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DERS 5 İLK FİİL
Buraya kadar ilk isimlerimizi ve el takısını öğrendik. Bu dersimizde ilk fiilimiz olan zehebe’yi
göreceğiz. Bu ilk fillimizle ilgili çalışmamızı iyice öğrenmeden bir sonraki konuya lütfen geçmeyiniz.
Zehebe gitti anlamına gelmektedir. Arkadaşımıza Ahmet nerede diye sorduğumuzda. Ahmet gitti. O
gitti. Ya da sadece gitti diye cevap verdiğindeki gitti anlamına gelmekte zehebe fiili.

ذهب

Gitti.

Ahmet nerede? Soruna O gitti diye cevap vermek istersek.

هو ذهب

Gitti.

Aynı cümleyi harekeleri ile yazmak istersek. Üst tek çizginin e sesini verirken, harfin üzerine
konulan tek kurdela işareti u sesini vermektedir. Cümlemizi tekrar yazalım.

.ُه َو

Huve.

.ُه َو

O.

.ب
َ ُه َو َذ َه

Huve zehebe.

.ب
َ ُه َو َذ َه

O gitti.

Huve zehebe. O gitti. Derken, giden kişinin nereye gittiğini, ne zaman gittiğini, ne ile gittiğini
bilmiyoruz. Bu cümleden bir kişinin gittiğini ve o giden kişinin erkek olduğunu anlıyoruz.
Son derece basit olan bu cümle ile çalışmalarımıza devam ederken lütfen fiillin üzerindeki
işaretlere, manasına çok dikkat ediniz. Bu fiil ile ilgili oluşturacağımız cümleler ile Kur-an’ı Kerim’e
giriş yapacağız. O yüzden bu fiil ile oluşturacağımız cümleler çok önemli.
İlk önce kim gitti diye bir soru cümlesi oluşturalım. Men zehebe? Kim gitti? Men, m ve n
harflerinden oluşurken. Aynı türkçede okuduğumuz gibi men diyip duruyoruz. Arapçada harfin
üzerine konulan yuvarlak işareti bize harfin sesini verip durmamız gerektiğini söylüyor. Yani kelimeyi
mene diye okumadan men kim diyip duruyoruz. Men zehebe? Kim gitti?
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.َم ْن

Men.

َم ْن؟

Kim?

ب؟
َ َم ْن َذ َه

Men zehebe?

ب؟
َ َم ْن َذ َه

Kim gitti?

.ب
َ ُه َو َذ َه

O gitti.

Men zehebe derken, biz kimin gittiğini bilmiyoruz. Belki giden bir bayan ya da giden bir erkek,
ya da giden birden fazla kişi var? Men zehebe? Kim gitti? Huve zehebe ile cevabımız o gitti şeklinde
oluyor. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Nereye gitti? İle eyne zehebe?

إِ ََل أَيْ َن؟

İle eyne?

إِ ََل أَيْ َن؟

Nereye?

أَيْ َن؟

Eyne?

أَيْ َن؟

Nerede?

أَيْ َن ُه َو؟

O nerede?

.ب
َ ُه َو َذ َه

O gitti.

ِ
ب؟
َ َين َذ َه
َ إ ََل أ

İle eyne zehebe?
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ِ
ب؟
َ إ ََل أَيْ َن َذ َه

Nereye gitti?

َم ْن؟

Kim?

ب؟
َ َم ْن َذ َه

Men zehebe?

ب؟
َ َم ْن َذ َه

Kim gitti?

.ب
َ ُه َو َذ َه

O gitti.

İle eyne zehebe? Sorusu ile nereye gitti diye soruyoruz ancak O şahıs zamiri bu cümlenin içerisinde
yok. Gerçi kullanmamıza gerekte yok. Aynı türkçede olduğu gibi. Ahmet nerede? Gitti. Zehebe. Huve
zehebe. O gitti? İle eyne zehebe? Nereye gitti? Ya da ile eyne huve zehebe? O nereye gitti?

ِ
ب؟
َ إ ََل أَيْ َن َذ َه

İle eyne zehebe?

ِ
ب؟
َ إ ََل أَيْ َن َذ َه

Nereye gitti?

ِ
ب؟
َ إ ََل أَيْ َن ُه َو َذ َه

O nereye gitti?

ِ
ب؟
َ إ ََل أَيْ َن ُه َو َذ َه

O nereye gitti?

Bir sonraki dersimizde ile eyne zehebe ya da ile eyne huve zehebe soru cümlelerimizden
sonra bu sorunun cevabına geçeceğiz. İlk dersimizde öğrendiğimiz isimleri kullanarak cevap
cümlelerimizi oluşturacağız. Önce ilk dersimizdeki isimlerimizi tekrar gözden geçiriniz. Lütfen isimlerin
sonlarının iki kurdela ile bittiğine çok dikkat ediniz.
Bu dersimizde öğrendiğimiz men, eyne, ile eyne, huve, zehebe kelimelerini Kur-an’ı Kerim’de
mutlaka aratınız. Bilgisayarınızda arama çubuğuna Kur-an’da arapça kelime arama yazarak gelen
sitede aramanızı yapabilirsiniz. http://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php
Ve lütfen bu dersi birkaç kez tekrar ediniz.
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