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Ziyaret الزيارة 
 

 

 

YENİ KELİMELER 

 

 cevap َجَوابَ  Sor (E) َسلَ  Dedi (E) قَالََ

 soru ُسَؤالَ  Sor (D) َسِلي Dedi (D) قَاَلتَ 

 yani َأيَ  ?ne َماَذا Sordu (E) َسَألََ

ََجِديدَ  Sordu (D) َسأََلتَ   merhaba َمر َحًبا yeniden ِمن 

 

 

ÇALIŞMA METNİ 1 

ََزاَرت  َها؟  يَاَأَب  ُروََسِليَأََمَلََمن 
ََزاَرت ِكَيَاَأََمُل؟ َأَب  ُروَ:ََمن   َسأََلت 

َأََمُل؟  َماَذاَقَاَلت 
َأََمُلَ:ََزاَرت   ِِنَِديَدمَُ  قَاَلت 

ََجِديد َ:ََهل ََزاَرت ِكَ َأَب  ُروَِمن  ِديَدُمَأَم ِسَيَاَأََمُل؟َسأََلت   
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َأََمُلَ:ََماََزارَت ِِنَِديَدُمَأَم ِسََبل ََأوََّلَأَم سَِ   قَاَلت 

 
 
Ebru, Emel’e sor, onu kim ziyaret etti? 
Ebru sordu: Seni kim ziyaret etti Emel? 
Emel ne dedi? 
Emel dedi ki: Beni Didem ziyaret etti. 
Ebru yeniden sordu: Didem seni dün mü ziyaret etti Emel? 
Emel dedi ki: Didem beni dün değil, evvelsi gün ziyaret etti. 

 
AÇIKLAMA 

Bu dersimizde iki yeni fiille daha tanışıyoruz. Bunlar günlük konuşmalarımızda ençok kullandığımız fiillerden ikisi 
olan ‘demek’ (söylemek) ve ‘sormak’... Arapçada fiillerin şahıslara göre çekimlendiğini ve şekil kazandığını önceki 
derslerimizde ifade etmiştik. 
 
 

 

Fiillerin yapısı Arapçada çok önemlidir. Bu konuda zaman içerisinde bazı önemli kuralları öğrenmiş 
olacaksınız. Öğrendiğiniz her yeni fiilin geçmiş zaman (mazi), gelecek/geniş zaman (muzari), emir 
(emr) ve mastar kalıplarını kavramaya çalışın. 

 
 
 

Mastar Emir Muzari Mazi 

 زِيَاَرةَ 
Ziyaret etmek 

  ُزرَ 

Ziyaret et 
 يَ ُزورَُ

Ziyaret eder/ediyor 
 زَارََ

Ziyaret etti 

 ُسَؤالَ 
Sormak 

 َسلَ 
Sor 

َألَُ  َيس 
Soruyor/sorar 

 َسَألََ
Sordu 

 قَ و لَ 
Demek  َُقل 

De 
 يَ ُقولَُ

Diyor/der 
 قَالََ
Dedi 

 

Arapçada mastarlar hariç her zaman kalıbının şahıslara göre çekimi vardır. Bu çekimler ve kalıplar ilk etapta size 

sıkıcı gelebilir. Kesinlikle bu kalıpları birebir ezberleme metodunu kullanmayacağız. Sizlere verilen metinleri ne 

kadar çok çalışırsanız bu kalıpları hiç ezberlemeye gerek kalmadan doğal olarak öğrenmiş olacaksınız. Her derste 

metinde geçen fiillerin çekimi ihtiyaç olduğu kadarıyla size verilecektir. 
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 Fiilinin Mazi - Geçmiş Zaman Çekimi زَارََ

Fiil Eril Dişi 

(o) ziyaret etti ََزَاَرتَ  زَار 
(onlar) ziyaret ettiler ُزر نََ زَاُروا 
(sen) ziyaret ettin ََُزر تَِ ُزر ت 
(siz) ziyaret ettiniz  َُزر ُتنََّ ُزر ُت 
(ben) ziyaret ettim َُُزر تَُ ُزر ت 
(biz) ziyaret ettik ُزر نَا ُزر نَا 

 

 Fiilinin Mazi - Geçmiş Zaman Çekimi قَالََ

Fiil Eril Dişil 

(o) dedi ََقَاَلتَ  قَال 
(onlar) dediler قُ ل نََ قَالُوا 
(sen) dedin َُ تََلَ ق  قُ ل تَِ 
(siz) dediniz  َقُ ل ُتََّ قُ ل ُتم 
(ben) dedim َُقُ ل تَُ قُ ل ت 
(biz) dedik قُ ل َنا قُ ل َنا 

 

 Fiilinin Mazi - Geçmiş Zaman Çekimi َسَألََ

Fiil Eril Dişil 

(o) sordu َََسأََلتَ  َسَأل 
(onlar) sordular َسأَل نََ َسأَلُوا 
(sen) sordun َََسأَل تَِ َسأَل ت 
(siz) sordunuz  ََسأَل ُتََّ َسأَل ُتم 
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(ben) sordum ََُسأَل تَُ َسأَل ت 
(biz) sorduk َسأَل َنا َسأَل َنا 

 

ÇALIŞMA METNİ 2 

َِِلََمَلََمر َحًبا َِديَدُمَأََمَلََأوََّلَأَم ِسََوَقَاَلت   َزاَرت 
 أَب  ُرو:ََهل َُزر ِتَأََمَلَأَوََّلَأَم ِس؟

 ِديَدُم:ََأَجل َُزر ُتَأََمَلَأَوََّلَأَم سَِ
 أَب  ُرو:ََماَذاَقُ ل ِتَِِلََمَل؟

َمر َحًباِِلََمَلَِديَدُم:َقُ ل ُتَ  

 
Didem Emel’i evvelsi gün ziyaret etti ve Emel’e merhaba dedi. 
Ebru: Sen Emel’i evvelsi gün ziyaret ettin mi? 
Didem: Evet, Emel’i evvelsi gün ziyaret ettim. 
Ebru: Emel’e ne dedin? 
Didem: Emel’e merhaba dedim. 
 

 
ÇALIŞMA METNİ 3 

َِديَدُمََوََور َدُةَ ر َحًباَوََزيَنُبَأََمَلَأَوََّلَأَم ِسَوَقُ ل َنَِِلََمَلَمَََزاَرت   
 ِوَداُد:ََهل َُزر ُتنََّأََمَلَأَوََّلَأَم ِس؟

 َور َدُةََوََزي  َنُبََوَِديَدُم:ََأَجل َُزر نَاَأََمَلَأَوََّلَأَم سَِ
 ِوَداُد:ََماَذاَقُ ل ُتََِِّلََمَل؟

َمر َحًباَالَََََور َدُةََوََزي  َنُبََوَِديَدُم:َقُ ل َنا  
 

 
Didem, Verde ve Zeynep evvelsi gün Emel’i ziyaret ettiler ve merhaba dediler. 
Vidad: Emel’i evvelsi gün ziyaret ettiniz mi? 
Verde, Zeynep, Didem: Evet, evvelsi gün Emel’i ziyaret ettik. 
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Vidad: Emel’e ne dediniz? 
Verde, Zeynep, Didem: Ona merhaba dedik. 

 

 

Arapçada fiille başlayan cümlelere fiil cümlesi denir. Cümle bir fiille başlıyorsa, fiil daima tekil 
kullanılır. 

 

 

Arapçada bazı fiiller mefullerini alırken “cer harfi” denen ekler alırlar. Mesela, ََقَال (dedi) fiili َِل cer 

harfiyle kullanılır. 

ََمر َحًبا  (.Hasan Halis’e merhaba dedi) قَاَلََحَسن َِِلَاِلص 

Bu kullanımı formüllendirmek istersek şöyle diyebiliriz: 

ََشيأًَ  قَاَلَلُِفاَلن 
Dikkat ederseniz َِل cer harfinden sonra gelen kelime çift kesra almaktadır. Arapçada cer harfleri 

kendilerinden sonra gelen kelimenin çift kesra almasına neden olurlar. Buna ‘mecrur yapmak’ denir. 
Bu konu detaylı olarak ilerleyen derslerde işlenecektir.  

 

 

Aşağıdaki fail ve mefulleri dikkate alarak ikinci metne benzer metin oluşturun. Türkçeye tercüme edin. 

 1. Fail: Hasan, Meful: Recep 

 2. Fail: İyad, Recep, İhsan; Meful: Zeynep 

 3. Fail: Zeynep,  Meful: Hasan 

 4. Fail: Ziyad, Meful: Emel 

 5. Fail: Emel, Verde, Vidad; Meful: Halis 

 

Aşağıdaki cümleleri örnekte olduğu gibi isimlerin yerine zamir kullanarak yeniden kurunuz. 

أَم سََِهَُُزر تَََُأَجلَ ََََََََََََََََحَسنَ َيَاََرَجًباَُزر تََََهلَ    

 َهل َُزر ِتََزرِّيَنَيَاَأََمُل؟ 
 َهل َُزر َتََمر ََيََيَاََرُؤوُف؟ 
 


