Kûfeliler “masdarı nasb 
eden şey, mefǾûl lehi nasb etmiştir. Harf-i cer düşmemiştir” demektedir. Yani onlara göre mefǾûl 
leh, maǾnevî masdardır. Örneğin, َضَرْبُت َزْيًدا تَْأِديًبا cümlesi  َُّتُه تَْأِديبًابْـ أَد  manasındadır. Bk. es-Suyûŧî, 
HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 133. 

748 Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 42.  
749 Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 42.  
750 Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 42.  
751 Bk. Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 42.  
752 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 721.  
753 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 722.  
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olmuştur. Fiil, efǾâl-i hamseden olduğu için nasb alâmeti nûn’un hazfiyle olur. ( أَْن

 müǿevvel masdarı, mefǾûl leh olarak gelen sarîh masdara muzâf ileyh olduğu (َتِضلُّوا

için mahallen mecrûrdur. Takdîri ise َتِضلُّوا أَْن  كراهيةَ أو   خشيةَ   şeklindedir.753F

754 

2.2.4. MefǾûl Fîh (zarf-ı zaman ve mekân) 

Hiçbir fiil, zaman ve mekân olmaksızın meydana gelemez. İşte fiilin meydana 

geldiği zaman ve mekânı bildiren mansûb isme mefǾûl fîh veya zarf denir. MefǾûl 

fîh’le ilgili yapılan tanımlara bakıldığında nahivcilerin mefǾûl fîhi genellikle, “fiilin 

yapılma zamanını veya yapılma mekânını açıklamak için zikredilen, genellikle (يف) 

manası içeren zarftır”755 şeklinde tanımladığını görülmektedir. MefǾûl fîh’te, yapılan 

fiilin kendi içinde vukû bulduğunu göstermek için (يف) harf-i cerri ya açıkça getirilir 

ve isim, mahallen mansûb yapılır veyahut (يف), takdîren getirilir ve fiil, zahirî olarak 

mansûb olur. Eğer bu takdîr yapılmazsa zarfiyet ortadan kalkar ve zarf, diğer isimler 

gibi normal bir isim olur.756 Örneğin, .َوَما َتْدرِي نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا “Hiç kimse yarın ne 

kazanacağını bilemez.” (Luķmân 31/34) âyetinde geçen (َغًدا) kelimesi,  َُتْكِسب ile 

alakalı olup zarf-ı zaman olarak mansûbtur. (َماَذا) ism-i istifhâm olup  َُتْكِسب fiilinin 

                                                 
754 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 722. Burada muzâf hazfedildikten sonra muzâf’ın iǾrab harekesinin 

muzâf ileyhe nakledildiği ifade edilerek, müǿevvel masdarı mefǾûl leh olarak mahallen mansûb 
yapmak da mümkündür. Bu Basralı nahivcilere ait bir görüştür. Kûfeli nahivciler ise  ْأَن ile 
müǿevvel masdar olarak gelen yapının mefǾûl leh olduğu görüşüne katılmaktadırlar. Lakin burada 
hazfedilen şeyi muzâf değil de (ال) olarak takdîr etmektedirler. Örnek olarak,  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن ٰاَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم
 Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir“ فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـََتبَـيـَُّنوا أَ ْن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِجبََهالٍَة.
topluluğa zarar vermemek için o haberin doğruluğunu araştırın.” (el-Ĥucurât, 49/6) âyetini 
vermektedirler. Takdiri ise ( الّٰ ُتِصيُبواأَ  ) şeklindedir. Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 
285. 

755 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 641; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 136; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 3: 246; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 248; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 682. 

756 Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 123; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 51; el-Faķî, Teysîru’n-
naĥv, 153; Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 535; el-İtķân, 2: 641-642. Konu hakkında daha fazla 
bilgi ve örnek için bk. Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 316. 
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önüne geçmiş, mahallen mansûb mefǾûl bih’tir. (َغًدا), mahallen merfû  ِيَتْدر  fiilinin 

sedde meseddel haberidir. 756F

757 

ًعا ِشَداًدا. ـ َنا فـَْوَقُكمْ  َسبـْ  Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.” (en-Nebeǿ“ َوبـَنَـيـْ

78/12) âyetinde ise ( َفـَْوق) kelimesi zarf-ı mekân olup, (َنا  fiiliyle mansûb mefǾûl (بـَنَـيـْ

fîh’tir. 

2.2.4.1. Zarflar 

Zarflar, zaman ve mekân diye iki ana başlığa ayrılmaktadır. Bu iki kısım ise 

kendi içinde delâlet ettikleri mana cihetiyle ikiye (mübhem-mahdûd/muhtas), nahvî 

vazifesi itibariyle de yine ikiye (mutasarrıf ve gayr-ı mutasarrıf) ayrılmaktadır. 

2.2.4.1.1. Zaman zarfları 

Fiilin gerçekleştiği zaman dilimine delâlet eden her kelimeye zaman zarfı 

denir.  ،َفْجر، َصَباحيـَْوم، لَْيل  ... birer zaman zarfıdır. 

2.2.4.1.1.1. Mübhem zaman zarfları: Miktarı ve sınırları taǾyin edilmemiş 

bir zamana delâlet eden zarflardır.758 (أَبًَدا), (أََمًدا), ( َِحني), ( ََوْقت), ( ََزَمان), (آنًا), (َدائًِما) gibi 

kelimeler, mübhem zaman zarflarıdır.759 Örneğin, .ُه يـَتَـَوىفَّ اْألَ نْـ ُفَس حنيَ  َمْوهِتَا  ,Allah“ اَ للّٰ

(ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde alır.” (ez-Zumer 39/42) âyetinde geçen ( نيَ ح ) 

kelimesi, mübhem zaman zarfıdır. 

2.2.4.1.1.2. Mahdûd/muhtas zaman zarfları: Miktarı ve sınırları tâǾyin 

edilmiş, belirli bir zaman dilimini ifâde eden zarflara denir. (دقيقة), (ثانية), (شهر), (أسبوع), 

759F(يوم) ,(ليلة) ,(ساعة)

760 mübhem zarflar, mübhemliği kaldıran gün, ay ve mevsim 

                                                 
757 Hâdî Nehr, el-İtkân, 2: 642.  
758 Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 81. 
759 Bk. Hâdî Nehr, el-İtkân, 2: 649; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 81; es-Suyûŧî, 

HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 137; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 262; Ebû Ĥayyân, et-
Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 261; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 252. 

760 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 262; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 650.  Bazıları mahdûd 
zaman zarflarını, maǾdûd ve gayr-ı maǾdûd diye ikiye ayırmaktadır. Buna ise örnek olarak günleri 

 



 

139 
 

isimlerine izâfe edildiğinde veya sıfat olarak geldiğinde yine mahdûd zaman zarfı 

olurlar.761 Örneğin,  .كَ أَ نـَُّهْم يـَْومَ  يـََرْونـََها ملَْ يـَْلَبُثوا ِإالَّ َعِشيَّةً  أَ ْو ُضٰحيَها “Kıyameti gördükleri gün 

onlar, sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.” 

(en-NâziǾât 79/46) âyetinde geçen ( َيـَْوم), ( ًَعِشيَّة) ve (ُضٰحی) kelimeleri, belirli bir zaman 

dilimini ifâde eden zarflardır. 

2.2.4.1.1.3. Mutasarrıf zaman zarfları: Mutasarrıf zarflar, cümle içerisinde 

zarf olarak veya zarf hâricinde ibtidâ, haber, fâil, mefǾûl bih vs. olabilen zarflardır.762 

Örneğin, 

 Artık onların ecelleri geldiği zaman“ فَ إِ َذا َجاَء أَ َجُلُهْم َال َيْستَ أْ ِخُروَن َساَعةً  َوَال َيْستَـْقِدُمونَ . -

ne bir saat geri bırakabilirler ve ne de öne alabilirler.” (el-AǾrâf 7/34), 

 ,Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.” (el-Ķamer 54/1)“ اِ قْـتَـَرَبِت السَّاَعةُ  َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ . -

 ,Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur.” (el-Câsiye 45/32)“ َوالسَّاَعةُ  َال رَْيَب فيَها. -

 ,Kıyâmetin kopacağını da sanmıyorum.” (Fuśśilet 41/50)“ َوَما أَ ُظنُّ السَّاَعةَ  قَائَِمةً . -

 (َساَعة) Bu çok zor bir gün.” (Hûd 11/77) cümlelerinde geçen“ ٰهَذا يـَْومٌ  َعصيبٌ . -

kelimesi birinci âyette zarfiyet, ikinci âyette fâil, üçüncü âyette mübtedâ, dördüncü 

âyette ( نَّ ظَ  )’nin birinci mefǾûlü olarak, son örnekte ise ( ٌيـَْوم) kelimesi, haber olarak 

iǾrâblanmıştır.762F

763 

2.2.4.1.1.4. Gayr-ı mutasarrıf (câmid) zaman zarfları: Cümle içinde 

mübtedâ, haber, fâil ya da mefǾûl olarak kullanılmaksızın sadece mefǾûl fîh olarak 

                                                                                                                                          
(izafetle  ِيـَْومَ  اْجلََبل veya sıfat olarak . ٌقـََعدت ِعْنَدَك يـَْوًما قـََعَد ِعْنَدكَ  / ِفيهِ  َزْيد gelmesi farketmez) 
vermektedirler. Bk. Ebû Ḥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 261. 

761 Hâdî Nehr, el-İtkân, 2: 650; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 81. Yine konuyla 
alakalı geniş bilgi için bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 252. 

762 Bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 259; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 654; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 
Belağatında Mefuller, 81-82; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 154-155; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-
ǾArabiyyeti, 3: 253; es-Suyûṭî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 138; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 3: 
426; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 687; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 261.  َةُبْكر  ve ُغْدَوة 

lafızları, alem olarak kullanıldıklarında mutasarrıf olurlar. .َوَهلُْم رِْزقـُُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا “Orada sabah 
akşam rızıkları da vardır.” (Meryem, 19/62). Bk. Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 266. 

763 Bk. Hâdî Nehr, el-İtkân, 2: 652-653. 
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kullanılır.764 İki kısma ayrılır. Birinci kısım hiçbir zaman harf-i cer almazlar. Bu 

kısımda, mebnîler ( انيَّ ض، أَ وْ ، عَ طّ قَ  ),765 bir vakte muzâf olan ( اتو، ذَ ذُ  ),766 iki cüzü fetha 

üzere mebnî mürekkeb zarflar (...صباَح صباَح، ليَل ليَل، صباَح مساَء)767 vardır.768 

 Sana kıyametin ne zaman kopacağını“ َيسْ أَ ُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَ يَّانَ  ُمْرٰسيَها. - 

soruyorlar.” (el-AǾrâf 7/187). 

İkinci kısım ise bazen harf-i cerli (من ، إىل، حىت، مذ، منذ) bazen de harf-i cersiz 

kullanılan  َآلن،اىت، مَ ل, بْ د, قَـ عْ , بَـ دَ نْ ن, عِ دُ ل  gibi zarflardır. 768F

769 

 Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiştin.” (Yûnûs“ اٰ ْلٰئنَ ! َوَقْد َعَصْيَت قـَْبلُ . -

10/91). 

2.2.4.1.2. Mekân zarfları  

Mekân ifâde eden her şey için geçerlidir. Bunlar (قبل), (بعد), (أين), (هنا), ( َّمث), 

 gibi zarflardır. Mekân zarfları ise kendi içinde dört kısma ... (لدن) ,(لدى) ,(عند) ,(حيث)

ayrılır. 
2.2.4.1.2.1. Mübhem mekân zarfları: Belirsiz ve sınırları tâǾyin edilmemiş, 

mekâna delâlet eden zarflardır.770 (جنوبا), (مشاال), (شرقا), (غربا), (ميينا), (يسارا), (فوق), (حتت), 

 vb. gibi kelimeler mekân (كلو مرت) ,(بريد) ,(فرسخ) ,(ميل) ,(ناحية) ,(جهة) ,(مكانا) ,(جانب)

zarflarıdır.771 Örneğin, . ٍَلَقْد َكاَن ِلَسَبأٍ  يف َمْسَكِنِهمْ  ٰايَةٌ  َجنََّتانِ  َعنْ  ميَ نيٍ  وَ ِمشَال “Andolsun, Sebeǿ 

                                                 
764 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 255; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 687; Hâdî Nehr, 

el-İtķân, 2: 654. 
765 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 688; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 261. 
766 Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 262. 
767 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 259; Ebû Ĥayyân, et-Teźyîlu ve’t-tekmîl, 7: 262. 
768 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 654. 
769 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 654; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 82; el-Faķî, 

Teysîru’n-naĥv, 155; es-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 194; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 
3: 427; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 688; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 261-262. 

770 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 82; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 154; el-Ħaŧîb ve 
Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 254.  

771 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 262; es-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 189; 
ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 3: 420. Ayrıca miktar ifade eden ،ميل ،فرسخ ،بريد كلو مرت  gibi 
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halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı: Biri sağda biri solda iki bahçe 

bulunuyordu.” (Sebeǿ 34/15) âyetinde geçen ( ٍميَ نيٍ  وَ ِمشَال) kelimeleri, bir mekânla 

sınırlandırılmamış mübhem birer mekân zarflarıdır. 

2.2.4.1.2.2. Mahdûd mekân zarfları: Miktarı ve sınırları tâǾyin edilmiş, 

belirli bir mekân ifâde eden zarflara denir.772 Belde, dağ, köy isimleri ve altı cihetten 

biriyle ( اجلََبلِ  , َخْلفَ َمْدَرَسةِ الْ  , أََمامَ ضِ اَألرْ  , َحتْتَ السََّماءِ  , فـَْوقَ احلَاِفَلةِ  , َيَسارَ الَقاَعةِ  ميَِنيَ  ) 

sınırlandırılabilen her şey ve ( ََحْوَلك), ( َِعْنَدك), ( ُاْلَمْلَعب), ( ىَمْرمَ الْ   gibi sınırlı olan ...(اْلَمْيَدانُ ) ,(

ve sınırlandırılabilen isimler, mahdûd mekân zarflarıdır. Örneğin, 

نَـُهمْ  يـَْوَم اْلِقٰيَمِة فيَما َكانُوا فيهِ  َخيَْتِلُفونَ . -  Artık onların aralarında“ فَاللُّٰه َحيُْكُم بـَيـْ

uyuşamadıkları davada, kıyamet gününde hükmü Allah verecektir.” (el-Baķara 

2/113) âyetinde altı çizili ( ْنَـُهم  ,kelimeleri (يـَْوَم اْلِقٰيَمةِ ) ve (بـَيـْ

 Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz“ ُمثَّ لَُنْحِضَرنـَُّهْم َحْوَل َجَهنَّمَ  ِجِثيًّا. -

üstü hazır edeceğiz.” (Meryem 19/68) âyetinde geçen altı çizili ( ََحْوَل َجَهنَّم) kelimesi, 

mahdûd mekân zarfıdır.772F

773 

2.2.4.1.2.3. Mutasarrıf mekân zarfları: Cümle içerisinde zarf olarak veya 

zarf hâricinde ibtidâ, haber, fâǾil, mefǾûl bih vs. görevlerde olabilen zarflardır. Ancak 

cümlede her ne kadar zarf manası içerse de zarf olmayarak gelirse başına harf-i cer 

dâhil olsun veya olmasın zarf olarak isimlendirilmez.774 ... ََعِن اْلَيمنيِ  وَ َعِن الشَِّماِل ِعزين 

“Sağdan soldan grup grup...” (el-MeǾâric 70/37). 

2.2.4.1.2.4. Gayr-ı mutasarrıf mekân zarfları: Cümle içerisinde iǾrâb 

cihetiyle mefǾûl fîh dışında kullanılmazlar. Genellikle nasb mahallinde mebnî olarak 
                                                                                                                                          

lafızlar, bazı nahivciler tarafından mahdûd zarflar olarak kabul edilmiştir. Ebu Ĥayyân ise bunların 
belirli bir mana ifade etmediğini söylemektedir. Örneğin  ٌِميل zarfının başı ve sonu belli değildir. Bu 
sebeple onları, şebîh bil-mubhem (kapalı zarflara benzeyen) diye ayrı bir kategoride ele almıştır. 
Bk. eś-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 190.  

772 Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 83; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 
3: 254; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 154.  

773 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 651. 
774 Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 83; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 

3: 254; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 259. 
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gelirler.775 (عند), (لدى), (لدن), (حيث), ( َّمث), (هنا), (أين), ( ّأىن) munsarıf olmayan mekân 

zarflarıdır. 

 Orada, görünce (sonsuz) nimetler ve büyük“ وَ إِ َذا رَ أَ ْيَت َمثَّ  رَ أَ ْيَت نَعيًما َوُمْلًكا َكبريً ا.  -

bir mülk (hükümranlık) görürsün.” (el-İnsân 76/20). 775F

776 

 .Sidretü’l-müntehâ’nın yanında.” (en-Necm 53/14)“ ِعْندَ  ِسْدَرِة اْلُمْنتَـٰهى. - 

Bazen (من ، إىل، حىت، مذ، منذ) gibi bir harf-i cer ile bazen de harf-i cersiz 

kullanılırlar.  
 .içinden ırmaklar akan...” (el-Baķara 2/25)“ ...َجتْرِ ي ِمْن َحتْتِ َها األَ نـَْهارُ . -

içinden ırmaklar akan...” (et-Tevbe 9/100). 776F“ ...َجتْرِ ي َحتْتَـ َها اْألَنـَْهاُر. -

777 

2.2.4.1.3. İsm-i zaman’dan zarfiyet üzere mansûb olanlar 

Zaman zarfları, fiilin meydana gelme zamanına delâlet edip (يف) manasını 

içerdiğinde mansûb olurlar. Örneğin, 
 Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha“ َفُسْبَحاَن اللِّٰه حنيَ  ُمتُْسوَن وَ حنيَ  ُتْصِبُحون.

kavuştuğunuzda, Allah’ı tespih ederim.” (er-Rûm 30/17) âyetinde geçen ( نيَ ح ), zaman 

zarfı olarak mansûbtur ve semâǾî masdar olan ( َُسْبَحان) sözcüğüne müteǾallıktır.778 

∗ Cümlede manevî bir gerekçe olduğunda zarfların mecrûr olmaları da 

câizdir. Örneğin, .َوَدَخَل اْلَمديَنةَ  َعلَ ى حنيِ  َغْفَلٍة ِمْن أَ ْهِلَها “Mûsâ, halkın habersiz olduğu bir 

sırada şehre girdi.” (el-Ķaśaś 28/15) âyetinde geçen ( ىَعلَ  ) zarfiyet ifade eder. (  نيِ ح ىَعلَ 

 .fiilinin fâǾilinden hâl’dir َدَخلَ  cümlesi ise (َغْفَلٍة ِمْن أَْهِلَها

                                                 
775 Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 84; Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 538; el-

Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 255. 
776  Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 257. 
777 Bk. ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 3: 428. 
778 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 655.  
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∗ Zarf-ı zaman, (يف) manasını içermediğinde cümledeki yerine göre 

iǾrâblanır.778F

779 

2.2.4.1.4. İsm-i mekân’dan zarfiyet üzere mansûb olanlar 

İki şey, zarf-ı mekân olarak mansûb olur. Birincisi mübhem veya şibh-i 

mübhem isimler, (يف) manasını içermesi şartıyla zarf-ı mekân olurlar.780 Örneğin,  َربـََّنا

نَـ َنا وَ بـَْنيَ  قـَْوِمَنا بِاحلَْقِّ .  ”.Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet“ افْـَتْح بـَيـْ

(el-AǾrâf 7/89) âyetinde geçen (نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا  fiiline mütaǾallık olup افْـَتحْ  ,kelimeleri (بـَيـْ

mansûb mekân zarflarıdır.780F

781 

∗ Mübhem mekân zarflarının harf-i cer ile mecrûr olmaları da câizdir. 

Örneğin, . َفـََبشَّْرنَاَها بِ إِ ْسٰحَق وَ ِمْن َورَاءِ  إِ ْسٰحَق يـَْعُقوب “Ona da İshak’ı müjdeledik; İshak’ın 

arkasından da Yakûb’u.” (Hûd 11/71) âyetinde geçen ( ِْمن), cer harfi olup ( َِورَاء) 

kelimesini mecrûr kılmıştır.781F

782 

İkinci olarak, kendisini nasbeden fiilden türeyen müştak mekân isimleri 

mansûbtur.783 Örneğin, . َُر اْلُمْنزِلِ ني َزًال  ُمَبارًَكا وَ أَنْ َت َخيـْ  !Yine de ki: Ey Rabbim“ َوُقْل َربِّ أَنْ زِْلِين  ُمنـْ

Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın.” (el-Muǿminûn 

23/29) âyetinde geçen ( َزًال  kelimesi, kendisinden türediği fiil ile mansûb (ُمنـْ

olmuştur.784 
• Zarf-ı mekân, mahdûd olursa veya âmilinin lafzından türememişse (يف) ile 

mecrûr olması vâcibtir. Örneğin, . َِوَال  تـَُباِشُروُهنَّ وَ أَنْـ ُتْم َعاِكُفوَن ِيف  اْلَمَساِجد “Bununla birlikte 

                                                 
779 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 656.  
780 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 656; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 538.  
781 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 657. 
782 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 656. 
783 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 657; en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 538.  
784 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 657. 
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siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın.” (el-Baķara 2/187) âyetinde 

geçen ( ِاْلَمَساِجد) kelimesi, âmilinin lafzından türemediği için mecrûr olmuştur. 784F

785 

• ( سكن، نزل ،دخل ) fiillerinde kesret-i istiǾmâlden dolayı akabinde gelen 

mekân zarflarından (يف) harf-i cerrinin hazfi, câizdir. Araplar bu üç fiille kullanılan 

her zarfı nasb etmişlerdir.786 Örneğin, .َربِّ  اْغِفْر ِيل  َوِلَواِلَديَّ  َوِلَمنْ  َدَخلَ  بـَْيِيتَ  ُمْؤِمًنا “Rabbim! 

Beni, ana babamı, îmân etmiş olarak evime girenleri, bağışla.” (Nûh 71/28) âyetinde 

geçen ( بـَْيِيت) kelimesi,  ََدَخل fiilinin mefǾûl bihi’dir. Takdîri ise  بـَْيِيت ِيف  şeklindedir. 786F

787  

• Zarflar başka bir taksîmat yapıldığında muǾreb veya mebnî olma açısından 

üç kısımda ele alınmaktadır. 

Mebnî zarflar: ( ِْإذ), (ِإَذا), ( نَ ْآلَ اَ  ), ( ىنَّ أَ  ), ( انَ يَّ أَ  ), ( نَ يْ أَ  ), ( امَ  نَ يْ أَ  ), ( ْنيَ بَـ  ), ( انَ يْـ بَـ /امَ نَ يْـ بَـ   ,(َمثَّ ) ,(

( امَ ثُ يْ حَ /ثُ يْ حَ  ), ( طُّ قَ  ), ( ىدَ لَ ُدْن/لَ  ), ( َىت مَ  ), ( ذْ مُ /ذُ نْ مُ  ), ( ةُ بَ كَّ َر مُ الْ  وفُ رُ الظُّ    - )ارَ هَ نَـ  لَ يْ لَ   ), ( اءَ سَ مَ  احَ بَ صَ   ), ( ْنيَ بَـ  ْنيَ بَـ   )-). 

MuǾreb zarflar: ( اءَ نَ ثْـ أَ  ), ( انَ بَّ إِ  ), ( ًدابَ أَ  ), ( اءً آنَ  ), ( اءَ قَ لِ  ), ( اومنََ دُ /ونَ دُ  ), ( لَ َال خِ  ), ( اِيلٌّ ِمشَ  ), ( ِيبٌّ رْ غَ  ), 

( يٌّ قِ رْ شَ  ), ( االً ِمشَ  ), ( اءَ زَ إِ  ), ( اءَ ذَ حِ  ), ( امً ائِ دَ  ), ( ةً نَ وِ آَ  ), ( اهَ ِجتَ  ) gibi birçok muǾreb zarf mevcuttur. 787F

788  

Bazen mebnî bazen de muǾreb olan zarflar: ( سِ مْ أَ  ), ( لُ بْ قَـ /دُ عْ بَـ  ), ( ونَ دُ  ), ( ثَ يْ رَ  ), ( ضُ وْ عَ  ), 

( عَ مَ  ), ( امَّ لَ  ). 

2.2.4.2. Zarf’ın Âmili 

Zarf-ı zaman ve zarf-ı mekân, mefǾûl fîh sıfatı ile zarfiyet üzere fiil veya 

amelde fiilin görevini yapan müştak isimlerle (ism-i fâǾil, ism-i mefǾûl) mansûb 

olur.789  

- Fiil:790 .َقْد َجَعَل َربُِّك َحتْتَ ِك َسرِيًّا “Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.” 

(Meryem 19/24) âyetinde geçen (حتَتك) kelimesi, mansûb zaman zarfıdır. Nasb 

                                                 
785 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 658. 
786 Bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 253. 
787 Bk. Hâdî Nehr, el-İtkân, 2: 658. 
788 Bk. Hâdî Nehr, el-İtkân, 2: 682. 
789 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 644. Farklı örnekler için bk.  Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 316. 
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alâmeti fethadır. Zarfı nasb eden ise (جعل) fiilidir. Bu sebeple (جعل) fiiline 

müteǾallıktır.790F

791 

- Masdar:792 ِه اْلَكِذبَ  يـَْومَ  اْلِقٰيَمةِ ؟  Allah’a karşı yalan“ َوَما َظنُّ الَّذينَ  يـَْفتَـُروَن َعلَ ى اللّٰ

uyduranların, kıyamet günü hakkındaki zanları nedir?” (Yûnus 10/60) âyetinde geçen 

 fiili ise zarfı nasb eden (ظن) .kelimesi, zaman zarfı olarak mansûb mefǾûl fîh’tir (يـَْومَ )

sarîh masdardır. Bu sebeple ona müteǾallıktır. 792F

793 

-Vasıf:794 َواْنَشقَِّت السََّماُء َفهِ يَ  يـَْومَ ِئٍذ َواِهَيٌة “Gök de yarılmış ve artık o gün o da 

çökmeye yüz tutmuştur.” (el-Ĥâķķa 69/16) âyetinde geçen ( َيـَْوم) kelimesi, ( ٌَواِهَية) ism-i 

fâǾili ile mansûb, kendisinden sonrasına muzâf bir zarf-ı zamandır. 794F

795 

2.2.4.3. Zarf’ın Âmilinin Hazfi 

Zarf’ın âmili, cevâzen ve vucûben olmak üzere iki şekilde hazfedilir. 

1) Âmilinin cevâzen hazfi: Bazen, zarf-ı zamanı ve zarf-ı mekânı nasb eden 

âmil, mahzûf olur. Hazfe işâret eden bir delîl varsa hazif “cevâzen” diye 

isimlendirilir. Veya şöyle de denebilir: Hazfedilecek âmil, husûsî bir âmilse, hazif 

câizdir.796 Örneğin, ... َىل الرَّْمحِٰن َوْفًداإِ يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني.  “Takva sahiplerini bir heyet halinde 

Rahman’ın huzurunda toplayacağımız gün...” (Meryem 19/85) âyetinde geçen ( َيـَْوم) 

                                                                                                                                          
790 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 249; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 684; Ahmet Dağ, 

Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 98; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî naĥvi’lǾArabiyyi, 55; Hâdî Nehr, en-
Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 554; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 137.  

791 Bk. Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 684. 
792 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 249; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 684; Ahmet Dağ, 

Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 98; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî naĥvi’lǾArabiyyi, 55; Hâdî Nehr, en-
Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 554.  

793 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 644. 
794 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 249; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 684; Ahmet Dağ, 

Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 98; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî naĥvi’lǾArabiyyi, 55; Hâdî Nehr, en-
Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 554.  

795 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 645. 
796 Yaķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 685; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 98; Ĥaydâ, 

Muĥâđarât fî naĥvi’lǾArabiyyi, 56; Hâdî Nehr, en-Nahvu’t-taṭbîkî, 1: 554, el-İtķân, 2: 646. Bu 
hazif türüne yani hazfi câiz olan zarflara, “zarf-ı laġv” adı verilmektedir. Bk. ǾAbbâs Ḥasan, en-
Naḥvu’l-vâfî, 2: 246. 
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sözcüğünde, âmil’in hazfedilmiş olması mümkündür. Takdîri ise يـََقُع أَو َيُكوُن يَوَم َكَذا وَكَذا 

şeklindedir.796F

797 

ـ ؟ةِ يَّ لِّ كُ الْ  ٰىل َت إِ بْ هَ ذَ  ٰىت مَ   “Fakülteye ne zaman gittin?” Cevap:  ِأَْمس “Dün.” Bu 

cümlede hazfedilmiş bir âmil vardır. Takdîri ise  ِتُ بْ هَ ذَ  أَْمس  şeklindedir.798 

؟نُ كُ سْ تَ أيَن  -  “Nerede ikamet ediyorsun?” Cevap:  َةِ ينَ دِ مَ َق الْ رْ ش  Aynı şekilde burada 

da hazfedilmiş bir âmil vardır. Takdîri ise  َةِ ينَ دِ مَ الْ  قَ رْ شَ  نُ كُ سْ أ  şeklindedir. 798F

799 

2) Âmilinin vucûben hazfi: Âmil her türlü hades (eylem) için kullanımı 

uygun olan bir oluş (umûmi fiil)800 ifâde ettiğinde, aşağıda sayılacak yerlerde âmil 

zorunlu olarak hazfedilir.801 

1. Zarf, haber olduğunda;802 örneğin, 

 Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır.” (el-Baķara“ وَ لِلّٰهِ  اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِربُ . -

2/115) âyetinde geçen câr ve mecrûr ( ِلِلّٰه), hazfedilmiş mukaddem bir habere 

müteǾallıktır. Takdîri: كائن، حاصل şeklindedir.803 ( ُاْلَمْشرِق) kelimesi ise geriye 

bırakılmış mübtedâ’dır. 

 Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır.” (el-EnǾâm“ وَ ِعْندَ ُه َمَفاِتُح اْلَغْيبِ . -

6/59) âyetinde geçen ( َِعْند), zarfiyet üzere nasb edilmiş mekân zarfıdır. Şibh-i cümle 

                                                 
797 Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 317. 
798 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 685. 
799 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: (dipnot 2) 646. 
 gibi umûmî oluş ifade eden şeyler olduğunda âmilin hazfi vâcibtir. Âmilin كائن، موجود، حاصل، إستقر 800

vucûben hazfedilmesi, nahivciler tarafından “zarf-ı müsteķar” olarak isimlendirilmektedir. Bk. 
ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 246. 

801 Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 685-687; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 98-99; 
Ĥaydâ, Muĥâđarât fî naĥvi’lǾArabiyyi, 56; Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 554; el-İtķân, 2: 646-
648.  

802 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naḥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 250; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 686; ǾAbbâs 
Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 247; Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 318. 

803 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 647. 
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hazfedilmiş mukaddem bir habere müteǾallıktır. Mahzuf haberin takdiri,  ،كائن، موجود

ستقراحاصل،   gibi sözcüklerle yapılır.803F

804 

2. Zarf, sıfat olduğunda;805 örneğin, . ََوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن ٰاِل ِفْرَعْون “Firavun 

ailesinden, mü’min bir adam şöyle dedi.” (el-Muǿmin 40/28) âyetinde geçen ( ِمْن ٰاِل

 şeklinde takdîr edilen ikinci (موجود veya كائن) ,câr-mecrûr ve muzâf-muzâf ileyh (ِفْرَعْونَ 

bir sıfata müteǾallıktır.805F

806 

3. Zarf, hâl olduğunda;807 örneğin, . ِه َعٰلى َبصريَةٍ  أَنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِين  Ben ve“ أَْدُعوا ِإَىل اللّٰ

bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız.” (Yûsuf 12/108) âyetinde geçen ( ريَةٍ َعٰلى َبص ) câr 

ve mecrûr, (أَْدُعوا)’nun müstetir (gizli) fâǾilinden hâl olması veya hazfedilmiş 

mukaddem habere (كائن veya موجود) müteǾallık olması ve (أَنَا)’nin muǿahhar mübtedâ 

olması câizdir. 807F

808 

4. Zarf, sıla olduğunda;809 örneğin,  َِلُه َما ِيف السَّٰمَواِت َوَما ِيف اْألَْرض.  “Göklerdeki 

her şey, yerdeki her şey O’nundur.” (Yûnus 10/68) âyetinde geçen ( ِيف السَّٰمَواِت َوَما ِيف

 ism-i mevsûlünün hazfedilmiş (ما) cümlesi, muǿahhar mübtedâ olarak bulunan (اْألَْرضِ 

sılasına müteǾallıktır.809F

810  

5. Zarf, meşġûl Ǿanh olduğunda;811 örneğin,  Bugün“ .اَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ  اَْليَـْومَ  

sizin için dininizi kemâle erdirdim.” (el-Mâǿide 5/3) âyetinde geçen ( َاَْليَـْوم) kelimesi, 

                                                 
804 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 647. 
805 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 251; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 686; ǾAbbâs 

Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 247; Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 318. 
806 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 647. 
807 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 252; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 686; ǾAbbâs Ĥasan, 

en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 247; Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 318. 
808 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 647. 
809 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 251; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 686; ǾAbbâs Ĥasan, 

en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 247; Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 318. 
810 Bk. Hâdî Nehr, el-İtkân, 2: 648. 
811 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 252; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 648; ǾAbbâs Ĥasan, en-

Naĥvu’l-vâfî, 2: 247. 
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vucûben hazfedilmiş bir fiille, zarfiyet üzere mansûb olmuştur. Cümlede zikredilen 

fiil ise onu açıklamaktadır. 

2.2.4.4. Zarf’ın Nâibi 

1. Masdar:812 Zarf manasında olup belirli bir vakte delâlet eden masdar, 

zarfın nâibi olabilir. Ancak zarf muzâf olup hazfedilir, muzâf ileyh de masdar olursa 

masdar, zarfın yerine geçebilir.813 Örneğin, . َِوِمَن الَّْيِل َفَسبِّْحُه وَ ِإْدبَارَ  النُُّجوم “Gecenin bir 

kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et.” (et-Ŧûr 52/49) âyetinde geçen 

) ,tamlaması (ِإْدبَاَر النُُّجومِ ) اوهبَِ رُ غُ  تَ قْ وَ  ) manasındadır. ( َوقت) kelimesi hazfedilmiş ve 

masdar ( َِإْدبَار) onun yerine geçmiştir. Netice itibariyle zarf olarak mansûb olmuştur. 813F

814 

2. Zarfın sıfatı:815 Kurǿân-ı Kerîm’de zarfın sıfatı şeklinde bir örnek 

bulunmamaktadır. Ancak zarfın yerine geçen sıfat için örnek mevcuttur. Örneğin,  َفَال

.يـَْقرَبُوا اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم بـَْعَد َعاِمِهْم ٰهَذا  “Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram’a 

yaklaşmasınlar.” (et-Tevbe 9/28) âyetinde geçen (ٰهَذا) ism-i işâreti, zarf olarak 

kullanılan ( ٌَعام) kelimesi için nasb mahallinde sıfattır. Bedel olarak alınması da 

mümkündür.815F

816 

3. Külliyet ve cüzǿiyete işâret eden lafızlar:817 Örneğin (كل), (بعض) lafızları 

masdara muzâf olduklarında mefǾûl mutlak’tan nâib olurlar. Zarfa izâfe olduklarında 

ise vaktin bütünü veya bir kısmına delâlet ettikleri için zarftan nâib olurlar.818 

Örneğin, .تـُْؤِيت  أُُكَلَها ُكلَّ  حنيٍ  بِِإْذِن َربـَِّها “Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini 
                                                 
812 Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 538, el-İtķân, 2: 659; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 689; Ĥaydâ, 

Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 57; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 267; ǾUŝeymîn, 
Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 3: 429. 

813 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 659; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 263. 
814 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 659. 
815 Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 538, el-İtķân, 2: 660; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 689; Ahmet 

Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 97; Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 56; el-Ħaŧîb 
ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 268; ǾAbbâs Ĥasan, en-NaĥvuǾl-vâfî, 2: 264. 

816 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 660. 
817 Hâdî Nehr, en-Nahvu’t-taṭbîkî, 1: 538, el-İtķân, 2: 661; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 688-689; 

Ĥaydâ, Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 56; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 266; 
ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 265. 

818 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 661; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 688-689. 
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verir.” (İbrâhîm 14/25) âyetinde geçen ( َُّكل) lafzı, ( تـُْؤِيت) fiili ile zarf-ı zaman olarak 

mansûbtur. ( َُّكل) lafzının zarf-ı zaman yerine geçmesi ise zarf-ı zaman olan ( نيٍ ح ) 

sözcüğüne izâfetiyle meydana gelmiştir. 818F

819 

4. İsm-i işâret:820 Kendisinden sonra zarfiyete delâlet eden bir şey gelmesi 

şartıyla zarftan nâib olabilir. . َاِ جْ تَـ هَ دْ تُ  تِ لْ كَ  النَّ احِ يَ ة “Şu tarafta çalıştım.” 

5. Zarfı temyîz eden aded:821 . ٍسِ رْ ُت ثَ َال ثَ ةَ  أَ مْ يَ ال “Üç mil yürüdüm.” 

6. Zarfa muzâf olanlar:822 . ِمَ شَ يُت  كُ لَّ  النـَّ هَ ار “Bütün gün yürüdüm.”  

2.2.5. MefǾûl MeǾah  

Birliktelik (musâhabe) ifâde eden (و)’dan sonra gelen mansûb isme, mefǾûl 

meǾah denir.823 Öncesine atfı câiz değildir. Genellikle fiil veya şibh-i fiilden sonra 

gelir.  الفجرَ و  ,Günün ilk ışıklarıyla beraber yokculuğa çıktım.” cümlesinde atıf“ سافرتُ  

mümkün değildir. Çünkü fecir, seyahat etmez. Bu mefǾûl türünün de mansûb 

olabilmesi için belirli şartları vardır.823F

824 

− İsim olmalıdır. 

− Cümlede asıl değil ferǾ olmalıdır. Cümlenin olmazsa olmaz bir parçası 

olursa (و)’ın atıf harfi olması vâcibtir. 

 .dan sonrası, beraberliğe delâlet etmesi gerekir’(و) manasındaki مع −

                                                 
819 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 661. 
820 Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 538, el-İtķân, 2: 661; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 690; Ĥaydâ, 

Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 57; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 267; Ahmet Dağ, 
Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 97.  

821 Hâdî Nehr, en-Nahvu’t-taṭbîkî, 1: 538, el-İtkân, 2: 661; Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 690; Ĥaydâ, 
Muĥâđarât fî’n-naĥvi’l-ǾArabî, 57; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 266; Ahmet Dağ, 
Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 97.  

822 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 97.  
823 Bk. Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 556, el-İtķân, 2: 735; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 157; Ĥaydâ, 

Muĥâđarât fî naĥvi’lǾArabiyyi, 43; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 291; Ahmet Dağ, 
Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 104.  

824 Bk. Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 557, el-İtķân, 2: 736; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 157; el-Ħaŧîb 
ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 292-293; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 104.  
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 .ve maǾiyyet üzere nasb olan mansûb isimden öncesi cümle olmalıdır (و) −

Eğer (و)’dan öncesi müfred olursa öncesine atfedilmiş olur.  

− Zikredilen ismin öncesine atfı, manayı bozuyorsa (و), maǾiyyet için olur. 

ُعوا أَ ْمرَُكْم َوُشرََكائَ ُكمْ . -   Artık siz de (bana) ne yapacağınızı ortaklarınızla“ فَ أَ مجِْ

beraber kararlaştırın.” (Yûnus 10/71). 

2.2.5.1. MefǾûl meǾah’ın âmili 

1) Fiil olur:825  َمنُت و الكتاب “Kitapla birlikte uyudum.” 

2) Masdar olur:826 . َنَ ومُ َك وَ الْ كِ تَ اَب دَ لِ يُل تَـ عْ بِ ك “Kitapla birlikte uyuman 

yorulduğuna işârettir.” 

3) Vasıf olur:827  الكتابَ و نائٌم أنا.  “Ben, kitapla uyuyorum.” 

.soru edatları da bazen mefǾûl meǾah’ta amel eder ما ve كيف (4 827F

828  

والشعرَ  أنت كيف  “Şiirle aran nasıl?”  زيًداو نت أما  “Zeyd ile aran nasıl?” 

2.2.5.2. Vâv’dan sonra gelen ismin durumları: 

1) MaǾiyyet üzere nasb vâcibtir.829 Nasb’ın vacip olabilmesi için fiilin 

sayılabilen şeylerden olması, yapılan işteki birlikteliğin (maǾiyyet) devam ediyor 

olması ve ‘vâv’ı atıf olarak kabul ettiğimiz takdîrde mananın buzuluyor olması 

gerekir.  

                                                 
825 Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 556-557, el-İtķân, 2: 738-739; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 105; el-Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 723.  
826 Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 556-557, el-İtķân, 2: 738-739; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 105; el-Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 724.  
827 Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 556-557, el-İtķân, 2: 738-739; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 105; el-Yâķût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 724.  
828 Bk. Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 556-557, el-İtkân, 2: 738-739; Ahmet Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefuller, 105.  
829 Bk. Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 558, el-İtķân, 2: 739; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 158.  
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2) Muttasıl veya müstetir rafǾ zamîrinden sonra isim geldiğinde nasb olması 

vâcibtir.830 Çünkü zâhir ismin müstetir veya muttasıl zamîre atıf yapılması mümkün 

değildir. Sadece munfasıl zamîrle teǿkîd edildiğinde atıf yapılabilir. 

3) Atıf vâcib olup, maǾiyyet imkansızdır: Bu durum birden fazla fâǾil talep 

eden fiillerde gerçekleşir.831 Örneğin,  َدٌ يْ زَ وَ  يدٌ عِ سَ  َختَاَصم.  cümlesinde, fiil ‘tefâǾul’ 

bâbında geldiği için (و) atıf harfi olarak gelmiştir. Yine  ُقبل ve  ُبعد lafızları söz konusu 

olduğunda da atıf vâcibtir. Örnek,  ََلهُ بْـ قَـ  يٌّ لِ عَ وَ ٌد مَّ حمَُ  اءَ ج.  gibi. 

4) Kendinden önceki isme atıf yapmak veya maǾiyyet üzere nasb etmek 

câizdir.832 Örnek,  َدٌ يْ زَ وَ /  ًدايْ زَ ُت وَ رْ اجَ ه.  

 

  

                                                 
830 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 739.  
831 Bk. Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 558; el-İtkân, 2: 740; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 158.  
832 Bk. Hâdî Nehr, en-Naĥvu’t-taŧbîķî, 1: 558; el-Faķî, Teysîru’n-naĥv, 159.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. TERKİP AÇISINDAN KURǿÂN-I KERÎM’DE MEFǾÛLLER 

3.1. Mefǿûl Bih 

3.1.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geldiği Şekiller  

Çalışmanın birinci bölümünde “mefǾûl” kaydı düşülmeksizin genel olarak 

Arapçada mevcut olan “kelime ve kelime grupları”na değinilmişti. Bu bölümde ise 

konunun kapsamı biraz daha daraltılarak mefǾûller bağlamında kelime ve kelime 

grupları ele alınacaktır.  

Kelime türlerine bakıldığında yalnızca isimler, sıfatlar ve zamîrlerin mefǾûl 

bih olarak gelebildiği833 görülmektedir. Ayrıca mefǾûl bih olarak gelen unsur veya 

unsurların, isim cinsinden bir kelime ya da kelime grubu olması gerektiği, nahivciler 

tarafından belirtilmektedir.834 O halde fiiller, zarflar ve edatların mefǾûl bih olarak 

kullanılamayacağı da ortaya çıkmış bulunmaktadır.835 

3.1.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl Bih 

1) İsim: MefǾûl bihler isim soylu olarak gelebilirler. Örneğin,  َُواْخَتاَر ُموٰسى قـَْومَ ه

.َرُجًال  نيَ َسْبع  “Mûsâ, kavminden yetmiş adam seçti.” (el-AǾrâf 7/155) âyetinde geçen 

 .kelimesi, isimdir ve mefǾûl bih konumunda gelmiştir (قـَْومَ )

2) Zamîr: Zamîrler, muttasıl ve munfasıl olmak üzere iki gruba ayrılır. 

MefǾûl bih’in hem muttasıl hem de munfasıl nasb zamîri olarak gelmesi 

mümkündür.836 Örneğin, . َبُ هُ  أَ َحًدا ِمَن اْلَعاَلمني بُ هُ  َعَذابًا َال  أُ َعذِّ  Ben ona kâinatta hiçbir“ فَ إِ ينِّ  أُ َعذِّ

kimseye etmeyeceğim azabı ederim.” (el-Mâǿide 5/115) âyetinde geçen altı çizili 

بُ هُ ) إِ يَّاكَ  نـَْعُبُد وَ إِ يَّاكَ   ,kelimesinde mefǾûl bih, muttasıl zamir olarak gelmiştir. Oysaki (أَُعذِّ
                                                 
833 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 288. 
834 Bk. el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 16-195; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 6.  
835 İsim, sıfat ve zamir dışındaki türlerin (zarflar, edatlar, fiiller ve fiilimsiler) ise mefǾûl bih olarak 

gelmesi bunların isimleşmeleri (lafızlarının kastedilip hikâye edilmeleri) ile mümkündür. Bk. 
Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 289. 

836 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 6; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 68. 
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.نيُ َنْسَتعِ   “(Allahım!) Yalnız sana ibâdet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (el-

Fatiĥâ 1/5)837 âyetinde mefǾûl bih, munfasıl nasb zamiri ( َِإيَّاك) lafzıdır. Zamirler 

mefǾûl bih olarak cümlede sade olarak geldiği gibi istisnâ grubu, soru edatı ve 

münâdâ olarak da gelmesi mümkündür. Örneğin, . َُال  نَـ عْ بُ ُد إِ الَّ إِ يَّ اه “Yalnızca Ona ibadet 

ederiz.” cümlesinde munfasıl nasb zamiri ( ُإياه), istisnâ edatıyla ( َّإال) birlikte istisnâ 

grubunu oluşturmaktadır.838 Ancak َيسْ ئُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقونَ ؟ “Sana Allah yolunda ne 

harcayacaklarını soruyorlar?” (el-Baķara 2/215) âyetinde ise istifham ismi olan 

) nın mefǾûl bih konumunda geldiği görülmektedir. Oysa’(َماَذا) انَ أَ يا  ) örneğinde 

münâdâ olarak gelmiştir.839 

3) Sıfat: Müfred olarak geldiğinde sıfatlar da isimleşerek mefǾûl bih 

olabilirler. Örneğin, . َرَ أَ يْ ُت حمَُ مَّ ًدا وَ الْ عَ بَّاسَ  وَ النَّابِ غَ ة “Muhammed, Abbas ve Nâbiga’yı 

gördüm.” cümlesinde geçen altı çizili kelimeler, aslı sıfat olup isimleşmiş 

kelimelerdir.839F

840  

Bazen de lafzı kastedilip iǾrâbı mahkî/hikâye edilen kelimeler mefǾûl bih 

olarak gelebilir. Örneğin, . ْْعُت َغاق  Gâk sesi işittim.” cümlesinde geçen ses ismi“ مسَِ

 mefǾûl bih ögesine karşılık gelmektedir. Bu iki durum yâni müfred olması ve ,(َغاقْ )

lafzı kastedilmesi dışında kalan kelimeler her ne kadar mefǾûl olsalar da kelime 

grupları kapsamında değerlendirilir. 

MefǾûl bih olarak gelen kelime grupları şöyle sıralanabilir: 

3.1.1.2. Cümlemsi Grubu  

İǾrâbı mahkî ile gelen cümleler müfred isim konumunda mefǾûl bih olarak 

iǾrâblanırlar. Kavl ( َقـََول), kavl’den türeyen kelimeler ve “kavl” manasında gelen bir 

                                                 
837 Örnekler için bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 68. 
838 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 288. 
839 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 153. 
840 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 289.  
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kelimeyle hikâye edilerek mefǾûl bih veya ikinci mefǾûl konumunda gelen cümleler 

de müfred hükmündedir.841 Örneğin, 
ُه َأَحدٌ .   De ki: O Allah birdir.” (el-İħlâś 112/1),842“ ُقلْ  ُهَو اللّٰ

ُهْم َال تـَْقتُـُلوا يُوُسفَ !   Onlardan bir söyleyici dedi ki: Yusuf’u“ قَالَ  قَائٌِل ِمنـْ

öldürmeyin!” (Yûsuf 12/10), 

َنا.   ,Şüphesiz Allah içinizden“ َقْد يـَْعَلُم اللُّٰه اْلُمَعوِّقنيَ  ِمْنُكمْ  َواْلَقائِلنيَ  ِإلِ ْخَواِ�ِمْ  َهُلمَّ إِ لَيـْ

savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, ‘Bize gelin’ diyenleri bilir.” (el-Aĥzâb 

33/18),843 
َناَك اْلَكْوثـََر).  i okudum.” cümlelerinde’(İnnâ ǿeǾŧaynâke’l-kevŝer)“  قـََرْأتُ : (ِإنَّا أَْعطَيـْ

geçen altı çizili ikinci kısımlar, cümlemsi grubu olarak mahallen mansûb mefǾûl 

bih’tir. 

 İsim fiil grubu olarak gelmiş meķûlu’l-ķavl’e örnek olarak ise   فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقْـَرُؤا

 .Der ki: Gelin, kitabımı okuyun!” (el-Ĥâķķa 69/19) âyetini verebiliriz“ ِكَتابَِيهْ !

“Kavl” manasında olan bir sözcükten sonra mefǾûl bih makamında gelen 

cümleye örnek; 

 Zararı faydasından daha yakın“ يَْدُعوا َلَمْن َضرُُّه أَ قْـَرُب ِمْن نـَْفِعه لَِبْئسَ  اْلَمْوٰىل  َولَِبْئسَ  اْلَعشِ ريُ ! 

olana yalvarır. O (taptığı) ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır!” (el-Ĥacc 22/13),844 

 Hani Rabbiniz şöyle“ وَ إِ ْذ تَ أَ ذَّنَ  رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَ زِ يَدنَُّكمْ  َولَِئنْ  َكَفْرمتُْ  إِ نَّ  َعَذايب َلَشديدٌ . 

duyurmuştu: Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer 

nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.” (İbrâhîm 14/7),844F

845 

َوَشِهدَ  َشاِهٌد ِمْن أَ ْهِلَها إِ ْن َكاَن َقميُصهُ  ُقدَّ  ِمنْ  قـُُبلٍ  َفَصَدَقتْ  َوُهوَ  ِمنَ  اْلَكاِذبنيَ . وَ إِ نْ  َكانَ  َقميُصهُ  ُقدَّ  ِمنْ  

 Kadının akrabasından biri ‘Eğer onun gömleği önden“ ُدبُرٍ  َفَكَذَبتْ  َوهُ َو ِمَن الصَّاِدقنيَ . 

                                                 
841 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 165; Sîbeveyhi, el-Kitâb, 1: 122. 
842 ǾAbdullah ǾUlvân vd., İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm (Mısır-Tanta: Dâru’ś-Śaĥâbeti, 2004), 2733. 
843 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 166. 
844 Âyet’in iǾrâbı için bk. ǾAbdullah ǾUlvân vd., İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 1469; Yâķût, İǾrâbu’l-

Kurǿâni’l-Kerîm, 6: 3023. 
845 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 166. 
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yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, o (Yûsuf) yalancılardandır. Eğer gömleği 

arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. O (Yûsuf) ise, doğru söyleyenlerdendir’ 

şahitliğinde bulundu.” (Yûsuf 12/26-27).846  

3.1.1.3. Sıla Grubu 

Masdar edatları ve ism-i mevsûller, kendilerinden sonraki sılaları ile birlikte 

sıla grubunu oluştururlar. Masdar edatları ve ism-i mevsûllerle oluşan sıla grubu ise 

bir bütün olarak cümlenin mefǾûl bih öğesine karşılık gelmektedir.847  

MefǾûl bih olarak gelen ve masdar olarak teǿvîl edilen sıla grubuna örnek: 

-O’na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ...” (el“ ...َوَال َختَاُفوَن أَ نَُّكْم أَ ْشرَْكُتْم بِاللّٰهِ .

ǿEnǾâm 6/81),848 

َرَك ُسًدى؟   İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı“ أَ َحيَْسُب اْإلِ ْنَساُن أَنْ  يـُتـْ

zanneder?” (el-Ķıyâmet 75/36),849  

 Onların her biri bin yıl yaşamak ister.” (el-Baķara“ يـََودُّ أَ َحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَ ْلَف َسَنةٍ .

2/96).850  

Birinci mefǾûl’ü sıla grubu olarak gelen mefǾûle örnek:  َوِمَن اْألَ ْعرَاِب َمْن يـَتَِّخُذ َما

 Bedevîlerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyi bir“ يـُْنِفقُ  َمْغَرًما.

zarar sayar.” (et-Tevbe 9/98). 850F

851  

İkinci mefǾûlü sıla grubu olarak gelen mefǾûle örnek: . ْلَِيْجزِ يَ  اللُّٰه ُكلَّ نـَْفٍس َما َكَسَبت 

“Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar.” (İbrâhîm 

14/51). 851F

852 

                                                 
846 Bk. Ķabâve, İǾrâbu’l-cumel, 166. 
847 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 293.  
848 Bk. ǾAbdullah ǾUlvân vd., İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 619; Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 3: 

1435-1436. 
849 Âyette altı çizili kısım müevvel masdar olarak (حسب) fiilinin iki mefǾûlü yerine geçmiştir. Bk. 

ǾAbdullah ǾUlvân vd., İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 2590; Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 10: 
4905. 

850 Örnek için bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 69. 
851 Örnek için bk. İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 35. 
852 Örnek için bk. İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 35. 
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Mendûb isim olarak gelen sıla grubuna örnek: !وَ ا َمْن َحَفَر بِ ئْـ َر زَ مْ زَ َماه “Vah 

Zemzem kuyusunu kazanlara!”852F

853 

Münâdâ olarak gelmiş sıla grubuna örnek: ! َّيَ ا َمْن َال  يَـ زَ الُ  حمُْ سِ ًنا! أَ حْ ِسْن إِ َيل “Ey iyilik 

yapmaya devam eden! Bana da iyilikte bulun!”853F

854 

3.1.1.4. Fiilimsi Grubu 

Burada fiilimsi grubu ile kastettiğimiz husûs, fiil gibi amel eden (nahiv 

kitaplarında vasıf diye ifade edilen), cümle öğesi alan unsurlar ile aldıkları cümle 

öğelerinden mürekkeb olan bütündür. Bu bütün, mefǾûl bih konumunda gelebilir.  

Münâdâ olarak gelmiş fiilimsi grubu, (أَْدُعو) manasındaki nida harfinin mefǾûl 

bih’i konumunda gelmektedir. Kurǿân-ı Kerîm’de bunun örneği tespit edilememiştir. 

 Ey dağa tırmanan!” misallerinde“ يَا طَاِلًعا َجَبًال !  Ey yaptığı iş övülen!”,855“ يا حمموًدا فعُله! 

altı çizili münâdâ (ism-i fâǾîl, ism-i mefǾûl ve maǾmûllerinden oluşan kelime grubu), 

mefǾûl bih’tir. 

Vasıf olarak (ism-i fâǾil) gelmiş fiilimsi grubuna örnek:   َِفَال َحتَْسَنبَّ اللَّٰه خمُْ ِلفَ  َوْعِده

 ”!O halde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma“ ُرُسَلهُ !

(İbrâhîm 14/47).855F

856 

İġrâ olarak gelmiş fiilimsi grubuna örnek: ! ِالتَ ضِ يحَ َة ِيف  سَ بِ يِل الْ وَ طَ ن “Haydi! Vatan 

uğruna fedakarlığa/canı kurban etmeye!”, !اَ لتـَّعَ اوُ َن عَ لَ ى الْ ِربِّ  وَ التـَّ قْ وَ ى “Haydi! İyilik ve takva 

da yardımlaşmaya!” cümlelerinde geçen altı çizili kelimeleri iġrâ’nın fiilimsi grubu 

olarak gelmesine örnek olarak vermek mümkündür. Kurǿân-ı Kerîm’de fiilimsi 

olarak gelen iġrâ örneği tespit edilememiştir. 

                                                 
853 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime ve Kelime Gruplar, 293. Kurǿân-ı Kerîm’de bunun örneği tespit 

edilememiştir.  
854 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime ve Kelime Gruplar, 293. Kurǿân-ı Kerîm’de bunun örneği tespit 

edilememiştir. 
855 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 293. 
856 Örnek için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 241. 
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Taĥźîr grubu olarak gelmiş fiilimsiye örnek: ! ِاَ ْالِ عْ تِ دَ اءَ  عَ لَ ى الْ مُ رَ افِ قِ  الْ عَ امَّ ة “Altyapı 

ihlalinden/taşkınlığından sakının!”856F

857 İġrâ’da olduğu gibi taĥźîr’in de Kurǿân-ı 

Kerîm’de fiilimsi grubu olarak gelen örneği tespit edilememiştir. 

3.1.1.5. TebeǾiyyet Grubu 

İǾrâbını kendinden öncesine tâbî olarak alan tebeǾiyyet grubu, hemen hemen 

cümlenin tüm unsurları için söz konusu olduğu gibi mefǾûl bih için de söz 

konusudur.  

MefǾûl bih olarak gelmiş sıfat grubuna örnek: .َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِ ي نـَْفسٌ  َعنْ  نـَْفسٍ  َشْيئً ا 

“Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez.” 

(el-Baķara 2/48),858 ! َاِ ْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْستَ قِ يم “Bizi dosdoğru yola ilet!” (el-Fatiĥa 1/6),859 

-Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?” (el“ َوَوَضْعَنا َعْنكَ  ِوْزَركَ   اَلَّ ذِ ى أَ نـَْقَض َظْهَركَ ؟

İnşirâĥ 94/2-3).860 Sıfat grubu olarak gelmiş münâdâya örnek;  َالِ مَ ا الْ ذَ  دُ يْ ا زَ ي!  “Ey mal 

sahibi Zeyd!”861 

MefǾûl bih olarak gelmiş teǿkit grubuna örnek: .َوَعلََّم ٰاَدَم اْألَ ْمسَاءَ  ُكلَّهَ ا “Ve (Allah 

Teâlâ) bütün eşyanın isimlerini Adem’e bildirdi.” (el-Baķara 2/31). Teǿkîd grubu 

olarak gelen münâda’ya örnek:  َمْ لَّهُ كُ /مْ هُ لُّ كُ يُم  ا متَِ ي!  “Ey Temîm’in tamamı!”862 Teǿkîd 

grubu olarak gelen iġrâ ve taĥźîre örnekler:  َّمَ لُّ عَ َم التـَّ لُّ عَ التـ  “Haydi! Eğitim tahsiline! 

Haydi! Eğitim tahsiline!”,  َبَ ذِ َب الكَ ذِ الك  “Yalandan sakın! Yalandan sakın!” 

MefǾûl bih olarak gelmiş atıf grubuna örnek: .ِإنَُّه يـَْعَلُم اجلَْْهَر َوَما َخيْٰفى “Şüphesiz O, 

açık olanı da bilir, gizliyi de.” (el-ǿAǾlâ 87/7), ! ََه َوالرَُّسول  De ki: Allah’a ve“ ُقْل أَطيُعوا اللّٰ

                                                 
857 İġrâ ve taĥźîr örnekleri için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 293. 
858 Âyetin iǾrabı için bk. ǾAbdullah ǾUlvân vd., İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 47-48; Yaķût, İǾrâbu’l-

Ķurǿâni’l-Kerîm, 1: 85. 
859 Bk. ǾUkberî, et-Ŧıbyân fî ǿiǾrâbi’l-Kurǿân, 1: 16. 
860 Bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 10: 5124-5125; ǾAbdullah ǾUlvân vd., İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-

Kerîm, 2701. 
861 Bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 429. 
862 Bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 429. 
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Peygamber’e itaat edin.” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/32). Atıf grubu olarak gelen iġrâ ve taĥźîre 

örnekler:  َاَهللا والرسول “Haydi! Allah’a ve Rasûlüne!”,  الشَّرَ و نفَسك  “Nefsinden ve şerden 

sakın!”863 

MefǾûl bih olarak gelmiş atf-ı beyân grubuna örnek: . َِواذُْكرْ  َعْبَدنَا َداُودَ  َذا اْألَ ْيد 

“Güçlü kulumuz Dâvûd’u hatırla.” (Śâd 38/17).864 Atf-ı beyân olarak gelen 

münâda’ya örnek;  َرَ مَ ا عُ بَ ُد أَ يْ ا زَ ي!  “Ey Ömer’in babası, Zeyd!”  Ey Ebû“ !رَ مَ عُ  َحْفٍص،ا بَ أَ  ايَ  

Hafs, Ömer!”864F

865 

MefǾûl bih olarak gelmiş bedel grubuna örnek: .َيْسئَـُلوَنكَ  َعِن السَّاَعةِ  أَيَّاَن ُمْرٰسيهَ ا 

“Sana kıyameti, ne zaman kopacağını soruyorlar.” (el-AǾrâf 7/187),866   َاِ ختََُّذوا ٰهذَ ا اْلُقْرٰان

.َمْهُجورًا  “Bu Kurǿân’ı büsbütün terkettiler.” (el-Furķân 25/30). 

3.1.1.6. İzâfet ve Cer Grubu 

MefǾûl bih, izâfet ve cer grubu olarak gelebilir. İzâfet türünde ise özellikle 

hakîki izâfet olarak vâkiǾ olan kelime gruplarının tümünün mefǾûl bih olarak gelmesi 

mümkündür.  

İzâfet grubunun, mahzûf bir zem fiilinin mefǾûl bih olarak gelmesine örnek: 

 Sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).” (Leheb“ َواْمرَ أَ تُُه َمحَّاَلةَ  احلََْطبِ .

111/4). 

İzâfet grubunun, nasb mahallinde ‘muhtas bir isim’ olarak geldiği mefǾûl 

bih’e örnek: . ٌحنَْ نُ  -َمَعاِشَر األَنِْبَياءِ - َال  نُ و ِرُث وَ مَ ا تـَرَْكَناهُ  َصَدَقة “Biz (peygamberler topluluğu) 

mîras bırakmayız. Geriye bıraktığımız şeyler, birer sadakadır.”866F

867 

                                                 
863 Örnekler için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 294.  
864 Âyetin iǾrabı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 8: 3978. 
865 Bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 428-429. 
866 Âyetin iǾrabı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 4: 1741; ǾAbdullah ǾUlvân vd., İǾrâbu’l-

Ķurǿâni’l-Kerîm, 786. Örnek olarak şu âyet-i kerîmeleri de verebiliriz:  ِاْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتقيَم  ِصرَاَط
-en) وَ أَ نَُّه َخَلَق الزَّْوَجْنيِ  الذََّكَر َواْألُ نـْٰثى ,(el-Ĥaşr, 59/21) َلْو أَ نـْزَْلَنا ٰهَذا اْلُقْرٰانَ  ,(el-Fâtiĥa, 1/5-6) الَّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ 
Necm, 53/45). 

867 Örnek için bk. İbn Hişâm, Muġni’l-lebîb, 2: 447, 786; Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 295 
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İzâfet grubunun, taĥźîr olarak geldiği mefǾûl bih’e örnek:  َِه نَاَقة  فـََقالَ  َهلُْم َرُسوُل اللّٰ

 -Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: Allah’ın devesinden sakının...!” (eş“  ...!اللّٰهِ 

Şems 91/13). 

Zâid harf-i cer ve mecrûrundan oluşan cer grubunun mefǾûl bih olarak 

gelmesine örnek: !َوَال تـُْلُقوا بِ أَ ْيديُكمْ  إِ َىل التـَّْهُلَكة “Kendi nefislerinizi tehlikeye atmayın!” (el-

Baķara 2/195), . َِوُهزِّ ي إِ لَْيكِ  ِجبِْذِع النَّْخَلة “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze 

hurma dökülsün.” (Meryem 19/25). 

MefǾûl bih gayr-ı sarîh868 olarak gelen kelime grubuna örnek: . ِيـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيب 

“Onlar gaybe inanırlar.” (el-Baķara 2/3), ... ْوَ إِ َذا َخَلْوا إِ ٰىل َشَياطِ يِنِهم “Kendi şeytanları ile 

başbaşa kaldıklarında...” (el-Baķara 2/14), . ُِمثَّ  َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمٰلِئَكة “Sonra onları meleklere 

gösterdi.” (el-Baķara 2/31). Aynı şekilde .هِ  الرَّْمحِٰن الرَّحيِم  besmele-i şerîfede geçen ِبْسِم اللّٰ

 fiiline müteǾallık (ilişkili) olup mefǾûl bih (أَْبَدأُ ) lafzının, hazfedilmiş bir (ِبْسِم اللّٰهِ )

gayr-i sarîh konumunda değerlendirilmesi de mümkündür. 

3.1.1.7. Temyîz Grubu 

Temyîz grubu olarak gelen mefǾûl bih’e örnek: .َوَفجَّْرنَا اْألَ ْرضَ  ُعُيونًا “Yeryüzünü 

pınar pınar fışkırttık. (el-Ķamer 54/12),869 . ُرًا يـَرَه  Artık kim zerre“ َفَمْن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرَّةٍ  َخيـْ

ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.” (ez-Zilzâl 99/7),  َّوَ أَ ْحٰصى  ُكل

َلةً . ,Her bir şeyi adeden sayıp bilmiştir.” (el-Cin 78/28)“ َشْیءٍ  َعَددً ا.   وَ إِ ْذ وَ اَعْدنَا ُموٰسى أَ ْربَعِ نيَ  لَيـْ

“Ve bir vakit Musa’ya kırk geceye vâd verdik.” (el-Baķara 2/51). 869 F

870 

                                                 
868 MefǾûl bih sarih, mefǾûl leh, mefǾûl fîh dışında kalıp yakınlaşma, uzaklaşma, yönelme, üzerinde 

bulunma vb. gibi manalar ifade eden harf-i cerler ve mecrûrları cümlenin mefǾûl bih gayr-ı sarîh 
ögesine karşılık gelmektedir. Bk. ǾAnŧâķî, el-Muĥîŧ, 2: 134-135. 

869 Örnek için bk. Yâkût, en-Naĥvu’t-taǾlîmî, 794. 
870 Bk. ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 15. 
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3.1.2.8. İstisnâ Grubu 

İstisnâ grubu olarak gelen mefǾûl bih’e örnek: . ََوَما َتَشاُؤَن إِ الَّ أَ ْن َيَشاءَ  اللُّٰه َربُّ اْلَعالَ مِ ني 

“Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (et-Tekvîr 81/29),  َوَال

َوَمَثُل الَّذينَ  ,Allah hakkında ancak hakkı söyleyin.” (en-NisâǾ 4/171)“ تـَُقوُلوا َعَلى اللِّٰه ِإالَّ احلَْقَّ .

 İnkâr edenleri imana çağıran (peygamber)“ َكَفُروا َكَمَثلِ  الَّذِ ي يـَْنِعقُ  ِمبَا َال  َيْسَمعُ  ِإالَّ ُدَعاًء َونَِداءً .

ile inkâr edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara 

seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir.” (el-Baķara 2/171.),  رأيُت الطالَب إّال

Zeyd hariç öğrencileri gördüm.”870F“ زيًدا.

871  

3.1.1.9. Karmaşık Kelime Grubu  

Yukarıda ifade ettiğimiz kelime gruplarından, en az iki tanesinin bir araya 

gelerek mefǾûl bih öğesine karşılık geldiği yapılardır.  

İki cümlemsi grubunun birbirine atfedilerek atf-ı beyan grubunu 

oluşturmasına örnek: . ََواتـَُّقوا الَّذِ ي أَ َمدَُّكمْ  ِمبَا تـَْعَلُمونَ  أَ َمدَُّكْم بِ أَنْـ َعاٍم َوبَنني “Bildiğiniz her şeyi size 

veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah’a karşı gelmekten 

sakının.” (eş-ŞuǾarâ 26/ 132-133).  

MefǾûl bih olarak gelen yapının bedel ve sıfat grubu oluşturarak karmaşık 

kelime grubu halinde gelmesine örnek: ! ُيَا أَ يـَّ تُـَها النـَّْفسُ  اْلُمْطَمِئنَّة “Ey huzur içinde olan 

nefis!” (el-Fecr 89/27).871F

872  

MefǾûl bih olarak gelen yapının istisnâ grubu ve izâfet grubu oluşturarak 

karmaşık kelime grubu halinde gelmesine örnek: ... َِناَها َعَليْ ِهْم إِ الَّ ابِْتَغاءَ  رِ ْضَواِن اللّٰه  Biz“ َما َكَتبـْ

onu üzerlerine yazmamıştık; ancak Allah’ın rızasını aramak için yaptılar...” (el-

Ĥadîd 57/27). 

                                                 
871 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 296.  
872 Âyet-i kerîme’de  ُالنـَّْفس kelimesi münâdâdan ( ََّأي) bedel yapılmıştır.  ُاْلُمْطَمِئنَّة kelimesi ise ( ُالنـَّْفس) 

kelimesinden sıfat yapılmıştır. Âyetin iǾrabı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 10: 5094. 
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 MefǾûl bih olarak gelen yapının istisna ve bedel grubu oluşturarak karmaşık 

kelime grubu halinde gelmesine örnek: . ًفـََهْل يـَْنظُُروَن إِ الَّ السَّاَعةَ  أَ ْن تَ أْ تِيَـُهْم بـَْغَتة “Onlar ancak 

kıyameti, kendilerine ansızın gelmesini bekliyorlar.” (Muĥammed 47/18). 

MefǾûl bih olarak gelen yapının sıfat, izâfet ve bedel grubu oluşturarak 

karmaşık kelime grubu halinde gelmesine örnek:  اِ هْ ِدنَا الصِّرَاطَ  اْلُمْسَتقِ يمَ  ِصرَاطَ  الَّذِ ينَ  أَ نـَْعْمَت

.َعَلْيِهمْ   “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba 

uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” (el-Fatiĥa 1/6-7). 872F

873 

İkinci mefǾûl’ün izâfet ve sıla grubu oluşturarak karmaşık kelime grubu 

halinde gelmesine örnek: ... ْفَ إِ مَّا نُرِيَـ نَّ كَ  بـَْعَض الَّ ذِ ي نَِعُدُهم “Onlara olan vaadimizin bazısını 

sana göstereceğiz...” (el-Muǿmin 40/77) 
MefǾûl bih olarak gelen sıfat grubu, biri müfred diğeri cümlemsi grubu olarak 

iki farklı unsurun birbirine atfedildiği karmaşık bir kelime grubu olarak gelmesine 

örnek: . ًكَ افَ أْ ُت طَ الِ ًبا شَ اعِ رًا وَ يَ كْ تُ ُب قِ صَّ ة “Şâir olan ve hikâye yazan öğrenciyi 

mükâfâtlandırdım.”873F

874 

3.2. Mefǿûl Mutlak 

3.2.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geldiği Şekiller  

Kelime türü cihetiyle değerlendirdiğimiz zaman mefǾûl mutlak olarak gelen 

unsur fiil, zarf, edat ve ħâlife (isim fiil) olamayacağı anlaşılmaktadır. O halde onun 

dışında kalan isimler (masdarlar), zamîrler ve mevsûfu düşmüş sıfatlar, mefǾûl 

mutlak olabilirler.875  

                                                 
873 Âyetin iǾrabı için bk. ǾUkberî, et-Ŧıbyân fî ǿiǾrâbi’l-Kurǿân, 1: 16. 
874 Örnek için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 297.  
875 Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 310.  
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3.2.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl Mutlak 

1) İsim: Müfred ismin mefǾûl mutlak olarak gelmesine örnek: . َوتـََبتَّْل إِ لَْيِه تـَْبتيًال 

“Bütün benliğinle O’na yönel.” (el-Muzzemmil 73/8),  .َواللُّٰه أَنْـ َبَتُكْم ِمَن اْألَ ْرِض نـََباتًا “Allah, 

sizi (babanız Adem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)” (Nûh 71/17). 

2) Zamîr: Şahıs zamîrleri, sadece masdara râciǾ olduklarında 

(döndüklerinde) mefǾûl mutlak olarak mansûb konumda gelirler. Örnek:  َبُُه َعَذابًا َال أُع ذِّ

بُ هُ  أَ َحًدا ِمَن اْلَعاَلمنيَ . -Ona, kâinatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim” (el“ أُ َعذِّ

Mâǿide 5/115).876 İşâret zamîrleri877 ve bazı hallerde soru zamîrleri ( ي, ماأ ) de mefǾûl 

mutlak olarak gelebilir. Örneğin, . ََقِلُبون َقَلٍب يـَنـْ  Zulmedenler hangi“ َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا أَ يَّ  ُمنـْ

akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.” (eş-ŞuǾarâ 26/227) âyetinde geçen ( ََّأی) soru 

zamiri, mefǾûl mutlak olarak gelmiştir.878 
3) Sıfat: Baktığımızda mefǾûl mutlakın iştikâkı (türemesi), ilişkili olduğu 

fiil ve fiilimsinin bizzat kendisindendir. Ancak cümledeki görevi fiilin türüne işâret 

etmek olan, mevsûfu düşmüş sıfatlar da mefǾûl mutlak olarak gelebilmektedir. 

Örneğin, .َها َرَغًدا  Dedik ki: Ey Adem! Sen ve eşin“ َوقـُْلنَ ا يَا ٰاَدُم اْسُكْن أَ ْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ

cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin.” (el-Baķara 2/35) âyetinde 

geçen (َرَغًدا) kelimesi, mevsûfu hazfedilmiş sıfattır. Takdîri ise َأْكًال َرَغًدا şeklindedir. 

Hal olarak gelmesi de mümkün görülmüştür.879 Aynı şekilde  َالَقْهَقرِيَّ  تُ عْ جَ ر.  “Bozguna 

uğrar halde döndüm.” cümlesini de örnek olarak verebiliriz. 879F

880 

MefǾûl mutlak olarak gelen kelime grupları şöyle sıralanabilir: 

                                                 
876 Örnek için bk. Muĥammed ǾAbdulħâliķ ǾAđîme, Dirâsâtun li-ǿuslûbi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 2: 

(3.Kısım) 71. Ayrıca mefǾûl mutlakın nâibi bahsine bakınız. 
877 Kurǿân’da örneği tespit edilememiştir. Örnek olarak  ِْجِتِهاَد)ْجتَـَهْدُت َذِلَك (َذِلَك االِ ا  cümlesini verebiliriz. 

Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 311. 
878 Bk. el-Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 7: 3382. 
879 Âyetin iǾrabı için bk. ǾUkberî, et-Ŧıbyân fî ǿiǾrâbi’l-Ķurǿân, 1: 45. 
880 Örnek için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 311.  
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3.2.1.2. Fiilimsi Grubu 

Fiilimsi grubundan maksat, fiilin masdarı olarak gelen kelimenin kendine en 

az bir cümle öğesi alması yani amel etmesidir. Örnek:  قَ اَل َمَعاَذ اللّٰهِ  أَ ْن نَْاُخذَ  إِ الَّ َمْن َوَجْدنَا

.َمَتاَعَنا ِعْنَدهُ   “Dedi ki: Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan 

Allah’a sığınırız.” (Yûsuf 12/79), .ضَ رَ بْـ ُتَك ضَ رْ بَ  عَ مْ رٍو زَ يْ دً ا “Sana, Amr’ın Zeyd’e vurduğu 

gibi vurdum.”880F

881 

3.2.1.3. TebeǾiyyet Grubu 

TebeǾiyyet gruplarından atıf, sıfat, bedel ve teǿkid grubunun mefǾûl mutlak 

olarak gelmesi mümkündür. Fakat bu grupları oluşturan iki unsurdan birinin, masdar 

türünden bir kelime olması gerekir.  

MefǾûl mutlak olarak gelmiş sıfat grubuna örnek: . فَاْصِربْ َصبـْرًا مجَ يًال “(Ey 

Muhammed!) Sen güzel bir şekilde sabret.” (el-MeǾâric 70/5). 

MefǾûl mutlak olarak gelmiş bedel grubuna örnek: . َِمَعاَذ اللّٰه “Allah’a 

sığınırım.” (Yûsuf 12/79).881F

882 

MefǾûl mutlak olarak gelmiş teǿkid grubuna örnek: ...َكالَّ إِ َذا دُكَِّت اْألَ ْرُض دَكًّا دَكًّا 

“Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) dümdüz edildiğinde...” (el-Fecr 89/21). Atıf 

grubu olarak gelen mefǾûl mutlak’a baktığımızda İbn Hişâm,  ُهَو الَّذِ ي يُرِ يُكُم اْلبَـْرَق َخْوفًا

 O, size korku ve ümit içinde şimşeği gösterendir.” (er-Rûm 30/24) âyetinde“ َوَطَمًعا.

geçen (َخْوفًا َوَطَمًعا) kelimelerinin mefǾûl mutlak olmasının mümkün olduğunu 

söylemektedir.883 Takdîri ise ( َيْطَمُعوَن َطَمًعااُفوَن َخوفَا و خيََ  ) şeklindedir. Bu görüşü esas 

aldığımızda, âmilleri hazfedilmiş mefǾûl mutlaklar, atıf grubu olarak gelmektedir. 
                                                 
881 Bk. İbnu’s-Serrâc, el-ǿUśûl fî’n-naĥv, 1: 167.  
882 Bu örnekte ( ََمَعاذ) sözcüğü, mefǾûl mutlak’tır. MefǾûl mutlak, hazfedilmiş fiilden bedel olarak 

gelmiştir. Fiilinden bedel olarak gelen mefǾûl mutlakta aslolan fiilin zorunlu olarak 
hazfedilmesidir. Örnek ve iǾrâbı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 5: 2297; ǾAđîme, 
Dirâsâtun li-ǿuslûbi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm (el-Ķâhire: Dâru’l-Hadîŝ, 2: (3.Kısım) 72. 

883 Mâcid Ġayŝ Huceylî, el-MefǾûlu’l-muŧlaķ beyne’n-naẓariyyeti ve’t-taŧbîķi (Yüksek Lisans Tezi, el-
CâmiǾatu’l-Urduniyye, Şubat 2005), 42. 



 

165 
 

Yine . ِأَ َوَال يـََرْوَن أَ نـَُّهْم يـُْفتَـُنوَن ِيف   ُكلِّ َعاٍم َمرًَّة أَ ْو َمرَّتـَْني “Görmüyorlar mı ki, onlar her yıl bir veya 

iki kere belâya çarptırılıp imtihan ediliyorlar.” (et-Tevbe 9/126) âyetinde geçen ( ْو أَ َمرًَّة 

 kelimeleri, atıf grubu olarak fiilin adedini beyân için gelmiş mefǾûl mutlaktır.884 (َمرَّتـَْنيِ 

Kurǿân-ı Kerîm dışından örnek olarak ise ) ِمْن وَال َتْكُفرْ َأْي آِإميَانًا َال ُكْفرًا (  “İman et inkâr 

etme!” cümlesini verebiliriz.884F

885 

3.2.1.4. İzâfet ve Cer Grubu 

İzâfet grubu olarak gelen mefǾûl mutlak’a örnek:  ٍَوَسيَـْعَلمُ  الَّذينَ  ظََلُموا أَ يَّ  ُمنـَْقَلب 

َقِلُبونَ  .يـَنـْ  “Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir.” (eş-ŞuǾarâ 

ْريِ َعْن ذِْكِر َريبِّ . 886,(26/227  Dedi ki: Gerçekten ben malı, Rabbimi“ فـََقاَل إِ ينِّ  أَ ْحَبْبتُ  ُحبَّ اخلَْ

anmamı sağladığından dolayı istedim.” (Śâd 38/32), . َِوُسْبَحاَن اللّٰه “Allahı tesbih ile 

tenzih eylerim.” (el-Muǿminûn 23/91). 886F

887 

Cer grubu olarak gelen mefǾûl mutlak’a örnek: َجرَ ى الْ فَ رَ ُس  كَ الرِّ يحِ . جَ َرى الْ فَ رَ ُس جَ رْ يًا 

)يحِ الرِّ  يِ رْ جَ كَ  ) “At, rüzgar gibi gitti.”888 Kurǿân-ı Kerîm’de cer grubu olarak gelen 

mefǾûl mutlak örneği tespit edilememiştir. 

3.2.1.5. Temyîz Grubu 

İzâfet ve cer grubuna girmeyen, sayı bildiren mefǾûl mutlaklar, temyîz 

grubunu oluşturur.889 Örnek: . ًُمثَّ ملَْ يَ أْ تُوا بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم َمثَاِننيَ  َجْلَدة... “...sonra dört 

                                                 
884 Bk. Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 94. 
885 Örnek için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 312. 
886 Âyet için bk. Cemîl ǿAĥmed Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 308. 
887 Âyet-i kerîme’de geçen (سبحان) lafzının âmili, hazfedilmiş masdarlardan olup, kendisinden 

sonrasına muzâf olması zorunludur. Bk. Cemîl ǿAĥmed Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 311. 
888 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 312.  
889 Konuyla ilgili geniş bilgi için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 313. 
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şâhid getirmiyen kimselere de seksen değnek vurun.” (en-Nûr 24/4),890  َلزَّانَِيُة َوالزَّاِين ا 

ُهَما ِمائَةَ  َجْلَدةٍ .  Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer“ فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ

değnek vurun.” (en-Nûr 24/2).890F

891 

3.2.1.6. İstisnâ Grubu 

İstisnâ grubunda özellikle ( إّال) istisnâ edatından sonra gelen masdarların 

mefǾûl mutlak olarak geldiği görülmektedir. İstisnâ grubu olarak gelen mefǾûl 

mutlak’a örnek: .قـُْلُتْم َما نَدْ رِ ي َما السَّاَعُة إِ ْن نَظُنُّ إِ الَّ ظَنًّا “Demiştiniz ki: Kıyametin ne 

olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz.” (el-Câŝiye 45/32), !َفَال ُمتَاِر ِفيِهمْ  إِ الَّ ِمرَاًء ظَاِهرًا 

“O hâlde, onlar hakkında apaçık tartışmadan başka tartışmaya girme!” (el-Kehf 

18/22).891F

892 

3.2.1.7. Karmaşık Kelime Grubu  

Birden fazla kelime grubundan oluşan mefǾûl mutlaklar, karmaşık kelime 

grubu olarak gelmiş olurlar. İstisnâ ve sıfat grubu oluşturarak karmaşık kelime grubu 

halinde gelmesine örnek: !َفَال ُمتَاِر ِفيِهمْ  ِاالَّ ِمرَاءً  ظَاِهرًا “O hâlde, onlar hakkında apaçık 

tartışmadan başka tartışmaya girme!” (el-Kehf 18/22).892F

893 

Kurǿân-ı Kerîm’de mefǾûl mutlakın karmaşık kelime grubu şeklinde istisnâ 

ve sıfat grubu dışında örneği tespit edilememiştir.894 Kurǿân dışından farklı misaller 

                                                 
890 Âyet-i kerîme’de geçen ( ََمثَاِنني) lafzı, mefǾûl mutlak yerine geçmiştir. ( ًَجْلَدة) kelimesi ise mefǾûl 

mutlak yerine geçen ( ََمثَاِنني)’den temyîz’dir. Bk. Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 306. 
891 Bu âyet-i kerîme’de 100’ün temyizi, müfret mecrûr olarak gelmiştir. 100 sayısı ise mefǾûl mutlak 

yerine geçmiştir. Bk. Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 306. 
892 Âyetin iǾrabı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 56. 
893 Âyetin iǾrabı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 6: 2708. 
894 Ancak  ِيَن َال يـَْعَلُموَن ِمْثَل قـَْوهلِِمْ َكٰذِلَك قَاَل الَّذ.  “Bilmeyen kimseler de onların sözleri gibi söylediler.” (el-

Baķara 2/113) âyetinde geçen ( ََكٰذِلك) lafzı, (câr ( َك) ve mecrûru ( َٰذِلك) hazfedilmiş mefǾûl mutlakın 

sıfatı olarak, ( ِْمْثَل قـَْوهلِِم) sözcüğü ise ( ََكٰذِلك)’den bedel olarak i’raplanması mümkün görülmüştür. 
Bk. Ebû Hayyan el-Endelûsî, Tefsîru’l-bahri’l-muĥîŧ, thk. ǾAdil Aĥmed MuǾavviđ ve ǾÂdil 
Aĥmed el-Mevcûd (Beyrût-Lubnân: Dâru’l-Kutubi’l-ilmiyye, 1413/1993), 1: 523. Konumuz 
çerçevesinde baktığımızda bu âyette, sıfat grubu+cer grubu, bedel grubu+izâfet grubunun 
karmaşık kelime grubu şeklinde geldiğini düşünüyoruz. Ayrıca örnek için bk. ǾAđîme, Dirâsâtun 
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verebiliriz. Atıf ve temyîz grubu oluşturarak karmaşık kelime grubu halinde 

gelmesine örnek: . ًضَ رَ بْ تُ  اللِّصَّ  كَ ذَ ا َو كَ ذَ ا َضرْ بَ ة “Hırsıza şöyle şöyle vuruşla vurdum.”,  َمحًْدا للَِّه

 Allah’a hamd ve şükrediyorum.” İzâfet ve atıf grubu oluşturarak karmaşık“ وَ ُشْكرًا.

kelime grubu halinde gelmesine örnek: . ُبـُْعدَ  الظَّاملِِ و وَ قَ َحه “Zalimden ve arsızlığından 

uzağım.” İzâfet ve fiilimsi grubu oluşturarak karmaşık kelime grubu halinde 

gelmesine örnek: ! َِّسلِّْم عَ لَ ى اْلَفِقِري َسَالَمَك عَ لَ ى اْلَغِين “Fakire, zengine verdiğin selamla selam 

ver.” Cer ve sıfat grubu oluşturarak karmaşık kelime grubu halinde gelmesine örnek: 

Erdemli kimselerin yürüdüğü gibi yürüdüm.”894F“ سِ رْ ُت سَ يْـ رًا مِ ثْ َل سَ ْريِ  الصَّ احلِِ نيَ .

895 

3.3. Mefǿûl Leh 

3.3.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geldiği Şekiller  

Kelime türü cihetiyle değerlendirdiğimiz zaman mefǾûl leh olarak gelen 

unsur fiil, zarf, edat ve hâlife (isim fiil) olamayacağını görüyoruz. O halde kelime 

türleri arasından sadece masdarlar, mefǾûl leh olarak gelebilirler.896 

3.3.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl Leh  

1) Müfred isim: Örneğin,  َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن

 Ehl-i kitaptan çoğu, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan“ ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم.

                                                                                                                                          
li-ǿuslûbi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm (Ķâhire: Dâru’l-Hadîŝ, 2: (3.Kısım) 95.  َهُ أَ ْنزُِل ِمْثَل َما أُ س .نـَْزَل اللّٰ  “Allah'ın 
indirdiğinin benzerini ben de indireceğim.” (el-EnǾâm, 6/93) âyetinin iǾrâbında iki takdîr 
yapılmıştır. Bunlardan biri ( َِمْثل) sözcüğünün, hazfedilmiş mefǾûl mutlakın sıfatı olmasıdır. Bu 

durumda, kendisinden sonra gelen (َما), mastar mâ’sı olmaktadır. O halde bu cümlede hazfedilen 

mefǾûl mutlak ve onun sıfatı, sıfat grubunu; ( َِمْثل) ve masdar edatı (َما) da sıla grubunu 
oluşturmaktadır. Âyetin iǾrâbı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 3: 1449. 

895 Örnekler ve daha geniş bilgi için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 313.  
896 MefǾûl lieclih olarak gelen masdarın mefǾûl lieclih konusunda zikrettiğimiz şartları taşıması 

gerekir. Bkz. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 47; el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 210.  
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vazgeçirip küfre döndürmek istediler.” (el-Baķara 2/109) âyatinde geçen (َحَسًدا) 

kelimesi, mefǾûl leh konumunda mansûbtur.896F

897 

Cümlenin mefǾûl leh öğesine karşılık gelebilecek kelime grupları ise 

şunlardır: 

3.3.1.2. Sıla Grubu 

Masdar harfleri ve başına dâhil olduğu cümleler, bir bütün olarak -

öncesindeki cümle için sebep ifâde ediyorsa- mefǾûl leh olarak mahallen mansûb 

olurlar. Örneğin,  َْوَصلِّ َعَلْيِهمْ  أَ نَّ  َصٰلوَتَك َسَكٌن َهلُم “Onlara dua et. Çünkü senin duan onlar 

için sükûnettir.” (et-Tevbe 9/103) âyetinde geçen ( ْأَ نَّ َصٰلوَتَك َسَكٌن َهلُم) cümlesi, sebep 

bildiren mefǾûl leh için örnek teşkil etmektedir. Yine َعَبَس َوتـََوىلّٰ  أَنْ  َجاَءُه اْألَ ْعٰمى 

“Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve geri döndü.” (el-ǾAbese 

80/1-2) âyetinde altı çizili cümle, sıla grubu olarak mefǾûl leh konumundadır. 

3.3.1.3. Fiilimsi Grubu 

Fiilimsi grubunun mefǾûl leh olarak gelmesi, masdarın en az bir cümle öğesi 

alması ile mümkündür.898 Örneğin, . ٍنَ ا فِ يَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هبَِ يجٍ  تـَْبِصرًَة َوِذْكٰرى ِلُكلِّ َعْبٍد مُ نِ يب  َوأَنـَْبتـْ

“Hakka yönelen her bir kul için bir ibret ve bir öğüt olsun diye onda (yeryüzünde) 

her güzel cinsten bitirdik.” (Kâf 50/7-8) âyetinde geçen ( ًتـَْبِصرَة) kelimesinin mefǾûl leh 

olması mümkündür.899 (َوذِْكٰرى) kelimesi ise ona atıf yapılmıştır. ( ٍِلُكلِّ َعْبد) kelimesi de 

 kelimesine müteǾallık olup mefǾûl bih gayr-i sarih’tir. Aynı durum devamında َوذِْكٰرى

gelen . َِنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ احلَِْصيدِ  رِْزقًا لِْلِعَباد  Ve gökten de bereketli“ َونـَزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا فَ أَ نـَْبتـْ

bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler) 

bitirdik.” (Ķâf 50/9-11) âyeti ve . َِال  أَ قْـ عُ ُد اجلُْ ْنبَ  عَ نِ  اهلَْ َياءِ  ولو تـََواَلْت ُزَمُر األَ ْعَداء “Düşman 

                                                 
897 Bk. Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 312. 
898 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 325.  
899 Âyetin iǾrabı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 9: 4416. 
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bölükleri ard arda gelse de, savaştan korktuğum için oturmayacağım.”900 cümlesi için 

de söz konusudur. 

3.3.1.4. TebeǾiyyet Grubu 

TebeǾiyyet gruplarından sıfat, bedel ve atıf grubu mefǾûl leh olarak 

gelebilir.901 Örneğin, . ْنَـُهم  Kitap“ َومَ ا اْختَـَلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغًيا بـَيـْ

verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık 

yüzünden ayrılığa düştüler.” (el-Câŝiye 45/17) âyetinde geçen (بـَْغًيا) kelimesi, 

kendisinden sonra gelen ( ْنَـُهم  kelimesiyle mefǾûl leh olarak sıfat902 grubunu (بـَيـْ

oluştururken, . َِوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَ ْيِديـَُهَما َجزَاءً  ِمبَا َكَسَبا َنَكاًال  ِمَن اللّٰه “Yaptıklarına bir 

karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız 

kadının ellerini kesin.” (el-Mâǿide 5/38) âyetinde geçen ( َنَكاًال) kelimesinin ( ًَجزَاء) 

kelimesinden bedel grubu olarak mefǾûl leh olması903 mümkündür. َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن

 Ve mallarını rızayı ilâhiyi taleb ve nefislerini“ أَْمَواَهلُُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللّٰهِ  َوتـَْثِبيًتا ِمْن أَنـُْفِسِهمْ ...

tesbit için infakta bulunanların meseli...” (el-Baķara 2/265) âyetinde ise mefǾûl leh 

olarak gelen ( ِابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللّٰه) grubuna, ( َْوتـَْثِبيًتا ِمْن أَنـُْفِسِهم) grubu atfedilerek903F

904 

getirilmiştir. 

3.3.1.5. İzâfet ve Cer Grubu 

Masdar, izâfet terkibine girmek sûretiyle cümle öğesi alıp amel edebilir. FâǾil 

veya mefǾûlüne muzâf olarak gelen mansûb ya da mecrûr masdarlar izâfet grubunu, 

harf-i cerr’e bitişerek gelen masdarlar veya diğer kelimeler de cer grubunu 

oluşturmaktadır. Bu hâl üzere meydana gelen izâfet veya cer grubu fiilin yapılış 

                                                 
900 Bk. İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl, 2: 187.  
901 Kurǿân-ı Kerîm’de teǿkîd grubu olarak gelen mefǾûl lieclih örneği tespit edilememiştir. 
902 Âyetin iǾrabı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 9: 4314. 
903 Âyetin iǾrabı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 60. Ayrıca bk. 

Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 3: 1619-1620. 
904 Âyetin iǾrabı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 60. 
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sebebini bildiriyorsa, toplu olarak cümlenin mefǾûl leh öğesine karşılık gelir.905 

Örneğin, . َِجيَْعُلوَن أَ َصابَِعُهمْ  يف ٰاَذاِ�ِمْ  ِمَن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوت “Ölüm korkusuyla, yıldırım 

seslerinden dolayı parmaklarını kulaklarına tıkarlar.” (el-Baķara 2/19),  ُيـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُم 

َوَال تـَْقتُـُلوا  ,Mallarını Allah yolunda harcayanlar.” (el-Baķara 2/265)“ ابِْتَغاءَ  َمْرَضاِت اللّٰهِ .

 Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.” (el-İsrâǿ 17/31)“ أَْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالقٍ .

âyetlerinde geçen altı çizili olan kelimeler, izâfet grubunu oluştururken,  َوَال تـَْقتُـُلوا أَْوَالدَُكْم

 Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları“ ِمْن ِإْمَالقٍ  َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهمْ .

da biz rızıklandırırız.” (el-ǿEnǾam 6/151), .يًعا  ,O“ ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكمْ  َما ِيف اْألَْرِض مجَِ

yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratandır.” (el-Baķara 2/29), .ِممَّا َخطِ يَئاهِتِمْ  أُ ْغرُِقوا 

“Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular.” (Nûh 71/25), ... ٍيَالِف قـُرَْيش  ِإلِ

“Kureyş’e imkân sağlandığı için...” (Ķureyş 106/1)905F

906 âyetlerinde ise cer grubunu 

oluşturmaktadır. 

3.3.1.6. Temyîz Grubu 

Kurǿân-ı Kerîm’de mefǾûl lehin temyîz grubu şeklinde gelen bir örneği tespit 

edilememiştir. Ancak .أَ نَ ا هُ نَ ا ِألَ حَ دَ  عَ شَ رَ  طَ الِ ًبا “Ben on bir öğrenci sebebiyle buradayım.” 

cümlesinde, mefǾûl leh olarak gelen ( رَ شَ عَ  دَ حَ ِألَ  ) terkîbinin ( ًباالِ طَ  ) kelimesi ile temyîz 

grubu oluşturmasını buna örnek olarak verebiliriz.907 

3.3.1.7. İstisnâ Grubu 

İstisnâ edatından sonra vâkiǾ olan ve fiilin gerçekleşme sebebi olarak 

zikredilen mefǾûl leh, istisnâ grubunu oluşturmaktadır. Örneğin,   ُْهْم ِإالَّ أَن َوَما نـََقُموا ِمنـْ

                                                 
905 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 325.  
906 Âyet-i kerîmede geçen ( ٍيَالِف قـَُرْيش  .cer grubunun ilişkili olduğu yer (müteǾallak), hazfedilmiştir (ِإلِ

Takdîri  ِفـَْليَـْعُبُدوا َربـَُّهْم ِألَْجِل اِإليَالف şeklindedir. Bk. Cemîl ǿAĥmed Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 315. 
907 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 327. 
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 Onlardan sırf, Allah’a inandıkları için öç aldılar.” (el-Burûc 85/8) âyetinde“ يـُْؤِمُنوا بِاللّٰهِ .

geçen ( ِِإالَّ أَْن يـُْؤِمُنوا بِاللّٰه) ibâresi ve . َِوَما تـُْنِفُقوَن إِ الَّ ابِْتَغاَء َوْجِه اللّٰه “Ve siz ancak Allah Teâlâ'nın 

rızası için infakta bulunursunuz.” (el-Baķara 2/272) âyetinde geçen ( الَّ ابِْتَغاَء َوْجِه اللّٰهِ إِ  ) 

cümlesi, mefǾûl leh olarak gelen istisnâ grubunu oluşturmaktadır. 

3.3.1.8. Karmaşık Kelime Grubu 

Bu kısımda karmaşık kelime grubundan maksat; asgarî iki kelime grubundan 

meydana gelen mefǾûl leh grubudur. Mecrûr olarak gelen sıla grubu, kendini cer 

edenle birlikte kelime grubu olarak mefǾûl leh konumunda gelebilir. Çünkü sıla, 

müǿevvel masdar olmaya uygundur. Aynı şekilde harf-i cer’den sonra gelip amel 

eden masdar da karmaşık kelime grubuna misâl olarak verilebilir. Örneğin mefǾûl 

leh, .فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيـًِّنا َلَعلَّهُ  يـََتذَكَُّر أَ ْو َخيْٰشى “Ona öğüt alması yahut korkması için yumuşak söz 

söyleyin.” (Ŧâhâ 20/44), . ََلَعلَُّكمْ  تـَتـَُّقون... “Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye.” 

(el-Baķara 2/21) . ََلَعلَُّكمْ  َتذَكَُّرون... “Öğüt alasınız diye.” (el-ǿEnǾâm 6/152) âyetlerinde 

 ile başlayan kısım cer grubu, devamında gelen mecrûr ise fiilimsi grubu (َلَعلَّ )

şeklinde gelerek karmaşık kelime grubunu oluşturmaktadır.908  َا أُ ْنزَِل اْلِكَتاُب َعٰلى أَ ْن تـَُقوُلوا إِ منَّ

.طَائَِفتَـْنيِ ِمْن قـَْبِلَنا  “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (Yahudilere ve 

Hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik demeyesiniz diye 

(indirdik).” (el-ǿEnfâl 6/155) âyetinde ise ( ْن تـَُقوُلواأَ  ) kelimesi, müǿevvel masdar olarak 

mefǾûl leh’tir.908F

909 MefǾûl leh, müǿevvel masdar olan sıla grubundan oluşmaktadır. 

                                                 
908 Farklı örnekler için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 327. 
909 Âyetin iǾrabı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 62. Ayrıca bk. 

Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 3: 1531. 
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3.4. MefǾûl Fîh 

3.4.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geliş Şekilleri  

Kelime türü cihetiyle değerlendirdiğimiz vakit sadece zarflar’ın mefǾûl fîh 

olarak gelebileceğini görüyoruz. Zarflar, cümle öğeleri içinde mefǾûl fîh olarak 

geldiklerinde, müfred isim olarak ya da izâfet terkibine girmiş mürekkeb unsur 

olarak gelirler ve kelime grubu oluştururlar. 

3.4.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl Fîh 

MefǾûl fîh olarak gelen unsurlar ya hakîkî zarf ya da zarf olarak 

kullanılabilen ve zarflaşan kelime türleridir. Bunlar ise sarîh ya da mîmli masdardır 

ya da müsemmâları zaman veyahut mekân olan isimlerdir.910 Örneğin,  ُحيُِلُّونَهُ َعاًما َوُحيَرُِّمونَه

َها َمَقاِعدَ   ,Onu bir yıl helâl sayarlar, bir yıl haram” (et-Tevbe 9/37)“ َعاًما. وَ أَ نَّا ُكنَّا نـَْقُعُد ِمنـْ

.لِلسَّْمعِ   “Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek 

için otururduk.” (el-Cinn 72/9) âyetlerinde geçen (َعاًما) ve ( ََمَقاِعد) kelimelerini müfret 

olarak gelen zaman ve mekâna örnek olarak verebiliriz. 

Kelime grubu olarak mefǾûl fîh’in geliş şekilleri şöyle sıralanabilir: 

3.4.1.2 Sıla Grubu 

MefǾûl fîh’in sıla grubu olarak gelmesi mümkündür. Örneğin,  ُهْم َمْن ْن تَْاَمْنُه إِ َوِمنـْ

 Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar“ ِبديَنارٍ  َال  يـَُؤدِّه إِ لَْيكَ  ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه قَائًِما.

emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez.” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/75), 

 Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit/kontrolcü“ وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشهيًدا َما ُدْمُت فيِهمْ .

idim.” (el-Mâǿide 5/117) âyetlerinde, zarfiyet manası bildiren (ما) ve akabinde gelen 

bütün, sılanın mefǾûl fîh olarak gelmesine örnek teşkil etmektedir. 

                                                 
910 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 337.  
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3.4.1.3. Fiilimsi Grubu 

Fiilimsi grubunun mefǾûl fîh olarak gelmesi sadece masdar olması 

durumunda söz konusudur. Örneğin, . َِوِمَن الَّْيِل َفَسبِّْحُه وَ ِإْدبَارَ  النُُّجوم “Gecenin bir kısmında 

ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et.” (et-Ŧûr 52/49) âyetinde geçen ( ِإْدبَاَر

) tamlaması, zarf (النُُّجومِ  اوهبَِ رُ غُ  تَ قْ وَ  ) manasındadır. ( ِِمَن الَّْيل) kelimesinin mahalline atıf 

yapmak mümkündür. Takdîri ise  ِِإَذا أَْدبـََرْت النُُّجوُم ِمْن آِخِر اللَّيل şeklindedir.911 Altı çizili 

kısmı fâǾiline izâfe olarak gelmiş fiilimsi grubu olarak alabiliriz. Farklı bir örnek 

verilecek olunursa, . َسَ أَ خْ رُ ُج مِ نْ  بَـ يْ ِيت  خمَْ َرَجكَ  مِ نْ  بَـ يْ تِ ك “Benim evden çıkma vaktim, senin 

evden çıkma zamanına denk geliyor.” cümlesinde mefǾûl fîh’i oluşturan fiilimsi 

grubunun, masdar ve gayr-i sarîh mefǾûl bih’ten oluştuğu görülmektedir.912 

3.4.1.4. TebeǾiyyet Grubu 

MefǾûl fîh’in, tâbiǾlerden atıf grubu olarak gelmesine örnek:  َوِمَن الَّْيِل َفَسبِّْحُه

 Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da O’nu tespih et.” (et-Ŧûr“ َوِاْدبَاَر النُُّجومِ 

 Varlığımızın delillerini, ufuklarda ve kendi“ َسنُ رِ يِهْم ٰايَاتَِنا ِىف اْالٰفَاِق وَ ِيف  أَ نـُْفِسِهمْ . ,(52/49

nefislerinde onlara göstereceğiz” (el-Fuśśilet 41/53),  كَ أَ نـَُّهْم يـَْوَم يـََرْونـََها ملَْ يـَْلَبثُوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَ ْو

 Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir“ ُضٰحيَها.

kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.” (en-NâziǾât 79/46).  

MefǾûl fîh’in, tâbiǾlerden sıfat grubu olarak gelmesine örnek:  ِإِذ انـَْتَبَذْت ِمْن أَْهِلَها

 ”.O vakit ki, ailesinden ayrılarak şark tarafında bir yere çekilmişti“ َمَكانًا َشْرِقيًّا.

(Meryem 19/16). 912F

913 Kurǿân-ı Kerîm’de teǿkid ve bedel grubu oluşturan mefǾûl fîh 

                                                 
911 Âyetin iǾrabı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 9: 4462. 
912 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 339.  
913 Âyetin iǾrabı için bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 6: 2792. 
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örneği tespit edilememiştir.914 Kurǿân-ı Kerîm dışında bedel grubuna örnek olarak, 

 ,Kardeşin Perşembe günü seher vakti geldi.” cümlesinin“ قَ دِ مَ  أَ خُ وَك يَـ وْ مَ  اخلَْ مِ يِس َسَحرَ .

teǿkid grubuna da örnek olarak, . َأَ خْ رُ ُج لِ زِ يَ ارَ ِة أُْسَرِيت  َمَساَء َمَساء “Ailemi ziyarete akşam 

akşam çıkıyorum.”914F

915 cümlesinin verilmesi mümkündür. 

3.4.1.5. İzâfet ve Cer Grubu 

İzâfet ve cer grubu olan mefǾûl fîhler, fiilin gerçekleştiği zaman veya mekânı 

bildiren, izâfetin iki tarafı olan muzâf ve muzâf ileyh’ten veya câr ve mecrûrdan 

meydana gelen kelime gruplarıdır. Örneğin mefǾûl fîh, . ٍَناُهْم ِبَسَحر  Bir seher vakti“ َجنَّيـْ

onları kurtardık.” (el-Ķamer 54/34) âyetinde cer grubu olarak,  َْلُهم َبْت قـَبـْ بُوَك فـََقْد َكذَّ وَ إِ ْن ُيَكذِّ

.قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوَمثُودُ   “Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki, onlardan önce Nûh, 

Ad ve Semûd kavimleri de (peygamberlerini) yalanlamışlardı.” (el-Ĥâc 22/42) âyeti 

ve .َوفـَْوَق ُكلِّ ذِ ي ِعْلمٍ  َعليٌم “Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” (Yûsuf 

12/76) âyetinde izâfet grubu olarak, . ِمْن بـَْعِد َما أَ ْهَلْكَنا اْلُقُروَن اْالُوٰىل “Andolsun, ilk nesilleri 

yok ettikten sonra” (el-Ķaśaś 28/43) âyetinde ise hem cer hem de izâfet grubu olarak 

geldiğini görüyoruz.  

3.4.1.6. Temyîz Grubu 

Fiilin gerçekleştiği yer ve zamanı ya da ne kadar süre veyahut mesafede 

gerçekleştiğini gösteren terkîpler, temyîz grubunu oluşturur. Örneğin,  َلَِّم النَّاَس ٰايـَُتَك َأالَّ ُتك

 Senin alâmetin, sen sapasağlam olduğun halde üç gece konuşmaya“ ثـَٰلثَ  لََيالٍ  َسوِيًّا.

muktedir olamamandır.” (Meryem 19/10),  ٰأَنْ  ىقَاَل ِإّين أُرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـَْنَيتَّ َهاتـَْنيِ َعل 

 dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan (Şuayb)“ تَ أْ ُجَرِين َمثَاِينَ  ِحَججٍ .

                                                 
914 Kurǿân-ı Kerîm’de teǿkid ve bedel grubu oluşturan mefǾûl fîh örneği bulunmamakla beraber teǿkîd 

ifâde eden mefǾûl fîh mevcuttur. Örneğin,  ِّْن ُحيَْشَر النَّاُس ُضًحىأَ يَنِة وَ َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الز.  “Buluşma vaktimiz, 

bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir.” (Ŧâhâ, 20/59) âyetinde geçen (ُضًحى) ifâdesi 
teǿkîd bildirmektedir. Bk. Naśîf, et-Taķyîdu bi’l-mefǾûlât fi’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 153. 

915 Daha fazla örnek için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 339. 
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birini sana nikâhlamak istiyorum.” (el-Ķaśaś 28/27) âyetlerinde geçen ( َثـَٰلث) ve ( ََمثَاِين) 

kelimeleri mefǾûl fîh’tir.916 ( ٍلََيال) ve ( ٍِحَجج) kelimeleri ise sayıyı temyîz eden zaman 

zarfları olarak izâfetle mecrûr gelmişlerdir. 916F

917 

3.4.1.7. İstisnâ Grubu 

Müstesnâ minh’in, fiilin gerçekleştiği yer veya fiilin meydana gelmesinin ne 

kadar sürede olduğunu ya da mesafesini haber veren unsurlar, istisnâ grubu olarak 

değerlendirilmektedir.918 Örneğin, .نَـُهْم ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ َعْشرًا  Onlar, aralarında: “On“ يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ

günden fazla durmadınız.” diye gizli gizli konuşacaklar.” (Ŧâhâ 20/103),  َكأَنـَُّهْم يـَْوَم

 Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir“ يـََرْونـََها ملَْ يـَْلَبُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضٰحيَها.

akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.” (en-NâziǾât 79/46) ve  َوَتظُنُّوَن ِإْن

 ”.pek az bir müddet kalmış olduğunuzu sanacaksınız (Kabirlerinizde)“ لَِبْثُتْم ِإالَّ قَِليًال .

ayetlerinde geçen (ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ َعْشرًا), (ملَْ يـَْلَبُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضٰحيَها) ve ( ِإْن لَِبْثُتْم ِإالَّ قَِليًال) cümleleri 

mefǾû fîh’in918F

919 istisnâ grubu olarak geldiğine misal olarak gösterilebilir.  

3.3.1.8. Karmaşık Kelime Grubu  

Muzâf ileyh’in, fiilin gerçekleştiği ya da meydana gelmesinin ne kadar sürede 

olduğunu veya fiilin mesafesini haber veren unsurlar, karmaşık kelime grubu 

kapsamında değerlendirilir. Bunun sebebi, muzâf ileyh olarak gelen cümlenin, 

müǿevvel masdar olarak kabul edilmesidir.  

MefǾûl fîh’in, izâfet ve sıla grubundan, izâfet ve atıf grubundan, cer ve izâfet 

grubundan oluşan bir bütün olarak da gelmesi mümkündür. Örneğin,  وَ إِ َذا رَ أَ ْوا ِجتَاَرًة أَ ْو َهلًْوا

َها َوتـَرَُكوَك قَائًِماإِ انـَْفضُّوا  .لَيـْ  “(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence 

                                                 
916 Bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 6: 2789; 7: 3480. Bu misaller ve daha değişik misaller için 

bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 77.  
917 Kurǿân-ı Kerîm dışında başka örnekler için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 340.  
918 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 340.  
919 Âyetin iǾrabı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 76. 
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gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar.” (el-CumuǾa 

 Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra“ َربـََّنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا. ,(62/11

kalplerimizi eğriltme.” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/8) ve ... ِتـََولَّْوا ِمْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعان “İki topluluğun 

karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanlar…” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/155) âyetlerinde 

altı çizili kısım izâfet ve cümlemsi grubu olarak, . ََفُسْبَحاَن اللِّٰه حنيَ  ُمتُْسونَ  َوحنيَ  ُتْصِبُحون 

“Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah’ı tespih edin.” (er- 

Rûm 30/17) âyetinde izâfet grubu ve atıf grubu olarak,   ََولَِئِن اتـَّبَـْعَت أَ ْهَواَءُهْم بـَْعَد الَّذِ ي َجاَءك

.ِمَن اْلِعْلمِ   “Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan” 

(el-Baķara 2/120) âyetinde ise izâfet ve sıla grubu olarak gelmektedir. Fakat  ََجَلسَ  ام 

Yanımızda, sadece Fatiha okunacak kadar oturdu.”919F“ عِ نْ دَ نَ ا إِ الَّ  رَ يْـ ثَ مَ ا تـُْقرَأُ  الْ فَ اِحتَ ةُ .

920 

cümlesinde altı çizili kısım, istisnâ grubu olarak gelmektedir. 

3.5. Mefǿûl Meǿah 

3.5.1. Kelime ve Kelime Grupları Açısından Geldiği Şekiller  

Kelime türü cihetiyle değerlendirdiğimiz zaman mefǾûl meǾah olarak gelen 

unsur fiil, zarf, edat ve hâlife (isim fiil) olamayacağı anlaşılmaktadır. O halde sadece 

müfred isimler ve zamîrler mefǾûl meǾah olarak gelebilirler. Kelime grubu 

çerçevesinde sıla, izâfet, sıfat, temyîz ve karmaşık kelime grubu olarak gelmesi de 

mümkündür. 

3.5.1.1. Müfred Kelime Olarak Gelen MefǾûl MeǾah 

1) Müfred isim: Örneğin, . َيَا ِجَباُل أَ وِِّيب  َمَعُه َوالطَّيـْر “Ey dağlar! Kuşların eşliğinde 

onunla beraber tespih edin!” (Sebeǿ 34/10),   ُأَ ملَْ تـََر أَ نَّ اللَّٰه ُيَسبُِّح َلُه َمْن ِيف  السَّٰمَواِت َواْألَ ْرضِ  َوالطَّيـْر

.َصافَّاتٍ   “Görmedin mi ki, muhakkak göklerde ve yerde olan kimselerle kanatlarını 

                                                 
920 Değişik örnekler için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 341.  
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açıp uçan kuşlar Allah Teâlâ için tesbihte bulunur.” (en-Nûr 24/41)921 âyetleri ve  َا نَ أ

 ,”?Said’le sana ne oluyor“ مَ ا لَ كَ  وَ سَ عِ يًدا؟ ,”.Ben Halit’le beraber gidiyorum“ ذَ اهِ ٌب وَ خَ الِ ًدا.

.مَ لَ قَ الْ وٌك وَ رُ تْـ مَ  ابُ تَ الكِ   “Kitapla birlikte kalem de bırakılmıştır.” gibi cümleler müfred isme 

misâl olarak verilebilir. 

2) Zamîr: MefǾûl meǾah olarak gelmesi mümkün olan zamirler, munfasıl nasb 

zamîrleridir.922 Kurǿân-ı Kerîm’de zamir olarak gelen mefǾûl meǾah örneği tespit 

edilememiştir. Örnek olarak, .سرُت وهذا “Ben bununla birlikte yürüdüm.”, . َسرُت وإياك 

“Ben seninle birlikte yürüdüm.” cümlelerini verebiliriz.922F

923  

MefǾûl meǾah olarak gelen unsurlar yan yargı bildirmemeleri sebebiyle kelime 

grupları açısından kullanım alanları azdır.924  
MefǾûl meǾah olarak gelen kelime grupları şöyle sıralanabilir: 

3.5.1.2. Sıla Grubu 

Sıla grubu olarak gelen mefǾûl meǾah’a örnek olarak  يَا أَ يـَُّها النَِّيبُّ  َحْسُبَك اللّٰهُ  َوَمِن

 ”!Ey peygamber, Allah, sana ve arkandan gelen mü'minlere yeter“ اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمنِ نيَ . 

(el-ǿEnfâl 8/64) âyetini verebiliriz. 924F

925 

3.5.1.3. İzâfet Grubu 

İzâfet grubu olarak gelen mefǾûl meǾah’a örnek olarak . ُْعوا أَ ْمرَُكمْ  َوُشَر َكاءَُكم  Siz“ فَ أَ مجِْ

de ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın.” (Yûnus 10/71) âyeti925F

926 

verilebilir.  

                                                 
921 Cumhûr, ( َوالطَّْري) kelimesini rafǾ olarak iǾraplamıştır. Lâkin nasb olarak da okuyan mevcuttur. Bk. 

el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 64. 
922 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 76; el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 83.  
923 Örnekler için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 318 
924 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 76; el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 83, Şimşek, Arap 

Dilinde Kelime Grupları, 318. Kurǿân-ı Kerîm’de geçen mefǾûl meǾah olması câiz olan âyetler 
için ayrıca bk. ǾAmmâr NiǾmet Nuġaymiş, el-MefǾûl MeǾah fî-l’Arabiyyeti (b.y.: CâmiǾatu 
Ķâhire/Kulliyyetu’t-Terbiye, ts.), 232-239. 

925 Âyetin iǾrabı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 64-65. 
926 Âyetin iǾrabı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 64. 
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3.5.1.4. TebeǾiyyet Grubu 

MefǾûl meǾah tebeǾiyyet grubundan sadece sıfat grubu olarak gelmektedir. 

Sıfat grubu olarak gelen mefǾûl meǾah’a örnek: . ْلُهْم قَ لِ يًال  Ve“ َوَذْرِين  َواْلُمَكذِّ بِ َني أُ وِيل  النـَّْعَمِة َوَمهِّ

o nîmet sahipleri olan yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.” (el-

Muddeŝŝir 74/11). 

Sıfatı, sıla grubu olarak gelmiş mefǾûl meǾah’a örnek: .أَ مْ شِ ي والنِّيلَ  الّ يت َجتْرِي “Akan 

Nil’le birlikte yörüyorum.”926F

927 

3.5.1.5. Temyîz Grubu  

Kurǿân-ı Kerîm’i incelediğimizde mefǾûl meǾah’ın temyîz grubu olarak geldiği 

bir örnek tespit edilememiştir. Konuya misal olması için .َقْظُت وَأَحَد َعَشَر طَالًِبا  On“ اِ ْستَـيـْ

bir öğrenciyle birlikte uyandım.”928 cümlesinde geçen (طَالًِبا) kelimesinin, mefǾûl 

meǾah’ın temyîzine örnek olarak verilmesi mümkündür.  

3.5.1.6. Karmaşık Kelime Grubu 

MefǾûl meǾah’ın birden fazla kelime grubu ile bir araya gelerek karmaşık 

kelime grubu oluşturması mümkündür. Örneğin, . َاِ ْستَـيـْقَ ظْ ُت َوَأَحَد َعَشَر طَالًِبا يـَْقَرأُوَن الُقْرآن  

“Ben, Kurǿân okuyan on bir öğrenciyle birlikte uyandım.” cümlesinde mefǾûl 

meǾah’ın temyîz ve sıfat grubundan oluştuğunu928F

929 görmekteyiz. Kurǿân-ı Kerîm’de 

mefǾûl meǾah’ın karmaşık kelime grubu oluşturduğu bir örnek tespit edilememiştir. 

 

 

 

 

 
                                                 
927 Farklı örnek için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 319.  
928 Örnek için bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 318. 
929 Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 319. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. TERTİP AÇISINDAN KURǿÂN-I KERÎM’DE MEFǾÛLLER 

Bilindiği gibi belirli bir tertiple/dizilişle sıralanan, öğeleri ile tam bir anlam 

ifâde eden yapıları, cümle olarak adlandırıyoruz. Cümlenin oluşumunda etkili olan 

unsurların tertibindeki her değişiklik mananın değişmesine, artmasına, vurgunun 

farklı yere kaymasına sebep olmaktadır. Örneğin,  َدٍ يْ زَ ُت لِ حْ صَ ن.  “Zeyde nasihat ettim.” 

cümlesi ile  ِتُ حْ صَ نَ  دٍ يْ زَ ل.  “Özellikle Zeyde nasihat ettim.” cümlesi aynı lafızlara sahip 

olmakla birlikte dizilişleri farklı olmalarından dolayı farklı anlamlara sahiptirler. Ve 

cümlelerin herbirinin kendine özgü bir yeri vardır. Bu nedenle cümle kurarken 

belirttiğimiz mana ve gayeleri gözeterek cümleyi inşa etmemiz elzemdir.929F

930 

 Arapçada cümleler, müsned ve müsned ileyh’in isim olduğu isim cümleleri ile 

müsned’in fiil olduğu fiil cümleleri olmak üzere iki temel yapıda bulunurlar. 

Cümledeki tertibine baktığımızda isim cümlelerinin (mübtedâ+haber+...), fiil 

cümlelerinin ise (fiil+fâil+...) şeklinde sıralandığını görmekteyiz. Fiil ya da şibh-i 

fiilin/fiilimsinin anlamını tamamlayan, cümlenin temel öğeleri olan müsned (haber, 

fiil) ve müsned ileyh (mübteda, fâǾil/nâib-i fâǾil)931 dışında kalan unsurlar cümlenin 

yan unsurlarıdır.932 Yan unsurları ise şu şekilde sıralayabiliriz: MefǾûl mutlak, 

mefǾûl bih, mefǾûl fîh, mefǾûl leh, mefǾûl meǾah; hâl, temyîz, müstesna, sıfat, atıf, 

teǿkîd ve bedel. 

Yukarıda da belirtildiği gibi cümlede kastedilen mana ve maksatların yerine 

getirebilmesi için bazen cümlenin söz diziminde öğelerin yerlerinin değiştirilip, 

                                                 
930 Bu konuyla alakalı belaġat kitaplarının meǾanî bölümüne müracat edebilirsiniz. Örneğin bk. 

ǾAbdurraĥman Ĥasan Ĥabenneke el-Meydânî, el-Belaġatu’l-ǾArabiyyetu ǿususuhâ ve Ǿulûmuhâ ve 
funûnuhâ ve suverun min taŧbîķâtihâ, 2. baskı (Dımaşk; Dâru’l-ķamer, 2007/1428), 1: 145. Yine 
takdim-teǿhirle alakalı olarak bk. Celalettin Divlekçi, Anlam-Üslûp İlişkisi Bağlamında Kurǿân’ın 
Üslûp Analizi (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2009), 218-225; Ahmed Tekin, Kurǿân’ı 
Kerim’de Takdim-Tehir ve Anlam Üzerindeki Etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, 
2013), 3-18; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 324 vd; Abdullah Kılınçkaya, Nahiv ve Belâgat 
Açısından Takdim ve Teǿhir ve Kurǿân-ı Kerim’de Kullanışları (Yüksek Lisans Tezi, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Haziran 2015), 7-23; M. ǾAbdullaŧif, Binâǿu’l-
cumleti’l-ǾArabiyyeti, 93. 

931 Bk. Mehmet Rifat, MecâmiǾu’l-edeb (b.y. Ķasbar Matbaası, Derseâdet 1308), 1: 69. 
932 Bk. Şimşek, Arap Dilinde Kelime Grupları, 267-268.  
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bazısı asıl bulunması gereken yerden öne alınmakta, bazısı da asıl bulunması gereken 

yerden sonraya bırakılmaktadır. İşte unsurlardan bazısının öne geçirilmesi, 

bazılarının ise gelmesi gereken yerden sonraya bırakılması şeklinde cümle öğeleri 

üzerinde yapılan bu değişiklik, “takdîm-teǿhîr” adıyla nitelendirilmektedir.933  

Cümlenin yan unsurlarından olan mefǾûller ise isnâd sisteminde fazla/ek 

unsur olup asıl unsurlardan sonra gelseler dahi takdîm-teǿhîr konusunda büyük yer 

tutmaktadırlar. Bunlar bazen âmilin maǾmûlüne bazen de kendi âmillerinin önüne 

geçebilmektedirler.  

Arap dilinde çeşitli nahiv bâblarını birbirinden ayırmak için çeşitli vasıtalar 

vardır. Bunlar iǾrâb alâmetleri, yardımcı edatlar, lafzî ve maǾnevî karinelerdir. 

Bunlardan hangisi mevcut olursa cümledeki kelimeler arasında hareke serbestliği 

meydana gelir. Ancak bu vasıtalar yok ise cümlede tertip gerekli olur. Rütbeyi 

muhâfaza etmek, bu vasıtalardan herbiri için bir alternatif sayılır.934  

Konunun bu bölümünde, ikinci bölümde ele alınan mefǾûllerin -takdîm ve 

teǿhîr olması durumunda meydana gelebilecek karışıklığın da önüne geçmek için- 

cümle içerisindeki yerler, belirlenmeye çalışılacaktır.  

4.1. Mefǿûl Bih 

4.1.1. MefǾûl Bih’in Konumu 

Cümle içerisinde kelimelerin iǾrâb alâmetlerinin önemi büyüktür. Nahiv 

âlimleri bunun nedenine dikkat çekmişlerdir. Örneğin el-Muberred fâǾil’in, 

mefǾûl’den ayırt edilebilmesi için fâǾil’in merfûǾ, mefǾûl’ün mansûb olması 

gerektiğini belirtmektedir.935 ez-Zeccâcî ise “isimler peş peşe gelen manalarla fâǾil, 

mefǾûl, muzâf, muzâf ileyh vb. olurlar. Ancak sûret ve yapılarında bu manalara işâret 

edecek bir şey yoktur. Bu durumda iǾrâb harekeleri bu manalardan bize haber 

                                                 
933 Ħalîl b. ǿAĥmed, Kitabu’l-ǾAyn, 1: 60, 3: 367. Ayrıca bk. Ebu’l-Ĥuseyn ǿAĥmed b. Fâris b. 

Zekeriyyâ, eś-Śâĥibî fi fıkhi’l-luġa, thk. ǾUmer Fârûk et-Tebbâr (Beyrût: Mektebetu’l-MeǾârif, 
1993), 244; ǾAli b. Ĥalef el-Kâtib, Mevâddu’l-Beyân, thk. Hâtem Sam eđ-Đâmin (Suriye, Dâru’l-
Beşâǿir, 2003), 147; Cemâluddîn İbn Manẓûr, Lisânu’l-ǾArab (Beyrût: Dâru’ṣ-Ṣâdır, tr.), 12: 466-
467; Cârullah Maĥmûd b. ǾUmer b. Muĥammed ez-Zemaĥşerî, Tefsîru’l-Keşşaf Ǿan ġavâmiđi’t-
tenzil ve Ǿuyûni’l-ǿeķâvîli fî vucûhi’t-teǿvil (Beyrût: y.y. 2002), 302; Kılınçkaya, Nahiv ve Belâgat 
Açısından Takdim ve Te’hir, 15. 

934 Bk. Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 293.  
935 Bk. el-Muberred, el-Muķteđab, 1: 146; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 290. 
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vermektedir. Örneğin,  ََزْيٌد َعْمرًا َضَرب.  misâlinde, fiili yapanın ( ٌَزْيد) kelimesi olduğuna, 

.وَعْمرٌ  بُ رَ ضْ يُ   misâlinde ise ( وَعْمرٌ  ) kelimesi, işin kendi üzerinde gerçekleştiğine işâret 

etmek için “rafǾ” alâmetiyle gelmiştir.” demektedir.935F

936 

İǾrab alâmetleri olmadığında, fâǾil ile mefǾûl arasını ayırmak için rütbesine 

göre sırayla getirmek vâciptir.937 İbn Cinnî: “ .ىُبْشرٰ  ٰىي حيَْ  بَ رَ ضَ   örneğinde olduğu gibi 

ayırt edici bir iǾrâb bulunmazsa iǾrâb alâmeti yerine fâǾil’in önce, mefǾûl’ün sonra 

getirilmesi zorunludur” demektedir.938 İbn Cinnî’nin de dediği gibi, dilciler karışıklık 

anında -ileride de geleceği üzere- karışıklığı önlemek için rütbeyi esas almışlardır.939 

Yine İbn Cinnî, eğer cümlede mana cihetiyle bir işâret varsa, bu durumda iǾrâb ve 

rütbe alâmetleri konumuna geçerek takdîm ve teǿhirde istenildiği gibi tasarrufta 

bulunulabilir, demektedir. Örneğin,  َهِ ذِ هَ  هِ ذِ َوَلَدْت ه.  “Bu bunu doğurdu.” cümlesinde, 

annenin durumu kız çocuğundan farklıdır. Çünkü doğuran anne, doğan ise kız 

çocuğudur. 939F

940 

4.1.1.1. MefǾûl Bih’in FâǾile Göre Konumu  

Çalışmanın ikinci bölümüde mefǾûl bihle ilgili genel bilgiler verildi. Burada 

ise mefǾûl bih’in konumu, tertîb açısından ele alınıp incelenecektir. 

MefǾûl bih, fâǾilin yapmış olduğu fiilden/işten etkilenen mansûb isimdir. 

Yani mefǾûl bih, cümledeki mansûb ferǾî/yan unsurlardandır. Cümle içinde ferǾî 

                                                 
936 Bk. ez-Zeccâcî, ǿÎđâĥ fî Ǿileli’n-naĥv, 69-83; Ebû CaǾfer ǿAhmed b. Muĥammed b. İsmâǾîl en-

Nehhâs, İǾrâbu’l-Ķurǿân, thk. Zuheyr Ġâzî Zâhid (Bağdat: MatbaǾatu’l-ǿÂnî, Irak Vakıflar 
Bakanlığı Baskısı, 1979), 2: 703; İbn Cinnî, el-Ĥaśâǿiś, 1: 35, 2: 382; es-Suyûṭî, el-LumaǾu fi’l-
ǾArabiyyeti, thk. Ĥuseyn Şerîf (b.y.: ǾÂlemu’l-kutub, 1979), 109; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 
72; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 290. 

937 el-Muberred, el-Muķteđâb, 1: 146; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 72; ǿAhmed ǾAbdulbâķî 
ǾAbbas, Ķarînetu’r-ruteb ve ķiymetuhu fi’l ǾArabiyyeti (b.y.: Kulliyyetu Dâri’l-Ǿulûm, 1977), 102.  

938 İbn Cinnî, el-Ĥaśâǿiś, 1: 35; es-Sîrâfî, Şerĥu Kitabi Sîbeveyhi, 1: 263; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 
290. 

939 Bk. İbn YaǾîş, Şerĥu’l-Mufaśśal, 1: 72; Muĥammed b. ǾAlî eś-Śabbân, Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 79; 
Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 290. 

940 Bk. İbn Cinnî, el-Ĥaśâǿiś, 1: 35; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 291. Nahivle alakalı elimizde 
bulunan Sîbeveyhi’nin el-Kitâb’ından, el-Muberred’in (ö.285/898) el-Muķteđab’ına, İbnu’s-
Serrâc’ın (ö.316/929) el-ǿUśûl fi’n-naĥv’ına, İbn Cinnî’nin (ö.392/1002) el-Ħaśâǿiś’ine ve daha 
pek çok esere baktığımızda, nahiv konularının rütbe kapsamında ifade edilmeye çalışıldığını 
gözlemliyoruz. 
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unsur hükmünde olması hasebiyle mefǾûl bihte esas olan fiil ve fâǾilden941 sonra 

gelmesidir.942 Dilcilerden es-Sîrâfî (ö.368), fâǾil’in mefǾûlden önce gelmesini şu 

sözüyle ifade ediyor: Fiil, fâǾil olmaksızın olmaz ancak mefǾûller olmaksızın 

olabilir.943 O halde es-Sîrâfi’nin de dediği gibi mefǾûl bihin cümle içerisinde 

bulunduğu kullanımlarda genel diziliş, fiil–fâǾil–mefǾûl bih şeklinde olmaktadır.944 

Örneğin, ضرَب زيٌد عمرًا “Zeyd Amr’a vurdu” cümlesinde söz dizimi sırasıyla  َضرب fiil + 

 .mefǾûl bih şeklindedir عمرًا + fâǾil زيدٌ 

Genel kullanım bu şekilde olmakla birlikte bazen genel kullanımın dışına 

çıkılarak mefǾûl bih’in, fiil ile fâǾil arasına girdiği veya her ikisinin başına tekaddüm 

ederek cümle başında geldiği de görülmektedir. Örneğin,  َْجاَء ٰاَل ِفْرَعْوَن النُُّذرُ  َوَلَقد.  

“Andolsun, Firavun ailesine de uyarıcılar gelmişti.” (el-Ķamer 54/ 41) âyetinde 

geçen ( ََجاء) kelimesi fiil, ( َٰال) kelimesi mefǾûl bih, cümlenin sonundaki ( ُالنُُّذر) kelimesi 

ise fâǾil konumundadır. Bu örnekte mefǾûl bih, fiil ile fâǾil arasına girmiştir.945 Fakat 

 Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık“ َفر يًقا َهٰدى وَ َفر يًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضََّالَلةُ .

layık oldu.” (el-AǾrâf 7/30)946 âyetinde ise (َهٰدى) kelimesi, fiil+müstetir fâǾildir. ( يًقاَفر  ) 

kelimesi de mefǾûl bih olup fiil ve fâǾilin önüne geçmiştir.947 Yine bu cümleye 

atfedilen cümle de aynı şekilde bu konuya (yani mefǾûl bihin hem fiile hem de fâǾile 

takaddüm etmesine) örnek teşkil etmektedir. Şöyle ki; ( يًقاَفر  ) kelimesi mefǾûl bih 

                                                 
941 Bk. es-Sîrâfî, Şerĥu Kitâbi Sîbeveyhi, 1: 263; Ebu ǾAli Hasan b. ǿAĥmed b. ǾAbdulġaffâr el-Fârisî, 

el-ǿÎđâhu’l ǾAđûdî, thk. Ĥasan Şâzelî Ferhûd (b.y.; Dâru’t-teǿlîf, ts.), 1: 65; İbn YaǾîş, Şerĥu’l-
Mufaśśal, 1: 76.  

942 Sîbeveyhi, el-Kitâb, 34; es-Sîrâfî, Şerĥu Kitâbi Sîbeveyhi, 1: 263; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 294; 
es-Suyûṭî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 9; Firâs ǾAbdulhâdî Muĥammed ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih 
fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm (Yüksek Lisans Tezi, CâmiǾatu’l-Ķuds, 2015/1436), 19. 

943 Bk. es-Sîrâfî, Şerĥu Kitâbi Sîbeveyhi, 1: 263; Mûsâ Ǿİsâ, el-Binâǿu’n-naĥviyyu li’l-cumleti’l-
ǾÂrabiyyeti (Dirâsetun Taŧbîķiyyetun Ǿalâ Sûrati ǿÂl-i Ǿİmrân) (Sûdan: y.y., 1433/2012), 146; 
Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 294. 

944 Bk. Halîl İbrahim Kaçar, Arap Dilinde Devrik Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu Takdîm-
Teʾhîri (İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007), 85; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 143; 
el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 74. 

945 Bk. Mûsâ Ǿİsâ, el-Binâǿu’n-naĥviyyu, 146; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 74. 
946 Âyet için bk. Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 317. Farklı örnekler için bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 

Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 75; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 9. 
947 Bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 4: 1574. 
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mukaddem, ondan sonra gelen ( ََّحق) kelimesi fiil, cümlenin sonunda yer alan ( ُالضََّالَلة) 

kelimesi ise fâǾildir. Böylece mefǾûl bih hem fiilin hem de fâǾilin önüne geçmiştir. 

MefǾûl bih fâǾile tekaddüm ettiğinde cümlenin söz dizimi, fiil+mefǾûl 

bih+fâǾil şekilde olur. Örneğin,  َرُ مَ َة عُ الَ سَ الرِّ  بَ تَ ك.  “Mektubu Ömer yazdı.” cümlesinde 

 fâǾildir. Nahivciler, mefǾûlün cümlede sahip (عمرُ ) + mefǾûl bih (الرسالة) + fiil (كتب)

olduğu iǾrâb hükmünü koruyarak, fâǾilin önüne tekaddüm edebileceği konusunda 

ittifak etmişlerdir.  

MefǾûl bih hem fiil hem de fâǾilin önüne geçtiğinde cümlenin öğelerinin 

dizimi, mefǾûl bih–fiil–fâǾil şeklinde tezâhür eder. Örneğin,  َدُ محَْ أَ َر ظَ تَ نْـ إِ  ًناسَ ح.  “Ahmed 

yalnız Hasan’ı bekledi.” cümlesini incelediğimizde sırasıyla (حسًنا) mefǾûl bih+( َإنتظر) 

fiil +( محدُ أ ) fâǾildir. Bu cümlenin sıralanışında mefǾûl bih, fiil ve fâǾil’in önüne 

geçerken iǾrâb cihetiyle yerine kâim olacak (yerine geçecek) herhangi bir zamîr 

bırakmamıştır. Bu şekilde bir kullanım yani mefǾûlün kendine işaret edecek zamir 

bırakmadan âmilin önüne geçmesi, âmil mutasarrıf olup önüne geçen unsurda amel 

etmeye muktedir olduğunda söz konusudur. Örneğin,  َدُ بُ عْ أَ  اهللا.  “Sadece Allah’a kulluk 

ederim.” ve  َيغِ تَ بْـ أَ  اهللاِ  هَ جْ و.  “Sadece Allah’ın rızasını dilerim.” cümlelerinde mefǾûl bih 

âmilinin önüne geçmiştir. Lakin yerine geçecek bir zamir bırakmamıştır. 947F

948  

 Bazı durumlarda ise mefǾûl bih, cümle içerisindeki aslî görevini 

korumaksızın yerini değiştirerek cümle başına geçer. Yani mefǾûllük görevinden 

sıyrılıp cümle başında ibtidâ konumuna geçer. Örneğin,  ٌُتهُ بْـ رَ ضَ  زيد  “Zeyd’e vurdum” 

cümlesinde de açıkça görüldüğü gibi mefǾûl bu durumda, kendi aslî yerini tutan ve 

kendi yerine geçecek/nâib olan bir zamîr bırakmak zorundadır. Çünkü mefǾûllük 

konumundan “ibtidâ” konumuna geçen ( ٌزيد) artık mübtedâdır ve mefǾûl bih vazîfesini 

bırakmıştır. Bu nedenle terkettiği yeri dolduracak, kendisini temsil etmek üzere 

                                                 
948 Bk. Kaçar, Arap Dilinde Devrik Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu, 87.  
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yerine bir zamîr bırakmıştır. Bu konuyu dilbilimciler “iştiġâl” bahsinde teferruatlı bir 

şekilde ele almışlardır.949 

MefǾûl bihin fâǾilin önüne geçmesinden kaynaklanarak dikkat çeken bir 

başka konu da tekaddüm eden mefǾûl bih ile gerisinde kalan fâǾil arasındaki 

karışıklıktır. Bu karışıklık durumu, her ikisinin ism-i maksûr veya ism-i işâret ya da 

mütekellim “ya”sına muzâf olmaları durumunda söz konusudur. Örneğin,  َُموٰسى ْلٰقى أَ ف

.َعَصاهُ   “Buna müteakip Mûsa da asasını bırakıverdi.” (eş-ŞuǾarâ 26/45),950  ُى وسٰ ضرَب م

.ىيسٰ عِ   “Mûsâ, Îsâ’ya vurdu.”  َاذَ ا هَ ذَ َب هَ رَ ض.  “Bu, bunu dövdü.”  َِيب أَ  ييقِ دِ كرَّم ص.  

“Arkadaşım, babama saygı gösterdi.” cümlelerinde görüldüğü üzere, fâǾil ile mefǾûlü 

birbirinden ayırt edecek lafzî veya maǾnevî hiçbir karînenin bulunmaması, karışıklığı 

tetiklemiştir. Nahivciler, lafzî veya maǾnevî karînelerin olmaması durumunda 

karışıklığı çözmek için fâǾilin takdîmini mefǾûl bihin ise teǿhîrini esas almışlardır. 

Dilcilerin karışıklık durumunda bu şekilde bir kâide benimsemelerinde, kelimenin 

cümledeki yerini belirleyecek olan şeyi “rütbe” olarak kabul etmelerinden 

kaynaklanmakta olduğunu görmekteyiz. 950F

951  

Herhangi bir karışıklığın bulunmadığı, mefǾûl bih’in kendisini fâǾilden ayırt 

edecek lafzî veya maǾnevî işâretlere/alâmetlere sahip olması durumunda ise nahiv 

âlimleri mefǾûl bihin fâǾilin önüne geçmesine izin vermişlerdir.952 Örneğin,  َْت حَ صَ ن

ُحبـَْلى ُموَسى  “Musâ’ya hamile bir kadın nasihat etti.” cümlesinde görüldüğü gibi karîne, 

fâǾillik Ǿalâmetinin fiile bitişmesi şeklinde gelebileceği gibi, fâǾile râciǾ zamîrin 

mefǾûle bitişmesi  َفـََتاُه ُموٰسى بَ رَ ض.  “Mûsâ hizmetçisine vurdu.” şeklinde de gelebilir. İlk 

                                                 
949 Bk. Ebû Bekr ǾAbdulķâhir b. Muĥammed el-Curcânî en-Naĥvî, Kitâbu Delâǿili’l-ǿiǾcâz, taǾliķ: 

Maĥmûd Muĥammed Şâkir (Ķahire: Mektebetu’l-Ħâncî, 1375), 107; Kaçar, Arap Dilinde Devrik 
Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu, 88.  

950 Örnek için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 14. 
951 Bk. es-Sîrâfî, Şerĥu Kitâbi Sîbeveyhi, 1: 263; Kaçar, Arap Dilinde Devrik 

Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu, 88-89; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 293/296; ǾAbbâs 
Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 86; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 76; ǾUŝeymîn, Şerĥu 
Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 234-236; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 2: 259; İbrâhîm el-ǾArcâ, 
MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 14. 

952 Bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 86; es-Sîrâfî, Şerĥu Kitâbi Sîbeveyhi, 1: 263; Ħuđayr, 
Ķađâyâ mefǾûl bih, 291/296-297; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 76; es-Suyûŧî, 
HemǾuʾl-hevâmiǾ, 2: 260; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 94. 
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örnek  َلٰ ْت حَ صَ ن .ىُموٰسى ُحبـْ  “Mûsâ’ya hamile biri nasihat etti.” cümlesinde fiile bitişen 

alâmetin aded (tekil, ikil, çoğul) ve nevǾ (müzekker, müennes) bakımından fâǾile 

yönelik izâhlar getirdiğinden hareketle نصح fiiline bitişen müenneslik tâ’sı ( ْت), 

fâǾil’in müennes olduğuna işâret etmektedir. Bu sebeple lafzî karîne, cümledeki  ٰل ىُحبـْ  

kelimesinin fâǾil,  ٰىُموس  kelimesinin de mefǾûl bih olduğunu tayin etmektedir. Ancak 

cümlenin aslı üzere söz dizimi  ٰىُموس. لٰ حَ صَ نَ   ىْت ُحبـْ  şeklindedir. İkinci örnek yani  َبَ رَ ض 

.فـََتاُه ُموٰسى  “Mûsâ, hizmetçisine vurdu” cümlesinde ise  ُفـََتاه kelimesindeki müzekker 

zamîre ( ُه) bakıldığında kendinden sonraki isme döndüğü görülür. Arap Dili 

kâidelerine baktığımızda zamîrin, bulunduğu iǾrâb yeri cihetiyle ileri olan bir isme 

râciǾ olması (dönmesi) dil kurallarına aykırıdır. O halde bu durum örnekteki (ُموٰسى) 

kelimesinin lafzen müteǿahhir, rütbe itibariyle de mukaddem olduğuna delâlet 

etmektedir. Dolayısıyla cümlenin asıl söz dizimi.  َفـََتاهُ  ُموٰسى بَ رَ ض.  şeklindedir. Bu iki 

misâle iyice bakıldığında, lafzî karînelerden yola çıkılarak fâǾil ile mefǾûl bih 

birbirinden ayırt edilebildiği görülmektedir.952F

953 

MefǾûl bihin, maǾnevî bir karîneye iǾtimâd ederek fâǾilin önüne geçmesi de 

mümkündür. Örneğin,  َىُموسٰ  ىُكمَّثْـرٰ ال َأَكل.  “Armutu Mûsâ yedi.” cümlesinde mefǾûl 

bihin fâǾilin önüne geçtiği görülmektedir. 953F

954 İncelendiğinde buradaki takdîm-

teǿhîr’in “yeme” eylemi ile “armut” arasındaki irtibatın tabîatına dayanmakta olduğu 

görlecektir. Şöyle ki, armutun yeme diye bir fiilinden bahsedilemeyeceğinden, ikisi 

arasındaki alakanın fâǾillik ilişkisi değil de mefǾûllük ilişkisi olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Aynı şekilde yeme işlemi ile Mûsâ arasındaki ilişkinin tabîatı da 

mefǾûllük ilişkisi değil fâǾillik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Örnekte de 

görüldüğü gibi, fâǾilin önce ya da sonra gelmesinin câiz olması, fâǾil olduğunu 

                                                 
953 Bk. Kaçar, Arap Dilinde Devrik Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu, 88-89. Yine konuyla 

ilgili farklı örnekler için bk. Ĥûđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 291/296-297; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 
(1. Kısım) 208; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 2: 260. 

954 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 2: 260; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 94. 
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gösterecek bir iǾrâb alâmeti mevcut olmasa dâhi maǾnevî karîne yoluyle belirlemenin 

mümkün olmasından kaynaklanmaktadır. FâǾili, mefǾûl bihten ayırt edebilecek 

herhangi bir lafzî veya maǾnevî karîne mevcut değilse, yukarıda da belirttiğimiz gibi 

fâǾilin takdîmi, mefǾûl bih’in ise teǿhîri esastır. Çünkü bu gibi yerlerde kelimenin söz 

dizimi içindeki aslî yeri, kelimenin cümledeki yerini belirleyecektir.955 

Toparlayacak olursak, mefǾûl bih cümlenin aslî söz dizimi dışında fiil ile 

fâǾilin arasına girebilir yahut her ikisine de tekaddüm ederek cümlenin başına 

geçebilir. Bahsettiğimiz bu takdîm ise iki şekilde karşımıza çıkmaktadır: 

- Öne geçtiğinde kendi yerini tutup kendisini temsîl edecek herhangi bir 

zamîr bırakmaz, 

- Cümle içinde üstlendiği vazîfeyi değiştirir yani bir iǾrâbî işlevden başkasına 

geçer ve yerine nâibi olarak kendisini temsîl edecek bir zamîr bırakır.956 

Bazen cümlede mefǾûl bihin fâǾilin öncesinde veya sonrasında gelmesini 

gerekli kılan durumlar vardır. Şimdi bunları görelim: 

4.1.1.1.1. MefǾûl bih’in takdîmini vâcib kılan durumlar 

1- FâǾile, mefǾûl bihe dönen bir zamîr bitiştiğinde mefǾûlün takdîmi, fâǾilin 

teǿhîri gerekir.957 Örneğin, . ٍوَ إِ ِذ ابـْتَـٰلى إِ بـْٰرهيمَ  رَبُّهُ  ِبَكِلَمات “Bir zaman Rabbi İbrâhîm’i 

birtakım emirlerle sınamış.” (el-Baķara 2/124)958 âyetinde geçen ( َُّرب) fâǾil olup 

kendisinde “hu” ( ُه) muttasıl zamîri vardır ve mefǾûl bih olan ( يمَ ِإبـْٰره ) lafzına râcîǾdir. 

                                                 
955 Bk. ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 86; Kaçar, Arap Dilinde Devrik Cümlelerin Gramer ve 

Semantik Boyutu, 88-89; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 293-296; ǾUśeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni 
Mâlik, 2: 234-235; er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: (1. Kısım) 208. 

956 Kaçar, Arap Dilinde Devrik Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu, 89-90.  
957 İbn Cinnî, el-Ħaśâǿiś, 1: 293-294; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 105; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 560; İbn 

ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 54; Ĥasan b. ǿUmmi Ķâsım el-Murâdî, Tevđîĥu’l-maķâśıd ve’l-mesâlik bi 
Şerĥi Elfiyyeti’bni Mâlik, thk. ǾAbdurraĥmân Suleymân (b.y: Mektebetu’l-kulliyetiʾl-ǿEzherîyye, 
1977), 2: 17; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 302-303. Konuyla ilgili ve farklı örnekler için yine bk. 
ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 87-88; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 81; er-Rađî, 
Şerĥu’r-Rađî, 1: (1. Kısım) 215; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 118; ǾÎsâ, 
Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 20; Ħâlid b. Muĥammed b. İbrâhîm el-ǾUŝeym, el-
Esrâru’l-Belâġiyye li’t-taķdîmi ve’t-teǿħîri fî sûreti’l-Baķarati (Yüksek Lisans Tezi, CâmiǾatu 
ǿUmmi’l-ķurâ, 1998/1481), 334. 

958 Âyet için bk. İbn Cinnî, el-Ħaśâǿiś, 1: 294; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 105; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl 
bih, 302-303; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 17; İbrâhîm el-
ǾUŝeym, el-Esrâru’l-Belâġiyye li’t-taķdîmi ve’t-teǿħîri fî sûrat’l-Baķarati, 334. 
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Halbuki, . َْفُع الظَّاِلمنيَ  َمْعِذرَتـُُهم -O gün zalimlere, mazeretleri fayda vermez.” (el“ يـَْومَ  َال يـَنـْ

Muǿmin 40/52)959 âyetinde geçen ( َُمْعِذرَة) lafzı, fâǾil olup kendisinde mefǾûl bihe 

( نيَ الظَّاِلم ) râcîǾ muttasıl  ُْهم zamîri vardır. Bu nedenle iki örnekte de fâǾilin teǿhîri, 

mefǾûl’ün takdîmi vâcip olmuştur. 

2- MefǾûl bih muttasıl zamîr olarak, fâǾil ise zâhir isim olarak geldiğinde 

mefǾûlün takdîmi, fâǾilin teǿhîri gerekir.960 Örneğin, ! َقَاتـَلَ ُهمُ  اللّٰهُ  أَ ىنّٰ يـُْؤَفُكون “Allah, onları 

kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!” (et-Tevbe 9/30) âyetinde mefǾûl bih fiile 

bitişik gelmiş olan ( ُْهم) zamîridir. FâǾil ise zâhir isim olan lafza-i celâldir ( ُاللّٰه). 

3- Fiilin fâǾile  َّإال veya َا  ,ile münhasır olması durumunda mefǾûlün takdîmi إمنَّ

fâǾilin teǿhîri gerekir.961 Örneğin, . َِوَما يـَْعَلُم تَ أْ وِ يَلُه إِ الَّ اللّٰهُ  َوالرَّاِسُخوَن ِيف  اْلِعْلم “Halbuki, onun 

teǿvilini Allah Teâlâ'dan başkası bilemez.” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/7),962  هَ  ِمْن ِعَباِدِه َا َخيَْشى اللّٰ إمنَّ

.اْلُعَلٰمؤُا  “Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar.” (el-

Fâŧır 35/28),963 . ٌما أَ ْكَرَم َسِعيدً ا إِ ألَ  َزْيد “Said’e sadece Zeyd ikrâm etti.”964 .إمنا أَ ْكَرَم َزْيًدا َعْمرٌ و 

“Zeyd’e sadece Amr yardım etti.”965 cümlelerinde, fâǾil  َّإال veya َا  ile hasredildiği إمنَّ

için altı çizili mefǾûller, öne geçmiştir. 

                                                 
959 Âyet için bk. Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 302; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 145. 
960 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 106; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 560; eś-Śabbân,  Ĥâşiyetu’ś-Śabbân, 2: 55; İbn 

ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 54; el-Murâdî, Tevđîĥu’l-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 17; es-Suyûŧî, HemǾuʾl-
hevâmiǾ, 2: 260; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 302; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 
118; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 20. 

961 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 106; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 302; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 88; 
el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 80; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 238; es-
Suyûŧî, HemǾuʾl-hevâmiǾ, 2: 260; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 118; ǾÎsâ, 
Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 20. 

962 Âyetin iǾrâbı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 17. 
963 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 80; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-

Kerîm, 20. 
964 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 560; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 106. Ayrıca bk. er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: (1. 

Kısım) 209-10. 
965 el-Murâdî, Tevđîĥuʾl-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 18. Başka örnekler için bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 

106. 
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4.1.1.1.2. MefǾûl bih’in teǿhîrini vâcib kılan durumlar 
1- FâǾilin ve mefǾûl bihin her ikisinin iǾrâb Ǿalâmetleri muzmer/gizli ise ve 

hangisinin fâǾil hangisinin mefǾûl olduğunu gösteren bir işaret/alamet bulunmuyorsa 

bu durumda karışıklıktan korkulduğundan dolayı mefǾûl bihin teǿhîri vâcib olur.966 

el-Muberred şöyle demektedir: “Karışıklığın meydana geleceği her yerde, karışıklığı 

gidermek için herşeyi kendi makamında getirmek gerekir. Takdîm ve teǿhîr şüphe 

olmayan yerde câiz olur.”967 Bu hususta kendisine, İbnu’s-Serrâc968 ve nahivcilerin 

ekseriyeti tâbi olmuştur.969 Kurǿân-ı Kerîm’de anlattığımız konunun misâli tespit 

edilememiştir. Bu nedenle konuya, Kurǿân-ı Kerîm dışından,  ٰىَعلََّم ُموٰسى ِعيس.  “Mûsâ 

Îsâ’ya öğretti.”, . َأِخي ْبِين ا َأْكَرمَ    “Oğlum kardeşime ikrâm etti.” cümleleri örnek olarak 

verilebilir. Bu cümlelere bakıldığında fâǾil ile mefǾûl’ün birbirinden ayırt 

edilebileceği bir işaret olmadığı görülmektedir. Bu sebeple mefǾûl’ün sonra 

getirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Ancak, fâǾil’i mefǾûlden ayıracak bir karîne 

bulunur ve karışıklıktan emin olunursa, mefǾûl’ün takdîmi câiz hale gelir. Örneğin, 

 Selmâ Mûsâ’ya yardım etti.”970 cümlesinde fiile bitişen“ أَ ْكَرمَ تْ  ُموٰسى َسْلمٰ ى.

müenneslik alâmeti fâǾile işâret etmektedir. Bu sebeple mefǾûl’ün öne geçmesinde 

bir sakınca görülmemektedir. 
2- FâǾil ve mefǾûl, muttasıl zamîr olduğunda kendilerine hasr yapılmamışsa 

fâǾil’in mukaddem, mefǾûl’ün muǿahhar gelmesi vâcibtir.971 Örneğin,  َْءَ أَ ْنَذرْ تـَُهمْ  أَ ْم مل

                                                 
966 Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 106; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 9. Örnekler ve detaylı bilgi için 

bk. ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 234-236; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 86; el-
Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 76; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 145; 
ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 117; Arabacı, Cümledeki İşlevleri Açısından 
Arapça’da MefǾûller, 6; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 53; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-
fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 14; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 21. 

967 el-Muberred, el-Muķteđab, 3: 118; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 295-296; ǾUŝeymîn, Şerĥu 
Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 234; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 117. 

968 Ebu Bekr Muĥammed İbnu’s-Serrâc, el-ǿUśûl fi’n-naĥv, thk. ǾAbdu’l-Ĥuseyn el-Fetlî (Beyrût: 
Muǿessesetu’r-Risâle, 1985), 2: 245-246. Ayrıca bk. Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 294-295.  

969 Bk. Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 296. 
970 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 9. Konuyla ilgili diğer örnekler için bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 

106; el-Muberred, el-Muķteđab, 3: 118; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 86. 
971 Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 106; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 297; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 

87; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 84; ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 236-
237; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 145; Arabacı, Cümledeki İşlevleri Açısından 
Arapça’da MefǾûller, 6; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 53; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-
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.ْم َال يـُْؤِمُنونَ هُ تـُْنِذرْ   “Onları uyarsan da, uyarmasan da inanmazlar.” (el-Baķara 2/6)972 ve 

 Ona ikrâm ettim.”973 cümlelerinde altı çizili fâǾiller ve mefǾûllerin her ikisi de“ َأْكَرمْ ُتهُ 

muttasıl zamir olarak geldiği için aslî tertipleri üzere gelmiştir. 

er-Rađî ise bu kaideyi şu şekilde ifâde etmiştir: “Eğer fâǾil muttasıl zamîr ise 

mefǾûl ister zâhir (ضربُت زيًدا) isterse munfasıl zamîr ( َضربُت أنا إياك) veya muttasıl zamîr 

olsun, fâǾil’in mefǾûl üzerine takdîmi vâcibtir.”973F

974 

3- FâǾil zamîr, mefǾûl bih zâhir isim olduğunda fâǾilin mukaddem, mefǾûl’ün 

muǿahhar gelmesi vâcibtir.975 Örneğin, . ُْخيَاِدعُ و َن اللّٰهَ  َوالَّذيَن ٰاَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن ِاالَّ  أنـُْفَسُهم “Bunlar 

Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar.” (el-

Baķara 2/9)976 âyeti ve َأْكَرْمُت َزْيًدا.  “Zeyd’e ikram ettim.”976F

977 cümlesinde fâǾil, zamîr, 

mefǾûl bih ise zâhir isim olduğu için asıl tertipleri üzere gelmişlerdir. 

4. Fiilin mefǾûle  َّإال veya َا  ,ile münhasır olması durumunda fâǾilin takdîmi إمنَّ

mefǾûlün teǿhîri gerekir.978 Örneğin, .َوَما ُيِضلُّ بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقني “Onunla ancak fasıkları 

saptırır.” (el-Baķara 2/26)979 âyeti ve .مَ ا ضَ رَ بَ  زَ يْ ٌد إِ الَّ  عَ مْ رًا “Zeyd yalnız Amr’a vurdu.”, 

 إّال  ,Zeyd, yalnız Amr’a vurdu.” cümlelerinde altı çizili kelimeler“ إِ منََّ ا ضَ رَ بَ  زَ يْ دٌ  عَ مْ رً ا.

                                                                                                                                          
fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 14; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 21; ǿAĥmed 
Ķâsım Kessâr, “et-Taķdîm vet-teǿħîr fî śûreti’l-Baķara”, Mecelletu’l-Ǿâlemiyyeti li-buĥûŝi’l-
Ķurǿân, (cilt ve yayın tarihiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır), 50. 

972 Bk. İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 14. 
973 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 10; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 106.  
974 er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: (1. Kısım) 208; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 298. 
975 Bk. el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 10; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 106; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-

vâfî, 2: 87; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 85. 
976 İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 14. 
977 ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 236-237. 
978 Bu madde ve bu maddeyle alakalı olarak “hasr” konusu için bk. Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 299-

300; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 87; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 145; 
ǾUśeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 238; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 11; İbn ǾAķîl, 
Şerĥu’bni ǾAkîl, 2: 97; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 106. Ayrıca bk. ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 
2: 238; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 2: 260. Farklı örnek için bk. ǿAĥmed el-Hâşimî, el-
ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 117; Arabacı, Cümledeki İşlevleri Açısından Arapça’da MefǾûller, 6; ǾÎsâ, 
Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 21. 

979 el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 16. 
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veya َا  ile ‘hasr’ edilerek söz diziminde fiil ve fâǾil’den sonra gelmiştir. Ayrıca إمنَّ

nahiv âlimleri, (َا  ile yapılan hasır’da takdîmin câiz olmadığı hususunda görüş (إمنَّ

birliğine varmışlardır.980 Örneğin, ... ََا َحرََّم َريبَِّ  اْلَفَواِحش  De ki: Rabbim ancak“ ُقْل ِإمنَّ

fuhşiyâtı (kötülükleri)... haram kılmıştır.” (el-AǾrâf 7/33)981 âyetinde geçen ( َاْلَفَواِحش) 

kelimesi, hasredilmiş mefǾûl bih’tir. Öne geçmesi mümkün değildir.  ُه أَ ْن َا يُرِيُد اللّٰ إِ منَّ

بـَُهمْ .  Allah, bunlarla ancak, dünyada kendilerine azap etmeyi istiyor.” (et-Tevbe“ يـَُعذِّ

9/85)982 âyetinde geçen ( بـَُهمْ أَ  ْن يـَُعذِّ ) müǿevvel masdarı, (َا  ile hasredilmiş tertîbin (ِإمنَّ

vâcip olduğu mefǾûl’e örnek verebiliriz. 

5. FâǾil, muttasıl zamir, mefǾûl ise ism-i işâret olarak geldiğinde tertip 

vâciptir. Örneğin, . َُوَمْن يـَْفَعْل ٰذِلكَ  فـََقْد ظََلَم نـَْفَسه “Bunu her kim yaparsa muhakkak nefsine 

zulmetmiş olur.” (el-Baķara 2/231)983 âyetinde, fâǾil gizli muttasıl zamir olduğu için 

mefǾûl olan ism-i işâret’in ( َٰذِلك) tertîbe göre gelmesi zorunludur. 

6. FâǾil muttasıl zamir olup mefǾûl ism-i mevsûl olarak geldiğinde tertip 

vâciptir. Örneğin, . قَاَل أَ َتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدٰىن “O da size, iyi olanı düşük olanla 

değiştirmek mi istiyorsunuz? dedi.” (el-Baķara 2/61)984 âyetinde fâǾil, muttasıl rafǾ 

zamiri (و) olduğu için mefǾûl olan ism-i mevsûl’ün (الَِّذي), sonra gelmesi zorunludur. 

4.1.1.1.3. MefǾûl bih’in öne geçmesinin câiz olduğu yerler 

Yukarıda saydığımız haller dışında takdîm ve teǿhîr, câizdir. Bunlardan 

özellikle fâǾile dönen bir zamîrle bitişik gelen mefǾul’ün takdîmi çoktur.  َرُ مَ ربَُّه عُ  افَ خ  

                                                 
980 el-Murâdî, Tevđîĥuʾl-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 17; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl, 2: 101; Ħuđayr, 

Ķađâyâ mefǾûl bih, 299-300. 
981 Bk. el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 78. 
982 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 16. 
983 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 16. 
984 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 16. 
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bu misâlde fâǾil takdîm edilmek istenmekle birlikte,985 zamîr her ne kadar lafız 

itibariyle kendinden sonrasına dönse de rütbe itibariyle öndedir.986  

 جَ اءَ  اخلِْ َال فَ َة، أَ وْ   كَ انَ ْت لَ هُ  َقَدرَا ***   كَ مَ ا أَ تٰ ى رَ بَُّه مُ وسٰ ى عَ لٰ ى َقَدرِ .

“Hilâfet makamına geldi veya Mûsâ (a.s) Rabbine ilâhî bir takdîr ile geldiği 

gibi hilâfet de ona ilâhî bir takdîrdir.”987 

şiirinde geçen altı çizili kısım buna delil olarak gösterilebilir. 

Ayrıca ... ُإِ ْذ َحَضَر يـَْعُقوبَ  اْلَمْوت... “...Yakub’a ölüm geldiği zaman...” (el-Baķara 

-Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman...” (el“ إِ َذا َحَضَر أَ َحدَُكمُ  اْلَمْوتُ ... 988,(2/33

Baķara 2/180)988F

989 âyetlerini de takdîmin câiz olmasına örnek olarak verebiliriz. 

4.1.1.2. MefǾûl Bih’in Fiil ve FâǾile Göre Konumu 

Kurǿân-ı Kerîm’de mefǾûl bih’in fiil ve fâǾiline tekaddümü iki şekilde 

bulunmaktadır; vacip ve câiz. Şimdi bunları inceleyelim: 

4.1.1.2.1. MefǾûl bih’in fiil ve fâǾiline takdîminin vâcib olduğu yerler 

1- MefǾûl bih, cümlede sadârat990 hakkı olan bir isim veya böyle bir isme 

muzâf olduğunda991 fiil ve fâǾil’in önüne geçmesi vâcib olur.992 

                                                 
985 el-Murâdî, Tevđîĥu’l-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 19; İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni 

Mâlik, 2: 105; Nûreddîn ǾAlî b. Muĥammed b. ǾÎsâ el-Eşmûnî, Şerĥu’l-Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni 
Mâlik, thk. Muĥammed Muĥyiddîn ǾAbdulhamîd (by.: en-Nehđatu’l-Mıśriyye, 1970), 2: 103-155; 
Şeyĥ Ĥâlid el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-Tevđîĥ, 1: 283.  

986 el-Eşmûnî, Şerĥuʾl-Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 155; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 305; 
ǾUŝeymîn, Şerĥu Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 241. 

987 el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-Tevđîĥ, 1: 283; el-Eşmûnî, Şerĥu’l-Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni 
Mâlik, 2: 145.  

988 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 18. 
989 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 18. Bu iki âyet-i kerîmede 

takdîmin sebebinin ihtimâm (kastedilen, önemli görülen) olduğu ifade edilmektedir. 
990 Arap dilinde “sadârat” hakkı olan kelimeler diye bir kavram vardır. Bu kelimeler rütbe cihetiyle 

her ne kadar sonra olsa da konum olarak cümlenin başında gelirler. İstifhâm, şart edâtları ve  َْكم 
haberiyye buna örnek olarak verilebilir. 

991 es-Suyûŧî bu konuya izâfet hâlini eklemiştir. Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 9-10; Ħuđayr, 
Ķađâyâ mefǾûl bih, 310. 

992 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 107; el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-Tevđîĥ, 1: 284; el-Eşmûnî, Şerĥu’l-
Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 153; el-Murâdî, Tevđîĥu’l-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 15; 
Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 310; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 89; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, 
Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 82-83; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 10; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-
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− MefǾûl bih, şart ismi olduğunda, örneğin; . ٍوَ َمنْ  ُيْضِلِل اللُّٰه َفَما لَُه ِمْن َهاد “Allah 

kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur.” (er-RaǾd 13/33)993 âyetinde 

geçen ( َْمن) şart ismi olup mahallen mansûb mefǾûl bih’tir.  

− MefǾûl bih, şart ismine muzâf olduğunda, örneğin; . ْكِ تَ ابَ  مَ نْ  تـَْقرَأْ  َتْسَتِفد 

“Kimin kitabını okursan istifâde edersin.”994 cümlesinde geçen ( ابَ تَ كِ  ) kelimesi, şart 

ismine muzâf olarak gelmiştir. 

− MefǾûl bih, istifhâm ismi olduğunda, örneğin; ِه تـُْنِكُرونَ ؟  فَ أَ یَّ  ٰايَاِت اللّٰ

“Allah’ın hangi âyetlerini inkâr edersiniz?” (el-Muǿmin 40/81)995 âyeti ve ماذا فـََعْلتَ ؟ 

“Ne yaptın?”995F

996 cümlesinde geçen altı çizili kelimeler, soru ismi olarak gelmişlerdir. 

Nahivcilerin bir kısmı ise soru isimleri cümlede mübtedâ değil de kendileriyle bir 

şeyin tesbîti kastedildiği vakit, teǿhîrlerini mümkün görmüşlerdir.996F

997 

− MefǾûl bih, istifhâm ismine muzâf olduğunda,998 örneğin; غالمَ  َمْن رأيَت؟ 

“Kimin çocuğunu gördün?”,999 حقيبةَ  َمْن أخذتَ ؟ “Kimin çantasını aldın?” cümlelerinde 

geçen altı çizili kelimeler, soru ismine muzâf olarak gelmiştir. Kurǿân-ı Kerîm’de 

bunun örneği tespit edilememiştir. 

                                                                                                                                          
cumleti’l-ǾArabiyyeti, 144; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 118; Arabacı, Cümledeki 
İşlevleri Açısından Arapça’da MefǾûller, 5; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 144. 
Konuyla ilgili başka örnekler için ayrıca bk. İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-
Ḳurǿâni’l-Kerîm, 19/27; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-ḲurǾâni’l-Kerîm, 24; Muĥammed 
Meġnâcî, “Taķdîmu’l-mefǾûl Ǿani’l-fiǾli ve’l-fâǾil”, Mecelletu Kulliyyeti’l-âdâb ve’l-luġa, 21 
(2017), 167-189. 

993 Bk. el-Anŧâkî, el-Muĥîŧ, 107; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 12. 
994 Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 107. 
995 el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 83; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 

144; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 13. Diğer istifham isimlerine (ماذا), (ما), (أيَّان) ve ( َخَربِيَّةَكْم  ) 
örnekler için bk. İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 26; ǾÎsâ, 
Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-ḲurǾâni’l-Kerîm, 24. 

996 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 107. 
997 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 13.  
998 Bu şartı es-Suyuŧî eklemiştir. Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 10; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 

310; Arabacı, Cümledeki İşlevleri Açısından Arapça’da MefǾûller, 5. 
999 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 10. 
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− MefǾûl bih, haberiyye (bildiri kipi) manasını ifâde eden “ ْ1000”َكم veya 

 Nûh’tan sonra da nice“ َو َكمْ  أَ ْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بـَْعِد نُوحٍ ؟ ;olduğunda,1001 örneğin ”َكأَيِّ نْ “

nesilleri helâk ettik.” (el-İsrâǿ 17/17) âyetinde geçen  َْكم’i haberiyye, vucûben  َْهَلكَ أ  

fiilinin önüne tekaddüm etmiş olup, mahallen mansûb mefǾûl bihtir. 

2- ( مَّاأَ  ) emmâ-i şartiyyenin cevâbındaki “fâ”dan (ف) sonra gelen fiilin 

mefǾûlü’nün takdîmi vâcib olur. Ancak fiilin önüne bu mefǾûl hâricinde başka bir 

şeyin tekaddüm etmemesi gerekir.1002 Örneğin, . َْفَأمَّا اْلَيتيمَ  َفَال  تـَْقَهرْ  وَ أَ مَّا السَّائِلَ  َفَال  تـَنـَْهر 

“Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama!” (eđ-Ḍuĥâ 93/9-10)1003 

âyetinde geçen يمَ اْلَيت  ve  َالسَّائِل kelimeleri, şart manasında olan (أَمَّا)’nın cevâbında gelen 

َهرْ ) ve (تـَْقَهرْ ) مَّاأَ  ,fiillerinin mefǾûlleridir. Buradaki mefǾûller (تـَنـْ  ile cevâbının arasını 

ayırmak için gelmiştir. . ْثـِّرُ  ُقْم فَاَْنِذرْ  َوَربَّكَ  فَ َكبـِّرْ  َوثَِياَبكَ  فَ َطهِّر  Ey bürünüp sarınan“ يَا أَ يـَُّها اْلُمدَّ

(Resûlüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Rabbini yücelt ve elbiseni temizle.” (el-

Muddeśśir 74/1-4)1004 âyetinde ise altı çizili kelimeler, mukadder (أَمَّا)’nın cevabında 

gelen fiilin öne geçmiş mefǾûlü’dür.  

                                                 
1000 Bk. es-Suyûŧî, HemǾuʾl-hevâmiǾ, 3: 10; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 144. 
1001 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 13; Arabacı, Cümledeki İşlevleri Açısından Arapça’da 

MefǾûller, 5. 
1002 Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 107; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 562; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 10; 

Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 316; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 90; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-
cumleti’l-ǾArabiyyeti, 144; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 118; Arabacı, Cümledeki 
İşlevleri Açısından Arapça’da MefǾûller, 5; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 13; M. ǾAbdullaŧif, 
Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 144; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-
Kerîm, 26; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-ḲurǾâni’l-Kerîm, 24. 

1003 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 10; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 107; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 316; 
ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 90; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 13; İbrâhîm el-ǾArcâ, 
MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 27; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-ḲurǾâni’l-
Kerîm, 25. 

1004 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 27; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-
mefǾûl bih fî’l-ḲurǾâni’l-Kerîm, 24-25. 



 

194 
 

3- MefǾûl bih munfasıl nasb zamîri (إياك) olup, şayet muǿahhar olarak gelirse 

muttasıl zamîre dönüşecekse takdîm vâcibtir.1005 Örneğin,  ُإِ يَّاكَ  نـَْعُبُد وَ إِ يَّاكَ  َنْسَتعني 

“(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (el-Fatiĥa 

1/5)1006 âyetinde geçen ( َِإيَّاك) munfasıl zamîri, ( ُنـَْعُبُده) şeklinde muttasıl olarak takdîr 

edilmesi mümkün olduğu için öne geçmesi zorunlu mefǾûl bih’tir.  

Son olarak fiil, mefǾûl bihle tahsis edilmişse mefǾûl’ün takdîmi vaciptir. 

Örneğin,  ُزيًدا َضَرْبت cümlesinde Zeyd vurulma eyleminde diğerlerinden ayrı tutularak 

tahsis edilmiştir. Şayet fiil mefǾûl’ün önüne geçirilse ve  زَْيًدا أو َعْمرًاَضَرْبُت.  şekilde 

denilse, tahsis kastedilmediği için fiilin istenilen mefûl üzerinde tatbik edebilme 

imkânı ortaya çıkmış olur. O halde mefǾûl bihte tahsis kastedildiğinde takdîmi 

vaciptir. Lakin burada bir noktaya dikkat edilmelidir. Fiilin önüne geçen her 

mefǾûl’ün takdîmi vacip değildir. Bazen ihtimam veya seci dolayısıyla da takdîm 

olabilir. Burada kastedilen öne geçmesinin vâcip olması durumu, tahsis haliyle 

sınırlıdır. ez-Zeccâcî, ez-Zemaħşerî, İbnu’l-Eŝîr ve el-Curcânî gibi belâgatçıların 

ekseriyeti bu görüşü savunmaktadır.1006F

1007 

4.1.1.2.2. MefǾûl bih’in fiile takdîminîn câiz olduğu yerler 

Yukarıda geçen haller hâricinde mefǾûl’ün fiile takdîm ve teǿhîri câizdir. 

Bunları aşağıda maddeler halinde sıralayalım:  

1. MefǾûl bih zâhir isim olup fâǾil muttasıl zamir olduğunda mefǾûlün fiile 

takdîmi mümkündür. Örneğin, . َبـُْتْم وَ َفرِ يقً ا تـَْقتُـلُ و ن  bir kısmını (onların)...“ ...فـََفرِ يًقا َكذَّ

                                                 
1005 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 561; İbn ǾUśfûr, el-Muķarrab, 1: 55; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 316; 

ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 86; ǿAĥmed el-Hâşimî, el-ĶavâǾidu’l-esâsiyyetu, 118; Arabacı, 
Cümledeki İşlevleri Açısından Arapça’da MefǾûller, 5; M. ǾAbdullaŧif, Binâǿu’l-cumleti’l-
ǾArabiyyeti, 144; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 24; ǾÎsâ, 
Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-ḲurǾâni’l-Kerîm, 24. 

1006 Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 316; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 84; M. ǾAbdullaŧîf, 
Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 144. MefǾûl bihin âmiline takdîmin câiz olmadığı diğer yerler için 
bk. ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 93; Arabacı, Cümledeki İşlevleri Açısından Arapça’da 
MefǾûller, 5. Takdîmi vacip diğer munfasıl nasb zamirleri [(إيَّانا), ( َإيَّاي), (ِإيَّكم)] için bk. İbrâhîm el-
ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 24-25. 

1007 Bk. ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-ḲurǾâni’l-Kerîm, 25-26. 
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yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?” (el-Baķara 2/87)1008 âyetinde fâǾil, 

muttasıl olduğu için mefǾûl ( يًقاَفرِ  ) âmilinin önüne geçmiştir. Aynı şekilde  نـُْفَسُهْم أَ َوٰلِكْن

 Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar.” (ǿÂli Ǿİmrân 3/117)1009“ َيْظِلمُ و نَ .

âyetinde fâǾil muttasıl zamir (و) olduğu için mefǾûl’ün fiile takdîmi mümkün 

olmuştur.  

Nahivcilerden bir kısmı, (كان)’nin haberinin mefǾûlünün, (كان)’nin önüne 

geçmesini caiz görmüştür. Örneğin, . ُغُ َال َمهُ   كَ انَ  زَ يْ دٌ  يَ ضْ رِ ب cümlesinde altı çizili kelime, 

 fiilinin mefǾûlü olmakla birlikte öne geçmesi mümkün يضربُ  nin haberi olan’كان

olmuştur. İbnu’s-Serrâc, “(الغالم) kelimesini ( ُيضرب) fiiline nisbet ediyorlar ve onu 

takdîm ediyorlar. Çünkü haber olarak gelenlerden takdîmi câiz olanların, 

mefǾûllerinin de takdîmi câizdir. Şayet sen ( دٌ يْ َب زَ رَ ضَ  َمهُ َال غُ  ) dersen bu ( َمهُ َال ٌد غَ يْ َب زَ رَ ضَ  ) 

makamındadır” demektedir.1009F

1010 

2. MefǾûl bih, ( ُّكل) lafzı olup fâǾil ise zâhir isim, muttasıl zamir, müstetir 

zamir olduğunda mefǾûlün, fiile takdîmi mümkündür. Örneğin, . ََو ُكالًّ َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلمِ ني 

“Hepsini âlemlere üstün kıldık.” (el-ǿEnǾâm 6/86)1011 âyetinde fâǾil, muttasıl zamir, 
 Allah (müǿminlerin) hepsine de en güzel olanı (cenneti)“ وَكُ الًّ َوَعَد اللّٰهُ  احلُْْسٰىن .

vaǾdetmiştir.” (en-Nisâǿ 4/95)1012 âyetinde fâǾil, zâhir isim, . ِوَكُ الًّ نـَُقصُّ  َعَلْيَك ِمْن اَنـَْباِء الرُُّسل 

“(Ey Muhammed!) Peygamberlerin haberlerinden her bir haberi sana aktarıyoruz.” 

                                                 
1008 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 20; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-

mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22. 
1009 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 23; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl 

bih, 317. 
1010 el-Muberred, Muķteđab, 4: 101-102; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 317. 
1011 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 20. 
1012 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 20. 
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(Hûd 11/120)1013 âyetinde ise fâǾil, müstetir zamir olarak geldiği için mefǾûl’ün fiile 

takdîmi mümkün olmuştur. 

3. MefǾûl bih’in başında istifhâm-ı inkârî bulunduğunda mefǾûl’ün fiile 

takdîmi mümkündür. Örneğin, ُغونَ ؟  Artık Allah Teâlâ'nın dininden“ أَ فـََغيـَْر دِ يِن اللّٰهِ  يـَبـْ

başkasını mı arıyorlar?” (ǿÂl-i Ǿİmrân 3/83),  . َُقْل أَ فـََغيـْرَ  اللِّٰه تَ أْ ُمُروينِّ  أَ ْعُبُد أَ يـَُّها اْجلَاِهُلون “De ki: 

“Ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz?” (ez-

Zumer 39/64)1013F

1014 âyetlerinde istifhâm-ı inkârî bulunduğu için mefǾûllerin fiile 

takdîmi mümkün olmuştur.  

4. MefǾûl bih zâhir isim olup fiil emir sîgasında olduğunda mefǾûl’ün fiile 

takdîmi mümkündür. Örneğin,  . ََبِل اللّٰهَ  فَ اْعُبدْ  وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِ ين “Hayır, yalnız Allah'a ibadet 

et ve şükredenlerden ol.” (ez-Zumer 39/66)1015 âyetinde fiil emir kipinde ( ْعُبدْ اُ  ) 

olduğu için mefǾûl’ün ( َاللّٰه) fiile takdîmi mümkün olmuştur. 

5. MefǾûl bih, zâhir isim olup fâǾil müstetir zamir olduğunda mefǾûl’ün fiile 

takdîmi mümkündür. Örneğin, . َُفرِ يًقا َهٰدى َوَفرِ يًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضََّالَلة “O, bir kısmını doğru 

yola iletti, bir kısmına da sapıklık hak oldu.” (el-AǾrâf 7/30)1016 âyetinde fâǾil 

müstetir zamir (أَنَا) olduğu için zahir isim olan mefǾûl’ün fiile takdîmi mümkün 

olmuştur. 

4.1.1.2.3. MefǾûl bih’in âmiline takdîminin mümkün olmadığı yerler 

MefǾûl bih’in âmiline takdîminin mümkün olmadığı yerleri şöyle 

sıralayabiliriz:1017  

1. Karışıklıktan korkulduğu vakit fâǾil ve mefǾûl takdîm olmaksızın olduğu 

haliyle gelir.  َِعيٰسىى وسٰ مُ  بَ رَ ض  ve  َىمٰ ى َسلْ دٰ ْت ُسعْ ارَ ز  cümlelerinde iǾrab belli olmadığı ve 

                                                 
1013 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 20. 
1014 Âyetin iǾrâbı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 21. 
1015 Âyetin iǾrâbı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22. 
1016 Âyetin iǾrâbı için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22. 
1017 Bk. es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 11; M. ǾAbdullaŧîf, Binâǿu’l-cumleti’l-ǾArabiyyeti, 145. 
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buna işaret edecek bir karîne de bulunmadığı için takdîm olmaz. Kurǿân-ı Kerîm’de 

bunun örneği tespit edilememiştir. 

2. Fiil masdar harflerinden biriyle geldiğinde, fâǾil ve mefǾûl takdîm 

olmaksızın olduğu haliyle gelir. Örneğin, . ًَه يَ أْ ُمرُُكْم أَ ْن َتْذَحبُوا بـََقرَة  Allah, size bir sığır“ ِإنَّ  اللّٰ

kesmenizi emrediyor.” (el-Baķara 2/67) âyeti ve . َمِ نْ  الْ ِربِّ أَ نْ  تَ ُكفَّ  لِ سَ اَنك “Dilini tutman 

iyiliktendir.” örneğinde fiil, masdar harflerinden ( ْأَن) ile geldiği için fâǾil ve mefǾûl 

takdîm olmaksızın gelmiştir.  

3. Fiil ( قد   kelimeleri ile bitişik geldiğinde fâǾil ve mefǾûl takdîm (مثل-

olmaksızın olduğu haliyle gelir. Örneğin, . ََنا ُموَسى اْلِكَتاب  Andolsun biz Musa’ya“ َوَلَقْد ٰاتـَيـْ

Kitab’ı verdik.” (el-Baķara 2/87) âyeti ve  ًَدا.مَّ ُت حمَُ مْ رَ كْ أَ  دْ قَ  اهللاِ و  “Allah’a yemin olsun ki 

Muhammed’e ikram ettim.” cümlesinde, fiil (قد) kelimesi ile geldiği için takdîm 

olmadan gelmiştir. 

4. Fiil (سوف) ile bitişik geldiğinde fâǾil ve mefǾûl takdîm olmaksızın olduğu 

haliyle gelir. Örneğin, .وَ َسْوَف يـُْؤتِ  اللّٰهُ  اْلُمْؤِمنِ نيَ  أَ ْجرًا َعظِ يًما “Allah müminlere yakında 

büyük mükâfat verecektir.” (en-Nisâǿ 4/146) âyetinde, fiil (سوف) kelimesi ile geldiği 

için takdîm olmadan gelmiştir. 

5. MefǾûl teaccüb fiiliyle geldiğinde fâǾil ve mefǾûl takdîm olmaksızın 

olduğu haliyle gelir. Örneğin, ! ِفَ َما أَ ْصبَـَرُهمْ  َعَلى النَّار “Onlar ateşe karşı ne kadar da 

dayanıklıdırlar!” (el-Baķara 2/175) âyeti ve !مَ ا أَ حْ سَ نَ  زيًدا “Zeyd’e ne ihsanda 

bulundu!” cümlesinde, mefǾûl teaccüb fiili ile geldiği için takdîm olmadan gelmiştir. 

6. Fiilin öncesinde sadârat hakkı olan harflerden birisi geldiğinde fâǾil ve 

mefǾûl takdîm olmaksızın olduğu haliyle gelir. Örneğin, 

a) Nefy harfleri; .ُه نـَْفًسا إِ الَّ ُوْسَعَها  Allah, bir kimseyi ancak gücünün“ َال  ُيَكلُِّف اللّٰ

yettiği şeyle yükümlü kılar.” (el-Baķara 2/286), 
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b) İstifham edatları; ُقْل َهلْ  أُ نـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن ٰذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد اللّٰهِ ؟ “De ki: Allah katında 

cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi?” (el-Mâǿide 5/60),  أَ ْينَ  َما ُكْنُتْم

.ُتْشرُِكونَ   “Nerede o şirk koştuklarınız?” (el-Muǿmin 40/73), 

c) Şart edatları; . ْفَ َمنْ  تَِبَع ُهَدايَ  َفَال َخْوٌف َعَلْيِهم “Her kim hidâyetime tâbii olursa 

artık onlar için bir korku yoktur.” (el-Baķara 2/38), 

d) İbtidâ lâmı; . ِنَـُهْم يـَْوَم اْلِقٰيَمة  Şüphesiz Rabbin, kıyamet günü“ وَ إِ نَّ رَبََّك لَيَ ْحُكُم بـَيـْ

aralarında hüküm verecektir.” (en-Naĥl 16/124), 

f) Taĥđîđ edatları;  ََزْيًدا َتْضِربُ الَّ ه!  “Haydi! Zeyd’e vursana!”,1017F

1018 

g) Kasem lâmı;1019 . َلَ تَـَرُونَّ اجلَْحِ يم “Andolsun, o cehennemi muhakkak 

göreceksiniz.” (et-Tekâŝur 102/6) cümlelerinde, fâǾil ve mefǾûl âmillerine takdîm 

olmadan gelmiştir. 

7. MefǾûl bih muttasıl zamir olduğunda âmiline takdîmi câiz değildir. 

Örneğin, .َوَلَسْوَف يـُْعطِ يكَ  رَبَُّك فـَتَـْرٰضى “Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut 

olacaksın.” (eđ-Đuĥâ 93/5)1020 âyetinde, mefǾûl bih muttasıl zamir ( َك) olduğu için 

âmiline takdîmi mümkün değildir. 

8. Âmil mevsûf’un sıfatı, ism-i mevsûl’ün sılası olarak geldiğinde mefǾûl 

bih’in takdîmi câiz değildir. Örneğin, . ََوُهوَ  الَّذِ ي َسخََّر اْلَبْحر “O, denizi sizin hizmetinize 

verendir.” (en-Naĥl 16/24), .َواتـَُّقوا يـَْوًما َال َجتْزِ ي نـَْفسٌ  َعنْ  نـَْفسٍ  َشْيًئا “Öyle bir günden sakının 

ki, o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez.” (el-Baķara 2/48)1021 

                                                 
1018 Kurǿân-ı Kerîm’de bunun örneği tespit edilememiştir. 
1019 Nahivcilerden el-FerrâǾ ve Ebû ǾUbeyde, kasem lâmı’nın, maǾmûlünün önüne geçmesini câiz 

görmüşlerdir. İmâm Mâlik ise sadece zarf olduğu vakit mümkün olduğu görüşünü savunmuştur. 
İbn Hişam ve İbn ǾAķîl gibi önde gelen nahivciler ise zarf olduğunda takdîmin câiz olması 
hususunda İmâm Mâlik’e tâbi olmuşlardır. Bk. ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 
28. 

1020 ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 28. 
1021 Âyetin iǾrabı için bk. ǾAbdullah ǾUlvân vd., İǾrâbu’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 47-48; Yaķût, İǾrâbu’l-

Ķurǿâni’l-Kerîm, 1: 85. 
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cümlelerinde zikredilen sebeplerden dolayı mefǾûl’ün âmiline takdîmi mümkün 

değildir.1022 

9. MefǾûl bih’in âmili (أمَّا)’nın cevabında gelen (ف)’dan sonra geldiğinde 

âmilin başka mansûb maǾmûlü varsa takdîm câiz değildir. Örneğin, .أَمَّا الْ يَـ وْ َم فَ اضْ رِ ْب زَ يْ ًدا 

“Bugüne gelince, Zeyd’e vur.”1023 cümlesinde âmil, (أمَّا)’nın cevabında gelen 

) dan sonra geldiği ve âmilin başka mansûb maǾmû’ü’(ف) مَ وْ يَـ الْ  ) olması nedeniyle 

mefǾûl bih’in, âmilinin önüne geçmesi mümkün değildir. Kurǿân-ı Kerîm’de bunun 

örneği tespit edilememiştir. 

4.1.1.3. MefǾûl Bih’lerin Kendi Aralarındaki Takdîm ve Teǿhîrleri 

Nahiv âlimleri fiil-fâǾil ve mefǾûl arasındaki sıralamayı ele alıp belli başlı 

kıstaslara göre çeşitli kurallar koydukları gibi mefǾûllerin kendi aralarındaki 

tertîbinde meydana gelebilecek takdîm-teǿhir için de belirli şartlar zikretmişlerdir. 

Baktığımızda bir cümlede birden fazla mefǾûl bulunabilmektedir. Bazı fiiller iki 

mefǾûl alarak amel ederken bazısı ise üç mefǾûl alarak amel edebilmektedir. 

4.1.1.3.1. İki mefǾûlüne müteǾaddîler 

1) İki mefǾûl, asılları itibariyle mübtedâ ve haber iseler, aslolan mübtedânın 

(birinci mefǾûl) önce gelmesidir.1024 EfǾâl-ı kulûb ve efǾâl-ı tâhvîl bu kısma dâhildir. 

Örneğin, .َوَجَعَل الشَّْمسَ  ِسرَاًجا “Güneşi kandil yapmıştır.” (Nûĥ 7/16), .َفَجَعْلَناهُ  َهَباءً  َمْنُثورًا 

“Onları dağılmış zerreciklere çevirdik.” (el-Furķân 25/23),   َُفَأطَِّلَع ِإٰىل إِٰلِه ُموٰسى َوِإينّ  َألَظُنُّ ه

 Belki Mûsâ’nın ilâhını görürüm (!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna“ َكاِذبًا.

                                                 
1022 Farklı örnekler için bk. ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 28. 
1023 ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 28. 
1024 er-Rađî, Şerĥu’r-Rađî, 1: 84; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 16; el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-

Tevđîĥ, 1: 313; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 107; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 317; ǾAbbas Ĥasan, en-
Naĥvu’l-vâfî, 2: 23/176; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 35. el-
Muberred, eğer ikinci mefǾûlü öne geçirdiğinde bu uygun oluyorsa takdîm güzel olur, demektedir. 
Örnek olarak da ظننُت يف الداِر زيًدا.  cümlesini vermektedir. Bk. el-Muberred, el-Muḳteđab, 3: 95. 
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inanıyorum.” (el-Muǿmin 40/37)1025 âyetlerinde aslı mübtedâ ve haber olan 

mefǾûller, söz diziminde aslına uygun gelmiştir. 

Asılları itibariyle mübtedâ ve haber olan mefǾûllerde, mübtedânın önce 

gelmesi yaygın kullanım olmakla birlikte ikinci mefǾûl’ün, birinci mefǾûl’ün önüne 

geçmesi de mümkündür. Örneğin, أَ رَ أَ ْيَت َمِن اختَََّذ إِ ٰهلَهُ  َهٰويهُ ؟ “Kendi nefsinin arzusunu 

kendisine ilâh edineni gördün mü?” (el-Furķân 25/43)1026 âyetinde ikinci mefǾûl ( ٰهلَهُ إِ  ), 

birinci mefǾûl’ün önüne geçmiştir. Aslı mübteda ve haber olan mefǾûllerde ikinci 

mefǾûl’ün, fiil, fâǾil ve birinci mefǾûlün önüne geçmesine dâir Kurǿân-ı Kerîm’de bir 

örnekle karşılaşmıyoruz. 

2) İki mefǾûl, asılları itibari ile mübtedâ ve haber değilseler, bu durumda 

mana itibariyle fâǾil olanın başta gelmesi gerekir.1027 Bu durum ( ىطٰ عْ أَ  ) ve 

kardeşlerinde cereyân etmektedir.1028 Örneğin, . ََناكَ  اْلَكْوثـَر  Şüphesiz biz sana“ ِإنَّا أَْعطَيـْ

Kevser’i verdik.” (el-Kevśer 108/1),1029 . ََنا َلهُ  ِإْسٰحَق َويـَْعُقوب  Ona İshâk ile Yâkûb’u“ َوَوَهبـْ

bağışladık.” (Meryem 19/49)1030 âyetlerinde ( َك) ve ( ُه) muttasıl zamirleri, lafzen 

değil de mânen fâǾildirler. Ondan sonraki kelimeler ise hem lafız hem de mana 

itibariyle mefǾûl’dür. Bu sebeple iki mefǾûl kendi aralarında, fâǾil ve mefǾûl’ün 

normal sıralanışına göre sıralanırlar.1030F

1031  

 Aslı mübteda ve haber olmayan mefǾûllerde fâǾil olanın önde gelmesi 

gerekmekle birlikte bazen birinci mefǾûl, fâǾil ve ikinci mefǾûlün önüne takaddüm 

edebilir. Örneğin,  ْوَ إِ نَّ ُكالًّ َلمَّا لَيُـَوفـِّيَـنـَّ ُهمْ  َربَُّك أَ ْعَماَهلُم “Şüphesiz Rabbin onların her birine, 

                                                 
1025 Zikrettiğimiz örnekler için bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 562. Birinci ve ikinci mefǾûlü aslı üzere 

(mübtedâ-haber) gelen mefǾûllere daha farklı örnekler için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti 
fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 30-31; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 107. 

1026 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 37. 
1027 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 28. 
1028 Bk. er-Rađî, ŞerĥuǾr-Rađî, 1: 72; el-Murâdî, Tevđîĥuʾl-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 51; İbn ǾAķîl, 

Şerḥu’bni ǾAkîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 153; el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-Tevđîĥ, 1: 313, 
es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 16; el-Eşmûnî, Şerĥu’l-Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 242; el-
ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 108; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 317; el-Muberred, el-Muķteđab, 3: 93; el-
ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 28. 

1029 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 563. 
1030 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 563. 
1031 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 563; el-Anŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 108.  
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yaptıklarının karşılığını tastamam verecektir.” (Hûd 11/111)1032 âyetinde birinci 

mefǾûl ( ُْهم), fâǾil ve ikinci mefǾûl’ün önüne geçmiştir.  

 Aslı mübteda ve haber olmayan mefǾûllerde birinci mefǾûl, fâǾil ve ikinci 

mefǾûl’ün önüne geçtiği gibi fiilinin de önüne geçmesi mümkündür. Örneğin,  َنا وَكُ الًّ  ٰاتـَيـْ

.ُحْكًما َوِعْلًما  “Biz, onların her birine hüküm (hükümdarlık, peygamberlik) ve ilim 

verdik.” (el-ǿEnbiyâ 21/79)1033 âyetinde geçen ( ًُّكال) sözcüğü, birinci mefǾûl olup 

fiilinin önüne geçmiştir.  

3) Nasıl ki birinci mefǾûl fiilinin önüne geçebiliyorsa, aslı mübteda ve haber 

olmayan mefǾûllerde ikinci mefǾûl’ün, fiil, fâǾil ve birinci mefǾûlün önüne geçmesi 

de mümkündür. Örneğin, . َْذِلكَ  َجزَيـَْناُهْم بِبَـْغِيِهم “Aşırı gitmelerinden ötürü onları böyle 

cezalandırdık.” (el-ǿEnǾâm 6/146) âyetinde geçen ism-i işâteri ( ََذِلك), mübtedâ veya 

ikinci mefǾûl olarak iǾrablamak mümkündür. 

4) İki mefǾûlden biri fiille hasredilirse, hasr edilenin teǿhîri gerekir. Birinci 

veya ikinci mefǾûl’ün hasredilmesi farketmez.1034 Örneğin,  َابًاتَ  كِ الَّ إِ ًدا مَّ حمَُ  تُ يْ طَ عْ ا أَ م.  

“Muhammed’e sadece kitap verdim.” cümlesinde birinci mefǾûl hasredilmişken,  ما

.ًدامَّ  حمَُ الَّ اَب إِ تَ كِ ُت الْ يْ طَ عْ أَ   “Kitabı sadece Muhammed’e verdim” cümlesinde, ikinci mefǾûl 

hasredilerek teǿhir edilmiştir.1034F

1035 

5) Kısımlara ayırarak maddeler halinde ifade edecek olursak şunları 

söyleyebiliriz: 

a) Birinci mefǾûl’ün rütbesine göre gelmesinin vâcib olduğu yerler:  

1) Karışıklıktan korkulduğu vakit tertîbe göre gelmesi vâcip’tir.1036 

Örneğin, .ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقةً  َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغةً  َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْما “Sonra o 

damlayı bir pıhtıya dönüştürdük, bu pıhtıyı bir et parçacığına dönüştürdük, bu et 
                                                 
1032 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 34. 
1033 el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 37. 
1034 Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 563; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 317. 
1035 Örnekler için bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: (dipnot 2) 563. 
1036 Mahmûd Beǿlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 100. 
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parçacığını birtakım kemiklere çevirdik, sonra bu kemiklere bir et giydirdik.” (el-

Muǿminûn 23/14)1037 âyetinde altı çizili mefǾûlleri ve  َرًامْ عَ  ادً يْ ُت زَ يْ طَ عْ أ.  “Zeyd’e Amr’ı 

verdim.” cümlesinde geçen mefǾûlleri yer değiştirdiğimizde karışıklığa neden olacağı 

için takdîm mümkün değildir. İbnu’s-Serrâc, örnekteki, “(عمرًا) kelimesinin ( ازيدً  ) 

kelimesinin önüne takdîmi câiz değildir. Çünkü “Amr” alınandır. Zeyd ve Amr’dan 

her birinin alıcı olması durumunda karışıklık meydana gelir. Bu sebeple tertîbe riayet 

edilmelidir.” demektedir.1037F

1038 

2) İki mefǾûlden birinci muttasıl zamîr, ikincisi zâhir isim veya munfasıl 

zamir olduğunda muttasıl zamîrin tekaddüm etmesi vâciptir.1039 Örneğin,   ََناك ِإنَّا أَْعطَيـْ

 ,âyetinde geçen iki mefǾûlden birincisi muttasıl zamîr (el-Kevŝer 108/1) اْلَكْوثـَرَ .

ikincisi de zâhir isim olduğu için zamir olan önde gelmiştir.1040   ِيَم َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر اِبـْٰره

.يَّاهُ إِ الَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِ يِه بِ ِألَ   “İbrahim'in babası için istiğfarda bulunması ise ancak ona 

yapmış olduğu bir vaadden dolayı idi.” (et-Tevbe 9/114) âyetinde ise iki mefǾûlden 

birincisi muttasıl zamîr, ikincisi de munfasıl zamir olduğu için muttasıl olan önde 

gelmiştir.1040F

1041 

3) İkinci mefǾûl hasredildiğinde tertip şarttır.1042 Örneğin, فـََلمَّا َجاَءُهْم نَِذيٌر َما  

 ”.Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı“ زَاَدُهْم إِ الَّ نـُُفورً ا. 

                                                 
1037 Mahmûd Beǿlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 100. 
1038 Bk. İbnu’s-Serrâc, el-ǿUśûl fî’n-naḥv, 2: 245-246; İbn ǾAķîl, Şerḥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni 

Mâlik, 2: 154. Yine konu ile alakalı örnekler için bk. el-Anŧâkî, el-Muĥîŧ, 108; Ħuđayr, Ķađâyâ 
mefǾûl bih, 318; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 177; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-
fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 28. Ayrıca bk. ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 
22. 

1039 el-Anŧâkî, el-Muĥîŧ, 109; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 319; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 
177. Daha fazla örnek için bk. İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 
31-34; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22. 

1040 Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 319; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 563. Ayrıca bk. Arabacı, Cümledeki 
İşlevleri Açısından Arapça’da MefǾûller, 7; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-
Ḳurǿâni’l-Kerîm, 28; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22. 

1041 İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 36. 
1042 es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 17; el-Murâdî, Tevđîĥuʾl-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 52; el-Eşmûnî, 

Şerĥuʾl-Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 242; el-Anŧâkî, el-Muĥîŧ, 109; ǾAbbas Ĥasan, en-
Naĥvu’l-vâfî, 2: 177; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22; Mahmûd Beǿlûşe, el-
MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 100. 
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(el-Fâŧır 35/42),1043 âyeti ve .ما أَ عْ طَ يْ ُت زَ يْ ًدا إِ الَّ دِ رْ مهًَ ا “Zeyd’e sadece dirhem verdim.”,  مَ ا

 Zeyd’i sadece“ مَ ا اخْ تَـ رْ تُ  زَ يْ ًدا إِ الَّ  الْ قَ وْ مَ . ,”.Zeyd’i yalnız ayakta sandım“ ظننُت زيًدا إالَّ قائًما.

halkından seçtim.”1043F

1044 cümlelerinde ikinci mefǾûl hasredilerek geldiği için birinci ve 

ikinci mefǾûller, rütbesine göre gelmiştir. 

b) İkinci mefǾûl’ün takdîminin vâcib olduğu yerler: 

1) Birinci mefǾûl hasredilerek gelirse ikinci mefǾûl’ün takdîmi vâciptir.1045 

Bunun sebebi, hasredilen şeyde teǿhîrin vâcip olmasıdır.1046 Örneğin,  َْيَت َمِن اختَََّذ ِإٰهلَُه أَ أَر

 Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?” (el-Furķân 25/43)“ َهٰويُه؟

âyetinde hevâsını ilah edinip Allah’ın dışında ona ibadet edenden bahsedilmektedir. 

Âyet, ( َهٰويُه؟ ِإالَّ  هُ َمْعُبودَ  ذْ تَّخِ يَـ  ملَْ  ْيَت َمنِ أَ أَرَ  ) takdîrinde hasr ifâde etmektedir.1047 Yine  َُت يْ طَ عْ ا أَ م

.ًدايْ  زَ الَّ إِ َم هَ رْ الدِّ   “Yalnız Zeyd’e dirhem verdim.”,  َرًامْ  عَ الَّ ًما إِ ئِ اُت قَ نْ نَـ ا ظَ م.  “Yalnız Amr’ı 

ayakta sandım.”,  َرًاكْ  بَ الَّ َم إِ وْ قَ ُت الْ رْ تَـ خْ اِ ا م.  “Topluluktan sadece Bekr’i seçtim.”1047F

1048 

cümlelerini, birinci mefǾûlün hasrına örnek olarak verebiliriz. 

2) İki mefǾûlden ikincisi muttasıl zamîr, birincisi ise zâhir isim olduğunda 

ikinci mefǾûl’ün takdîmi vâciptir.1049 Örneğin, .أَمَّا َأَحدُُكَما فـََيْسِقي رَبَّهُ  َمخْرًا “Biriniz 

efendisine şarap sunacak.” (Yûsuf 12/41) âyeti1050 ve .الدِ رْ هَ مَ  أَ عْ طَ يْ تُ هُ  زيًدا “Dirhemi 

                                                 
1043 Bu örnek ve farklı örnekler için bk. İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-

Kerîm, 35. Farklı örnekler için bk. Mahmûd Beǿlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 100. 
1044 Bk. el-Murâdî, Tevđîĥuʾl-maķâśıd ve’l-mesâlik, 1: 314; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 318-319. 
1045 Bk. el-Murâdî, Tevđîĥuʾl-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 53; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 18; el-

Eşmûnî, Şerĥuʾl-Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 242; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 177; 
ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22; Bk. Maĥmûd BeǾlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî 
fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 101. 

1046 Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 319. 
1047 Âyet için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 37. 
1048 Örnekler için bk. el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-Tevđîĥ, 1: 314; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih 

fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22. Farklı örnekler için bk. el-Anŧâkî, el-Muĥîŧ, 109; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl 
bih, 319. 

1049 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 109; ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 178; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih 
fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22; Bk. Maĥmûd BeǾlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 101. 

1050 Bk. Maĥmûd BeǾlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 92. 
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Zeyd’e verdim.”1051 cümlesinde altı çizili olan ikinci mefǾûller, muttasıl zamir 

oldukları için birinci mefǾûl’ün önüne geçmiştir. Bunun nedeni ise zamîrin muttasıl 

gelme imkânı varsa o şekilde getirilmesinin tercih edilmesinden 

kaynaklanmaktadır.1052 

3) Birinci mefǾûlden, ikinciye bir zamîr dönüyorsa, ikincinin takdîmi 

birincinin teǿhîri vâcibtir. Kurǿân-ı Kerîm’de bunun örneği tespit edilememiştir. 

Ancak konuya misal teşkil etmesi için  ََهايَـ ارِ َس بَ وْ قَ ِط الْ عْ أ.  “Yayı ustasına ver.”1053,  َُت يْ طَ عْ أ

.ابَـهَ اكِ رَ بََّة االدَّ   “Bineği binicisine verdim.”,1054  ََمهُ َال ًدا غُ يْ ُت زَ نْ نَـ ظ.  “Zeyd’i onun çocuğu 

zannettim.” ve  َِمهُ وْ قَـ  رًامْ عَ  تُ رْ تَـ خْ ا.  “Amr’ı halkından seçtim.”1054F

1055 cümlelerini örnek olarak 

verebiliriz.  

c) İki mefǾûlden birinin diğerine takdîminin câiz olduğu yerler: 

Bu saydığımız yerler hâricinde karışıklığa sebep olmuyorsa veyahut ‘hasr’ 

yapılmamışsa örneğin, . ََّوَجَعُلوا لِلِّٰه ُشرََكاءَ  اجلِْن “Bir de cinleri Allah’a birtakım ortaklar 

yaptılar.” (el-EnǾâm 6/100) âyetinde olduğu gibi -( َّاجلِْن) birinci ve ( َُشرََكاء) ikinci 

mefǾûl- mefǾûllerin yer değiştirmesi mümkündür.1056 Veyahut ikinci mefǾûlden 

birinciye bir zamir dönüyorsa örneğin, .قَاَل َربـَُّنا الَِّذي أَْعٰطى  ُكلَّ َشْیءٍ  َخْلَقهُ  ُمثَّ َهٰدى “Dedi ki: 

Rabbimiz, her şeye hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol 

gösterendir.” (Ŧâhâ 20/50) âyetinde olduğu gibi -birinci ( ٍُكلَّ َشْیء) ve ikinci ( َُخْلَقه) 

                                                 
1051 el-Murâdî, Tevđîĥuʾl-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 53; el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-Tevđîĥ, 1: 314; 

el-Eşmûnî, Şerĥuʾl-Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 242; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-
Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22. 

1052 Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 319. 
1053 Arabacı, Cümledeki İşlevleri Açısından Arapça’da MefǾûller, 7; Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 563. 
1054 el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-Tevđîĥ, 1: 314; el-Murâdî, Tevđîĥuʾl-maķâśıd ve’l-mesâlik, 2: 53; 

el-Eşmûnî, Şerĥu’l-Eşmûnî Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 242-243; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-
Ḳurǿâni’l-Kerîm, 22. 

1055 Bk. el-Ezherî, Şerĥu’t-Taśriĥ Ǿala’t-Tevđîĥ, 1: 314; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 319. Ayrıca bk. 
ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 176/178; ǾÎsâ, Teķaddumu’l-mefǾûl bih fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 
22. 

1056 Birinci ve ikinci mefǾûl’ün sırasıyla takdiri, ( وا اجلنَّ شرَكاءَ لُ عَ جَ  ) şeklindedir. Bk. en-Nehhâs, İǾrâbu’l-
Ķurǿân, 1: 57; Ebû Zekeriyyâ Yaĥyâ b. Ziyâd ed-Deylemî el-Ferrâǿ, MeǾâniʾl-Ķurʾân, thk. 
ǿAĥmed Yûsuf Necâtî ve Muĥammed ǾAli Neccâr (b.y.: el-Heyǿetuʾl-Mıśriyyeti liʾl-kuttâb, 1980), 
1: 347; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 320.   
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mefǾûl- takdîren ( َخْلَقُه ُكلَّ َشْیءٍ  أَْعٰطى ) şeklinde ikinci mefǾûl’ün birinci mefǾûl’ün önüne 

geçmesi mümkündür.1057 Tıpkı . ُأَ عْ طَ يْ ُت أَ محَْ َد كِ تَ ابَه “Ahmed’e kitabını verdim.” 

cümlesini, (. َأَ عْ طَ يْ تُ  كِ تَ ابَهُ  أَ محَْ د) şeklinde okumak mümkün 1057F

1058 olduğu gibi.  

İki mefǾûl’ün fâǾilin önüne takdîmine, . ُه  Onlara karşı Allah sana“ َفَسَيْكفِ يَكُهمُ  اللّٰ

yeter.” (el-Baķara 2/137) âyetini,1059 fâǾilin iki mefǾûlün arasına gelmesine ise  فَ أَ َذاقَـ َها

 Allah da onlara, yaptıklarından ötürü açlık ve korku“ اللّٰهُ  لَِباَس اجلُْوعِ  َواْخلَْوِف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ 

sıkıntısını tattırdı.” (en-Naĥl 16/112) âyetini örnek olarak verebiliriz. 1059F

1060 

4.1.1.3.2. Üç mefǾûle müteǾaddîler 

Üç mefǾûl alan fiillerdeki mefǾûllere gelince, bunlardan ilk mefǾûl,  َىطعْ أ  

babının ilk mefǾûlü gibidir. Diğer ikisi ise asılları itibariyle mübtedâ ve haber 

olurlar1061 ve tabiî sıralanışında mübtedâ olan ikinci, haber olan üçüncü sırada yer 

alır. Lakin ikinci ve üçüncü mefǾûlün (mübtedâ ve haber) cümle içinde 

karışmasından (lebs) korkulması durumlarında mübtedânın takdîmi zorunlu hale 

gelir. Eğer ikinci mefǾûle hasr yapılmışsa o halde haberin (üçüncü mefǾûlün) takdîmi 

gerekli olur. Karışıklık meydana gelmeyecekse üçüncü mefǾûlün, ikincinin önüne 

takdîmi mümkündür.1062 . أَ عْ لَ مَ  زَ يْ ٌد عَ مْ رًا بَ كْ رًا فَ اضِ ًال “Zeyd Amr’a Bekr’in faziletli olduğunu 

bildirdi.”1063 Kurǿân-ı Kerîm’de üç mefǾûle müteaddî fiillerden, (أََرى) ve ( َنـَبَّأ) fiilleri 

kullanılmıştır.1064 Örneğin, . ُْه أَ ْعَماَهلُمْ  َحَسرَاتٍ  َعَلْيِهم  Böylece Allah, onlara“ َكٰذِلَك يُرِيِهمُ  اللّٰ

                                                 
1057 İbn ǾAķîl, Şerĥu’bni ǾAķîl Ǿalâ Elfiyyeti’bni Mâlik, 2: 154; el-Murâdî, Tevđîĥu’l-maķâśıd ve’l-

mesâlik, 2: 53.  
1058 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: (dipnot 1) 563.  
1059 Bk. Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 1: 232. 
1060 Farklı örnekler için bk. Ebû Bekr Muĥammed b. Ĥasan ez-Zubeydî, el-Vâđıĥ fî Ǿilmiʾn-naĥv, thk. 

Emîn ǾAli Seyyid (b.y.: Dâruʾl-MaǾârif, 1970), 14; Ħuđayr, Ķađâyâ mefǾûl bih, 321. 
1061 Bk. ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 23; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 108; el-ǾArcâ, MûteǾalliķâtu’l-

fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 43. 
1062 Üç mefǾûllü cümledeki tertip için ayrıca bk. ǾAbbas Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 23, 60,176; el-

ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 43. 
1063 el-Birgivî, MecmûǾatu’n-naĥv, 78.  
1064 el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 43. 
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işledikleri fiilleri pişmanlık kaynağı olarak gösterir.” (el-Baķara 2/167) âyetinde ( ُِهم) 

birinci, ( ْأَ ْعَماَهلُم) ikinci, ( ٍَحَسرَات) üçüncü mefǾûl olarak gelmiştir.1065   ُِقْل أَ ُرو ِينَ  الَِّذينَ  َأحلَْ ْقُتْم بِه

 De ki: Allah’a ortak tuttuklarınızı bana gösterin!” (Sebeǿ 34/27) âyetinde ise“ ُشرََكاءَ .

نـَبِّْئ ِعَباِدي َاينِّ أَنَا اْلَغُفوُر  ,üçüncü mefǾûldür. 1066 Halbuki (ُشرََكاءَ ) ,ikinci (الَِّذينَ ) ,birinci (يَ )

-Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.” (el“ الرَِّحيمُ 

Ĥıcr 15/49) âyetinde, (ِعَباِدي) birinci mefǾûl, ( اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ ينِّ أَنَا أَ  ) müevvel masdarı ise 

.fiilinin ikinci ve üçüncü mefǾûlü yerine geçmiştir (نـَبِّئْ ) 1066F

1067 

4.2. Mefǿûl Mutlak 

Bir önceki bölüm içerisinde mefǾûl mutlakın terkip cihetiyle geliş 

şekillerinden bahsedildi. Bu bölümde ise mefǾûl mutlakın tertîbi ele alınacaktır. 

MefǾûl mutlak’ta esas olan, onun âmilinden sonra gelmesidir. Cümle içindeki söz 

dizilişi ise şu şekildedir: Fiil + fâǾil + mefǾûl mutlak.  َبًارْ ًدا ضَ يْ ُت زَ بْ رَ ض  “Kesinlikle 

Zeyd’e vurdum.” 

Belirtildiği gibi mefǾûl mutlakta asıl olan isnâdın her iki tarafından sonra 

gelmesidir. Lakin bu tertip bazen değişebilmektedir.1068 

4.2.1. MefǾûl Mutlak’ın Âmiline Göre Konumu 

4.2.1.1. MefǾûl Mutlak’ın Takdîmini Vâcib Kılan Durumlar 

MefǾûl mutlak istifhâm veya şart ismi olması durumunda takdîmi vâcibtir. Bu 

gibi kelimelerin cümlede sadârat yani başta gelme hakları vardır.1069 Örneğin,  َوَسيَـْعَلُم

                                                 
1065 Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 300; İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 

44. 
1066 ǿAĥmed Ẓafer, en-Naĥvu’l-Ķur’ânî, 303. 
1067 el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 45; ǿAĥmed Ẓafer, en-Naĥvu’l-Ķur’ânî, 

301. Üç mefǾûle müteǾaddî örnek âyetlerin tahlîli için ayrıca bk. Maĥmûd BeǾlûşe, el-MefǾûlu’ŝ-
ŝânî fî’l-Ķurǿâni’l-Kerîm, 98-99. 

1068 el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 56;  Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 623. 
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َقِلُبونَ . َقَلٍب يـَنـْ  ”.Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir“ الَِّذيَن ظََلُموا أَ يَّ  ُمنـْ

(eş-ŞuǾarâ 26/227) âyetinde geçen ( يَّ أَ  ) soru zamiri, mefǾûl mutlak olarak âmili olan 

َقِلُبونَ )  Ona ne şekilde ikrâm“ َأيَّ  ِإْكرَامٍ  َأْكَرْمَتهُ ؟ , nin önüne geçmiştir.1070 Aynı şekilde’(يـَنـْ

ettin?” cümlesi ile ما َجتِْلسْ  َأْجِلسْ ؟ “Nasıl oturursan öyle otururum.” cümlesinde geçen 

 kelimeleri, mefǾûl mutlak olup öne geçmişlerdir.1071 (ما) ve (َأيَّ )

MefǾûl mutlak nevǾi ve aded’i beyân için geldiğinde Ǿâmiline takdîmi 

câizdir.1072 Bunun da Kurǿân-ı Kerîm’de örneği tespit edilememiştir.  

 Hırsız, atın koşması gibi“ َر ْكَض اْلَفَرسِ  رََكَض اللصُّ . veya رََكَض اللِّصُّ   رَْكَض اْلَفَرسِ .

koştu.”, . ٍُقْمُت َمخَْس َمرَّات veya . َُمخَْس َمرَّاتٍ  ُقْمت “Beş defa koştum.” cümlelerinde geçen 

altı çizili kelimeler, ikinci durumda öne geçmişlerdir.1073  

4.2.1.2. MefǾûl Mutlak’ın Teǿhirini Vâcib Kılan Durumlar: 

Âmilini teǿkîd eden mefǾûl mutlakta teǿhîr/âmilinden sonra gelmesi 

vacip’tir.1074 Örneğin, ُه ُموٰسى َتْكِليًما. وََكلََّم اللّٰ  “Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu” (en-

Nisâǿ 4/164) âyetinde geçen (َتْكِليًما) kelimesi, teǿkid ifade eden mefǾûl mutlaktır. 1074F

1075 

Yine mefǾûl mutlak’ta hasr yapıldığında te’hir vâciptir. Örneğin,.ِإْن نَُظنُّ ِإالَّ ظَنًّا  

“Biz (bunu) bir zandan başka bir şey sanmıyoruz.” (el-Câŝiye 45/32) âyetinde geçen 

.kelimesi, hasr yapılarak getirilmiştir (ظَنًّا) 1075F

1076 

                                                                                                                                          
1069 el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 101; el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 37; Ahmed Dağ, Arap Dili ve 

Belağatında Mefûller, 23.  
1070 Bk. el-Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 7: 3382. 
1071 Örnekler için bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 101; Ahmed Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefûller, 

23. 
1072 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 37; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 212; el-ǿAnŧâkî, el-

Muĥîŧ, 2: 101. 
1073 Bk. el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 101.  
1074 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 37; ǾAbbâs Ĥasan, en-Naĥvu’l-vâfî, 2: 211; el-ǿAnŧâkî, el-

Muĥîŧ, 2: 101. Âmilini teǿkîd eden mefǾûl mutlakta teǿhîr vaciptir. Bununla birlikte takdîm veya 
ortada gelmesi de câizdir görüşü ileri sürülmektedir. Örnek:  َأمحُد اَهللا محًدا, أمحُد محًدا اَهللا, محًدا أمحُد اهللا bk. 
Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 623. 

1075 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 48. 
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4.2.2. MefǾûl Mutlak’ın FâǾiline Göre Konumu 

MefǾûl mutlak’ın fâǾilinin önüne geçmesi mümkündür. Örneğin,  فـَيَـْوَمِئٍذ َال يـَُعذُِّب

.َحدٌ أَ َعَذابَُه   “Artık o gün O’nun yapacağı azabı hiçbir kimse yapamaz.” (el-Fecr 89/25) 

âyetinde geçen mefǾûl mutlak ( ََعَذاب), fâǾîl’in ( َحدٌ أَ  ) önüne geçmiştir. 1076F

1077 

4.2.3. Hazfedilmiş MefǾûl Mutlak’ın Sıfatının, Âmilinin Önüne Geçmesi 

Hazfedilmiş mefǾûl mutlakın sıfatının, karışıklık meydana gelmiyorsa âmilinin 

önüne geçmesi câizdir. Örneğin, ! َقَِليًال  َما يُـ ؤْ ِمُنون “Ne kadar da az îman ediyorsunuz!” 

(el-Baķara 2/88) âyetinde geçen ( يًال قَلِ  ) sözcüğü, hazfedilmiş mefǾûl mutlakın sıfatıdır. 

Takdîri ise  ِمُنونَ ؤْ فِإميَانًا قَِليًال َما يُـ  şeklindedir.1077F

1078 

4.2.4. Sıfat’ın MefǾûl Mutlak’ın Önüne Geçmesi 

MefǾûl mutlakın sıfatı, mefǾûl’ün önüne geçebilir. Örneğin,  ِتـَُّقوا اللَّٰه َحقَّ تـَُقاتِهِ ا!  

“Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkup gerektiği gibi sakının!” (ǿÂl-i 

Ǿİmrân 3/102) âyetinde geçen ( َِحقَّ تـَُقاتِه) kelime grubunda, sıfat olan ( ََّحق) kelimesi 

masdarın (mefǾûl mutlak) önüne geçmiştir. Sıfat, mevsûfuna muzâf olmuştur.1079  
Kurǿân-ı Kerîm’e baktığımızda mefǾûl mutlak bahsi çerçevesinde 

zikrettiğimiz örnekler dışında mefǾûl mutlakın, genel tertîbin dışına çıktığı örnekle 

karşılaşmıyoruz. 

4.3. Mefǿûl Fîh 

MefǾûl fîh’de aslolan, meydana gelen fiilin zamanını ve mekânını bildirme 

görevini üstlendiği için cümlede, sonra gelmesidir. O halde cümlenin normal 

                                                                                                                                          
1076 el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 55. 
1077 el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 55; Yâķût, İǾrâbu’l-Kurǿâni’l-Kerîm, 10: 

5093. 
1078 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 55. 
1079 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 55. 
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dizimindeki yeri mefǾûl bih’ten sonra olmalıdır. Tıpkı ...فَ أَ ْحَيا ِبِه اْألَ ْرضَ  بـَْعَد َمْوهِتَا... 

“...onunla toprağı ölmüşken diriltmesinde...” (el-Baķara 2/164) âyetinde ve  َِمْرُت أُ و

َنُكمْ .  Ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum.” (eş-Şûrâ 42/15)“ ِألَ ْعِدَل بـَيـْ

âyetinde olduğu gibi.  

Aslolan bu tertîple gelmesi iken, nasıl ki mefǾûl bih ve fiil cümlesinin yan 

unsurları, âmilinin önüne geçebiliyorsa, mefǾul fîh olarak gelen zarfların da fiilin 

önüne takdîm olması mümkündür.1080 Örneğin, . ْاَْليَـْومَ  أَ ْكَمْلُت َلُكْم دِ يَنُكم  “Bugün sizin 

için dininizi kemâle erdirdim.” (el-Mâǿide 5/3) âyeti ve . يوَم اخلميسِ  ذهبُت إىل قـَرَْيِيت 

“Perşembe günü köyüme gittim.”1080F

1081 cümlesinde altı çizili zarflar, öne geçmiştir. 

Zarf, fiilin önüne geçirilerek birinci misâlde dîni kemâle erdirme işinin belirli bir 

günde sona erdiğine, ikinci misalde ise gitmenin husûsen Perşembe günü cereyân 

ettiğine dikkat çekilmiştir.  

4.3.1. MefǾûl Fîh’in FâǾilin Önüne Geçmesi 

Zarf-ı zamannın, ihtimâm (dikkat çekme), inâyet (önemini belirtme) ve ihtisâs 

(özelleştirme) kastıyla öne geçmesi mümkündür. Örneğin, . ٍَلُهمْ  قـَْوُم نُوح بَ ْت قـَبـْ  فـََقْد َكذَّ

“Muhakkak ki onlardan evvel Nûh kavmi de (peygamberlerini) tekzîp etmişti.” (el-

Hacc 22/42) âyetinde geçen ( َْلُهم  َوَلَقْد َصبََّحُهْم بُْكرَةً  َعَذاٌب ُمْسَتِقرٌّ .  zaman zarfı1082 ve (قـَبـْ

“Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.” (el-Ķamer 54/38) 

âyetinde ise zaman zarfı ( ًُبْكرَة), fâǾil’in önüne geçmiştir.1082F

1083  

Oysaki, . ُوَ أَ َعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِ ي َحتْتَـَها اْألَ نـَْهار “Allah, onlara altından ırmaklar akan 

cennetler hazırlamıştır.” (et-Tevbe 9/100) âyetinde geçen mekan zarfı (َحتْتَـَها) ve  َوَحاَل

                                                 
1080 Bk. İbn Cinnî, el-Ħaśâǿiś, 2: 382; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, en-Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 252; ǾAbbâs 

Ĥasan, en-Naḥvu’l-vâfî, 2: 245; Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 100. 
1081 Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 100. 
1082 Âyet-i kerîme’de yalanlama vaktine dikkat çekmek için zaman zarfı öne geçirilmiştir. Bk. el-

ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 69. 
1083 Âyet-i kerîme’de, son derece etkili olan azabın özellikle günün ilk vaktinde geldiğine dikkat 

çekmek için öne geçirilmiştir. Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 70. 
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نَـُهَما اْلَمْوجُ .  Aralarına dalga giriverdi.” (Nûĥ 11/43) âyetinde geçen mekân zarfı“ بـَيـْ

نَـُهَما)  fâǾil’in önüne geçmiştir.1084 ,(بـَيـْ

4.3.2. MefǾûl Fîh’in, Âmilin Önüne Geçmesi 

Kurǿân-ı Kerîm’de mefǾûl fîh’in (zarf-ı zaman/mekân) âmilinin önüne geçtiği 

örnekleri bulmak mümkündür. Öne geçmesindeki ana etken ise ihtisas ve âyet 

başlarındaki tenâsüb (uygunluk) kastı olduğunu görüyoruz.1085 

4.3.2.1. MefǾûl Fîh’in Âmiline Takdîminin Vacib Olması 

MefǾûl fîh ögesinin, sadârat hakkı olan bir kelime olduğunda kelâmın başında 

gelmesi zorunludur. MefǾûl fîh ögesi olarak başta gelme hakkı olanlar, şart 

manasındaki zaman zarfları,1086 istifhâm isimleri1087 ve şart manasındaki mekân 

zarfları ve istifhâm isimleridir.1088 Örneğin, . ِفَـ َلمَّا أَ ْلَقْوا َسَحُروا أَ ْعُنيَ النَّاس “Atacaklarını 

atınca halkın gözlerini büyülediler.” (el-AǾrâf 7/116) âyetinde geçen zaman zarfı 

 Her ne zaman önlerini aydınlattı mı...” (el-Baķara 2/20)“ ُكلََّما أَ َضاَء َهلُْم َمَشْوا فِ يهِ ... ,(َلمَّا)

âyetinde geçen zaman zarfı (ُكلََّما),وَ إِ ذَ ا قِ يَل َهلُْم َال تـُْفِسُدوا ِيف  اْألَ ْرضِ ... 1089 “Onlara: 

Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman...” (el-Baķara 2/11) âyetinde geçen 

zaman zarfı (إِ َذا),1090 zorunlu olarak âmilinin önüne geçmiştir. Ancak, قَاَل  َكمْ  لَبِْثتَ ؟ “Ne 

kadar (ölü) kaldın?” (el-Baķara 2/259) âyetinde geçen istifhâm ismi ( َْكم) ve  َوَما َيْشُعُروَن

                                                 
1084 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 88. 
1085 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 78. Ayrıca bk. Kaçar, Arap Dilinde 

Devrik Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu, 222. 
1086 Örneğin (َلمَّا), (ِإَذا) ve (ُكلََّما), öne geçmesi vâcip olan zarflardandır. Ayrıca Sîbeveyhi, (َلمَّا)’yı harf 

olarak görmektedir. Ebû ǾAlî el-Fârisî ise (َلمَّا)’nın ( َِحني) manasında zarf olduğunu savunmaktadır. 
Ancak İbn Mâlik, onun lafzen veya maǾnen mazî fiilden sonra gelmesi durumunda şart için olan 
-manasında zarf olduğunu öne sürmektedir. Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l (ِإَذا)
Ḳurǿâni’l-Kerîm, 78-84. 

1087 Örneğin ( َْكم) ve ( َأَيَّان), şart manası bildiren istifhâm isimleridir. Öne geçmeleri zorunludur. Bk. el-
ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fîl’-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 85. 

1088 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fîl’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 94. 
1089 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fîl’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 79 
1090 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fîl’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 80. 
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َعثُونَ .  Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.” (en-Neml 27/65)“ أَ يَّانَ  يـُبـْ

âyetinde geçen istifhâm ismi ( يَّانَ أَ  ), zorunlu olarak âmilinin önüne geçmiştir.1091  

Oysaki, فَ أَ ْينَ  َتْذَهُبونَ ؟ “Artık nereye gidiyorsunuz?” (et-Tekvîr 81/26) âyetinde 

geçen istifham ismi ( َأَ ْين) ve . َُوَحْيثُ  َما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَه “Ve her nerede bulunursanız 

yüzlerinizi onun tarafına doğru çevirin.” (el-Baķara 2/114) âyetinde geçen ( َُحْيث) 

zarfı, mekân zarfı olup zorunlu olarak öne geçmiştir. 1091F

1092 

4.3.2.2. MefǾûl Fîh’in Âmiline Takdîminin Câiz Olması 

MefǾûl fîh, zaman zarfı olarak -örneğin ( َيـَْوم), ( ٍيـَْوَمِئذ), ( نَ ْآل اَ   -gibi1093 (ِحيَنِئذٍ ) ,(ُهَناكَ ) ,(

veya mekân zarfı olarak -örneğin ( َِعْند), ( َُهَناك) gibi1094- geldiğinde âmilinin önüne 

geçmesi mümkündür. Örneğin, . ْيـَْومَ  تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَ ْرَضَعت “Onu gördüğünüz 

gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur.” (el-Hacc 22/2),. ُيـَْوَمِئذٍ  يـََتذَكَُّر اْإلِ ْنَسان “O 

insan o gün anlar.” (el-Fecr 69/23), . ِّاَ ْآلٰ نَ  ِجْئَت بِاحلَْق “İşte şimdi hakikatı getirdin.” (el-

Baķara 2/71), . ُُهَناِلكَ  َدَعا زََكرِيَّا رَبَّه “O vakit Zekeriya Rabbine dua etti.” (ǿÂl-i Ǿİmrân 

 O vakit siz bakar durursunuz.” (el-VaķıaǾ 56/84) âyetlerinde“ وَ أَ نـُْتْم حِ يَنِئذٍ  تـَْنظُُرونَ . ,(3/38

geçen altı çizili zaman zarfları öne geçmiştirler.  

Oysaki, . َأَ ْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّمْ  يـُْرَزُقون “Aksine onlar hep hayattadırlar, Rablerinin katında 

rızıklandırılırlar.” (ǿÂli Ǿİmrân 3/169) âyetinde geçen ( ِْعْنَد َرهبِِّم) kelimesi ve   ُلوا ُهَناِلكَ  تـَبـْ

                                                 
1091 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 85. Ayrıca mefǾûl bih ( َِّإال) ile 

hasredildiğinde mefǾûl fîh’in öne geçmesi vacib’tir. Örneğin, ...َوَما أَ ْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلكَ  إِ الَّ رَِجاًال “Biz 
senden önce de ... birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik.” (Yûsuf, 12/109) âyetinde 
geçen ( َِمْن قـَْبِلك) ifâdesi, hasredilmiş mefǾûl’ün önüne geçmiştir. Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-
fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 73.  

1092 Örnekler için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 94. 
1093 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 86. 
1094 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 94. 
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.ْسَلَفتْ أَ ُكلُّ نـَْفٍس َما   “Orada her nefis, evvelce yapmış olduğundan haberdar olacaktır.” 

(Yûnus 10/30) âyetinde geçen ( َُهَناِلك) kelimesi ise zarf-ı mekân olarak öne geçtiğini 

görüyoruz.1095 

4.3.2.3. Mefǿûl Fîh’in, Âmiline Teǿhîrinin Vâcib Olması 

MefǾûl fîh, kendisinde hasr yapıldığında teǿhîri vâcib’tir. Örneğin,  َوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا

 Bir de dediler ki: Bize sayılı birkaç günden başka asla ateş“ النَّاُر إِ الَّ أَ يَّاًما َمْعُدوَدةً .

dokunmaz.” (el-Baķara 2/80) âyetinde geçen ( يَّاًماأَ  ) zarfı, ( الَّ إِ  ) ile hasredildiği için 

zorunlu olarak sonra gelmiştir.1095F

1096 

4.4. Mefǿûl Leh 

MefǾûl leh diğer ismiyle mefǾûl lieclih’te aslolan sırasıyla fiil, fâǾil ve mefǾûl 

bih’ten sonra gelmesidir. Ancak bazen öne geçebilir.1097 Örneğin, .يًبا لهدِ أْ َضَرَب زيٌد عمرًا تَ    

“Zeyd, Amr’ı edeplendirmek için dövdü.” cümlesini incelediğimizde cümlenin fiil 

 tertîbinde aslî dizilişi üzere (تأديبا) mefǾûl leh + (عمرا) mefǾûl bih + (زيد) fâǾil + (ضرب)

geldiği görülmektedir. Bu kullanımla birlikte bazen  ِتُ رْ افَـ سَ  لِلتَِّجارَة.  “Ticaret için seyahat 

ettim.”1098 cümlesinde veyahut َضَرَب زيٌد عمرًا.  cümlesinde olduğu gibi mefǾûl تأديًبا 

leh’in fiilin önüne geçmesi mümkündür.1099 

Bazı nahiv âlimleri, mefǾul leh’in âmilinin önüne geçirilmesini uygun 

görmemişlerse de doğru olan bunun mümkün olmasıdır. Çünkü hem Araplar arasında 

böyle kullanımlar mevcut olup -yukarıda buna örnek teşkil edecek cümle geçti-, hem 

de Kurǿân-ı Hakîm’de az da olsa bu çerçevede kullanımlara rastlıyoruz. Örneğin, 
                                                 
1095 Örnekler için bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 94. 
1096 Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 76.  
1097 Bk. İbn Cinnî, el-Ħaśâǿiś, 2: 383; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, en-Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 281; ǾAbbâs 

Ĥasan, en-Naḥvu’l-vâfî, 2: 241; Arabacı, Cümledeki İşlevleri Açısından Arapça’da MefǾûller, 36. 
1098 el-Ġalâyeynî, CâmiǾu’d-durûs, 3: 516; el-ǿAnŧâkî, el-Muĥîŧ, 2: 114. 
1099 Bk. İbn Cinnî, el-Ħaśâǿiś, 2: 383; es-Suyûŧî, HemǾu’l-hevâmiǾ, 3: 135. Farklı örnek için bk. 

Kaçar, Arap Dilinde Devrik Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu, 92; ǾAbbâs Ĥasan, en-
Naĥvu’l-vâfî, 2: 241. 
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ِه تُرِيُدونَ أَئِْفًكا ٰاِهلًَة ُدوَن  ؟اللّٰ  “Yalancılık etmek için mi Allah’tan başka ilâhlar istiyorsunuz?” 

(eś-Śâffât 37/86) âyetinde mefǾûl leh olarak gelen (ئِْفًكا) kelimesi, âmili olan ( يُدونَ تُر  ) 

fiilinin önüne geçmiştir.1100 . ْفَ ِبظُْلمٍ  ِمَن الَّذينَ  َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهمْ  طَيَِّباتٍ  ُأِحلَّتْ  َهلُم “Yahudilerin 

yaptıkları zulüm sebebiyle önceden kendilerine helâl kılınmış temiz ve hoş şeyleri 

onlara haram kıldık.” (en-Nisâǿ 4/160) âyetinde ise ( ٍِبظُْلم) câr- mecrûr mefǾûl leh 

ġayr-i sarîhtir. Zulmün her yönüyle ne kadar çirkin bir şey olduğuna dikkat çekmek 

için âmilin önüne tekaddüm etmiştir.1101 
MefǾûl leh hasredilerek getirildiğinde mefǾûl leh’in teǿhiri vaciptir. Örneğin, 

 Ve siz ancak Allah Teâlâ'nın rızası için infakta“ َوَما تـُْنِفُقونَ  إِ الَّ ابِْتَغاَء َوْجِه اللّٰهِ .

bulunursunuz.” (el-Baķara 2/272) âyetinde geçen ( ِابِْتَغاَء َوْجِه اللّٰه) kelimesi ( الَّ إِ  ) ile 

hasredilmiştir. Bu nedenle mecburi olarak cümlenin tertîbinde sonda geldiğini 

görüyoruz.  

4.5. Mefǿûl Meǿah 

MefǾûl meǾah’ın bulunduğu cümle türlerinde aslolan, mefǾûl meǾah’ın hem 

âmilinden sonra hem de eşlik ettiği maǾmulden sonra zikredilmesidir.1102 Bu nedenle 

mefǾûl meǾah’ın içinde bulunduğu cümlenin öğelerinin söz dizimi, fiil–fâǾil–edat–

mefǾûl meǾah şeklindedir. Örneğin, ُعو    Ne yapacağınızı“ .أَْمرَُكْم َوُشرََكاَئُكمْ  افََأمجِْ

ortaklarınızla beraber kararlaştırın.” (Yûnus 10/71) âyetinde geçen ( َْوُشرََكاَئُكم) ifâdesi 

mefǾûl meǾah olup asıl tertîbe göre gelmiştir.1103 Yine  َرًامْ عَ وَ ٌد يْ زَ  سَ لَ ج  “Zeyd, Amr’la 

                                                 
1100 Bk. Ahmet Dağ, Arap Dili ve Belağatında Mefuller, 79. 
1101 Bk. Hâdî Nehr, el-İtķân, 2: 723. Ancak Cihâd Yûsuf İbrâhîm el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-fiǾliyyâti 

fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm adlı kitabında Kurǿân-ı Kerîm’deki âyetlerin aslî sıralanışı üzere geldiğini, 
âmilinin önüne geçen bir misal olmadığını ifâde ettiğini görüyoruz. Bk. el-ǾArcâ, MuteǾalliķâtu’l-
fiǾliyyâti fî’l-Ḳurǿâni’l-Kerîm, 62. 

1102 Bk. İbn Cinnî, el-Ħaśâǿiś, 2: 383; el-Ħaŧîb ve Maślûĥ, Naĥvu’l-ǾArabiyyeti, 3: 293; ǾAbbâs 
Ĥasan, en-Naḥvu’l-vâfî, 2: 309. 

1103 ed-Dîneverî, Ŝimâru’ś-śınâǾati fî Ǿilmi’l-ǾArabiyyeti, 417. Farklı örnekler için bk. Cemîl ǿAĥmed 
Ẓufer, en-Naĥvu’l-Ķurǿânî, 327. 
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birlikte oturdu.” örneğinde fiil (جلس) + fâil ( ٌزيد) + edat (و) + mefǾûl meǾah (عمرًا) asıl 

tertîbe göre gelmiştir. Herhangi bir takdîm veya teǿhir söz konusu değildir. 

MefǾûl meǾah’ın âmiline ve yapılan işte ona eşlik edene (müsâhibine) takdîmi 

husûsunda nahivciler arasında ihtilâf vardır. MefǾûl meǾah’ın, musâhibinin önüne 

geçmesinin mümkün olduğu görüşünü savunanlar olduğu gibi buna cevaz 

vermeyenler de bulunmaktadır. Ancak bütün nahivciler, mefǾûl meǾah’ın, âmiline 

takdîm edilmemesi gerektiği husûsunda ittifak etmişlerdir. MefǾûl meǾah’ın âmiline 

takdîm edilmemesinin sebebi ise birliktelik anlamı taşıyan (و) edatının, atıf edatı olan 

 harfi olma endişesinden kaynaklanmaktadır.1104 (و)

 

 

 

  

                                                 
1104 Kaçar, Arap Dilinde Devrik Cümlelerin Gramer ve Semantik Boyutu, 90.  
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SONUÇ 

Bir yüksek lisans tezi olan bu çalışmamda, terkip ve tertip açısından Kurǿân-ı 

Kerîm’de mefǾûlleri, ulaşabildiğim ve faydalandığım kaynaklar çerçevesinde 

incelemiş bulunuyorum.  

Arapça terkip dilidir, terkip kurmayı bilen Arapça’yı iyi öğrenir. Dilsel 

iletişim sadece kelimelerin oluşturduğu terkiplerle yapılır. Dilin iletişimsel görevi, 

öğretimin kelimeleri bütünler terkiplerle yapılmasını gerektirir. Terkiplerin öğretimi, 

sürdürülebilir ve başarılı iletişim öğretiminin olmazsa olmazıdır.  

 Arap diline bakıldığında isim cümlesinin mübtedâ ve haberden, fiil 

cümlesinin zorunlu ögesi fâǾil ve tamamlayıcı 5 mefǾûlden ve hal ögelerinden 

oluştuğu, bunun dışında kalanların ise cümle ögesi olarak kabul edilmediği 

görülmektedir. Bu ise isim ve fiil cümlesinin zorunlu ögeleri dışında cümlenin tek bir 

ögesine karşılık gelmesi şartıyla birden fazla kelimeden oluşan tüm yapıları (yani 

“müǿekked+teǿkîd”ten oluşan bütünü, “mevsuf+sıfat”tan oluşan bütünü, “maǾtûf 

Ǿaleyh+maǾtûf”tan oluşan bütünü, “mübdel minh+bedel”den oluşan bütünü; 

“muzâf+muzâf ileyh”ten oluşan bütünü, “mümeyyez+temyîz”den oluşan bütünü, 

“câr+mecrûr”dan oluşan bütünü, “müstesnâ minh+müstesnâ”dan oluşan bütünü, 

“ism-i mevsûl+sıla cümlesi”nden oluşan bütünü, “masdar edatı+sılası”ndan oluşan 

bütünü), ayrı bir terkip/kelime grubu olarak değerlendirmemizi ve her bir bütün 

içinde zikredilen terimleri de kelime grubunun elemanları olarak görmemizi 

gerektirmektedir. Arap dili kitaplarına bakıldığında kelime grubu/söz öbeği, “terkîb-i 

lugavî” sözüyle ifade edilmektedir. Sözünü ettiğimiz kullanım her ne kadar ülkemiz 

akademik çevresinde az olsa da giderek yaygınlık kazanmakta olduğunu bu 

çalışmamızla öğrenmiş olduk. 

Cümlenin iki ana unsuru -müsned ileyh+müsned- vardır. Bu iki unsur 

olmaksızın anlamlı (tam yargılı) bir cümle kurulması imkânsızdır. Lakin fiil 

cümlelerinde bazen müsned ileyh ve müsnedle kastedilen mana tam olarak 

anlatılamayabilir. Bu sebeple zaman zaman bu iki unsuru tamamlayıcı unsurlara 

ihtiyaç duyulur. Cümlede asıl olmayıp mananın tam anlaşılmasını sağlayan unsurlar 

“faḍla” diye adlandırılmıştır. Bu unsurlar; beş mefǾûl, hâl, temyîz, tâbîlerdir (sıfat, 
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teǿkit, bedel grubu). Yan unsurlar içerisinde yer alan 5 mefǾûl, cümledeki üstlendiği 

görevi -nesne olması, yer zaman bildirmesi, teǿkîd ifade etmesi, sebep bilmesi- 

nedeniyle mansûbatlar içerisinde en çok kullanılan ve kapsamlı olandır. Bunlardan, 

MefǾûl mutlak: Cümlenin manası tam olduktan sonra âmil-i teǿkîd, âmilin 

çeşidini veya sayısını beyan için zikredilen fađla mansûb masdardır/isimdir. 

MefǾûl bih: FâǾilin, olumlu veya olumsuz yaptığı bir işin kendisinde 

gerçekleştiği ve kendisinden dolayı fiilin sûretinin değiştirilmediği isme denir. 

MefǾûl leh: Fiilin meydana geliş sebebini beyan eden fiil ile fâǾilleri ve ortaya 

çıkış zamanları bir olan kalbî, mansûb masdardır. 

MefǾûl fîh: Fiilin meydana geldiği zaman ve mekânı bildiren mansûb isimdir. 

MefǾûl meǾah: Birliktelik (musâhabe) ifâde eden (و)’dan sonra gelen mansûb 

isimdir. 

 Beş mefǾûl’ün Kurǿân-ı Kerîm’deki kelime ve terkip çeşitlerine 

bakıldığında; 

MefǾûl bih: müfred kelime olarak, cümlemsi grubu olarak, sıla grubu olarak, 

fiilimsi grubu olarak, tebeǿiyyet grubu olarak, izâfet ve cer grubu olarak, temyîz 

grubu olarak, istisnâ grubu ve karmaşık kelime grubu olarak, 

MefǾûl mutlak; müfred kelime olarak, fiilimsi grubu olarak, tebeǿiyyet grubu 

olarak, izâfet grubu olarak, temyîz grubu olarak, istisnâ grubu olarak, 

MefǾûl fîh; müfred kelime olarak, sıla grubu olarak, fiilimsi grubu olarak, 

tebeǿiyyet grubu (sıfat, atıf) olarak, izâfet ve cer grubu olarak, temyîz grubu olarak, 

istisnâ grubu ve karmaşık kelime grubu olarak, 

MefǾûl leh; müfred kelime olarak, sıla grubu olarak, fiilimsi grubu olarak, 

tebeǿiyyet grubu (sıfat, atıf, bedel) olarak, izâfet ve cer grubu olarak, istisnâ grubu ve 

karmaşık kelime grubu olarak, 

MefǾûl meǾah; müfred kelime olarak, sıla grubu olarak, tebeǿiyyet grubu 

(sıfat) olarak, izâfet grubu olarak ve karmaşık kelime grubu olarak gelmektedir. 

Cümledeki kastettiğimiz mana ve maksatları ifade edebilmek için bazen 

cümlenin söz diziminde öğelerin yerlerini değiştirip, bazısını asıl bulunması gereken 

yerden öne alarak, bazısını da asıl bulunması gereken yerden sonraya bırakmaktayız. 
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Unsurlardan bazısını öne geçirme, bazılarını ise gelmesi gereken yerden sonraya 

bırakma şeklinde cümle öğeleri üzerinde yapılan bu değişikliğe, “takdîm-teǿhîr” 

denilmektedir.  

Cümlenin oluşumunda etkili olan unsurların tertibindeki her değişiklik 

mananın değişmesine, artmasına, vurgunun farklı yere kaymasına sebep olmaktadır. 

Fiil cümlesinin yan unsurlarından olan mefǾûller, takdîm-teǿhîr konusunda diğer 

unsurlara nazaran daha fazla yer tutmaktadırlar. Bunlar bazen âmilin maǾmûlüne 

tekaddüm ederken bazen de kendi âmillerine tekaddüm edebilmektedirler. MefǾûller 

içerisinden mefǾûl bih, mefǾûl mutlak, mefǾûl fîh’in Kurǿân-ı Kerîm’de daha fazla 

örneği bulunurken mefǾûl leh ve mefǾûl meǾah’ın örnekleri daha azdır.  
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