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Ziyaret الزيارة 
 

 

 

YENİ KELİMELER 

 

 dün أَْمسَ  ?kimi? / kim َمْن...؟ Ziyaret etti (E) زَارََ

أَْمسَ َأَوَّلََ ?mi? / ...mı .... أَ...؟ Nadir (Erkek ismi) نَاد رَ   Evvelsi gün 

دَ َفر ي  Ferit (Erkek ismi) َْ؟أَم...  yoksa...?   

   Edip (Erkek ismi) أَد يبَ 

 

 

ÇALIŞMA METNİ 1 

اد رااَزاَرََفر يد َنََ  Ferit Nadir’i ziyaret etti. 

َأَدَ  يبااَزاَرَنَاد ر   Nadir Edip’i ziyaret etti. 

 

AÇIKLAMA 

Geçen derste hatırlarsanız iki bayan arkadaşın birbirini ziyaret etmesini konu edinmiştik. Bu derste aynı ziyaret 

fiilini bu sefer erkek arkadaşlar yapıyorlar. Arapçada ‘dişi isimler’ ile kullanılan geçmiş zaman fiillerinin sonuna َْت 

geldiğini de tekrar hatırlatmış olalım. Birinci cümlemizde failimiz Ferit’tir. Çünkü Nadir’i ziyaret etme fiilini Ferit 

gerçekleştirmiştir. Bu yüzden çift ötre almıştır. Nadir ise ziyaret eden değil, ziyaret edilen kişi olduğu için 
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mefuldür (yani nesnedir) ve bu yüzden çift fetha almıştır. Halbuki geçen dersimizde Arapçada fail olan 

kelimelerin ötre, meful olan kelimelerin ise fetha aldığını belirtmiş, fakat çift hareke aldıklarını söylememiştik. 

Şimdi öğrendiğimiz bu kuralı bu derste biraz daha genişletiyoruz. 

 

 

1. Arapçada fail (özne) görevinde olan kelimelerin son harfi, bayan ismi ise tek ötre, erkek ismi 
ise çift ötre alırlar. 

2. Arapçada meful (nesne) görevinde olan kelimelerin son harfi, bayan ismi ise tek fetha, erkek 
ismi ise çift fetha alırlar. 

 

Bu kurallar çerçevesinde ikinci cümleyi incelediğimizde bu sefer ‘Nadir’ kelimesinin fail (özne), ‘Edip’ kelimesinin 

de meful (nesne) olduğunu görürüz. Nitekim cümle içerisindeki bu görevlerine uygun olarak harekelenmişlerdir. 

Yani Nadir fail olduğu için son harfinin harekesi çift ötre, Edip de meful olduğu için son harfinin harekesi çift 

fetha olmuştur. 

Şimdi aşağıdaki metni dikkatle inceleyerek kelimelerin aldıkları görevleri tespit etmeye çalışın ve tercüme etmeyi 

deneyin. 

ÇALIŞMA METNİ 2 

ََزاَرَأَدَ ََرَجبَ  يبااَأَْمََفر يد ؟:ََمْنََزاَرَأَد يبااَيَاََرزَّاُن؟َأََنَاد ر   
 َرزَّاُنَ:ََزاَرََفر يد َأَد يباا

Recep: Edip’i kim ziyaret etti Rezzan? Edip’i Nadir mi ziyaret etti, yoksa Ferit mi? 

Rezzan: Edip’i Ferit ziyaret etti. 

 

 

Metinde yer alan َرزَّانََُيَا  ibaresinde geçen يَا kelimesi bir nida harfidir. “Ey falanca” veya “ya falanca” 

manasındadır. Fakat bazı özel durumlar haricinde bu kelime Türkçeye tercüme edilmez. Bu nedenle 
metinin Türkçesinde “Ya Rezzan” şeklinde tercüme edilmemiştir. 

 

AÇIKLAMA 

Yukarıdaki metinde geçen ders kendileriyle tanıştığınız Recep ve Rezzan karşılıklı konuşuyorlar. Anlaşılan Recep, 

Edip’i kimin ziyaret ettiğini çok merak etmiş. Metne ilk bakışta son harflerine çift ötre alan kelimelerin fail, çift 

fetha alanların ise meful oldukları hemen anlaşılıyor değil mi? Şimdi tek tek inceleyelim.  

Recep’in ilk sorusunda Edip çift fetha almış. Demek ki Edip burada meful (nesne) konumunda. Bu durumda 

sorunun Türkçe’si şöyle olmalı: “Edip’i kim ziyaret etti?” Eğer Edip kimi ziyaret etti diye sormak isteseydik nasıl 

yazmamız gerekirdi?  

؟ََمْنَزَارََ أَد يب   
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Evet... doğru yazdığınız ümit ediyoruz. Yazamadıysanız bile hiç üzülmeyin zira daha işin çok başındasınız. 

Metnimizdeki ikinci soruya bakalım. “Edip’i (nesne أَد يباا ) Nadir (sorulan özne  َنَاد ر ) mi ziyaret etti yoksa Ferit 

(sorulan özne  َيدَ َفر  ) mi?”  

Metinde Edip, nesne olduğu için ve erkek ismi olduğu için çift fetha almış, Nadir ve Ferit de özne oldukları için ve 

erkek ismi oldukları için çift ötre almışlardır. (Bayan ismi olsaydı tek ötre alacaktı.) 

 

 

Türkçe’de nesne görevindeki kelimelerin aldığı –ı, -i, -e, -a takılarının Arapçadaki karşılığı fetha 
işaretidir. (tek veya çift) 
 
Örnek:  

Ferit =  ََفر يد Ferit’i = ا  َفر يدا
Zeynep = ََُزيْ َنب Zeynep’i = َََزيْ َنب 

 

 

Aşağıdaki ibarelerde parantez içinde verilen kelimeleri boşluğa yerleştirerek uygun şekilde 
harekeleyip tercüme ediniz. 
 

 َ.......َ (أديب)زَاَرَنَاد ر   
(نادر)زَاَرََفر يد َ......َ   
(زار)َمْنَ........َأَد يبااَ؟َ   
(زار)َمْنَ.......ََفر يد ؟َ   
َ......أََ  (نادر,َفريد)َ؟زَاَرََفر يد َ......َأَْمَأَد يب   
(أديب)َ؟َفر يد َو َداَدَأَْمَ.....ََرزَّانََزَاَرَأََ   

 
َ.......َ (أديب)زَاَرَنَاد ر   

 

 

Aşağıdaki isimleri fail ve meful olarak ََزَار (ziyaret etti) fiiliyle kullanınız. Oluşturduğunuz cümleleri 

yazarak tercüme ediniz. 

 (Hasan) َحَسنَ  ; (Recep) َرَجبَ  

صَ َخالَ    (Halis) ;  ََرُؤوف (Rauf) 

 (Remzi) َرْمز يَ  ; (Ramis) رَام سَ  
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Aşağıdaki cümleleri Türkçeye tercüme ediniz. 

 زَاَرْتَو َداُدََحَسناا 
ََزيْ َنَب؟   أََزَاَرََرَجب 
َزَاَرََخالَ   اَأَْمََفر يد ؟صَاأَََرَجب   
ا؟َصَ أَََرَجبااَزَاَرََخالَ   أَْمََفر يدا  
َأَد يباا   زَاَرََفر يد ََوَنَاد ر 
  

 

Aşağıdaki cümleleri Arapçaya tercüme ediniz. 

 Vidad Hasan’ı mı ziyaret etti yoksa Ferit’i mi? 

 Recep kimi ziyaret etti? 

 Recep’i kim ziyaret etti? 

 Ramis ve Remzi Edip’i ziyaret etti. 

 Rauf ve Recep, Halis ve Hasan’ı ziyaret etti. 

 

 

Arapçada kelimeler ‘tam çekimli kelimeler’ (munsarif) ve ‘yarı çekimli kelimeler’ (gayri munsarif) 
olmak üzere ikiye ayrılır. Tam çekimli kelimelerin son harfleri bütün harekeleri alabilir. Yarı çekimli 
kelimelerin son harfleri ise çift hareke alamazlar. Bayan isimleri yarı çekimli kelimelerdir. Bu nedenle 
bayan isimleri çift hareke almazlar (çift ötre yerine tek ötre, çift fetha yerine tek fetha alırlar) 
Arapça’da yarı çekimli (gayri munsarif) olarak isimlendirilen belli başlı kelimeler aşağıdaki şekilde 
gruplandırılabilir: 

1. Acem isimleri (Aslı Arapça olmayan isimler) 
2. Bayan isimleri 
3. Ülke isimleri 
4. Şehir isimleri 

 


