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DERS 12
Bu dersimizde  فيharfi cerimiz ile ilgili basit bazı cümleler kuracağız. Daha önce yaptığımız gibi
 فيharfi cerimizden sonra gelen ismin son harekesinin nasıl değiştiğine çok dikkat edeceğiz. Zaten
bütün çalışmalarımızda harfilerin son harekelerine dikkat etmeyi bir alışkanlık haline getirmemiz
gerekiyor. Kitabımız Kur-an’ı Kerim’i okurken de ayetlerin nasıl bittiklerine ve cümlede geçen isimlerin
ve ileride öğreneceğimiz zaman fiillerin sonlarının nasıl bittiğine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor.
َّ  َأ َنا َيذ َه ْب ُت يإىلdokuzuncu dersimizde bu cümlemizi görmüştük. Bu cümlemizde  إىلharfi
يالصفي
ِ
cerini kullanmıştık. Cümlemiz ben sınıfa gittim şeklinde idi. Sınıf. Yani saffun. El takısı başına
geldiğinde iles saffi. Saffun. Es saffu. İles saffi.  ّيşedde işaretimiz üzerine geldiği harfi iki kere
okutuyor. Bazı programlarındaki ّ
 ِ يalt çizgi harfin altına yazılırken bazen de alt çizgi  ّيşedde işaretinin
altına yazılabiliyor.  إىلharfi cerimizde olduğu gibi  فيharfi cerimizde kendinden sonra gelen harfin son
harekesini alt çizgi yapmaktadır.
Örneğimizde ben sınıfa gittim derken konuştuğumuz kişi hangi sınıfa gittiğimizi bildiği için
sınıfın başına el takısı geldi. Eğer el takısı kullanmasaydık ne olurdu. Şimdi böyle bir cümleyi
inceleyelim.
َ َ
ُ َ َ ََ
ىليح ِديق ية
 أنايذه ْبت ِيإbu örneğimizde el takısı yok. Hadigatun. İlel hadigatİN. İki tane alt çizgi olmuş
َ َ
ُ َ َ ََ
oldu. Ben bir bahçeye gittim. Hangi bahçeye gittiğimi karşımdaki kişi bilmiyor. Eğer ىليالح ِديق ِية
أنايذه ْبت ِيإ
şeklinde bir cümle kurarsak ben bahçeye gittim şeklinde, karşımızdaki kişi hangi bahçeye gittiğimizi
biliyor olacak.
َ َ ُ َ َ
َ َ ُ
َ
Bir başka örnek verelim. ىل يأ ْي َن يه َويذه َب؟ي
 ِإ يO nereye gitti? ىليالج ِام َع ِية
 ه َويذه َب ِيإO üniversiteye gitti.
َ  ي ُه َو َيذ َه َب يإىلO bir üniversiteye gitti
Aynı cümlede üniversitenin başındaki el takısını kaldırırsak يج ِام َعةي
ِ
manasına gelecek ve ismin son harfinin harekesi  ّيiki alt çizgi olmuş olacak.
َْ َ َْ ََ َ َ ُ
ََ
َ َْ
َ ُ
Şu ana kadar ت
يِه يأنايأنت يأن ِ ي
 ي ِ َيhiye  يأناene ت
 يأن يente ve ي
ِ  هوşahıs zamirlerimizi gördük.  ه يوhuve ِه
َْ
 أن ِ يenti. Bu şahıs zamirlerini Kur-an’ı Kerim’inde aratmayı ihmal etmeyelim lütfen. Bütün şahıs
ت
zamirlerini gördüğümüzde, kitabımız Kur-an’ı Kerim’i okurken ayetleri kendimize daha yakın
hissedeceğiz hayırlısı ile.
Şimdi bu görmüş olduğumuz şahıs zamirleri ile ilgili basit örneklerimizi inceleyelim. Her bir
َ
şahıs zamirinin başına ن
 أ ْي َيeyne sorunu getirerek sorular oluşturalım.

أَيَنََهَوَ؟

Eyne huve?

أينَهو؟

O nerede?

أَيَنََهَىَ؟

Eyne hiye?

أينَهى؟

O nerede?

َأيَنََأَنَ؟

Eyne ene?
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أينَأن؟

Ben neredeyim?

أَيَنََأَنَتَ؟

Eyne ente?

أينَأنت؟

Sen neredesin?

أينَأنتَ؟

Eyne enti?

أينَأنتَ؟

Sen neredesin?

Şimdi bu sorularımızın cevaplarına geçelim.

.أنَيفَاملدرسة

Ben okuldayım.

.أنَيفَاملكت بة

Ben kütüphanedeyim.

.أنَيفَالب يت

Ben evdeyim.

.هوََيفَالغرفة

O odada.

.هىََيفَاجلامعة

O üniversitede.

.هىََيفَالشَّارع

O caddede.

.يفَالصف
َّ ََأنت

Sen sınıftasın.

.أنتََيفَاحلديقة
.هوََيفَاحملطَّة
.يفَالسوق
ُّ ََأنت
.أنتََيفَاملدينة

Sen bahçedesin.
O istasyonda.
Sen çarşıdasın.
Sen şehirdesin.

 يharfi ceride tıpkı  إىلharfi cerinde olduğu gibi ismin son harekesini başında el takısı varsa ّ
ف
ِي
bir alt çizgiye, ismin başında el takısı yoksa  ّيiki alt çizgiye dönüştürmektedir. Yukarıdaki örnek
cümlelerimizin türkçe manalarına baktığımızda isimlerin sonu sürekli olarak da de şeklinde değişirken
arapçalarında ise isim aynı kalmakta sadece ismin son harfinin harekesi değişmektedir. Bu da
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arapçanın öğrenilmesinin kolay olduğunun göstergelerinden birisidir. Tıpkı ingilizcede 15 civarında
zaman varken arapçada sadece şimdiki-geniş zaman, geşmiş zaman ve gelecek zaman şeklinde üç
zamanın olması gibi.
َ ََ
َ َ َ ْ َ ْ
 إىلile ve  فيfi harfi cerinde olduğu gibi arapçadaki bütün harfi cerler ب ي
قي ِ ي
ت ي يف ْيو ي
ح ي
ن ييت ي
يم ي
ىل يف ِي
ل ِييإ ي
يع ي
َ
ج ِيان ِ ي
ب
 ِيب يisimlerin sonunda aynı değişikliği yapmaktadır. Burada saymış olduğumuz bu harfi cerlerin şu
aşamada masasını bilmesek bile gelmiş olduğu ismin son harekesini alt çizgi yapacağını, eğer ismin
başında el takısı yoksa iki alt çizgi yapacağını artık biliyoruz. Kur-an’ı Kerim’den örneklerimize bakalım.

َمنَاجلنَّة

A’râf Suresi 27. Ayet

َييفَجنَّة

Hâkka Suresi 22. Ayet

َمنَجنَّة

A’râf Suresi 184. Ayet

َاَلَاجلنَّة

Zümer Suresi 73. Ayet

َيفَاجلنَّة

Şûrâ Suresi 7. Ayet

َيفَاجلنَّة

Tahrîm Suresi 11. Ayet

َمنَفرعون

Tahrîm Suresi 11. Ayet

َمنَالقوم

Tahrîm Suresi 11. Ayet

Hâkka Suresi 22. Ayet ve A’râf Suresi 184. Ayetlerinde geçen harfi cerflerimiz  منve  فيden
sonra isimlerin başında el takısı bulunmadığından isimlerin sonu  ّيalt iki çizgi olmuştur. Tahrîm Suresi
َ
11. Ayete geçen ن
 ِم ْن ِيف ْر َع ْو يde özel isim olduğu için özel ismin sonunda herhangi bir değişiklik
olmamıştır.
َ
Yukarıda vermiş olduğumuz surelerdeki ayetleri Kur-an’ı Kerim’den bularak inceleyiniz. Ve لي
َيع ي
َ
َ َ َ ْ َ ْ
ج ِيان ِ ي
ب
ب ي ِيب َ ي
قي ِ ي
ت ي يف ْيو ي
ح ي
ن ييت ي
يم ي
ىل يف ِي
 ِيإ يharfi cerlerini de http://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php adresinde
َ
harekesiz şekilde  علياىليفيمنيتحتيفوقيبيبجانبيharekesi şekilde aratınız. ىل
 ِإ يharfi cerini  اىلşeklinde elifi
 اşeklinde yazarak aratınız lütfen.
Yukarıdaki ayetlere daha kolay ulaşmak için  جنةcennet kelimesini aratabilirsiniz.
َّ َ
َّ
Hâkka Suresi 22. Ayet يجنةي
 ۪فve A’râf Suresi 184. Ayet  ِم ْن ِيجنةيifadelerinin bir birinden farklı
َّ َ
َّ ْ
olduğuna dikkat ediniz.  ۪فيجنةيfi cennetin ve  ِمن ِيجنةيmin cinnetin.
Lütfen sekizinci dersteki fiilleri ezberlemeyi ihmal etmeyiniz.
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