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Ferit Nerede? أَْيَن َفريٌد؟ 
 

 

 

YENİ KELİMELER 

 

 ,döndü (memlekete) َقِدمَ  Merhaba َمْرَحًبا
geldi 

 söz قَ ْولٌ 

َحاُلَك؟ َكْيفَ   Nasılsın?  
(Durumun nasıl?) 

َما أَ  de, ...da; ... içinde... ِف   değil mi? 

قَ ْوِلكَ  ِف  َجاد   ?mı? / ...mi... َهلْ   sözünde ciddi olmak  ُبَارِيس Paris 

 

ÇALIŞMA METNİ 1 

 َماِهٌر: السَّالُم َعَلْيُكْم, َمْرَحًبا يا َجاَلُل. َكْيَف َحاُلَك؟
 َجاَلٌل: َو عليكم الَساَلُم. أنا ِِبَرٍي احَلْمُد لِلَِّه. َو أْنَت؟

 َماِهٌر:ِِبَرْيٍ َاحلَْْمُد لِلَِّه. أَ َزاَرَك َفرِيٌد اَْليَ ْوَم ؟
 َجاَلٌل: أََما َفرِيٌد ِف بَارِيَس؟
 َماِهٌر: َقِدَم َفرِيٌد أَوََّل أَْمسِ 

 َجاَلٌل: َهْل أَْنَت َجاد  ِف قَ ْوِلَك؟ َهْل َرأَيْ َتُه أَْنَت؟
ِإيَاًدا أَْمِس َو َرَأي َفرِيًدا َلَدى ِإيَادٍ َماِهٌر: َما َرأَيْ ُتُه أَنَا. َزاَر نَاِدٌر   
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Mahir: Esenlik üzerinize olsun, merhaba Celal, nasılsın? 
Celal: Esenlik sizin de üzerinize olsun. Allah’a hamdolsun iyiyim. Ya sen? 
Mahir: İyiyim Allah’a hamdolsun. Ferid  seni bugün ziyaret etti mi? 
Celal: Ferid Paris’te değil mi? 
Mahir: Ferid evvelsi gün döndü. 
Celal: Sen ciddi misin? Onu sen mi gördün? 
Mahir: Hayır onu ben görmedim. Nadir dün İyad’ı ziyaret etti ve Ferid’i İyadlarda gördü. 

 
 

AÇIKLAMA 

Metinde görüldüğü üzere Mahir ile Celal arasında bir konuşma geçiyor. Konu Ferid... Mahir Celal’e Ferid’in onu 

ziyaret edip etmediğini soruyor. Celal ise Ferid’in Paris’te olduğunu zannediyor. 

 أََما َفرِيٌد ِف بَارِيَس؟

Bu ibarede üzerinde duracağımız iki konu var. Birincisi, olumsuz soru sorma şeklidir. Daha önceki derslerimizde 

öğrendiğimiz ..mi?, ..mı? anlamına gelen iki soru takısı vardı:  َأ ve  َْهل  Bu soru takılarını sonuna getirilen 

olumsuzluk ifadesi َما sayesinde sorular olumsuz soru şekline dönüşmektedir. Şu iki söyleyiş arasındaki farkı 

düşünün: 

َفرِيٌد ِف بَارِيَس؟ أَ  .1  (Ferid Paris’te mi?) 

بَارِيَس؟ ِف  َفرِيدٌ  أََما .2  (Ferid Paris’te değil mi?) 

 
Birincisinde soru doğrudan cevap alma kastıyla sorulmuşken, ikincisinde soru aslında sadece cevap almak için 
değil, aynı zamanda bir şüpheyi ifade etmek için kullanılmıştır 
 

 

Başında  ْاَل takısı bulunan veya ses ulaması daha rahat yapılabilecek isimlerle  َْهل soru eki, 

diğerleriyle  َأ soru eki kullanılır.  

 
Adam zengin mi?  Heli’r-raculu ganiyyun?   ِرَُّجُل َغنِ ي ؟ال َهل  
O zengin bir adam mı?  A huva raculun ganiyyun?  ؟  أَ ُهَو َرُجٌل َغنِ يُّ

 

 
 

 

Arapçada olumsuz soru, soru ekinden sonra gelen olumsuzluk takısıyla yapılır. Bu tarz sorular cevap 
ile birlikte mutlaka başka bir anlam da taşır. Bu bir tasdik, onaylama veya şüphe ifade edebilir. 

َفريٌد ِف بَارِيَس؟ أََما  (Ferid Paris’te değil mi?)  َأ soru ekinden sonra َما olumsuzluk ibaresi kullanılmıştır. 

Buradaki maksat bu sorunun cevabını araştırmakla beraber bir şüpheyi de dile getirmektir. 
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بَارِيَس؟ ِف  َفرِيدٌ  أََما   İbaresinde üzerinde duracağımız ikinci konu ise  ِف harf-i cerridir. Daha önceki derslerimizde  ِل 

ve َلَدى harf-i cerrlerini görmüş ve bu kelimelerin cümle içerisinde nasıl bir fonksiyona sahip oldukları üzerinde 

durmuştuk.  ِف harf-i cerri içinde olma, ...de, ...da gibi anlamlar taşır ve diğer cerr harfleri gibi kendisinden sonra 

gelen kelimeyi mecrur yapar (harekesinin kesra olmasına neden olur.) Örneğin: 

بَ ْيتٍ  ِف  bir ev  بَ ْيتٌ   - bir evde       أََما َفرِيٌد ِف اْلبَ ْيِت؟ – Ferit evde değil mi? 

َمْدَرَسةٍ  ِف  bir okul  َمْدَرَسةٌ   - bir okulda  ?Ferit okulda değil mi –  َفرِيٌد ِف اْلَمْدَرَسِة؟      أََما

Fakat metnimizde  ِف harf-i cerrinden sonra gelen kelimenin çift kesra yerine tek fetha aldığını görüyoruz. Geçen 

dersimizde bayan isimlerinin bu şekilde çift hareke almaları gereken durumlarda tek hareke aldıklarını bunun 

nedeninin de bu kelimelerin gayri munsarif olmalarından kaynaklandığını belirtmiştik. İşte şehir isimleri de tıpkı 

bayan isimleri gibi gayri munsariftirler. Yani cümle içinde aldıkları görevlere göre çift ötre almaları gerken yerde 

tek ötre, çift fetha almaları gereken yerde tek fetha ve çift kesra almaları gereken yerde yine tek fetha alırlar. 

Munsarif ve gayri munsarif kelimelerin harekelendirilmelerini daha net anlamak için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz: 

 

 Merfu Mansub Mecrur 

Munsarif  ٌ      ُ    ً      َ     ٍ      ِ    

Gayri Munsarif  ُ       َ       َ      
 

 
Arapçada şehir isimleri de bayan isimleri gibi gayri munsariftir. 

  

 

Bu öğrendiklerimiz çerçevesinde ders metnimizi değişik şahıslar kullanarak yeniden yazmaya çalışın. 
Değişen şahısların metindeki fiil ve zamir kullanımlarını nasıl değiştirdiğine dikkat edin. Yazdığınız 
metni harekeledikten sonra Türkçeye tercüme edin. Unutmayın Arapçayı öğrenmek istiyorsanız, 
mutlaka yazarak çalışmalısınız. Metni değişik şahıslarla yazmak için aşağıdaki örneği inceleyin: 
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 زَيْ َنُب: أَ زَاَرْتِك أََمُل يَا َوْرَدُة؟
 َوْرَدُة: أََما أََمُل ِف بَارِيَس؟

 زَيْ َنُب: َقِدَمْت أََمُل أَوََّل أَْمسِ 
قَ ْوِلِك؟ َهْل رَأَْيِتَها أَْنِت؟َوْرَدُة: َهْل أَْنِت َجادٌَّة ِف   

 زَيْ َنُب: َما رَأَيْ تُ َها أَنَا. زَاَرْت  َمْرََيُ  ِوَداَد أَْمِس َو رََأْت أََمَل َلَدى ِوَدادَ 

 

Yeni öğrendiğimiz  ََقِدم fiilini inceleyelim 

Mastar Emir Muzari Mazi 

  ُقُدومٌ 
Gelmek 

 ِإْقَدمْ 
Gel 

 يَ ْقَدمُ 
Gelir/Geliyor 

 َقِدمَ 
Geldi 

 

 fiilinin şahıslara göre mazi (geçmiş zaman) çekimi َقِدمَ 

 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

واَقِدمُ  اَقِدمَ    Müzekker َقِدمَ  
(Eril) 

(onlar) geldiler (ikisi) geldiler (o) geldi 

نَ َقِدمْ  َتاَقِدمَ   تْ َقِدمَ    Müennes 
(Dişil) 

(onlar) geldiler (ikisi) geldiler (o) geldi 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

ُتمْ َقِدمْ  ُتَماَقِدمْ   تَ َقِدمْ    Müzekker 
(Eril) 

(siz) geldiniz (ikiniz) geldiniz (sen) geldin 

ُتَّ َقِدمْ  ُتَماَقِدمْ   تِ َقِدمْ    Müennes 
(Dişil) 

(siz) geldiniz (ikiniz) geldiniz (sen) geldin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

َناَقِدمْ  َناَقِدمْ   تُ َقِدمْ    
Ortak 

(biz) geldik (ikimiz) geldik (ben) geldim 

 

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi, mazi zaman çekimlerinde şahısları göre fiiile bir takım ekler getirilmektedir.  
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Aşağıdaki tabloda  ََذَهب (gitti) fiili için, bu ekleri ve ayrı şahıs zamirleriyle kıyaslamasını görebilirsiniz: 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

Ek Fiil Zamir Ek Fiil Zamir Ek Fiil Zamir 
Müzekker 

(Eril) واَذَهبُ   وا  
gittiler 

  ُهمْ 

onlar اَذَهبَ   ا  
gittiler 

 ُُهَا
o ikisi x  ََذَهب 

gitti 
 ُهوَ 

o 
 َذَهْبَ   نَ 

gittiler 
 ُهنَّ 
onlar اتَ َذَهبَ   َتا  

gittiler 
 ُُهَا

o ikisi  ْتْ َذَهبَ   ت  
gitti 

 ِهيَ 
o Müennes 

(Dişil) 
         

Muhatab  
(2.Şahıs) 

Ek Fiil Zamir Ek Fiil Zamir Ek Fiil Zamir 
Müzekker 

(Eril)  ْمْ تُ َذَهبْ   ُتم  
gittiniz 

 أَنْ ُتمْ 
sizler َماتُ َذَهبْ   ُتَما  

gittiniz 
 أَنْ ُتَما

siz ikiniz  َتَ َذَهبْ   ت  
gittin 

 أَْنتَ 
sen 

ُتَّ َذَهبْ   ُتَّ   
gittiniz 

 أنْ ُتَّ 
sizler َماتُ َذَهبْ   ُتَما  

gittiniz 
 أَنْ ُتَما

siz ikiniz  ِتِ َذَهبْ   ت  
gittin 

 أَْنتِ 
sen Müennes 

(Dişil) 
         

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

Ek Fiil Zamir Ek Fiil Zamir Ek Fiil Zamir 

Ortak َناَذَهب ْ   َنا  
gittik 

 ََنْنُ 
biz َناَذَهب ْ   َنا  

gittik 
 ََنْنُ 

biz ikimiz  ُتُ َذَهبْ   ت  
gittim 

 أَنَا
ben 

 

 

Fiil cümlelerinde başta kullanılan fiil daima tekil kullanılır. Sadece cinsiyet bakımından faile (özneye) 
uyum gösterir. 
 
Örnek: 

الرَِّجاُل إىل اْلَعَملِ  َذَهبَ   – Adamlar işe gittiler 

إىل اْلَعَملِ  َذَهُبواالرَِّجاُل   – Adamlar işe gittiler 

 

إسطنبول ِمنْ  النَِّساءُ  َقِدَمتْ    – Kadınlar İstanbul’dan döndüler 

إسطنبول ِمنْ  َقِدْمنَ  النَِّساءُ   – Kadınlar İstanbul’dan döndüler 

 

 

Ders metnini aşağıdaki değişiklikleri yaparak yeniden yazınız. Harekeleyerek Türkçeye tercüme 
ediniz. 

 Mahir yerine Zeynep 

 Ferit yerine Meryem 

 Celal yerine Recep 

 Nadir yerine Emel 

 İyad yerine Halis 
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Aşağıdaki kuruluşu örnekte olduğu gibi verilen şahıslarla kullanınız. 

 a. Sen (erkek) – o (erkek) 

 َهْل رَأَيْ َتُه أَْنَت؟ 
 b. Sen (bayan) – o (bayan) 

 َهْل رَأَْيِتَها أَْنِت؟ 
 c. siz (erkekler) – onlar (erkekler) 

 d. siz (bayanlar) – onlar (bayanlar) 

 e. Sen (erkek) – o (bayan) 

 f. Sen (bayan) – o (erkek) 

 

 


