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ÜNİTE:1

Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri
الج ْمل ُِة فِي الل َغ ُِة ال َع َربِيّ ُِة
ُْ أَ ْنواعُ ا ْل َكلِ َمة َو
BUُÜNİTEYLEُİLGİLİُMUTLAKA BİLMENİZُ
GEREKENLER

*Arapçada da istediğimiz hususları kurduğumuz cümleler
yoluyla ifade ederiz. Cümleler “anlamlı ses veya ses birliği”
şeklinde tanımlanabilecek olan kelimelerden oluşurlar.
*Arapçada cümlenin ne tür bir kelime ile başladığı önemlidir.

Nankör insan,
her şeyin fiyatını
bilen fakat hiçbir
şeyin değerini
bilmeyen
kimsedir.

Oscar Wilde

*Arapçada isim ile başlayan cümleler isim ve fiil ile başlayan
cümleler de fiil cümlesidir. Bu sebeple, cümlelerin yapısını
anlayabilmek için öncelikle kelimelerin çeşidinin bilinmesine
ihtiyaç vardır.
*Arapçada isim, fiil ve harf olmak üzere üç çeşit kelime
bulunmaktadır. Bunlar anlamları sayesinde bilinebilecekleri
gibi özellikle isim ve fiil için geçerli olmak üzere bir takım
şekilsel özellikleriyle de diğerlerinden ayırt edilebilirler.
*İsimler el takısı alma, başında cer harfi bulunabilme, sonuna
yuvarlak tâ alabilme gibi şekilsel özelliklere sahipken fiiller de
öncelerinde bulunan bazı edatlar ya da sonlarına eklenen
zamirler gibi şeklen de tespit edilmelerini sağlayan alâmetler
taşımaktadırlar.
*Bu ünitede kelime çeşitleri ve şekilsel özellikleri üzerinde
durulduktan sonra Arapça cümlenin iki türünü teşkil eden isim
ve fiil cümleleri ana hatlarıyla ele alınmaktadır.
*Dil öğrenirken önemli olan gramer kurallarını anlatabilmek
değil karşılaşılan değişik tür örnekler üzerinde uygulayabilmek
yani dilin kendisiyle karşı karşıya gelebilmektir.
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ArapçadaُKelimeُÇeşitleri
Kelime: Cümleleri meydana getiren ve bir takım anlamları gösteren sözlere kelime denir. Anlamlı ses veya
ses birliği şeklinde de tanımlanabilir. Arapçada üç çeşit kelime vardır: İsim, fiil, harf. Kelime kendisinden
başkasındaki bir anlamı gösteriyorsa harftir. Bizzat kendindeki bir anlamı gösteriyorsa bakılır: Zaman anlamı
gösteriyorsa fiil aksi halde isimdir. Bu kısa bilgiden sonra kelimenin üç çeşidi olan isim, fiil ve harfi daha
yakından tanımaya geçebiliriz.
İsim: Zamana bağlı olmaksızın müstakil bir anlamı gösteren kelimedir. Varlıklara ad olan kelimelerdir
şeklinde de ifade edilebilir.ٌُسيّا َرة
isimdirler. İsimler en başta anlamlarıyla diğer
ٌ  ُ ِك، ٌسن
َ ُ ،ٌُجنَّة
َ ،تاب
َ حkelimeleri
َ
kelime çeşitlerinden ayrılırlar. Bunun yanı sıra pek çoğu şekilsel olan bir takım alametler de isimleri ayırt
etmemize yararlar. İsmin, fiil ve harften ayrıldığı başlıca alametleri/özelikleri şunlardır:
>> İsmin başına ( )الtakısı gelebilir. Fiil ve harfin başına ise ( )الtakısı gelmez.ُصل
ْ َ ُالف،الجا ِم َعة،ُ
ُال ِكتابkelimelerinde olduğu gibi.
>> İsmin başına (…ُُآ،ُأيا، )ياnida harflerinden birisi gelebilir.ُسنْ ُإلىُالفَقي ِر
Ali! Fakire iyilik yap.”
ِ “)ُ)ياُعليُأَ ْحEy
ُّ
Örneğinde başında ( )ياnida harfi bulunması (ُ)علي
kelimesinin isim olduğunu göstermektedir. Zira fiil ve
ُّ
harflerin başına nida harflerinden birisinin gelmesi söz konusu değildir.
>>İsmin başına (…ُُُ ِل،ُعلى، ُْعَن،ُإلى،ُ ِمن، )بcer harflerinden birisi gelebilir. Ayrıntısı 8. ünitede anlatılacağı
üzere cer harfleri başına geldikleri isimlerin sonuna etki ederek mecrûr yaparlar. Müfred (tekil) isimlerde,
cem-i müennessâlimlerde (kurallı dişil çoğullarda) ve cem-i teksirlerde (kuralsız/kırık çoğullarda) mecrûr
olmanın alameti ismin son harekesinin kesra olmasıdır.ُوق
ُّ “ ) )ذهبت ُإلى ُالÇarşıya gittim” cümlesinde
ِ س
(ُوق
ُّ )الkelimesi başındaki ( (الtakısından ve cer harfinden de rahatlıkla anlaşıldığı üzere isimdir. ( )إلىcer harfi
ِ س
(ُوق
ُّ  )الkelimesinin son harekesinin kesra olmasının da sebebidir.
ِ س
>> İsmin sonuna tenvin (iki üstün, iki ötre, iki esre) gelebilir. Fiil veharfler ise tenvin almazlar.ُُ)ب ِع َثُم َح ّمدٌُ َرسوالا
)“Muhammed Peygamber olarak gönderildi.” cümlesinde ( (ُم َح ّم ٌدve (ُ ) َرسوالاkelimeleri sonlarına aldıkları
tenvinlerden de rahatlıkla anlaşıldığı üzere isimdirler.
>> İsmin sonuna yuvarlak tâ (tâ el-merbûta) gelebilir.(ُ (ٌُسيّا َرة
َ ُ ،ٌ ُنافِ َذة،ٌش ََجرةkelimelerinde olduğu gibi. Bir
kelimenin sonuna gelen yuvarlak tâ, o kelimenin fiil ya da harf değil isim olduğunu gösterdiği gibi, istisnalar
bir tarafa konursa aynı zamanda o ismin müennes (dişil) olduğunun da göstergesidir. Ayrıntılar “Cinsiyet
Bakımından İsimler” ünitesinde ele alınacaktır.
>> İsim isnadı kabul eder. Yani müsned ileyh (kendisine isnad edilen) olur. Fiil ise müsned yani isnad
edilendir, müsned ileyh olamaz. Bunu şu şekilde açabiliriz: Arapçada bir cümlenin var olabilmesi için bir
müsned (bir başka şeye bağlanılan, onunla ilgili olarak söylenilen yargı, değerlendirme, hüküm, oluş…) ve
bir de müsned ileyh (bir yargı, değerlendirme, hükmün, oluşun… kendisiyle ilgili olduğu söylenilen varlık)
olması gereklidir.
Arapça fiil cümlelerinde fâil (özne), müsned ileyh, fiil ise müsneddir. (ُ“ )نا َمعليAli uyudu” cümlesinde iki
unsur bulunmaktadır. Birincisi “uyuma” işi (müsned/fiil), diğeri de bu işin kendisine bağlandığı Ali (müsned
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