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Güzel Mahallemiz  َلَ ـم ِميل ةََُـ الََْتـُن اــح   
 

 

 

 

YENİ KELİMELER 

 

لَ ـمَ  ةَ ح   mahalle  َو اِسع geniş  َِعم ار ة bina / apartıman 

َم ْصِرفَ  cadde ش ارِعَ   banka  َبـ ْنك banka 

اًماـتَ  م   tam olarak َُِزَاْلع م ل ارَ ش ج ر ة َجَأ ْشجَ  İş merkezi م رْك   ağaç 

َالَ أ ْطفَ ِطْفل َجَ resim / şekil صُّور ةَ   çocuk َلَِبِالنِّْسب ِة  ….e göre 

رَ  اي ةَ  kuş ط يـْ ايـ ةَ  Son نِـه   Başlangıç ِبد 

 Karşısında ِإز اءَ  Arasında  بـ ْيَ  Yanında ج ْنبَ 

 Üstünde فـ ْوقَ  Arkasında و ر اءَ  Önünde أ م امَ 

 Arkasında خ ْلفَ  Üzerinde ع ل ى Altında َت ْتَ 

   Yanında بِـج ْنبَِ Yakınında  ِبُقْربَِ
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ÇALIŞMA METNİ 1 

ِبيَ ـمَ  َك  َم ْسِجد  ا.َِفيه اَش ارِع َو اِسع َو  يل ة َِجدًّ ل تُـن اََجِ  َح  .َِإز اء َاْلم ْسِجِدَم ْصِرف 
ْدرَ  ْنب ُهَِعم ار ة .َا ْلم  ُزَاْلع م ِلَوَج  َاْلبـ ْنِكَم رْك  ِديد .َج ْنب  َنَِج  ُةَِِ اي ِةَالش ارِعَِـس  وََه 

ايـ ِتِه. َِبد  ِِ َالََْالْـم ْسِجُدَ َاْلم ْدر س ِةَو  ُزَاْلع م ِلَبـ ْي  َمَ م رْك  ِثيَ ـبـ ْنِك.َِِ َك  ل ِتن ا ِمْنََح 
اُرَإَِ اِر.َا ْْل ْشج  ِلَتَ ا ْْل ْشج  ِزَاْلع م  ثَِـز اء َم رْك  َك  اُر اًما.َا ْْلْشج  نـ ه اَوَ وَع الِي ةَ َي ةَ م  َ.َبـ يـْ

.َبِالنِّْسب ِةَ َاْلم ْسِجِدَأ ْطف ال  َاْْل ْشجَ لِلبـ ْي  .َو الس ي ار ُةَبَِصُّور ِةَبـ ْي  َبِنت  ُقْرِبَاِرَو ل د َو 
َاْلبـ ْنكَِ َص ِغي َفـ ْوق  َط يـْر  َأ ْيضًَاْلم ْسِجِد.َُهن اك  َُهن اك  اَر ُجل َأم ام َاْلم ْصِرِف..َو   

 
Mahallemiz çok güzeldir. Onda (mahallemizde) geniş bir cadde ve büyük bir cami var. Caminin karşısında yeni 
bir banka var. Bankanın yanında iş merkezi ve onun yanında bir apartıman var. Okul caddenin sonunda, cami ise 
başındadır. İş merkezi, okul ile bankanın arasındadır. Mahallemizde bir çok ağaç vardır. Ağaçlar iş merkezinin 
tam karşısındadır. Ağaçlar çok ve yüksektir. Onlarla cami arasında çocuklar var. Resme göre, ağaçların arasında 
bir erkek çocuk ve bir kız var. Araba caminin yakınında. Orada bankanın üstünde küçük bir kuş var. Ve yine 
orada bankanın önünde bir adam var.  
 

 
AÇIKLAMA 

Merhaba, geçen derslerimizde Arapçada sıfat tamlamasını tanımıştık. En az bir isim ve bir sıfattan oluşan bu 
yapıda isim (mevsuf – sıfatlanan isim) ve sıfatı arasında belirlilik, adet, cinsiyet ve irab uyumlarının olması 
gerekiyordu.  
 

 

 
Çalışma metninde geçen sıfat tamlamalarını bulunuz, tercüme ediniz. 
 

 
Bu dersimizde ise Arapçanın en önemli kuruluşlarından biri olan isim tamlamasını (izafet) biraz daha detaylı 
tanımaya başlayacağız. Aynı zamanda yer / yön tarifinde kullanılan bazı kelimeleri ve kullanım tarzlarını 
öğreneceğiz.  

Çalışma metninde geçen “ العمل مركز  – merkezu’l-amel – iş merkezi” kuruluşu bir isim tamlamasıdır. Bu yapıda 

 iş anlamlarında iki isimdir. İki isim bir araya gelerek birbirini tamamlamakta ve isim – عمل ;merkez – مركز

tamlaması oluşturmaktadır. 

Birinci isim olan مركز kelimesine “muzâf (tamlanan)”; ikinci isim olan العمل kelimesine ise “muzâfun ileyh 

(tamlayan)” denir.  
 



MODERN STANDART ARAPÇA MSA 01 – DERS 10 
 
 

 

  3 Modern Standart Arapça - MSA | www.arapcadeposu.com 

 

 

Birbirinin manasını tamamlayacak şekilde en az iki ismin yanyana kullanılmasıyla yapılan kuruluşlara. 
İsim tamlaması (izafet terkibi) denir. Bu isimlerden baştakine muzâf, ikincisine muzâfun ileyh denir. 
İzâfet terkibi Türkçeye çevrilirken önce muzâfun ileyh sonra muzâf tercüme edilir. 
 

Muzâf; Belirlilik kazandığı için asla َْا ل takısı (harf-i tarif) almaz. Cümle içerisinde aldığı göreve göre son 

harfinin harekesi değişebilir. 

Muzâfun ileyh; Nekra (belirsiz) veya َْا ل takısı alarak belirli olabilir. 

Daima mecrurdur. (İrabını hareke ile alan tam çekimli kelimelerde daima kesralı olur) 
 
Örneklerle isim tamlaması (izafet terkibi) kuruluşunu daha iyi tanımaya çalışalım: 
 

َاْلبـ ْنِكَ اْلع م لََِم رْك زَُج ْنب   – Bankanın yanında iş merkezi var. (Muzâf ötreli – Muzâf ileyh belirli ve kesralı) 
 

اْلع م لََِم رْك زَ ر أ ْيُتَ  – İş merkezini gördüm. (Muzâf fethalı - Muzâf ileyh belirli ve kesralı) 

َ اْلع م لََِم رْك زَِذ ه ْبُتَِإَل   – İş merkezine gittim. (Muzâf kesralı - Muzâf ileyh belirli ve kesralı) 

َم رْك زََِع م لَ   Bir iş merkezine gittim. (Muzâf kesralı - Muzâf ileyh belirsiz ve kesralı) – ذ ه ْبُتَِإَل 
 

 

Zamirler de isim kategorisinde kabul edildiklerinden bir isim ve o isme bitişen şahıs zamiri bir isim 
tamlaması oluşturmuş olur. 
Örnek: 

تـُن اـل َـحَ ـمَ   – mahallemiz –  َل ةَ ـم ح   (mahalle, muzâf) ve  ن ا (1. Çoğul şahıs zamiri, muzâfun ileyh) 

 
 

 

 
Çalışma metninde geçen isim tamlamalarını bulunuz, tercüme ediniz. 

 
 
Bu dersimizde ayrıca yer / yön zarflarının bitişik zamirlerle kullanımlarını da görmüş oluyoruz.  Bir şeyin yerini / 
yönünü anlatmak için kullanılan bu zarflar aynı isim tamlaması kuruluşunda olduğu gibi kendinden sonra gelen 
ismi mecrur yaparlar.  
 
Örnek: 
 

كَِاْلبـ نَْ ج ْنبَ   – Bankanın yanında  

دَِاْلم ْسجَِ ِإز اءَ   – Caminin karşısında 

فَِاْلم ْصرََِأم امَ   – Bankanın önünde 
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Başlıca yer/yön zarfları şunlardır: 

 önünde – أ م امَ  

  arkasında – و ر اءَ 

 arkasında – خ ْلفَ 

 altında – َت ْتَ 

  üstünde – فـ ْوقَ 

 üzerinde – ع ل ى

) yanında – ج ْنبَ  ج ْنبَِـبَِ  şeklinde de kullanılır) 

 (şeklinde de kullanılır ِبُقْربَِ) yakınında – قـُْربَ 

 arasında – بـ ْيـنَ 

 karşısında – ِإز اءَ 

  n sağında… – ع ل ىَيـ ِمِي..

 n solunda… – ع ل ىَي س اِر..

 
 
Bu zarflar zamirlere bitişerek de kullanılırlar. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şibh-i Cümle (Cümlemsi)  
[Harfi cer + isim] veya [yer/yön zarfları + isim] yapısına “cümlemsi yapılar” yani “şibhi cümle” denir. 
Eğer bir isim cümlesinde haber böyle bir yapıdaysa ve mübteda belirsiz ise bu durumda şibhi cümle 
yapısı önce söylenir, haber sonra söylenir. Böylece cümleye “… var” anlamı katılmış olur. 
 
Örnek: 

Adam evde – َُالّرُجل َ اْلبـ ْيتَِ ِِ  

Evde bir adam var – َ   ر ُجلَ  اْلبـ ْيتَِ ِِ

Yukarıdaki örnekte َ اْلبيت ِِ  ifadesi normalde haberdir, şibh cümledir. Normalde müpteda olan ve 

cümle başında gelmesi gereken رجل kelimesi ise belirsiz olduğu için şibh cümleden yani haberden 

(erkek) onun yanında  َْنب هَُج  +َـهََُج ْنبَ      
(bayan) onun  yanında  َْنبـ ه اج    َ +َه اج ْنب   
(erkek/bayan) benim  yanımda َج ْنِب  َ ي+َِـَج ْنب   
(erkek/bayan) bizim  yanımızda  َْنبـ ن اج   َ +َن اج ْنب   
(erkek) senin  yanında  َْنب كَ ج  +َكَ َج ْنبَ    
(bayan) senin  yanında  َْنب كَِج  +َكََِج ْنبَ    
(erkekler) sizin  yanınızda  َْنب ُكمَْج  +َُكمََْج ْنبَ    
(bayanlar) sizin  yanınızda  َْنب ُكنَ ج  +َُكنَ َج ْنبَ    
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sonra gelmiş ve cümle “………. var” anlamı kazanmıştır.  
 

 

 

Örnekteki gibi isim cümlelerini “….. var” anlamı kazanacak şekilde yeniden düzenleyerek tercüme ediniz. 

 Camide bir adam var.                           ََ ََالْـم ْسِجِدَر ُجل َِِ  ََِالْـم ْسِجد  الّرُجُلَِِ
                                                                 َاْلبْيت  الّرجلَِِ
                                                                 ََِاْلُغْرفـ ة  الط اِول ُةَِِ
                                                                 ََالْـم ْسجَِا ْْل ْشج اُر دَِج ْنب   

                                                                 ََِاْْل ْشج ار  ا ْلو ل ُدَبـ ْي 
                                                                 َِْجدَِالس ي ار ُةَِبُقْرِبَالْـم س  
 
 

 

Arapçada “gayr-i akil” (akılsız) varlıkların çoğulları, tekil ve dişi bir kelimeymiş gibi kabul edilir. Yani bu 
tür kelimelerin sıfatları, fiilleri, ilgili zamirleri vs. tekil ve dişi olarak kullanılır. 
Örnek: 

َع الِي ةَ  ِثي ة َو  َك   .Ağaçlar çok ve yüksektir – اْل ْشج اُر

Bu cümledeki “ağaçlar” ifadesi akla sahip olmayan bir varlık olaran ağac’ın çoğuludur. Bu sebeple tekil 
ve dişi olarak kabul edildiğinden sıfatı tekil ve dişi olarak gelmiştir.  

 
 

 

Bu derste öğrendiğimiz  َبـ ْي zarfının kullanımı diğerlerinden biraz farklıdır.  َبـ ْي kelimesi kullanıldığı iki 

ismi de mecrur (kesralı) yapar. Fakat bu kullanım esnasında  َبـ ْي kelimesi bir kere başa getirilir ve 

kendisinden sonraki iki isme de tesir eder. Ancak  َبـ ْي kelimesi bitişik zamirler ile kullanıldığında her  iki 

zamirin başına da ayrı ayrı gelmek zorundadır. Örneği inceleyelim: 
 

ن بَ ــز يَْ وَ  ر ج بَ  بـ ْيَ   Recep ile Zeynep’in arasında 

ن هَُ نـ ه ا وَ  بـ يـْ بـ يـْ  onunla onun arasında 

 
 

 

1. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi isimlerle tamlama oluşturunuz. Türkçeye tercüme ediniz. 
َةَ ـايَ ــ َهـنَِ    (Son) + َُالش ارِع (Cadde)     َ    َِايَ ـن الش ارِعََِةَُـه    - Caddenin sonu 
َب ابَ     (Kapı) + َُا ْلبـ ْيت (Ev)     َ    َُاْلبـ ْيتََِب اب   - Evin kapısı 
َب ابَ     (Kapı) + َُا ْلم ْدر س ة (Okul)     َ     
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َط اِلبَ     (Öğrenci) + َُا ْلم ْدر س ة (Okul)     َ     
َقـ ل مَ     (Kalem) + َُا لط اِلب (Öğrenci)     َ     
 

 

َد فْـتـ رَ   (Defter) + َُا لط اِلب (Öğrenci)     َ     
َُمد رِّسَ     (Öğretmen) + َُا لط اِلب (Öğrenci)     َ     
َس ي ار ةَ     (Araba) +  َح س ن (Hasan)     َ      
َدُك انَ     (Dükkan) +  َح س ن (Hasan)     َ      
َبـ ْيتَ     (Ev) +  َح س ن (Hasan)     َ      
َقَ ـص ِدي    (Arkadaş) +  َح س ن (Hasan)     َ      
 2. Çalışma metniyle alakalı aşağıda sorulan soruları örnekteki gibi Arapça olarak cevaplayınız ve 

tercüme ediniz. 
 S: ِبي َك  ؟ـه ْلَم ْسِجُدَاْلم ح ل ِة ر   - Mahallenin camisi büyük mü? 

 C: ِبي َك  رَ ـنـ ع ْم،َم ْسِجُدَاْلم ح ل ِة  – Evet, mahallenin camisi büyüktür. 

 S: َاْلم ْصِرُف؟  ?Banka nerede - أ ْين 

 C:  
 S: ََِاْلْ اف َاْلم ْدر س ِة؟ـل َـأ ْين  ُةَبِالنِّْسب ِةَِإَل   -  

 C:  
 S:  َُر؟ــالط يََْأ ْين  -  

 C:  
 S:  َار ُة؟ـالس يَ َأ ْين  -  

 C:  

 

ِثي َِمْنَ...ـك  ر   kuruluşu, Arapçada sıkça karşılaşabileceğiniz bir yapıdır. َِْمن cer harfinden sonra çoğul bir 

isim getirilir ve “bir çok ….” , “….ların çoğu” şeklinde tercüme edilir. 
 
Örnek: 

ِثي َِمْنَالن اسَِـك  ر   – bir çok insan, insanların çoğu 

ِثي َِمْنَا ْْل ْطف الَِـك  ر   – bir çok çocuk, çocukların çoğu 

 


