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Bir Defter Buldum  اوجدت دفتـر   
 

 

 

YENİ KELİMELER 

 

 Muhtemel ِمن الْـُمْحَتَملِ  okudu (Ders) َدَرسَ  Yer, yeryüzü أَْرض

 Bakan نَاِظر Belki (de) رُبَـَّما  İlkokul الْـَمْدَرَسة اْْلبِْتَدائِيَّة

 Unuttu َنِسيَ  Oturdu (iskan) َسَكنَ  Dikkatle ِبِدقَّة  

 Kendi نـَْفس Günaydın َصَباَح الْـَخْيـرِ  Az sonra بـَْعَد قَِليل  

 Böyle َهَكَذا Günaydın َصَباَح النُّورِ  Geldi َجاءَ 

 Duran َواِقٌف  Çıktı, tırmandı َصِعَد  Oturan َجاِلس

 Buldu َوَجَد  Aniden َفْجَأة   Oturdu َجَلسَ 

 Orta َوَسط Bu yüzden ِلَذا okuyan (Ders) َداِرس

 Acaba يَا تـَُرى    
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ÇALIŞMA METNİ 1 

ِِ ِف بـَْي ٍ  َجدِ يد   ِف  ََائَِلِت ُمَراٌد َشابٌّ َداِرسٌ  ِف الْـَمْدَرَسِة اْْلبِْتَدائِيَّةِ . ُهَو َساِكٌن مَ َع 
ِِ و ِلَذا هُ َو  َوَسطِ  الْـَمَحلَِّة. َما بـَْيتُـُهْم َكبِـيـر ا َوََل َصِغيـر ا. َمْدَرَسُتُِ  َقرِيَبٌة ِمْن بـَْيـتِـ

. َمدَرستِ َذاِهٌب إَل   اِم َررََ  ُمَراٌد ِمَن اْلبَـْي ٍِ و ِف يـَْوم  ِمَن اْْلَيَّ  َماِشي ا ُكلَّ َصَباح 
ُمَبكِّر ا و َمَشي ُطوَل الشَّارِِع و بـَْعَد قَِليل   َوَصَل ِإََل الْـَمدْ َرَسةِ . َما َمْدَرَسُة ُمَراد  
 ِِ َجِديَدة . َوَلِكنـََّها َمْدَرَسٌة َمْشُهوَرٌة ِف الْـَمِديَنِة. بـَْعَد َما وَ َصَل ُمَراٌد إََل َمْدَرَسِت

َََل  اْْلَْرضِ . َأَرَذ  ا  َِْنَد َما َوَصَل إََل الصَّفِّ َوَجدَ  َدفْـتَـر  ا َقِديـم  ِِ. َو َصِعدَ  إََل َصفِّ
فْـتَـُر يَا تـَُرى؟" بَـ ْعَد َقِليل   َجاءَ  َصِديَقاِن لِـمُ َراد   فْـتَـَر و قَالَ  لِ نَـْفِسِِ : "ِلَمْن َهَذا الدَّ الدَّ

 َحَسٌن و َمْريَـُم.
 حسن: َمْرَحب ا يَا ُمراُد، َصَباَح الْـَخْيـرِ . لِـَماَذا أْن ٍَ َواِقفٌ  ُهنَ ا؟

. َهْل َهَذا  ا أَماَم بَاِب الصَّفِّ مراد: َصَباَح النُّورِ  يَا َأْصِدقَائِـي، َوَجْدُت َدفْـتَـر ا َقِديـم 
فْـتَـُر َلَك يَا َحَسُن؟  الدَّ

فْـتَـ ُر لِـي. َما َدفْـتَـرِي َقِديـم ا. فْـَتِ  ِبِدقَّة   َو قَال: ََل، َما َهَذا الدَّ  َنَظَر َحَسٌن إََل الدَّ
يا َمْريـُم؟ هل هَذا َدفْـتَـُرِك؟ و أن ٍِ  مراد:  

 مريـم: ََل يا مراد، َما َدفْـتَـرِي َكِبري ا َهَكَذا. َما َهَذا َدفْـتَـرِي. 
فْـتَـُر لِـَزيْـَنَب.  حسن: رُبَـَّما َهَذا الدَّ

 مراد: آه نـََعْم َهَذا ِمن الْـُمْحَتَملِ ، أَْيَن ِهَي؟
. َوَلِكْن مَ ا ِهَي ِف الصَّفِّ انآَن. ا َو ِهَي َجاِلَسةٌ  ِف الصَّفِّ  مريـم: َرأَيـْتُـَها َصَباح 
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 مراد: أَْيَن ِهَي انآَن يَا تـَُرى؟
 حسن: َرَجَع ٍْ إََل بـَْيتـها َفْجَأة  . َقْد َنِسَي ٍْ   ِكَتابَـها ِف  اْلبَـْي ٍ.

 
 
Murat ilkokulda okuyan bir öğrencidir. Mahallenin ortasında, yeni bir evde ailesiyle beraber oturur. Evleri ne 
büyüktür ne de küçük. Okulu evine yakındır. Bu yüzden her sabah okuluna yürüyerek gider. Günlerden bir gün 
Murat erkenden evden çıktı ve cadde boyunca yürüdü. Biraz sonra okula vardı. Murat'ın okulu yeni değildir. 
Fakat o, şehirde ünlü bir okuldur. Murat okuluna vardıktan sonra sınıfına çıktı. Sınıfa varınca yerde eski bir 
defter buldu. Defteri aldı ve kendi kendine "Bu defter kimin acaba?" dedi. Az sonra Murat'ın iki arkadaşı Hasan 
ve Meryem geldi. 
Hasan: Merhaba Murat, günaydın. Niye burada duruyorsun? 
Murat: Günaydın arkadaşlarım, sınıfın kapısının önünde eski bir defter buldum. Bu defter senin mi Hasan? 
Hasan deftere dikkatle baktı ve "Hayır, bu defter benim değil. Benim defterim eski değil" dedi. 
Murat: Ya sen Meryem? Bu senin defterin mi? 
Merem: Hayır Murat, benim defterim böyle büyük değil. Bu benim defterim değil. 
Hasan: Belki de bu defter Zeynep'indir.  
Murat: Ah evet bu olabilir. O nerede? 
Meryem: Onu sabah sınıfta otururken gördüm. Fakat şimdi sınıfta değil. 
Murat: O şimdi nerede acaba? 
Hasan: Aniden evine döndü. Kitabını evde unutmuş. 
 

 

Çalışma metniyle alakalı aşağıdaki soruları cevaplayınız 

؟َمن مراد – 1   
؟َمَع َمن مراد ساكن – 2   
؟لـماذا هو ذاهٌب إَل مـَدرستِ ماِشيا – 3   
؟ةَجديدهل َمدرسة مراد  – 4   
؟ماذا َفعل مراد بـَْعَد ما َوصل إَل َمدرستِ – 5   
؟ماذا َوجد أمام باب الصَّف   – 6   
؟ماذا َسأل مراد أْصِدقاءهُ  – 7   
ْفتـر لِـحسن   – 8  لِـماذا؟ ؟هل الدَّ  
ْفتـر لِـَمريـم – 9  لِـماذا؟ ؟هل الدَّ  
ِلماذا؟ ؟أْين زيـنب انآن – 10   
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AÇIKLAMA 

Merhaba, bu dersimizde bir önceki derste değindiğimiz Arapçada ism-i fail (etken ortaç) kullanımı ve cümlelere 
kattığı anlamlar üzerinde biraz daha detaylı duracağız. Bir diğer önemli konumuzda isim cümlelerini olumsuz 
yapmak olacak.  
 
İsm-i Fail (Etken Ortaç) 
 

İsm-i fail, yani fiili yerine getiren unsur, sülasi1 fiillerden  ٌل َِ  kalıbı kullanılarak türetilir. Bunun bazı örneklerini فَ ا

bir önceki dersimizde görmüştük. Çalışma metnimizde geçen ism-i failler üzerinden konuyu tekrar inceleyelim: 
 
 
 

(Okulda vs.) okuyan   ٌَداِرس (Okulda vs.) Okudu   ََدَرس 
(İskan eden) Oturan   ٌَساِكن (İskan) Oturdu   ََسَكن 
Giden   ٌَذاِهب Gitti   ََذَهب 
Yürüyen    َماش Yürüdü   َمَش 
Duran   ٌَواِقف Durdu   ََوَقف 
Oturan   ٌَجاِلس Oturdu   ََجَلس 

 
 

Normalde bir fiil olan سكن – (iskan etti, oturdu)’dan türeyen ism-i fail  َنٌ اكِ س  kelimesi artık bir isimdir. Tıpkı diğer 

isimler gibi, cümle içerisinde özne, nesne, tamlayan veya tamlanan unsur, sıfat vs. görevlerinde kullanılır ve 
kullanımına göre eril veya dişil forma dönüşebilir.  
 

Halid İstanbul’da oturdu  ولَسَكَن َراِلٌد ِف إسطنب  
Halid İstanbul’da oturuyor (oturandır)   ولِف إسطنب َساِكنٌ َراِلٌد  
Meryem İstanbul’da oturdu  نبولَسَكَن ٍْ َمْريَـُم ِف إسط  
Meryem İstanbul’da oturuyor (oturandır)   نبولِف إسط َساِكَنةٌ َمْريَـُم  
Dükkanın önünde duran bir adam gördüm.    َم الدكانأَما َواِقف ارَأَْي ٍُ َرُجًل  
Dükkanın önünde duran bir kadın gördüm.    اَم الدكانأَمَ  َواِقَفة  رَأَي ٍُ إْمَرأَة  
O, mahalle sakinidir. (Mahallede oturandır)   الْـَمَحلَّةِ  َساِكنُ ُهَو  

 

                                                           
1 Sülasi Fiil: Kökü üç harften oluşan fiiller – Üçlü fiil. Bu fiil yapısı dilbilgisi çalışmalarında فعل ile sembolize edilir. 
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Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi dönüştürünüz 

ََل  اْلُكْرِسيِّ   ََل  اْلُكْرِسيِّ   ُهَو َجاِلٌس   َجَلَس َأْحـَمـُد 
   َوَقَف مراد أمام الـمدرسة 
   ذهب ٍ مريـم إَل أَنـَْقَرة 
   ذهب ٍُ إَل إْزمـري 
   هل أن ٍِ ذهب ٍ إَل َمـْرسني؟ 
     ُكلَّ يَومَمش ٍْ زيـنب  
   جلس أمحد و مراد َل  الكرسي 
   ذهب ٍ مريـم و زيـنـب إَل إزمـري 

 

 

 şeklinde olması َماِشيٌ  yürüdü fiilinden türetilen”yürüyen” anlamındaki ism-i failin normalde – َمَشي

gerekirken   َماش şeklinde olmasının sebebi bu fiilin içerisinde illet harfi barındıran illetli2 bir fiil 

(düzensiz) olmasıdır.  

 
Durum Zarfları (Hal) 
 
Bir eylemin gerçekleşmesi esnasında failin (özne) veya mef’ulün (nesne) durumunu anlatan yapılara Arapçada 
“hal” denir. Zira bu kuruluşlar, fail veya mef’ulün fiilin meydana geldiği zaman içerisindeki halini anlatır. Halin bir 
çok çeşidi olmakla birlikte bu dersimizde en temel kullanılış şekli olan ism-i fail yapılarının hal olarak 
kullanımından bahsedeceğiz.  
İsm-i failler cümlede ًا.... veya ًًـة... şeklinde mansub (fethalı) kullanıldıklarında failin yani öznenin halini anlatırlar 
ve Türkçeye “…erek / …arak” ekleriyle tercüme edilirler. Örnekleri inceleyelim: 

 

Durarak    اَواِقف  Duran   ٌَواِقف 
 

Murat kapının önünde durarak deftere baktı.   ِفْـَت أَماَم اْلَبابِ  اَواِقف  َنَظَر ُمراٌد إَل الدَّ  
Meryem kapının önünde durarak deftere baktı.   َفْـَتِ  تْ َنَظر أَماَم اْلَبابِ  اِقَفة  وَ َمْريَـُم إَل الدَّ  

                                                           
2 İlletli Fiil: İçerisinde و ve ي illet harflerinden en az biri bulunan fiillerdir. Bu harfler bazı durumlarda başka harflere 
dönüşebilir veya tamamen ortadan kalkabilir. Bu sebeple bu tarz fiiller düzensiz fiil kategorisindedir. 
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Bakarak  نَاظِ ر ا Bakan   ٌنَاِظر 

 
Murat deftere bakarak kapının önünde durdu.   فْـَتِ إ نَاِظر اَوَقَف ُمراٌد أَماَم اْلَباِب َل الدَّ  

Meryem deftere bakarak kapının önünde durdu.   فْـ  َرة  نَاظِ َوقـََف ٍْ َمْريَـُم أَماَم اْلَباِب َتِ إَل الدَّ  
 
Bazı durumlarda bir cümlede iki farklı eylem, dolayısıyla iki farklı özne bulunabilir. Bu durumda kullanılan durum 
zarfının hangi öznenin halini anlattığını netleştirmek adına, halden önce و harfiyle bağlanan bir zamir kullanılır. 
Çalışma metninde geçen şu cümleye bakalım: 
 

Onu sabah sınıfta oturuken gördüm.   الصَّفِّ  ِف  َجاِلَسة  رَأَيـْتُـَها َصَباح ا  
Onu sabah sınıfta oturuken gördüm.   ِف الصَّفِّ  ةٌ َجاِلسَ  َو ِهيَ رَأَيـْتُـَها َصَباح ا  

 
Birinci cümlede “otururken” durum zarfının kime ait olduğu karışabilir. Yani “ben kendim otururken onu 
gördüm” mü yoksa “ben onu otururken gördüm” mü? İşte bu karışıklığa meydan vermemek için ikinci cümlede 
olduğu gibi durum zarfından önce durum kime aitse ona uygun bir zamir getirilir. Dikkat ederseniz bu durumda 
hal olarak kullanılan kelime fethalı değil, ötreli gelmiştir. Çünkü bu tek kelimelik değil, isim cümlesi şeklinde 

kullanılmış olan bir hal cümlesidir. Bu cümlede هي müpteda, جالسة ise haberdir.  

 

 

Aşağıdaki cümleleri Arapçaya çeviriniz 

 Dükkanın önünde durarak içeri baktım.   
 Kitabını oturarak okudu.   
 Meryem işine yürüyerek gitti.   
 Bugün okula yürüyerek mi gittin?   
 Birden kapıyı açarak çıktı.   
 Zeynep, otobüse binerek evine geri döndü.   
 Zeyneb’i (o) otobüse binerken gördüm.   
 Zeyneb’i (ben) otobüse binerken gördüm.   
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İsim Cümlelerini ما İle Olumsuz Yapmak 

 
Daha önceki derslerimizde isim cümlelerinin bir isimle başladığını ve MÜPTEDA ile HABER unsurlarından 

oluştuğunu öğrenmiştir. Bir isim cümlesini olumsuz yapmak için kullanabileceğimiz olumsuzluk edatlarından biri 

  .edatıdır. Cümlenin başında kullanılır, cümleye “…değil; …yok” anlamı katar ve HABER’i nasb eder3 ما

Evleri büyüktür.   ٌبـَْيتُـُهْم َكِبيـر 
Evleri büyük değildir.  َكِبيـر ابـَْيـتُـُهْم   َما  
Murat’ın okulu yenidir.   ٌَمْدَرَسُة ُمرَاد  َجِديَدة 
Murat’ın okulu yeni değildir.   َجِديَدة  َمْدَرَسُة ُمرَاد   َما  
Bu defter benim.   فْـتَـُر ِل  َهَذا الدَّ
Bu defter benim değil.  فْـتَـُر  َما ِل َهَذا الدَّ  
O şimdi sınıfta   َِهَي ِف الصَّفِّ انَْآن 
O şimdi sınıfta değil (yok)  نَ انَْآ  ِف الصَّفِّ ِهَي  َما  

 

 

Aşağıdaki cümleleri ما kullanarak olumsuz yapınız, tercüme ediniz. 

   هي ذاهبة إَل الـمدرسة 
   أ هذا دكان ماجد؟ 
   بـيـتـي بيـن اْلشجار 
   ِهذا القلم ل 
   كـتـابـها َل  الطاولة 
   مـريـم فـي بـيـتـها انآن 
   حسن مدر س جديد ِف هذا الـمدرسة 
   قلمك هذا قديـم 

                                                           
3 Nasb Etmek: İrabını hareke ile alan kelimelerde, kelimenin son harfinin fetha ile okunmasıdır. İkil kelimelerde bu  ِْين.َ.. 
şekline; düzenli eril çoğullarda  َين.ِ.. şekline dönüşür.  
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Mazi (Geçmiş Zaman) Fiilleriyle  َْقد Kullanımı 

Arapçadaki kelime grupları4 içerisinde “harfler” kategorisinde yer alan قد harfi mazi fiillerle kullanıldığında ya 

kesinlik anlatmak için veya eylemin az önce gerçekleşmiş olduğunu anlatmak için kullanılır. Türkçeye çevrilirken 

duruma göre kesinlik anlatan “…miş/mış” ekiyle veya “şimdi… / az önce …” ifadeleri kullanılır. 

Kitabını evde unutmuş. (Kesinlik)   ْْي ٍَنِسَي ٍْ ِكَتابَـها ِف اْلبَـ  َقد  
İstanbul’a  şimdi vardım.   ْانآنَ َوَصْل ٍُ إَل إسطنبول  َقد  

 

 

 .ekiyle pekiştirilerek de kullanılabilir لَـ.. harfi bazen َقدْ 

Bunu (kesinlikle) unutmuşum –  ْهذا َنِسي ٍُ  َلَقد  

 

 
Bu derste geçen bazı fiillerin mazi (geçmiş) zaman çekimlerine ait tabloları aşağıda inceleyebilirsiniz. 

 Unuttu – َنِسيَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َنِسيَ  َنِسَيا َنَسْوا
(Eril) 

(onlar) unuttular (ikisi) unuttular (o) unuttu 

 Müennes َنِسَي ٍْ  َنِسيَــتَـا َنِسيـنَ 
(Dişil) 

(onlar) unuttular (ikisi) unuttular (o) unuttu 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker َنِسيـ ٍَ  َنِسيـُتَما َنِسيـُتمْ 
(Eril) 

(siz) unuttunuz (ikiniz) unuttunuz (sen) unuttun 

 Müennes َنِسيـ ٍِ  َنِسيـُتَما َنِسيـتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) unuttunuz (ikiniz) unuttunuz (sen) unuttun 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 َنِسيـ ٍُ  َنِسيـنَـا َنِسيـنَـا
Ortak 

(biz) unuttuk (ikimiz) unuttuk (ben) unuttum 
 

 

 

                                                           
4 Arapçadaki tüm kelimeler üç ana grupta incelenir: 1. Fiiler; 2. İsimler; 3. Harfler (Edatlar, Zarflar, Birtakım ekler vs.) 
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 Geldi – َجاءَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker َجاءَ  َجاَءا َجاُءوا
(Eril) 

(onlar) unuttular (ikisi) unuttular (o) unuttu 

 Müennes َجاَءتْ  َجاَءتَا ِجـْئـنَ 
(Dişil) 

(onlar) unuttular (ikisi) unuttular (o) unuttu 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker ِجـْئـ ٍَ  ِجـْئـُتَما ِجـْئـُتمْ 
(Eril) 

(siz) unuttunuz (ikiniz) unuttunuz (sen) unuttun 

 Müennes ِجـْئـ ٍِ  ِجـْئـُتَما ِجـْئـتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) unuttunuz (ikiniz) unuttunuz (sen) unuttun 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 ِجـْئـ ٍُ  ِجـْئـَنا ِجـْئـَنا
Ortak 

(biz) unuttuk (ikimiz) unuttuk (ben) unuttum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


