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ÖNSÖZ 
Cümlelerin anlamlannm daha sağlıklı bir biçimde anla

şılmasının en önemli şartı, fiilde zaman kavramının bilin
mesidir. Cümlenin temel unsuru olan fiil, hükmü üzerin
de taşıyan bir kısım olduğundan, yapısının ve zaman 
inceliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Bu konu, bizim daha 
önce de dikkatimizi çekmiş, hatta doktora çalışması olarak 
da incelemeyi düşünmüştük. Aradan yıllar geçmesine rağ
men, konunun hâlâ önemini korumuş olması, bizi bu 
konuda araştırma yapmaya sevketmiştir. 

Bu araştırmamız, mazi, muzâri ve emir sığalarının bir
biri yerine kullanışlarını ve önemli kabul ettiğimiz zaman 
iletişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Yaptığımız ön araştırma sonucu, es-Suyûtî'nin Hem-
'u'l-hevâmi' adlı eserinde (I, 7-9) ve sözü edilen kitaptan 
naklen ve bazı açıklamalarla'Abbâs Hasan'ın hazırladığı 
en-Nahvu'l-vâfî (I, 51-63) isimli kitabta, mazi, muzâri ve 
emrin asıl zamanlan dışında ifade edebilecekleri değişik 
zamanlarla ilgili açıklamalara yer verildiğini; aynca İbra
him es-Samarrâî'nin "el-Fi'l zemânuh ve ebniyetuh" adlı 
eserinde "fiilde zaman" konusuna bir fasıl (bkz. s.23-34) 
ayrıldığını gördük. Yakup Gürsoy ve Kenan Taşkan'm 
hazırladıklan "Temel Kaideleriyle Ar^ça Sarf-Nahiv" 
adlı eserin "Zamanlara Göre Fiillerin Çekimleri" başlığını 
taşıyan dokuzuncu bölümünde ve Hasan Akdağ tarafından 
hazırlanan "Arap Dilinde Edatlar" isimli kitabın sonunda 



"Karştlıklı Türkçe Arapça Fiil Çekimleri"nin yer alması
nın, konumuzla kısmen ilgili olduğuna işaret etmeden 
geçemeyeceğiz. Ancak bunların, adı geçen kitapların 
sadece bir girişi ve sonlarına yapılan bir ek görünümünde 
olmasının dışında, "Arapça fiilde zaman" konusunu ele 
alan müstakil bir esere rastlayamadık. Ne var ki bu çalış
malardan bazıları, akademik özellik taşmaktan ziyade, 
pratik yönü ağır basan çekim listeleri olmaktan öte geçe
memektedir. 

Biz bu çalışmamızda Sîbeveyh (Ö.180/796)'in "el-Ki-
tâb"ı, Ebû •Ubeyde(ö.210/828ynin"Mecâzu'l-Kur'ân"ı, 
el-Ferrâ (Ö.207/822)' nm "Me'âni'l-Kur'ân"ı ve ez-Zeccâc 
(ö.311/923)'ın "Me'âni'l-Kur'ân ve i'râbuh"(I-II) adlı eseri 
ile ez-Zeccâcî (ö.339/949)'nin "el-Cumel"i gibi en eski 
kaynak niteliğini taşıyan eserleri esas aldık. Bunların 
yanında, sarf, nahiv, edebiyat ve tefsir gibi ilim dalları ile 
doğrudan ilgili birçok eseri de inceleyerek, sîgalann 
zamanla ilgili yönünü belirgin bir biçimde ortaya koyan 
bilgi ve örnekleri tesbit etmeye çalıştık. Bu arada müstakil 
olarak fiili konu alan ve en eski ve orijinal eser- lerden 
olmalanna rağmen, "Arap dilinde fiilin zamanr'na temas 
etmelerini umduğumuz, İbnu'l-Kûtıyye (ö.367/977-8)'nin 
"Kitâbu'l-eai"i ile şerhi Ebu'l-Kâsım Ali b. Ca'fer el-
Kattâ' (ö.515/1121)'ın "Tehzîbu Kitâbi'l-efâl" adh 
eserinin, sözü edilen konuya temas etmediklerini, ancak 
bir fiil sözlüğü niteliği taşıdıklarını gördük. 

Çalışmalarımız esnasında, adı geçen Arapça kaynaklar 
yanında Türkçe dilbilgisi kitapları ile gramer ve fiili konu 



alan bazı bilimsel araştırmalan da inceleyerek konumuza 
mukayeseli bir araştırma niteliği kazandırmaya çalıştık. 
Gerekli gördüğümüz bazı yerlerde ise, nadiren Fransızca 
ve Farsça fiil kuUanımlanna da yer verdik. 

Konusunda ilk müstakil çalışma niteliğini taşıyan "Ar
ap Dilinde Zaman Açısından Fiiller" isimli bu eser, bir gi
riş ve üç bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde fiil kavramı ile özellikle zamanın 
çeşitli yönleri üzerinde durarak, fiilin gramatikal katego
rileri içinde zamanın konumunun ne olduğunu belirtmeye 
çalıştık. 

Birinci bölümde, mazi kavramı ve ifade ettiği zamanlar 
ve bunlarla ilgili çeşitli edebî metinlerden tesbit edilen 
örneklerle bunun dışında mazinin karşıladığı diğer zaman
lar üzerinde duruldu. 

İkinci bölümde, Muzâri kavramı ve karşıladığı muhtelif 
zamanlar yine aynı nitelikteki örneklerle zenginleştirilerek 
ayrıntılı bir biçimde ele alınıp işlendi. 

Üçüncü bölümde ise,emir kavramı, Basra ve Küfe ekol
lerine mensup nahivcilerin emir fiiline bakışları ile emrin 
karşıladığı zaman ve emrin çeşitleri üzerinde duruldu. 

Bu çalışmada Hadisler, tahric edilerek kaynaklardaki 
yerleri "kitab" adı ve "bab" numarası ile gösterilirken, cilt 
ve sayfa numaralan da parantez içinde verilmiştir. Ancak 
örnek olarak kullanılan beyitlerin, kaynaklardan alındığı 



yerleri belirtilmekle beraber, genelde şâire nisbeti ve 
divanmdan karlaştırması yapılamamıştır. 

Bu çalışmamızda bize her türlü desteğini esirgemeyen 
muhterem hocam Prof. Dr. Muharrem Çelebi'ye şükran-
lanmı arzederim. 

Doç.Dr. Mehmet Reşit ÖZBALIKÇI 

İzmir 1995 



TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ 

Sesliler: l-:e, a, i, ı, 1 : u , T , C, t5 : :â, <̂  ^ î, j - : 
u 

Sessizler: t:', sj:b, ort, ii»:», jr:c, j-:h, f-:h, nd, 

i:z, j:r, jrz, ^ : s , ^ : ş , ^:ş, J>±, i :t , .t:z, f:' , f :ğ, 
vJ:f, J:k, ıJ:k, J:l, fzm, D:n, j:v, -> :h, (^:y. 

Aynca şu hususlara riayet edilmiştir. 
a-Harf-i tarif ile gelen kelimelerin başmdaki şemsî ve 

kameri harflerin okunuşu belirtilmiştir: Msl. el-Câhız, el-
Cevâlikî, en-nahv, eş-şi'r gibi. 

b-Terkip halindeki isimlerin cüzleri bitişik yazılmış olup, 
iUc cüzün bulunduğu yere göre aldığı irâb yazıda 
gösterilmiştir: Msl. 'Abdulğanî, 'Abdusselâm, Ahmed b. 
'Abdil'azîz gibi. 

c-Terkip halindeki kelimelerin vaslınm gerekli olduğu 
yerlerde ilk parçasının irabı yazıda gösterilmiştir: Msl. 
İbnu'ş-Şecerî, Mecme'u'l-luğati'l-'arabiyye, Mu'cemu'n-
nahv gibi. 

d-Anlaşılmasında hiç bir güçlük olmayan ülke ve şehir 
isimlerinde; asılları ne olursa olsun Türkçe'ye mâlolmuş 
isim ve gramer terimlerinde ve Arapça ve Farsça terkipler 
şeklinde de olsa, Türkçe eser adlarında transkripsiyon 
uygulanmamıştır. Msl. Kahire, Bağdat, Kudüs; fail, mefûl, 
mazi, muzâri, masdar; Târih-i edebiyât-ı arabiyye, 
Mevzûât-ı ulûm gibi. 



KISALTMALAR 

a.g.e. : adı geçen eser 
b. : bin, ibn, 
bkz. : bakınız 
c. : cilt 
çev. : çeviri, çeviren 
göst. : gösterilen 
h. : hicrî 
Hz. : Hazreti 
K. : Kitab 
krş. : karşılaştırınız 
m. : mîladî 
mlf. : müellif 
Msl. : Meselâ 
nşr. : neşir, neşreden 
ö. : ölüm 
s. : sayfa 
tahk. : tahkik eden 
ts. : tarihsiz 
vb. : ve benzeri 
vd. : ve devamı 
vdd. : ve devamının devamı 
vs. : ve saire 
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GİRİŞ 
FİİL KAVRAMI ve GRAMATİKAL 

KATEGORİLERİ 

Bütün dillerde olduğu gibi Arap dilinde de fiil, 
cümlenin en önemli unsurudur. Çünkü o, fiil cümlesinde 
müsned durumundadır. Yani fiil, cümlesinin hüküm 
taşıyan kısmıdır. Bu bakımdan her dilde olduğu gibi Arap 
dilinde de fiil üzerinde eski ve yeni pek çok çalışma 
yapılmıştır. Özellikle sarf ilminin ele aldığı fiil, daha çok 
mazi muzâri, emir, sahih-illetli, müteaddî-lâzım, ma'lûm-
mechûl, tâm-nâkıs, mutasarrıf-gayr-ı mutasarrıf olması 
yönlerinden işlenmiştir. Nahiv ilminde ise fiile, daha çok 
âmil ve ma'mûl olması sebebiyle yer verilmiştir. 
Muharrem Çelebi'nin de dediği gibi "Âmil, ma'mûl ve 
i'râb açısından nahvin konularına bakış ise, zorluğu 
nedeniyle günümüz şartlarına pek uygun değildir"'. Ancak 
nahve ve bu arada fiillere sözü edilen açılardan bakmak, 
tamamıyla yanlış demek değildir. Çünkü muhakeme ve 
akıl yürütmeyi gerektiren bu metod, Arapça'ya yeni 
başlayanlar için uygun değilse de, dilde ileri seviyeye 
ulaşmış olanlar için mahzurlu olduğu şöyle dursun, 
zorunlu olduğunu bile söylemek mümkündür. Günümüzde 

l-Muharrem Çelebi, "Mulıtasar Nahiv Kitaplarına Bir Bakış", 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, V, İzmir, 1989, s. 28. 



2-Sîbeveyh (Ebû Bişr 'Amr b. Osman b. Kanber), el-Kitâb, 
(Kitâbu Sîbeveyh), (Şrh. ve tahk. Abdusselâm Muhammed 
Hâıûn), Kahire, 1408/1988, I, 12. 

fıilin diğer dillerde var olan basit ve bileşik zamanlannın 
taksimatını, Arapça'da göremediğimiz bir gerçektir. İster 
istemez bu durum, öteki dillerdeki bu taksimatın, Arapça 
fiillerde bulunup bulunmadığı sorusunu akla getirmek
tedir. Bu soruya cevap ararken, diğer bazı sebepler 
yanında bahsi geçen âmil, ma'mûl yönünden fiile bakışın 
rolünün de, bunda büyük olduğunu söylemek mümkündür. 
Zira az önce de belirtildiği gibi, sarf ilmi fiili belli 
yönlerden incelerken; nahiv ilmi yine onu sözü edilen 
açılardan inceler. Bu ilimlerin, fiili anılan açılardan 
incelemesi yeterli görülmüş başka bir yönden onu 
inceleme gereği de duyulmamış görünüyor. Bu ilimlerde 
fiilin zamanından da bahis yok değildir. Ancak zamanla 
ilgili olarak en eski veya en yeni eserlerde sadece temel 
zamanlardan söz edilir. Sîbeveyh (ö. 180/796), fiilin 
tanımını verirken, geçmiş zamanın çatısından {Ji^"^ jL^dî), 
gelecek zamanın çatısındaniLJy Lj i î . . .^ ' pLJ. (^LI LİÎ 
Sj^'^...SjŞ\) ve şimdiki zamanın çatısından^ i^-^j) 
( o ^ f lii "JşS'^'j ^»JÎİJSÖZ ederek fiilin üç temel zamanını 

oniki asrı aşkın bir süre önce ortaya koymuştur^. Antoine 
ed-Dahdâh ise: fiilin geçmiş zaman (mazı), şimdiki zaman 
(bâzır) ve gelecek zaman (müstakbel) şeklindeki 
taksimatının zamanı; mâzî, muzâri ve emir şeklindeki 



3-Antoine ed-Dahdâh, Mu'cemu kavâ'idi'l-luğati'l-'arabiyye 
fî cedâvile ve levabât, Beyrut, 1981, s. 114. 

4-el-Halîl b. Ahmed," Kitâbu'i-'ayn, Beyrut, ts., II, 145; el-
Ezherî {Ehû Manşûr Muhammed b. Ahmed),Tehzîbu'I-luga, 
Kahire, 1384-1387* h, II,'404; el-Cevherî (Ebû Naşr İsmail 
b. el-Hammâd), eş-Şıhâh tâcu'l-luğa ve şıhâhu'l-
'Arabiyye, Kahire, 1376/1956, V, 1792; er-Râzî, Mıih'târu'ş-
Sıbâh, Beyrut, 1967, s. 507; İbn Manzûr ( Cemâleddin 
Muhammed b. Mukerrem el-Enşârî), Lisânu'l-'arab, Kahire, 
1308, XVII, 43; ez-Zebîdî {Muhammed b Muhammed el-
MuTteââ), Tâcu'l-'arûs min cevâhiri'l-Kâmûs, Mısır, 1306, 
VIII, 64; Ebu'l-Bekâ {el-Huseynî eİ-Kefevî), Kulliyâtu 
Ebi'l-Bekâ, İstanbul, * 1287, s. 491. 

5-İbn Manzûr, Lisânu'l-'arab, XVII, 43. 

taksimatınm ise sîgayı ifade ettiğini söylemektedir'. Bu 
taksimat ise, en gelişmiş şekli ile böyledir. Çünkü fiilin 
zamanı yönünden mâzî, muzâri ve emir diye yapılan 
taksimatla karşılaşmak her zaman için mümkündür. 

A- FİİL KAVRAMI 

I- Sözlük Anlamı 

Fiil (3-*?̂ ') sözlükte sülâsî mücerred üçüncü babtan, 
doğrudan ya da " bâ: ^ "harf-ı cerriyle müteaddî {geçişli) 
olan " i-i j " fiilinin kökünden isimdir. Kaydedilen en 
yaygın görüş de budur. Bunun aksini söyleyenler yok 
denecek kadar azdır. Zira bu kökün sarih (c/uz) masdan 
"fe'l: İ-ÜJf" olup, çoğulu da "fı'âl: Ji;̂ " ya da "ef âl: Jlî î " 
şeklinde gelmektedir. 

Fiilin sözlük anlamı ise: "her iş veya oluş"^, "etkili 
cihetinden etkilenme: Bu, ciddiyetle ya da ciddiyetsiz. 



6-er-Râğıb el-İşfehânî, el-Mufredât fî Garibi'1-Kur'ân, {nşreJ-
Matba'atu'l-fenniyyetu'l-hadîşe), 1970, s. 575 vd'; Ebu'l-Bekâ, 
a.g.e., S.491 vd. 

7-ez-Zebîdî, a.g.e., göst. yer. 
8-İbn Fâris (Ahmed), Mucmelu'l-luğa, Beyrut, 1406/1986, III, 723 

vd.; er-Râğıb, a.g.e., s.576. 
9-Amelin hayvanlar için kullanılışına sadece "J-«'}«J' j-»?' : iş 

öküzleri/sığırları" tabiri örnek verilmektedir: Bkz. er-Râğib, a.g.e., 
s. 519. 

bilerek ya da bilmeyerek, kasıtlı veya kasıtsız, insandan, 
hayvandan ya da cansızlardan meydana gelen bütün 
eylemleri içine alır"*, "insan hareketi" anlamına geldiği 
gibi es-Sâğânî'nin de dediği gibi "her varlığın iş ve benzeri 
olan eylemleri"' anlamına da gelmektedir. 

Fiilin müteradifi {eş anlamlısı), "amel: JÜJi" kelimesi
dir*. Bu ikisinden daha özel olan bir de "sun': ç^'^" keli
mesi vardır. Bu birbirine yakın üç kelimenin umum husus 
sıralaması şöyle olabilir: Bunlar içinde en özeli, "sun": 

olup, sadece insandan zuhur eder. Zira o, "Özenle, 
düzenle ve kuvvetli bir şekilde yapılan, kendisinden 
amaçlanan sonuca varılan iş" demektir. "Amel: JliJi" ise, 
bu üçünün ortasında yer almaktadır. Çünkü bu, insandan, 
bazen de hayvandan^, bilgi ve kasıt ile ortaya çıkar. 
Bunlar içinde en kapsamlısı ise hiç şüphesiz "fiil: J^*î" 
dir. Çünkü fiil, yukarıda geçtiği gibi, insan, hayvan ve 
cansızların hepsinden, özenli ya da özensiz, kasıtlı ya da 
kasıtsız olarak ortaya çıkan eylemlerdir. Bu h kımdan " 



10-Krş. er-Râğıb, el-Mufredât, s. 519, 423, 575 vd.; Mecme'u'l-
luğati'l-'arabiyye, Mu'cemu elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm, {nşr. el-
Hey'etu'l-mısriyyetu'l-âmme li't-te'lîf ve'n-neşi). Kahire, 
1390/1970, II, 89vd., 250. 

n-İbn Fâris, Mucmelu'I-luğa, III, 723 vd. 
12-İbnFâris, Mu'cemu mekâyisi'I-Juğa, Beyrut, 1991, IV, 511. 
13-el-Halîl b. Ahmed, Kitâbu'I'ayn, II, 145; İbn Fâris, a.g.e., göst. 

yer; ez-Zemahşerî (Ebu'l-Kâsim Mahmûd b. Ömer), Esâsu'l-
belâğa, Beyrut^ 1385/1965, s.477. 

H-ez-Zemahşerî, a.g.e., s.göst. yer. 
15-el-Halîl b. Ahmed, a.g.e., göst. yer. 

her sun' ameldir; fakat her amel sun' değildir". "Her amel 
fiildir; fakat her fiil amel değildir" sonucuna vanlabilir'°. 

Fiil (JiiJi) kelimesi, bilinen manalan dışmda "dişi deve 

hayası" anlamına da kullanılmaktadır". 

Bu kökten (J*^' ) kullanılan bazı kelimeler: 

el-Fi'âl: Jiiiİi: Balta sapı'^. 

el-Fe'âl: JliiJt: Kerem, cömertlik; yapılan her güzel şeyi'. 

Müfte'al: y^^: Uydurma, sahte, hırsızlama: "^14' 

3 ^ : hırsızlama kitap " ve " çalma şiir " gibi''*. 
y -< »y 

el-Fe'ale: sJiiJi: Amele, hafriyat işçileri'^ anlamlarında 

kullanılmaktadır. 



16-Sîbeveyh, el-Kitâb, Kahire, 1408/1988, I, 12. 
17-ez-Zeccâcî, el-Cumel, Paris, 1376/1957, s. 17. 
18-Bkz. es-Samarrâ'î {İbrâlıîm), el-Fi'l zemânuh ve ebniyetuh, 

Bağdat, 1386/1966, s. 16. 

II-Terim Anlamı 

Fiili bir terim olarak incelerken ilk eserlerden işe 
başlamak yerinde olacaktır. Şöyle ki, Sîbeveyh fiili "ismin 
eylem lâfızlarından türetilen; geçmiş zaman, gelecek 
zaman ve şimdiki zaman için kalıplan bulunan keli
melerdir" şeklinde tanımlamaktadır. O, bu tanımını açarak 
sözlerini: "Eylemler: >_jj-ZaJi:dövmek, aÜJi: övmek, 
öldürmek gibi kelimelerdir"** şeklinde devam ettir
mektedir. Onun bu açıklamalanndan fiililerin türetildiği 
eylemlerden kasdm, masdar olduğu ortaya çıkmaktadır, el-
Muberrid (ö.285/69Sy'm"el-Muktazab" adh eseri üzerin
de yaptığımız incelemede fiilin tanımına rastlayamadık. 
ez-Zeccâcî (ö. 339/949) ise: "Fiil," fli: kalktı"," : kal
kar/kalkacak", " 1^: oturdu", "A_İL': oturur/oturacak" vb. 
gibi eylemlerde geçmiş zamanı veya gelecek zamanı 
gösteren kelimelerdir"'"^ diyerek fiilin geçmişlik ve 
gelecekliğini esas almak suretiyle tanımını verir. O, aynı 
tanımı "el-îzâb G 'ileli'n-nabv " adlı eserinde de 
tekrarlamaktadır'*. Fakat onun fiilin tanımını iki zamana 
bağlı kalarak yapmasına rağmen, fiilin kısımlarını 
sayarken mâzî fiil, müstakbel fiil ve şimdiki zamandaki 
fiil {ki ed-dâim diye adlandınlıı) diyerek üçe ayırdığı 
görülmektedir. Buna bağlı olarak şimdiki zaman fiilinin 
{hâl, dâim) müstakbel lafzıyla geldiğini ileri sürerek: 1!} 



19-ez-Zeccâcî, el-Cumel, s. 22. 
20-İbn Ya'îş {Muvaffkkuddîn), Şerhu'l-Mufaşşal, Kahire, ts., VII, 2. 
21-el-Yemenî (M// b. Süleyman el-Haydarah), Keşfu'l-muşkii, 

1984/1403,1, 199 vd. 
22-et-Tehânevî {Muhammed Ali b. Ah), Keşşâfiı ıştılâhâti'l-funûn, 

İstanbul, 1404/1984, II, 1142; el-Hâc İbrâhîm, Nahiv Tercümesi, 
İstanbul, 1304, s. 3. 

23-Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1963, s. 170. 

5̂ 1 fj^': Zeyd şimdi kalkıyor" cümlesinde fiilin şimdiki 
zamana, " ıJ-*̂  f ^ y . O, yann kalkacak" cümlesinde ise 
gelecek zamana delalet ettiğini söylemektedir. Muzâriyi 
sırf gelecek zamana tahsis etmek için başına "sin: ^" veya 
"sevfe: U'^" getirmek gerektiğini sözlerine eklemekte-
dir^'. ez-Zemahşerî (Ö.538/1144) fiili "eylemin zamanla 
bitişmesini gösteren kelimedir" şeklinde tanımlar. Şârih 
İbn Ya'îş ise bu tanımı " Fiil, kendi kendine zamana bitişik 
olarak bir manaya delalet eden her kelimedir" şeklinde 
açıklar^". Fiili daha değişik açılardan değerlendirenler de 
olmuştur. Meselâ bu tanımlardan biri, "fiil, faillerin 
hareketleridir"^» şeklindedir. Bu fiil tanımlannı daha 
çoğaltmak mümkün olmakla birlikte nahivcilerin genel 
olarak benimsedikleri klasik tanımın:" [gj-^ Js- 'Si\^y> 

öji* Fiil, üç zamandan birine bağlı olarak 
kendindeki manaya delalet eden kelimedir"^^ şeklinde 
yapıldığını görüyoruz. Bu Arapça fiil tanımlanndan sonra 
Türkçe'den de bir fiil tanımını vererek iki ayn dildeki 
fiiller arasındaki benzerlikleri gözleydim: "Fiil, varlıklann 
yaptıkları işleri zamana, tarza ve şahsa bağlayarak anlatan 
kelimedir"23. 



24-Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1981, s. 133; 
A.Dilâçar, "Gramer", Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten 
/i»//), Ankara, 1989, S.94. 

B- FİİLİN GRAMATİKAL KATEGORİLERİ 

Fiile bağlı gramatikal kategoriler (uJamlar), bu 
konunun en önemli bölümünü teşkil etmektedir. Fiillerin, 
özüne dokunulmadan, çekim esnasında girdikleri şekillerle 
ortaya çıkan kategorilerin en önemlileri binâ (çatı, voLx), 
sîga (kip, mode), şahıs, sayı ve zamandır^''. Bu kategorileri 
karşılaştırmalı olarak açıklamaya çalışalım. 

I -Binâ 

Bu, fail ile mef ulun bih ikilisine bağlı bir kategoridir. 
Başlıca türleri şunlardır: a- Ma'lûm {etken, actif): a l -
Müte'addî {geçişli, transitif: Eylemi mef ulun bih üzerine 
geçiren fiil): " ̂  : bildi"," '^'J^ :dövdü" gibi. a2- Lâzım 
{geçişsiz, intransitif : eylemi kendi kendine yapan fiil): 
" hy>-: üzüldü" , " İ L ? - ^ :güldü " gibi. 

b-Mechûl {Edilgen, passif: nesnesi özne yerine geçmiş 
olan fiil):" : bilindi"," A : dövüldü" gibi. 

c-İttihâz {orta ya da etkin Fr Moyen; yani etkenle 
edilgen arası, kendisi için kavramına bağlı): " c5>^!. : 

kendisi için kızarttı", " ̂  :çocuk edindi" gibi. Burada 
"ittihâz" diye önerdiğimiz kavram, pek yaygın olmamakla 



birlikte, verilen örneklerde görüldüğü üzere Arapça'da bu 
tür fiillerin varlığı inkar edilemez. 

d-Mutâva'ât {öze dönüşlü; reflechi: eylem kendi üzerin
de toplanan):" 'j*-^: öğündü", " kaçındı" gibi. 

e-Muşâraket {karşılıklı, reciproque)\ lilS': ikisi yazıştı" 
, " I > L İ : ikisi tartıştı" veya " ıj^il": Karşılıklı tartıştılar", 
" Iy'j^ : Karşılıklı savaştılar" gibi. Arapça'da mevcut olan 
bu "muşâraket" kavramı iki boyutlu olup, bunlardan biri 
"iki kişi veya iki gurup aynı eylemi karşılıklı olarak 
yapmak" tarzmda olup; öteki ise Türkçe'de müstakil 
olarak ele alınan "aynı eylemin bir çok kişi tarafindan 
birlikte yapılması" şeklidir. Bu sebeple Türkçe'deki 
taksimata uyarak "muşâraket" in ikinci kısmını müstakil 
olarak veriyoruz. 

f-Muşâraket {işteşlik, cooperatif, contributif: öznelerin 
birleşimi) " : üşüştüler"," f̂ " ji'Ca;: sıkıştılar" 
gibi 

g-Mef ulun Mutlak {kökteş, ing. cognate: geçişsiz bir 
fiilin kendi kökünden bir türevi nesne alması):" L.̂  : 
öyle bir uyudum ki ", " tL^',Cı-Xj': öyle bir ağladın ki " 
gibi. Bunun, Arapça'da fiilin binasıyla ilgili bir durum 
olmadığı bilinmektedir. Ancak Türkçe'de fiilin çatısında 
anılan bu durum Arapça'da "mefûUer" bahsinde ele 
alınmaktadır. 

h-el-Müte'addî mine'l-lâzım {oldurumlu):' ' j '̂-̂  -1 
getirdi"," A İ r ^ î : -i çıkardı" gibi. 



25-Krş. A.Dilâçar, "Gramer", s. 105 vd.; Mehmet Maksudoğlu, 
Arapça Dilbilgisi, (A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yaymlan,LXXIX), 
A.Ü. Basımevi, 1969,s. 20-35. 

1-el-Mute'addî mineİ-mute'addî {ettirimli): "Li^ : bildirdi/ 
tanıttı"," : işittirdi / duyurdu "," Lİ'jî: bindirdi" gibi. 

i-Müteaddîden müteaddî yapılan bir fiilin tekrar müteaddî 
yapıbnası {ila dereceli ettirimli): iiü- -i -e okutturttu"^^ 
gibi. 

Bu ayınmlardan başka Arapça'da fiilin binası ile ilgili 
yapılan taksimattan da bazı açıklamalar getirelim. 

a-Bir Mef ulun bih Alanlar Bunlar " *JC< j : mektup 
yazdı", " îtsiJ! ty: hikayeyi okudu", 

" ^ rbüyüklere saygı gösterdi", "Li^^i }'^S: 
misafire ikram etti" gibi Arapça'da çoğunlukta olan fiililerdir. 

b-İki Mef ulun bih Alanlar 

1-A'tâ (J»*î) babından olanlar 

Bunlar "a'tâ: ,5—iaiî bâbı" diye adlandırılan ve 
mefûllerinin aslı mübtedâ ve haber olmayan fiillerdir. 
Örnekler: "Li^ İL^UÎ : Sana bir kitap verdim", " ' ^ ^ 
î'jîU x ^ ' ı : Çalışkana ödül verdim", " v i ^ ' 1 ^ ^ : 
Said'e edep öğrettim", "L;y o y l S : Fakire elbise 
giydirdim" vb. gibi fiillerdir. 

2-Efâlu'l-kulûb 
Bunlar bilgi ve zan fiilleri olup "iç duygularla 

algılama" ifade ederler. Örnekler: " u^AÜ '^}'y. Senin 



26.Bu konuda geniş bilgi almak için bkz. Sîbeveylı, el-Kitâb, I, 34-
45; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, 11. 3-62; el-Calayînî, 
Câmi'u'd-durûsi'l-'arabiyye, Beyrut, 1388/1968 I, 30-43; 

anlayışlı olduğunu gördüm", "ijiLl-i ÎJJL>. cJll»: Halid'i 
yolcu zannettin" gibi. 

3-Efâlu't-tahvîl 
Bunlara "çevirme fiilleri" denebilir. Bir önceki "b" 

gurubunda yer alanlar gibi bunlar da aslı mübtedâ ve 
haber olan iki mefûl alırlar. Örneğin: "lijû» jiüı o ^ : 
Düşmanı dosta çevirdim", L-a.; îjİJi ^ j^ i - i : Onların 
kara hislerini beyaza çevirdi", ""̂ Oî  -i ı ö iJt j : Allah, 
İbrahim (a.s.)'ı arkadaş edindi (arkadaşa çevirdi)" gibi. 

c-Üç Mef ulun bih Alanlar 
Bunların ikinci ve üçüncü mefûllerinin aslı mübtedâ 

haber olup, birinci mef ûlü bunların dışındandır. Örneğin: 
"L>^ı} ;^S/ı oJji : Said'e meselenin açık olduğunu 
gösterdim.", " î-îi} !>Uİ. otl'î: Halil'e haberin gerçek 
olduğunu haber verdim." gbi-'». 

Il-Sîga (kip, şekil, mode): 
Çekimli fiilin ikinci unsuru da sîgadtr. Varlıkların 

yaptıkları eylemleri iki ana grupta toplamak müm
kündür. Birincisi ortaya çıkmış eylemler, ikincisi ise 
ortaya çıkması tasarlanan eylemlerdir. Örneğin: " tLİ-
:geldi" ," î^j-^: gelecek" denildiği zaman ortaya çı
kan veya çıkacak olan eylem;" t^j-?4î :gelsin" 

?v jî *_4l*:gelmeli" denildiği zaman ise, ortaya 
çıkması tasarlanan eylem ifade edilmiş olur. 



27-Krş. Emin Özdemir, " Türkçede Fiillerin Çekimlerine Toplu bir 
Bakıf, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı {Belleten, 1967) s. 186. 

28-et-Tehânevî, Keşşâfu ıştılâhâti'l-funûn, II, 835 vd. 
29-Bkz. es-Suyûtî, el-îktirâh fî 'ilmi uşûli'n-nahv,{nşr Ahmet Suphi 

Furat, İstanbul Ünivrsitesi Yaymlarmdan), s. 13 
30-Muharrem Ergin , Türk Dil Bilgisi İstanbul, 1981, s. 133. 

İşte fiillerde bu iki kip, eylemi karşılamak üzere 
eylemin niteliğine göre iki ana şekle girerler. Bu şekil 
veya kalıplara kip denir-''. 

Arap nahivcileri nezdinde ise "sîga", fiiUerdeki harf ve 
hareke düzenlemesinden ortaya çıkan durumdur"-*. Fakat 
farklı bir görüş ortaya atan Ebû Hayyân el-Endelusî 
(ö.745/1344)'ye göre de "fiil, lafzıyla eyleme, sîgasıyla 
zamana delalet eder. Bu nedenle fiilde sîganın 
değişmesiyle zamana delalet değiştiği halde, eyleme 
(hades) delalet değişmemektedir"-^. 

Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere, Türkçe'de olduğu 
gibi sîga ile zaman farklı şeyler olmakla birlikte aralarında 
sıkı bir temas olduğu da anlaşılmaktadır. Bu anlamda 
Muharrem Ergin de "Fiil kiplerinin hepsi yalnız kip veya 
şekil göstermez; bunlardan bazıları aynı zamanda zaman 
da ifade ederler. Yani fiil kipleri kip kategorisinden başka 
zaman kategorilerini de karşılarlar"^" demektedir. 

Eskiden Osmanlı grameri çağında "sîgay-i ihbâriyye" , 
"sîgay-i inşâiyye", "sîgay-i iltizâmiyye", "sîgay-i şartiyye" 
gibi bir taksimat kullanılıyordu. Bunlar günümüzdeki 



31-Ahmed Ateş ve Arakadaşları, Arapça Dilbilgisi, İstanbul 
Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1964, I, 44. 

32-es-Sekkâkî {EbûYa'kûb Yûsuf b. Ebî Beki), Kitâbu Mifiâhi'l-
•ulûm, Mısır, 1306, s. 131-140. 

33-et-Taftâzânî kip çeşitlerinin pek çok olduğunu söylediği gibi, 
A.Dilâçar da' kip sayısının ne beşle ve ne de onla 
sınırlananıayacağını söyleyerek, mh durumlarının sayısınca kip 
olduğunu belirtir. "Gitmek" fiilinin türlü kiplerini gösteren bir 
tablo tasarısı ortaya koymuş olup,"Bildiri, kesinlik, tumturak, 
bağımlılık, şüphe, tereddüt, teemmül, öngöm, alışkı, niyet, 
istidlal, olanı kabullenme, koşullu kabullenme, belkiiik, söylenti, 
olanaklılık, olanaksızlık, beklenmezlik, hayret, dilek, yakarma, 
hayır dua, tehdit, buyursama, öze telkin, buyurum, öğüt, birden 
arzulama, azar, teşvik, sakındırma, nizam, tahkir, kovma, 
yasaklama, iddia, alay, beğeni, yönerge, koşul, gerçek dışı, 
aldanma(zeAap), hoşgörü, izin, borç bilme, zorunluluk, gerekirlik, 
irade, bırakım, takdir, tahmin, söylenti gerekirliği, koşullu 

"bildirme kipi", "istek kipi", "gereklilik kipi", "şart kipi " 
gibi ayırımları karşılamakta idiler. 

Arapça'da ise sîga, başlıca "haber sîgası {es-sîgatu'l-
ihbâriyye)" ve "inşâ sîgası {es-sîgatu'l-inşâiyye)" kısımlarına 
ayrılmaktadır. Bildirme kipi karşılığı olan haber sîgası ile 
geçmiş zaman, geniş zaman ve bunlarla ilgili bileşik 
zamanlar ifade edilebilir. Dilek kipi karşılığı olan inşâ 
sîgası ile ise muzârinin {geniş zaman) başına getirilen bazı 
ekler yardımıyla çeşitli kipler ifade edilir. Ancak 
muzârinin önüne getirilen bu edatlar her zaman dilek veya 
şart ifade etmez. Bazen alelade bildirme kiplerine de 
tekabül ederler". es-Sekkâkî, dilek (taleb) kiplerini beş 
olarak ele alır ve teker teker izah eder'-. et-Taftâzânî ise, 
inşâ {diieÂ) kipinin türlerinin, çok olmakla" beraber 



gerekirlik, söylenti buyurumu, kesinli gerekirlik, olanaksız koşul, 
olanaksız dilek, bileşik buyurum, bileşik dilek" gibi tam altmış 
bir kipi yabancı karşılıkları ve örnekleri ile birlikte göstermiştir. 
Bkz. A Dilâçar, "Gramer"{Belleten. J97I), s. 107-109. 

34-et-Taftâzânî (Sa'duddin. Mes'ûd b. Ömeı), el-Mutavvel 'ala't-
Te/hıs. Dâru't-t.'bâ'ati'l-âmiıe, 1266, s. 203. 

îS-Ahmed Ateş. Arapça Dilbilgisi, I, 43. 

şerhini yaptığı "et-Telhîş " adlı eserin yazarının saydıkları 
ile yetinerek beş olduğunu söylemekte olup, bunlar da es-
Sekkâkî'nin açıkladıklarının aynısıdır: 

a) et-temennî {dilek), 
b) el-istifhâm {soru), 
c) el-emr {buyruk), 
d) en-nehy {yasaklama), 
e) en-nidâ {ünlem) kipleridir̂ "* 

Ahmed Ateş ve Arkadaşlarının: "Arapça'da fiilde ahi 
kip vardır" dedikleri; fakat sadece aşağıdaki beş kipe yer 
verdikleri görülmektedir^^. 

1 - Bildirme (*jÇ>̂ \ ) kipi, 
2- Dilek ) kipi, 
3- Şart ( J » > ) kipi, 

4- Emir ( ^ 0 k'pi» 

5- Pekiştirme ( lr^-)kipi. 
Açıklama bölümünde altıncı kipe işaret eden bir 

ifadeye de rastlayamadık. Verilen bu beş kip, et-
Taftâzânî'nin saydığı kiplerden "temenni" ve "emir" 



36-A.Dilâçar, "Gramer", Türk Dili Araştırmaları Yt\Ugı(Be/Jeten, 
1971), s. 106; krş. Ahmet Kocaman, "Türkçede Kip Olgusu 
Üzerind', Türk Dili Araştırmaları \ı\\ıi.ı(Belleten 1980-1981), 
Ankara, 1983, s. 81. 

kipleriyle benzerlik arzetmektedir. Her iki listede bulunan 
kipleri, bildirme kipi dışmda, birleştirirsek toplam olarak 
ortaya dilek kiplerinden 

1-Temenni, 
2- Emir, 
3- Nehiy, 
4- Şart, 
5-Nida, 
6- Te'kid, 
7-İstifham, 

gibi yedi kip çıkmaktadır. Bu durum et-Taftâzânî'nin 
ifade ettiği üzere inşâ (dilek) kiplerinin bu kadarla da 
sınırlı olmadığını göstermektedir. 

Fiilin gramatikal kategorilerinden biri olan kipin çeşitli 
tanımları yapılmıştır. Biz burada hepsini sayacak değiliz. 
Ancak A. Dilâçar'ın deyimiyle; kip, fiilin gösterdiği süre 
içinde, hangi psikolojik şartlar altında meydana geldiğini 
veya gelmek istendiğini bildiren ve ruh durumunu, kişisel 
duygulan, niyeti, isteği belirten bir kategoridir^*. Şimdi 
okul dilbilgisi kitaplarında bildirme kipi, dilek-şart kipi, 
gereklilik kipi, istek kipi gibi bir taksimata 
rastlanmaktadır. Bunların, yanı başında zaman'la, hatta 



37-A. Dilaçar, a.g.e., s. 107. 

kılınışla karıştırılmış kip terimlerine rastlamaktayız: di'li 
geçmiş zaman kipi, miş'li geçmiş zaman kipi, şimdiki 
zaman kipi, buyurma kipi. Bunlardan "zaman kipi" 
şeklindeki terimler yanlıştır. Çünkü kipin zamanla 
doğrudan hiçbir ilgisi yoktur'^. 

Arapça'da "sîga" her ne kadar "kip" karşılığı olarak 
günümüze kadar kuUanılagelmişse de, bu gün çağdaş bazı 
"Arapça kavâ'id" kitaplarında bir de "uslûb" ifadesiyle 
karşılaşmaktayız. Mesalâ Fuâd Ni'rae'nin Mısır Eğitim 
Bakanlığının eğitim kurumlarına tevsiye ettiği eserlerden 
olan ve ilk baskısını 1973 yılında yaptığı halde, elde 
mevcut tarihsiz onikinci baskısından yararlandığımız 
"Mulahhasu kavâ'idi'l-luğati'l-'arabiyye" adlı eserin nahiv 
kısmının beşinci bölümü olan "esâlîb nahviyye"de: 

1-Uslûbu'ş-şart: ( şart kipi) 

2-Uslûbu'l-kasem : {yemin kipi) 

3-Uslûbu'l-medh ve'z-zemm : {övgü ve yergi kipi) 

4-Uslûbu't-ta'accub : {lıayret kipi) 

5-Uslûbu'l-ihtişâş:(^e/2û'/>7e veya muhatab'a talisis kipi) 

6-Uslûbu'l-iğrâ ve't-tahzîr {teşvik ve sakmdınna kipi) 

7-Uslûbu'l-istiğâşe : {yardnn dileme kipi) 

8-Uslûbu'l-istifhâm : ( 5 o r u 



38-Krş.Fuâd Ni'me. MuJaJıJıasu kavâ'ıclj'/-'aral}i'yye, (nşr. eJ-
Mektebu'l-'ilmîli't-te'lîf ve't-terceme), ts., I, 176-191. 

39-Emin Özdemir, "Türçede Fiillerin Çekimlerine Toplu Bir 
Bakış.", {Belleten. 1967) s. 182. 

gibi bir taksimata rastlıyoraz^^. Bunlar, kip olgusunu 
taşıyan yapıya sahip bir durum arz etmektedirler. 
Yukarıdaki bileşik listede bulunan "şart "ve "istifham" 
kiplerine de burada yer verdiği görülmektedir. Bu 
bakımdan sîga bvıgün yerini "uslûb" ifadesine bırakacak 
gibi görünüyor. 

III- Şahıs 

Fiillerin çekimli şekillerinin ifade ettiği üçüncü unsur 
ise, şahıs unsurudur. Fiilde şahıs, eylemin öznesine denir. 
Fiillerde üç şahıs vardır. Bunlar, birinci, ikinci ve üçüncü 
şahıs olarak adlandırılır. Fiililer kullanılış alanına çıkarken 
karşıladıkları eylemleri olucusuna ve kılıcısına bağlarlar. 
Bunun için de şahıs ekleri alırlar-'^. 

Arapça'da da fiilin gramatikal unsurlarından biri 
eylemin olucusunu ya da kılıcısını gösteren faildir. Çünkü 
faili olmaksızın bir eylemin gerçekleşmesi imkansızdır. 
Arapça'da da eylemi işleyen şahıslar Türkçe'de ve diğer 
dillerde olduğu gibi üçtür. Ancak Arapça fiil çekimi, 
klasik olarak üçüncü {gâib, gaibe) şahıstan başlanarak 
birinci (müteiceJiim) şahısla bitirilir. Fiil çekiminde 
Türkçe'den farklı olarak müzekker-müennes; müfred 
(tekil), müsennâ (ikil), cemi (çoğul) taksimatı vardır. 
Ancak ikinci ve üçüncü şahıslarda müzekker müennes 



40-Krş. Muharrem Ergin, Türkçe Dil Bilgisi, s. 135; Tahsin 
Banguoğlu, Türkçenin Grameri, İstanbul, 1974, s. 446. 

4l-Krş.İbn Ya'îş, Şerhu'l-Mufassal, Kahire, ts., VII, 4. 

aymraı olmakla beraber, ikinci şahsm ikilinde (mûseanâ) 
ve birinci şahsm tekil ve çoğulunda müzekker-müennes 
ayırımı yoktur. 

IV- Sayı 

Bilindiği gibi sayı da fiilin gramatikal kategorilerinden 
biridir. Buradaki sayı, tabiatiyle hareketin sayısı değil; 
bilakis hareketi yapanın sayısıdır. Bir fiilde tek veya 
birlikte kılıcı (ISi/) olan kişilerin sayısı "fiilde sayı" demek 
olur. Bu sayı aynı zamanda fiil çekiminin bünyesinde 
bulunur. Türkçe'de tabiî yalnız teklik ve çokluk vardır*'. 
Halbuki Arapça'da ikinci ve üçüncü şahıslarda teklik ve 
çokluktan başka bir de ikilik (musenaâ) vardır. 

V- Zaman 

Arap dilinde zamanın durumunu incelemeye çalışırken, 
zamanın dildeki yerinin neresi olduğunu da belirlemiş 
olmaktayız. Şöyle ki, zaman fiili ayakta tutan kategorilerden 
{mukavvimâif^ biridir. Bu çalışmada konumuzun esasını 
"fiilde zaman" teşkil ettiği için, onu diğerlerinden daha 
geniş olarak ele almak durumunda olacağız. 



a- Sözlük Anlamı 

Zaman sözlükte "az veya çok vakit " demektir*^ ç\. 
Munâvî'nin ifadesine göre, zaman, "taksim edilmeye 
elverişli bir müddettir. Azına da çoğuna da bu ad 
verilir"'' .̂ Arapça'da "zemenij^^^" ile "zamanıOii^)!" aynı 
anlamda olmakla beraber, birincisi sülâsi dördüncü babtan 
" i J l i j j uij 'j*') " fiilinin masdandır^. Ebu'l-Heyşem, 
zamanın, "dehr : ^-i^' " ile aynı manada olduğunu 
söyleyeni hata etmekle suçlayarak, çünkü zaman, " yaş 
hurma ve meyve zamanı", "sıcak zamanı", "soğuk zamanı" 
şeklinde kullanıldığı gibi, ayrıca "iki ay" ve "dokuz ay" 
gibi ifadelerde de yer alabilir. Halbuki "ed-dehr" kesilmez 
yani sonu yoktur" demektedir*'. Hükemâ nâ ?arında 
"zaman feleğin hareket ettiği miktardır"'**. Nahiv| ilerden 
de el-Yeraenî gibi zamanın "feleğin hareketi olduğunu'"*' 
ifade edenler vardır. İbn Ya'îş de zamanın mâzî, hâzır ve 
müstakbel diye üç kısma ayrılmasını, "feleğin hareket
lerini geçmiş, henüz gelmemiş ve geçmişle geleceğin 
arasını ayıran hareketler"e bağlı olarak izah etmektedir**. 

42.et-Tehânevî, Keşşâfu ıştjlâhâti'l-nmûn, I, 619. 
43-ez-Zebîdî, Tâcü'J-arûs,İx, 227. 
44-Bkz.el-Ezherî, Tehzîbü'l-lûğa, XIII, 232 vd. 
45-Bkz. aynı mlf. a.g.e., göst. yer; ez-Zebîdî, Tâcû'l-arûs, IX, 227. 
'•6-ez-Zebîdî, a.g.e. göst. yer. 
47-el-Yemem, Keşfu'l-muşkil, I, 199 vd. 
4«-lbn Ya'îş, Şerhu'l-Mufasşal, VII, 4. 



49-es-Suyûtî, el-Eşbâh ve'n-nazâir, I, 120, 111, 20; kış. İbn Hişâm, 
el-MuğnI, I, 256. 

b- Terim Anlamı ve Genel Değerlendirmesi 

Fiillerin zaman bakımından önceliği konusunda 
nahivciler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Fiil, 
mâzî {geçmiş zaman), hâzır {şimdikizaman) ve müstakbel 
{gelecek zaman) olmak üzere üç kısımdır. Bu fiillerden 
hangisinin diğerlerine asıl olacağı konusunda değişik 
görüşler ortaya konmuş ve yommlar yapılmıştır. 

Çoğu nahivciler, fiilin asıl olabilmesi için kendisinden 
haber verilmesi gerektiğini ileri sürerek bu şartı, hâl 
{şimdiki zaman) fiilinin taşıdığını, zira gerçekleşmesi 
esnasında görülen ve işaret edilebilen tek fiilin o olduğu
nu ve dolayısıyla şimdiki zaman fiilinin asıl olduğunu 
savunmuşlardır. 

Kimi âlimler de, bir şeyin önce yokken sonra gerçek
leştiğini belirterek fiillerde önceliğin "müstakbel"e ait 
olduğunu ileri sürerler. Zira yokluğu {gelecek zamani) 
hâlin, onu da mâzînin takip ettiğini söylerler. Bu görüş 
sahiplerine göre fiillerin protokol sırası, "müstakbel, hâl 
ve mâzî" şeklindedir. 

Diğer bir görüşe göre ise, mâzîye öncelik veril
mektedir. Zira onda hiç bir ilave yoktur ve varlığı 
(vücûdu) tamamlanmıştır. Bu sebeple asıl adını almaya 
hak kazanan mâzî fiildir*^. 



50-VI. Naci Bolay, Faıâbi ve İbni Sînâ'da Kavram Anlayışı, 
İstanbul, 1989, s. 86. 

5l-Aynı mlf. a.g.e., s.51. 
52-Aynı mlf, a.g.e., s. 52. 

Bu son görüş, nahiv kitaplarında yer alan en yaygın 
görüş olup, pratikliği ile kolaylık sağlamaktadır. Diğer iki 
görüşün de haklı tarafları vardır. 

Aristo, "Kategoriler" kitabında zaman kategorisi hak
kında hiç bir şey söylememiştir. Buna karşılık Farâbî, 
enine boyıma bu kategoriyi incelemiştir^^ Zaman 
kategorisi, bir şeyin sınırlı bir zamana nisbetidir diyen 
Farâbî, zamanın varlık, başlangıç ve sonunun kendisine 
nisbet edilen şeyin başlangıç ve sonuna intibak ettiği 
görüşündedir. Veyahut da bu zaman kendisine nisbet 
edilen şeyin bir cüz'ü olabilir^'. Farâbî'nin nazarında 
zaman; geçmiş ve gelecek zaman istikametinde içinde 
bulunduğumuz andan uzaklığa göre sınırlanan zamandır. 
Bu uzaklıklar ister geçmişte, ister gelecekte olsun meşhur 
bir isimle gösterilir. Sözgelimi bu uzaklıklar, dün, evvelki 
gün, geçen yı l , evvelki yıl, bir yıldan beri... gibi isimlerle 
gösterilir. Gelecekte ise, yann, öbür gün, gelecek yıl, bir 
yıla kadar, iki yıla kadar ... gibi isimlerle gösterilir^-. 

Zaman gramatikal kategorisi, bazı dillerde isimlerde de 
bulunduğu halde, bizde ve Arapça'da yalnız fiillerde ve 
fiilimsilerde {şibbu'l-fı'I) bulunur. Eskiden hemen hemen 
bütün dillerde zamanın iki türü vardı; bitmişlik {Latince 
perfectutn, Arapça mâzî) vebitmemişlik {Latin. İnperfectum, 



"-A.Dilâçar, "C/ra/ne/-", (Belleten 1971), s. 111. Fiilin başlıca 
zamanlan şunlardır: 1- Saltık zamansızlık (aoriste absolu): Yer 
güneşin etrafında döner. 2- Alışkı geniş zamanı (aoriste 
cansuetudinal ya da habituel): Her sabah çay içerim. 3- Şimdilik, 
süreli şimdilik (present progressif ya da continu): Bahçede bir 
adam dolaşıyor, dolaşmakta. 4- Tamamlanmış şimdilik (ing. 
present perfect, Fr. [eski değeriyle] passe indefıni, passe 
compose): Babam getirmiştir. (=şimdi burada): Saatimi 
kaybetmişim. (= şimdi saatsizim). 5- Tamamlanmış geçmişlik 
(passe defini, passe simple): Dün posta kutusuna bir mektup 
bıraktım. 6- Alışkı geçmişliği (passe consuetudinal ya da 
habituel): Çocukluğumda zorla yemek yerdim. 7- Geçmişte 
süreklilik (passe progresif ya da continu): Dün bu saatte kağıt 
oynuyorduk. 8- Tümlenişli geçmiş öncesi (plus-que- parfait): Dün 
geldiğinde yazımı bitirmiştim. 9- Geçmiş öncesi sürekliliği (passe 
anterieur progressif): Dün senden ayrıldıktan az önce onu 
gördüm, kardeşine mektup yazıyordu. 10-Geçmiş gelecekliği 
(fütur du passe): Adam köye gideceğini söyledi. 11-Geçmişte 
gelecek öncesi (flıtur anterieur dans le passe): Adam, siz yola 
çıkmadan önce dönmüş olacağını söyledi. 12- Geleceklik (fiıtur 
simple): Yarın okula gideceğim. 13- Gelecek öncesi (flıtur 
anterieur): Yarın geldiğinde yazımı bitirmiş olacağım. 14-
Gelecekte süreklilik (fütur progressif): Yarın geldiğinde ben 
uyumakta olacağım. 15- Gelecek gelecekliği (futurite de fütur): 

Aıap. Muzân); geleceklik, şimdilikle birlikte bitmemişlik 
sayılırdı. Zamanla bu kavram geçmişlik {Passa), şimdilik 
(prĞsent), geleceklik {fiıtuı) şeklinde üçe aynldı. Aynca 
geniş zaman (aoriste), süreklilik (progressif, continu), geçmiş 
öncesi {passe anterieuı); gelecek öncesi {fijturanterieıa),sa\t 
zaman {tempsapsolu), göreli zaman {temps reJatıX tetrps 
surcompose) ve bunların karışık şekilleri gibi zaman 
kavramları türeyip gelişti'^. 



yann geldiğinde bu işin ne olacağını öğreneceksin, bkz. A. 
Dilâçar, "Grameı^ (Belleten, 1971), s. 111-112. 

54-Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 12. 
S5-Aynı mlf, a.g.e., 1, 123. 
S6-Krş. el-Mahzûmî (Mehdi), Fi'n-nahv/'l-'arabf, Beyrut, 1964, 

s. 144; es-Samarrâ'î, el-Fi'l zemânuh ve ebniyetulı, s. 23. 

Ancak A. DiIâçar*!!! da "hemen hemen bütündüler" 
ifadesiyle ihtiyat payı bıraktığı gibi, Arapçanın ilk gramer 
dönemine damgasını vuran Sîbeveyh (ö. 180/796) fiilin 
masdarlardan türediğini ifade ederken geçmiş ve gelecek 
zamanlara örnekler vermekte; "kesilmemiş ve devam 
eden" {şimdiki zaman) nin bir önceki gelecek zamanın 
kalıplarından olan muzâri gibi olduğunu ifade 
etmektedir". 

Bir başka yerde ise, fiil isimlerini incelerken dolaylı 
olarak fiilin geçmişte, gelecekte ve içinde bulunduğun 
günde (Ü-?jî J-» ) meydana geldiğini ifade etmiş olması*' 
da Arapça'da en azından gramer döneminin başlangıcından 
itibaren öç zamanın bilinip kullanıldığını belgelemektedir. 

Bu durum karşısında, bazı yabancı araştırmacıların 
Arapça fiilde zamanın asıl olmadığı ve sonradan ortaya 
çıktığı şeklindeki iddiaları boşlukta kalmış olur* .̂ 

Aslında nahiv tarihi iyice incelenecek ve nahivcilerin 
zaman konusuyla ilgili açıklamaları değerlendirilecek 
olursa, durumun hiç de zannedildiği gibi olmadığı ortaya 
çıkacaktır. Söz gelişi, el-Kisâ'î (Ö.189/805)'den duyan bir 
zattan naklen el-Merzubânî'nin anlattığına göre O: "Kadı 



57-Âyet için bkz. el-Kehf Sûresi (18), 23-24. 
58-Yâkût el-Hamevî, Mu'cemu'l-udebâ {nşr.Dânı ilıyâi't-turâşi'l-

'arabî), Beyrut, ts., XIII, 177;es-Suyûtî, el-Eşbâh ve'n-nazâir, 
(nşr.'Abdu'I-âJSâlinı Mukerrem), Beyrut, 1406/1985,111, 223 vd. 

Ebû Yûsuf ile Hârûnu'r-Reşîd'in huzurunda bir araya 
geldik. Bu sırada Ebû Yûsuf nahiv nedir? diyerek onu 
küçümsemeye başladı. Nahvin üstünlüğünü ona göstermek 
için: Bir adam diğerine: " İLfSlî ÎJLİ LJÎ " dese, öbürü de 
ona: " dJL«Su JJLJ LJI " diye karşılık verse, bunlar hakkında 
ne dersin? Hangisini cezalandırırsın? dedim. Ebû Yûsuf: 
Her ikisini de cezalandırırdım, diye karşılık verince, 
Hârûnu'r-Reşîd: Hata ettin, dedi. Ebû Yûsufun Arapça 
bilgisi iyi idi. Bundan dolayı utanarak, bu nasıl olur? diye 
sordu. Hârûnu'r-Reşîd şu karşılığı verdi: "Çocuğu 
öldürmesi sebebiyle cezalandırılacak olan, izafetle ^"li uf 
" İL^^lp " diyendir. Çünkü o mâzî fiil {anlamında) dir. uf" 

" İLİ!>U JîLi diyene gelince, o cezalandırılmaz. Çünkü bu 
müstakbel {manasında) dir. Henüz daha gerçekleşmemiş
tir. Nitekim Yüce Allah: " 'ö\ h\ t-ıî  dU> "^V» J[ ^^^'^j 
4İI frLJij': Allah'ın dilemesine bağlamadıkça {inşallah 
demedikçe) hiçbir şey için "Bunu yarın yapacağım " deme 
"'"̂  buyurmuştur. Şayet tenvinli kullanış "müstakbel" 
manası ifade etmeseydi, onda " la-t : yarın" ifadesini 
kullanmak caiz olmazdı"^**. 

Bu nakil, Arapça'da mevcut ifade değişikliklerinin 
zaman değişikliklerini de ortaya koyduğunu göster
mektedir. Bu bakımdan "3 '̂ "ve " " kalıplarının bütün 
incelik ve ayrıntılarıyla birlikte zamanı gösteremeyeceği 



muhakkaktır. Zaman ancak cümle kuruluşuyla ortaya 
çıkar. Çünkü fiilin zamanı, içinde bulunduğu cümlenin 
taşıdığı ek ve ilâve bilgilere göre şekillenir. Genel olarak 
fiilin, mâzî {geçmiş zaman), hâl {şimdiici zaman) ve 
müstakbel {geieceic zaman) olarak üç çeşit olduğunu 
söylerken, "fe'ale: 'J^ " kalıbının her ne kadar çeşitli 
zamanlara delaleti varsa da, çoğu durumlarda, geçmiş 
zamanda tamamlanmış, bitirilmiş bir eyleme delalet ettiği 
bilinmektedir, "yef alu: 'y^. " kalıbının da, edatlar ve 
ilaveler yardımıyla çeşitli zamanlara delaleti olmakla 
birlikte çoğunlukla şimdiki zaman ile gelecek zaman 
arasında dolaştığını söyleyebiliriz. Nahivciler, sin ( ^ ) 
ve sevfe ( Ls^l- ) nin muzâriyi istikbâle tahsis ettiğine 
işaret etmişlerdir. Nitekim olumsuzluk edatlarından "len : 
'Ji" in muzâriyi olumsuz yapmakla birlikte istikbâle tahsis 
ettiğinden de söz etmişlerdir. Bunun zıddının da "lem: p" 
olduğunu ve bir öncekinin aksine, başına geldiği muzâriyi 
geçmişe tahsis ettiğini söylemişlerdir. Öte yandan bir çok 
zarfın cümle içindeki kullanılışına göre işaret ettikleri 
zamanı dile getirmişlerdir. Şöyle ki, "izâ: nin gelecek 
zaman zarfı olup, başına geldiği fiilin çoğunlukla 
müstakbele dönüşmüş mâzî' olduğu görüşündedirler. 
Halbuki başına geldiği fiili geçmişe tahsis eden "iz: i f den 
sonra gelen fiilin de aynı vezinde olan bir mâzî olduğu 
yine onların tesbitlerindendir. 

Bununla beraber eski nahivciler bileşik zamanlar 
üzerinde uzun uzun durmamış; aksine sözgelimi" "3̂  lü , 

j — j ûL_s"' ve "'J-^ 'jLİ"'gibi vezinlerde zaman 



S9-el-Câhız CEbû Osman 'Amr b. Balıı), el-BulıalâiTahk. fâhâel-
Hâcirî, Tab'atu mektebi'n-neşri'l-'arabi), Dınıaşk, ts. s. 51. 

60-Aynı mlf. a.g.e.,s. 207. 
61-el-Câhız, el-BuIıalâ, s. 191. 
62-Aynı mlf., a.g.e., s. 241. 

delâletlerinden daha çok fiilin ameli, i'râbı gibi meselelere 
önem vermişlerdir. Bir ifadede " kâne: 5lS'" yi görünce, 
hemen onun nâkıs olup olmadığmı araştırmaları, kendi 
ekollerine göre ismine ve haberine işaret etmeleri, mâzî ve 
muzâriye zaman bakımından değişik katkıları olan " kâne 
: 'oL-r " nin oluşturduğu bu terkipleri belki de onlara 
farkettirmemiş olabilir. 

Eski ve yeni yazarların ilgisini çekmemiş olan bu tip 
ifadeleri daha çok, değerli Arap yazarı el-Câhız 
(ö.255/869)'ın "el-BuMS' adlı eserinde görmek 
mümkündür. Örneğin:"i-—UiT jCa LiJuJi löi h^ji'y. 

Bu mezhep, onların nezdinde nesep gibi olmuştu"*'. Bu 
ifadedeki zaman ifadesi Türkçe'deki bileşik zamanlardan 
"öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi" karşılığı olabilir. 

"î^ dri '̂ 1 ^İJ" Kuşkusuz o (yanı dirhem), elinde 
olacağı zaman idi "*". Bu da "olacakdı" yorumuyla 
"gelecek zamanın hikayesi" karşılığı olabilir. 

"i^ 7-?=-̂  Vi i> ^ j ü\S"y Bu ondan, ancak son 
lokmasında oluyordu"*'. Bu ifade ise Türkçe'deki 
"şimdiki zamanın hikayesi" karşılığı sayılabilir. 

"liİTÎ â_İJ fr!>ûliı tSfjfi âî 'J: Eğer bu ağır toplar gitmiş 
olsalardı, yiyecektik"*-. Burada "öğrenilen geçmiş 



63-Aym mlf., a.g.e., s. 305. 
64-Krş. es-Samarrâ'î, e/-Fi'J zemânuh ve ebniyetulı, s. 24-26. 
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Muhammed el-İsferâyînî ve "Lubbu'l-elbâb fî 'ilmi'l-i'râb"ı, 
(Hazırlayan Rabîha Çelebi), İzmir, 1994, s. 97. 

zamanm hikayesinin şart şekli" ile "gelecek zamanın 
hikayesi" şekilleri vardır. Bu cümlede getirilen birinci 
eylem geçmişe delalet ederken, ikincisi birinciye göre 
gelecek zaman ifade etmektedir. Bu, Fransızca'da 
"Concordance de temps: Zamanların uyumu" şeklinde 
ifade edilmektedir. 

" j J U f l J i j ^ J - 'j-^y 'öjSS, t)î l ü : Bazen adamın içinin 
huzurlu olacağı da olabilir"". 

Bu gibi kullanışlar bizde, Arap dilinin bünyesinde 
bileşik zamanların olduğu düşüncesini desteklemektedir*''. 

Eski nahiv kitaplarında, "kad: l i "ın "tahkik, taklîl, 
teksîr, takrîb" gibi çeşitli delaletlerine ait bilgiler olduğu 
gibi "lâm: J" m da çeşitli manaları yanında "bu'd: uzaklık" 
manasında da kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur. Öte 
yandan cezm ve nasb edatlarından büyük çoğunluğunun 
gelecek zaman ifade ettiği*', kullanışa göre mâzînin yakın 
geçmiş - uzak geçmiş, şimdiki zaman, gelecek zaman; 
muzârinin de şimdiki, gelecek ve hatta geçmiş zaman 
ifade ettiğine sarf ve nahiv kitaplarının çeşitli yerlerinde 
yapılan açıklamalar esnasında genelde bir iki cümleyle 
veya bir işaretle yapılan açıklamalar bu konuyu işlemede 
yegane yardımcı dunımunda olmuştur, denilebilir. 





BİRİNCİ BÖLÜM 

MAZİ KAVRAMI VE İFADE ETTİĞİ ZAMAN 

Mâzî((^L_Jt) kelimesi sözlükte "göçmek, gitmek, 
boşalmak" anlamlanın taşıyan Arapça: " i l i i ^^vaL' 

kalıbının "ismü'l-fâ'ir'i olup "geçen, giden, giden zaman" 
demektir. Bu babın farklı kullanışlara göre "ilerlemek, 
nüfuz etmek, izin vermek" gibi değişik manaları da vardır. 
el-Mâzî kelimesi aynı zamanda "arslan" ve "kılıç" 
manalarına da gelmektedir**. Mâzînin eş anlamlısı 
"geçmiş" anlamında olan:"el-gâbir: ^uJı" kelimesi olduğu 
gibi, zıt anlamlısı da "gelecek" anlamındaki:"el-âtî: j^'^" 
kelimesidir. 

Terim olarak mâzî, bilindiği gibi "geçmiş zaman fiili" 
demektir. Ancak ilk nahivcilerin konuya bakışını 
sunmakta büyük yarar vardır. Nahiv ilminin kuru-
culanndan Sîbeveyh (0.180/ 796), fiilin zamanla ilgi- sine 
temas ederken: "Bir kimse 'gitti: L-̂ i ' deyince, bu ifade 
o eylemin geçmiş zamanda olduğunu gösterir"*' 
demektedir. el-Mubenid (285/698 ): "L-^i :gitti, ^ : 

66.Bkz. aynı mlf. a.g.e., XII,92; el-Cevherî, eş-Şıhâh, VI, 2492 ;ez-
Zemahşerî, Esâsü'l-belâga, s.597; İbn Manzûr, Lisânü'I-arab, 
XX, 152; ez-Zebîdî, Tâcû'l-arûs, X, 343vd.. 

67.Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 35. 



68-el-Muberrid, el-Muktazab, Beyrut, ts., I, 47. 
69-ez-Zeccâcî, el-Cumel, Paris, 1376/1957, s. 21 vd.. 
70.îbn Ya'îş, Şerhu'l-Mufaşşal, VII, 4. 
71-İbn Manzûr, Lisânû'i-arab, VII, 305; Ebu'l-Bekâ, KuHiyyât, s. 

513. 
72.Bkz.,el-Ferrâ', Me'âm'l-Kur'ân, Beymt, 1980, I, 13, 274, 297, 

386, 468, 469, 476, II, 26, 258, 276. 301vd., 386. 
73-Bkz., el-Ferrâ', a.g.e.,], 58, 60, 133. 134, 135, 261, 262, 
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geçti, dediğinde geçmişten haber verirsin"** şeklinde 
dolaylı olarak mâzînin tanımma yer vermektedir, ez-
Zeccâcî (ö.339/949)'ye göre mâzînin tanımı ise :"Mâzî, 
kendisiyle "dün : ^ * " kullanılmaya elverişli fiillerdir"*' 
şeklindedir. ez-Zemahşerî (ö. 538/1144) ise mâzîyi "Eyle
min, haber verilişi ânından önceye bitişik olduğunu 
gösteren fiildir"™ şeklinde tanımlamaktadır. Geçmiş 
zaman kavramı Arapça'da bazen müteradifi olan 
"ezdâd"dan "el-gâbir: >LÎJi" kelimesiyle" karşılandığı da 
görülmektedir. Küfe ekolüne mensup nahivcilerin geçmiş 
z?»man ifadesinde sîga {kip) için "fe'alerjii"'^ kelimesini, 
zaman ifadesi için de "mâzî"'̂  ifadesini kullandıkları 
bilinmektedir. Arap dilinde mâzî fiil, zaman bakımından 
dört durumda ele alınabilir. 

Buna göre mâzî şu zamanları ifadede kullanılabil
mektedir: Birincisi: geçmiş zaman, ikincisi: şimdiki za
man, üçüncüsü: gelecek zaman, dördüncüsü: geçmişe de 
geleceğe de ihtimali olan bir zaman. Tabiî ki mâzînin 
ifade ettiği bu zamanlar içinde karakterine en uygun ve en 
yaygın olanı, bilindiği gibi, gerçek zamanı olan geçmiş 



zaman ifadesidir. Ancak bazı edebî maksatların devreye 
girmesiyle mâzînin diğer zamanlan mecazî olarak ifade 
etmesi söz konusu olur. Bu gibi mecazların Dilimizde de 
kullanıldığı görülmektedir. Örneğin, sınavlara hazırlanan 
Mehmet hakkında bir arkadaşının :"0, bu tempoyla 
çalışmasını sürdürürse biliniz ki sınavı kazandı!" 
ifadesinde "kazandı" fiili şeklen geçmiş zaman fiili 
olmasına rağmen, anlam olarak gelecek zaman ifade 
etmektedir. Çünkü arkadaşı, Mehmed'in bu çalışmayla 
sınavı kazandığını değil, kazanacağını ifade etmektedir. 
Zira Mehmed'in çalışma temposu arkadaşına onun bu 
başarıyı kesin elde edeceği duygusunu veriyor. O da bunu 
ihtimalli olan gelecek zamanla değil, kesin ve olmuş 
bitmiş bir eylemin ifadesi olan geçmiş zamanla ortaya 
koyuyor. İşte Arapça'da da aksine bir delil veya karine 
olmadığı takdirde mâzî fiil, geçmiş zaman dışındaki 
zamanlan da mecazen ifade etmektedir. 

A- GEÇMİŞ ZAMAN 

Mâzî fiil, yukarıda geçtiği gibi, asıl olarak konuşma 
ânından önce başlamış ve bitmiş, tamamlanmış eylemleri 
ifade eder. Ancak konuşma ânından beş dakika öncesi de, 
bir yıl, bir asır öncesi de geçmiş zaman kapsamına 
girmektedir. Bu bakımdan Arapça'da geçmiş zaman, yakın 
geçmiş, uzak geçmiş olarak değerlendirildiği gibi, 
Türkçe'de de görülen geçmiş ve öğrenilen geçmiş olarak 
ele alınmaktadır. Şimdi bünlan açıklamaya çalışalım. 



74-İbn Hişâm, Mıığnı'I- Jebîb, Kaliire, ts., I, 172; es-Samarrâî, e/-
Fi'l zemânuh ve ebniyetuh, Bağdat, 1386/1966, s.29 

/- Yakın ve Uzak Geçmiş (•^»^'j S - I ^ ' ı^^^') 

Arap dilinde mâzî fiil, geçmiş zaman ifade ettiğinde, bu 
zamanm yakın geçmişe de, uzak geçmişe de ihtimali 
vardır. Bu durumda olan fiil, lafiz ve zaman olarak mâzî 
yani geçmiş zamandır. Daha doğmsu sınırsız bir geçmiş 
zamandır. Mutlak mâzî diye ifade edilebilecek bu sınırsız 
geçmişi, yakın geçmişe tahsis etmek için başına bazı 
kelimeler getirilir. Mâzî fiilin başına gelip, onu şimdiki 
zamana yaklaştırarak yakın geçmiş ifadesini kazandıran 
kelimelerden biri "kad: â-J " edatıdır'''*. Ömeğin:fr^ 
Ö^'J\1A\ : İki yolcu yola çıktı" ifadesindeki " j r ^ : çıktı" 

fiili, yakın geçmişe de, uzak geçmişe de delalet eder. Yani 
her hangi bir karine olmadıkça, bu iki yolcunun çok yakın 
bir zaman önce yola çıkmış olmaları ile bir kaç gün, ay 
veya yıl önce çıkmış olmaları arasında bir fark yoktur. Bu 
bakımdan "çıkış" eyleminin kısa bir süre önce 
gerçekleştiği ifade edilmek istendiğinde, mâzî fiilin başına 
ona kesinlik kazandıran ve onu şimdiki zamana (hâ/) 
yaklaştıran " kad: Â-î " edatı getirilir. Örne- ğin:" ^ > 
ût>L« i l : İki yolcu yola henüz {da/ıa şimdi) çıktı" şeklini 
alarak sınırsız geçmiş ifade eden mâzî, artık "yakın 
geçmiş" anlamı kazanmış olur. 

Sîbeveyh, mâzînin farklı ifade şekillerine işaret ederken 
dolaylı olarak konumuza ışık tutmaktadır. Zira o, "3** • 
yaptı" fiilinin olumsuzunun "'j^. :yapmadr' şeklinde 



75.Sîbeveyh, el-Kitâb, 111,117; kış. ez-Zeccâc {Ebû İshâk İbrahim b 
Seri), Me'âni'l-Kur'ân ve i'râbuh, Beymt, 1973, I, 486; İbn 
Ya'îş, Şerhü'l-Mufaşsal,Vm, 107; İbn Hişâm, ey-Muin/; 1, 278 
vd. 

76-Bkz.es-Seyyid Ahmed el-Hâşimî, Cevâhirû'l-belâga, Beyrut, ts., 
s. 166. 

77-İbn Hişâm, el-Muğnî, l, 173; Aynı m\{., el-/'râb'an kavâid-i'1-
i'râb, İstanbul (nşr Salah Bi/ici Kitabevi), ts., s.2$, Yûsuf Sûtesi 
(12), 91. Burada İbn Hişâm, sözü edilen görüşü naklettikten 
sonra, bu görüşün aksini savunmuştur. Gerekçesi ise, Hz. Yusuf 
'un kardeşlerine üstün kılınmasının ezelde tesbit edildiği 
şeklindedir. ez-Zemahşerî'nin A'râf sûresi(7),59 "I»-ji ûLıjİ !iîİ" 
âyetinin tefsirindeki açıklamalarını da kendisine destek olarak 
nakletmektedir. 

olduğımu; "y^ -L»: henüz yaptı'TıiHnin olumsuzunun da 
" J J ^ ' LU : henüz yapmadı" şeklinde olduğunu kaydet
mektedir''. 

Belagat kitaplannda da aynı doğrultuda bilgilerin'* yer 
alması, olumsuzundan olumlu şekline intikal suretiyle bu 
edatın sınırsız geçmişi, yakın geçmişe tahsis ettiği kesinlik 
kazanmış olmaktadır. 

İbn 'Uşfur (0.669/1271 )'un ortaya attığı ve İbn Mâlik 
(0.672/1273)'in katıldığı görüşe göre, yeminin cevabı 
olumlu ve çekimli mâzî olduğunda, bu mâzî şimdiki 
zamana (hâl) yakınsa, başına "lâm: J " ve "kad : J-i" 
birlikte gelir. Şayet uzağı ifade edecek olsaydı sadece" 
lâm:J " ile getirilirdi. Örneğin: " L ^ i i l i ı 'jJıî Ulu': 
Allah'a yemin ederiz ki, Allah seni bizden üstün tuttu"". 
Kardeşleri Hz. Yûsuf u, yaptıklarına sabredip kendilerine 
verici durumunda görünce hemen oracıkta gördükleri 



78-'Abbâs Hasan ,en-Nahvû'l-vâtî, Kahire, 1975,1, 53. 
79.Sîbeveyİj, el-Kitâb,' III, 117; ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân ve 

t'râbuh, Beyaıt, 1973, I, 486; İbn Ya'îş, ^«^u'y-Muâşşa/,VIII, 
107. 

durumu ifade etmişlerdir. Bu, gördüklerinin bir tasviri 
olduğundan şimdiki zamana yakm bir geçmiş ifadesi 
olarak...İJ^'T jsi" ifadesi burada yer almıştır, denilebilir. 

Mâzî fiili "yakın geçmiş"e tahsis eden edatlardan biri 
de olumsuzluk ifade eden "mâ: L." dır. Mâzî fiilin başına 
gelen bu olumsuzluk harfi, bir taraftan onu olumsuz 
yaparken, diğer taraftan şimdiki zamana 
yaklaştırmaktadır. Başka bir ifadeyle olumlu cümlede 
mâzînin başına gelen "kad: oi" edatının görevini olumsuz 
cümlede mâzînin başına gelen "mâ: L-." karşılamaktadır. 
Örneğin:" -*-»: Ali az önce (henüz, daha şimdi) 
yazdı." şeklindeki cümlenin olumsuz olarak ifadesi "L-
IgJt. Ali daha {henüz) yazmadı." şeklindedir.'* 

Sîbeveyh ise, mâzînin farklı ifade şekillerine temas 
ederken " •}-«* And olsun ki yaptı" ifadesinin 
olumsuzunu " J I I L.: henüz yapmadı" şeklinde bildirmiş ve 
bunun âdeta " J - Ü -JJi}: Vallahi yapmadı" şeklinde 
olduğunu ilave etmiştir™. 

Sîbeveyh'in burada çizdiği tablo diğerleriyle çelişiyor 
mu? Aslında çelişen bir durum yok. Fakat iki farklı 
kullanış söz konusudur: "J-Ü jj " 'nin olumsuzu" Iİ3" 
şeklinde, " "nin olumsuzu ise "J** .̂'''şeklindedir. 
Birincisi muzârinin olumsuzu, anlamı geçmiş zamanın 



SO-'Abbâs Hasen, en-NaIıvû'1-vâfı, VI, 614 vd. 

smırlı olumsuzluğu (cahd-ı mustağrak), ikincisi ise 
mâzînin basma olumsuzluk harfi olan "mâ" 'nm 
gelmesiyle elde edilen şimdiki zamana yakm geçmiş 
zaman, sonuç olarak iki ifade de aynı anlamdadır, 
denilebilir. 

Mâzî fiilin yakın geçmiş ifade etmesi bir de "kâde: 
" vb. gibi "yaklaşma: mukârabe" fiillerinde söz konusudur. 
Zira mukârabe fiilleri çoğunlukla mâzî sîgasıyla 
kullanılırlar. Bilindiği gibi bu fiillerin haberleri muzârî ile 
başlayan bir fiil cümlesidir. Mukârabe fiili ise, ismi için 
haberinin gerçekleşme zamanının yaklaştığını ifade eder. 
Öte yandan mukârabe fiili, haberindeki muzârîden 
etkilenerek şimdiki zamana çok yakın bir geçmiş zaman 
ifade eder, şeklinde bir görüş olduğu da kaydedil
mektedir*". 

Sınırsız geçmiş zamanı yakın geçmişe tahsis etme 
yollanndan biri de, mâzînin;" f*̂ ı bugün "," ^ : dün" , 
" UU^: sabahleyin" akşamleyin", " j İ : u î : 
az önce" vb. gibi çoğaltılması mümkün olan ifadeler ile 
birlikte kullanılmasıdır. 

Buraya kadar sınırsız geçmiş zamanı yakın geçmişe 
tahsis etme yollarını ifade etmeye çalıştık. Şimdi de bu 
sınırsız mâzîyi uzak geçmişe tahsis etme yollarını araş
tırmamız uygun olacaktır. 



81-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', Beyrut, ts. I, 113; 'Abbâs Hasan, en-
Nahviİ'l-vân, I, 548. 

82-es-Samarrâ'î, el-Fi'l zemânuh, s. 29. 

Nâkıs fiiller içinde haberi mâzî ile başlayan sadece 
"OiT" vardır. Diğerlerinin haberlerinde, K u f i l e r i n görüşleri 
aksine, mâzî gelmez"'. "OiT" nin haberinde gelen mâzî fiil 
uzak geçmiş ifade eder. Mâzîye uzak geçmiş manasını 
kazandıran "Oii'" den önce ve sonra çoğu kez bir "kad: oî" 
gelir. Züfer b. el-Harîs' in şu beyti haberinde mâzî gelen 
"OL-T" nin "kad: - l J " sız kullanılışına örnek teşkil 
etmektedir: 

(.i'jlİ. u Ş v ' J u - L k i ;u i : y l I j - l T j 

Bütün beyaz hayvanları yağlı sanmıştık geceleyin 
Deri kemik kalmış, yara bere içinde karşılaştık onlarla. 

" jlT oî" şeklinde kullanılışına bir şâirin şiirinden örnek: 

4—;ıj â^LIADJ OL-T 1-i: Namaz için elbiselerini 
sıyırmıştı... ve el-Mütenebbî'in şu beyti de aynı kullanışa 
örnek teşkil eder: 

Konuşmalanndan önce bir topluluk defnime şahit olmuştu 
Sonra onlar defnettikleri kimseden önce ölmüşlerdi. 

"Kad -.Ji " edatının "JiT "den sOnra gelerek kullanılışına 

örnek: fi-̂ f [/',y '-̂  -^'j ^J^^ '^^j 
O, buluttan sulanmak istemişti. Fakat bulutun 
Yanlarında ona yağmursuz bir bulut gözüktü**-. 



83-Bkz. Muharrem Ergin, Türk D/l Bilgisi, s. 322; Haydar Ediskun. 
Yeni Türk Dilbilgisi s. 196 

«4-Bkz. İbn Hişâm, el-Muğnî, I. 173; Aynı nılf. el-İ'râb 'an 
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X5-el-En'âm Süresi (6), 6. 

Burada " illJ-br : sanmıştık" , " oiT oî: sıyırmıştı" 
, " ^ A L İ o l T Ji : şahit olmuştu", "^'-^^ ûiT : sulanmak 
istemişti" şeklinde görülen tarz, geçmiş zamanın yakm 
geçmiş olmadığını, aksine uzak geçmiş olduğunu ifade 
etmektedir. Çünkü olmuş ve geçmiş bir eylemden söz 
edilmektedir. Bu şekil Türkçe'mizde "öğrenilen geçmiş 
zamanın {miş'li geçmiş zaman) hikayesi" adıyla 
anılmaktadır*^. 

Sınırsız geçmişi uzak geçmişe tahsis eden yollardan biri 
de, İbn 'Uşfûr'un ifade ettiği gibi mâzînin sadece "lâm: J" 
ile kullanılmasıdır. Örneğin : 

Sevgiii için âşık yeminiyle Allah'a yemin etmiştim de Onlar 
Kulakian üzerine yatmışlardı; ne bir söz,ne bir saldın vardı̂ '̂  

Bunlardan başka mâzî, uzak geçmişe âit ifadelerle ( 0 / 
J_j J—r i O birlikte kullanıldığında yine sınırsız 

olmaktan çıkıp uzak geçmişe tahsis 

edilmiş olur. Örneğin : j-> (»-^ ^ ^-T ıjy '^J 
. . . ^ j ^ ı ^ ^ b C : Onlardan önce nice nesilleri yok 
ettiğimizi görmediler mi? Onları yer yiızüne... 
yerleştirmiştik.*' ve t ^ O .Joi ^ ' j L ^ I i f âlî} 
. . ı ^ L ^ U j o L - Û L , 4 i - - j : Andolsun ki, sizden önce nice 



86-Yûnus Sûresi (10), 13. 
87-Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, s., 458. 
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nesilleri, peygamberleri onlara belgeler getirmişken, 
haksızlık ederek inanmadıkları zaman yok etmiştik... 

Türkçe'de ise yakın geçmiş, uzak geçmiş kavramlarının 
kesinlikle kavram değerini söylemek güçtür. Çünkü 
geçmişin bu ayrıntısı ancak anlama uygun zarflarda 
ifadesini bulur. "Daha şimdi geldi. Daha şimdi gelmiş. 
Yıllar önce gitti. Yıllar önce gitmiş" gibi. Yoksa bunlar 
dışında bir şekil olarak sınırlı yakın geçmiş ve sınırsız 
uzak geçmiş ifadelerine rastlayamıyoruz. Tahsin 
Banguoğlu'nun da dediği gibi "Türkçe'de sınırlı geçmiş 
{passe defini) ve sınırsız geçmiş {passe indefînî) 
ayırdetmeyiz"*'. Ancak gün geçtikçe gelişmeler kaydeden 
Türk gramerinde geçmiş zamanın, yakın geçmiş, uzak 
geçmiş {sınırlı geçmiş, sınırsız geçmiş) ifadelerine de yer 
verileceğine ümidimiz tamdır. 

Fransızcada ise, kısa bir zaman önce yapılmş bir işi 
belirtmek için "yakın geçmiş: passe recent" şekli vardır. 
Bu zaman, "venir" fiilinin (verbe) şimdiki zamanı 
{preseni) + de + masdar {infinitif) şeklinde ifade edilir. 
Yani yakın geçmiş fransızca fiil çekimlerinde yer 
almaktadır. Örneğin: "Ahmet vient d'aller: Ahmet şimdi 
gitti"**. Farsça'da da "mâzî-i naklî" {karîb) ve "mâzî-i 



be'îd" şekilleri bulunmaktadır. Örneğin: " «ij j -» -
c—-•: Hasan okula gitmiştir" {yani şu anda oradadu) 
cümlesi yakm geçmişi; j — » c(̂ A*T y*^ 
" . j ^ : Sen geldiğinde. Hasan okula gitmişti" cümlesi de 
uzak geçmişi, daha doğrusu "öğrenilen geçmişin 
hikayesi"ni göstermektedir*'. 

II- Görülen ve Öğrenilen Geçmiş 
(di'U ve miş'li geçmiş) 

"Konuşma ânmdan önceki bir zaman içinde başlayıp 
biten'" ya da konuşma zamanına kadar devam eden eylemi 
bildiren fiildir" şekilde de tanımı yapılabilen mâzî fiil, 
Türkçemizdeki "görülen" ve "öğrenilen" geçmiş zaman-
lann karşılığı olarak kullanılmaktadır. Türkçe'de "görülen 
geçmiş zaman", kök fiile, "-di" eki getirmekle ; "gel-" den 
"geldi"; "öğrenilen geçmiş zaman" ise, "miş" eki 
getirilerek, "gel-" den "gelmiş" şeklinde tekil üçüncü şahıs 
elde edilir. Arapça'da ise her iki şekil için de "*l*" fiili 
kullanılır. Bu fiili, cümlenin içindeki yeri (siyak sibak) 
veya bir karineyle "geldi" veya "gelmiş" şeklinde Türk
çe'ye aktarmak mümkün olmaktadır. Ayrıca öğrenilen 
geçmiş zamanın ifadesi için bazı fiiller, kelime ve 
harfierden yararlanılmaktadır.'* Bilindiği gibi, Türkçe'de 

89-Pervîz Nâtil Hânleri, Dûstûr-i Zebân-i Fârsî, Tahran, 1366, s.33. 
90-Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 15; \hnm\ewty)\, Kitâbu İ'râbi sfilâsîne 

sûreh mine'I-Kur'âni'l-Kerîm, Kİhire, 1941/1360, s.4. 
91-Ahmed Cevdet, "Bir İfSd^: {Mahmûd Es'ad İbn Emin Seydî 

Şehıfnin, Usûl-i Hadîsine yazdığı takriz, İstanbul 1316) s.5. 



92-A.Dilâçar, "Gramer", (Belleten 1971), s. , 107. 

"görülen geçmiş zaman", Iconuşanm gözü önünde veya 
bilgisi dahilinde cereyan eden fiilleri anlatmada kullandığı 
zamandır. "Öğrenilen geçmiş zaman" ise, şâhid olmadığı, 
sonradan duyduğu ya da öğrendiği hadiseleri anlatırken 
kullandığı zamandır. 

Arapça'da mâzî fiilin başına getirilen tahkik ve 
pekiştirme edatı "kad: â-»", fiile pekiştirilmiş ve ihtimalli 
olmayan bir zaman anlamı kazandırır. Böyle bir mâzîyi 
Türkçe'ye çevirirken "görülen geçmiş zaman" şekli tercih 
edilir. Ancak " " ile kazandığı kesinliği ve te'kidi 
Türkçe'de son heceye vurgu ile göstermek lazımdır. 
Mesela, "L-»i : gitti ya da gitmiş" anlamlarına müsait 
olduğu halde "^-^^ " sadece görülen geçmiş zamanla 
karşılanır ve son hecede "gitti" şeklinde vurgu yapılır. Ne 
var ki, son heceye yapılacak bu vurgunun yazıda 
belirtilmesinin güçlüğünden ve belki de vurguyu takip 
etme zorluğundan, "görülen geçmiş zaman"daki bir fiil, 
Türkçe'ye "öğrenilen geçmiş zaman"ın pekiştirilmiş 
şekliyle aktarılır. Nitekim Türk dili grameri üzerindeki 
son çalışmalarda "gitti" şeklinin "bildiri" (/nd/cati/) 
kipinden, "gitmiştir" şeklinin ise kesinlik (catcgongue) 
kipinden olduğunu görmekteyiz. Öte yandan yine orada, 
"miş'li geçmiş zaman"a her yerde belirsiz geçmiş 
denemiyeceği, fransızca "passe indefıni"sinin eşdeğeri 
sayılamıyacağı kaydedilmektedir. Aynı çalışmada şu 
açıklamalara da yer verilmiştir: "Çok eski zamanlarda 



93.A.Dilâçar, "Gramer", (Belleten 1971) s.,112-114. 

bizde "miş'li geçmiş" Fransızlarda da "passe indefıni" 
gerçekten belirsiz geçmiş" idiler. Fakat bu gün bu değer 
İngilizlerde hala yaşamakta olduğu halde Fransızca'da ve 
Türkçe'de yitirilmiştir. Fransa Maarifi I. Dünya Harbinden 
sonra "belirsiz geçmiş"i anlamdan ayırıp şekle bağlayıp 
"passe compose"ye, belirli geçmiş'i de "passe simple"e 
çevirmiştir. Bizde ise, bazı kullanışlarda "- miş" eki 
değerini korumakta, bazılarında da eski değerinden 
kaymış bulunmaktadır. Örneğin, "Babam gelmiştir"in 
anlamı İngilizce'de, Almanca'da olduğu gibi geçmişi 
düşünmeden "gelme", "erişme" zamanını da hatıra 
getirmeden, "babam şimdi buradadır", şeklindedir. Fakat " 
bu doktor, öğrenci olarak haziran 1960'da Amerika' ya 
gitmiş, beş yıl ünüversitede okumuş, 1965 sonbaharında 
dönmüş, 1 Ocak 1966'da da bu hastaneye alınmıştır" 
cümlesindeki "mişler"e artık "belirsiz geçmiş" denemez. 
Çünkü herşey belli; yıl, ay, gün vs. diyerek diğer bazı 
batı dilleriyle de karşılaştırmasını yapmış ve Türkçe'de 
"miş'li geçmiş"in çok eskilerden farklı olarak, her zaman 
belirsizlik, şüphe ifade etmediğini, aksine bazı durumlarda 
"belirli bir zaman ve kesinlik ifade ettiğini, verilen 
örneklerle de göstermiştir. 

Türk dilini inceliyenlerden Haydar Ediskun da "miş'li 
geçmiş"le ilgili verdiği bilgiler yanında : "-dir koşacının 
"miş'li geçmiş zaman"ın birinci, ikinci, üçüncü tekil veya 
çoğul şahıslarına ulanınca, bir kesinlik ya da kuvvetli 



94.Yeni Türk Dilbilgisi, İstanbul 1963, s.,341, krş. s.l77. 
9S-Mehmet Zihnî, el-Muktazab, İstanbul, (Marifet Yayınlan) 1981, 

S.339. 
96 -eş-Şems Sûresi(9), 9,10. 
97.ez-Zevzenî, Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb', Beyrut, ts., s. 13; krş., 

Şerafettin Yaltkaya, Yedi Askı, İstanbul, 1985, s., 21. 

ihtimal anlamlarını ifade ettiğini söylemektedir''». Nitekim 
Mehmet Zihnî de Arapça'da bu durumu," kad: aJ " 
kelimesi, "mâzî'i naklî" muaddâsı ifade eder ki "c^u aî 
ıjuk L. ö"^ "denir ise, "Falanca ölmüş yâ hû" demek olur** 
şeklinde ifade etmektedir. 

Bu açıklamalar ışığında, bir te'kid ve tahkik edatı olan 
"kad: JL» "dan sonra gelen mâzî fiilin "miş'li geçmiş"in 
pekiştirilmiş şekliyle Türkçe'ye çevrilmesi söz konusu 
olduğu görülmektedir. Örneğin:" L̂ LJi âî} liiTj ^ âî 

Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini 
fenalıklara gömen kimse ise ziyana uğramıştır."'* 
âyetinde, "saadete ermiştir", "ziyana uğramıştır" ifadeleri
nin şüpheden uzak kesinlik ifade ettikleri ortadadır. Çünkü 
Yüce Allah'ın, şüphe edebileceklerin şüphesini gidermek 
için haber verdiği kesin gerçekleri "kad: " ile pekiştir
diği görülmektedir. Nitekim Câhiliye Dönemi şâirlerinden 
İmru'u'l-Kays da: 

Ben senin gibi nice kız, gebe ve emzikliye geceleri gitmiş ve bir 
Yaşındaki nazar boncuklu emzikli çocuklarından alıkoymuşumdur.''' 



98-Beydebâ el-Feylesûfiı'l-Hindî (Arapçaya çev. Belîğu'l-Arab 
Abdullah b. Mukaffa'; tahk Mustafa Lütfîel-Menfiilûtı), Kelile 
veDimae, Beyrut, 1966, s., 183; krş..Hayreddin Karaman - Bekir 
Topaloğlu, Kelile ve Dimne (Tercüme ve Metin), İstanbul, 1978, 
I, 227. 

99-Beydabâ, a.g.e., s.,371; krş., Hayreddin Karaman - Bekir 
Topaloğlu, Kelile ve Dimne(Tercüme ve Metin), İstanbul. 1980, 
II, 255. 

lOO-Beydabâ, a.g.e., s.210; krş., H. Karaman - B.Topaloğlu, 
a.g.e.,II,25. 

diyerek yaptıklanndan övünmekte ve bir kuşkuya mahal 
bı'rakmıyacak şekilde sözünü "kad: Ji " ile pekiştirmekte
dir. Arap edebiyatmdan bir kaç örnekle konumuza açıklık 
getirmeğe çalışalım. Örneğin: j ıj'j^ jlij v*'^' 
.^i 'fj^ y U i 'fi SıJ ^ :*Ğ,Vt cJii: Burada karga ile 
çakal itiraz ederler ve derler ki: - Doktorlar, "kendini öl
dürmek isteyen kurt eti yesin " demiştir"'*, J Û / Jı Jİ Ĵ i 
<JU o S j ; / j ^ . i^Li; Sı j ^ ^ t ^ Lij^-

»i ijLsrfj »̂ lTT : Çünkü, kendisine uymayan, yaptığı 
işler cinsinden olmayan, daha önce de baba ve dedelerinin 
kendisini ona göre yetiştirmedikleri bir şeyi zoraki 
yapmak isteyen câhil sayılır, denilmiştir"". J»*i\'fi'jij 
• ü-^T*-^ r^*^ r ^ : Şöyle 
denilmiştir:"Kim bir ölüye âit hususlarda bildiğini gizlerse 
kıyamet gününde kendisine ateşten bir gem vurulur" 

Bütün bu örneklerde görülen kullanışlar ve onların 
çevirileri, Türkçe'deki "miş'li geçmiş"in pekiştirilmiş 
şeklinin Arapça'da mâzînin başına "kad: oî" getirmekle 
olduğunu göstermektedir. 



lOi-es-Samarrâî, el-Fi'l zamânuh, s.28; krş., A.Dilâçar, "Gramer" 
{Belleten 197I\s.\\\. 

102-es-Samarrâî, el-Fi'I zamânuh, s.28. 
103-el-Bakara Sûresi (2), 40,47. 

Arapça'da mâzî fiil,"di'li geçmiş" ve "miş'li geçmiş" 
ifadeleriyle çeşitli durumlarda da kullanılmaktadır. Şimdi 
bunlan incelemeğe çalışalım. 

a- Görülen Geçmiş Zaman {-di'ligeçmiş zamati) 

1-Saltık Zamansızlık 
Mâzî fiil bazen saltık zamansızlık {aoriste absolu)ifade 

eder'oı. Örneğin: " o î > f : Güneş doğdu", " L5> : 
^ t : Nehir aktı" örneklerinde olduğu gibi. 

2-Geçmişten Devamlılık 

Geçmişte meydana gelip halâ devam eden eylemleri 
ifadede kuUanılırio^. Ömeğm:"'^^ L l i î J\ 'J^^ : 
Size verdiğim {vermekte olduğum) nimetlerimi hatır-
layın"'°3. Buradaki "L. •«n"fıili, sadece geçmişte vermeyi 
değil, bu vermenin halâ devam ettiğini bildir- mektedir. 
Çünkü Yüce Allah'ın "verme eylemi" bitmemiş, 
sürmektedir. 

3- Mâzînin "lemmâ: " edatıyla kullanılması 

"-dığında", "-dığı zaman" manalanna gelen bu edat, 
geçmiş zaman zarfı olup, aynı zamanda da şart edatıdır. 
Bundan sonra iki mâzî fiil gelir; şart fiili diye adlandınlan 
birinci fiil bittikten sonra, cevap fiili olan ikincisinin 



104-İbn Kuteybe (Ebû MuhammedAbdu/hh b. Müslim ed-Dîneverî), 
•Uyûttû'l-abbâr, Kahire, 1928/1346, 11,128; krş,es-Samarrâî, 
a.g.e.,s.,28. 

105-Beydabâ, a.g.e., s. 212; krş., Hayreddin Karaman - Bekir 
Topaloğlu, Kelile ve Dimne (Tercüme ve Metin). II, 25. 

106-Sîbeveyh, el-Kitâb, \\l,60\1hnfins(Ebu'l-Ifasan Ahmed), es-
Şâbibî, Kahire, ts. s., 196; es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', 1,204; 
•Abbâs Hasan, en-Nahvû'l-vâff, ' II, 275. "iz:i!" çoğu 
kuUanıhşmda geçmiş zaman zarfı olmakla beraber, bazan karine 
bulunduûunda gelecek zaman ;çin kullanıldığı da olur. 
Örneğin:i>i Qi Ui' tJİLİÎ JUI ^ IjJij İl tsyji'j : Onların, ateşin 
kenarına getirilip durdurulduklarında, keşke dünyaya tekrar 
döndürülseydik ... dediklerini bir görsen. el-En'âm Sûresi(6), 27. 
Bazıları da " il " ile " li !" n i n aynı olduklarını söylerler. iS'y jfj 

başlayıp bittiğini ifade eder. Örneğin:" ji^lî ^! X.j ^ 

Zeyd b. Sabit kabrine indirildiği zaman, İbnu Abbâs: 
"Kim ilmin gidişini görmek isterse, işte ilmin gidişi 
böyledir" dedi"»»*. Burada : indirildi" fiili, "Jü : dedi" 
fiilinden öncedir. Ne var ki, her iki fiil de, geçmişte 
cereyan etmiş olup, aralannda bir öncelik sonrahk farkı 
vardır. Bir başka örnek: AÎ̂ Ô U ^ ijliJi JU- illi 
...L_A«.ıjij LÂ IS : Tabib gelince, kadıncağıza ağrısını ve 
hissettiği şeyleri sormuş, o da anlatmış; bunun üzerine 
tabib, kadının hastalığını ve ilacını tesbit etmiştir"^"*... Bu 
cümlede de önce tabibin geldiği, sonra da sorduğu 
anlaşılmaktadır. 

4-"îz :İı " Edatıyla Kullanılışı 

Bu edat geçmiş zaman zarfı olarak kullanıldığında'"* 
başına geldiği mâzî fiile muzâf olur ve onun manasını 



. . . O j i ^ I j i il : Onları korktuklan zaman bir görsen. Artık 
kurtuluş yoktur. Sebe Sûresi(34), 51 âyetinde olduğu gibi. Bkz., 
et-Taberî(A/uAain/M«/ b. Cerii), Câmi'u'l-beyân, Mısır, ̂  1954, 
XXII, 72: Biirada birinci âyette "Jl " den sonra gelen " I j â j " ile 
" "fiilleri lafzan geçmiş zaman, manen gelecek zamandırlar. 
Bu eylemler henüz gerçekleşmemiş olsa da ileride olacağı 
Allah'm ezelî ilmiyle sabittir. Sonuçlarını bilmedikleri olaylarda 
bi,le araplar bu tarz ifadeleri kullanmışlardır: _ 
*JUty;* JJJS' /jir i^jLi - uLf3 ^ it fial':Öncülerimiz bize 
kalabalıklığından ağır seyreden, kişnemesi, gürültüsü çok olan 
büyük bir ordu sana gelince, pişman olacaksın. Burada da "il" in 
gelecek zaman için olduğu görülmektedir. Beyit için bkz., İbn 
Fâris, eş-Şâhibî, s , 196; a.mlf, Mekâyisû'l-iûğa,\, 411; ez-
Zemahşerî, Esâsu'l-belâğa, I, 117. 

107-et-Tevbe Sûresi(9), 40. 

108-Tahsin Banguoğlu, , Türkçenin Grameri, s.,460; krş., Muharrem 
Ergin, Türk Dil Bilgisi, s., 300. 

geçmişe tahsis eder. Örneğin: Zr'jJ ji iUi jüü »/J^ VI 
I ^ J ü ) :Eğer siz ona yardım etmezseniz, inanmayanlar 
onu Mekke'den çıkardığı zaman, Allah ona yardım 
etmişti»»'. 

b- öğrenilen Geçmiş Zaman (aüş'hgeçmiş zaman) 

Bilindiği gibi, öğrenilen geçmiş zaman, bir başka 
ifadesiyle dolayh geçmiş zaman: "kişinin başkasından 
duyduğu, sonradan gördüğü veya farkında olmadan 
işlediği bir kılışın ifadesi"'*** olarak tanımlanabilir. 
Türkçe'de bunun özel şekli olduğu halde Arapça'da özel 
bir şekli yoktur. Ancak mâzînin bu zamanı ifade etmesi, 
genel olarak sözün gelişinden (siyak - sibak), bazen de 
mâzînin başına getirilen kelimelerle anlaşılmaktadır. 



Bir bedevî Halife Me'mûn'a gelmiş de,"Ey 
mü'minlerin emîri sizin hakkmızda bir şiir söyledim" 
demiş"»*» ^ ve "Jl İUi İJLpı ^ U ü 
. Jj-^ı^fjol y'LiJı f̂ÇÎ i;;::, o.̂  oir caî.^Jjl;: Hükümdar 
bunlan işitince Kabariyon'un huzurunda tekrar yere 
kapanmış ve sarayına dönmüş. Yedi gün geçince elçilerin 
gelmeleri hakkında müjdeler gelmiş""". 

2-M3zî İçeren Cümleye Abdaki FiiUaden Birinin Bitişmesi 

* (^"y) ile Kullanılışı 

Jüa*: Karga: "Naklederler ki, fillerin bulunduğu 
topraklardan biri ardarda kuraklığa maruz kalmış, sararmış 
solmuş, suyu azalmış, pınarları çekilmiş, bitkisi kurumuş, 
ağaçlan kurumuş. Bu sebeple fillere şiddetli bir susuzluk 
isabet etmiş" dedi'". 

I09.ibrahim Cûdî, et-Terâifve'z-zarâif, İnhzon, 1331, s. 40. 
no-Beydebâ, Kelile ve Z?v/nne, s., 357 ; krş., Hayreddin Karaman-

Bekir Topaloğlu, Kelile ve Dimne (Tercüme ve Metin), 11,235. 
ni-Beydebâ, Kelile, s., 262 vd.; krş., Hayreddin Karaman - Bekir 

Topaloğlu, Kelile ve Dimne (Tercüme ve Metin), II, 96. 

Mâzî şu durumlarda öğrenilen geçmiş zaman ifade 

eder: 

1-Hikaye ve Masal Anlatımmda 

^ Örneğin: " i U . c J î j ^ ^ j î ı > t L. rjLJi ^o^Üı Jı '^ly^î 



-48-
* ( t ^ ) ile Kullanılışı 

. U l â i j oy ' f !AÎJO 3:4 î̂:" Ebu'l-Fevâris b. İsrâîl 
ed-Dimeşlfî anlatmış ve "Bir gün ben Sultan Şalahaddin 
Yûsuf b. Eyyûb' un yanında iken Medine'nin sahibinin 
elçisi -ki, salât ve selâmın en efdali o şehrin sahibine 
olsun- beraberinde azık ve bir takım hediyeler olduğu 
halde geldi" demiş""2. 

j_j jj..^ OJ-IPJ iJjUİ ^ 'b\jj* Ji jlUİl l i . 5f [J^ 
* ^ ^ 

".^j-^ (JL-J : Abdülmelik b. Mervân Halife Mu'âviye'nin 
huzuruna, yanında Amr b. el-Aş varken girmiş, selam 
verip oturmuş" .̂ 

* ile Kullanılışı: 

d i I j j ^ iJuU- oL-i 4_j jUii lib» L»Ca2L.I \L\jf-\ 5 î |_s^' 
. L J ^ i j dû-ij L^'j " >İJi OlT: Bir bedevi Hâtem Tâî'ye 
misafir olmuş. Hâtem ona ikramda bulunmamış. O da 
geceyi aç ve üşüyerek geçirmiş ve seher vakti olunca 
bineğine binip gitmiş" 

* yî ile Kullanıhşı 

"fiİJi 4JJL«İ j \ j 'öÇi^ bt 51 jiJı JIÎ«Jı t) J j x i İbnü 
Abdi Rabbihi'nin el-'l^dü'l-ferîd adlı eserindeki nakline 

n 2 - İ b r a h i m Cûdî, et-Tarâif, s. 17. 
113-İbrahim Cûdî, et-Tarâif, 5. 
U 4 - l b r a h i m Cûdî, et-Tarâif^ s., 15. 



115-İbrahim Cûdî, et-Tarâif,%. 30. 
116-İbnKuteybe, •ljyûnu%ahliâr,\\ 5. 
in-Ahmedel-Hâşimî, Cevâlıiru'l-edeb,\, 133. 
H8-İbA Kuteybe, a.g.e., I, 314. 

göre ; Ebû Süfyân Mu'âviye'yi Şam bölgesinde ziyaret 
etmiş"ii5. 

* ^ ile Kullanılışı 

ot t L - i ^ w-îi 3 > Ci^î 5î 

^ . i İİLÎ 5t iiljiî Ui _ Li '^^jj 'cJtrf : Ĵ lŷ Vl JUi % 
:Bedevî'nin biri, bir kurt yavrusunu büyüyünceye kadar 
yetiştirmiş ; onun köpeğin yerini tutacağını ve hayvanlan 
korumada daha güçlü olacağını zannetmiş. Ama kurt 
yavrusu bir koyuna saldırarak onu öldürmüş ve bir kısmını 
da yemiş . Bunun üzerine bedevî şu beyti söylemiş: 

Aramızda yetiştiğin halde koyuncuğumu yedin 
Babanın kurt olduğunu sen nereden bildin 

^Uait oJLsJl dLjî İLİ~y j o_)lİl'j^Jo villî Joji b ^ 1 j 
.. j^ i j l i j " ̂ Uiy.{Halife Mu'âviye, oğlu Yezîd'e 
yazdığı bir mektupta): Yezîd! şunu iyi bilki, sen 
ölümlüsün ve hayatın esirisin; eğlence ve çalgı yerleri ve 
meclisleri edinmişsin..."'»' 

"... ^Sj'jj i) 'j^ (̂-A î ''^'j : Zahitlerden biri bir 
kayıkta... rastlamış...""* 



-50-
* * ĵ3 Jj) ile Kullanılışı: 
: J U .ı.*ı ^ ^ U ) l ^ i < X jjl ^ jUjt oilj 4 ^ tSjj 

-u-i L. İbl »LiT ^ U i İli -îi l i J U LJU 

" <j;J!>U J»ı ̂ .J-̂ î * î > ^ • Şu'be'nin Vâljıd b. Muhammed'den 
onun da ibn Ebî Müleyke'den rivayetine göre el-Kâsım b. 
Muhammed şöyle demiş: Âişe (R.A): " İnsanların 
kızmasına rağmen kim Allah'ı hoşnut ederse, onunla 
insanlar arasında Allah ona yeter. Kim de Allah'ın 
gazaplanmasma rağmen insanları hoşnut ederse, Allah onu 
insanlara havale eder. Kim iç dünyasını düzeltirse, Allah 
da onun dış görünüşünü düzeltir" demiştir" 

LfrS iLi_pi '^j^ â : Jli *jt ^ ^jjj 
... ^ \ I^Jii^ı 'JİSi : JUi el-Hasen'in anlattığına göre; Kays 
b. Âsim, ölümü yaklaşınca oğuUannı çağırmış ve onlara: 
"Benden dinleyecekleriniz, kulaklarınıza küpe olsun..." 
demiş"»2o. 

"...^UIJ ^ j ;LJUJI ^ 'D;:Üı 5î : Halife Me'mûn 
bilginleri toplamış ve halkla görüşmek için oturmuş..."'2i 

H9-el-MubeiTİd, el-Kâmil, {nşr. Dâru'l-fikı), I, 164. 
120-el-Câhız {Ebû Oşmân 'Amr b.Bahr), el-Beyân ve't-tebyîn, 

Mısır, 1975/1395, II, 79 \âi.\ Q\-K&yx\vm\ {Ebû İshâk İbrahim b. 
Ali el-Huşri), Zebru'l-âdâb ve semeru'l-elbâb, Beyrut, 1972 ,111, 
843. 

121-İbrahim Cûdî, et-Tarâif, s. 86. 



'^-^i .lUi 5t İJL^ 7 " f!5LS; ş .̂oiı Jj.î: Hâlid b. 
Şafvân, bir iş hakkında konuşmuş, şehir halkından bir 
adam ona kendisinden beklemediği bir konuşmayla cevap 
vermiş"'23. 

' u-*-^' cA^*^ i S j ^ ' üiv»vJi ö f '^y A J J l J -» j Jfh 

. . > j > ib iLJî iir 5i3 c ü o i j . ; : i U ı ; : hz . 

Ebû Bekir'e Bahreyn'den bir miktar mal gelmiş, onu 
dağıtmada insanlar arasında eşit davranmış; bunun üzerine 
"Ensâr" öfkelenmiş ve "Bizi tercih e t ! " demişler. Bunun 
üzerine Ebû Bekir: "Doğru söylediniz. Ancak eğer sizi 
tercih etmemi isterseniz, yaptığınız dünya için olmuş olur. 
Yok eğer sabrederseniz işte bu. Yüce Allah için olur" diye 
cevap vermiştir" »24. 

122-el-Muberrid, a.g.e.,I, 167. 
123-el-Câhız, el-Beyân, I, 173. Başka örnekler için bkz. İbnü'Abdi 

Rabbih,* el-'Hçdu'l-ferîd, VII,249; el-Muberrid, el-KâmiI, III, 
288. 

124-el-Kayravânî, Zehru'l-âdâh, I, 70. 

* ıSjJ. İle Kullanılışı 

Hârice'nin oğlu Esma: "Başına gelen bir musibetten dolayı 
kimseye gülmeyeceğim, hiç bir isteyiciyi de geri 
çevirmeyeceğim" demiş"i22 

* / i ( J İ ) ile Kullanılışı 



125-el-Câhız, el-Beyân, I, 84 v d . . 
126-el-Câhız, a.g.e.,II, 229; krş . , İbn Kuteybe, 'Uyûnu'l-ebbâr, l l , 27. 
127-el-Câhız, a .g .e . , III, 177. 

D j ^ L i î :JU ? (JÜI i l i İ Ü 1̂ ̂ tJi-J : JU p J l 
. D j j - : - i b r a h i m b. es-Sindî'nin Alî b. Şâlih el-
pâcib'den bana haber verdiğine göre, el-'Abbâs b. 
Muhammed demiştir ki: '"Abdullah b. 'Abbâs'a, bu iHm 
sana nereden? diye sormuşlar; o da: "keskin bir zekâ ve 
çok soran bir dilden" diye cevap vermiştir" '^s. 

• dJİ>- ile Kullanılışı 

: Ebu'l-Mencûf un ifadesine göre Ebû Hayye: "Önüme bir 
ceylan çıktı, ona attım. Okumdan meyledip kaçtı. Vallahi! 
ok ondan saptı. Daha sonra yine oku şaşırtmak için 
meyletti ve ok onu taşlı bir yere çarptı" demiş"i26. 

Bir başka örnek:"Jü AJIİJUÎ ; ,7?^^' 'J>. cJ'^ 

j—ijj -L_jLi ^^JÇ.\ S/l: Bekir b. el-Mu'temir'in bazı 
arkadaşlanndan naklen bana anlattığına göre Ebû Osman 
en-Nehdî: "Üzerimden yüz otuz yıl geçti. Kendimden olan 
her şeyi hep inkar ettim. Ancak umudum bunun dışında; 
çünkü o, durmadan artıyor" demiş"'2'. 



128-İbnü'n-Nedîm, el-Fibrist, Beyrut {nşr. Dâru'l-ma'rife), 
1978/1397, s. 473. 

l29.İbn 'Abdi Rabbihi, el-'İkdu'l-ferîd, II, 88; VIII, 83. 
i30.Aynı mlf., a.g.e., VII, 27; Aynca başka bir örnek için bkz. 

Beydabâ, Kelile, s. 88. 

Muhammed b. Hâlid b. Bermek dışındaki Bermekîler, 
bütünüyle zındıkmış"'^». 

Bir başka örnek: "ilC* t r i ' ls-î ' j ^ ' -u-'j^ lt"* -̂ D^J 

Ebû Nüvâs'a denildiğine göre, Ebû Ubeyde ile el-
EsmeTnin arasını bulmak için onlara haber göndermişler. 
Ebû Nüvâs da: " Ebû tJbeyde'ye gelince, onu 
seyahatinden alıkoyarlarsa, onlara öncekilerin masallannı 
okur. el-Esma'î ise, ötüşüyle onları coşturacak kafeste bir 
bülbüldür" demiş"'29 

* Dli' ile Kullanılışı 

: ^ u . -y. h\ J\ ^ı>S;i y), ı i i i^ > ^ Jl: ju/j 
. . ^ tiJ " 3 - ^ ' î-iiJ^i: Anlatıldığına göre şâir, vali 
{şâbibu'l-medîne) yanlanna gelinceye kadar eşraftan bir 
adamın meclisinde bulunmuş, kendisine şarkı söyle 
denmiş o da şarkı söylemiş"»^''. 

Bir başka örnek: î^'il fl5fi /y. Ğ c-i-> ^̂ 1 
... c-^- -ü-lu-y f>4 ^J- '^^'j Annesi, bir kavmin 



131-ibnû'n-Nedîm, el-Fihrist, s., 480. 
132-İbn 'Abdi Rabbih, el-'İkdu'l-ferîd, IV,99. 
i33.Beydabâ, Kelîle, s., 192; krş. Hayreddin Karaman- Bekir 

Topaloğlu, KelHe ve Dimne {Tercüme ve Metin), I, 240. 
134-Beydabâ, a.g.e.,s., 364. 

sığırlannı otlatırken Bâbek'i aramak üzere çıkmış ve onu 
bir ağacın altında bulmuş..."'3i. 

• ile Kullanılışı 

-Jî Li;!? i^^'i y ji^j c 5\2ıî ûkkt bj^ hiy. 
ıjifr^ Hz. Ali ile Mu'âviye ihtilaf edip kavgalaşmışlar. 

Onlardan her birine göre; diğeri şahsına ve taraftarlarına 
karşı haddi aşmış" 

Bir başka örnek: "... Lii;^! j j l l ı 5Î L-iJı ^ ^ l J . . . 
:Hilekann iddiasına göre, onları (ahmlan) budala 
almış"i33. 

ile Kullanılışı 

Jf tr^J ly^^ 0-^^ ^^V* 
. ^ ^ L I J ^ ( j J ü »jLİJi ^ y : Yine işittim ki, adamın biri 

başında bir torba mercimekle dağa tırmanmış, derken 
dinlenmek için onu yere koymuş"'^'*. 

3-Mâzîden önce Aşağıdaki Kelimeler Geldiğinde 

( a j . i i - u ; j . i ( r . > ) . c J . j ) ) 



135-el-A'râf Sûresi (7), 53. 
l36-el-A'râfSûresi{7), 74. 
I37.el-Bakara(2), 20. Bu konu için bkz., Hasan Akdağ, Arap Dilinde 

Edatlar, Konya, ts., s. 14. 

Başına" Û-» " edatı gelen mâzî fiil, bazen öğrenilen 
geçmiş zaman ifade eder. ö r n e ğ i n : ' ^ î r r ^ ' - ^ 

3 r - ^ - ' ^ 'A^ '• Doğrusu kendilerini mahvetmişlerdir. 
Uydurdukları şeyler onlan koyup kaçmıştır'''^^. 

* i» ile Kullanılışı 

Bir geçmiş zaman zarfi olan bu edat, kendisinden önce 
gelen " j.Tjt: Hatırla! " emir fiilinin mefûliin bihi olarak 
kullanıldığında kendisini takip eden mâzî fiil, "öğrenilen 
geçmiş zamanın hikayesi" anlamını taşır, örneğin:" 'j/'İij 
v>J^' Ls-î r^^o 'c/i fr*^ M: Hani Rabbiniz sizi 
Âd kavminin yerine getirmiş, ^er yüzünde 
yerleştirmişti..."»^^. İster buradaki gibi" '/i^' kelimesi açık 
olarak cümlede yer alsın, ister aşağıdaki örnekte de 
görüleceği üzere gizli olsun, Türkçe'de bunun yerine 
"hani" ifadesi koyularak tercüme edildiğinde "öğrenilen 
geçmiş zamanın hikayesi" şeklinde çevirisi 
yapılabilmektedir: "iJü^ j>'}i^ J Jı afj 3ü İlj 
:Hani Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halîfe 
yaratacağım" demişti"»''. 



138-Beydabâ, Kelîle,s., 213; krş., Hayreddin Karaman- Bekir 
Topaloğlu, Kelile ve Dimne (Tercüme ve Metin), II, 27. 

139-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 137. 
140-Beydabâ, Kelîle, s., 357; Hayreddin Karaman- Bekir Topaloğlu, 

Kelile ve Dimne (Tercüme ve Metin), II, 234. 
Hi-ez-Zevzenî, Ş. el-Mu'allakât, s'., 126; krş., Şerafeddin Yaltkaya, 

Yedi Askı, s., 91. 

* u|j ile Kullanılışı 

"jT^ ^ 1 Isy" - . t ^ ^ vJîîj :Bilginler: "Nice söz 
söyleyen kimse, kendi sözü yüzünden cezalandınlmıştır"'^». 

Bir başka örnek: 

Poyraz elbisemi uçururken havaya 
Çıkmış olabilirim ben dağa yaya'^». 

* cJİr (UÎ^) ile Kullanılışı 

.î_ÜJaJl: Vücuduna sıvanmış gibi gördüğün kan, Kâzerûn 
kiralının, sana karanlıkta ışık saçan erguvan renkU bir 
elbise gönderdiğini anlatır"*'*". Bir başka ömek: 

Onlann ve bizim sırtlanmızdaki elbiseler erguvan ile kırmızıya 
Boyanmış ya da kınnızı bir boya ile baştan başa sıvanmış gibiydi*'*! 

Şimdi de UiiS' ile ilgili bir kaç ömek: 

".Uİii j i t 2^ Uıî yr'j L--ûf Ok: Onlann yüzleri 



142-Yûnus Sûresi (10), 27. 
143-İbn 'Abdi Rabbih, el-'İiçdu'l-fend, VIII, 93. 
144-ibn Hişâm, ei-Muğnî, I, 288; Hadis için bkz., el-Buhârî {Ebû 

AbdiUâlı Muliatvmed b. tsmâîl b. İbrahini), ei-Câmi'u'ş-şahfh, 
İstanbul, 1981/1401 (Çağn Yayınlan), V, 10 {Meğâzf, 9)'krş'e\-
Buhârî, Şabib-i Bubâri ve Tercemesi, Çev: Mehmet Sofuoğlu, 
İstanbul, 1987,"VIII, 3733. 

145-İbn Hişâm, a.g.e. göst. yçv,]arş. Aynı m\î. Şerbu Katri'n-nedâ, 
s., 151, Şerbu Şuzûri'z-zebeb, s., 279; el-Galâyinî, Câmi'u'd-
durûsi'l-'arabiyye, II, 304. 

sanki karanlık geceden parçayla örtülmüştür" i''^. 

Sanki sedefte dökümü yapılmış 
O dilberin her uzvu bir ay parçası 

• yî (tJuJ) İle Kullanışı 

Bu edatın haberi fiil cümlesi olduğunda genellikle 
muzâri olarak gelir. Ancak el-Harîrî'nin görüşünün aksine 
mâzî ile gelmesi de mümkündür. Bu durumda mâzînin 
"miş'li geçmiş zaman" manası ifade etmesi söz konusudur. 
Örnekler: Bir hadis-i şerifte: " J i î Ji> İıl 'p (slhj4 ^j) 
" L'jJü^ Jİi jULi Ü. ı _ ^ ı " jLii JlJ: Belki Allah Bedir 
ehline (yâni onlann o günJcü yüIcseJc cilıadlanna) muttali 
olmuştur da: Dilediğinizi yapın! Ben sizleri mağfiret 
etmişimdir" buyurmuştur, dedi" 

Ben bir zamanlar sağlıklı iken kanlı ülsere tutuldum 
Belki de ölümümüz böylece korkuya dönüşmüş oldu'"^. 



146-Beydabâ, JC. Dimne, s. 251; krş. Hayreddin Karaman- Bekir 
Topaloğlu, Kelile ve Dimne {Tercüme ve Metin)., II, 227. 

H7-îbn Hişâm, el-Muğnî, I, 288. Buradaki şiirde geçen UUI 
kelimesi, şâirin divanmda Uİ^^ şeklinde yer almıştır, bkz. 
Dîvânü'l-Ferezdak, Beyrut, 1966/1386, I, 80. Bu kelime farkı 
konumuza aykırı düşmez. Çûnkû bazı durumlarda Ul;j dan sonra 
gelen mâzî fiil de öğrenilen geçmiş zaman ifade ettiğini biraz 
önce görmüştük. 

148-es-Sekkâkî, Kitâbu Mifiâhi'I-'uJûm, s. 131. 

i - S n ^ i-JaUji. l_yjj--'y. Çünkü ben, onun huzurana 
giremiyorum, belki de brehmenler ona bir şeyi 
yaldızlamışlar ve onu kötü bir işe teşvik etmişlerdir"''**. 

ile ilgili olarak da şu beyti ömek verebiliriz: 

Abd-i Kays ! Bir göz daha at, belki 
Ateş aydınlatmıştır bağlanmış eşeğini''*'. 

* c4J İle Kullanılışı 

Bu edatın haberinde mâzî yer aldığında "öğrenilen 
geçmiş zaman" ifade eder. Örneğin: "j, » l * 'aîj CLI): Keşke 
zeyd bana gelmiş olsaydı"'*** ifadesinde olduğu gibi. 

• Ke^T ) ile Kullanılışı 

. jj-l. \\ '^j~fij , ^ ^ I : Allah sana onlan rüyanda azıcık 
göstermişti. Eğer O, onlan sana çok göstermiş olsaydı. 



H9-İbn Hişâm, a.g.e., I, 257, 260. Âyet için bkz. el-EnfSl Sûresi (8), 
43. 

150-Aynı mlf., a.g.e., göst. yer. Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 
103. 

• 51-İbn Hişâm, el-Muğnî., I, 256; krş. Dîvâna İmri'i'I-Kays, 
{nşr.,Dânı'l-kutubi'l-'iImiyye), Beyrut, ts.,s, 129; es-Suyûtî, Şerhu 
şevâhidj'l-Muğnî, (nşr. Ahmed Zafir), Beyrut (Mektebetü'l-
hayâf), ts., I, 267 vd.. 

cesaretsiz kalırdınız ve iş hakkında çekişirdiniz. fakat 
Allah sizi kurtardı"'^9. 

^\ ı E ğ e r onlar Allah'a 
inanıp, kendilerini kötülükten korumuş olsalardı, şüphesiz 
Allah tarafından kendilerine verilecek sevap daha hayırlı 
olurdu"'50. Buradaki "'jS\ sırf geçmiş zamana (mâzî) 
delalet eder; tıpkı bj 'in sadece gelecek zamana delalet 
etmesi gibi. İmru'u'l-Kays'm şu beyitlerinde de aynı 
manayı görmek mümkündür: 

jy^\ jîjp'ı i u ı îı A' -i} _ j — i j i JL\ ukj j 
Ben kann tokluğu için çalışmış olsaydım 
Yeterdi az bir mal gaynnı istemezdim. 

Fakat ben köklü bir şeref için çalışırım 
Ulaşır bazen böyle köklü şerefe akranım'5'. 

Verilen bu örneklerde sırasıyla "çok göstermiş olsaydı", 
"korumuş olsalardı", "çalışmış olsaydım" ifadelerini 
Türkçe'ye "çok gösterseydi", "korusalardı", "çalışsaydım" 
şeklinde de çevirmek mümkündür. Ancak birinci şekil. 



152-Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi, s. 239. 
153-Felix Caiffe ve Arkadaşları, Grammaire Larousse du XX e 

Ciecle, {Türkçeye çev. İsmail Hakkı Uluğ), i, 1967, s. 317. 

konumuzu teşkil etmektedir. Böyle bir ifadenin Türkçe'de, 
"- miş'li geçmiş" in üçüncü tekil şahsma "ol-", bazen de" 
bulun-" yardımcı fiili ulanarak yapılan bitirme fiilleri 
bölümünde yer aldığı görülür. Türkçe'den aktaracağımız 
şu örnekler bitirme fiillerine aittir: "Bin buğra getirin kim 
maya görmemiş ola "{Dede Korkut)",Öyle ise efendim, 
niçin bu zamana kadar bildirmediniz? Eğer bildirmiş 
olsaydınız, çarçabuk tahsilin arkasını alıp şimdiye dek 
Âsitâne'ye gelirdim" {Şinasi), "Aksi gibi ben de yemeğimi 
yemiş bulundum" vs. Bu gibi örneklerde görülen fiiller, 
zaman bakımından temel eylemin daha önce olup bittiğini, 
sonuçlandığını anlatmaktadır'^2 

Fransızca'da da "Le passe anterieur: Önceki geçmiş 
zaman" şekli, adından da anlaşıldığı gibi geçmiş bir 
vak'anın başka bir vak'aya nisbetle önceliğini gösterir. 
Örneğin, "Je fus parti: Gitmiş oldum", "Teus fini: Bitirmiş 
oldum", "Teus chante: Şarkı söylemiş oldum" vb.'^^ gibi. 
Bu gibi cümlelerin şart şekilleri, " ^ " in kazandırdığı 
zamanla büjmk benzerlik arzetmektedir. 

Aslında bir dilden diğerine yapılan çevirilerde 
karşılaşılan güçlükler vardır. Bu güçlüklerden biri de 
Arapça'dan Türkçe'ye yapılan bir tercümede mâzînin 
"görülen geçmiş zaman" la mı, yoksa "öğrenilen geçmiş 
zaman" la mı karşılanacağı meselesidir. Bu probleme 



neşter vurması bakımından, Ahmed Cevdet'in, Mahmûd 
Es'ad İbn-i Emîn Seydî Şehrî'ye âit Uşûl-i Hadîs (İstanbul, 
1316) adh esere bir takriz olarak yazdığı ".Sir/^f/e" adh 
yazısını büyük bir çoğunluğu ile aktarmayı konumuza ışık 
tutması bakımından gerekli görmekteyiz. 

Adı geçen eserin 39. maddesinde "Rivayet iki tih"lü 
olur" pasajında bir zuhûl eseri olarak yapılan yanlış 
açıklamayı Ahmed Cevdet naklediyor. Bu cümlelerin 
manasını anlamadığını ifade ederek "Zira dilimizde fiil, 
mâzî-i şuhûdî (görülen geçmiş zaman) ve naklî (öğrenilen 
geçmiş zaman) diye iki kısma ayrılır. Fakat Arapça'da 
mâzî fiil böyle iki kısma aynlmayıp, İki şekilde de bir sîga 
kullanılır. Şuhûdî veya naklî olması karine ile bilinir. 

Meselâ, "Falan geldi" dediğimizde "geldiğini gördüm" 
demek olur. "Gelmiş" dediğimizde, "işittim ki Falan 
gelmiş" demek olur. Görmeden "geldi" denirse galat 
(yanlış) olur. Fakat Arap dilinde ikisi de sîgasıyla 
ifade olunur. 5!>L» İLİ-" denildikte "Falan geldi ve 
bizimle sohbet etti" diye tercüme o l u n u r . ö i 5Î 
LJ">üdenildikte, "işittim ki Falan gelmiş" diye tercüme 

olunur. 

Aynı şekilde Türkçe olarak "Falan dedi" dediğimizde 
"bizzat bana söyledi" demek olur. "Demiş" denilirse, 
"işittim ki demiş" demek olur. "Demiş" yerine "dedi" 
denilirse yalan olur. Fakat Arap dilinde iki şekilde de "üü" 
lafzı kullanılır. Makam karînesiyle (yani, bulunduğu yer 
itibariyle) "dedi" yahut "demiş" diye tercüme olunmak 



i54.Ahmed Cevdet,"5y> İfadd' :(Mahmûd Es'ad'ın, Uşûl-i Hadîş'ine 
yazdığı takriz), s. 4, 5. 

lâzım gelir. Binâenaleyh, râvîler onun "mâzî-i şuhûdî" 
olduğunu ta'yîn için " 3ü İJÎ 'Js- LUl." derler"'̂ .̂ 

Ahmed Cevdet, "Adı geçen risalenin 48. maddesine bir 
göz atılacak olursa, mes'ele pek güzel açıklığa kavuşur. 
Aynı risalenin 81. maddesinde beyan olunan Tedlîsü'l-
hadîs bölümünde bahsedilir. Meselâ bir râvînin şeyhi sika 
olmayıp da, şeyhinin şeyhi sika olduğu halde rivayetine 
kuvvet vermek için kendi şeyhini atlayıp şeyhinin şeyhine 
isnâd ile " 0 ^ 3ü " diyerek güya bizzat şeyhinin şeyhinden 
işitmiş olduğunu îhâm ederse hadis müdelles olur ve râvî 
dahi tedlis yapmakla ta'nedilir. Böyle şeyhinin şeyhine 
isnad ile " 5!)U 3Lİ " dedikte "Falan dedi" yahut "demiş" 
manalarına muhtemel olmakla onu nasıl tercüme 
edeceğimizi bilemeyip tahkîka muhtaç oluruz. Fakat 
Türkçe'de "mâzî-i şuhûdî" ve "mâzî-i naklî" başka başka 
sîgalar ile ifade olunduğundan, dilimiz bu cihetle tedlise 
müsait değildir. Mürsel hadislerde dahi bu incelikleri 
gözetmek ve ona göre tercüme etmek zorunlu olur. Şöyle 
ki: Bir sahâbî 3i-î 'J\ ^ } JÂİ^ h J:^ J L V - " 

dediğinde "mâzî-i şuhûdî" manasında sarih olmakla 
"Resûl-i Ekrem'den işittim ki şöyle dedi" diye tercüme 
olunur. Fakat "c-Ul." demeyip de yalnız "AÛI 3r̂ 'j 3ü" derse 
"dedi" ve "demiş" manalarına muhtemel olur. Fakat 
sahabeden gelen mürseller muteber olduğundan bu ihtimal 
o hadisin sihhatine halel vermez. Zira ya kendisi bizzat 



Resûl-i Ekrem'den işitmiş yahut ondan işiten diğer bir 
sahabîden işitmiş demek olur. Ashâb-ı kiram hep udûl 
(âdil, adaletli) dür. Şu kadar var ki biz buradaki" Jii yi 
"dedi" diye mi tercüme edeUm, yoksa "demiş" diye mi? 
Burasmı bilmek için tahkike muhtaç oluruz. 

Meselâ, vahyin iUc gelişi sırasmda, Kur'ân-ı Kerîm 
nazil olurken ResûlüUah (s.a.v.) sıkmtılı (dûçâr-ı şiddet) 
olarak mübarek dudaklanm hareket ettirirmiş. Sahîh-i 
Buhârî'nin birinci babmda buna dâir İbni Abbâs (R.A.) 
dan: . İ J ^ ' 4 * -iı JL» ^\ O J^'j ilT "" diye rivayet 
olunan cümleyi "Resûl-i Ekrem dudaklanm hareket 
ettirirmiş" diye tercüme etmek lâzım gelir. Zira vahyin 
başlaması sırasında İbni Abbâs henüz doğmamış idi. Hz. 
Peygamberden bu hali bizzat görmüş olmayıp, bir 
sahabîden işitmiş olduğu muhakkaktır. 

Fakat tabiînden biri:"(.i—j W P -îı J ^ j J u " 
dediğinde "mâzî-i şuhûdî" ihtimali olmadığından "Resûl-i 
Ekreftı demiş" diye tercüme olunması tabiîdir. "Dedi" diye 
tercüme olunursa yanlış olur. 

Vakıa, tarihçilerimiz çok defa geçmiş olayları 
anlatırken mâzî-i naklî {miş'li geçmiş zaman) yerinde 
vukuu muhakkak olduğunu îmâ için mâzî-i şuhûdî {-di'li 
geçmiş zaman) kullanırlar. Lakin bunda" karîne-i mâni'a" 
olduğundan dilimize mahsus bir "isti'âre-i tebe'iyye" olur 
ve makam-ı hıtâbîye yakışır. Ama hadis rivayeti gibi ciddî 



B- ŞİMDİKİ ZAMAN (HÂL) 

Mâzî, mecazen konuşma anındaki eylemin olmuş 
bitmiş gibi kesin olduğuna işaret için, ya da daha başka 
maksatlarla "şimdiki zaman" manasında kullanılmaktadır. 
Şu durumlarda mâzî, "şimdiki zaman" manasında 
kullanılır: 

I- Dilek (İnşâ) Kasdedildiği Durumlarda 

Bir alış veriş akdi, bir bağış sözleşmesi, bir evlilik 
anlaşması gibi aynı oturumda geçen konuşmalar esnasında 
kullanılan ifadelerde bulunan mâzî fiiller, lâfız olarak 
geçmiş zaman (mâzî) olmakla beraber, mecazen şimdiki 

155-Ahmed Cevdet, "BırİfadeT, s. 5-7. 

konularda karînesiz iki manaya muhtemel olup da tedlîse 
hamledilebilecek sîga kullanılması uygun olmaz'''^^. 

Büyük tarihçi ve dilci Ahmed Cevdet'in bu 
değeriendirmeleri ve açıklamalan, hadis ilminde özellikle 
Arapça'dan yapılan tercümelerde mâzî fiilin Türkçe'ye 
aktanimasında çok dikkatli olunması gereğini ortaya 
koymaktadır. Zira aksi davranış, yanlış ve gerçeği 
aksettirmeyen durumlann ortaya çıkmasına yol açar. 
Hadis gibi üzerinde titizlik gösterilen metinlerin 
tercümesinde, mâzînin "-di'li geçmiş" veya "miş'li 
geçmiş"den hangisini karşılaması gerektiğini bilmeden 
sağlıklı bir çeviriden söz edilemeyeceği açıktır. 
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zaman (hâl) manası taşımaktadır. Örneğin, c-L: Sattım (= 
satıyorum), " Satın aldım (= satın ahyorum), 
": Bağışladım (=bağışhyorum), "viLİ-jj: Seni evlendirdim 
(= seni evlendiriyorum), " viL^jj?: Seninle evlendim (= 
seninle evleniyorum) gibi. Tabiî ki, bu fiillerin görünüşte 
mâzî, fakat anlam bakımından şimdiki zaman olmasının 
tek şartı, söz konusu anlaşma ve sözleşmenin yapıldığı 
meclisten ayrılıncaya kadar geçerlidir. Toplantı bittikten 
sonra yukandaki akit (sözleşme) ifadeleri artık lâfiz olarak 
da, mana olarak da geçmiş zaman ifade eder'^*. 

II- Başlama (şurû*) Fiili olduğunda 

Bazı nahivcilerin karşı çıkmasına'5' rağmen, diğer 
bazılarına göre, başlama fiilleri mâzî olarak kullanıldıkları 
halde şimdiki zaman (hâl) ifade ederler. Ömeğin,l*-f îlu 
" 'dJ^.: Ahmed gülmeye başladı " ifadesiyle anlatılmak 
istenen, Ahmed'in konuşma ânında gülmesidir. Yine aynı 
şekilde, " »Sj-i- U>*j^. \ j ^ : Şarkıcı, sesini 
ısındırmaya ve udunu akort etmeye başladı" ifadesinde 
"̂ •3—i: başladı" fiili geçmiş bir olaydan haber vermek 
maksadıyla değil, aksine konuşma ânında devam etmekte 
olan "ısındırma" ve "akoıi etme" eylemlerinin başlayarak 
devam ettiğini bildirmek maksadıyla söylenmiş olduğu 
muhakkaktır. Aslında bu fiillerin haberlerinde yer alan 
muzârinin zamanı da şimdiki zamandır. Çünkü, her iki 

156-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9 ;'Abbâs Hasan, e/7-A'aAvu'/-
vâfî, I, 47, 614. 

157-Bkz., es-Samarrâî, el-Fi'l zemânuh, s. 31 vd. . 



158-Bkz. ibn Mâlik {Cemâluddîn Muh. b. Abdillâh), Şevâhidû't-
tavâfh ve't-taşhfh li mûşkilâti'l-Câmi'i'ş-şahîh, {nşr. 
Muhammed Fuâ'd Abdulbâki), Kahire, 1957, s.' 100; 'Abbâs 
Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, 1, 620. 

I59.ft)n Kuteybe {Ebû Muhammed Abdullah), Te'vîlu müşkili'l-
Kurâo, {nşr.es-SeyyidAhmedŞakaı), Kahire, 1393/1973, s. 295 ; 
krş. İbn Fâris, es-Şâliibî, s. 364. Ayet için bkz. Ali îmrân (3), 
110. 

leo-İbn Kuteybe, a.g.e., göst. yer. Âyet için bkz. Meryem Sûresi (19), 
29. 

fıilin de zaman bakımmdan uyuşması gerekmektedir. Bu 
bakımdan haberlerinde yer alan muzârînin başına, 
istikbâle tahsis eden "en: OÎ " in hiç bir şekilde 
getirilmediği bilinmektedir''*. 

III- Kâne:c}IR nin Bazı Kullanılışlarında 

Bir mâzî fiil olan bazen kesilmeden devam eden 
bir oluşu bildirir. İbn Kuteybe bu konuda ömek olarak şu 
âyetleri alır ve yommlar: 

. ÂJİ 'J^ î̂ F" yüS [ıSrC\ 'J^ JUIS': Siz insanlar için 
ortaya çıkanlan hayırlı bir ümmetsiniz'^'. 

• ,-»4î' s* ^'" J '^^ 'J-'c^'-*^ ^J^ • 
{Meryem çocuğu gösterdi) - Biz beşikteki çocukla nasıl 
konuşabiliriz? dediler"'*" Burada" ", tercümesinden de 
anlaşılacağı gibi "geçmiş zaman" ifade etmemektedir. 
Çünkü Hz. Meryem o anda orada olan çocuğu göstermiş, 
muhataplan da o anda beşikte olan çocukla nasıl 
konuşacaklannı, bunun imkan dahilinde olmadığını sora 
yönelterek ifade etmek istemişlerdir. 



161-Bkz. Ebû 'Ubeyde {Ma'marb. el-Müşennâ et-Teymî), Mecâzu'l-
Kur'ân, Mısır, 1970/1390, II, 7; ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, II, 
23, 104. 

l62.Bkz. el-Furkân Sûresi (25), 54 ; en-Nisâ Sûresi (4), 99. 
163-El-Ferrâ {Ebû Zekeriyyâ Yalıya b. Ziyâd), Me'âni'l-Kur'ân, 

Beyrut, 1980, 11,403 ; Ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân ve'i'râbub, 
Beyrut, 1974,11, 103 vd. ' . 

164-İbn Kuteybe, a.g.e. s.295 vd. Âyetler için bkz. en-Nisâ Sûresi (4), 
134;el-Ahzâb(33), 27. 

Diğer taraftan " ÜılT ", zamanla kayıtlı olmayan Yüce 
Allah'a nisbet edildiğinde bütün zamanları içine alan ve 
aynı zamanda "şimdiki zaman" ı da kapsayan bir geniş 
zaman ifade ettiği bilinmektedir. Vereceğimiz âyetlerle 
ilgili olarak bazı kaynaklarda yapılan açıklamaların da bu 
doğrultuda olduğu görülecektir'*'. 

Ömeğin/'ı^ri^ 'st '^^f. Rabbin her şeye kadirdir ", 

L - ^ j i j ^ p ili 'ö\^y. Allah, affedendir, bağaşlayandır"'" 
âyetleri bu türdendir'*'. 

. %\ " îjs_«a: ^1 hı^'y. Allah işitir ve 
görür", 

•'jiA^l?' > ^' 'y > '̂̂  uir}: Allah her 
şeye kadir olandır"'*^ âyetlerinde de " OiT" Yüce Allah'a 
nisbet edildiğinden sadece geçmiş zaman değil, aksine 
zamansızlık denilebilecek şekilde bütün zamanlan içine 
alan bir anlam taşır. 



-68-
IV- Genelde Ta'accub Fiili Olduğunda: 

Ta'accub fiilleri geçmişe tahsis eden "kâne: hlt" ile 
kullanılmamak şartıyla bazı nahivcilere göre "şimdiki 
zaman" ifade ederler. Araştırmacılar ise, bu gibi fiillerin 
asla zamana delalet etmediğini, ancak kendilerine mahsus 
manalara delalet ettiklerini söylerler'*'. Aslında her iki 
tarafın da görüşlerinin haklı olduğu yönler olabilir. Bunun 
değişik şekillerde değerlendirilebilecek bir durum 
olduğunu ifade etmek isteriz. Örneğin, bir kış günü 
havanın açık olması nedeniyle " ! ^llİJi 'Ji^i U : Gökyüzü 
ne kadar güzel !^" ve geceleyin gökyüzüne bakan bir 
kimsenin " ! ĵJUJi 3_.i-f Li : Yıldızlar ne kadar güzel!" 
demesinde, hayret ifadesi yanında, bu güzeüiklerin o anda 
bulunduğunun da ifadesi vardır. Fakat" ! ^'f ^ : İlim 
ne kadar da faydalıdır!"," iĵ J-̂  U: Merkep sesi 

ne kadar da çirkindir!" gibi ifadelerde ise, hayret ifadesi 
yanında, ilmin faydalı, merkep sesinin çirkin olmasının 
zamanla kayıtlı olmayıp, aksine her zaman için geçerli 
olduğunun ifadesi vardır, denebilir. Kaldı ki bu ifadeler 
bile, bazı özel durumlarda hayretle birlikte belli bir 
hususun o andaki mevcudiyetini ortaya koyabilmektedir. 
Örneğin, ilmî bir buluşun tanıtıldığı bir ortamda, 
yukandaki ifade söylendiğinde, hem söz konusu manalan, 
hem o anda tanıtılan ilmî buluşun faydasına dikkat 
çekilmek istenir. 

165-Es-Suyûtî, Hem'u'J-bevâmi', I, 9 ; krş . 'Abbâs Hasan, en-
Nabvu'l-vâfî, I, 46 vd. {dipnot:2). 



\66.el-Kitâb, I, 72 vd. 
167-Es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9 ; 'Abbâs Hasan, ea-A'aAvu'/-

vâff, I, 46 vd. (dipnot, 2). 
168-Âyet için bkz. Şâd Sûresi(38), 44. 

Ta'accub fiiline geçmiş zaman manası kazandırmak için 
"kâne: 5ir"ile kullanılmasının caiz olması da onun şimdiki 
zaman olduğunu göstermektedir. Zira Sîbeveyh, "jl-^î ^ 
îı) JJP: Abdullah ne iyidir" denildiği gibi, geçmişe delalet 

etmesi için "kâne:t)is'" ilavesiyle " laîj li:Zeyd, ne 
iyi idi" şeklinin de kullanılabileceğini ifade etmektedir'**. 

V- övme ve Yerme Fiili Olduğunda ( jî i t ^ ) 

Övme ve yerme ifadesinde kullanılmakta olan bu 
donmuş fiiller, başka bir zamana tahsis eden bir karine 
bulunmadığı zaman bazı nahivcilere göre "şimdiki zaman" 
ifade ederler'*'. Msl. Mehmet'le yeni arkadaşlık kuran 
Ali'ye, Mehmed'in yanında, onun nasıl bir arkadaş olduğu 
sorulduğunda, A l i ' n i n : . U Î ! !uki jĵ taJi jUi: Mehmet 
ne iyi arkadaştır! Ona müteşekkirim." demesi gibi. Burada 
"j;Jü"nin "şimdiki zaman" ifade ettiğini söylemek yanlış 
olmaz kanaatindeyiz. Ali'nin memnun kalmadığını ifade 
ederek: ! a-li«i Ir^ • Üzgünüm; Mehmet ne 
kötü arkadaştır ! " söylemesi de aynı kabildendir. Halbuki 
ŞU VjI ^y-^S Iy;U> oU^j vi-i*J Vj *J lü^ İ^J^. -i^j 
İJİjî : Ey Eyyûb! Eline bir demet sap alıp onunla vur, 
yeminini bozma demiştik. Doğrusu Biz onu sabırlı 
bulmuştuk. Ne iyi kuldu; dâima Allah'a yönelirdi"'** 
örneğinde ise onun "şimdiki zaman"- ifade ettiğini 



169-Âyet için bkz. Hûd Sûresi (11), 8. 

söyleyemeyiz. Zira tarih karinesiyle onun "şimdiki 
zamamn hikayesi" veya "geniş zamanm hikayesi" olması 
gayet tabiîdir. 

Demek ki, duruma göre "medih ve zem fiilleri", 
şimdiki zaman ifade ettiği gibi, çeşitli karinelerle diğer 
zamanlardan bazılarını da ifade edebilmektedirler. 

VI- Leyse: ^ nin Kullanılışı 

Olumsuzluk ifadesinde kullanılan bu câmid fiil, aksine 
bir karine olmadığı takdirde, olumsuzluğu yanında bir de 
"şimdiki zaman" ifade eder. Örneğin," tsûi jüsiJi 'j!}: Tren 
gelmiyor" ifadesinde o anda gelişin olmadığı anlatılmak 
istenir. Kayıtsız olarak kullanıldığında bu böyle olur. 
Ancak " ^-^î t^iL-i LJ>İI Garip dün yola çıkmadı" veya 
" L—e>lı '}\—1- — J : Garip, yolculuğa çıkmadı" 
ifadelerinde " ^ ", " :dün " kelimesinin ve mâzî fiilin 
bulunması karineleriyle geçmiş zaman ifade ederken; ^ 
i-i-P 1 jiL-—-. yJi: Garip, yarın yolculuğa çıkmayacak" 

ifadesinde " :yann" lafeî karinesinin bulunması 
sebebiyle; kıyamet günü kafirlere yapılacak azaptan 
bahseden " ü J h ^ Î I ' \'y, : Bilin ki, onlara azap 
geldiği gün, artık geri çevrilmez "'*' âyetinde de aklî 
karine bulunması sebebiyle " ^—I)" geleceğe delalet 
etmektedir. Bu nakıs fiilin bazen zamandan soyutlanmış 
olumsuzluk ifade ettiği de olur. Örneğin, <. »«.jj- y j ^ , ^ 

" Vi'yL jJİ-i fr^y-lJ ı Â>-ij J . ^ - ^ j : Yalancının şahsiyeti. 



l70-'Abbâs Hasan, en-Nalivu'l-vâfî, I, 559 vd. . 
ni-Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, s. 459. 

hasetlik edenin rahatı, kötü huylunun da şerefi yoktur" ve 
" '»di 'jJa [1. ^ : Babasına karşı gelen, ondan iyiliği 
kesen bizden değildir " gibi Arap ata sözlerinde geçen 

zamandan soyutlanmış olarak sadece olumsuzluk 
ifade eder»''». 

C-GELECEK ZAMAN ( İSTİKBÂL - ÂTİ) 
Mâzî fiil, bazı durum ve kullanışlarda hakikî zamanı 

olan geçmiş zamandan kayarak mecazen gelecek zaman 
ifade etmektedir. Bu durumda o, lâfız olarak mâzî, ifade 
ettiği zaman olarak ise "gelecek zaman"dır. Mazideki bu 
anlam kaymasının bir sebebi de, henüz vuku bulmamış, 
fakat gerçekleşeceği kesin olarak görülen bir eylemin mâzî 
ile ifadesi, söz konusu eylemin gerçekleşmesinin kesin 
olduğuna dikkat çekmektir. Türkçe'de de bu tarz 
kullanışlar bulunmaktadır. Örneğin, 

"Ben yann gittim oraya" (mut/aka gideceğini), 

"Sen uyudun bile" {neredeyse uyuyacaksın) 
ifadelerinde olduğu gibi ivedilik ve kararlılık ifadesi için 
geçmiş zaman fiilini, yakın gelecek zaman için 
kullandığımız olur»'». 



MÂZÎNİN GELECEK ZAMAN İFADE ETTİĞİ 
YERLER ŞUNLARDIR 

I- Talep İfade Ettiğinde 
Talep kapsamına, emir, duâ ve beddua ifadeleri 

girmektedir. Bu ifadelerin hepsi de çeşitli pozisyonlarda, 
bir istek anlatmaktadır. İstenilen eylem, çoğunlukla istek 
ânından sonrasına taalluk etmektedir. Bu bakımdan 
mâzîden talep kastedilirse, o da gelecek zaman ifade eder. 
Şimdi bunlan sırasıyla incelemeye çalışalım. 

a-Emir 

Bir otoritenin isteğini ifade eden emirin özel şekli ve 
çekimi olmakla birlikte, bunun dışında da bazen mâzî 
fiilin emir yerinde kullanıldığı görülmektedir. Örneğin," 

D-*j D-^j ' A" '^'3 '̂ 1 -«^^ y^j r 
•••^u^j Jji AJj J'ji l t İ • Sonra bir kimse meseleyi 
Ömer'e sordu. Ömer de Allah size genişlik verdiğinde siz 
de elbisenizi geniş tutunuz. Bir kimsenin birden fazla 
elbisesi varsa onu üzerine alsın. Bir kimse izar ile ridâ 
içinde, izar ile gömlek içindc.namaz kılabilir(= kılsın ) 
dedi">'2. 

172-ibn Mâlik, Şevâhidu't-tavzîb, s. 62 ; el-Buhârî, el-Câmi'u's-
şahîb, I, 96, {K .eş-ŞalâfP) ; krş. Mehmet Sofiıoğlu, Sahih-i 
Buhârî ve Tercümesi, I, 461. 



173-İbn Mâlik, a.g.e., s. 63 ; Müslim {Ebu'I-Huseyn Müslim b. 
Haccâc en-Neysâbûrî), el-Câmi'u'ş-şahîb, İstanbul, 1981,1, 705, 
{K. ez-Zekât: 20); krş. Ahmet Davudoğlu, Sahih-i Müslim 
Tercümesi ve Şerhi, İstanbul, 1979, V, 389. 

174-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 100, 504; İbn Mâlik, a.g.e., s. 63; İbn 
Ya'îş, Şerhu'l-Mufaşşal, VII, 48. 

(Sözüne devamla) Bir adam dinanndan, 
dirheminden, elbisesinden, bir sa' buğdayından, bir sa' 
kuru hurmasından... sadaka vermelidir ( = v i e r s 7 J 3 ) , buyur
du»". 

Bu örneklerden birincisinde " ^«-ü-" ve "^^^" mâzî 
fiilleri " ^ c U J " ve " [ p u ! " yerinde "emr-i gâib" anlamında; 
ikincisinde ise," 'Jj^ " fiili" 'jjl^^" yerinde yine "emr-i 
gâib" amlamında kullanılmıştır. 

Araplann özel kuUanışlannda bu tarz ifadelere 
rastlanmaktadır. Örneğin, t -^' ^ 3 5 ^ 1 iii : 
Kişi Allah'tan korksun da sevap kazanacağı bir iyihk 
yapsın".Manadan anlaşılacağı üzere, burada da" t^ı"fiili" 

" yerinde, '"y" fiili "'Jkiy' yerinde "emr-i gâib" olarak 
"üçüncü şahsa emir" manasında görev yapmıştır»''*. 

b-Duâ 

Allah'a yakarış ifadesi diyebileceğimiz duâ, genelde 
emir sîgasıyla ifade edildiği halde bazı durumlarda mâzî 
sîgasıyla da gelmektedir. Örneğin, Hz. Peygamber'in 
:"U.J^t%\" hadisinde "'^^j" fiiU duâ anlamında 



I75.es-Sülemî ('İzzuddîn AbduJazîz), el-İşâra ile'!- îcâzit ba'zi'l-
mecâz (fi'l-Kur'ini'l-Kenni), {nşr. RemziSa'deddinDimeşkiyye, 
Dâru'l-Beşâiri'l tslâmiyye\\9%llH{i%, s.28. Hadis için bkz. el-
Hâkim en-Neysâbûrî (Ebû 'Abdillâh Muhammed b. Abdillâh), el-
Mustedrek 'ala'ş-Şabilieyn, Haydarabad* 1335-1340, II, 561. 

176-İbn Kuteybe, 'Uyûnû'l-ebbâr, 11, 32; el-Muberrid, el-Kâmil. 
{nşr Dâru'l-fıkr), ts. 11,144." 

i77-el-Câh)z {Ebû Osman 'Amr b. Baht), el-Beyân ve't-tebyîn, 
Mısır, 1*975/1395, II, 66; el-Kayravânî, Zehru'l-âdâb, II, 540. 

178-el-Kayravânî, a.g.e., I, 309. 

kuUamlmış olduğundan:"Kardeşim Lût'a, Allah rahmet 
eylesin" şeklinde anlaşılmaktadır'''. 

Araplann günlük konuşmalarında kullandıklan dualar 
arasında mâzî sîgasıyla olanlar azımsanamayacak kadar 
çoktur: 

i ^ J, H '• fii^'' Ĥ '̂- Allah başkanımızın 
Lâi- İşlerini düzeltsin ! Benim 

sende hakkım var"* • 

! JJI kiJiJUÎ: Allah işlerinizi 
düzeltsin'". 

! ili; %\ DıLÎ: Allah başkanımızın 
ömrünü uzun 
e\sm\{başımızdan eksik 
etmesiny^^. 

! Aİ^o* J)i jUİi: Allah akrabasını 
birleştirsin ! 
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\ct:t.%'^\L\: Allah onun derdini 

gidersin'™. 

! « j j ^1 5 ^ ^t!^' Falan bana geldi. Allah 
rızkını genişletsin ! 

! J ia>ı > y ı ; ^ t : Bana iyilik etti, Allah 
onu bağışlasın'*». 

c-Beddua 

Birinin kötülüğününü isteyerek yakarışta bulunmak 
diye tanımlanabilecek beddua da, duâ kapsamında olmakla 
birlikte arada amaç farklılığı olduğu için onu da müstakil 
olarak ele aldık. Duada olduğu gibi, bedduada da mâzînin 
yer aldığını görüyoruz: 

! hj-^ty'-' 3?" Yalancılığı itiyat edinenlerin 
canlan çıksın ! 

! ü oilj'^ı ^â: Canı çıksın o insanın. O ne 
nankördür! 

! 5jSCije' Jl Jji '^\»: Allah onları yok etsin, nasıl da 
uyduruyorlar! 

179-İbn Kuteybe, Edebu'l-kâtib, s. 49 v d . . 
180-ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, II, \(A\\hmı'\-Enhân (Kemâleddin 

Ebu'l-Berekât), el-İn'şâf fî mesâiVl-hılâf , Mısır, 1961/1380, I, 
255. 



181-İbn Kuteybe, Te'vîi, s. 274. Âyetler için bkz. ez-Zâriyât Sûresi 
(51), 'lO, 'Abese (80), 17, et-Tevbe (9), 30. Bİr de 
' '^'^j'j^ '"^'jrO^ en-Nisâ Sûresi (4),90 " âyefndeki" 'ci^jı^' mâzî 

fiili ile başlayan cümle hâl ya da sıfat olma ihtimalleri dışında 
beddua olarak da değerlendirilerek " «İJı' : Allah 
onların kalplerini daraltsın " anlamında olabileceği de 
kaynaklarda yer almaktadır. Bkz. el-Kaysî (AfeM/& Ebî Tâlib), 
K. Muşkili i'râbi'l-Kur'ân, Dimeşk, ts., I, 201; İbnu'l-Enbârî, el-
İnşâfl, 254 vd.. 

182-İbnu'l-Enbârî, el-İnsâf,l, 256. 

âyetlerinde'*' "3-? "fiili ilk iki âyette mechûl {edilgen), 
sonuncu âyette ise " J '̂ü " fiili ma'lûm {etken) mazilerdir. 
Tercümelerinde görüldüğü gibi bu fiiller, lafzan mâzî 
olmakla birlikte manen müstakbeldirler. 

Arap şiirinde de bu tarz kullanışlar yer almaktadır. 
Örneğin, 

Sana ulaştınlan benden ise, beni kınasın ! 
Dostum. Ellerimin parmakları çolak kalsın 

Munzir'i tek başıma ridasıyla kefenleyeyim 
Katil de düşmanlarımdan bir grupla karşılaşsın'*^! 

Bu beyitlerde de " ^ ^ . t LiSU-," mâzî fiilleri 
beddua manası ifade ederek gelecek zamana delalet 
etmektedirler. 

Arapların günlük konuşmalarında da bu tür beddualara 
rastlanmaktadır: 

,"i *• ' , t 
! Aijı 4İ)i j i : Allah burnunu sürtsün ! 



183-W. Wright, A Grammar of the Arabic Language of the Arabic 
Language (Third Edition), London, 1981, II, 3. 

184-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-
vâfî, I, 54. Âyet için bk.el-Kevser Sûresi (108), 1. 

! AiJl M CıJ^Î: Allah onun zayıf sesini de kessin ! 
! İJS ^ ' ^ < i ^ j : Çaldı. Allah onun elini kırsın ! 
! İLiJ: Allah sana lanet etsin ! 
! 2Ju j ^ : Allah dişlerini ağzına döksün»*' ! 

II- Müjde ve Tehdit İfade Ettiğinde 

Mâzînin gelecek zaman ifade ettiği hususlardan biri de, 
müjde veya tehdit (va'd veya va'îd) anlamında 
kullanılmasıdır. Özellikle Kur'ân-ı Kerim'de istikbâl, bir 
olayın gelecekte gerçekleşmesinin kesinliği söz konusu 
olduğunda "isti'âre-i tasrîhiyye-i teba'iyye" tarzında 
mâzîye benzetilir. Bu durumda mâzî, müstakbel yerinde 
kullanır. 

Müjdeye örnek: 

Yüce Allah, peygamberine âhirette "kevser"i vereceğini 
va'dederek, ijUkii Ul: Ey Muhammed ! Biz sana 
"kevser" i verdik" ifadesi, "vereceği:^' anlamına gelmesine 
rağmen, peygamberine âhirette vereceği bir lütfü, 
inanmayanlara karşı, vereceğinin kesin olduğunu 
vurgulamak amacıyla mâzî sîgasıyla ifade etmiştir 

Yine Hudeybiye banşı veya Mekke'nin fethiyle ilgili 
geleceğe ait bir vaatte bulunan Yüce Allah: i:»^^ CliJ Di 



185-es-Sülemî, el-tşâra, s. 26. Âyet için bkz. el-Fetih Sûresi (48), 1. 
186-el-Kaysî, Muşkilu i'râb/'I-Kur'ân, II, 12; el-'Ukberî {Ebu'l-Bekâ 

Abdullah b. el-Huseyn), İmlâu mâ menne bihi'r-Rahmân, Mısır, 
1961/1380, II,' 77; ez-Zerkeşî (Bedreddin Muhammed b. 
Abdillâh), el-Burhân fî 'ulûmi'l-Kur'ân, {nşr. fsâ el-Halebî el-
Bâbî, Tahk. MuhammedEbu'l-Failİbrahim), III, 372; Aljmed el-
Hâşimî, Cevâhiru'l-belâga, s. 310. 

187-ez-Zerkeşî, el-Burhân, III, 372; krş. es-Sûlemî, el-İşâra, s.26-28. 
Âyetler için bkz. el-A'râf Sııresi(7), 50, 44, 48; ez-Zuhruf Sûresi 
(43), 77; Fuşşilet Sûresi (41), 21; Fâtır Sûresi (35), 34; el-A'râf 
Sûresi (7), 43VKâf Sûresi (500, 27. 

" L_;--i: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana apaçık bir zafer 
sağlamışızdır {=sağlayacağız)" buyurarak yakın gelecekte 
sağlayacağı zaferi tereddüt içinde olanlara, "bu zaferi 
gerçekleşmiş bilin" anlamında mâzî ile ifade etmiştir'*'. 

Tehdide ömek: 

Va'îde ömek olarak şu âyetleri verebiliriz: 

Kıyamet günü, kâfirlerin tehdit edildikleri azap 
anlamına da gelen "ibi ̂ r̂ f" terimi" iâı r̂̂ f ̂ ' î : Allah'ın 
buymğu gelecektir" âyetinde " " yerine " " 
kullanılarak burada da isti'âre yolu tutulmuş ve mâzî 
gelecek zaman manasında kullanılmıştır'**. 

Kur'ân-ı Kerim'de, cennet ve cehennemle ilgili bir çok 
söz ve fiilin yine aynı kesinlik alakasıyla mâzî olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Örnekler:'*' 

...jüı L'iiUtff ı̂ SUy Cehennemlikler,...diye 
seslenirler. 



.. .şJri LiiJUf iji^'y. Cennetlikler,...diye 
seslenirler. 

.. .>r»ı>^ i L-liJUÎ (s'i^y. A'raf ehli,...diye seslenirler. 

. . .ÎUUUIJİL'J: Cehennemde,"Ey 
nöbetçi".diye seslenirler. 

? Q i JLJÂfi ^, | U i I J \ î y . Onlar, derilerine: 
"Aleyhimize niçin şahitlik 
ettiniz?" derler. 

LP L.iif çîJLİl ̂  ÜJ-i ı̂ l̂î}: "Bizden üzüntüyü 
.. gideren... Allah'a 

hamdolsun" derler. 

ijîjjk (^ilı i l i - i \J\i'y ..."BİZİ buraya eriştiren 
Allah'a hamdolsun" derler. 

. i ^ ı C Cîj ''lij Dli}: Yanmdaki şeytan: 
"Rabbimiz! Ben onu 
azdırmadım" der. 

Verilen bu örneklerdeki mâzî fiiller, meâlleriyle 
karşılaştınidığında, Türkçe'ye, "gelecek zaman" yerinde 
kullanılmış "geniş zaman" ile çevrildiği görülmektedir. 

III- Müstakbele Atfedilmesi Halinde 

Bilindiği gibi ma'tûf, ma'tûfun 'aleyhin i'râbına tabî 
olur. Mâzî fiil de gelecek zamana delaleti açık olan bir 
muzâriye atfedildiğinde, ma'tûfun 'aleyhin zamanına 
uyarak o da gelecek zaman ifade eder. el-Ferrâ'nın " bJ j ; 
•üi^^ 1-4' r**^' '"^^ ''^ <ri^ '^j^ ' Biz dilesek, 
onların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de ona 
boyun eğmek zorunda kalırlar" âyetinin tefsirinde 



188-el-FeiTâ, Me'âni'l-Kur'ân, II, 276; krş. \hnMk\ik, Şevâhidu't-
tavzîh, s. 16. Âyet için bkz. eş-Şu'arâ Sûresi (26), 4. 

189-İbn Ebî Dâvûd es-Sicistânî, Kitâbu'l-Mesâhif,M\ş\x,\9'i6l\7>55 
(nşr Arthur Jeffery),sk, s. 151. 

190.Mecâzu'I-Kur'ân, II, 152. Âyet için bkz. Fâtır Sûresi (35), 9. 

konumuzla ilgili açıklamalara yer vererek, şart edatının 
cevabına ma'tûf {bağlı) olan "oiJü" ifadesini ele aldığını 
görüyoruz. Ona göre şartın cevabı olan '"Sy^" gibi ona 
bağlı bulunan fiilin de muzâri olması ve " 'y^" şeklinde 
gelmesi gerekmektedir. Ancak cevapta meczûm olan 
muzâriye, mâzînin de atfedilebileceğini, zira cevapta mâzî 
yerine muzâri ya da muzâri yerine mâzî gelmesinin gayet 
doğal olduğunu açıklamaktadır***. el-Ferrâ'nın bu ifadeleri 
mâzînin, gelecek zaman manasındaki muzâriye atfedilmesi 
halinde onun da gelecek zaman ifade edeceğinin açık 
ifadesidir. Bu durum karşısında, İbn Mes'ûd'dan gelen şâz 
bir kıraatte söz konusu "lıüü" in " 3^ "şeklinde**' olması 
el-Ferrâ'mn açıklamalarını desteklemektedir. 

Ebû 'Ubeyde de :" «Li—» b l i ^ " âyetinin 
tahlilinde " j ^ " muzârisine ma'tûf olan " i - ^ " mazisinin 
mana bakımından "'.ij^" olduğunu belirtir. Açıklamalanna 
devamla bunun Arapların zaman zaman kullandıkları bir 
üslûp olduğunu örnekler vererek izah eder*'". 

Yine bir çok kaynakta bu konuyla ilgili olarak şu 
açıklamalara yer verilmiştir: "jUlı 'f^Vj'fi '^y f i i ' : 
Firavun kıyamet günü milletine öncülük eder {=edecek) ve 
onlan cehenneme götürür {^götürecek)" âyetinde " S j j f " 

file:///hnMk/ik


191-el-Ferrâ, Me'âni'l-Kur'ân, II, 301 vd.; ez-Zerkeşî, el-Burhân, III, 
372 vd.; es-Suyûtî,/fc/n'uY-AcKİ/ni', I, 9. Âyetler için bkz. Hûd 
(11), 98; en-NahI (27), 87. 

fiili, gelecek zaman manasmda olan" fl-5j "fiiline 
atfedilmekle;"^j^ı ^ oi^lIJ i ^ ^ ^ >i jPJi J, 

Sûra üfiirüldüğü {=üiuriileceğî) gün, göklerde olanlar 
da yerde olanlar da, korku içinde kalırlar {^kalacaklar)." 
âyetinde de " f j-«" mâzî fiili, "fĉ "̂ muzâri fiiline 
bağlanarak "gelecek zaman" manası kazanmışlardır»'». 

rV- Şart Edatından Sonra Geldiğinde 

Bilindiği gibi şart edatları cezmedenler ve cezm 
etmeyenler diye iki kısma ayrılmaktadır. Cezm edatlarının 
genellikle başına geldikleri muzâriyi gelecek zamana 
çevirdiklerini biliyoruz. Ancak cezmetmeyen şart 
edatlarından da fiile gelecek zaman ifadesi kazandıranlar 
bulunmaktadır. Şimdi bu iki tür şart edatının örnekler 
üzerinde uygulamasını görelim: 

a- Gezmeden Şart Edatları 

Gezmeden şart edatlarının şart ve cevap fiilferi, muzâri 
iseler genelde lafzan meczûm, mâzî olurlarsa mahallen 
meczûm olurlar. Diğer taraftan şart edatları olmuş bitmiş 
bir işi değil de, tasarlanan eylemleri ifade ettikleri için şart 
ve cevap cümlelerinin fiilleri geleceğe dönük bir zaman, 
yani gelecek zaman ifade ederler. 



-82-
1- İn: î)): ile Kullanılışı 

îlk nahiv imamlarından Sîbeveyh'in açıklamalan bu 
konunun temelini teşkil etmektedir. Zira o, bir 
münasebetle bu konuya temas ederek yaptığı açıklamada 
" e. I«» 'JJ>i L>ı" ifadesinin manasının, 
Yaparsan yapanm" olduğunu belirterek şart ve cevap 
fiillerinin mâzî gelmesi halinde muzâri yani gelecek 
zaman manasında olduğunu açıkça belirtmektedir''^. 

Ebû 'Ubeyde de, muhtelif âyetlerin izahı sırasında bu 
konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Örneğin, bu 
açıklamalarından birinde " ,_5-üJ ı j '...k\ '*^'y »'y-'j " 
âyetinin tahlilinde " c—-*} 5ı" ifadesinin " L—4' *ûl " 
anlamında olduğunu; çünkü Arapların her hangi bir fiili 
şart veya cevap olarak getirip ondan başka zaman 
kasdettiklerini ifade eder. " " nun yerine "c-l*y in 
konulmasının da bu kabilden olduğunu vurgulayarak bir 
şâirin: 

* ^ ' ^ > ^ 

Şüpheli bir haber duysalar, sevinerek hemen onu yayarlar; 
Hakkımda bir kötüliûc anılsa yanlannda, hemen kanarlar. 

şeklindeki beytini zikrederek, burada da "ijjLL."fiilinin, 
"^'" anlamında olduğunu belirtir'". 

\^l-el-Kitib, I, 16. 
-Mecâzu'l-Kur'ân, II, 139 . Âyet için bkz. el-Ahzâb Sûresi (33), 50. 



194-Bkz. Me'âni'l-Kur'ân, I, 58, 84; II, 275. 
195.el-Mu^tazab, l, 47; II, 2, 50. 
196-es-Suyûtî, eJ-İtkân ff'ulûmi'l-Kur'ân, Beyrut, 1973,1, 149; Halil 

Es'ad, Hulâşatu'ş-şurûh, Der Saadet, 1305, s. 549. 

el-Ferrâ ise, şart manası taşıyan "in: b[ "den sonra şart 
ve cevap olarak gelen mazilerden istikbâl manası 
kastedidiğini tefsirinin çeşitli yerlerinde zikretmektedir'''*. 

el-Muberrid'in görüşüne baş vurduğumuzda, onun bu 
konuyla ilgili olarak, başına cezm edatı gelen mâzî fiilin, 
gelecek zaman ifade ettiğini "'S^'/^ 5'" v e ^ ^ " 1̂" 
"DL TJH'FRÎ Örnekleriyle açıkladığını görüyoruz. Zira o, 

verilen cümlelerin ancak " İLİJrf 5i: Bana gelirsen 
sana ikram ederim " ve ^ ^ bt: Eğer bana ikram 
edersen, sana veririm" şeklinde anlaşılması gerektiğini 
açıklamaktadır'". 

Bütün bu açıklamalar ışığında "in: bfin cezmeden bir 
şart harfi olduğunu ve ister muzâri olsun ister mâzî, basma 
geldiği fiilin manasını gelecek zamana çevirdiğini 
görüyoruz. Aslında "in: 'ö\ "de, izâ: lit 'nin aksine kesinlik 
manası yoktur. Yani "5ı"den sonra gelen şartın 
gerçekleşmesi kesin değil; ancak bir ihtimaldir. Fakat 
bunun dışında bazen, şartın tahakkuku kesinken 
bilmezlikten gelmek, ya da şartın gerçekleşmesi kesin 
olmadığından sözü muhatabın kanaati üzere câri kılmak 
yahut vukuu kesin olan şartta muhatap cahil yerine 
konulmak gibi nüktelerden dolayı kesinlik ifade ettiği de 
olur"*. 



197-el-Kaysî, Muşkilu i'râbi'l-Kur'ân, I, 436; krş. Hasan Akdağ, 
Arap Dilinde Edatlar, s. 35. Âyet için bkz. Yûsuf Sûresi (12), 
77. ' .. 

Bundan başka bir de, "^4* j - ^ *̂  H ^ '->̂ -̂
Çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı" dediler" 
âyetinde olduğu gibi istisnaî bir durum olarak "bi" den 
sonra şart ve cevabında gelen mâzî ve muzâri, karine 
gerekçesiyle geçmiş zaman ifade ettiği görülmektedir. Öte 
yandan, bir yetkiliye karşı kardeşinin hırsızlık yaptığını 
kesin olarak söylemek uygun olmadığından, ortada 
dolaşan bir söylentiyi naklettiler ve kesin ifade 
kullanmadılar. Bu kesinsizlik ifadesi de, '"oı" kullanılmak 
suretiyle sağlanmış oldu" ' . 

2-Men: ile Kullanılışı 

Genelde akıllılar için kullanılan bir şart ismi olan 
"men: j - ." in şart ve cevabında gelen mâzî fiilin zamanı, 
şart edatlarının esası sayılan "bl" in şart ve cevabında 
olduğu gibi istikbâle dönüşür. Bu konuda ez-Zeccâc 
(Ö.311/923), bazı fiillerin kullanılmasıyla, diğer bazılarına 
ihtiyaç kalmadığını, bunun delilinin de,4-U â^l-LİJL, çl^ ^ 
" ^r^: Kim ortaya bir iyilik koyarsa, ona on katı 

verilir." âyeti ile " ^ 1 ^fi. 3*^j 'J* '• 
Kim tevbe edip yararlı iş işlerse, şüphesiz o, Allah'a 
gereği gibi yönelmiş olur" âyeti olduğunu, zira birinci 
âyetteki " " a^ -̂liJL li^ ^ ifadesinin," j^I-İJL. ^ " 
manasına, ikinci âyetteki " i-̂ l: ^ " ifadesinin d e , L 4 ^ " 



\9i.Me'âni'l-Kur'ân ve i'râbuh, II, 104. Âyetler için bkz. el-En'âm 
Sûresi (6), 160; el-Furkân Sûresi (25), 71. 

i99-a:g:e., 1,218. Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 158. 
200-W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, II, 15. 
201-el-'Ukberî, İmlâ, II, 198: Buradaki " mâ: U " için bir ikinci görüş 

de ism-i mevsûl olması şeklindedir. Âyet için bkz. Sebe' Sûresi 
(34), 39. 

" manasına olduğunu ifade etmektedir"*. Yine aynı 
konuyla ilgili olarak ez-Zeccâc'ın AİI jLi ı̂ Ĵ̂  ^ 
". "^"^^^li.-. Kim gönülden iyilik yaparsa karşılığını görür. 
Doğrusu Allah şükrün karşılığını verendir ve bilendir" 
âyetinin tefsirinde, iki vecihten birinin izahında, "dilersen 
lafız mâzî, mana ise istikbâl olmak üzere " ıji^ ^ " 
dersin. Zira burada ifade şart cevap şeklindedir. Böyle 
cümlelerde mâzî olan lafız, müstakbel manasına dönüşür, 
dediğini"' görmekteyiz. 

"sSı^^ 5 ^ ĵ Jr Kim sırrını saklarsa, muradına 
gj.gj."2oo ifadesinde mâzî olan şart ve cevap fiilleri, 
yukarıda olduğu gibi gelecek zaman ifade eder. 

3-Mâ U ile Kullanılışı 

Geencllikle akılsız varlıklar için kullanılan bu edat, şart 
ismi olduğunda, cezmeden diğer cezm edatları gibi şart ve 
cevabında gelen mâzîyi gelecek zamana çevirir. Örneğin: 
"1_4İJ 'y!^ (.'^i. 'j-» ̂ -Jüi;ı \Sj : Siz Allah için ne verirseniz, 

Allah onun yerine daha iyisini verir."^"! 

IjLî Ld -̂Ŝ ı I^liLl-i Lli" örneğini ele aldığımızda, 
buradaki "mâ: L. " şartiyye kabul edildiğinde anlam:01 



202-Aynı mlf. a.g.e., II, 12: Buradaki "mâ.ü " mn bir ikinci yorumu 
ise, zaman ifade eden masdar "mâ"sı olmasıdır. Âyet için bkz. et-
Tevbe Sûresi (9), 7. 

203-Âyet için bkz. el-Ahzâb Sûresi (33), 61. 
204-Âyet için bkz. el-Iiadîd Sûresi (57), 4. 
205-Âyet için bkz. Meryem Sûresi (19), 31. 
206-W.Wright, A Grammar of the Arab/c Language, II, 15. Hadis 

için bkz. el-AcJûnî, Keşfu'l-hafa ve muzîlu'J-ilbâs, Beyrut, 
1351,1, 363 vd. 

" jUjJ'j«J- ''ü ı^lİJL-i: Size doğru davranırlarsa, siz de 
onlara doğru davranın " şeklinde olur^o .̂ 

4-Eynemâ: UJı ile Kullanılışı 

Şart manasmdaki "eyne: " ile mâ-i zâidenin 
birleşmesinden meydana gelen bu şart isminden sonra 
gelen her hangi bir fiil, genelde gelecek zamana tahsis 
edilir. Mesela: 

!>Lai ıjJs»̂  ' L J . 'oiy^'- Lanetlenmiş olarak, 
nerede bulunurlarsa, yakalanır ve hem de öldürülürler."^»' 

"jL^ LLİf ^ } : Nerede olursanız olun, o sizinle 
beraberdir. "̂ O"» 

"c-İT Li2f LT̂ Çİ tj-j^j»- Nerede olursam olayım, beni 
mübarek kıldı."2OS 

"Übi;̂ ! Liâ;,} UJÎ ^ j l i ı iJO, L^i: Faydalı söz (A/fone/) 
mü'minin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır. "2»* 

Yukandaki örneklerde " Hİf "nin şartı durumunda olan 
_ ıyiî _ mâzî fiilleri, görünüşte böyle geçmiş 



207-el-Ğalâyînî, Câmi'u'd-durûsi'J-'arabiyye, I, 126. 
208-el-Muberrid, el-Kâmil, III, 94. 
209-ibn Hişâm, el-Muğnî, I, 87. 

zaman olmakla birlikte mana o l a r a k - j j - T Î -oaJ" 
" şeklinde gelecek zamandır. Cevabı durumunda olan 
" Ijl>.f _ l i ( " fiilleri de diğerleri gibi gelecek zaman 

manasıyla " >jj^'jî - Jıi-t" gibi düşünülmektedir. 

5- İzâmâ: üüı ile Kullanılışı 

Şart zarfi olarak kullanılabilen bu edattan sonra gelen 
maziler de gelecek zaman ifade ederler. Örneğin: 

US o>â jl .̂.'«It-Jt k-jUso- Lxâb _ îT_Pa> iliai- >:!.,̂ P lilij 
Eğer bir Mudar vâri bir kızarsak biz, yırtanz 
örtüsünü Güneşin ya da kan akıtır (kıbçlanrmz)'^^'^ 

Burada " IJ*'il " edatından sonra gelen " 14̂ »* " ve" " 
şart ve cevab fiilleri ve cevaba bağlı {ma'tûf) olan " o>â " 
fiili mâzî oldukları halde "gelecek zaman" ifade 
etmişlerdir. Kureyşten bir kişinin sözü de buraya ömek 
teşkil etmektedir: 

jfJi'j*'S^'^ - ' - i ? ^ ı ^ ' î j 
Bir arkadaş edineceksen eğer sen 
Arkadaşını edinme sakın Temim'den^"* 

6- İzmâ: Ui) ile Kullanılışı 

Cezmeden şart harfi olarak da kuUamlabilen^o' bu 
edattan sonra gelen mâzîler gelecek zaman ifade eder. 
Kur'ân-ı Kerim'de geçmeyen bu harfin şart manasında 
kullanılabileceğine Sîbeveyh, ashabtan el-'Abbâs b. 



liO-el-Kitâb, III, 57; İbn Ya'îş, Şerhu'l-Mufaşşal, IV, 97; VII, 46; 
el-Bağdâdî, Hizânetu'l-edeb, IX, 29-31: Bu kaynaklardan 
bazılarında beyitteki " C-if" kelimesi yerinde " cJ^i " kelimesi 
bulunmaktadır. 

211-Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 344, II, 31; İbn Ya'îş, ^e/-/ju7-Afu/âsşa/, 
IV, 95 vd.; er-Râğıb el-İşfehânî, el-Mufredât, s" 16 ;'Abbâs 
Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, II, 278. 

Mirdâs'ın Huneyn gazvesinde Peygamberimize hitaben 
söylediği şiirinden şu beyti şahit getirir: 

Peygamberin huzuruna girince söyle ona 
Üzerine bir hak olarak, mecUs yatışmca^»" 

Burada "i—ifdan sonra gelen "oif" mazisinden gelecek 
zaman kastedildiği açıktır. Zira tercümesinde de bu durum 
görülmektedir. 

b-Cezmetmeyen Şart Edatlan 

Cezmetmeyen şart edatlanndan bazılan da kendilerinden 
sonra gelen mâzî fiillere gelecek zaman manası kazandınriar. 

1-İzâ: ı'ij ile Kullanıhşı 

Mâzî sîgası, çoğunlukla şart manası taşıyan ve gelecek 
zaman zarfi olan " lisi "dan sonra geldiğinde geçmiş zaman 
yerine gelecek zaman ifade eder^". Bu edat, çoğu kez 
mâzî ile bazen de muzâri ile başlayan bir fiil cümlesinin 
başına gelir. Şâir Ebû Zu'eyb'in şu şiirinde bu iki durumu 
bir arada görmek mümkündür: 

Nefis ister, onu coşturunca 
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Yetinir o, aza yöneltilince. 

Bu kullanışla ilk mısrada "lifdan sonra gelen 
mâzîsi, gelecek zamana tahsis edildiği gibi, ikinci 
mısradakinden sonra gelen "S^'" muzârisi de geleceğe 
tahsis edilmiş olur^'^. 

Küfe ekolünün temsilcisi olarak kabul edilen el-Ferrâ: 

j>'M Ey iman edenler ! Sizler inkar edenler gibi, yer 
yüzünde sefere çıkacak veya savaşacak kardeşleri 
hakkında... diyenler gibi olmayın" âyetinde " ı ' i i " 
kısmındaki "'il" nin gelecek zaman ifade ettiğini, ondan 
sonra gelen " ' m â z î fiilinden geçmiş zaman manası 
kastedilseydi, Arap dili gereği olarak "if ile gelmesi 
gerektiğini bildirmektedir. Sözlerine devamla el-Ferrâ, 
durumun böyle olması halinde " ül" ile kullanılan mâzî 
fiilin lafız olarak mâzî, mana olarak ise müstakbel 
olduğunu söylemekte, "ij" in yerine "li!" nin 
kuUanılamıyacağını örneklerle izah etmekte ve bu konuda 
şâir el-Kumeyt'in şu bejrtini: 

"Bir kimse maişetin güçlük ve nimetlerine âşık olmayınca 
onu geçmişte tatmamış, gelecekte de tatmayacaktır." 

212-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 93; es-Suyûtî, Şerlm şevâhidi'l-Muğnî, 
Beyrut, ts., I, 262,266; 'Abbâs Hasan, a.g.e.,II, 279 vd. 



213.Me'âm'l-Kur'ân, 1, 243 vd.. Âyet için bkz. Âl-i 'İmrân Sûresi (3), 
156. 

214-İbn Hişâm, el-Muğnî,l, 94, 100. 

şeklinde değerlendirmektedir^''. Görüldüğü gibi, gelecek 
zaman zarfı olan" 'i*" dan sonra gelen mâzî, olumsuzluk 
manasıyla birlikte gelecek zamana tahsis edilmiştir. 

"İzâ: lii" nin şart ve« zarf manasından soyutlandığı 
dıunmlar ve bunlar için gösterilen delillere de itiraz 
edenler olduğu gibi, bunu hiç kabullenmeyenler de 
vardır '̂'*. Aynca " lii "nm gelecek zaman manasından çıkıp 
mâzî ve hâl (şimdiki zaman) için kullanıldığı durumlar da 
yok değildir. 

la-iij nin Geçmiş Zaman İfade Etmesi, 

Şu örneklerde "iji" nm geçmiş zaman için kullandığı 
görülmektedir: " Uîii iiy'/j t^ı (jiıl'ı ^ jı s% lîı} : 
Ey Muhammed ! Onlar bir kazanç veya bir eğlence 
gördüklerinde seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler," 
âyetinin, bildirilen bu olaydan sonra nazil olduğu 
gerekçesiyle, "^1" dan sonra gelen şart ve cevap fiilleri asıl 
kullanılışının dışına çıkarak geçmiş zaman ifade etmiştir. 
Şu beyitte de aynı kullanış söz konusudur: 

Belki bir dost kadehe güzel koku katar diye 
Yıldızlar battığında ona ben bâde sunmuştum. 

Burada da şâirin geçmişte yaptıklarından bahsederek 
geçmiş günlerini yâdettiği anlaşılmaktadır. 



215-İzâ: li| mn ifade ettiği zamanlarla ilgili bu anlayış, alimlerden bir 
kısmının görüşü olup diğerleri bu görüşe katılmamaktadır. Bkz. 
İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 95 vd.; es-Suyûtî, el-İtkân, I, 148 vd.; 
'Abbâs Hasan, ea-Nalivu'l-vâfî, 11,278. Âyetler için bkz. el-
Cumu'a Sûresi (62), 11; el-Leyl Sûresi (92), 1; en-Necm Sûresi 
(53), 1. 

Ib- liı nm Şimdiki Zaman İfade Etmesi, 

Şu örnekler de, "iJi" nm şimdiki zaman ifade edişini 
göstermektedir. Ancak bu durum, kasemden sonra olur. 
Ömçğm,"j^. lii J4JL̂ 0 : Karanlığı ile etrafı örtmekte olan 
geceye andolsun" âyetiyle " <j'y> ı^iJij : Batmakta olan 
yıldıza andolsun" âyetinde " " dan sonra gelen fiiller, 
ister mâzî olsun ister muzâri, şimdiki zaman ifade 
etmişlerdir. Bunun izahı ise şöyle yapılmaktadır: " 
Buradaki "tiflar, istikbâl için olsaydı, kasem fiiline ait zarf 
olmazdı. Çünkü kasem fiili inşâ (talep) ifade eder. Burada 
yapılmış bir yeminden haber verme durumu sözkonusu 
değildir. Zira istikbâl ile hâl birbirinin müteradifi değildir. 
Dıu-um böyle olunca " iJi " kendisinden hâl (şimdiki 
zaman) kastedilen bu fiillerin zarfı olur."^'' 

Ic- liı nin Geniş Zaman İfade Etmesi, 

Bazen de "üi'nın muzâride olduğu gibi, geçmiş, şimdi 
ve gelecekte devam etme, süreklilik, yani bir nevi geniş 
zaman ifade ettiği durumlar da vardır. Vereceğimiz şu 
örnekteki "iJi" nm, bu tür bir süreklilik ifade ettiği 
görülmektedir: " ^ Ç i ^'p- ^kj ^J^ ' j i ^ ^ ' ^ 
'öjji- j->^ CJI uı ı̂ Li : inananlara rastladıkları 



216-es-Suyûtî, a.g.e., 1, 149. Âyetler için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 
14; en-Nisâ Sûresi (4), 142. 

zaman, "inandık" derler, elebaşılanyle başbaşa 
kaldıklarında, "Biz şüphesiz sizinleyiz, onlarla sadece alay 
etmekteyiz" derler.", " JLİT ıjİLJ J\ ı^li lii^: Onlar 
namaza kalktıklan zaman üşenerek kalkarlar."^'^ 

Öte yandan büyük dilci İbn Paris'in de dediği gibi," üi" 
nm kullanılışını bir başka açıdan ele aldığımızda karşımıza 
şu üç şekil çıkar: 

^Cevabm Şarttan Önce Tahakkuk Etmesi: 

" ^ I J 'yL^\ ITÎÎLJ L;ûı LI': Kapıya çıkacağın zaman, 
en iyi elbiseyi giyin!" Burada dışarıya çıkmadan önce 
elbisenin giyilmesi gerektiği açıktır. Şu âyetteki kullanış 
da aynı türdendir: " J l S U ' « ! > C J I J[ iji; Namaza 
kalkacağınız zaman, yüzünüzü ...yıkayınız." Zira burada 
da namaza durmadan önce abdest alınması emredilmektedir. 

* Cevabın Şartla Birlikte Tahakkuk Etmesi: 

"[y^'y* ^'Ir» 'iJ: Okuduğun zaman (Okuma esnasında) 
biraz ara ver. Burada ara verme işlemi okuma esnasında 
olmaktadır. 

* Cevabın Şart Fiilinden Sonra Gerçekleşmesi: 

"ıjjLJa!Uu JUJİİİ- ijij: İhramdan çıkınca avlanınız (= 
avlanabilirsiniz)" v e ^ j J\ ^ [fiy tji 
"^1: Ey insanlar! Cuma günü namaz için ezan okunduğu 

zaman, Allah'ı anmaya koşun..." örneklerinde önce şart. 



217-lbn Fâris, eş-Şâhibî, s. 195. Âyetler için bkz. el-Mâide Sûresi 
(5), 6, 2; el-Cumu'a Sûresi (62), 9. 

218-lbn Hişâm, el-Muğnî, I, 261; tbn 'Akıl, Şerhu tbn 'Akîl, II, 385 
vd.; 'Abbâs yasan, ea-Nahvul-yâfî, IV, 496 . Âyet için bkz. en-
Nisâ Sûresi (4), 9. Buradaki" jJ "de ancak fiil cümlesinin başına 
gelen şart harfflerinden biridir. Bu bakımdan ondan sonra " h\' 
cümlesi geldiğinde bu, düşmüş bir fiilin faili olarak 

sonra cevap gerçekleşmektedir^". Bu son şeklin, gerek 
burada ve gerekse diğer şart cümlelerinde, en normal ve 
yaygm şekil olduğunu söyleyebiliriz. 

2- "Lev : j î" île Kullanılışı 

Aslında geçmiş zamana âit bir şart harfî olan " ' } " , 
bazen de kendisinden sonra gelen mâzîyi plecek zamana 
tahsis eder. Ömeğin,"îi l i^ o* ̂  rfr?^ 'cji'/'y ĉ :̂ ' I r ^ } 
JÛ Il̂  Iyl>-: Arkalarında eli ermez, gücü yetmez çocuklar 

bıraktıkları takdirde (^£raÂ:âcaAro/sa/a/) korkacak olanlar, 
haksızlık yapmaktan korksunlar." âyetinde den sonra 
gelen "iyS'f mâzî fiili, 'h^manasında olmalıdır. Aksi 
takdirde anlam bozulur. Çünkü öldükten sonra çocuklarını 
düşünenler demek olur ki, böyle bir şeyin kastedilmesi 
akla ve nakle uygun değildir. Tevbe b. Humeyr'in şiirinde 
de aynı tarz kullanış görülmektedir: 

Leylâ el-Ehyeliyye, üzerimdeki kayalar, mezar taşlan 
Kendisine engel olduğu halde bana selam verecek olursa 

Onu güler yüzle karşılanm ya da kabir tarafindan bir sadâ 
Seslenerek verir ona benim yerime cevabını bir nidadâ '*. 



değerlendirilir. Düştüğü kabul edilen fiil, genellikle " C-j, " 
şeklinde takdir edilmektedir. Şiirin takdiri: 5f c J ji" 
şeklindedir. Bkz. İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 270. 

219-ibn îf'âlik {Cemâleddin Muhammedb. Abdullah), Şerhu'Umdeti'l-
hâûz ve 'uddeti'l-lâfiz{nşr Adnan Abdurrahmân ed-Dûn), Bağdat, 
1397/1977, s. 200. Âyet için bkz. Meıyem Sûresi (19), 31. 

220-el-Kaysî, Muşkilu İ'râbi'l-Kur'ân, II, 56. 
221-İbn Mâlik, a.g.e., göst yer. 
222-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 304; es-Suyûtî, Şerhu şevâhidi'l-

Muğnî,\\,l\5. 

V-Zaman Belirten "Masdar mâ: U sı"ndan Sonra 

"ÂJİ^I _ I^L^I'' - '*î:^y^ SJ'JOIALJI gibi çeşitli isimlerle 
anılan bu edattan sonra gelen mâzî fiil, genelde gelecek 
zaman ifade eder. Örneğin: cJ-i »/"i"} P^^. 
": Yaşadığım (= yaşıyacağım) sürece bana namazı ve 
zekatı emretti"^»^ Buradaki "LJ«" sılasıyla birlikte yorumu 

ı̂̂ S 'c/^: Hayatımın devamı süresince" şeklindedir^^o. 
" 1 ^ 1 } cJıj U Jıi-: Bulduğun {=gücün yettiği) sürece cömert 
ol!" ifadesinin yorumu da "ia_>rij IJL.ijS ;1>.: bulduğun 
müddetçe " şeklinde olabilirimi. 

Ey bayan komşumuz ! Elbet musibetler yağıyor ama 
Kuşkusuz ben de kalacağım, 'Asîb kaldıkça burda -̂̂ . 

Bu beyitteki "C^" ve mâzînin te'vili,: "W; ./e- FI}S Sa-1" 
şeklinde olabilir. 

Bütün bu verilen örneklerde ve diğerlerinde zaman 
ifade eden masdar "mâ: LJ»" sını takip eden mâzî fiiller 
çoğunlukla Türkçe'ye yapılan çevirilerinde her ne kadar 



223-İbn t'.âlik, Şer/ju 'Umdeti'l-hâfız, s. 816. Âyet için bkz. el-trtâide 
Sûresi (5), 52. 

224-'Abbâs Hasan, en-Nalivu'l-vâff, I, 621. Âyet için bkz. en-Nisâ 
Sûresi (4), 84. 

225-İbn Mâlik, Şavâhidu't-tavzîh, s. 100; 'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 
622. 

açık bir şekilde gelecek zaman ifadesi taşımıyorlarsa da 
yorumlandıklarında gelecek zaman ifadesi taşıdıkları 
açıkça ortaya çıkmaktadır. 

VI-Geleceğe Ait Bir Ümit İfadesi Halinde 

",_jl~i" ve benzerleri gibi ümit (raca) ifade eden fiiller bu 
guruba girer. Ömeğin,;a-^ 'j-» ̂  ^ L jjj - i ı _̂jlJ<i 

O ı ^ i U ( , - « ^ 1 ^ ( J j > Umulur ki, Allah bir fetih 
yahut katından bir emir getirecek de onlar içlerinde 
gizledikleri şeyden dolayı pişman olacaklardır''̂ ^^ ve 

"^jj-i^ Cri'^^ IrU li-^r 'üi *3ıi Umulur ki Allah inkar 
edenlerin baskınını önler" âyetleri ile, 

" -̂fv' *̂ !r-âi 'jf fi-5fi y ^ ^4*' cT-'l >r-̂ -̂ °' '^'j^ •̂ 0- Garibiu, 
çoluk çocuğunu görme arzusu arttı. Umulur ki günler 
onlann arasını yaklaştırır"^ '̂* örneklerinde görüldüğü gibi 
"J^" fiili mâzî fakat manası gelecek zamandır. Çünkü bu 

fiiller, ümit ifade ettiklerinden manaları ancak gelecekte 
vuku bulacaktır. Bundan dolayıdır ki, raca fiillerinin 
haberlerine '"J" getirilmek suretiyle istikbâle tahsis 
edilerek her ikisine de gelecek zaman ifadesi sağlanmakla, 
aralannda bir birlik temin edilmiş olmaktadır^^s. 
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VII- Mukarabe Fiili Olduğunda 

Mukârabe f i iU.^min z a m a n ı h a k k ı n d a ü ç f a r k l ı g ö r ü ş l e 

k a r ş ı l a ş m a k t a y ı z . Bu g ö r ü ş l e r d e n b i r i n c i s i n e g ö r e , 

m u k â r a b e g u r u b u n a g i r e n t ü m fiiller, m â z î ş e k l i n d e 

o l m a s ı n a r a ğ m e n , m â z î y l e h i ç b i r a l a k a s ı o l m a y ı p , s a d e c e 

z a m a n d a n m ü c e r r e t o l a r a k y a k l a ş m a , u m u t v e b a ş l a m a 

(kuri), raca ve şurû) i f a d e e d e r l e r i m * . 

İ k i n c i g ö r ü ş e g ö r e , "SLİ"' g i b i m u k â r a b e fiillerinin 

z a m a n ı , ş i m d i k i z a m a n a y a k ı n g e ç m i ş z a m a n o l u r . Bu 

y a k m g e ç m i ş , ş i m d i k i z a m a n a , k o n u ş m a â n ı n a ç o k 

y a k ı n d ı r 2 2 7 . 

İ b n Mâlik'in ı s r a r l ı s a v u n u c u l a n n d a n o l d u ğ u ü ç ü n c ü 

g ö r ü ş e g ö r e i s e , m u k â r a b e fiilleri g e l e c e k z a m a n i f a d e 

e d e r l e r . İ b n Mâlik'in g ö r ü ş ü n ü y a n s ı t a n i f a d e l e r i n i 

g ö r e l i m : " ^ ^ - ^ <• Ü- i j f«1,>'Â v e Siî"" g i b i b a ş l a m a i f a d e 

e t m e y e n m u k â r a b e fiillerinin g e r e ğ i g e l e c e k t i r . Zira 
h a b e r l e r i n e " b*" b i t i ş m e s i b u z o r u n l u l u ğ u t e ' y i d e d e r . 

Ç ü n k ü m u z â r i y e b i t i ş e n " bı", o n u n g e l e c e k z a m a n a 

t a h s i s i n i g e r e k l i k ı l m a k t a d ı r . Maksat d a b u d u r . Buna k a r ş ı 

ç ı k a n i s e y a n ı l m ı ş t ı r . 

Bu h a k l ı l ı k y a n ı n d a , f a s î h k u l l a n ı m v e z i k r e d i l e n 

h a d i s l e r d e o l d u ğ u g i b i s a h i h n a k i l d e b u n a e k l e n i n c e 

d e l i l i m i z g ü ç l e n m i ş o l u r . Ona k a r ş ı ç ı k m a y a y o l 

226-es-Samarrâî, el-Fi'l zemânuh, s. 31 vd.. 
227-'Abbâs Hasan, a.g.e.,1, 53, 614. 



2 2 8 . İ b n Mâlik, Şavâhidu't-tavzîh, s. 100 v d . 

2 2 9 - i b n Mâlik, Şavâhidu't-taviîb, s . 98, 99, 101. 
230.e/-Kitâb, I, 456. 
2i\-Hem'u'l-hevâmi', I, 9. 

kalmaz"228. j b n Mâlik/Sli"' n i n h a b e r i n e "b^ g e l m e s i 

k o n u s u n d a , b u n u n â y e t l e r d e y e r a l m a d ı ğ m ı , f a k a t ç e ş i t l i 

h a d i s v e ş i i r l e r d e ç o k ç a k u l l a n t i d ı ğ m ı s ö y l e y e r e k i l g i l i 

ö r n e k l e r i z i k r e t m e k t e v e b u n l a n i z a h e t m e k t e d i r . Sonuç 
o l a r a k d a "Sis'" n i n h a b e r i n e "h^" g e l m e s i n i n c a i z o l d u ğ u n u , 

o n s ı ı z k u l l a n ı l m a s m m , o n u n l a k u l l a n ı l m a s m d a n d a h a ç o k 

v e y a y g m o l d u ğ u n u i f a d e e d e r e k , b u n u n ç o ğ u n a h i v c i l e r 

i ç i n k a p a l ı k a l m ı ş b i r d u r u m o l d u ğ u n u d a s ö z l e r i n e 

e k l e m e k t e d i r 2 2 9 . 

VIII- Yeminden Sonra" lâ:^ " Alması Halinde 

Sîbeveyh, k a s e m i n c e v a b ı n d a k i " V " d a n s o n r a g e l e n 

m â z î n i n m ü s t a k b e l m a n a s ı n d a o l d u ğ u n u i z a h e d e r k e n i û i j 

" ijL_ji İ U i o-Lii V :Andolsun ki b u n u a s l a y a p m a d ı m ( = 

yapmayacağım ) " d e n i l i r ; f a k a f '^ - i i t V ' m a n a s ı k a s t e d i l i r , 

d e m e k t e d i r 2 3 o . 

es-Suyûtî de k o n u y l a i l g i l i o l a r a k " u ı Jii'uSj V <Jiiy ı̂ ij 
:Siz r e d d e d i n b a k a l ı m ! Vallahi s i z e a s l a b i r ş e y 

a r t t ı r m a d ı m {=arttınnayacağım)" ö r n e ğ i n i zikrederimi. Hiç 
k u ş k u s u z k a s e m i t a k i p e d e n "Y d a n s o n r a g e l e n m â z î , 

g e l e c e k z a m a n o l a r a k d e ğ e r l e n d i r i l m e k t e d i r . Aynı 
k o n u n u n ş a h i d i o l a r a k n a h i v k i t a p l a r ı n d a şu b e y t i n s o n 

m ı s r a s ı y e r a l m a k t a d ı r : 



IX-Yeminden Sonra " 'm':ö\ " 'Alması Halinde 

Mâzî fiil, yeminin cevabında olumsuzluk ifade eden " 
" biden sonra gelince de, bir önceki gibi müstakbel manası 
kazanır " 'j^ j ^ İ ' ^ L4^U.Î 5I ÛIJ 'j^'y. {Doğrusu zeval 
bulmasın diye gökleri ve yeri yaratan Allah'dıf) Eğer onlar 
zevale uğrarsa, ondan başka andolsun ki onları kimse 
tutamaz" örneğinde, "il'O kesiminde önce lâmm temsil 

232-el-Bağdâdî, Hizânetu'l-edeb, {şrh. ve tahk Abdüsselâm 
Mulıammed Hârûn) Kahire, 1989/1409, VIII, 332; krş. İbn 
Hişâm, el-Muğnî, I, 243. 

233-Bkz. w . Wright, A Grammar of the Arabic Language, II, 2. 

Sevişenlere dünyada çektikleri azap yeter 
Daha artık cehennem onlara azap etmez 

beytinde de "^'ip^j" ifadesi: "^-iiı V" manasmda gelecek 
zaman ifade etmektedir^'^. 

Ayrıca: "s-i^ iıJLî ı -iij :Vallâhi Mekke'de oturmadım 
{^oturmayacağım) ifadesinde "kasem vâvı"nın cevabında 
gelen mâzî, istikbâl ifade ettiği gibi, 'J»^'^ J^'j*'^ ^ 

^jj LJİP: Yemin ettim bir kere; canım bedenimde 
kaldıkça, şarap beni sarhoş edemeyecek" ifadesinde 
de " I3Î: Yemin ettim" şeklindeki yemin ifadesinden 
sonra gelen " >i" nin önündeki mâzî fiilin de istikbâl 
manasında olduğu görülmektedir^''. 



234-Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 444. Âyet için bkz. Fâtır Sûresi (35), 41. 
235-Aynı mlf., a.g.e., I, 456; krş. es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9; 

el-'Ukberî, îmlâ, II, 201; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 54. 
236-Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 326, 482, 482; İbn Hişâm, el-Muğnî,\, 17; 

krş. Abdulğanî ed-Dakr, Mu'cemu'n-nahv, (Kahraman Yaymlan), 
İstanbul, 1978, s. 425. " 

e t t i ğ i k a s e m , o n u m ü t e a k i b e n d e " in-i ş a r t i y y e " g e l m i ş t i r . 

Yeminle şartın b i r a r a d a b u l u n d u ğ u b u p o z i s y o n d a g e l e n 

c e v a p , ö n c e g e l m i ş o l a n k a s e m e âit olur^m^. Bu s e b e p l e 

k a s e m i n c e v a b ı n d a o l u m s u z l u k "in:*orini m ü t e a k i b e n 

gelen"c45L_lJ.f i)!" b ö l ü m ü n d e g e l e n m â z î fiil, g e l e c e k 

z a m a n m a n a s ı k a z a n a r a k "il4^L_-JJ lJ." ş e k l i n d e 

anlaşı lmaktadır235. 

D- GEÇMİŞ VE GELECEĞE İHTİMALİ 

Mâzîyi g e ç m i ş e v e y a g e l e c e ğ e t a h s i s e d e n bir d m ı ı m 

v e y a b i r k a r i n e v a r s a , m â z î o d o ğ r u l t u d a b i r z a m a n i f a d e 

e d e r . Böyle b i r d u r u m o l m a d ı ğ ı t a k d i r d e , m â z î n i n g e ç m i ş e 

v e y a g e l e c e ğ e m ü s a i t o l m a s ı g i b i b i r d u r u m o r t a y a 

ç ı k m a k t a d ı r . Bu d u r u m l a r ı ö r n e k l e r i y l e g ö s t e r m e y e 

ç a l ı ş a l ı m : 

I- Hemze-i Tesviye İle Kullanılışı 

Aslında b i r s o r u h e m z e s i o l a n h e m z e - i t e s v i y e , " t^'^ : -

m a s ı b i r d i r " , L J . : - m a s ı n a a l d ı r m a m " , V ' ^ : - m e s i n i 

b i l m e m " , V A - r ' ' ^ ^ : - m e s i n i âh b i r b i l s e m " v b . g i b i 

i f a d e l e r d e n s o n r a g e l e n h e m z e d i r . Bu h e m z e , y e r i n e 

m a s d a r k o y m a k m ü m k ü n o l a n c ü m l e l e r i n b a ş ı n a gelirime. 



237-es-Suyûtî, Hem'u'i-hevâmi', I, 9; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'I-
vâfî, I, 54 vd. 

238-Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 435, 456. Âyet için bkz. el-A'râf Sûresi (7), 
193. 

239-er-Râğıb, el-Mü&edât, s. 367. Âyet için bkz. İbrâhîm Sûresi (14), 21. 

Ömeğin: o l ü ff cJLî î [ ^ J s - : Kalkman da oturman da 
benim için birdir {=Kalksan da otursan dafarketmeif 
cümlesinde ayakta durma ve oturma fiillerinden her 
birinin bir geçmiş zamanda vuku bulduğunu ya da 
gelecekte gerçekleşeceğini kasdetmek mümkün ve 
muhtemeldir^''. Melelâ: "iy*<-» fı ^'^'i î JJÇİP : 
{Onlan doğnı yola çağusanız size uymazlar); çağırmanız 
da, susmanız da onlar için birdir" '̂*. 

"ü'ĵ iU ff Lİ^İ. f L2i* t\yL.Artık sızlansak da, sabretsek 
de birdir""î> gibi örnekleri ele aldığımızda, hemze-i 
tesviyeden sonra gelen mâzî fiiller, hem geçmişe hem de 
geleceğe ihtimali olan bir müevvel masdar 
hükmündedirler. Sırasıyla " J L * ' : onları çağırmanız" 
ifadesiyle " liji-f: Sızlanmamız" ifadesinin "geçmişte veya 
gelecekte çağırmanız" şeklinde veya "sızlanmamızın" 
geçmiş veya gelecekte olması muhtemel ve mümkündür. 

Hemze-i tesviyeden sonra, onun muâdili {dengi) olan 
7̂ " bulunması, bu durumu gerçekleştirmesi için şart 

değildir. Örnek: CJ} 'Ji- >•}!-: Hangi vakitte gelsen 
benim için birdir." Burada da "gelme"eyleminin geçmişte 
ya da gelecekte vuku bulması muhtemeldir. Hemze-i 
tesviyeden sonra "fî" y e r i n e k u l l a n ı l d ı ğ ı da 



240.Sîbcveyh, el-Kitâb, I, 483. 
24l.es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9; 'Abbâs Hasan, ea-Nabvu'l-

vâff, I 54 vd. ; Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 6. 
242-er-Râğıb, el-Müfredât, s. 367; krş. 'Abdulğanî ed-Dakr, 

Mu'cemu'n-nahv, s. 425. Âyet için bkz. el-Münâfıkûn Sûresi 
(63), 6. 

243-Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 51; ez-Zeccâcî, el-Cumel, s. 245; 'Abbâs 
Hasan, en-Nahvi'l-vâfî, IV, 369; Halil Es'ad, Hulâşatu'ş-şurûh, 
s*.544. 

görülmektedir. Örneğin, "İJİ jf ^ü î <̂ >f U: O kalktı mı 
yahut oturdu mu bilemiyorum"^* gibi. 

Hemze-i tesviyeyi takip eden "ff" den sonra gelen 
muzâri fiilin başında " " bulunursa, buradaki fiilin 
geçmi| zaman için olduğu kesinleşir. örneğin: JUc'̂  '̂Ŝ  
"JUijöiJ jUİ : Şüphe yok ki, inkar edenleri başlarına 
geleceklerle uyarsan da uyarmasan da birdir" ifadesinde" 
" ff den sonra gelen fiil mana olarak mâzîdir. Bu sebeple 
hemzeyi izleyen fiil, onun dengi olduğundan, onun da 
geçmiş zaman ifade etmesi gerekir^'». Şu âyet-i kerîmede 
de aynı durum görülmektedir: "'fj } ^ ' ^ ^ cj'jUcîJ'^.^ 

JUİJ 'ji>^: Ey Muhammed! Onlar için bağışlanma dilesen 
de dilemesen de birdir"2'»2. 

II- Teşvik ve Sakındırma Harfleriyle Kullanılışı 

Teşvik (tahzîz). Bir kimseyi sert bir tavırla iyi bir şeyi 
yapmaya sevk etmek, ondan bunu yapmasını istemektir. 
Belli başlı teşvik harfleri: " k i c ı c " gibi 
harflerdir2'»3. Bunların başta gelme zorunluluğu vardır. Bu 
bakımdan lafzan ya da takdiren muzâri fiilin başına 



244-Ebû 'Ubeyde, Mecâzu'l-Kur'ân, I, 259; İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 
274; 'Abbâs Hasan, a.g.e., IV, 514. Ayet için bkz. el-Münâfıkûn 
Sûresi (63), 10. el-Herevî gibi bazıları buradaki" ^ j ! " n i n soru 
için olduğunu söylüyorlarsa da, onun burada arz için olduğu 
açıktır, bkz. İbn Hişâm, a.g.e., I, 275. 

245-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-
vâfî, IV,*514. Âyet için bkz. et-Tevbe Sûresi (9), 122. 

gelirler. Ancak mâzînin başmda geldiklerinde, teşvik veya 
arz manasmda olurlarsa mâzînin manasmı gelecek zamana 
tahsis ederler. Örnekler : 

is^f^ ı̂ ToS-f JÜ bf Ĵ î ^ ^ l^j j ^ '.^^îj 
iir? 3!u»ti u- îy Ji-i Jl: Her hangi birinize ölüm 

gelip de "Rabbim ! Beni yakm bir süreye kadar geciktirsen 
de, sadaka verip iyilerden olsam" demesinden önce, size 
verdiğimiz nzıktan harcaym" âyetinde " ^ - [ ^ î ^ ] ^ " 
ifadesi, "^^^^j; anlammda olup gelecek zaman ifade 
etmektedir '̂»'*. Yine bir örnek: 

"^j-joJi j> Iyî cû, siîli» s-i^ y '^'jiû Yjü: Onlardan her 
bir topluluktan bir gıuııp, dinde geniş bilgi elde etmek... 
için geride kalmalıdır" âyetinde "Y^^" dan sonra gelen 
mâzînin emir ve teşvik ifadesiyle "'j-i^;. geride kalsın" 
manasında olduğu kaydedilmektedir^''^. 

Aslında bir şart edatı olan '"J", bazen temenni, arz ve 
teşvik manalarında da kullanılmaktadır. Örnekler: J! > ü 
dUl_; 'J^ c ^ ı J îıl a> ^ J î : Jli ^ 1 5 C L 

.1 jyki- o h ' j ^ , b L T ^ - i f J L l » I j _ ; C a f e r b. Süleyman ed-
Dube'iyyu'nun dediğine göre, Mutarrif b. Abdullah b. eş-



246-el-Câhız, el-Beyân ve't-tebyîn, III, 160. Âyet için bkz. el-İsrâ 
Sûresi(17), 25. 
247-Aynı mlf. a.g.e, göst. yer. 

Şihhîr gelmiş oturmuş; ayakta dururken Mâlik b. Dinar da 
otmrnuş; bunun üzerine arkadaşlan: "Konuşsaydmız!" 
demişler. O ise: Bu pek açık. "Eğer siz iyi olursanız, şunu 
iyi bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tevbeye 
yönelenleri son derece bağışlayıcıdır" dedi^^e. Burada 
"konuşsaydıız" şeklinde tercüme edilen " c — ^ " 
cümlesinde "lev: ^ " temenni ifade ettiğinden, ondan sonra 
gelen mâzî gelecek zaman ifadesi kazanmıştır. 

İ L T 'jS^ 'd\ i L ^ i j : Ali b. Süleym {veya Selim) 
dediğine göre, er-Rebî' b. Huseym'e: Ruhunuzu 
dinlendirseydiniz! denilmiş; o ise "Ben de onun rahatmı 
istiyorum. Şübhesiz Ömer akıllı imiş" demiş^^*'. Burada da 
yukandaki gibi, "c^J'-'J" mazisinin başına temenni ifade 
eden "lev: ^ "ge lmek le manası gelecek zamana tahsis 
edilmiştir. 

!JL4J 'j-İ iii-^ JL-fîLij Jü- : Sa'îd b. el-'Âs'a köşkünde 
bulunmaktayken ölümü gelip yaklaşınca, oğlu 'Amr 
kendisine: Keşke şehre inebilseniz! der. Ona cevap olarak: 
Oğlum! Şüphesiz ki yakınlarım gündüzün her hangi bir 
saatinde beni omuzlarında taşımak için çakılıp 



:4x viuhammed Ahmed Câde'l-mevlâ ve arakadaşlan, KaşaşuTarab, 
l^ahİre, 1971,1,*209. 
. cl-Kitâb, III, 94. 
es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9. Âyet için bkz. Hûd Sûresi (11), 
116. 

251-îbn Hişâm, eZ-A/ı/^i; 254. Âyetler için bkz. en-Nûr Sûresi (24), 
13; el-Ahkâf Sûresi (46), 28: el-Herevî gibi bazılarmm buradaki 

kalmayacaklar ya ! der"̂ '»*. Burada"/ yine temenni ifade 
etmekte ve onu takip eden mâzînin de anlammm istikbâle 
dönüştüğünü görmekteyiz. Nitekim Sîbeveyh de: "bir 
kimse: "CJJJ 'yi" deyince, sanki bununla "Ujii: İn " demiş 
gibi olur"2'" ifadesiyle bu kuUanılışm varlığma meşruiyet 
kazandırmakta ve buna dikkat çekmektedir. 

Şu halde konunım başında adı geçen edatlardan teşvik 
kastedilecek olursa, onlan takip eden mâzî fiiller, gelecek 
zaman ifade ederler. Ancak bu edatlan izleyen mâzî 
fiillerden vazgeçirme (tendîm) ve azarlama (tevbîb) 
kastedildiğinde, geçmiş zaman ifade ettikleri de 
bilinmektedir. Zira azarlama daha ^ok olmuş bitmiş bir iş 
üzerine yapılır. Örneğin, JJL; ^ Djyji 'olT ^^i 
"̂ y»jVı ̂  iCJıis 'jA 'ö'^:. Sizden önceki asırlarda yeryüzünde 
{insanim) bozgunculuktan ahkoyacak faziletli kimselerin 
bulunması gerekli idi"25o. 

" ;ıâ;_i i-^jL 4-4* ijLİ. Yy-İ: Dört şâhid gertirmeleri 
gerekmez miydi (= Dört şâhid getirseydiler ya !)" 

" i^} [jÇj Jıi ö/i j - j IjJLkji ^Jüı YJÎ : o zamanlar 
Allah'ı bırakıp da ona yakınlık peyda etmek için edindikleri 
tannlar kendilerine yardım etmiş değil miydi! "251 



" ^'ji' yı soru edatı kabul etmelerine rağmen, açık olan bu 
ifadelerin azarlama {tevbfh) için olduklarıdır, bkz. İbn Hişâm, 
a.g.e., I, 275. 

252.'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, İV, 514 vd. 
253.Sîbeveyh, eî-Kitâb, ifl, 102. 
254.es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9; ^Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-

vâfî, I, 55. Âyet için bkz. el-Mü'minûn Sûresi (23), 44. 
25S-Âyet için bkz. Âl-i 'İmrân (3),37. 

^ -~-̂ ı ji 'jia:iU AJej üÇSJi Korkak, vatanım 
savunsaydı ya! Ya muzaffer olurdu ya şehid düşerdi''̂ ^^ 

III- "Küllemâ:dr "İle Kullanılışı 

Aslında cezmetmeyen bir şart edatı olan bu kelime 
" y" ile zaman ifade eden "U" nm birleşmesi ile meydana 

gelmiştir^''. Çoğunlukla şart ve cevabı, mâzî fiillerden 
olur. Bu durumda şart ve cevabı geçmiş zaman ve gelecek 
zaman ifadesine uygun olmaktadır. Şimdi bu edatla 
kullanıldığında mâzînin fiilin ifade ettiğini belittiğimiz 
zamanlanna açıklama getirmeye çalışalım. 

Geçmi|f zaman ifadesine âit örnekler: »L» lHT 
" • yjfjk" Jİ.J : Her hangi bir ümmete peygamberlerinin 

geldiği her defasında, onlar bu peygamberi yalanladılar" 
ifadesinde "i-Jr"dan sonra gelen "iıî " fiili ile%/ir "fiili, 
geçmiş zaman ifade ederler. Zira bunu, olayın geçmiş bir 
dönemde vuku bulduğu gerçeği belirlemektedir^*'»." CUT 
Lijj lüip j ^ j L>ı̂ ;UJt ıljS'j ı̂ llp yy. Zekeriyyâ onun yanma 
ma'bede her girişinde orada bir nzık bulurdu" '̂* Burada 



Haccâc, bir bedevi hırsız yakalamış ve yediyüz kırbaç 
vurmuş; o, her kırbaç vurduğunda, bedevî: "AUahım sana 
şükür" demiş. Bunun üzerine amca oğuUanndan biri ona 
yaklaşarak: "Vallahi, el-Haccâc'ı sana vurmaya devam 
ettiren şey, ancak senin çok şükretmendir. Çünkü 
Allah,"Eğer şükrederseniz, elbette size arttıracağım" 
buyurmaktadır " demiş " ŝ*. Bu örnekte de "Cî " nin şartı 
ve cevabı dummunda olan "İİy" ve "Jlî" fiilleri yine tarihî 
karineyle geçmiş zamana delalet etmektedir. 

Gelecek zaman ifadesine örnekler:" 'c-^iulli^ 
VIJÜıIı I J I L ı L * ^ \ i ^ jUL-Jl: Onların derileri pişip acı 
duymaz hale gelince, acıyı duysunlar diye derilerini başka 
derilerle değiştiririz" âyetinde cehennemlikler hakkında 
yapılan bu tasvirde kıyamette olacaklardan haber 
verilmektedir. Dolayısıyla burada "CUr" nin şart ve cevabı 
olan " c - i ^ " ve "Ul" fiilleri mâzî oldukları halde gelecek 
zaman ifade etmektedirler2''7.̂ Jij O^S- LÜT j|_4i (4i 

256-ibn Kuteybe, 'Uyûnu'l-ahbâr, II, 157 v d . . Âyet için bkz. İbrahim 
Sûresi (14), 7. 

257-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi; I, 9; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-
vâfî, I, 55. Âyet için bkz. en-Nisâ Sûresi (4), 56. 

da, ve " J-İ-}" fiilleri aynı gerekçeyle geçmiş zaman 
ifade eder. 

Geçmiş zaman ifadesine bir başka ömek : R I A ^ ' 
I < \ ' ' ı l ı • 'II î LV ' . ^ , ' 1 ! ' ! < ' ; . \." .=.1 ı - . ' V f ı - I 



258-Âyet için bkz. ei-İsrâ Sûresi (17), 97. 
259-Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 25. 
260-Âyet için bkz. el-A'râf Sûresi (7), 38. 
261-Sîbeveyh, el-Kitâb, IV, 233. 
262-Sîbeveyh, a.g.e., III, 58. 

"ijs»l.: Yatacakları yer cehennemdir. Onun ateşi her ne 
zaman sönmeye yüz tutsa, hemen alevini arttınrız"258. Bu 
âyet-i kerimede de yine cehennemliklerden bahsedilmekte 
ve aynı gerekçeyle "c- î-" ve "U jj" mâzî fiilleri geleceğe 
delalet etmektedirler. 

" : p 'ür^ i ^ - ^ '-^ L î i j ı:;^';^<^ 4h o 
cennetteki meyveden kendilerine nzık olarak verildiği 
vakit (= verileceği vakit)" Bu, bundan önce dünyada bize 
verilenlerdendir" derler"^*^ âyetinde de cennetliklerin 
durumundan bahsedilmesi nedeniyle "llK"'dan sonra gelen 
"ıyijf meçhul mâzî fiili ile cevab durumunda olan "ı̂ lî" 
fiili istikbâl ifade etmişlerdir. 

L4İ.f Luü Lİi^î: Allah,"sizden önce geçmiş cin ve insan 
ümmetleriyle beraber ateşe girin" der." Her ümmet 
girdikçe kendi yoldaşına lanet eder" *̂" örneğinde de 
yukarıda sözü edilen âhiret gerçeği nedeniyle "Iıii-S" ve " 
oIü " fiilleri gelecek zaman ifade etmektedirler. 

IV- "Hayşü:i>" İle Kullanılışı 

Bu edat bir yer zarfp*' olup devamlı olarak 
kendisinden sonraki isim-*^ veya fiil cümlesine muzâf 
olarak kullanılır. Kendisinden sonra gelen cümlenin 



263-'Abbâs Hasan, en-NaJıvu'J-vâ/T, I, 55. 
264-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi; I, 9; 'Abbâs Hasan, a.g.e., göst yer. 

Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 149. 
265-er-Râzî {Mulıammed b. Ebî Bekr b. 'Abdi'l-Kadii), Muhtâru'ş-

Şihjh, Beyrut, 1967, s. 165. Tâhâ Sûresi (20), 69. 

fıilinin mâzî olması durumunda geçmiş veya gelecek 
zaman ifade etmesi mümkün olur. 

Geçmiş zaman için ömek:" <SÎ ^ flr̂ *' : 
Pramite kumcusunun girdiği yerden girerim" ifadesinde 
" k i — d a n sonra gelen"3-^i" fiili pramitin ustasının 
binlerce yıl önce öldüğü göz önüne alınırsa, ancak geçmiş 
zaman ifade eder. Çünkü tarih olmuş bir kimsenin şimdi 
veya gelecekte girmesi diye bir dumm söz konusu 
olamaz-^^. 

Gelecek zaman ifade edişine ömek:" o i ^ ^ '^j 
fi .̂k!ı oasJLUı ^k-i İ l 4 * j Jj-»: Her nereden yola çıkarsan, 
{namazda) yüzünü Mescid-i Haram semtine çevir" 
ifadesinde " " dan sonra gelen "cJ^^" fiilinin manası 
"çıktın" değil, aksine "çıkarsan" şeklinde şarta bağlı bir 
dumm ve ileriye dönük bir işlemdir^ '̂*. 

Yine: "^"î ^tJ^ ^>-!jı ^ U İ ' B ü y ü c ü ise, nereye varsa 
iflah olmaz" âyetinde, tercümesinde de görüldüğü 
üzere "jf*" fiili istikbâl ifade etmektedir^*'. 

Bazen de "<l!^" dan sonra zâid bir "Li" gelmekte ve ikisi 
birlikte "L_lil̂ " şeklini almaktadır. Bu dummda manası 
şarta tahsis edilmiş ve böylece şart edatları kısmında da 
görüldüğü üzere, onu takip eden mâzîler, gelecek zaman 



266-Âyet için bkz. el-Bakara sûresi (2), 150. 
267.Hadis için bkz. el-'Aclûnî, Keşfu'l-hafa, I, 43. 
268-Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 105. 
269.'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 55. 

ifade etmiş olur. Ömek:»>i JL5^^j ı^y JL̂ L» }: Her 
nerede olursanız, yüzlerinizi oranm semtine çevirin" 
âyetiyle^** " ^ L_i -iı j j i : Nerede olursan ol, 
Allah'tan kork !" hadisinde^*' açıkça görüldüğü gibi^4»-" 
" yı takip eden mâzî fiiller, geleceğe tahsis edilmiştir. 

V-İsm-i Mevsûle Sıla Olarak Kullanılışı 

İsm-i mevsûle sıla olarak gelen mâzî fiil, kasıt ve 
karine gibi bazı yardımcı durumlarla geçmişe veya 
geleceğe tahsis edilebilmektedir. 

Geçmiş Zaman İfade Edişine Örnekler: 

^ ^ jLİOi dyl 5f •;ir>:üı Yj j i î ij^Ir l y c 
r^'j j-i Jtr^' Kitap ehlinden ve Allah'a eş koşanlardan 
inkar edenler, Rabbinizden size bir iyilik gelmesini 
istemezler" âyetinde2**,onun inişi ânında mevcut olan 
inkarcılardan söz edilmektedir. Dolayısıyla ism-i mevsûlü 
takip eden "^/j—i^" fiili geçmiş zaman manasında 
kullanılmaktadır. Bir başka örnekte de aynı durumu 
görmekteyiz :" J-i'UJi jSıi ^ . J j_«Jı > ö>uJı -^.jI. 'y.\ ç̂ iJi: 
Kahire kentini kuran, el-Mü'izz li Dîni'llâh'dir" Zira 
burada da Kahire'nin kurucusunun eylemini ifade eden 
"3~_l-f" fiili tarih karinesiyle geçmiş zaman ifade 
etmektedir^*'. 



270-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 103. Âyet için bkz. el-Burûc Sûresi (85), 
10. 

27J-'Abbâs Hasan, a.g.e., göst yer. 

îsm-i mevsûlün haberine cevap "fâ: uJ" sı bitiştiğinde, 
ism-i mevsûl bir şart kokusu taşıdığından onu takip eden, 
yani sılası olan mâzîler gelecek zaman ifade ederler. 

Gelecek zaman ifade edişine örnekler:" ij^^^r^'^ı 
j.i>Ji v'-»-^ r-*^ 1^^. r r- OÎ^P' : 
Amma inanmış erkek ve kadınlara işkence ederek onları 
dinlerinden çevirmeye çalışanlar, eğer tevbe etmezlerse, 
onlara cehennem azabı ve yakıcı azab da vardır "2™. 

« ĵuı V} lU^uJ, loi- 4;»-d( Lii^ ^ ^> Sı 
:Yann sonuçların açıklanmasının akabinde, başansız 
olacaklar hâriç, başarılarından dolayı öğrencilerin 
sevinçleri büyüktür " 2 " . 

Yukarıdaki örneklerinden birincisinde ism-i mevsûlün 
haberine "fâ: ^"gelmesi sebebij^le bir tür şart kolcusu 
taşıdığından onu takip eden j - ^ " fiili "işkence ederek 
onları dinlerinden döndürme işlemine girişecek olanlar" 
manasını ifade etmektedir. İkincisinde ise, " 1— 3̂ " fiili 
cümlenin sonlarına doğru zikredilen"'J—i-: yarın" 
kelimesinin işaretiyle "gelecek zaman" ifade etmektedir 

Şu beyitte ise, ism-i mevsûlün sılasında gelen mâzînin 
hem geçmiş zaman, hem gelecek zaman ifade edişine ait 
iki ayrı örnek yer almaktadır: 



-111-
Getiriyorum elbet sana geçen işin anısını 
Hem de yann olacaklann cevabinindi 

Burada " -̂-V' ̂  ^ kısmında "mâ: Li" ism-i 
mevsûlünü izleyen ''Ji:^ fiilinin geçmiş zaman ve i iT " 
"j* ^ kısmında ise, "OP J,: yarın" kelimesi sebebiyle "ilS"' 
fiilinin gelecek zaman ifade ettikleri görülmektedir. 

VI-Nekreye Sıfat Olarak Kullanılışı 

Mâzî fiil, tahsis edilip hususîlik kazandırılmamış ve 
umumîlik ifade eden bir isme sıfat olması halinde, duruma 
göre geçmiş zaman veya gelecek zaman ifade eder. 

Geçmiş zaman ifade edişine şu örneği verebiliriz: 
",_s-r>̂  jrLĵ -JLİ A-Jİ̂  *L_lai- LJy. ihtiyaç sahibine 
verdiğim nice bağış sebebiyle içim huzurla doldu" 
ifadesinde vasıfsız bir nekre isim olan " JÛ»* " kelimesinin 
sıfatı durumunda bulunan "oJl'" fiili, daha çok geçmiş 
zaman ifade eden fiillerle kullanılan "rubbe: U'j" 
nedeniyle geçmiş zamana delalet ettiği görülmektediri'^. 

Gelecek zaman ifade edişine de şu örnekleri verebiliriz: 

"I»»..-'- L ^ LâiSlî i L i l i y jûdc '^y^ )&\ 'jİA>: Sözümü 
işitip de ezberleyen ve onu işittiği gibi aktaran kimsenin 
Allah yüzünü ak etsin" hadisinde tahsis edilmemiş, yani 
başka bir sıfat almamış ve muzâf da olmamış bir nekre 
durumunda olan "'^l" kelimesini takip eden "̂ r̂̂ " mâzîsi, 
sıfat olarak istikbâl ifade eder. Çünkü bu sözüyle Hz. 

272-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9. 
273-'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 55. 



274-es-Suyûtî, a.g.e., I, 9; 'Abbâs Hasan, a.g.e., göst yer. Hadis için 
bkz. Ebû Dâvûd, es-Sünen, K.19' b.lO (IV,68 vd.; krş. el-'Aclûnî, 
Keşfİı'l-hafS,\\, 319. 

275-Sîbevej'h, el-Kitâb, I, 140. Ebû Hayyân el-Endelusî, mâzînin bu 
son tasnifini bütün şekilleriyle birlikte reddederek İbn hiâlik'i ağır 
bir dille tenkit etmiştir. İbn Mâlik'in "et-Teshlf adlı eserini 
şerheden el-Murâdî de Ebû Hayyân'ın görüşünü benimsemiştir. 
Bkz. es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9. 

Peygamber, kendisiyle karşılaşıp görüşecek kimseleri, 
duyacaklan ve nakledecekleri hadisleri iyi muhafaza 
etmeye davet ve teşvik etmektedir"'*. 

Sîbeveyh de bu konuyla ilgili olarak:"İ-ii tli- y 
öCSjy. Gelen (= gelecek olan) herkese iki dirhem vardır" 

cümlesini zikreder ve burada "J^-j" nekresinin sıfatı olan 
">Lir" mazisinin gelecek zaman ifade ettiğini kaydeder. 
Buna sebep olarak da sözün manasında şart kokusu 
bulunduğunu söyler^'*. 

Bütün bu incelemeden sonra, mâzînin esas zamanın 
"geçmiş zaman" olduğunu, şartlan bulunduğunda şimdiki 
zaman, gelecek zaman manası ifade ettiğini; geçmiş 
zamanla gelecek zaman ifadesine de yine şarta bağlı 
olarak muhtemel olduğunu söylemek mümkündür. Ancak 
mâzînin geçmiş zaman dışında ifade ettiği zamanlar, her 
yerde ve her zaman genelleme yapılabilecek nitelikte 
olmayıp, bazı durumlarda karşımıza çıkan güçlükleri 
ortadan kaldırmaya yöneliktir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

MUZÂRİ KAVRAMI VE İFADE ETTİĞİ ZAMAN 

Arapça'da "muzâri" ye bu adı verenlerin Basralı 
nahivciler olduğu bilinmektedir. Bu terim bilindiği gibi 
"el-muzâri' bi'smi'l-fa'il: ism-i faile benzeyen''^'* 
ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Kûfeli nahivciler ise, bunun 
yerine "yef alu: J^" terimini kullanırlar^". "Müstakbel" 
terimi ise, Basra ve Küfe nahivcileri tarafından muzâri 
yerine ortak oıarak kullanılan bir terimdir. Nitekim birer 
Basralı nahivci olan el-Muberrid ve ez-Zeccâcî'nin Kûfeli 
nahivciler gibi bu terimi sık kullandıklanni 
görmekteyizid*. Kûfeli nahivciler ise, sîgaya işaret için 
"yef alu: 'j—i^iî", zamana işaret için de "müstakbel" 
terimlerini kullanmaktadırlar^'^. 

276-Sîbeveyh, el-Kitâb, I, 13; el-Muberrid, e/-Myi-toia£>, II, 1, 131; 
İbn Ya'îş, Şerbu'l-Mufaşşal, VII, 4; Ahmed b. Ali b. Mes'ûd, 
Merâhu'J-ervâA (Sarf Mecmuası içinde), İstanbul, 1315, s. 14 vd. 

277-Msl. bkz. el-Ferrâ, Me'âni'l-Kur'ân, I, 3, 136, 274. 296, 386; II, 
26, 258, 276, 386. 

278-Msl. bkz. el-Mu^taâab, I, 46, 71, 72, 75,77; III, 5; el-Cumel, s. 
21,22,194,197. 

279-Msl. bkz. el-Ferrâ, a.g.e., I, 60, 133, 136, 261, 262, 263, 449; III, 
223, 272; krş. es-Samarrâî, el-Fi'l zemânuh, s. 18. 



2i0.el-Kitâb, I, 12; el-Muberrid, a.g.e., 11,2; es-Suyûtî, ^an'u' / -
lıevâmi\ I, 7; eş-Şabbân, Hâşiyetu's-Şabbân 'ale'l-Eşmûnî, 
Mısır, ts. I, 59; el-'İzzî ('İzzu'd-din b. Ebi'l-Fedâil ez-Zencânî) et-
Taşrîf {Sarf Mecmuası içinde). İstanbul, 1315, s. 63 

28i-Bkz./fem'u'i-iıevâmi', göst. yer; eş-Şabbân, Hâşiyetu'ş-Şabbân 
'ale'l-Eşmûnî, I; 59; el-'İzzî, et-Taşrîf s. 63; et-Tehânevî, 
Keşşâfiı ıştılâljâti'l-Âıaûn, II, 886. 

282-Sîbeveyh,*W-jbVi6,1, 35; III, 115, 117. 

Muzâri sığasının ifade ettiği zaman hakkında nahiv 
âlimleri farklı görüşlere sahiptirler. Bu farklı görüşleri 
incelemeye çalışalım. 

Çoğu dilcinin de benimsediği Sîbeveyh'in görüşüne göre, 
muzâri aslında şimdiki zamana {hâl) da gelecek zamana 
{istikbâl) da elverişlidir. Diğer bir ifadeyle ikisi arasında 
ortaktır. Bu iki zamandan her birine muzâri denmesi ise, 
bakikî anlamında bir kullanış olup mecazla bir ilgisi 
yoktıu-2»". 

Ebû Alî el-Fârisî, ed-Demâmînî ve es-Suyûtî'ye göre, 
muzâri terimi şimdiki zaman için hakikat, gelecek zaman 
için ise mecazdır. Bu görüşte onlar, "karine bulunmadığı 
takdirde muzâri, şimdiki zamana hamledilir" deliline 
dayanmaktadırlar. Hakiki mananın durumu böyledir-*'. 
Muzârinin başına "sîn: ^" ve "sevfe: Li^" gelmesi ise, 
onun gelecek zaman ifade etmesi içindir̂ ^m. Sonuç olarak 
"cemi, tesniye ve nisbette de olduğu gibi, alâmet ancak 
furû'un başında bulunur" diyerek muzâride şimdiki zaman 
manasını asıl, gelecek zaman manasını ise fer' {şûbi) olarak 
görmektedirler. 



283-Bkz. es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 7; Hâşiyetu'ş-Sabbân, I, 59. 

İbn Tâhir'e göre, bir önceki görüşün tam aksine, muzâri 
gelecek zaman için hakikat, şimdiki zaman için ise 
mecazdır. Zira fiilin durumlanndan birincisi, beklenen 
durumunda olan gelecek zamandır. Onu şimdiki zaman 
takip eder. Daha sonra da geçmiş zaman gerçekleşir. Bu 
nedenle gelecek zaman bu görüş sahiplerine göre, muzâri 
için hakikat olmaya daha lâyıktır. Bu görüş ise, "mananın 
önce gelmesiyle, misalin de önce gelmesi gerekmez" 
gerekçesiyle reddedilmiştir. 

İbn Tarâve gibi bazı dilcilere göre muzâri, sadece şimdiki 
zamanı karşılar. Çünkü mâzînin bir sîgası olduğu gibi, 
şimdiki zamanın da bir sîgası vardır. O da muzâridir. 
Bunların gerekçeleri ise, "müstakbel" henüz 
gerçekleşmemiş bir zaman olması nedeniyle:"(a* aJ;" 
denildiğinde, bunun manasının "Zeyd, yann kalkmaya 
niyet ediyor" demek olmasıdır. 

ez-Zeccâc gibi bazı dilciler ise, muzârinin gelecek 
zamana tahsisini uygun görmüşlerdir. Hatta bunlar 
muzâriyi şimdiki zamana tahsis edenleri bile eleştirmiş-
lerdir2»3. 

Bu görüşlerin genel olarak muzârinin ifade ettiği 
zamanlar hakkındaki ufkumuzu açtığını söyleyebiliriz. 
Bunlardan da yararlanarak muzârinin karşıladığı zamanlan 
incelemeye çalışalım. 



2M.Tertîb-i Cedîdr Kavâ'id-i Oşmâniyye, İstanbul, 1303, s. 105. 
285.Aynı mlf., a.g.e., göst. yer. 
286-Aynı mlf, a.g.e., s. 106. 

A- GENİŞ ZAMAN 

Muzârinin ifade ettiği zamanlar içinde adma en uygun 
olanın geniş zaman olduğu söylenebilir. Zira şimdiki 
zamanla gelecek zaman arasında müşterek olması, onun 
günümüz Türkçesindeki "geniş zaman"ı karşıladığının bir 
ifadesi olabilir. Çünkü günümüz Türkçesinde "fiilin her 
zaman ortaya çıktığını ve çıkacağını belirten zaman" geniş 
zaman terimiyle ifade edilmektedir. Türkçe'deki bu geniş 
zaman ifadesinin, biraz gerilere giderek kaynaklardan 
incelenmesi, muzâriye bu zamanın yüklenmesinin isabeti 
hakkında bir fikir verecektir, sanırız. 

Ahmed Cevdet (Ö.1895m.)'in açıklamalanna müracâat 
ettiğimizde: "Lisân-ı Osmânîde hâl ve istikbâl sîgalanndan 
başka bir de muzâri sîgası vardır ki, zamân-ı hâl ile 
zamân-ı istikbâle şâmil olan ma'nâ-i umûmîye delalet 
eyler"i*'' ifadesiyle karşılaşıyoruz. Muzârinin bu tanımını 
verdikten sonra o, kapsamıyla ilgili olarak da" Bazen 
devam ve istimrar manasını iş'âr eder " demektedir^*'. 
Ahmed Cevdet muzâri ile ilgili bu açıklamalarının 
ardından onun çekimini verir. Tanımının günümüzdeki 
geniş zamanın tanımı, çekiminin de yine günümüzdeki 
geniş zamamn çekimi olduğunu hayretle görürüz. Şöyle 
ki: (okurum, okıu-sım, okur- okunız, okursunuz, 
okurlar)^**. Aynı tanımın bir benzerinin de Manastırlı 



2tl-Kulliyyât-ı Kavâ'id-i Osmâniyye, İstanbul, 1303, s. 77. 

Muhammed Rifat (1851- 1907) tarafından yapıldığını 
görüyoruz. Zira o, muzâri için: "hem hâle hem istikbâle 
delalet eden sîgadır"-*' şeklindeki kısa ifadesiyle Ahmed 
Cevdet'in görüşünü paylaşmaktadır. 

Demek ki, buna dünkü Türkçe gramer kitaplarında 
"muzâri", bu günkülerde ise, "geniş zaman" ismi 
veriliyor. Şimdiki zaman {hâl) ve gelecek zaman {istikbâl) 
sîgalanndan başka her ikisi arasında ortak olan muzârinin 
Türkçe'nin bazı eski gramer kitaplannda yer alması, Arap 
gramerinde bulunan muzârinin Türkçe'ye geçişinde 
asliyetini korumuş olduğunu göstermiş olması bakımından 
da önem arzetmektedir. 

Bir de günümüz gramer yazarları tarafından geniş 
zaman hakkında yapılan açıklamalan değerlendirmeye 
çalışalım. 

Muharrem Ergin: "Geniş zaman, adından da anlaşılacağı 
gibi, her zamanı içine alan, fiilin her zaman ortaya çıktığını 
ve çıkacağını ifade eden zamandır. Geniş zaman eklerinin asıl 
fonksiyonu bu " her zaman "ı ifade etmektedir" şeklinde bir 
tanım verdikten sonra bu tanımı açarak: "Demek ki geniş 
zaman ekleri üç çeşit zaman ifade ederler. 1. her zaman 2. 
geçmiş zamanla şimdiki zamanı içine alan bir zaman 3. 
gelecek zaman. İşte geniş zaman ekleri, hareketin bu üç 
zaman bölümünden birinde ortaya çıktığını veya 
çıkacağını göstermek için kullanılır" demektedir. Böylece 



m-TÛTİc Dil Bilgisi, s. 291. 
2*9.Türkçe'de Fiillerin Çekimlerine Toplu bir Bakış, ( Yıllığı, 

Belleten 1967), Ankara. 1989, s. 179. 

geniş zamanın kapsamını belirtmiş olmaktadır. Yazarımız 
sözlerine devamla "Bu üç bölümün ilk ikisinde (J. her 
zaman, 2. geçmiş zamanla şimdiki zamanı içine alan bir 
zaman) geniş zaman eklerinin bir dâimîlik, bir devamlılık 
ifade ettikleri görülmektedir. Gelecek zamanı karşılarken 
de böyle bir devamlılık hissi verir gibidirler"^** diyerek 
geniş zamanın içinde kalan bölümleri tesbit ediyor. Emin 
Özdemir de geniş zamanın tanımını: "Fiilin karşıladığı 
zamanın bütün zamanlar içerisinde ortaya çıkacağını ya 
da çıktığını karşılayan bir zaman bölümüdür" şeklinde 
vermekdedir. Açıklamalarının devamında geniş zamanın 
kullanış sahasına da: "Bu yönden geniş zaman çokluk 
çeşitli zamanlar yerine kullanılır. Geçmişte başlayıp da 

'şimdi de devam eden eylemler için bu zaman kullanıldığı 
gibi, gelecekte ortaya çıkacak durum ve olaylar için de 
kullanılmaktadır. Örneğin: "Damlaya damlaya göl olur", 
"Kız çocukları kapı önünde sakız çiğner" (H. Edip 
Adıvar), "Bu işe bir çare bulunur" (F. Kadri ) . Bu 
cümlelerde geniş zamanın kullanılışına bakarsak: Birinci 
kullanışta her zaman; ikincide geçmiş zamanla şimdiki 
zamanı içine alan bir zaman; üçüncüde de bir gelecek 
zaman kavramı vardır. Ama her üçünde de bir süreklilik 
niteliği görülür"^** şeklindeki açıklamalarıyla netlik 
kazandınr. 



290. Yeni Türle Dilbilgisi, s. 180. 
291-İbn Ya'îş, Şerhu'l-Mufaşşal, VII, 6; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-

vâfî, \, 51 

Haydar Ediskun da: "Geniş zaman, eylemlerin başlayıp 
devam ettiğini ve edeceğini gösterir. Geniş zamanda, hiç 
bir sınırlama ve kesinlik yoktur; geçmiş, şimdiki ve gelecek 
zamanlan içine alan bir zamandır" ̂ 'o diyerek, diğerlerinden 
pek farklı olmayan bir yaklaşımla geniş zamanı anlatır. Eski 
ve yeni Türk dili gramercilerinin "muzâri: geniş zaman" 
üzerindeki yaklaşımlannı sunarak bu zamanın bütün 
zamanlan içine alan ve bazen de süreklilik ifade eden bir 
zaman bölümü olduğunu söyleyebiliriz. 

Arapça'da da, muzârinin zaman bakımından üç durumu 
olduğunu görmekteyiz. Bunlardan birincisi sınırlayıcı bir 
durum söz konusu olmadığı takdirde şimdiki zaman (M/) ve 
gelecek zaman (istikbâl) ifade etmesidir^'*. Muzâri, özel 
olarak şimdiki zamana veya gelecek zamana tahsis edilecek 
bir konumda bulunmadığında, şimdiki zamanla gelecek 
zamanı birlikte ifade eder. Hatta bazı durumlarda muzârinin 
bu üç zamanı da birden ifade etttiği kaydedilmektedir. Şöyle 
ki "iAJ^bJ^^;LJ^:/y^%l^h/;^U 
okuyup durduğunuz halde, kendinizi unutur da başkalanna 
mı iyilikle emredersiniz", ^̂ -UJ' ^'y. Hayatı veren de 
yükünü taşıma", "misafire ikram" gibi eylemler, bir zaman 
diliminde yapılıp da diğerinde yapıhnayan cinsten değildir. 
Bilakis bunlar AUahalan da Allah'dır", " i ^ . L. 3-^'}: 
Allah, dilediğini yapar" âyetleri ile Hz. Hatice'nin 



292.ez-Zerkeşî, el-Burhân, III, 373; es-Sulemî, el-İşâra, s.. 27; el-
Hâşimî, el-Kavâ'idu'l-esâsiyye, s. 19. Ayetler için bkz. el-
Bakara Sûresi (2), 44, Al-i 'İmrân Sûresi (3), 156, îbrâhîm Sûresi 
(14), 27; Hadis için bkz. el-Buhârî, el-Câmi'u's-şahîb, Bed'u'l-
vahy, 3 (1,3); krş. İbrahim Cânân, Arı7/J6-/5/ffe A/uAtasar/, XV, 
387-389. 

Rasûlüllah'a hitaben: İLM iLjki' Jıi} ÂT ri^oi 'oJ'uî 
^ îv -̂} Li-;ijı t^^-} f_,ı;ıiı l - J c ' ) '^")\ 'jjî 
j-^Jı v^^ı};: Hatice (R.A): "Öyle deme, Allah'a yemin 
ederim ki, Allahu Teâlâ hiç bir zaman seni mahzun etmez. 
Çünkü sen akrabana bakarsm, işini göremeyenlerin 
yükünü taşırsm, fakire kazandınrsm, misafire ikram 
edersin, Hak yolunda ortaya çıkan güçlüklerde halka 
yardım edersin"2^2 şeklindeki sözlerinde bu durum 
görülmektedir. Çünkü gerek âyetlerde geçen "<. o - J ' ^ 

muzârileri, gerek hadiste geçen ""s-r^'' ' 
' i^j-^ ' Oi-~muzârileri, tercümelerinde de görüldüğü gibi 
geniş zaman ifade etmektedirler. Zira Yüce Allah, "hayat 
verme"yi, "hayatı alma"yı, "dilediğini yapma"yı sınırsız 
olarak yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle Allah, dilediğini 
geçmişte de gelecekte de şu anda da yapma gücüne 
sahiptir. Diğer taraftan Hz. Hatice'nin ifadelerinde Hz. 
Peygamberin niteliklerini anlatan "akrabayı ziyaret etme", 
"güçsüzlerin elçisinin her zaman uyguladığı davranış 
biçimleridir. Bu bir bakıma Türkçe'deki "geniş zaman"ın 
"alışkanlık" ifadesi bölümüne girebilir. 

Yine eylemin zaman belirlemesi olmaksızın her zaman 
için geçerli olduğunu ifade eden Arap atasözlerinden 



293-Emin Özdemir, "Türkçede Fiillerin dikimlerine Toplu Bir 
Bakış", (Belleten, 1967) s. 180. 

294-Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi, s. 177. 

(emsâl) ve diğerlerinden bazı örneklerle konuyu 
bağlamaya çalışalım: 

Arapların "̂ 'LİSOt ̂ >LJL; l̂î ı 'd: Atıştan önce ok torbalan 
doldurulur"," L~uJi Cuî: Sen dikenden üzüm 
topluyorsun {=toplarsın) gibi ifadelerinde kuUandıklan 
muzâri fiiller çoğunlukla geniş zaman ifade ederler.OLÎi»Vf 
V-;^' ti-îl 5 Ç o c u k l a r oyuna meylederler" cümlesinde 

de durum öncekinden farksızdır. Çocuk psikolojisi bazı 
istisnalan dışında bunun böyle olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

B- ŞİMDİKİ ZAMAN (HÂL, HÂZIR, DÂİM) 

Bilindiği gibi, hâl, hâzır, dâim gibi adlarla da anılan 
şimdiki zaman, eylemlerin şimdiki zaman bölümü içinde 
ortaya çıktığını gösterir. Bu zamanda bir süreklilik özelliği 
vardır. Eylem başlamış bitmemiştir^*'. Şimdiki zaman 
genel olarak eylemin konuşma ânında yapılmakta 
olduğunu veya yapılmağa başlanacağını haber 
^ -Tnektedir^*'*. Arapça'da ise, muzârinin hâl {şimdüd 
zaman) ifade etmesi için, mansûb ya da meczûm 
olamayacağı gibi, te'kide, emir veya nehye de konu 
olmaması lâzımdır. Başka bir deyişle, şimdiki zaman ifade 
eden muzârinin başına lâfzî âmillerden biri gelmez. Çünkü 



295-el-Yemenî, Keşfu'l-muşkU, I, 202 vd. 
296-Bkz. es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 7 vd.; 'Abbâs Hasan, e/j-

Nahvu'l-vâfî, I, 57. Bazı kelamcılar, şimdiki zamanm 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığmı, zira eylem olmuşsa 
geçmişe, olmamışsa geleceğe dâhil olacağını, bu nedenle bir 
üçüncü zamanın söz konusu olmadığını ifade etmişlerdir. Bu 
düşünce tarzı pek rağbet görmemiştir. Bkz. İbn Ya'îş, Şerhu'l-
Mufassal, VII, 4. 

şimdiki zaman ifade eden muzâri, devamlı olarak merfû' 
olur. Bu durumdaki muzârinin başında manevî âmil 
bulunduğu kabul edilir ki, o da muzâriyi ancak refeder^''. 
Aynca muzârinin her hangi bir karineden yoksun 
olduğunda şimdiki zaman ifade etmesinin tercih edileceği 
şeklindeki kanaat de, bu görüşü desteklemektedir. Çünkü, 
geçmiş zamanın ve gelecek zamanın müstakil ve özel 
sîgalan olduğu halde, şimdiki zaman fiilinin özel bir sîgası 
olmadığını, bu yüzden de muzâri fiilin şimdiki zaman 
manasında olmasının tercih edildiğini görüyoruz. Ebû Alî 
el-Fârisî bu görüşü savunurken: "Bir lâfız en yakm veya 
uzağından her birine elverişli olduğunda en yakını onun 
için daha uygundur. Şimdiki zaman da gelecek zamandan 
daha yakındır" yorumunu yapmaktadır^'*. 

Şimdi bu görüş doğrultusunda muzâri fiilin şimdiki 
zaman ifade edişini incelemeye çalışalım: 

I- Şimdiki Zaman Edatlanyla Kullanılışı 

Muzâri fiil, şimdiki zaman ifade eden:" OVi :şimdi 
"ÂİLUI: bu saat, şu anda", "VL^: derhal, şimdi" vb. gibi 



297-el-Yemenî, KeşÂı'J-muşkıJ, I, 202; es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', 
I, 8; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 57. 

298-'Abdulvehhâb Bukeyr ve Arkadaşları, en-Nahvu'l'arabî,T\mus, 
1984, II, 22. 

299-es-Samarrâî, el-Fi'l zemânulı, s. 32. 

karine teşkil eden zaman zarflanyla kuUanıldığmda 
şimdiki zaman ifade eder^*'. Örneğin: "u> bVi ^ î : 
Şimdi garip bir ses duyuyorum", "iilİJt ^ d : Şu anda (= 
bu saat) yola çıkıyorum" gibi. 

Bu örneklerde görüldüğü üzere karine açık (lâ&î) 
olduğu gibi, bazen de söz gelişinden anlaşılabilecek 
(ma'nevî) olabilir. Örneğin: " ^ \ ^ ^ Jbu 'JA ' J ^ , ^s'J: 
Ayı, bulutun arasından gözükürken görüyorum" gibi. 

Bazen de muzâri, kouşma ânında cereyan eden ve 
bitmeden devam eden bir eylemi ifade edebilir. Meselâ: " 

Arkadaşıma: "İşinde seni heyecan içinde görüyorum" 
dedim. O da bana cevaben: "Durumu anlayacağını 
sanıyorum" dedi^'^ gibi. 

II- Başlama Fiilleriyle Kullanılışı 

Muzâri fiil, şurû' (başlama) fiillerinin haberi olduğunda 
şimdiki zaman anlammda kullanılır. Çünkü daha önce de 
görüldüğü gibi: "j-^ ij'Ji. i j>.İ" gibi şurû' fiilleri lâfzan 
mâzî oldukları halde ifade ettikleri zaman, şimdiki 
zamandır. Bu fiillerin haberi durumunda olan muzârinin 
de genel manaya uyması için şimdiki zaman ifade ettiği 



3on-lbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, \, 331 \ es-Suyûü, Hem'u'l-hevâmi', 
11, 130.' 

301-'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâ/î, I, 57, 620. 
3(i2-İbn Ya'îş, Şerlju'l-Mufaşsal, VII, 6; İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 

228; es-Suyûtî,'//e/n'u7-Aevi/n/',I, 8;'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-
vâfî. I, 58.459 vd. 

kaydedilmektedir. Buradaki muzârinin gelecek zaman 
değil de şimdiki zaman ifade etmesinin bir gerekçesi de, 
basma muzâriyi istikbâle tahsis eden "en-i masdariyye:b( 
"yi kabul etmemesidir^"". Meselâ : İJj^Jıüı } 'Jm : flik!' 
ü LÎfİJı ûi^'ı J 'yb^, y •^^j ' Ji- Yemek hazır: 
Davetliler yemek odasına (salonuna) yönelmeye 
başladılar. Her biri de kendisine ayrılan yere oturmaya 
başladı.".Burada anlatılan eylemlerin konuşma ânında 
devam ettiği muhakkaktır denilebilir^"'. 

III- "İbtidâ Lâmı" İle Kullanılışı 
İbtidâ lâmmın iki manası vardır. Birisi cümlenin 

mazmununu te'kit etmek, ikincisi ise muzâriyi şimdiki 
zamana tahsis etmektir. Bu cumhurun görüşüdür^^i. 
Meselâj^Uiİı 5j " Gerçekten kuş ötüyor" örneğindeki 
kullanış kuşun ötüşünün konuşma esnasında olduğunu 
göstermektedir. 

Ancak Rabî' ve İbn Mâlik buna karşı çıkarak ibtidâ 
lâmmın pek az olarak müstakbelle şeldiğini iddia ettiler. 
Buna delil olarak da: " iiÇi" ,Iİ^' İL'J ̂ 1}: Kıyamet 
günü Rabbin, muhakkak onlann ihtilafa düştükleri şey 
hakkında aralarında hüküm verecektir." âyeti ile "^1 Jü 



303-İbn Hişâm, el-Muğnî, a.g.e., göst. yer; II, 690; es-Suyûtî, a.g.e., 
göst. yer.; krş. el-Calâyînî, Câmi'u'd-durûsi'l-'arabiyye, II, 312. 
Âyetler için bkz. en-NahI Sûresi (16), 124; Yûsuf Sûresi (12), 13. 

304-Âyetler için bkz el-Mü'minûn Sûresi (23), 73; eş-Şûrâ Sûresi 
(42), 52. 

o I b f ^'y>^: Babalan dedi ki: onu götünneniz beni 
üzüyor " âyetini zikrettiler. Onlann bu karşı çıkışlanna 
cevaplar verildi. Meselâ bunlardan birincisine: Burada 
lâmm gelmesinin caiz olması, gerçekleşmesi kesin 
olduğundan, o anda gerçekleşmiş menzilesinde kabul 
edilişindendir, şeklinde cavap verilirken; ikincisine: 
Buradaki "j-i'_^İJ bı " ifadesinin, muzâriyi istikbâle tahsis 
eden "en: oî" ile başlaması nedeniyle götürme eyleminin 
gelecekte olacağını ve bunun yorumunun da ı^Jb" bf ÜUî 

onu götürme kasdınız" olması sebebiyle üzülme 
eylemi, götürme niyeti duyulduğu anda, yani konuşma 
ânında gerçekleşmiştir, şeklinde cevap verilmiştir"". 

"(»••JC...L* i»ıS-̂  JU»İJLJİ}: Sen onları doğru yola 
çağınyorsun "(•.jL-J...* i'^r?* _̂sJl ı/r^-i^ İLi'}: Şüphesiz sen de 
doğru yolu göstermektesin " âyetlerinde'"'* de görüldüğü 
gibi ibtidâ lâmı bitişen muzârinin şimdiki zaman ifade 
ettiği açıkça söylenebilir. 

IV- "Leyse: ^ 4 " İle Kullanılışı 

Olumsuzluk ifade eden ve donmuş fiil olan "leyse : 'J^ 
", şimdiki zamanın olumsuzluğunu ifade eder. Diğer bir 
deyişle konuşma esnasında isminin haberiyle nitelen
mediğini bildirir. Bu nâkıs fiil, geçmişe veya geleceğe ait 



305-İbn Hişâm, a.g.e.,1, 292; es-Suyûtî, a.g.e., göst. yer; 'Abbâs 
Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 57, 559; el-Hâşimî, el-Kavâ'idu'l-
esâsiyye, s. 19. 

306-'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 560. 
301 -Kitâbu'l-Emsile, (Sarfmecmuası içinde), İstanbul, 1315, s. 236. 
308-İbn Hişâm, a.g.e., I, 303. 

olduğuna dâir bir karine, bir ipucu bulunmadıkça hep 
şimdiki zaman ifade eder. Meselâ: '^i J / o ^ '• Ben 
ancak gerçeği söylüyorum"^"'. 

Bazen de —11", zamansız olarak hükmün 
olumsuzluğunu ifade etttiği de olur: Ömeğin:^^^-^ ,̂ İrs-' 
" «*j^: Yalancının şahsiyeti yoktur" ve " îLf ^ i-- : 

Babasına isyan edip, iyilikte bulunmayan bizden değildir" 
gibi 306. 

V-Olumsuzluk "Mâ:U sı" İle Kullanılışı 

Bilindiği gibi, muzârinin başına olumsuzluk mâsı (tnâ-i 
nâfiye) gelmesi halinde, klasik sarf kitaplarından " Emsile 
: ai^^î" adlı eserde de yer aldığı^"' gibi "nefy-i hâl" adını 
almaktadır. Nahiv âlimlerinin çoğunluğu, "mâ:L."nın 
muzâriyi olumsuz yapması halinde, manasını şimdiki 
zamana (hâl) tahsis ettiği görüşünde birleşmektedirler. 
Ancak İbn Mâlik bu görüşe itiraz etmiştir. Onun itirazına 
karşı olarak; şimdiki zamandan başka zaman ifade ettiğini 
gösteren bir karine olmadıkça mâ-i nâfıyenin, başına 
geldiği muzâriyi şimdiki zamana tahsis ettiğini kabul 
ettiklerini^"* ileri sürmüşlerdir. Ömekler:ii ^ ^ 

v-rr-^" Hiç kimse yann ne kazanacağını bilemez." 



309-el-Hâşimî, el-Kavâi'du'l-esâsiyye, s. 19. Âyetler için bkz. 
Lokman Sûresi (31), 34. 

310-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 23; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 
47; el-Hâşimî, a.g.e., göst. yer. Âyetler için bkz. el-Enbiyâ Sûresi 
(21), 109; Hûd Sûresi (11), 88; el-Kehf Sûresi (18), 5. 

Yani şu anda bilememektedir, " o ^ j > ' } ^-^ ^f j!u U}: 
Yine hiç kimse nerede öleceğini 'ilemez". Yani şu anda 
bilememektedir'"'. 

VI-"01umsuzluk in : bı " i İle Kullanılışı 

Bu da, bir önceki "mâ: gibi başına geldiği muzârinin 
zamanını şimdiki zamanın olumsuzuna çevirir. Burada da 
yine aksine bir karine bulunmaması şartı aranmaktadır. 
Ömeğin:"L)jj—i-y t_. 1^' ı iŞjjf bı}: Ben artık size 
bildirilen {mağlup olma, mahşerde toplanma zamammz) 
yakm mı, uzak mı bilmiyorum" ve VI j-jjI bı 
"cJJall.1: Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek 

İstiyorum" ve yine "LİT ^\h^yi bj: Çünkü yalandan başka 
bir şey söylemiyorlar" âyetlerinde olduğu gibi, başında 
"in-i nâfiye" bulunan fiiller, tercümelerinde de görüldüğü 
üzere "olumsuz şimdiki zaman" manası ifade 
etmektedirler"". 

VII- Hâl Olarak Kullanılışı 

Muzâri fiil, failiyle birlikte hâl olarak nasb mahallinde 
bulunması durumunda, genel olarak, âmilinin zamanına 
göre şimdiki zaman ifade eder. Örneğin: "ili-laî Ŝfi J?': 
Kardeşim gülerek geldi". Burada gelme eyleminin 



311.'Abbâs Hasan , a.g.e., I, 48. Âyet için bkz.en-Nasr Sûresi (110), 
2. 

3i2-'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 54, 411, 419 vd.. 

gerçekleşmesi esnasında failin durumunu bildiren "llklâJ" 
muzârisi, kendi faili olan müstetir zamir "hüve:}-»" ile 
birlikte hâl mahallinde olarak mahallen mansûb ve zamanı 
da " 3-î»f " nin zamanına göre hâlâ devam etmekte olan 
şimdiki zamandır. "L_»ı}if ^\ ^ hjJ^'jI -̂LJi oJÎj}: 
İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte 
olduklarını gördüğün vakit..." Burada bulunan "h^ Jî" fiili 
de fâiliyle birlikte hâl olarak gelmiş vş şimdiki zaman 
ifade etmiştir^". 

VIII- "Masdar mâ: U " sı İle Kullanılışı 

Bilindiği gibi, başına masdar "en: 5̂  "i gelen muzârinin 
gelecek zaman olmasına karşılık, "mâ:iJ<" nin başına 
geldiği muzâri de şimdiki zaman manası ifade eder. 
Meselâ:" , l J & 5 L« J^r--î : Konuşman beni sevindiriyor" 
cümlesinde " -̂iSo- C " kısmı " ilitAT " te'vilinde olup"şu 
anda konuşman" anlamını taşır^' .̂ 

IX- "Hattâ: J i - " İle Kullanılışı 

Muzâri fiil, "hat tâ:"dan sonra merfû' olarak geldiği 
takdirde şimdiki zaman veya şimdiki zamana 
yorumlanması mümkün olan bir zaman ifade eder. 
Meselâ: " i ^ î î j>- o ^ : Yürüdüm. İşte oraya giriyorum " 
örneğinde olduğu gibi. Zira burada "Jy '̂y. girme" eylemi. 



3l3.Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 16, 24, 25; el-Muberrid, el-Muktaiab, 
II, 42; İbn'Akîl, Şerhu İbni 'A^tl,\\,M%; t&-S,uyiAî, Hem'u'l-
hevâmi', II, 9; Mehmed Zihni, el-Muktaiab, s. 265. 

314-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 126 vd.; İbn'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl,\\, 
349. 

ili-el-Muğnî, göst. yer. 

. yürüme" eylemine bitişiktir. Bu kullanış, tıpkı 
"hattâ"nın önüne "fâ-i ta'kibiyye" koyarak "gîî^iüo;^: 
Yürüdüm de oraya giriyorum" ifadesinde olduğu gibi, 
"L4li-j(i" ifadesi, failinin eylem halinde olduğunu ve bu 
eylemin henüz bitmeyip devam ettiğini gösterir. Bu da}* 
"3-»^ Jî: O giriyor" veya "L>^. O dövüyor" demek 
gibidir 

Buradaki" L4ii-iî , ^ " ifadesi, bir başka deyişle bu 
sözün söylenişi ânında şimdiki zaman oluşu hakiki 
olmayıp, şimdiki zamanın hikayesi şeklinde yorumlansa 
da "sen yine girme halindesin", şeklinde izah 
edilebilmektedir"''. Diğer taraftan İbn Hişâm'ın da dediği 
gibi"' "^^"dan sonra gelen muzârinin merfu' olmasının 
şartının, "muzârinin şimdiki zaman ifade etmesi yahut 
şimdiki zamana te'vilinin mümkün olması" şeklinde kabul 
edilmiş bulunması konumuza açıkhk getirmektedir. 

X-"İzen::>Î! " İle Kullanılışı 
Aynen bundan önceki konuda olduğu gibi, "izen: 

Oil"den sonra gelen muzâri fiil, mansûb olmayıp da merfû' 
olursa, şimdiki zaman manası ifade eder. Bilindiği gibi 
"izen" bir söze cevap olarak kullanılır. Bu bakımdan bir 



316-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 16, 24. 
317-İbn Hişâm, a.g.e., I, 22; Şerhu İbnİAkîl, II, 344; es-Suyûtî, 
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3l8-'Abbâs Hasan, ea-Nal}vu'l-vâfî, I, 67. 

söze karşılık olarak:" !iULJ bil: Öyleyse, işi yapanın o, 
olduğunu sanıyorum" ve "LiiT İ^Lİ-i bil: Öyleyse, seni 
yalancı sanıyorum" denildiğinde, siz o anda zan ve sanı 
halinde olduğunuzu haber vermiş oluyorsunuz. İşte durum 
böyle olunca" bi lbenzer ler i olan " bf" ve ^ " gibi nasb 
edici olmaktan çıkar. Çünkü onlardan sonra gelen fiil, 
vâkî olmamış, gerçekleşmemiştir. Sizin konuşmanız 
halinde ortaya çıkmış bir fiil onlardan sonra gelemezdi*. 
Meselâ:" İJ-o-\: Seni seviyorum" diyene karşılık olarak 
: "I_JJCÖ İİ-II»Î bil: Öyleyse, senin doğru söylediğini 
zannediyorum" demek durumunda, "bif den sonra gelen 
muzâri merfû' olur. Çünkü söz konusu olan "şimdiki 
zaman"dır. Halbuki o, nasbedici olsaydı, muzâriyi gelecek 
zamana tahsis etmiş olacaktı-^". 

XI-Şimdiki Zaman Fiiline Atfedilmesi Halinde 

Muzâri fiil, şimdiki zamana delaleti açık olan bir 
muzâriye atfedilerek bağlanırsa, o da bağlandığı fiil gibi 
şimdiki zaman ifade eder. Ömek:" İ J ^ ! 0 lii^hk bV' 

Şu anda sözünü işitiyor ve seni görüyomm..." gibi. Burada 
" 'j—^^" fiilinin, şimdiki zaman ifade edişi," b^ı " 

kelimesinden açıkça anlaşılan " —l-i" fiiline bağlan
dığından dolayı, o da aynı zamanı ifade etmiştir^'*. 
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XII- Şimdiki Zamamn Bir Başka İfade Şekli 

Türkçemizde bugün, şimdiki zaman yerine devamlılığı 
bildirme bakımından "-yor " ekinden farkı olmayıp ve 
"de" haline girmiş masdarlara ek fiil getirilerek yapılan 
başka bir kullanış daha vardır. Gelmekte-yim, gelmekte
sin, gelmekte-dir, gelmekte-yiz, gelmekte-siniz... 
örneklerinde olduğu gibi. Bu kullanışı.' şimdiki zaman eki 
"-yor " a göre daha belirli ve kesin bir şimdiki zaman 
anlamı vardır. Yani tam bir kesinlik ifade etmektedir. Bu 
da "-de", "da" lı masdarlardaki "içinde bulunma" 
anlamından ileri gelmektedir. Bu şekil hemen hemen 
yalnız yazı dilimizin malı olup, konuşma dilinde pek 
kullanılmaz"'. 

Arap dilinde de bu tür kullanışlar yer almaktadır. 
Modem Arapça'da örneklerine rastlanan bu ifade tarzının 
klasik Arapça'da da bulunduğu muhakkaktır. Meselâ : 'y 
" Ü iJjLfcii ^ : Babacığım seni beklemekteyiz" tarzında 
Arapça'da görülen bu kullanış, Türkçe'deki ne çok 
yakındır. Şöyle ki, isim cümlesinin "şibih cümle" 
halindeki haberinde, başında fi: "j>:- de " harf-ı cerri olan 
masdar bulunması durumunda, şimdiki zamanın bu sözü 
edilen şekli oluşur. Yukarıdaki örnek üzerinde bunu 
gösterecek olursak: ÎJjLİii ^ 3-^'" bir isim cümlesidir. 

3i9.Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, s. 197 vd.; Haydar 
Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi, s. 178; Emin Özdemir, Türkçede 
Fiililerin Çekimlerine Toplu bir Bakış, Ankara, 1989 (Belleten, 
1967), s. 180. 



Mübtedası {isim cümlesinde özne) " ^ :biz" dir. Haberi 
ise, "iJjLİii şibih cümlesidir. Görüldüğü gibi burada 
" j l U I : beklemek ", "' > i ı : bekledi" fiilinin açık (sarili) 
masdandır. Başında ise "-de" manasında olan "fî harf-
1 cerri vardır. İkisinin oluşturduğu anlam "beklemekte" 
şeklinde olup, haber olması dolayısıyla da "-dır" ek fiilinin 
ilavesiyle, burada özneye göre "beklemek-te-yiz " şeklini 
almaktadır. 

Arap dilinde hâl'in (şimdiki zaman) bu tür 
ifadelendirilmesinin şâhidlerini şöylece sırahyabiliriz. 

Klasik Arapça'nın çağımıza dek hiç bir değişikliğe 
maruz kalmamış belgelerinin başında gelen Kur'ân-ı 
Kerim'de bir kaç yerde şimdiki zamanın bu özel 
formülüne kaynaklık edecek ifadelere rastlanılmaktadır. 
Şöyle ki: 

:. î l. î l i ^ jjk [}j Hayır onlar ondan şüphe 
etmektedirler. 

İl jUjl'î}: Ey Muhammedi Onları işin 
•S^ jt'S'j 'J*Y v̂aî bitmiş olacağı o hasret günüyle 

5 ' " V " ' ^y^^- ^^^^ onlar hala gaflet 
^j^M r*J etmekte ve inanmamaktadırlar. 

Bazen bu formülün uygulandığı isim cümlesinin 
başına, onu isim cümlesi olmaktan çıkarmayan pekiştirme 
edatı olan "inne: 5ı " geldiğinde yine bu formülün şimdiki 
zaman manası ifadesinin bozulmadan devam edebileceğini 
görüyoruz: 



320-ÂyetIer için bkz. el-Kamer Sûresi (54), 47, 24; el-Fecr Sûresi 
(89), 14. 

321-Hadis için bkz. Müslim, e/-Cimı'u'^-sa^j^, Zikir 38 {III, 2074); 
et-Tirmizî, es-Sûnen, Hudûd 3 {IV, 34); İbn Mâce, es-Sûaea, 
Mukaddime, 17(1, 82). 

J!)Ci. Jt 'jitj^^ t)! Doğrusu suçlular {dünyada) doğru 
• yoldan sapmakta ve {âhirett^ 

çılgm ateşler içindedirler. 

} j!5Ci. ̂  (il Jl: Bu takdirde doğrusu biz doğru 
^ yoldan sapmakta ve delilik içinde 

kalmış oluruz. 

Kur'ân-ı Kerim'de bu formülün bir de başında 
pekiştirme edatı olan "inne : 'b\" bulunan isim cümlesinin 
haberinde masdar manasında tercüme edilen bir mekan 
isminin başında "-de" manasında olan "bâ '.^ ""harf-i 
cerri" bulunan şekline rastlıyoruz: "şS^'jJU i l ^ 5': Çünkü 
Rabbin görüp gözetmektedir" âyetinde'^» olduğu gibi. 

Hazreti Peygamberin hadislerinde de bu kullanışa 
rastlanmaktadır. Örnek: "ö'yf- ^ lIiJ' bis" U AİİJi ô j* ̂  4II.1 
*-»=-î: Kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, 

Allah da o kulun yardımındadır"'2i. Bu ifadenin 
konumuzla ilgili tercümesi ise şöyle olabilir: "Kul, din 
kardeşine yardımcı olduğu müddetçe, Allah da o kula 
yardımcı olur {=yardtmcı olmaktadır). 

Arap kelamında da bu tarz ifadeler görülmektedir. 
Örneğin: Hz. Ali'nin Karza b. Ka'b'a yazdığı cevabî 
mektubun son bölümünde bu tip ifade yer almaktadır: 
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^ _ o ^ - i L J - _ i ü ü c i u ı > > " j j f jc i û i i fjiu... 

İLİ.-^3:..İşine sarıl ! Vergini (haraç) toplamaya yönel! 
Zira sen -kendin de ifade etttiğin gibi- itaat etmekte ve 
öğüt vermektesin"322 gibi. 

Hz. Ebû Bekir'in oğlu Muhammed'in Mısır'dan Hz. 
Mu'âviye'ye yazdığı bir mektupta yine bu tür bir üslûba 
rastlamaktayız: " ÎL*f U*'} »-^ '"^^ı^-^' '^'j 

jjj^ J »-̂ b .̂ ^1;*^^ ^ > j ' *r j j j:?' Şunu iyi bil ki, 
sen ancak tuzağmdan emin olup, güc ve yardımından (ravh) 
ümidini kestiğin Rabbine tuzak kuruyorsun. Halbuki o seni 
görüp gözetmekte, sen ise ona karşı gururlanmakta 
(aldanmakta) sm"323. 

^L_JjS3:Ebu'l-'Abbâs es-Saffâh, Ebû Müslim el-
Horasânî'ye:"(/fecca) bin neferle gel ! Zira sen ancak 
aileni ve devletini idare etmektesin" diye yazdı'-''. 

322.et-Taberî, Târîhu'I-ıunem ve'l-mulûk {nşr. MuhammedEbu'l-
FaiJ îbrâhîm), Beyrut, 1387/1967, V, 117; krş.* Ahmed Zeki 
Şafvet, Cemheretu resâili'l-'arab, Mısır, 1391/1971,1, 446. 

323-'el-Mesûdî {Ebu'l-Hasan Ali b. el-Huseyn b. Ali), Murûcu'z-
zeheb, Mısır, 1964, III, 21; krş. Ahmed Zeki Şatvet, Cemheretu 
}esâili'l-'arab, I, 477. 

324.et-T[aberî, Târîhu'l-umem ve'l-mulûk, VII, 469; krş. Ahmed 
Zeki Safvet, Cemheretu resâili'l-'arab, III, 18. 
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C- GELECEK ZAMAN ( İSTİKBÂL-ÂTÎ ) 

FiiUerdeki gelecek zaman unsuru, eylemin gelecek 
zamanda yapılacağmı, ortaya çıkacağmı bildirir'^s. Bu 
duruma göre gelecek zaman, eylemin konuşma ânmda 
yapılacağmı; sonsuzluğa uzanan bir gelecek zamanın her 
hangi bir ânında bir eylemi yapmaya niyetli oluşu haber 
verir'26. Sîbeveyh'in de ifade ettiği gibi" LiJÇ-" deyince 
bu, eylemin gelecek zamanda olacağına delildir'^?, ez-
Zeccâcî, şimdiki zaman fiili ile gelecek zaman fiili 
arasında telaffuzda bir fark olmadığını, zira şimdiki zaman 
ifadesi için:" 'öY fy-n I J j : Zeyd, şimdi kalkıyor" 
denilebildiği gibi, gelecek zaman ifadesi için de aynı 
muzâriyle:" 'a-* ̂ ŷ ıf. O, yarın kalkacak" denilebileceğini 
söylemektedir. Muzârinin sırf gelecek zamana tahsis 
edilmesi için ise, Sîbeveyh'in de işaret ettiği gibi'^» başına 
"tensîf' harflerinden biri olan "sin veya "sevfe tî-J 
getirilerek "fy^: şimdi (yani az sonra) kalkacak",C->yi-

" ^ j - j j ' : ileride kalkacak" şeklinde istikbâle tahsis 
edilmektedir'-'. Bu harflere "tensîf harfleri" denilmesinin 
sebebi, olumlu muzâriyi sınırlı ve dar olan şimdiki 
zamandan kurtararak sınırsız ve geniş olan gelecek 

325.Emin özdemir, "Türkçede Fiillerin Çekimlerine Toplu Bir 
Bakış ", {Belleten, 1967) s. 182. 

326-Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi, s. 179. 
311-el-Kitâb, I, 35; III, 115, 117. 
328-A.g.e. , I, 14. 
329-ez-Zeccâcî, el-Cumel, s. 22; İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 138 vd. 



330-'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 60. Âyetler için bkz. en-Nebe' 
Sûresi (78), 4,5: et-Tekâspr Sûresi (102), 3, 4 . 

zamana tahsis etmeleridir. Bu konuda ile "L»^" 
aynıdır. İkisinin aynı manada kullanıldığı da olur. Ömek : 

. a ' ^ ' ( J h H a y ı r ! Anlayacaklar. Yine 
hayır I Onlar (hakikati) 
anlayacaklar" 

Li^^ ^ *̂ 5jlİİ; «AT: Hayır ! Yakında 
bileceksiniz. Yine hayır ! 
yakında bileceksiniz". 

Âyetlerinde olduğu gibi bazen " Li]^" nin "yakın gelecek" 
için kullanıldığı da olur''". 

Muzâri fiilin, şimdiki zaman, geniş zaman ifade ettiği 
daha önce görülmüştü. Geniş zaman bir tarafa bırakılırsa, 
muzârinin şimdiki zaman ve gelecek zaman arasında 
müşterek olduğunu ve şimdiki zamana tahsisini gerektiren 
dummları gördükten sonra şimdi de istikbâle tahsisini 
gerekli kılan dummlarmt açıklamaya çalışalım. 

Muzâri fiili gelecek zamana tahsis eden dummlar 
şunlardır: 

I- "Sin: ^ " ve "sevfe: J ^ " İle Kullanılışı 

Az önce açıklamaya çalıştığımız gibi başına tensîf 
harfleri olan "sin ^" ve "sevfe: Li'P" getirilen muzârinin 
manası geleceğe en kısa yoldan tahsis edilmiş olur. Bu en 



33\-el-Kitâb, III, 117. 
332.A.g.e., III, 91. 
333-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 244; es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 8. 
334-Âyet için bkz. el-Enbiyâ Sûresi(21), 103. 
335.ez-Zevzenî, Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb', s. 162. 

yaygm ve bilinen durum olduğundan, bu konuda sözü 
gereksiz yere uzatmadan kısa geçiyoruz. 

II- Olumsuzluk " l â : ^" sı İle Kullanılışı 

Muzâriyi gelecek zamana tahsis eden harflerden biri de, 
"olumsuzluk lâ'sı: ^ "dır. Zira Sîbeveyh bu konuda, 
fiil gerçekleşmemiş olduğu halde: '"j-^. }*: O, yapacak" 
denildiğinde, bunun olumsuzu "'j—i^: Yapmayacak" 
şeklinde olduğunu kaydetmektedir'". Bir başka yerde 
de:"3—«*î ^"nün, '"j.—'«**" nün olumsuzu olduğunu 
bildirmektedir"^. Bu görüş aynı zamanda çoğunluğun da 
katıldığı şörüşü t enki l etmektedir'". Ömeğin:"f jî)ı ii^i- ^ 
hjüy JUîis' ı̂ Ĵüı 'fS^'ji ıJL* îJCijı (i iîihij ^ V ' : En büyük 
korku bile onları üzmez (= üzmeyecek); Kendilerini 
melekler: "Size söz verilen gün işte bugündür", diye 
karşılarlar (==karşı/ayacaklar)"^^'* âyetinde olduğu gib*; 

t u j ı ^ıjjüi '^yj j . ̂ 1 ob'u yj\ H 

Kuvvetli olanlar oradaki kasabada oturamayacaklar 
Güçsüzlere kalmak mı, kaçmak bile fayda vermeyecek'" 

beytinde de muzârinin başına gelen " ^ " nin onu istikbâle 
tahsis ettiği görülmektedir. 



336-Bkz. Kitâbu'l-Emşile {Sarf Mecmuası, İstanbul, 1315, içinde), s. 
124. 

337-İbn Hişâm, a.g.e., göst.. yer; es-Suyûtî, a.g.e., göst. yer;'Abbâs 
Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 59. 

Özellikle ülkemizde yüzyıllar boyunca okutulmuş olan 
"Kitâbu'l-Emşile" adlı eserde de;" V" sîgası için: 
"Fiil-i muzâri, nefy-i istikbâl, binâ-i ma'lûm, müfred 
müzekker gâib, ma'nâsı: Yardım etmez bir gâib er gelecek 
zamanda" şeklinde bir tanımlama yapılarak, bu konudaki 
en geçerli görüşün öğretimi ortaya konulmuştur'^*. 

Bunun yanında İbn Mâlik ve onun yolunu izleyenler, 
"hâl cümlesindeki fiilin şimdiki zaman olmasının gereği" 
dolayısıyla:"P-îSo ^ İJj llU: Zeyd, konuşmaksızm geldi" 
cümlesinin uygun olduğunu ileri sürerek: "Y' nm gelecek 
zamanın değil, şimdiki zamanın olumsuzluğunu ifade 
ettiğini, zira hal cümlesinin istikbâlle başlamayacağını 
sebep göstererek itirazda bulunurlar''"'. 

Bütün bunlardan sonra verilecek en uygun hüküm," V " 
nin aksine bir karine bulunmadığı müddetçe istikbâl, 
bazen de karinesi bulunursa şimdiki zamana delalet 
edeceği şeklinde olmalıdır. 

III- Geleceğe İlişkin Olarak Kullanılışı 

Bilindiği gibi, gelecekle ilgili bir durumdan; özellikle 
kıyamet ahvalinden, cennet ve cehennemden bahseden 
ifadelerde yer alan muzâri, hiç kuşkusuz gelecek zaman 
ifade eder. Kıyametle ilgili bir ömek: "}'y: jlsiJ -ili 



338-Âyet için hkz. el-Bakara Sûresi (2), 113. 
339.İzzet 'Ali es-Seyyid, el-Hadîşu'n-nebevî mine'l-viclteti'l-

belâğiyye. Kahire, 1973, s. 345. Hadis için bkz. Müslim, el-

4-J>Q!i: Allah, kıyamet günü onların arasında hüküm 
verecektir"338. Örneğin: "'^ 'ö^. Yj îJJı 5jiî̂  1' i l i j t : 
Onlar hiç haksızlığa uğratılmaksızın cennete girecekler" 
ve " J - J I ^ ^ l̂ J 5ji'j'J iîiJi 'öj^'-iî 'S4j^: Onlar kendilerine 
hesapsız rızık verilmek üzere, cennete girerler" âyetlerinde 
cennetten söz edildiği için buradaki muzâriler geleceğe 
delalet ettiği gibi, cehennemden bahseden şu âyetler de 
yine geleceğe delalet etmektedirler. Örneğin: 'jy-^j 

^ ! ÖH-J^^' Suçlulan (o gün) suya götürür gibi 
süreriz" gibi. Şu hadis-i şerif de, kıyamet ahvalinden ve 
cehennemden bahsettiği için aynı kapsama girmektedir: 

, - > ' ''. 't ' ' ,".f ' I ' " ' ,*ı, . -•- ı' *ı, '"İl - î- -
Ljj jjJ»j lAiki ^l3İ jJo^î» jÜI ^ ^ oUJI ^-je 

ç : b ^ ^ jûı > î c > : ^ i ; j i i J ı ur 

^ j : ; J L . ::Î L i r J j : J ^ ? / > ] ı > ^ 3 
.̂ -îT } ^XuJı ^ ,j-4'j: Ebû Vâil anlatıyor: Hz. Üsâme (r.a) 
'yi işittim diyordu ki: "Hz. Peygamber (a.s) buyurdular ki: 
"Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki 
bağırsakları dışarı çıkar. Onlan, eşeğin değirmen taşını 
döndürdüğü gibi döndürür. Derken, cehennem ahâlisi 
etrafına toplanır ve: "Ey Fulân, sen dünyada iken (bize) 
ma'rufu emredip, münkerden nehyetmiyor muydun?" 
derler. O da:"Evet, ma'rufu emrederdim ama kendim 
yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım" 
diye cevap verir""' 
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IV- Talep İfade Etmesi Halinde 

Mıızâri fiil, bazen de taleb manası taşıdığından 
"gelecek zaman" ifade eder. Bu çok yaygın olmamakla 
beraber, zaman zaman dilde yer aldığı da görülmektedir. 
Bu durum cümlenin gelişinden anlaşılabileceği gibi, bir 
edat vasıtasıyla da olabilmektedir. Şimdi bu iki durumu 
örneklerle izah etmeye çalışalım: 

a-Cümlenin Gelişinden Anlaşılabilen Taleb 

"liL;>> ^ bf ii:f ̂  jL\s jî :̂ ıâjısiij 
:Anneler çocuklannı, emzirmeyi tamamlatmak isteyen 
baba için, tam iki sene emzirirler." Bunun takdiri 
(yorumu): "oiâ_Jt}İı ^ > - J : Anneler emzirsinler!"''"' 
şeklindedir. 

übiî "j^i 'JJ;)S oLÎÎklİî: Boşanmış kadınlar, 
bizzat kendileri üç aybaşı, üç temizlik müddeti beklerler". 
Bunun yorumu ise: "oLSikJı ^!>i3: Boşanan kadınlar 
beklesinler" tarzındadır''*'. 

Câmi'u'ş-şahîh, Zühd 51 {III, 2291); el-Buhârî, el-Câmi'u's-
şahjh, Bed'ü'l-halk 10; el-Fiten 17 {IV,90; XIlî, 97); krş. İbrahim 
Canan, Kütûb-i Sitte Muhtasarı, Ankara, 1988, VII, 314, 315. 

340-ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, I, 306; es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', 
I, 7; es-Sülemî, el-İşâra, s. 27. Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi 
(2), 233. 

341-el-'Ukberî, el-lmlâ, I, 95; es-Suyûtî, a.g.e., göst. yer.. Âyet için 
bkz. el-Bakara Sûresi(2), 228. 



ı ı c ı ı y - ı u a z , ı ı ı ı i c t u a s ı ı i i i u c c u c n muzanıer ae 
anlamı içerirler. Örnek: "JL^ 'Sy^ 'û* 5^l2Üı j i iJ 

5» ^ H^" îjr-: îki yüzlüler, kalplerinde olanı haber 

342-ez-Zeccâc, a.g.e., I, 114, 208; es-Sülemî, a.g.e., s. 28. Âyet için 
bkz. eş-ŞafFSûıesi(61), 11. 

Allah'a ve Resulüne inanır ve mallarınız ve canlarınızla 
Allah yolunda savaşırsınız" Bunun takdiri derjSıL. \ 
"(jLSO J J A L İ J ily^'j'y- Allah'a ve Rasûlüne inanın, 

Allah yolunda savaşın ki, Allah sizi mağfiret etsin"'''^ 
şeklindedir. 

Verilen örneklerde "^^7 ," ," " ve 
" hJİALİW" fiilleri birer muzâri fiil olup, talep ifade 

etmeleri ve bulundukları cümleler içinde emir manası 
taşıdıkları için gelecek zamana tahsis edilmişlerdir. Çünkü 
bunlarda Yüce Allah, annelerden çocuklarını 
emzirmelerini, boşanan kadınlardan üç kuru' müddeti 
beklemelerini, kullarından da kendisine ve Peygamberine 
inanmalarını ve kendi yolunda savaşmalarını istemiştir. 
Talepler genelde, isteğin ifade edilişinden sonra 
gerçekleştikleri için talep ifadelerinin gelecek zaman 
ifade ettiği kabul edilir. 

Yukandaki gibi edatsız talep türüne giren "emr-i gâib" 
veya "nehy-i hâzır" manası ifade eden muzâriler de 
gelecek 

verecek bir sûrenin inmesinden çekiniyorlar". Buradaki 
muzârinin tercümesinde görüldüğü üzre, haber {bildirme) 
kipi olarak değerlendirilmesi mümkün olduğu gibi, bir 



343-ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, II, 508. Âyet için bkz. et-Tevbe 
Sûresi (9), 64. 

344-es-Sülemî, el-İşâra, s. 28. Âyet için bkz. Yûsuf Sûresi (12), 92. 
345.es-Sülenıî, a.g.e., göst.yer. Âyetler için bkz. el-Bakara Sûresi(2), 

272 ,83 ,84 . 

tevcihi de: "5^L_ÛJijiiJ: İki yüzlüler çekinsinler" 
tarzındadır''*'. 

Edatsız taleb ifadesi, muhtelif yerlerde çeşitli emir 
şekilleri karşıladığı gibi, bazen de duâ şeklinde 
görülmektedir. Örneğin: JUSO-ii ^^iii l î* L-.^-^ : Bu 
gün azarlanacak değilsiniz; Allah sizi bağışlar" ifadesinin 
takdiri:";L4J :Allahım ! Onlan bağışla! "şeklinde 
yapılmıştır''*''. 

Nehy-i hâzır ve nehy-i gâib ifadesiyle taleb kapsamına 
giren muzâri fiillere örnekler: 

"4İ1 İLiii VI 'öjJp ü j : Zaten ancak Allah'ın nzasını 
kazanmak için sarfedersiniz." Bunun yorumu : ' Y j 
" i»ı tUi'ı : Ancak Allah'ın rızasını kazanmak için 
sarfediniz" şeklindedir." -i' 5 V :Allah'dan başkasına 
kulluk etmeyin." Bunun takdiri ise: "İıi VI1 Y. Yalnız 
Allah'a kulluk ediniz" şeklindedir." Yj'^l^i'd 

j ü j ^ i j J r K a n ı n ı z ı dökmeyin, birbirinizi 
yurdunuzdan sürmeyin." Bunun yorumu da çevirisinde 
açıkça görüldüğü gibi:"Jlî —^* ijJr^- Vj '^'tS^i t/ii_İjV " 
şeklindedir''*^. Bir başka örnek de " Sljı} jCa; V: Ana 
çocuğundan dolayı zarara sokulmasın" âyetidir. 
Buradaki: "jLliJ V" fiili mansûb olan Âsim kıraatine göre 



346-ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, I, 308; el-'Ukberî, el-İmlâ, I, 97. 
Âyet için bkz.el-Bakara Sûresi (2), 233. 

347-es-Sülemî, a.g.e., göst.yer. Hadis için bkz. el-Buhârî, el-
Câmi'u'ş-sahîh, el-Edeb, 126 (VII, 12S). 

doğrudan doğruya nehy-i gâib olarak edat vasıtasıyla taleb 
kapsamına girmesine rağmen," J d ü ^ " şeklindeki raf 
kıraatine göre ise, olumsuz muzâri, haber (bildirme) 
kipinde olduğu halde yine nehy-i gâib manası ifade 
ederek, muzârinin bir tür edatsız taleb ifadesine örnek 
teşkil etmektedir''**. 

Bir Hadis-i Şerifte de aynı durumu görmek 
mümkündür: ^̂ -Jai \i[ rju jU-l-} 4«ı ^̂ JLU p i 
ixJU-y ü 'JLİ liLÎ iat 'i^»'Mi ^-
jL̂ JÇ f4Wj> -iî" (I^^' -i': Peygamberden nakledildiğine 
göre şöyle buyurmuştur:" Biriniz aksınnca" j-iJ JLİİJI " 
desin. Kardeşi ya da arkadaşı ona:" -iı 'S^'j." desin. O 
kendisine: " " deyince, ona " ^ L ^ f4Wj ii\ " 
desin". Bu hadiste yer alan " iıi '>iX^'J. : Allah sana 
merhamet etsin ! " ve "Jİİ3L; ^Xaij «iı : Allah size de 
hidayet etsin ve işlerinizi yoluna koysun" şeklindeki 
hadiste muzâri fiiller, tercümelerinde de görüldüğü gibi 
duâ manasıyla gelecek zamana tahsis edilmiştir. Bu 
ifadelerin duâ manasına göre yorumu şöyle yapılmıştır: 
Birincisi:" İJLi-jı jİ—fUÎ: Allahım ! Ona merhamet et!", 
ikincisi ise: " 'f^L^İ Ç î̂j r*^ı Allahım! Onları 
doğruya ilet ve işlerini düzelt" şeklindedir''*^. 
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b-Edat Vasıtasıyla İfade Edilen Taleb 

Muzâri edatsız olarak zaman zaman taleb manası ifade 
ettiği gibi, gayet tabiî olarak edat vasıtasıyla da aynı 
manayı ifade etmektedir. Örneğin: "Üo lİİ* yaÎ3 : Rabbin 
hiç değilse canımızı alsın", 'j-* ji-^ j ^ , : İmkanı 
geniş olan nafakayı imkanlarına göre versin "''»*, "\^j 
ütiakhî iL..; bj üjbiijj-'y: Rabbimiz! Unutursak veya hataya 
düşersek bizi hesaba çekme" ve " JUScl' ' 
Aranızdaki iyiliği unutmayın" âyetlerinin, ilk ikisinde 
"emir lâmı:J" ile belli eylemlerin yapılması istenirken, son 
ikisinde nehiy "lâ:V" sı ile yine belli eylemlerin 
yapılmaması istenmektedir. Olumlu ya da olumsuz emir 
veya dualar''»', konuşma ânından sonrasını 
ilgilendirdiğinden, gelecek zaman ifade ederler. 

V- Şart Edatlanyla Kullanılışı 

Şart edatlan, cezmeden ve cezmetmeyenler diye iki 
gururpta ele alınabilir. Bunlardan cezmedenler, istisnasız 
gelecek zaman ifade etmelerine rağmen, 
cezmetmeyenlerden ancak bazılan bu anlamı ifade ederler. 
Şimdi bunlan iki ana gurupta ele alarak örneklerle 
açıklamaya çalışalım. 

348.es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', \\, 55. Âyetler için bkz. ez-Zuhmf 
Sûresi(43), 77; et-Talak Sûresi(65), 7. 

349.Aynı mlf., a.g.e., 11,56. Âyetler için bkz. el-Bakara Sûresi(2), 
286, 237. 
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a- Cezmeden Şart Edatı 

l-"İn: lil" İle Kullanılışı 

Örneğin:" 'f^'J^. i ' ^jy^ ^ ! ' j ^ . J ^ ' Ey iman 
edenler ! Eğer siz Allah Çw dm/n)'e yardım ederseniz, 
Allah da size yardım eder" âyetinde şart ve cevab fiilleri 
meczûmdur ve zamanı da geleceğe tahsis edilmiştir. 
Ancak Türkçe'ye çevirisinde gelecek zaman yerine 
kullanılmış olan geniş zaman daha yaygın görülüyor. 

"Jıi *-i JL^^UJ»^-ikî jf JL:C-̂ f ijiL- î)i}: İçinizdekini 
açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker 
{=çekecektir)"^^° örneğinde de "in: bı "den sonra gelen 
şart ve cevap fiilleri, gelecek zaman ifade etmektedir. 

Muzâriyi geleceğe tahsis eden cezmedici şart 
edatlarından şu anda üzerinde durmaya çalıştığımız "m:h\ 
", böyle mezkûr olduğu gibi bazen de gizli olarak aynı 
fonksiyonu icra eder. Genelde bu, talebten sonra gelip de 
başında "fâ-i sebebiye" bulunmayan muzârinin başında var 
kabul edilir. Çünkü talebten sonra gelen muzâri başına 
"fâ-i sebebiye" geldiğinde gizli bir "en: jf" ile mansûb 
olduğu gibi, bu olmadığı takdirde muzâri gizli bir "in: bj" 
ile meczûm olmaktadır. İfade ettiği zaman da gelecek 
zamandır. 

aso-İbn 'Akîl, Şerlju ibn 'Akîl, II, 365; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-
vâfî, I, 59. Âyetler için bkz. Muhammed Sûresi (47), 7; el-Bakara 
Sûresi (2), 284. 



Bilindiğt gibi talebten maksat, emir, nehiy, duâ, soru, 
temenni, arz ve umut {teracct) dur. Muzâri fiilin, 
bunlardan birinin cevabmda gelerek meczûm olmasmm üç 
şartı vardır. Onlar da; muzâri bir talebten sonra gelmek, 
talebe cevap teşkil etmek, başındaki nehiy " lâ "sı 
hazfedilip yerine nefiy " lâ : " sı konulduğunda anlam 
değişmemek gibi şartlardır. 

Şimdi sırasıyla teleb ifadelerini incelemeye çalışalım. 

la-Emrin Cevabmda 

" ''^} '• Bana gel ki sana geleyim ", 

ji: Bırak onları 
yesinler, zevk alsınlar; ümit onları avundursun; ileride 
öğrenecekler", 

"W C ^'-^JJ ^ ^J-^J '»'"^^ 'j-^î J-i^^ J» 

JJi 'j-. ''^y^'j : Ey Muhammed ! 
İnanan kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alış veriş ve 
dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, 
kendilerine verdiğimiz nzıktan açık ve gizli sarfetsinler." 
örneklerinde "'d^y\"\Js't ve ">jL '̂ ile başlayan cümleler 
emrin cevabında geldiklerinden dolayı meczûm olmuşlar 
ve manaları da istikbâle çevrilmiştir. Bunların takdirleri 
ise şöyledir: 

LîJi^' 5): Bana gelirsen, ben de sana gelirim", 
"ıyrl' '^'jJ3 bj: Onları bırakırsan, yerler". 
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"ijljy 5ı: Onlara söylersen kılarlar" gibi'*'. 

Bir hadis-i şerifte de emirden sonra gelen muzârinin 
gizli bir "in : 5i" ile meczûm olup gelecek zaman ifade 
ettiğini görüyoruz: "frU-İJi ^ 'y. 'fJ^'J. 3-*^ t 
Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size 
merhamet etsin"''^. 

Bu ve bundan sonraki maddelerde talebin cevabmda 
gelen muzâri, mukadder (var kabul edilen) şartın cevabı 
olması nedeniyle gelecek zaman ifade eder. 

Ib-Nehyin Cevabında 

. "\JL^ İ Ü 'j^, 5JU- 'if: Ona yaklaşma ki, senin için 
hayırlı olsun"'*', 

"^ı}iiı l^ i)iy> X* Y. Arzulanmn kulu olma ki, 
kötü akıbetten emin olasın", 

"oLÛ'ı 1 ^ İJjl: jvjJı j ^ Û ı J^pJ. %: Tecrübeli 
öğütçüye danışmayı ihmal etme ki, iyi sonuçlara ulaşasın 
"354 örneklerinde nehyin cevabmda yer alan muzâriler, 
gizli şartla meczûm olmuşlardır. Sırasıyla bunlann 
takdirleri: İÜ ^̂ JÇ iî  51ı: VI: Eğer ona yaklaşmazsan, 

351-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 93, 98, 99; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-
vâfî, IV, 387-388. Âyetler için bkz. el-Hicr Sûresi (15), 3; 
İbrahim Sûresi (14), 31. 

352-Hadis için bkz. Ebû Dâvûd {Süleyman b. el-Eş'aş_ es-Sicistânî), 
es-Sunen, Edeb, 66 (V, 231) 

353-Sîbeveyh, a.g.e., III, 97. 
354-'Abbâs Hasan, a.g.e., IV, 389. 



355.Aynı mlf. a.g.e., göst yer. 
356.Aynı mlf a.g.e., göst. yer. 

senin için hayırlı olur", "v-J'^^' * j -^ 'J*^ j ^ " ^1: 
Eğer arzularının kulu olmazsan, kötü akıbetlerden 
kurtulursun ve "oL'Ulı luJ- jjj jJ^\ ^ U l S^yû J*^- V'}: 
Eğer deneyimli danışmanı ihmal etmezsen, iyi sonuçlara 
ulaşırsın" şeklindedir. 

Ic-Duânın Cevabında 

üı-«ij: Rabbim! Beni başanlı kıl ki, seni hoşnut edecek 
yolu bulayım. Beni te'yidin ve desteğin olmadan bırakma 
ki, yardımcı ve destekçinin en iyisini bulayım" örneğinde 
yorum:" Vlj...J-^Î ^s-^y 5': Beni muvaffak 
edersen bulurum... Beni bırakmazsan bulumm" 
tarzındady"'. 

İd- Sorunun Cevabmda 

"JliUij L~-:5J j^li [̂ lîsı ^liJ f: İnsanlara hakkıyla güzel 
davranıyor musun ki, onlann hoşnutluğunu kazanasın" 
örneğinin takdiri de "p^i-ij L-r^" j>J>-, ^ -̂LJI J - L İ J 5): 
İnsanlara hakkıyla güzel davranırsan, onlann 
hoşnutluğunu kazanırsın" şeklindedir^e. 

le - Temenniden Sonra 

Örneğin: j - i i VLİ o J : Keşke mahm olsa da ondan 
harcasam" gibi. Burada yorum şu şekilde yapıhnaktadır:" 5' 



357-ez-Zeccâcî, el-Cumel, s. 217. 
358-'Abbâs Hasan, a.g.e., göst. yer. 

lj> jjıif JLİ î^Üli jii-^: Mahram çoğalması konusundaki 
idealim gerçekleşirse, ondan harcayacağım"'*'. 

If- Teraccî (Ümii) den Sonra 

örneğin: " '^JÎ ^ükİJi a*Cj iûlü; Belki ihtiyaç sahibine 
yardım edersin de ecir kazanırsın" gibi. Bunun yorumu :t)i 
" Ir^j: ^LiJjı OPLİJ: Muhtaca yardım edersen mükafat 

kazanırsın" şeklindedir, 

Ig- Teşvikten Sonra 

Örneğin: 'j-SJj ^Jüı ^Ji\ j - i l j k i : İyilik yapmaya 
koşsana ki onunla andasın" gibi. Bu da:'/'JJp^\ Jı b' 
"y. Eğer hayra koşarsan, onunla anılırsın" takdirindedir. 

İğ- Arzdan Sorara 

"Bir şeyin yapılmasını nezaketle istemek" demek olan 
arzdan sonra gelen cevap durumundaki muzâri meczûm 
olur ve gelecek zaman ifade eder. örneğin : ^pıiiı t» 
" JU4~r ^4*^, : Fazilet sahiplerinin üstünlüğünü tanı ki 
onlardan olasın! " gibi. Bunun takdiri de: " ^ l^ ' ir^/" bl 
'jS3 : Fazilet sahiplerinin üstünlüğünü tanırsan 
onlardan olursun" şeklindedir'*". 
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2- Men : j i İle Kullanılışı 

Örneğin: "*-ı 'yxH û 3 - * * ^ 'cr*'- fenalık yaparsa 
cezasını görür (=^örecd:)""'.jjj* -iı 5Li Jıi ^>^' 'j^ 

Halbuki kim Allah'a dayanırsa (o kazamı). 
Şüphesiz Allah, mutlak galiptir, hikmet sahibidir 

Kim iyilik yaparsa, Allah onu mükafatlandırır, 
Allah katında kötülüğe karşılık kötülük de aynıdır'*'gibi. 

Bu örneklerde de, birincisinde şart ve cevap, ikinci ve 
üçüncünde ise sadece şart fiilleri meczûm olmuş ve 
geleceğe tahsis edilmiştir. 

3-"Mâ: U" dan Sonra 

Örneğin: " i-llii Jr^ 'j-* ıj-LiU; : Hayır işlerden neyi 
yaparsanız Allah onu bilir"'*^ ve 5-; 2)i 5ü ^ 1 ̂  lij 
" : Hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu 

bilir"'*' âyetlerinde "mâ: Li" dan sonra her ikisinde gelen 

359-ibn 'Akîl, Şerbu ibn 'Akîl, II, 365. Âyet için bkz. en-Nisâ Sûresi 
(4), 123*. 

360-Âyet için bkz. el-Enfâl Sûresi (8), 49. 
361-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 64 vd.; İbn Ya'îş, Şerbu'l-Mufaşşal, IX, 

2,3; el-'Ukberî, el-İmlâ, 1,79. Yukarıdaki beyit anılan eserlerde 
farklı şâirlere {Hassan b. Sabit; Abdurrahmân b. Hassan b. Şâbit; 
Ka'b b. Mâlik el-Enşârî) nisbet edilmektedir. Bkz. Sîbeveylı, 
a.g.e., göst. yer; İbn Ya'îş, a.g.e., IX, 3. 

362-el-'Ukberî, a.g.e., I, 92; İbn 'Akîl, Şerbu İbn 'Akîl, II, 365; 
'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, IV, 428 vd. Âyet için bkz. el-
Bakara Sûresi (2), 197.* 

363.el-'Ukberî, a.g.e., göst. yer. Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 
215. 



"IJ—Ulİj-" muzâri fiili, meczûm olmuştur ve ifade ettiği 
zaman da geleceğe aittir. 

4-"Mehmâ: dan Sonra 

Örneğin: İJJ Ll i ı b'>JL4 iJT llîl- i l ^ 1 J\3j 

" C;ı-i:?>İj:Firavun ailesi: "Bizi sihirlemek için ne mucize 
gösterirsen göster, sana inanmayacağız" dediler"'*'*. Şâirin 
şu şiiri de buna örnektir: 

Birinin bir huyu olmaya görsün bilinir 
İnsanlardan onu saklı sansa bile'**. 

5-Metâ: ^/i dan Sonra 
Örnekler: 

•^.r jt^ — Jl j - ^ 
Her ne zaman ateşinin ışığına yönelerek ona gelsen 
Yanında en iyi yakıcısı bulunan ateşin iyisini bulursun'**. 

Değirmenimizi ne zaman bir kavme nakledecek olursak 
Onunla karşılaşmada onlar, hemen un oluverirler'*' 

6-"Eyyâne: Dl̂ ! >" den Sonra 
Örneğin: 

364.İbn 'Akîl, Şer/ju / t o g ö s t . y e r . Âyet için bkz. el-A'râf (7), 
132. 

365-bkz. ez-Zevzenî, Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb', s. 89. 
366-Sîbeveyh, el-Kitâb, ' l l l , 86; İbn'A^ÎI, Şerhu İbn 'Akil, II, 365; 

el-Ğalâyînî, Câmi'u'd-durûsi'i-'arabiyye, II, 192; krş. W. Wright, 
A Grammar of the Arabic Language, II, 37. 

367-ez-Zevzenî, Şerhu'i-Mu'allakâtu's-seb; s. 124; krş. Şerafettin 
Yaltkaya, YediÂskı, s.89. 



368-İbn "Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, II, 366; el-Ğalâyînî, a.g.e.,göst. yer; 
krş. W. Wright, a.g.e., göst. yer. 

369-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 59 vd.; Krş. el-Ğaiâyînî, a.g.e., II, 193. 
Âyet için bkz. en-Nisâ Sûresi (4), 178. 

370.İbn "Akîl, Şerhu tbn 'Akîl, II, 369: Krş. el-Ğalâyînî, a.g.e., göst. 
yer. 

Ne zaman seni güvende kılsak,başkalanndan da emîn olursun 
Güvenimize ulaşamayınca sen, devamlı sakıncada kalırsın'**. 

7-"Eyne:jii" den Sonra 
Bir mekan zarfı olan bu edat, kullanışa göre şart manası 

da taşımaktadır. Örneğin:" 3>î 'Jy^ j i î : Nereye inersen ben 
de oraya inerim" gibi. Şart manasında kullanıldığında, 
çoğunlukla bu edata te'kit için bir zâid "mâ:li " bitişir. 
Örnek:" o ^ U i JlJ^jju l y L o î :Nerede olursanız olun, 
ölüm size yeti^icektir"'*'. 

8-"Ennâ:^^î "dan Sonra 
Örneğin: 

O ^ ^ ' J li > 'ut _ jÇît- J . 'Jj^ 
Ey iki dostum! Ne zaman gelirseniz, gelirsiniz bana 
Sizi memnun etmekten başkasına çalışmayan dosta"" gibi. 

9-"Haysumâ:UV"" dan Sonra 
Şart manası da taşıyan bu mekan ismi, ancak sonuna bir 

"mâ:li" bitiştiğinde cezmeder: 

Örnek: oUj^ı j UuJ _ İU ^ ^ 
Her ne zaman istikamet üzere olursan Allah 
Diğer zamanlarda da sana haşan takdir eder"'. 
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10-"Keyfemâ:U^" dan Sonra 

Bu edat, Basralı nahiv âlimlerine göre şart cevab alır; 
ancak cezmetmez. Kûfeli nahivcilere göre ise, zâid "mâ:U" 
i)itişse de bitişmese de, cezmeden şart ve şart manası 
taşıyan bir müphem isimdir. Buna göre şu örnekleri 
verebiliriz: 

" İ L J } 'jJİS LLÎy: Sen nasıl olursan, arkadaşın da 
öyle olitf" ve Sen nasıl oturursan, ben de 
öyle otururum" gibi^'^. 

1 l-"Eyyun: ^ 1 " den Sonra 

Bu edat, devamh olarak müfi-ede muzâf olan mu'rab bir 
şart edatıdır. Başka bir deyişle şart manası ihtiva eden 
müphem bir isimdir. Örneğin: "iu^" i i j fok; ı$}\ ^t: Kim 
milletine hizmet ederse, sen de ona hizmet edersin " ve Jî* 

3 - ^ ^ ^î: Hangi bineğe bindirilirsem, ona 
binerim" gibi. 

Şu âyet-i kerimede aynı edatın bir zâid "mâ: U" ile 
birlikte kullanıldığı görülmektedir: "*IİI-Vİ i i î ı̂ î l" U f 
(j^I-iJi: {De kiıGerek Allah deyin, gerek Rahman deyitî) 
hangisini derseniz deyin, en güzel isimler onundur"'''. 

371-îbn 'Akîl, Şerbu tbn 'Alçîi, II, 368; krş. el-Galâyînî, a.g.e., II, 
193 vd.; W. Wright, A Grammar of tbe Arabic Language, \l, 
37. 

372-el-Galâyânî, Câmi'u'd-durûsi'i-'arabiyye, II, 194. 
373-Sîbeveyh, el-Kitâb, lll, 60, 79; tbn^Alcîl, Şerlıu tbn'Akîl, li, 

366; krş. el-Ğalâyînî, a.g.e., göst.yer. Âyet için bkz el-İsrâ Sûresi 
(17), 110. 



b- Cezmetmeyen Şart Edatı 

l - " L e v : d e n Sonra 
Bilindiği gibi bu şart edatı geçmiş zaman ağırlıklıdır. 

Burada söz konusu olan ikinci Kullanılışıdır ki, bu gelecek 
zaman ifadesidir. Bu durumda "lev: Ĵ"; "eş-şartıyye 
gayru'l-imtinâ'iyye" adını almaktadır. Bu kullanımıyla da 
cezmeden şart harfi "in: 'of e benzetilmektedir. Örnekler: 
"üoÜ ^ ÜukUfc aJLİü'ı üUİı ^ ^ ' ı aİJiJ 
Gelecek yaz tatilinde havalar çok sıcak olursa, yaz tatilini 
ılıman bölgelerde geçireceğim". Burada şart ve cevap 
fiilleri durumunda olan: "iiij" ve "'J»\UJ" fiilleri sanki şart 
"in:tji" inden sonra gelmiş gibi, ihtimal bildiren gelecek 
zaman ifade etmektedirler. Şu şiirde de bu edatın gelecek 
zaman ifade ettiği açıkça görülecektir: 

Biz öldükten sonra mezarlarımızın önü 
Çöl haline gelmişken, seslerimiz karşılaşırsa. 
Çürümüş bile olsam, Leylâ'nın sevimli ve titrek 
Haykırışının sesine, benim sesim cevap olacak 

Burada da j-'" nin manası gelecek zaman ve 
genelde şartların karekteri olan ihtimal bildirmektedir. Bu 
ifadede "imtina"' söz konusu değildir. Buradaki "y", "bj" 
manasındadır""*. 

374.İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 261-265; 'Abbâs Hasan, en-A^a/rvu7-
vâfî, rV, 294 - 296. 



375-'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 59. 
376-tbn Hişâm, a.g.e., I, 205. 
311-el-Kitâb, III, 60. 

Bir başka örnekte de durumun yine aynı olduğu 
gözlenmektedir: "^-^f^li! ^ f- 'j^h '^-i^. 'J^'^ -5ıi 'j: 
Allah zulümleri sebebiyle insanları hesaba çekecek olsa, 
onlan çabucak yok eder" Burada da "Ji? îji"fıili gelecek 
zaman ifade eder. 

2-"Keyfe:Uİ'"den Sonra 

Lâfız ve mana bakımlanndan aynı olan iki fiil 
gerektiren ve aynı zamanda cezmetmeyen şart edatı "keyfe 
: 'yJ^" den sonra gelen muzâriler gelecek zaman ifade 
eder. Bu görüş Basra nahivcilerinin görüşüdür: Ömek: 
" 'f^s 'S^ : Sen nasıl yaparsan, ben de öyle yapanm" 
gibi''*. Basralı nahivcilerden Kutmb ve Kûfeli nahivciler 
" Li-IT" nin mutlak olarak şart ve cevabını cezmettiği 
görüşündedirler. Sîbeveyh ise, hocası el-Halîl'e " l̂iU: LilT 
'{^^ "şeklindeki meczûm kullanış hakkındaki görüşünü 
sorduğunu; onun ise, bu tarzı hoş karşılamadığını 
kaydetmektedir"'. 

3-"İzâ:>i! " dan Sonra 

Bu zarfın, şart manası taşıdığında, daha çok mâzî ile 
kullanıldığını ve onu geleceğe tahsis ettiğini daha önce 
görmüştük. 

Gelecek zaman zarfı olan "izâ: 'if nin bazen muzâri ile 
kullanıldığı ve onu geleceğe tahsis ettiği olur. Diğer bir 



uyanlar ise, büyük bir 
sapıklığa girmenizi isterler. 

378-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 8; 'Abbâs Hasan, en-Nabvu'l-
viff, 1,5*8. 

söyleyişle hem muzâf olduğu, hem etkisinde bulımduğu iki 
muzâriyi gelecek zamana tahsis eder. Ömeğin:"^jjJ üt 
:Beni ziyaret edeceğin zaman, ben de seni ziyaret edeceğim" 
ifadesinde, baştaki " üjjjî" , " izâ: lîı" yı nasbederken, son 
taraftaki " ^ l ^ j j j " onun muzâfim ileyhi durumunda ohnakla 
her iki fiil de geleceğe tahsis edilmiş olur"*. 

VI- Nasb Edatlanyla Kullanılışı 
Genel olarak bütün cezm edatlan, muzâriyi gelecek 

zamanla sınırladığı gibi, nasb edatlan da, büyük bir 
çoğunlukla başına geldikleri muzârileri gelecek zamana 
tahsis ederler. Muzâriyi nasbedip manasını geleceğe 
çeviren edatlar {navâsıb) dörttür. Fakat bu edatlardan 
"En: t>f", genellikle mukadder olarak bulunmaktadır. 

a- Bariz Nasb Edatıyla 
Şimdi nasb edatlannı ele alarak, kuUanışlannı örneklerle 

açıklatnaya çalışalım: 

l-"En: İle Kullanılışı 

Bir "masdar, nasb ve istikbâl harfi" olan "en: 'ot", başına 
geldiği muzâriyi doğrudan nasbeder, manasını da gelecek 
zaman ifade eden müevvel masdara çevirir. Örneğin : 

I j j j Li^' 'oî Iji' Jıi} Allah sizin tevbenizi kabul 
\ ^ \ y ^ ; ^ l i ^ ' j A etmek ister, şehvetlerine 



379.Âyetler için bkz. en-Nisâ Sûresi (4), 27; el-Bakara (2), 28, 184. 
380-Ancak mazinin basma gelen " en: c)l ", onu sadece masdara 

çevirir.. Mazi ve bu edattan oluşan mûevvel masdar da sadece 
geçmiş zaman ifade eder: bkz. 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, 
IV, 282. 

381-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 153; el-Ferrâ, Me'âni'l-Kur'ân, I, 261, 
263; el-Muberrid, el-Mu^tazab, II, 6, 30; ez-Zeccâc, Me'âni'l-
Kur'ân, I, 192; ez-Zeccâcî, el-Cumel, s. 194 vd.. 

. jjup l i î i J Jil jjj: Allah sizden yükü 
hafifletmek ister. 

:.'^*J^\y^ i)f} Oruç tutmanız sizin için daha 
hayırhdu-"'. 

Bu örneklerde "51", masdar harfi olmakla kendisinden 
sonra gelen fiillerin masdara te'vilini sağlamaktadır. Şöyle 
ki; " v>4 5(: -^f "; " ıJU 5f:" j^İİ"; " 'J^. bf :.JuikJi 
"; ""Sy^^i bf:" '^'^" şeklinde masdara teVil edilebilirler. 
Bu edat nasb harfi olmakla kendisinden sonra gelen 
muzârileri nasbetmekte; istikbâl harfi olmakla da muzâriyi 
gelecek zamanla sınırlamaktadır. Bunun gibi bütün nasb 
harfleri şimdiki zaman ve gelecek zamana ihtimali olan 
muzâriyi geleceğe tahsis ederler'*". Ancak, muzâriyi 
nasbeden "en: bf", sadece kendisinden önce gelen umut, 
ihtimal ve zan ifade eden fiillerle kuUanıhp, kesinlik ve kat'i 
bilgi taşıyan fiillerden sonra kullanıhnazlar. Böyle kesinlik 
ifade eden fiillerden sonra gelen "en:OÎ ", "enne : 5î" nin 
muhaffefi olan " en: bf " dir; te'kit ifade eder. Nasbeden 
"en:bî" ise" emretti" ve "Sijî: istedi" gibi gereği gelecekte 
olacak olan fiillerden sonra kullanılırlar'* *. 



382-el-Ferrâ, a.g.e., I, 449. 
el-Kitâb, I, 135 vd. 

3M-ez-Zeccâcî, a.g.e., s. 196; 'Abbâs Hasan, en-Nabvu'l-vâft, I, 60, 
IV, 299. Âyet için bkz. Âl-i İmrân Sûresi (3), 92. 

385-ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, II, 412. Âyet için bkz. el-A'râf 
Sûresi (7), 143. 

Ancak bxıradaki gelecek zaman ifadesi, müevvel 
masdarda, yani başmda "en: 'oî" bulunan muzâride 
mevcuttur. Sarih masdar ise, genelde zaman ifade etmez. 
Bu bakımdan müevvel masdarın yerine cümlede sarih 
masdar koymak uygun olmaz'*^. 

2-"Len: jJ "İle Kullanılışı 

Bir "olumsuzluk, nasb ve istikbâl harfi" olan "len:^", 
başına geldiği muzâriye olumsuzluk ve mansûbiyet 
kazandırdığı gibi, gelecek zaman manası dakazandınr. 
Olumlu şekli "sin: ^" ve " sevfe: ü>^" ile olan muzârinin 
olumsuzu "len:ji" ile yapılır. Onda ayrıca te'kit manası da 
vardır. Ancak bir karine olmadıkça süreklilik ifade etmez. 
Nitekim Sîbeveyh," s r - ^ ' ÛrJ: dövmeyeceğim" ifadesinin, 
"L>jl>t-l-: döveceğim" sözünün olumsuzu olduğunu tasrih 
etmektedir'*'. Bu durumda "len: j - î "genel olarak 
olumsuzluğunu istikbâle tahsis eder. Örneğin:" 'J^''J> 
5yl>^ CLA I : S e v d i ğ i n i z şeylerden sarfetmedikçe, 
iyiliğe erişemezsiniz."'*'* ve " 'J Jli: Beni göremezsin, 
dedi"'*s gibi. 
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3-"İzen: " İle Kullanılışı 

Bu edat, "cevap, ceza, nasb ve istikbâl harfi"dir. Bir söze 
karşılık olarak kullanılır. Meselâ: "^ı^t-: Ben çalışacağım" 
diyene karşılık olarak: "^^-il-bii: Öyleyse başarırsın" 
denildiğinde, "izen:i)il " muzâri fiili nasbeder ve manasını 
geleceğe çevirir. Cevap harfi oluşu ise, önce geçen bir söze 
cevap olmasındandır. 
Bu edatın muzâri fiih nasbedebilmesi için zorunlu üç şart 
vardır: Birincisi:Yer aldığı ifadede baş tarafta olmalı; ikincisi: 
Başına geldiği muzâri fiil, gelecek zaman ifade etmeh; 
üçüncüsü ise: Muzâri ile" 'Oii" arasına, nehiy veya nefiy 
"Lâ: V " sı ya da "yemin ifadesi" dışında, hiç bir şey 
girmemelidir. Şâirin şu beyti buna güzel bir örnek teşkil 
eder: 'j^ ^Ûk'ı - ';^'} iiij bi! 

Öyleyse - vallahi - onlara öyle bir mızrak atacağım ki. 
Saçları ağarmadan önce çocuğun saçlarını ağartacak'** 

Bu edat, muzâriyi direkt olarak nasbeden harflerdendir. 
Kendisinden sonra gelen fiilin, gelecek zaman olması, 
mansûb olmasının da şartıdır. Gelecek zaman olmadığı 
takdirde ise, şimdiki zaman ifade ettiğinden merfû' 
olduğunu daha önce görmüştük. 

4-"Key: 'J "İle Kullanılışı 

Bu edat da, "masdar, nasb ve istikbâl harfi"dir. 
Muzâriyi doğrudan nasbedip, müevvel masdara ve 

386.Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 16, 24; İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, II, 
344 vd.; ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, II, 66; krş. el-Ğalâyînî, 
Câmi'u'd-durûsi'l-'arabiyye, II,'l75 - 177. 



387-'Abbâs Hasan, ea-Nabvu'l-vâff, IV, 300 - 304. 
388-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 182; krş. el-Ğalâyînî, Câmi'u'd-durûsi'i-

'arabiyye, II, 178. Âyet için bkz. el-Hadîd Sûresi (57), 23. 
389-tbn Hişâm, a.g.e., göst. yer. Âyetler için bkz. Tâhâ Sûresi(20), 

40; el-Haşr Sûresi (59), 7. 

manasını da gelecek zamana çevirir. Bu edatm nasbetmesi 
de bazı şartlara bağlıdır: Birincisi: Muzâriyi bizzat 
nasbetmesi ve benzerleri gibi onu gelecek zamana tahsis 
etmesi; ikincisi; Araya bir şey girmeksizin doğrudan 
muzâriye bitişmesi; üçüncüsü ise: Kendisinden sonraki 
muzâri, cümlesiyle birlikte oluşturduğu müevvel masdann 
sadece "lâm:J" ile mecrûr olması, yani gayr-ı mutasarrif 
olmasıdır'*'. 

Genel olarak, "kem: JLİ'" den önce bir ta'lîl {neden 
bildiren) "lâm:J"ı gelmektedir. Ömeğin:Lİ ^ 'pt-
" Jlî 'LJ: Bu, kaybetti^ğinize üzülmemeniz içindir" gibi. 
Bunun teVili ise: "Jli'Ll.f fUÜ" şeklindedir'**. Diğer 
örnekleri de şöylece sırahyabiliriz:"^' ilif Jj îSîIii-^ 

hyı^Yj 144*: Böylece annen sevinsin, üzülmesin diye, seni 
ona iade etmiştik" Bunun takdiri: '^i" şeklindedir. 
" J^Jo^ ^* ı̂ îJji 5jiC' S: Taki içinizdeki zenginler 
arasında elden ele dolaşan bir devlet olmasın" Bunun 
takdiri de:" h ' J ^ " şeklinde olur'*'. 

Bazan "key: ^^" den sonra bir zâid "mâ: LJİ" gelir. 
Bazen de olumsuzluk "lâ:J" sı bulunabilir. Bunların nasba 
mâni bir durumu yoktur. Örneğin: 
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Size konuyu anlayasınız diye açıkladım 
Kuşkusuz bir tarzida da haber verdim 

Hep bir hata ettiğimi görmeni istedim 
Kemal verilip de mükemmel olan olan kim? 

misallerinde "key: J'"ile başına geldiği fiilin arası "mâ:ii" 
veya " li:^ " ile fasledildiği halde, edatın nasbedicilik 
vasfina bir halel gelmemiştir''". 

b- Mukadder Edat İle Vücûben Mansûb Olması 

Aşağıdaki durumlarda muzâri gizli bir "en:5î" ile vücûben 
mansûb olur ve manası gelecek zamana tahsis edilir: 

1-İnkâr Lâmı İle Kullanılışı 

Lâmu'l-cuhûd (in^âr lâmı), nâkıs fiil "kâne:t)Lr"nin 
Jl *- ^ 

olumsuz (meııfî):"^^. JUi ı li" şeklinin olumsuzluğunu 
pekiştirmek için getirilen "lâm: J" harf-ı cerridır. Şu 
âyetler buna örnek teşkil etmektedir: 

. JLfrUlaJ ^ 1 i i r CJ: Allah onlara zulmedecek 
değildir. 

. Ji4İ ^' o^' JU: Allah onlan mağfiret edecek 
değildir."» 

Bu örneklerde " jiife'" ve " 'Jiî" fiilleri zorunlu olarak 
(vücûben) gizli olan "en: "oî" ile mansûb, lamdan sonra 

390-'Abbâs Hasan, a.g.e., IV, 302. 
391-Âyetler için bkz. et-Tevbe Sûresi(9), 70; en-Nisâ Sûresi (4), 168. 



392.ez-Zeccâcî, el-Cumel, s. 196; İbn Hişâm, a.g.e., I, 211; krş. el-
Ğalâyînî, Câmi'u'd-durûsi'i-'arabiyye, II, 182. Âyetler için bkz. 
Âl-i îmrân Sûresi(39), 179; el-Enfâl Sûresi (8), 33. 

393-el-Vâkıdî {Muhammed b. Ömer), Futûhu'ş-Şâm, Kahire, ts.,I, 
221; krş.Aljmed Zeki Safvet, Cemheretu resâili'l-'arab, l, 172 
vd. 

gelen bu fiiller aynı zamanda müevvel masdar hükmünde 
olup mahallen mecrûrdurlar. 

J î̂ l i j i 'iji^'y^y jJû ^ 1 bir C: Allah inananları sizin 
^ durumunuzda bırakacak 

değildir. 

. cJÎ} ^' 5is' Oysa sen içlerindeyken 
Allah onlara azâb etmez'̂ n 

Sa'îd b. Zeyd, Ebû 'Ubeyde'ye yazdığı bir mektupta:^* l̂ f 
^ jii J - A ^ iQ*JU İL ' j jV , ^ l i (/^> ^ l i : : Şimdi, 

andolsun ki, Allah yolunda cihad etmede seni kendime 
tercih edecek değilim"'''. 

2-"Sebeb Fâ'sı" İle Kullanılışı 
Öncesinin sonrasına sebep olduğunu anlatan "fâ:*-i"ya, 

"sebep Î3!s\"{el-fâu's-sebebiyye) denir. Bu sözü edilen 
fâ'dan sonra gelen muzârinin gizli (muzmar) bir "en: 5Î" 
ile mansûb olması için bazı şartlar vardır. Bu da "fâ"nın 
"mutlak olumsuzluk" ya da "taleb"ten sonra gelmesidir. 
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2a-01umsuzluk İfadesinden Sonra 
Mutlak olumsuzluk {nehy-i malız) kapsamma giren 

hususlardan sonra gelen "fâ-i sebebiyye", gizli bir "en: bî" 
vasıtasıyla nasbederek muzâriyi gelecek zamana tahsis 
eder. *Lâ: 'H' ile olumsuzluk. Örneğin: iÂiIi ^Uİı L iJ j 
V^^-!' v ' S - ^ : Akıllı öfkelenmez ki, isabetli görüşü 
kaybetsin" ifadesinde "Ç-̂ üTy" olumsuzluk anlattığından, 
ondan sonra gelen "fa: vJ", başına geldiği muzâriyi gizli 
bir "en: bî" ile nasbetmiş ve manasını da geleceğe yönelik 
kılmıştır. Bir başka örnekte de yine aynı durumulan 
gözlemek mümkündür:"ı>-î^ Ji—^J^i'V: Ölümlerine 
hükmedilmez ki, ölsünler"'''*. 

*Mâ: L. ile olumsuzluk. Örnek:" ll'oi^ (Jcı C : Bize 
gelmiyorsun ki, bizimle konuşasın" gibi. 

*Lem: jUJ ile olumsuzluk. Örnek:" ^^^^ : 
Çalışmadı ki, basarsın" gibi. 

*Leyse: nâkıs fiiliyle ile olumsuzluk. Örneğin: 
b 3 4 * ^ ' Ir-î': Bilgisizlik övülmez ki, ona 

yönelesin" gibi. 

•Gayr: j l * kelimesi ile olumsuzluk. Örnek: ^ 
" ^.iii f^Jû: Yumuşak huyluluk kınanmaz ki, ondan 
nefret edesin" gibi"'. 

394-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 30; İbn 'Aiçıl, Şerhu İbn 'Akîl, II, 349. 
Âyet için bkz. el-Fâ}ır Sûresi (35), 36* 

395-îbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akü, II, 252; krş. el-Ğalâyînî, Câmi'u'd-
durûsi'l-'arabiyye, II, 184. 
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•Teşbih ifadeleriyle olumsuzluk. 
Benzetme ve bundan sonra gelecek olan azlık ifadeleri 

olumsuzluk kuşamına almmıştu*. Teşbihe öraek:"iîl^j ilith: 
i l^:^: Sanki başkanımızsm da, sana itaat edeceğiz." gibi. 

•Azlık ifadeleriyle olumsuzluk. 
Olumsuzluk kapsamına sokulan azlık ifadelerine 

ömek:"fvi»^ Qî :Çalışmıyorsun ki, başarasm" ve âî 
" İ̂5>Jı i ^ : Cimri cömertlik yapmıyor ki, övülsün" 
ifadelerinde "LJĴ " ve "âJ" ifadeleri azlık ifade 
ettiğinden,"az yok gibidir" kuralınca olumsuz sayılmış ve 
bundan dolayı da "fâ: <y\ kendinden sonra gelen muzâriyi 
muzmar (gizli) bir "en:bî" ile nasbederek manasını gelecek 
zamana tahsis etmiştir''*. 

2b-Talep İfadesinden Sonra 
•Emirden sonra. Ömek:" dl>jHi Bana gel de sana 

ikram edeyim" ifadesinde " ^ \ " emrinden sonra gelen ve 
başında "fâ: ^ " bulunan muzâri'^/(" fiiH gizli bir "en;':î" 

ile mansûb olur ve bu onun manasını geleceğe çevirir. Şâir 
Ebu'n-Necm el-'İclî'nin şu şiiri de bu konuya iyi bir ömek 
teşkil etmektedir: 

Ey deve! Süleyman'a çabucak 
Git de istirahatimize bakalım ! gibi. 

••Nehiyden Sonra.Ömek:",.s--;iJ> ^ i^, ı^İJ 
Bunda aşın gitmeyin ki, gazabımı haketmeyesiniz" gibi. 

396.el-Ğalâyînî, a.g.e., II, 184. 



397-Bkz. Sîbeveyh, eJ-Kıtib, 111,34 - 35; el-¥em, Me'ânj'J-Kur'ân, 
I, 478, II, 79; ibn 'A^îl, Şer/ıu İbn 'Akıl, II, 350 - 351; es-Suyûtî, 
Hem'u'J-bevâmi', II, 10. Âyetler için bkz. Tâhâ Sûresi (20), 81; 
el-A'râf Sûresi (7), 53. • ' 

398.el-Cevâlikî(J5'6û Manşûr Mevhûb b. Ahmed), eJ-Muhtaşar fl'n-
nabv,{Tahk. Muharrem Çelebi, Master çalışması, Bağdat 
Üniversitesi, Edebiyat Fak. ve Yüksek Öğretim Kurumu), 1970, 
S.131. 

399-İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, II, 352; krş. 'Abdu'l-Ğanî ed-Dakr, 
Mu'cemu'n-na^v, İstanbul, 1987, s. 258. Âyet için bkz. el-
Munâfıkûn Sûresi (63), 10. 

-»oo-ez-Zeccâcî, el-Cumel, s.2I7; İbn'Akîl, Şerbu İbn 'Akîl, II, 352. 
Âyet için bkz. en-Nisâ Sûresi (4), 73. 

*tstffaamdan sonra, ıjUlti »lil^ ü ^ : Şimdi bize 
şefaat eden var mı ki, şefaat etsin" ve " İ l i>^ f> î [ ) i : 
Zeyd'e ikram ediyor musun ki, o da sana ikram etsin" gibi"'. 

•Arz ifadesinden sonra Örnek: Jj^jî ": Bizi 
ziyaret etsen, biz de seni ziyaret ederiz.""* gibi. 

•Teşvik (Tabdîd) ifadesinden sonra 

Örnek: "i-iLİJi ^ 'jS^'^ 3!6Ü > î J\ J}.\ 'V^: 
Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar ertelesen de, sadaka 
versem, iyilerden olsam""* ve "UÎAİC» ÜJL' H): Bize gelsen 
de, bizimle konuşsan" gibi. 

•Temennî ifadesinden sonra 

Örnek: i j ^ (i jU îi o J r Ç :Keşke onlarla 
beraber olsaydım da, ben de büyük bir başarı kazansaydım" 
ve "-û  IiXaîU VLJ. cJi: Keşke malım olaydı da, tasadduk 
edeydim"*" gibi. 
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•Ümit (reracc/) ifadesinden sonra 

Ömek: "^'/j^\ ^ ''fy J ^ ' îIiJ: Ey Muhammed ! Ne 
bilirsin, belki de o arınacak; yahut öğüt alacaktı da, bu 
öğüt kendisine fayda verecekti'"*^^ 

Bütün bu ömeklerde de görüldüp gibi, "fâ:ıj"dan önce 
olumsuzluk veya talep geldiğinde gizh bir "en: bf" ile mansûb 
olduğu halde, bunlar olmayınca merfû olacağı açıktır. 

Bununla beraber olumsuzluğun olumluya te'vili 
mümkün olan yerlerde mansûb değil, merfû' olmaktadır. 
Örneğin: "fâ-iui ^Ij-J LJ.; Sürekli çalışıyorsun ve 
ilerliyorsun" gibi. Anlamından da anlaşıldığı üzere,"D'>"i>" 
çalışmamayı değil, aksine çalışmada sürekliliği 
bildirdiğinden olumsuzluk kaybolmuştur. Değişik bir 
ömekte de yine aynı dummu görmek mümkündür:"^!?-' li 
İ L . ^ VI: Sen bize geliyorsan, biz de sana ancak ikram 
ederiz". Burada da olumsuzluk istisna harfi olan "illâ:Vl " 
ile bozulmuş olduğundan "fâ:ı-*"dan sonra gelen muzâri 
mansûb olmayıp merfû' kalmıştır. 

3-Vâvu'l-ma'iyye' den Sonra 

Beraberlik vâvı demek olan "vâvu'l-ma'iyye", öncesinin 
sonrasıyla beraber meydana geldiğini bildiren "ma'a: ^" 
manasmdadır. Beraberlik bildiren "vâv:j "dan sonra gelen 

401-es-Suyûtî, Hem'u%bevâmi\ II, 12. Âyet için bkz. "Abese Sûresi 
(80), 3, 4. 



402-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 42; el-Cevâlikî, el-Muhtasarfı'n-nalıv, 
s. 130; İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, II, 352 vd. * 

403-el-Ğalâymî, 'câmi'û'd-durûsi'l-'arabiyye, II, 183; 'Abbâs Hasan, 
en-Nahvu'l-vâfî, IV, 377. 

muzârinin gizli bir "en: 5? " ile mansûb oluşuna Ebu'l-
Esved ed-Du'elî 'nin şu beyti'"'̂  örnek teşkil etmektedir: 

Benzerini yapmakla beraber bir huyu yasaklama sakm 
Böyle yapacak olursan, bu senin için büyük ayıptır, sakm! 

Buna bir başka ömek de: "i—i 'j>JÂJL, ^L' H: 
Hayırdan yüz çevirmekle beraber {yüz çevirerek) onu 
emretmeyiz" şeklindedir. 

"Beraberlik vâvı" nin da "sebep fâsı" gibi muzmâr bir 
"en:L)î" ile muzâriyi nasbetmesi için aynı şartların onda da 
bulunması gerekir. Hatırlanacağı gibi bu şartlar: Talep ya 
da nefıyden sonra gelmek; olumsuzluğun olumluya te'vil 
edilememesi; talebin fiil ismi ya da fiilinden nâib 
masdarlarla ifade edilmemesi, gibi şartlardır. Bunlardan 
biri bulunmadığında "vâv" nasb görevini yürütemez"*"'. 

4-Hattâ: dan Sonra 

Bu edat " bî Ji: -e kadar" manasına veya "lâmu't-ta'lîl:-
dığı için, -sm diye" manasına olduğunda, başına geldiği 
muzâriyi gizli bir "en: bî" ya da bu manadaki gizli bir 
"key: " ile mansûb kılar. Bu şekilde mansûb olan 
muzâri ise gelecek zaman ifade eder. Ömekler: "Jy o^^-. 

: Oraya girinceye kadar yürüdüm." Burada " , " 
bı^l'manasına kullanılmıştır. >L' J>- :Bana 



404-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 17, 24; krş. el-Muberrid, el-Muktaiab, 
II. 42. 

405-ibn Hişâm, el-Muğnî, I, 126. Âyet için bkz. Tâhâ (20), 91. 

bir şeyler emretsin diye onunla konuştum." Burada da 
muzârinin basma gelen "J^", "ta'lîl lâmı" veya 
manasına kullanılmıştır. 

Verilen örneklerde "j>-" dan sonra gelen muzâri fiilin 
durumu, birincisinde, yürümenin hedefi "eve girmek"; 
ikincisinde ise, konuşma eyleminin "emir almak" için 
olmasıdır. Her iki durumda da, gerek konuşma zamanına 
ve gerek "^^-^ " dan öncesinin zamanına nazaran 
sonrasının zamanı henüz gerçekleşmemiş olan gelecek 
zaman olduğu açıktır*"'*. Konuşma zamanına göre gelecek 
zaman ifade eden muzâriye örnek: c^ii^Le-f5i-yjj\ 
ı_j_l.y L-Ol i^'J. u - ^ : Mûsa bize dönene kadar buna 

sanlmaktan vaz geçmeyeceğiz" demişlerdi "'•"'. Ama bu 
geleceklik, öncesi (mâkabhyne göre ise, bu durumda her 
iki okuyuş da (mansûb veya merfü) caiz olur. 
Örneğin:"!^! [ .̂İ} O > ' jj^'j'j ^>3i} Xb'ı 
Âiıi 'jl^ ^ iJC: Peygamber ve onunla beraber mü'minler: 
"Allah'ın yardımı ne zaman?" diyecek kadar darlığa ve 
zorluğa uğramışlar, sarsılmışlardı" gibi. Çünkü burada 
Peygamberin söylemesi, sarsılmaya nazaran müstakbeldir. 
Sarsılma eyleminin gerçekleşmesi üzerine peygamber 
söylüyor. Bu durumda önce sarsılma, sonra konuşma 
gerçekleşmektedir. 

yâ iÇâJ U'j j>. _ i>.<^ j fi^\ »ikil 
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Elindeki az maldan cömertlik yapmadıkça 
Çok maldan vermek cömertlik değildir 

Burada da "^^"dan sonrası, öncesi için ne gaye ve ne 
de müsebbibtir. 

İbn Hişâm, Şu beyti aynı konuda zikretmişse de, beytin 
manası, "hattâ:^^" nm ancak sebep ifade etmesiyle 
yerine oturmaktadır: 

^uiT} îsqc 'J^jy— !>u»ı; ^ Lil' jn} 
Mâlik ve Kâhil kabilesini mahvedeceğim için 
Vallahi, babamın kanı boşa gitmeyecekti^*"* 

5-Ev: jı 'den Sonra 

Yerine "ilâ en: bî^'j" veya "illâ: VI" koymak mümkün 
olduğu yerlerde "ev: jî", başına geldiği muzâriyi vücûben 
gizli olan bir "en: 51 " ile nasbeder ve manasını istikbâle 
çevirir, örneğin: 

Vallahi, arzuma ulaşıncaya dek, zoru kolay sayacağım 
Çünkü umutlar ancak sabredene boyun eğmektedir.gibi. 

Burada "^*( ÎJjif jt" ifadesinin takdiri {yoTüm^î)-ro\j\ 
JU'ı iSjSf" şeklindedir. 

L'.jâ-.!,J jl ^.j»^ ^'yS — f j î öU o j l i - lil c-:S'j 

Kavmi ıslah için, mızrağına el komaya başlayınca 
İşleri düzelmedikçe mızrağının kabzasını kıracaktım. 

406-tbn Hişâm, el-Muğnî, I, 125 vd. ez-Zerkeşî, el-Burhân, IV, 272 
vd.; es-Suyûtî, Şerliu şevâhid-i'l-Muğnî, I, 372 vd. Âyetler için 
bkz. el-Bakara Sûresi (2), 214. 



407.Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 48 vd. ; krş. el-Ğalâyînî, Câmi'u'd-
durûsi'l-'arabiyye, II, 187. 

gibi. Bunun takdiri de "'^jjJ'j^ bf şeklindedir*'. 

c-Mukadder Edat İle Cevâzen Mansûb Olması 

Aşağıdaki durumlar, "en: bî"in isteğe bağlı olarak 
(cevâzen) gizli olup, kendinden sonra gelen muzâriyi 
nasbederek manasını gelecek zamana çevirdiğini 
göstermektedir: 

1- Etkin Sebep Bildiren Lâm'dan Sonra 

"Ta'lîl lâmı" ya da "key lâmı" da denilen bu edat, 
başına geldiği muzâriyi mukadder bir "en: 5Î" ile nasb 
edebilir. Bu lâm, aynı zamanda sonrası öncesine sebep ve 
illet teşkil eden ve öncesi sonrasının husulüne bağlı 
bulunan bir lamdır. Örneğin: ''İLİı Ü3,'(} U ̂ ÛU /Jüı 
'c—i^\ 'Jj^^: Sana da insanlara açıklayasın diye Kur'ân'ı 
indirdik" gibi. Bunun takdiri: 5Î J^Sl" şeklindedir. Bu 
lâm' dan sonra "en: bî" in gizlenmesi (izmâi) 'nin ona caiz 
olması, olumsuzluk için veya zâid olan "lâ: 'il" nin ona 
bitişmemesi şartına bağlıdır. Aksi takdirde "en: bî" in 
gizlenmeyip açığa çıkması zorunlu (vâcib) olur. 
Örneğin: 'j^. U J - İûi ^ ^ l J U 
Peygamberlerden sonra, insanların Allah'a karşı bir 
hüccetleri olmaması için...", "'OjjJL-İ^ Y^ > - ' L ^ i 3-̂ ' 
^ 1 jJUi 'j-; * J i ^ ^ : Böylece kitap ehli, Allah'ın lütfundan 
hiç bir şey elde edemeyeceklerini bilsinler" gibi. Bu 
örneklerden birincisinin takdiri:" hyS^. Ĵ -Sl," şeklinde; 



408-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 210; el-Ğalâyînî, Câmi'u'd-durûsi'i-
'arabiyye, 11,179. Âyetler için bkz. en-NahI Sûresi (16), 44; en-
Nisâ Sûresi (4), 165; el-Hadîd Sûresi (57), 29. 

409-ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, II, 42. 
410-et-Taberî, Târîhu'l-umem ve'l-mulûk, IV, 71; krş. Ahmed Zeki 

Safvet, Cemheratu resâili'l-'arab, 1,222. 

ikincisinin takdiri ise:" ı^-Üil^ =ı>U Î °ûî Jl-rS'/'şeklindedir. 
Zira her iki ömekte "lâmu't-ta'lîl" den sonra gelen "lâ:V" 
lardan birincisi "nefî lâsı", ikincisi ise "zâid lâ"dır. Açıkça 
görüldüğü gibi, bu dummda ta'lîl lamından sonra gelen 
" bî " zomnlu olarak gizlenmeyip ortaya çıkmıştır. Bu 
lamdan sonra gelen muzâri fiil, cevâzen muzmar {gizli) bir 
"en: bî" ile ya da, "lâ: V " geldiğinde açık bir "en: bî " ile 
mansûb olarak gelecek zamana tahsis edilmiş müevvel 
masdar dummunda "lâm: J" ile mecrûr olmaktadır'o*. 

Böyle "en: bî" manası ihtiva eden muzârinin başına 
gelen "ta'lîl lâmı" onu nasbeder ve zamanını geleceğe 
çevirir''"'. Örneğin: Hz. Ömer'in Basra halkına gönderdiği 
bir mektupta: " i i t ^ l 'jî î̂ ̂ r ^' 

'f^SsJa ^_xJ İ5-iJj c ^ioL' '^^»r^, P ' r^'- Şinıdi kuşkusuz 
ben size, zayıfinızm hakkını güçlünüzden alması, sizinle 
beraber düşmanlarınıza karşı savaşması, hakkınızı 
savunması, sizi de fey {zahmetsiz ganimet) haklılarından 
sayması, sonra onu aranızda taksim etmesi ve yollarınızı 
{işlerinizdelci bazı pislilcleri) temizlemesi için Ebû Mûsâ 
el-Eş'ari'yi vali olarak gönderdim."''*'' ifadesinde 
sırasıyla " l i - b : li^L' b ^ ; ' , " J iLİ l ı : ÎJU; b^," ," ^ l ü :b^. 



411-el-'Ukberî, e/-İınJâ, II, 176; İbn Hişâm, eZ-Mui/?/,/; 214. Âyet 
için bkz. el-Kaşaş Sûresi (28), 18. 

^ 1 ' " ," '^^^: bSl", " : İ^A' JSI" ve " > İ : 
" fiilleri İcarşılarmda gösterildiği gibi gizli bir 

"en: j ' " ile mansûb olmuş; dolayısıyla da manaları 
geleceğe tahsis edilmiştir. 

2-Âkıbet Lamından Sonra 
"Lâmu's-sayrûre", "lâmu'l-me'âl" ve "lâmu'n-netice" 

adlarıyla da anılan "Lâmu'l-'âkıbet", Sonrası öncesinin 
netice ve sonucu olan lamdır. Bu edattan sonra da 
nasbedici "en: 5 Î " bulunabilmekte ve muzâri onunla 
nasbedilip manası da geleceğe tahsis edilebilmektedir. 
Örneğin :" LJ)^} ijli^ U*-' j - Q '^'j^'j, 'S^ i-ki:.'ii: Fir'avun 
hanedanı, sonradan kendilerine düşman kesilecek, onlann 
üzülmesine yol açacak olan Musa'yı aldılar" gibi. 

Buradaki "lâm: J", sebep değil; aksine sonuç ve netice 
bildirmekte, yani yapılan işin neticesi olarak ortaya çıkacak 
olan eylemi bildirmektedir. Burada Fir'avun hanedanının Hz. 
Musa'yı buhıp almalarının bir sonucu olarak, o kendilerine 
düşman ve üzüntü kaynağı teşkil etmiştir. Bunu muzârinin 
başına gelerek onu gizli bir "en: o\" ile nasbedip zamanını 
geleceğe tahsis eden "lâmu'l-'âkıbet"ten anlıyoruz'*!' 

3-"Vâv:j "dan Sonra 
Bu, başına geldi muzâriyi cevazen muzmar (gizli) 

olan "en: j ' " ile nasbeden ve onun sarih masdara ya da 
câmid isme atfını sağlayan atıf vâvıdır. 
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Omek: yiJi ^̂ '1 L-̂ ı — ^ >'} 

Aba giymek ve mutlu olmak benim için 
Şeffaf giyip mutsuz olmaktan daha iyidir, 

gibi. Buradaki takdir: l'/j öiiŞ ^ " şeklindedir"-. 

4-"Fâ:cİ" dan Sonra 

"Fâ:o>"dan sonra gelen muzâri fiil de, gizli bir "en: h\ " 
ile sarih masdara veya câmid isme atfedilerek mansûb 
olup, gelecek zamana delalet etmektedir. Örneğin:di-İj 
" İCaiiı İL^^'j 'j-^ 'Jr^ U^iı Jl_;a :Yorulman ve şerefe 
nail olman, rahat etmen ve maksada ulaşmakdan mahrum 
olmandan daha iyidir" gibi. Bunun takdiri: " İUİ j llL^ 
û-UiJı d!u\Sj^ İL^O 'j-f lû^Jı" şeklindedir. Şu beyit de 
aynı konuya örnek teşkil etmektedir: 

^'y '^yA 'jJ ^ — ^ j ^ ^ ^> "^'/j 
Ben zenginliği fakirliğe asla tercih etmezdim. 
Olmasaydı eğer isteyeni bekleyip memnun etmem 

Bunun takdiri de: " «jilijii ^ '^'y Yji" şeklindedir*'^. 

5-"Summe:jij "den Sonra 
Bu edat da diğerleri gibi miifrede atıf görevi 

üstlendiğinde gizli bir "en: jî" ile muzâriyi nasbeder ve 
diğerlerinde görüldüğü gibi zamanını geleceğe tahsis eder. 

4l2.İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, 11, 358 vd.; İbn Hişâm, a.g.e.. 11, 360 
vd.; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, IV, 287; el-Ğalâyînî, 
Câmi'u'd-durûsi'l-'arabiyye, İl, 179 vd. . 

413-İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, II, 360 vd.; 'Abdulkeıîm el-Muderris, 
el-Ferâidu'l-cedîde, 1, 481; el-Ğalâyînî, Câmi'u'd-durûsi'l-
'arabiyye, 11, 180 vd. . 



414-İBN 'Akîl, Şerhu Jbn 'Akîl, II, 359 vd. ; es-Suyûtî, a.g.e., I, 481; 
el-Ğalâyînî, a.g.e., 11, 181. 

Öraeğin: ",JLJ-Î JL—Î İLJiJi : Xorkak hakir 
görülmeye, sonra da kurtulmaya razı olur" gibi. Bunun 
takdiri: "ai^>LİJıj jijfiL, y^'/ şeklindedir. Şu şiir de bu 
konuya örnektir: 

Benim Süleyk'i öldürmem, sonra da diyetini ödemem 
Sığırlar sudan geri durunca, öküzün dövülmesi gibidir. 

Burada "3-?̂ '" fiili cevâzen muzmar (gizh) "en: t)î" ile 
nasbedilmiştir. Bunun takdiri ise: "»Lİı ^s-üpj iS l̂Lİ. ^ ^ " 
şeklindedir'14. 

6- "Ev: JI "den Sonra 
Bu edat da benzerleri gibi, aynı şartlarla muzâriyi 

nasbeder. Örneğin:" 'j-^' «i^tl tC^^'ı }h j î o^ih İnsanın 
ölmesi ya da amacına ulaşması hepsinden daha üstündür" 
gibi. Bilindiği gibi burada fiili, "ev:jî" den sonra 
cevâzen muzmar (gizh) olan "en: °d\" ile mansûb olmuştur. 
Bunun takdiri de: "^i^î j i^ i '^J^. jî o j lJ ı" şeklindedir. Şu 
âyet de buna örnek teşkil etmektedir: "^ı JÎ OıS'U 
tC^, Uı jî y i i ^ ^OJ 1;̂  j ' "^1: Vahy 
ile yahut perde arkasından veya elçi gönderip ona kendi 
izniyle dilediği şeyi vahyetmesi dışında hiç bir suretle 
Allah'ın konuşması hiç bir insana müyesser olmaz". 
Burada "ev:jî ", cevâzen muzmar (gizlî) "en: ile 
'"J-^'J. muzârisini nasbetraiştir. Takdiri: " Jy^'j ÜLl-j) jî" 

şeklindedir. Çünkü mâkablindeki " L J - } " sarih isim 



415-İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Alçîl, II, 361;el-Ğalayînî, Câmi'u'd-
durûsi'l-'arabiyye, II, 181. 

416-Sîbeveyh, el-Kitâb, 111, 49. 
417-İbn Hişâm, el-Muğnî, II, 350; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 

58; el-Ğalâyînî, Câmi'u'd-durûsi'l-'arabiyye, 111, 268* 
'^n-el-Kitâb III, 175 vd. 

üzerine ma'tûftur"'. Sîbeveyh, bu âyeti hocası el-Halîl'e 
sorduğunda, " y j °J" nin mansûb olmasını "en: o'\ "e 
hamlettiğini bildirmekle konumuza ışık tutmaktadır^'*. 

VII- "He l :> " den Sonra Gelmesi Halinde 
Soru hemzesinin aksine, başına soru edatı olan "hel:°ji" 

gelen muzâri gelecek zamana tahsis olunur. Örnek: °ji 
"^LİJ: Yolculuğa çıkacak mısın?" ve 'V/Ji Ir'}^ 
Şer odaklarından ilgiyi kesecek misin? "gibi'*'''. 

Sîbeveyh, iki soru edatı arasındaki farka temas ederken; 
"hel:J—â" in, soru hemzesi makamında olmadığım; 
sebebinin ise: "U: Zeyd'i dövecek misin?" 
denildiği zaman, dövmenin gerçekleştiğinin iddia 
edilemiyeceğini; " '-uj İ j ^ ^ \ : Zeyd'i dövüyor musun ?" 
denildiğinde ise, dövmenin gerçekleştiğinin iddia 
edilebileceğini'*'*' ifade etmektedir. 

VIII- Müjde ve Tehdit İfadesi Halinde 

Müjde (va'd) ya da tehdit (vaTb) ifadelerinde yer alan 
muzâri fiiller genelde istikbâle delalet etmektedirler. 

Örneğin: ^ [ } JLJJ L^J^.: Dilediğine azab 
eder, dilediğini bağışlar" ifadesinde azab etme de bağışlama 
da âhirette; yani gelecekte tahakkuk edecektir. 



4i9-'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 59. Âyet için bkz. el-Mâide Sûresi (5), 
40, 

420-Bkz. Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 104; el-Muberrid, el-Muktazab, 11, 
5 -25; krş. Halil Es'ad, Hulâşatu'ş-şurûlı, s. 556. 

Sadece tehdide de şâirin şu şiiri ömek teşkil etmektedir: 

jUl 'siy \Jy_ jÜI J _ ^ V^^' İri 

Kira savaşı ateşlerse sonuçlarından emin olamaz 
Olabilir ki bir gün ateş, ateşi yakanı yakar*'^ 

Burada da ateşin "yakanı yakraası" olmuş bitraiş bir iş 
değildir, aksine olabilecek ve ileriye dönük bir eylemdir. 

IX- Şeddeli ve Şeddesiz Te'kid Nûnuyla Kullanılışı 
Bu te'kid nûnlan, emir, nehiy, soru, temenni, teşvik, arz 

ve yemin gibi talep ifade eden fiillere bitişirler. Yani te'kid 
nûnlan ancak gelecek zaman ifade eden fiillerle kullanılır. 
Her birini gösteren örneklerle bunu açıklamaya çalışalım: 
" ' y;^\ : Mutlaka döv! " ' 1H> '̂ : Sakın dövme ! ", 
" ' % : Mutlaka dövecek misin!", "' J.J^ İIJ: Keşke 
sen mutlaka dövsen"," ' J.J^ : Ne olursun dövsene ! 

p 2r*y LS'-'J) J^- y '• ki evet Rabbime andolsun ki, 
şüphesiz dirirltileceksiniz, sonra yaptıklarınız size 
bildirilecektir", gibi«" 

Şeddeli ve şeddesiz te'kid nûnunun yer aldığı şu örneği 
inceleyelim: "jî L.!̂ " 'j-^'j S'̂ '̂ Li 'j^'y. 

Andolsun, eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa, 
mutlaka zindana atılacak ve elbette zelillerden 



421-İbn 'Akîl, Şer/ju İbn 'Akîl, 11, 308. Âyet için bkz. Yûsuf Sûresi 
(12), 32, 

422-ez-Zevzenî, Şerhu Mu'allakâti's-seb', s. 142; krş. Şerafeddin 
Yaltkaya, Yedi Askı, s. 104.' 

423-Krş Ahmed Zeki Şafvet, Cemheratu rasâil. 1, 423. 

olacaktır"'*-'. Bu âyet-i kerimede şeddeli ve şeddesiz te'kid 
nûnlarmdan her biri için birer örnek yer almaktadır. 
Tercümesinde de görüldüğü üzre, bu iki "nûn"dan hangisi 
muzâri fiile bitişirse zamanını istikbâle çevirir. Diğer bir 
ifadeyle bu edatlar gelecek zaman olmayan bir fiile asla 
bitişmezler. Şâirin şu beyti de konumuza güzel bir 
örnektir: 

^j-j^ ^if^- lijb .^jj^ Ji 
"Südün kesilsin" diye lanetlenmiş olan bir şeden devesi 
Acaba beni sevgilimin olduğu yere bir götürür mü ki 

Burada da şeddesiz te'kid nûnu som edatından sonra gelen 
muzâriye dâhil olmuŞ ve manasını istikbâle çevirmiştir. 

Yine Hz. Ali'nin Hz. Muaviye' ye yazdığı bir mektupta:" 
2J_-İ' ^ Yj L^' j lkJi lJ 'j-i^ bLİ: Sakın şeytana 

kendinden bir pay ayırma; nefsine de bir yol bulma l"**-̂  

X- "Kasem Lâm"ı İle Kullanılışı 
Muzâri, kasemin cevabında gelen "kasem lâmı" ile 

kullanıldığında bazı nahivcilere göre gelecek zamana 
tahsis edilir. Bilindiği gibi "kasem lâmı" te'kid maksadıyla 
getirilir. Örneğin:"!-—ti-j' İLilf ^j-iü :Vallâhi, mutlaka 
sen ameline göre hesaba çekileceksin" gibi. Burada 
kasemin cevabı durumunda olan —l-ı^ ' İL-ui ^ Jli" 



424-'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 59. 
425-Âyet için bkz. Yûsuf Sûresi (12), 46. 
426-İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 278; 'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 60. 
427-Âyet için bkz. el-Kaşaş Sûresi (28), 29* 

kısmında gelen "kasem lâmı" muzâriyi istikbâle tahsis 
etmiştir*24 

XI- Bir Ümit Fiilinin Haberi Oluşu Halinde 

Ümit ifadeleri çoğunlukla geleceğe ait olduğundan 
muzâriyi istikbâle tahsis eder. Ömeğin:^_rÛı J\ ^ j î JİİJ 
" 5^-JIJ ^4^1 :Ümit ederim ki, insanlara (isabetliyorumla) 

dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler"''25 v e ^ ' 
"^ii' L-JJi; SevgiHnin geleceği umulur (Umuluriiisevgili 

gelebilir)"'^-^ gibi. Bu örneklerde:" " , "üjUİj'"ve" 
" f J-iI muzârileri ümit ifade eden "le'alle:^ " den sonra 

geldikleri için ileriye dönük eylemleri ifade etmektedirler. 
Çünkü bu ifadelerde "dönme", "bilme" ve "gelme" 
eylemlerinden hiç biri gerçekleşmiş değil; aksine 
gerçekleşmeleri beklenmekte ve olabilecekleri 
umulmaktadır. 

Bir başka örnek de:" J \ i /Cı Aİİ^ J i i j 

jUi îj-*-^ y 1-4^ '• Hz. Mûsâ ailesine: "Siz 
(burada) bekleyin! Ben bir ateş gördüm, belki oradan size 
bir haber yahut ısınmanız için bir ateş parçası getiririm" 
dedi ""»27 şeklinde olup " p " 'nin haberi olan ' " ^ y fiili 
istikbâle tahsis edilmiştir. Zira ateş getirmesi ileriye dönük 
bir tasarıdır. 



428-el-Muberrid, eJ-Kâmil, II, 297; krş. Ahmet Zeki Şafvet, 
Cemheretu rasâili'l-'arab, II, 348. 

429-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 130;'Abbâs Hasan, en-A'aAviy'y-
vâff, I, 622 (d/pnotS). 

430-İbn Ya'îş, Şerhu'l-Mufaşşal, VII, 118. 
431-Aynı mlf, a.g'e., VII, 12'2'. 
432-Sîbeveyh, el-Kitâb, 111, 157. 

Hişâm b. 'Abdulmelik'in îJâlid b. 'Abdullah el-Kusrî'ye 
yazdığı bir mektubunda konumuzla ilgili şu ifadenin yer 
aldığını görmekteyiz:"4 dXJ} j L diii i l i i O i ~ - > ! i 'j^^ 
"}J. l i i ü CIJÎ İİÂÜ "jil; bU: Belki mü'minlerin emîri 
seni o kırbacın benzerine döndürebilir. Eğer bunu yaparsa 
(yani iasas haidcı verirse) bunun ehli sensin, eğer 
bağışlarsa onun ehli de odur"'*^^. Bir de mukârabe 
fiillerinin bir bölümünü teşkil eden ümit \racâ) fiilleri 
(^^ <• is'j^ <• J-'ŷ D lâfız olarak mazidirler; ancak gelecek 
zaman ifade ederler. İşte bundan dolayı raca fiillerinin 
haberlerinde bulunan muzâri fiil de ancak gelecek zaman 
olur429. 

Başmda "en: bî" bulunmayan muzâri "hâle" ve 
"istikbâle" muhtemeldir. Bu edat başına geldiği muzâriyi 
ise, gelecek zamana tahsis etmektedir^'o. ",_s^ " nm 
manası müstakbeldir. Bazı müstakbeller ise, diğer 
bazılarından hâle daha yakm olabilirler^". Bununla 
beraber raca fiilleri genelde istikbâle tahsis edenlerdendir. 

Örnekler: " > l i oî ii:UJi ^'M- Yağmur yağabilir " « 2 
,"piJL; jl Umulur ki, Allah bir fetih getirecek 



433-İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akil, 1, 327; es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', 1, 
130. Âyetler için bkz. el-Mâide Sûresi (5), 52; el-İsrâ Sûresi 
(17),8. ' 

434-İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, 1, 346; İbn Hişâm, el-Muğnî, 1, 285. 
Âyet için bkz. Yâsîn Sûresi (36),26. 

435-Bkz. ez-Zevzenî, Şerhu'l-Mu'allakâti's-seb', s. 56; krş. Şerafettin 
Yaltkaya, Yedi Askj, s.40. 

de...", " '^S^'ji bî 'ıJ^'j : Belki Rabbiniz size merhamet 
eder 

XII- Bir Temenni Edatının Haberi Olması Halinde 

Muzâri fiil, "leyte: İJO" gibi bir temenni edatının 
haberinde yer alması halinde zamanı geleceğe çevrilir. 
Örneğin: "b j-lİJ i . •! b' Jli: {Bu ilâhî müjdeyi duyan zat): 
"Keşke, dedi kavmim bunu bilseydi" gibi. 

Ebu'l-Esved ed-Düvelî'nin şu beyti de buna ne güzel 
örnektir: 

L - ^ l 3İİ C _ oç i i ı i 4 "̂ î 
Ah, ne olur, gençlik bir gün geri dönse de 
Yaşlılığın bana yaptıklarını ona söylesem. 

Geçen âyet ve şiirde " i J J" 'nin haberinde yer alan 
"bj-liIJ" ve "ij-iî" muzâri fiilleri, gelecek zamana tahsis 
edilmiştir*''*. 

^jk^ İL Jî ^ H\ - CJu lit ^ î QiL ^ 

Arkadaşım:"Alı! Keşke seni ve kendimi çöllerin tehlikesinden 
Kurtarabilsem dediğinde bu tür devemle yolculuğa devam ederdim, 

şiirinde de " iJ"yi izleyen muzâriler geleceğe tahsis 
edilmiş durumdadır*^^. 



436-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 36. Âyet için bkz. el-Kalem Sûresi(68), 
9. 

437-'Abbâs Hasan, en-Nalıvu'l-vâfî, IV, 513; Halil Es'ad, 
Hulâsatu'ş-şurûlj, s 544. 

438-Ebû Ubeyde, Meci^u'y-ATur'i/?,!!, 25 1. Âyet için bkz. el-Kamer 
• Sûresi (56). 57. 

Bazen temenni ifade eden "lev; ^ " den sonra muzâri 
fiil, gelecek zamana tahsis edilir. Örneğin: ^^f i Sj 
^'jıka: O ister ki, sen bana gelesin de konuşasın" ve ^ 'JJJ 

" j ^ 1 ' : Onlar isterler ki, sen yumuşak davranasın da, 
onlar da sana yumuşak davransınlar"'*^^ gibi. 

X n i - Teşvik Edatlanyla Kullanılışı 

Muzâri fiil, "^l-â i ^'^i t L.yi" gibi teşvik edatları ile 
kullanıldığında gelecek ifade eder. Bu edatlar teşvik 
manasmda kullanıldıklarında açık veya gizli olarak 
muzârinin başına gelmek durumunda olurlar. Teşvik; "bir 
nevî sert ve İsrarlı tarzda muhatabtan bir şeyin 
yapılmasının istenmesi" olduğuna göre, muzâri fiil emir 
makamında kullanılmış olur. Böylece muzârinin manasını 
geleceğe tahsis eder. Örneğin: "i-Cj 1^^^"deni ld iğ inde 
bunun manası "Zeyd'i dövmez misin? Yani "Ne 
dunıryorsun hemen döv!" demektir*^^. 

Ebû 'Ubeyde: "üjJlu^- ^ ^ " âyetinin "j^İCa: Hâlâ 
tasdik etmez misiniz?" anlamında olduğunu açıklar*'^. 

Bazen, cezmetmeyen şart edatlanndan olan "lev: de 
teşvik ifade ederek muzârinin anlamını istikbâle tahsis 



439-'Abbâs Hasan, a.g.e., IV, 369, 503, 512. 

eder. Örneğin: " i J ^ ' 'J"^ 5̂ L̂JJı ^ y - . Cezadan emin 
olmak için kanuna saygı göstersene!" gibi'''^. 

D-GEÇMİŞ ZAMAN ( MAZİ, ĞÂBİR ) 

Bazı durumlarda mıızâri fiil, geçmiş zaman yerinde 
kullanılır. Bu kullanış bazı durumlarda zorunlu olmakla 
birlikte, bazen de geleceği geçmişe teşbih ederek olmuş 
bitmiş bir işin kesinliğine ulaştırılmak istenir. Şimdi 
muzâriyi geçmişe tahsis eden durumları ele alarak 
incelemeye çalışalım. 

I- "Lem: " ve "lemmâ:l^' " İle Kullanılışı 

Bilindiği gibi bu iki edat, bir fiili cezmeden harflerden 
olup, muzârinin başına geldiklerinde sonunu cecmeder ve 
manasım geçmiş zamanm olumsuzluğuna çevirirler. 
Örneğin: " !b-î l y T İJ lü_ '̂ p j IÜ; p : O, doğurmamış 
ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir" gibi. 
Burada " oL' t İ J c 5̂ 5̂ ' " muzârilerinin başına gelen cezm 
harfi "lem: p ", onları cezmetmiş ve manalarını da sınırsız 
{mutlak) olumsuz geçmiş zamana çevirmiştir. Ancak:l;fJ} 
; J ; ^ ^ 'üLj>^î J i^l' L İ î j iIlLı I :Ama " islâm olduk " 

deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi" örneğinde ise 
muzârisinin başına gelen "lemmâ: LIJ" onu 



440-Sîbeveyh, e-Kitâb, III, 8; ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, I 66; İbn 
'Akîl, Şerhu İbn 'Akîl, II, 364; es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 8; 
'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 61. Âyetler için bkz. el-İhlâş 
Sûresi (112), 3, 4; el-Hucurât Sûresi (49), 14. 

441-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 60; İbn Hişâm, el-Muğnî, I ,80; es-
Suyûtî, el-îtkân, 1, 146. 

442-'Abbâs Hasan, a.g.e., III, 81, 85, 89. 
443-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 8; es-Sulemî, el-lşâra,s. 27; 

'Abbâs Hasan, en-Nalivu'l-vâfî, I, 61. 

cezmederek manasını şimdiki zamana yakm bir olumsuz 
geçmiş zamana çevirmiştir'4°. 

II- "İz: k " İle Kullanılışı 
"İz:il", müphem bir geçmiş zaman zarfıdır*'". Başına 

geldiği cümleye muzâf olur. Muzâfun ileyhi ile zamanının 
aynı olması gerekir. Çünkü aralarında zaman bakımından 
çelişki kabul edilemez. İşte bu bakımdan muzâri fiilin 
"iz: j f e muzâfun ileyh olması, mâzî manasında olmasıyla 
mümkün olmaktadır. Böylece lafzen muzâri, manen ise 
mâzî olur''*^^ Ömeğin:"44^ lıJJ^Îj ^ Si\ ĵ iiJ Oy ilj 
İli JJİ} d ü . j j jJ-Jıî: Ey Muhammed ! Allah'ın Nimet 
verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye: "Eşini 
bırakma, Allah'tan sakın" diyordun" ve "Ij iUl^AS'^:>î 
lil-U: Oŷ : Zengine: "Tasadduk et!" dediğinde, sözün 
beni coşturdu" gibi. Burada her iki ömekte de "iz:Jl" den 
sonra gelen "3y-^" muzârisi, i—ü: dedin {diyordun)" 
manasınadır!'''. Ancak burada "maziye dönüşür" ifadesi 
çoğu kez Türkçe'de "şimdiki zamanm hikayesi" şeklinde 
ifade edilmektedir. Bunu, vereceğimiz diğer örneklerle de 



444-Âyetler için bkz. Tâhâ Sûresi(20), 40; el-Bakara Sûresi (2),1 27. 
445-Bkz.ez-Zevzenî, Şerlıu'l-Mu'allakâti's-sebİs. 151. 

açıklamaya çalışalım. Örneğin: "J^ Jj-ti İ L i ı ^•J! ii 
^ :Kızkardeşin Fir'avun'un sarayına giderek: 

"O'na bakacak birini size göstereyim mi?" diyordu" ve " 
'y\ll.[j cu-l)ı j-f '^Ç] il}: İbrahim ve İsmail 
Kabe'nin temellerini yükseltiyordu"'*''''. 

Muzârinin, "iz: il"den sonra mâzî manasında olup 
"miş'li geçmişin hikayesi" şeklinde tercüme edilmesinin 
uygun olduğu yerler de vardır: Örneğin: 

^Aii jiCij ^J^j L̂ Ii _ p -̂Sıî ^ d i l 

Arkadaşlarım düşman kargılarıyla kendi 
Aralarında beni kalkan yapmışlardı. 
Kargılarından korkmuş değildim; mesafe 
Kalmadığından ilerliyememiştim445. 

III-"Rubbemâ:UJ j " İle Kullanılışı 
"Rubbe: I j j " den sonra gelen muzâri fiilin zamanı 

geçmiş zaman olur. Fiil cümlesinin başına geldiğinde ise 
başına bir "mâ: L." bitişir. Örnek: {İdamına iıülaneden 
halcimden kaçan, ancak hâkimin ölüm haberini alan ^âır şu 
beyti söyler): 

juJı -^'ji i _ Ŝ'İ 2rf Ir-ŷ " (f 3̂ ")»̂ ' ̂ 'j 
Bağlı devenin bağlarından çözülmesi gibi, 
Bir ferahlıktan canlar ne kadar da sıkıldılar. 

Bir başka örnek:" t aJjIÎIo 'jiJİ^ j^'j^^ '•• î-̂ ''̂  jü^f" ^"li 
^ ^ j ^ j ış4_i j ŜUl İÜ o^î CJj Saİj jÜJIİ ijliılil Jli : , 
Treni kaçırmış ve çok üzülmüştüm. Bir arkadaş, 



446-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 8;'Abbâs Hasan, a.g.e., IV, 527 
vd. 

447-es-Suyûtî, a.g.e., göst. yer. 
448-'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 61. 
449-el-'Ukberî, el-İmlâ, I, 6" Âyet için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 

144. 

otomobiliyle bana yetişti ve çok şükür gideceğimiz yere 
trenden önce vardık; Bu işi çok yadırgamıştım; halbuki 
onda iyiliğim ve menfaatim vardı""''* şeklindedir. 

IV- "Azlık İfade Eden Kadıoi " İle Kullanılışı 

Muzâri fiil, bazen kıUet {azlık) ifade eden "kad:lü" den 
sonra gelir ve bir karine de bulunursa manası mâzîye 
çevrilir'''*'. Örnek: Seni yolculuk yapman için zorlayan 
kişiye hitaben: 'Jf- IJLJJ jJ illii üili s ^Cı âî 
?L^SC^ iiJLJi: Farzet ki zorla yola çıktım; karşılaştığın 
güçlüklerden beni uzak tutmuş olsaydın sana ne olurdu 
9"448_ 

"LâCi^- 5JLİ İLJjüi t l lIJı ^ Ü-p^j —Lif Yüzünü 
göğe çevirip durduğunu görüyoruz {=gördük). Hoşnut 
olacağın kıbleye seni, ey Muhammed! elbette çevireceğiz" 
örneğinde "is'j '-^ " nin takdiri: "'J^'j Ivî" şeklindedir""». 

"Uj'l ^ 'Cf^y^^'j C^S^ ' ı ^ ' Allah 
içinizden sizi alıkoyanları, size Allah'ın yardımını 
kıskanarak kardeşlerine: "Bize gelin, zorlanmadıkça 



450-el-Yemem, Keşfu'l-muşkil, I, 202. Âyet için bkz. el-Ahzâb 
Sûresi (33), 18. 

451-'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 546. 
452-es-Suyûtî, Hem'u'l-lievâmi', I, 8; 'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 61, 546, 

547. 

savaşa gitmeyin" diyenleri bilir (=bildı)" Bunun takdiri de: 
" ^ âî" şeklindedir^so. 

V- "Kâne: blT "nin Haberi Olması Halinde 
Muzâri fiilin, merfii'u ile birlikte "kâne: hlf" ve 

benzerlerinin haberlerinde yer alması durumunda geçmiş 
zaman, daha doğrusu Türkçe'deki "şimdiki zamanın 
hikayesi" manası ifade ettiğini söyleyebiliriz. Nâkıs 
fiillerden "kâne: 'Oü' " ve benzerleri mâzî olmak kaydıyla, 
haberleri muzâri ile başlayan fiil cümlesi olduğunda, nâkıs 
fiille haberinde yer alan bu fiilin, başka bir karine 
bulunmadığı müddetçe, zamanlarının uyuşması bakımın
dan ikisinin de aynı zamanı ifade etmesi gerekmektedir. 
Bu bakımdan haberinde yer alan muzâri fiil geçmiş zaman 
ifade eder*'!. Örneğin: " I j ö^: Zeyd, kalkıyordu" ve 
" ij—iijj—iUİJi —ZJ: Serçe ötüyordu" gibi. Bu 
örneklerde "f̂ -SJ'" ve " î^" ' muzâri fiilleri, lafız olarak 
muzâri olmakla beraber, mana olarak geçmiş zamana 
delalet etmektedirler''^ Arapça'da bu şekilde geçmiş 
zaman olarak açıklanan muzârinin durumu, örneklerin 
çevirilerinde de görüldüğü gibi "şimdiki zamanm 
hikayesi"ni karşılamaktadır. 



-187-
VI- "Lev: j ! " İle Kullanılışı 
Cezmetmeyen şart edatlanndan geçmiş zaman için 

kullanılan "lev:jJ", muzâri fiilin başına geldiğinde onu 
geçmişe tahsis eder. Çünkü bu tür "lev: jJ", geçmiş zaman 
ifade ettiği için, daha önceki bir geçmişte şartın vukuunu, 
daha sonraki bir geçmişte cevabın vukuuna sebep kılmak 
maksadıyla kullanılmaktadır. Bu bakımdan ondan sonra 
mâzî de gelse, muzâri de gelse geçmiş zamana delalet 
etmesi kaçınılmazdır. Bu kullanılışa şu örnekleri 
verebiliriz: 

. ^ '̂1 ^ l İ ^ Î jCiJ y: Eğer biz dileseydik, onlan da 
günahlanndan dolayı 
musibetlere uğratırdık. 

2Ĵ -li ı̂ ^ îji; aSJI İ^IJJ ^3 Eğer Allah, insanlan zulümleri 
C\i -.^ Q ^ yüzünden cezalandıracak 

olsaydı, yer yüzünde hiç bir 
canlı bırakmazdı. 

l^lfU hy}^'^ jl cSy jJj Suçlulan Rablerinin huzumnda, 
'^'j JLİ :jUr'5j başlan öne eğilmiş olarak... bir 

görseydin. 

Bu örneklerden birincisinde "̂ ilii jİ" nun takdiri " ( ^ 
Dileseydik" şeklinde"*'; ikincisinde "-i?=-iji jJ" nun takdiri: 
".ii-î j): Cezalandırsaydı" şeklinde"*" ; üçüncüsünde ise "jJ 

453-ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, II, 399; İbn Hişâm, el-Muğnî, I, 
264. Âyet için bkz. el-Â'râf Sûresi (7), 100. 

454-el-Yemenî, Keşfu'l-muşkil, I, 202. Âyet için bkz. en-NahI Sûresi 
(16), 61. 



455-es-Seyyid Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru'l-belâga, s. 166. Âyet için 
b k z . es-Secde Sûresi (32), 12. 

456- îbn 'Akîl, Şerhu İbn 'ÂkiJ, 11, 388vd. 

^'f nin takdiri "c-iij V'- Görseydin" '•'^ şeklindedir. Şâir 
Kesîr 'İzzet'in şu beyti de buna örnektir: 

Konuşmasını benim işittiğim gibi işitselerdi 
İzzet'e karşı rukûa ve secdeye kapanırlardı. 

Bunun takdiri: " ı ^ : İşitselerdi" tarzındadır. 
Buradaki tahakkuk kesinliğini ifade etmek için muzâri, 
mâzî yerine konmuştuk*. 

VII- Geçmiş Zaman Karinesiyle Kullanılışı 
Muzârinin kullanıldığı bir cümlede bulunan bir edat veya 

bir ifade onun manasını geçmiş zamana çevirir. Örneğin:"jUi 
'ir^'y j ] J-^ 'j.-; *î)i İLlii i)j_kir: Eğer inanıyor idiyseniz 
niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini 
öldürüyordunuz?" Buradaki " 'UJ j -? : Daha önce" ifadesi 
"oj_Jbi'" muzârisine -I-:»" manasında olmayı zorunlu 
kılmıştır. Zira burada önceden yapılan bir işten söz 
edilmektedir. Bunun bir diğer yorumu da tercümesinde 
görüldüğü gibi " J y ^ ^ : Niçin öldürüyordunuz" 
şeklindedir. Bu yorumun Türkçe'deki karşılığı "şimdiki 
zamanın hikayesi " şeklidir"_jii'L^ ı 4 ^ ^r-^ J^e^^ 
'"jUlLl-: Onlar, şeytanların Süleyman'ın hükümdarlığı 

hakkında söylediklerine uydular" Bunun takdiri de " UIJ' 



457-el-Ferrâ, Me'âni'l-Kur'ân, 1, 60 vd.; ez-Zeccâc, Me'âni'l-Kur'ân, 
I, 150; ibn Fâris, eş-Şâhibi, s. 364; el-'Ukberî, el-İmlâ, I, 54; ez-
Zerkeşî, el-Burhân, 111, 373; es-Sulemî, el-İşâra, s. 27; krş. es-
Samarrâ'î, el-Fi'l zemânuh, s. 33. Âyetler için bkz. el-Bakara 
Sûresi (2), 91, 102. 

söyledikleri" şeklindedir*". Çünkü burada "'jL^lLl ÎLI^: 
Süleyman'ın hükümdarlığı" ifadesinden anlaşıldığına göre 
"şeytanların söylemeleri" de o zamanda, yani Hz. 
Süleyman zamanında vuku bulmuş bir eylemdir. 

Bir başka ömek:"dli4iî .J\ cLûiı ^ iSj Ji: Oğulcuğum, 
hiç kuşkusuz seni rüyamda boğazladığımı gördüm." 
Burada da Hz. İbrahim, akşamdan gördüğü rüyayı 
sabahleyin çocuğuna anlatıyor. Bu bakımdan takdiri:^! 

şeklindedir. Ancak burada geçmiş zaman yerine 
şimdiki zamamn kullanılmasındaki espiriyi gözden uzak 
tutmamak gerektir. Bu ise, Hz. İbrahim'in akşam gördüğü 
rüyayı sabahleyin sanki o anda gözlerinin önünde yeniden 
canlanmış gibi şimdiki zaman ifadesi kullanarak 
anlatmasıdır. 

Bir diğer örnek daha: "jijŞ^ j j--'^il In^'r^^ y'y ^'f-
Biz peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak 
göndeririz." Burada muzâri geçmiş zaman manasmdadır. 
Zira bütün peygamberler bu âyetin inmesinden önce 
gönderilmiştiler. Bunun takdiri: j j i j ^ '̂1 J^'J-^'^ ULl-jî Cj 



458-es-Sulemî, el-tşâra, s. 27; es-Seyyid Ahmed el-Hâşimî, 
Cevâhiru'l-belâga, s. 321. Âyetler için bkz. eş-Şâffât Sûresi (37), 
102; el-En'âm Sûresi (6), 48. 

459-es-Sulemî, el-İşâra, s. 27. Âyetler için bkz. el-Bakara Sûresi (2), 
189, 219, 220, 222. 

^.jj^" şeklindedir*'*. Şu örneklerde de yine aynı durum 
görülmektedir: 

• • cf- ^lU;}: Sana veni doean hilal 
şeklindeki ayları soruyorlar. 

. 5yijü liC İL'^ÜJ}: Yine sana ivilikte ne 
harcayacaklarını sorarlar. 

i ^ ' / ^ ' j : Sana vetimler hakkında 
sorarlar. 

• u-̂ ^e^ '̂ i -^ '^^Ij : Sana kadınların avhâlini 
sorarlar. 

Bu âyetlerde "İL>>t_L;" muzâri fiili, "geçmiş hâlin 
hikayesi" yani Türkçe'deki "şimdiki zamanın hikayesi " 
manasını taşıdığı söylenebilir. Bu duruma göre de "ıy^'^ 
İL'ydj " şeklinde yorumlanabilir"^. 

VIII- Mâzîye Atıf Yoluyla Kullanılışı 

Muzâri fiil, mâzî fiile atıf yoluyla bağlandığında, o da 
onun gibi mâzî manası ifade eder. Örneğin:"33^î ^\ 5''} ̂ 'ı 
ı̂ U âki ^jSfi ^ . U ^ t i l ^ ı ^ Gökten yağmur indirdi de 
yeryüzü yemyeşil oldu". Burada muzârisi, "Jjiî" 
mâzî fiiline atfedilince onun hükmünü almıştır. O geçmiş 



460-Sîbeveyh, el-Kitâb, III, 40; ez-Zerkeşî, el-Burhân, III, 374; es-
Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 8; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 
62 vd . Âyet için bkz. el-Hacc Sûresi (22), 63. 

461-es-Sulemî, el-îşâra ,s. 27. Âyet için bkz. el-Hacc (22), 25. 

zaman olduğundan ona bağlanan muzâriye de geçmiş 
zaman manası verilir. Genel kaide: "ma'tûf, ma'tûfun 
'aleyh'in hükmüne tâbidir" şeklinde olduğundan, bunun 
aksine mâzî muzâriye atfedilse, o takdirde mâzî, 
muzârinin zamanına tabî olabilmektedir"*". 

:Doğrusu inkar edenleri, Allah'ın yolundan yerli ve yolcu 
bütün insanlar için eşit kılınan Mescid-i Haram'dan 
alıkoyanları ve orada zulüm ile yanlış yola saptırmak 
isteyeni, can yakıcı bir azaba uğratırız" Bunun takdiri de 
"ijİ:^ j i j>r 5ı" şeklindedir"^'. 

IX- Mâzînin Muzâriye Atfı VOluyla Kullanılışı 

Bir öncekinin aksine, bazen mâzî muzâriye atfedilir ve 
karine de bulunursa, muzâri kendisine atfedilen mâzîden 
etkilenerek geçmiş zaman ifade eder. Ömek: 

Andolsun ki, aşağılığa bana söverken rastladım 
Ve geçip gittim; sonra, beni ilgilendirmez dedim. 

Burada " ^ ı " muzâri fiili, mâzî fiil olan " o 
takdirindedir. Çünkü, muzârisi mahallen mansûb hâl 



462-Sîbeveyh. el-Kitâb, III, 24; İbn Fâris, eş-Şâliibî, s. 364; es-
Suyûtî, Hem'u'l-lievâmi', 1, 8 vd.; es-Sulemî, a.g.e., göst. yer. 
'Abbâs Hasan, a.g.e., I, 63, 

olarak şimdiki zamana delalet ederken V" fiili de kendisine 
atfedilen mâzî fiilin zamanına tabî olmuştıır**^ 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

EMİR KAVRAMI VE İFADE ETTİĞİ ZAMAN 

Biz burada daha yaygın ve işlelc olması bakımından 
genelde Basra ekolüne mensup nahivcilerin görüşü 
doğrultusunda konumuzu şekillendirmeye çalıştığımızdan, 
mâzî ve muzâriden sonra fiilin üçüncü aslı olan emir fiilini 
inceliyonız. 

Emir (y-̂ O sözlükte sülâsi mücerredin birinci babından 
" îjCıj ı^ î '^\^, 4_, â^f: Buyurmak, sorumluluk yüklemek" 
fiilinin masdan olup "Buyruk, ferman, emir" anlamlarında 
kullanılmaktadır. Çoğulu "evâmir:^'}'" şeklindedir. Zıt 
anlamlısı ise "nehiy:,_5V-'ı"dir. Emir Kökünden gelen yuka
rıdaki fiil muhtelif kullanılışlara göre "âmir olmak; çoğal
mak; çoğaltmak; sert olmak" gibi anlamlara geldiği gibi, 
emir kelimesi de "iş, dunım, meşgale" anlamlarına kulla
nılır. Bu dummda ise çoğulu "umur:şeklindedir**''. 

Emir, Arap dilinde bir terim olarak "emir fiil" karşılığı 
olarak kullanılmaktadır. Emir fiil: "özel siga ile bir 
eylemin yapılmasını istemektir"'**'*, "Kendisiyle bir şeyin 

463-İbn Manzûr, Lisânu'l-'araby, 86 v d . ; er-Râzî, Muhtânı'ş-Şıhâh, 
5.24; er- Râğıb el-İşfehânî, el-Mufredât, s. 29. 

464-İbn Ya'îş, Şerhu'l-Mufaşşal, VII, 58. 



465-es-Seyyid Ahmed el-Hâşimî, el-Kavâ'idu'l-esâsiyye li'l-luğati'l-
'arabiyye, Beyrut ,ts. s. 20. 

466-Abdu'l-Ğanî ed-Dakr, Mu'cemu'n-nahv, s. 62. 
467-es-Suyûtî, Hem'u'l-hevâmi', I, 9. 
468-el-Eşmûnî, Şerhu'l-Eşmûnî {ma'a Hasiyeti'ş-^abbân, Mısır, ts)., 

1,58. 
469-el-Ferrâ, Me'âni'l-Kur'ân, I, 469. 

gelecekte meydana gelmesi istenilen fiildir""** şekillerinde 
tanımlandığı gibi, "kendisiyle, bir şeyin konuşma 
zamanından sonra olması istenilen fiildir""** şeklinde de 
tanımı yapılmıştır. 

A- EMİR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER 

I- Kûfeli Nahivcilerin Görüşü 

Kûfeli nahivciler, Basrîlerin aksine emir fiili mebnî 
değil, mu'rab kabul ederler. Bunlara göre fiilin aslı, mâzî 
ve muzâri sîgalanndan ibaret sayılmıştır; emir ise, 
muzâriye dâhil edilerek fiilin aslının iki olduğu kabul 
edilmiştir"*'. Bunlar nazarında emir fiil, bir meczûm 
muzâri durumunda olup, mukadder bir "lâm: J " ile 
meczûm sayılmaktadır"**. 

Kûfeli nahivciler, emrin mu'rab olduğu konusundaki 
görüşlerini, âyet, hadis ve şiirden ömekler getirerek ispata 
çalışmışlardır"*^. 

Örnekler: " h i L . ^ ı_p-}îi diJiJLi: Buna sevinin. 
O, onların topladıklarından daha hayırlıdır" kıraatini ileri 



Ey Kureyş'in en hayırlısının oğlu! sen kalk ki 
Müslümanların ihtiyaçları da karşılansın. 

'ıj«jli- ^J.UJI ^ »IIuJl JjJÎ 

Barışa düşman olanların, 'ayyuk yıldızı peşinden 
Ayrılmayan Süreyya yıldızından daha uzağı ol ! 

iyiliğin uzaklaşınca benden sen de uzak ol ! 
Senin için üzülecek ve sana aldıracak değilim'''^. 

470-Bkz. el-Ferrâ, a.g.e., I, 469, 470; Ebu'l-Berekât İbnu'l-Enbârî, eJ-
înşâffîmesâiH'l-hjlâf, II, 524- 527. 

sürerek: "Bu kıraat Übey b. Ka'b tarikiyle Hz. Peygam
ber'in kıraati olup, Osman b. 'Affan, Enes b. Mâlik, el-
Hasanu'l-Başrî ve Muhammed b. Şîrîn vb. gibi zatlardan 
da rivayet edildiğini zikrederler. 

Hz. Peygamber'in hadislerinden de: " j T ^ '/j »jjJj : Bir 
diken ile de olsa, ona {düşmana) sdldır" hadisi ile yine 
savaşlarının birinde: "Li^ \ j i^iJ- Saf düzeni alınız" ve 
bir defasında da J i ı j i ^ ; Saf düzenine geçiniz'" 
buyurduğu hadisini şâhid olarak zikrederler. Burada lâm 
ile yapılan emr'in anlamının, birincide:" i j j " ; ikincide: 
"ljJLJ:.";üçüncüde ise " ' ^ y " takdirinde olduğunu ifade 
ederler. 

Aşağıdaki beyitlerini de "lâm"la yapılan "emru'l-hâ-
zır"a örnek olarak zikretmektedirler: 

LjULJl ^}^^Ji^ _ '^Si 'cJl 



471-Bkz. Ebu'l-Berekât İbnu'l-Enbârî, a.g.e., II, 24 vd. 

412-el-Muğni, I, 227. 
473-İbn Ya'îş, Şerhu 'l-Mufaşşal, VII, 61. 
474-Ebu'l-Berakât İbnu'l-Enbârî, el-İnşâf, II, 534; el-Ğalâyînî, 

Câmi'u'd-durûsi'i-'arabiyye, II, 169. 
475-İbn 'Akîl, Şerhu İbn 'Akjl I, 38 

Kûfl nahivciler, zikrettikleri bu ve benzeri şâhidlere 
dayanarak " Sj ı ı t ^ t ^ t liiîu ( ^ ' } \ " gibi emirlerin 
ashnm " i ^ S ^ , t S>J t ' j - ^ M ü - ^ , ' r-^, ' " şeklinde 
olduğunu; ancak çok kullanıldığı için {kesret-i isti'mâlden 
dolayı) kolaylık maksadıyla önce emir lâmmın sonra da 
muzârilik harfinin düştüğünü iddia ederler"*. İbn Hişâm 
da Kufilerin bu görüşünü benimseyerek emir fiilin, nehiy 
fiilinin benzeri {kardeşi) olduğunu; dolayısıyla nehiy harf 
ile teşkil edilince, emirin de ancak harf ile kurulması 
gerektiğini belitmektedir"^. 

H- Basralı Nahivcilerin Görüşü 

Basralı nahivcilere göre emir fiil, "vakıf (durulduğunda 
emrin sonunun aldığı şekil) üzere"'' bir başka deyişle 
cezm alametinin aslı olması hasebiyle "sükûn""'" üzere 
mebnî kabul edilir. Tercih edilen görüş de budur"'*. 

Basralı nahivciler de çeşitli gerekçelerle Kufilere karşı 
çıkmaktadırlar. Savunmalarından bir kısmı şu şekildedir: 

Onların iddia ettikleri gibi, lâm harfi çok kullanıldığı 
için tahfîfen düşmüş olsaydı, muzâriyat harfinin 



476-Her iki tarafın da geniş ve detaylı savunmaları vardır. Ancak 
konumuzu aştığı için detayına giremedik. Daha fazla bilgi almak 
isteyenler için bkz. Ebu'l-Berekât İbnu'l-Enbârî, el-İnşâf fî 
mesâili'l-hılâf, 11, 524 - 549. 

477-İbn Ya'îş, Şerhu'l-Mufaşşal, Vll, 59. 

düşmemesi gerekirdi. Halbuki o da düşmüştür. Bu, emrin 
asimda lamlı olmadığmm delilidir. 

Eğer yukandaki iddiaları geçerli olsaydu t '^^\ 
",»_ij^ı t (»j-Jy^l, c gibi pek az kullanılan fiillerin 
emirlerinde emir lamının "çok kullanılma" gerekçesiyle 
düşmemesi gerekirdi. Halbuki bu fiiller işlek olmayıp, pek 
az kullanılmalarına rağmen onlann emirleri de lamsız 
gelmektedir ve mebnîdir. 

" JuJ" veznindeki emir manalı fiil isimlerinin mebnî 
olduğu herkes tarafindan kabul edilmektedir. Manen ona 
tâbi olan emir sığasının da onun gibi mebnî olması 
gerekir...'*'*. 

Bu duaımda şâz olarak "lam" ile gelen emir fiiller, 
mu'rab olup "lam"dan dolayı da meczûm olurlar. Fakat 
bunun nadiren vuku bulduğu, fakat teşmil edilmesinin 
uygun olmadığı kanaatindeyiz. 

B- EMRİN İFADE ETTİĞİ ZAMAN 

I- Gelecek Zaman 

Bilindiği gibi emir fiilin zamanı, çoğu durumlarda 
gelecek zamandır'*''. Çünkü onunla, henüz olmamış bir 



478-'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 65. 
479-eş-Şabbân, Hâşiyetu'ş-Şabbân 'ala'l- Eşmûnî,{nşr- Dânı îhyâi'l-

Kutubi'l-'Arabiyye), ts. I, 59; 'Abbâs Hasan, en-Nahvu'l-vâfî, I, 
65. 

480-Âyet için bkz, et-Tevbe Sûresi (9), 119. 

şeyin gerçekleşmesi ya da gerçekleşmiş bir eylemin 
devamı istenmektedir. Bununla beraber emir fiilin bazen 
aslî zamanı dışındaki bazı zamanları da ifade etttiği 
oluf*. Ancak emir fiilin zamanı müstakbeldir, derken 
bundan maksat emredilen eylem itibariyledir. Emir ve 
talep itibarı ile ise, şimdiki zamandır"'». Öte yandan sîga 
ile yapılan emir dışında "lâm: J " ile yapılan emirler her ne 
kadar gelecekte bir şeyin yapılmasını istemede 
kullanılıyorsa da, bu istek sîgadan anlaşılmayıp emir 
lamından anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu fiillere meczûm 
muzâri nazarıyla bakılmakta ve bunlar "emir fıil"in 
kapsamına alınmamaktadırlar. Bu bakımdan da 
çoğunluğun {cumhurun) görüşüne göre mâzî, muzâri, emir 
sîgalan fiilin asılları kabul edilmiştir. 

Emir fiil zaman açısından ele alındığında, ister Basrah 
nahivcilerin dediği gibi mebnî, ister Kufilerin dediği gibi 
mu'rab olsun, zaman bakımından aralarında fark yoktur. • 
Dolayısıyla her iki dummda da emir fiilin zamanı gelecek 
zamandır. Çünkü emir, konuşma^ zamanından sonraya 
taalluk eder.Örneğin:"iiî;l!^ı ^ ı y i ı i ı y \ ıy>~\ ĵjJüı l^llj 
Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğmlarla beraber 
olun""*° âyetinde "Allah'dan sakınma" ve "doğmlarla 
beraber olma" eylemleri emredilmektedir. Bu emre 



481-Âyet için b k z . el-Ahzâb Sûresi(33), 1. 

uymanm da, ancak bu emirlerin tebliğinden sonra 
mümkün olacağı açıktır. 

II- Geniş Zaman 
Verilen bir emirle muhataptan yapması istenilen 

yürürlükteki bir eylemin devamı ve sürekliliği istenirse, o 
takdirde emrin zamanı, devam ve süreklilik ifade eden 
geniş zaman olur. Örneğin: "...-iı [̂ -̂Ji L-̂ Jt̂ : Ey 
Peygmber Allah'tan kork! . " 4 » ' . Burada " j i ı : Kork!" 
emrinin ifade ettiği mana "Bu eyleme devam et!" 
anlamındadır. Çünkü Hz. Peygamber'in bir an bile Allah'tan 
korkmayı terketmesi düşünülemez. Ancak kendisinden 
istenen, yapmakta olduğu eyleme devam etmesidir. 

III- Geçmiş Zaman 
Bazen kendisinden haber (bildirme) kipi 

kastedildiğinde emir fiilin zamanı geçmiş zaman olabihr. 
Örneğin: Bir asker savaş sonrası iştirak ettiği savaşı 
çevresindekilere anlatırken: "Şöyle savaştım, böyle pusu 
kurdum, pek çok düşman askeriyle boğuştum" demesi 
üzerine, dinleyenlerden birinin: "i ^ f'ji >! 

«il OLJ : Öldür ! Kınanma yok sana... Onların 
canlarına oku! Çünkü Allah seninledir." şeklinde bir 
mukabelede bulunması halinde, kullandığı emir kipiyle 
kimseye emir vermediği açıktır. Çünkü o, askerin 
yaptıklarını takdir ederek, "çok iyi öldürdün", "çok iyi 
canlanna kıydın" manasını kasdetmektedir. Zira buradaki 



482-Abbâs Hasan, a.g.e., göst. yer. 

emrin manası " i _ S ^ <. i—iâ : öldürdün ve canına okudun" 
demektir"»^. 

C- EMRİN ÇEŞİTLERİ 

Emir fiilin, "sîga" ile ve "lâm" ile olmak üzere iki ayn 
şekli vardır. Bunlardan birincisi "emru'l-hâzır" denilen ve 
Basralı nahivcilerin görüşüne göre, "sükûn" (cezm 
alâmeti) üzere mebnî olduğu kabul edilen şeklidir. Kûfeli 
nahivcilere göre ise, bu şeklin lâm ile meczûm olduğu 
kabul edildiğinden lâm ile emir bölümünde yer alabilir. 

I- Emir Kipi (el-Emr bi's-sîga) 

Arapça'da emir şekli, muzâri fiilin muhâtab ve muhataba 
sîgalanndan yapılır. Bu şekil Arapça'da emir fiil diye anılan 
ve klasik ifadesiyle "emm'l-hâzır" adını alan tek şekildir. 
Basralı ve kûfeli nahivcilerin mebnî mi, mu'rab mı diye 
tartıştıkları şekil de budur. Emir-i hâzırın çekiminde: 

:dinle ! lül-i :ikiniz dinleyin! ' d i n l e y i n i z ! 
şekilleri mi'ızekker muhâtab; müfred, müsennâ ve cemi 
şekilleridir. Türkçe'deki söyleyiş tarzıyla; erkek ikinci şahıs; 
tekil, ikil ve çoğul şekilleridir dinle! lül-i :ikiniz 
dinleyin! j ^ ^ ' : dinleyiniz! şekilleri de müennes muhataba; 
müfred, müsennâ ve cemi şekilleri olup, Türkçe'deki 
karşılığı; dişi ikinci şahıs; tekil, ikil ve çoğul şekilleridir. 
Toplamı altıdır. Ancak bunun miızekker ve müennes 



müsennâsının ortak olduğu dikkate alınırsa, emru'l-hâzınn 
çekiminde toplam altı, pratikte beş şekil olduğu söylenebilir. 

Arapça'da emir fiil, sahih ve illetli, basit veya türemiş 
{mezîd ffh) bütün fiillerden gösterilen esasa göre çekimlenir. 
Arapça'nın temel kaynaklan tarandığında enirin bu lâmsız 
şekliyle karşılaşılacağı muhakkaktır. Kûfî nahivcilerin lâmlı 
emru'l-hâzır şekillerine ise çok daha az rastlanacağı 
kuşkusuzdur. 

II- "Lâm: J " Takılı Emir (el-Emr bi'l-lâm) 

Lâmlı emir diye tabir edilebilecek olan "el-emr bi'l-lâm" 
ifadesi genelde aşağıdaki duıoımlar için kullanılmaktadır: 

a-Ma'lûm ve Mechûl Gâib Sigalannda 

1-Ma'lûm Gâib Sîgalannda 

Bu sığalarla yapılan emir, "emru'l-gâib" adını alır ve lâm 
ile kullanılır. Örneğin: 'J.^: yardım etsin! ^'J^;. ikisi yardım 
etsin! 'j^r-^!: yardım etsinler! 'j^: yardım etsin! (bayan) 
I^-UJ: ikisi yardım etsin! (bayan) ''Sj~a^;. yardım etsinler! 

(hayatî) gibi. 

2-Mechul Gâib Sîgalannda 

Burada yine muzârinin gâib sîgasınm meçhulünden 
yapılan ve emai'l-gâibin meçhulü diye adlandırılan şekil söz 
konusudur. Meselâ: Mi'ızekker gâib sîgaları: 3-İ24:yardım 
olunsun! 'y—^4: ikisi yardım olunsun! ı^^r-^,:Yardım 
olunsunlar! şeklinde tekil, ikil, çoğul olarak gelmekte; 



müennes g a i b e sîgalan ise, J^;. yardım olunsun! {bayan) 
i}-W4: ikisi yardım olunsun! {bayan) bj^Uİİ: yardım 

olunsunlar! {bayan) görüldüğü şekli almaktadır. 

b-Mechûl Mütekellim Sigasmda 
Bu, edilgen {mechûl) birinci şahısa ait olan emir 

şeklidir. Örneğin: yj^h;. ikram olunayım / bana ikram 
edilsin! '{j^;. ikram olunalım / bize ikram edilsin! gibi. 
Mechûl mütekellim sîgasınm Türkçe'deki karşılığı, 
edilgen birinci şahıs olup, bunun sadece tekil ve çoğul 
şekilleri kullanılır. Çünkü birinci şahıs için müzekkerlik, 
müenneslik müsavidir, aynıdır. Ancak ikil {müsennâ) için 
de yine çoğul şekil kullanılır. 

c- Mechûl Muhâtab Sigasmda 

Bu da edilgen ikinci şahsa ait olan emir şeklidir. 
Örneğin: LJ Ey çocuk uslandırıl/ seni 
uslandırsınlar ! OC>IP b l j J ; Ey iki çocuk uslandırılm/sizi 
uslandırsınlar! 6 L İ İP ll ı^^îjJj Ey çocuklar uslandırılın/ sizi 
uslandırsınlar! şekilleri müzekker muhâtab'a ait sîgalar 
olmakla beraber müennes muhâtabaya ait olan şekiller 
de: LJ ^ - s j J : Ey kız uslandırıl/ seni uslandırsınlar! L'SjJ 

üL:^ 14: Ey iki kız uslandmlın/ sizi uslandırsınlar! j I S j J 

CJLJ: Ey kızlar uslandırılın/ sizi uslandırsınlar! tarzındadır. 

Bvıraya kadar yapılan tasnif bir Basra görüşü olarak 
ülkemizde ve bazı Arap ülkelerinde genel olarak 
uygulanagelmiş şekildir. 



483-Antoine ed-Dahdâh, Mu'cemu tavâ'j'di'J-Juğati'I-'arabJyye, 
Lübnan, ts. s. 114. 

Bu yaygın görüşe ek olarak ma'lûm raütekellime, 
ma'lûm muhatab'a yapılan emir şekli de caiz görülür. 

'•-j^^ f J^^,: Misafire ikram edeyim! ÜÛİJı ^ M i s a f i r e 
ikram edelim! şekli ma'lûm mütekellime örnektir. 

Ma'lûm muhatab'a yapılan emre örnekler ise 
şöyledir: ^t^iiı ^'i 'crr^; Yoksullara iyilik et! ^'i iLkJ 

t.\'j.Jiii\: ikiniz yoksullara iyilik edin! t i ^ ı ı>--k4: 

Yoksullara iyilik ediniz! Bunlar ikinci şahısların 
erkeklerine verilen emirin çekimidir. Bayanlar için olan 
şekline şöylece devam edilir: J i »«r-M" Yoksullara 

iyilik et! (bayan) »ı̂ -i»)! J i i^rM: İkiniz yoksullara iyilik 

edin! (bayan) tt̂ -üJi orrM: Yoksullara iyilik ediniz! 
(bayan) gibi**'. 

Bu son şeklin, yani ma'lûm mütekellim ve muhatab'a 
yapılan emir şeklinin, Kûfeli nahivcilerin savunduğu 
"emru'l-hâzır" şekli olduğunu daha önce görmüştük. 
Aynca bugün bazı Arap ülkelerinde neşredilen ders 
kitaplannda "emru'l-hâzır"ın bu "lâmlı" şeklinin, muzâriyi 
cezmedenler babında, "lâmu'l-emr"e dair verilen 
örneklerle okutulduğuna şahit olmaktayız. 



-204-
Bazı örnekler:Konu:jiV!} oO^v f f jû»*Ji 

"Jfi^'f. Olumsuzluk, emir ve nehiy edatlanyla meczûm 
muzâri" adını taşımaktadır. 

Verilen ömek metinden bazı kesitler: 

. ü y^. >xjî ^ 1 ^ hyjLŞ^ i i j i ^ ' ^' bı 
l _ İJ U J O CıJ' hi LiJJv} j-İJ : dLioJl 'JUİ... tlUl ^^üJ'İj 

**J: ...çünkü onlar, eğer birliği sağlayamazlarsa, asla 
kötülüğü bastıramazlar. Öyleyse, in! çağınya aykm 
davranma!... Bunun üzerine horoz: Eğer iddianda doğm isen 
yerinde kal, koıkma! demiş... Bu örneklerle ilgili yapılan 
değerlendirme de: bSLi t j i s i j i ö . J _ ^ jCai : ^ 

.^Vı j.^-l~a J j'yiU ^ J ^ , ir-i^' Sl̂ î:kendisinden önce lâm 
gelip onu cezmeden ve tilkinin horoza inme emri vermesini 
sağlayan muzâri fiildir. Bu lâma,"lâmu'l-emr" adı verilir." 
şeklindedir^*! 

Bir başka ülkede yayınlanan ve Arap olmayanlara 
Arapça öğretmek maksadıyla hazırlanmış olan bir eserde 
yine "emm'l-hâzır"ın ad belirtilmeden meczûm muzâri 
konusunda "lâmlı" olarak verildiğini görmekteyiz. Konu: 
( ^Vı - - J^: t J-^' f>^ : Muzâri fiilin 
(Jem, Dchiy lâ'sı, lâmu'l-emf) den sonra meczûm olması" 
adını taşımaktadır. Verilen ömek metinden bazı kesitler: 

484-'Abdulvehhâb Bukeyr ve Arkadaşlan, en-Na^vu'J-'arabî min 
hılâli'a-nuşûş ii's-seneti'l-ûlâ minei-ta'iîmi's-sânevî, Tunus, 
l'973, S.98 vd. 



r^-Cr^ C/f^J C-»^ J^^- {^^J 01-4-;^' «̂ Ĵ S eşî r f ^ ^ -

i ^ , * - ^ ' U*-*'' % jj^^ Ih^^ ^'j ^j^^ 

...Müslüman kardeşlerinin hakkında kusur etme! Onlann 
arasında iyihk yapmaya çahş! Onlardan yardıma ihtiyacı 
olanlara yardım et! Aynı zamanda dininin emirlerini ihmal 
etme; İslâm prensiplerine aykın davranma; doğrudan 
başkasını söyleme; açıkta ve gizlide Allah'tan kork; hesaba 
çekilmeden önce sen nefhini hesaba çek! Böylece sen de 
mutlu olursun, müslüman toplumumuz da mutlu olur" 
tarzında verilmiştir. Bu parçadan çıkanlan örnekleri 
değerlendirmesi de, yine bir önceki örnekte olduğu gibi, 
muzârinin emir lamıyla meczûm ohnası şeklindedir»*^ 

•»«S-Mahınûd İsmail Şînî ve Arkadaşlan, el-Kavâ'idu'l-'arabiyyetu'l-
muyessera, Riyad, 1982/1402,1, 219vd.* 



SONUÇ 
Arap dilinde fiillerin zaman açısmdan incelenmesi, 

günümüzdeki diller arası diyalog sebebiyle, âdeta çağın 
zorunlu bir ihtiyacı haline gelmiştir. Özellikle ana dilimiz 
açısından Arapça'da fiillerin zamanını ve kullanış 
elastikiyetini tesbit edip ortaya koymak ise, bir anlamda 
zaruret durumunu almıştır. Bu bakımdan herkes tarafindan 
bihnen "mâzî, hâl ve istikbâl" kavramlarının, dilin tabiî 
kullanılış seyri içinde devamh aynı zaman fonksiyonlannı 
icra ettiklerini söylemek mümkün değildir. 

Mâzî fiil, Türkçedeki "görülen ve öğrenilen geçmiş 
zamanlar"ı karşılar. Göz önünde olup biten eylemlerin 
anlatıldığı mâzî, "görülen geçmiş zaman" karşılığıdır. Ancak 
hikaye, masal, haber alma ve öğrenme ifade eden fiillerden 
sonra gelen mâzî, "öğrenilen geçmiş zaman"ı ifade eder. 

Mâzînin bazı şartlarla "yakm geçmiş", "uzak geçmiş" 
ifa- desine de rastlamaktayız. Onun, dilek ifade etmesi, 
başlama, taaccüb, övme ve yerme fiillerinden olması gibi 
bazı durumlarda "şimdiki zaman"ı ifade ettiğini 
görüyoruz. Talep, müjde ve tehdit ifade etmesi, şart 
edatlanndan sonra gelmesi ve gelecek zaman ifade eden 
fiile atfedilmesi gibi durumlarda da "gelecek zaman"ı 
ifade ettiği tesbit edilmiştir. Bazı şartlarla mâzînin 
"geçmiş" ve "gelecek" ihtimaline açık kullanıhşlanmn varlığı 
ise inkan mümkün olmayan bir realitedir. 

Muzârinin "geniş zaman" olarak kullanılması, onım en 
yaygın kuUanıhş şeklidir. "Şimdiki zaman" edatlanyla kul-



lanılması, şimdiki zaman ifade eden fiile atfedilmesi gibi bazı 
durumlarda muzârinin manası "şimdiki zaman"a tahsis edilir. 

Muzârinin, en yaygın şekli olan "sin: ^" ve "sevfe: < J ^ " 
ile gelmesi, talep ifade etmesi, nasb ve cezm edatlanyla 
kullanılması gibi durumlarda da, "gelecek zanıan"a tahsis 
edildiğini görüyoruz. 

Muzârinin, "lem: ^ " ve "lemmâ: CS " ile gelmesi, bazı 
geçmiş zaman edatlanyla kullanılması ve mâzîye atfedimesi 
gibi durumlarda ise, "geçmiş zaman" ifade ettiğini 
görmekteyiz. 

Son olarak emir fiilin, genelde gelecek zaman ifade ettiği, 
bazı istisnaî durumlarda ise, emir ifade etmeyip geniş veya 
geçmiş zaman yerinde kullanıldığı vâkîdir. 

Arap gramerinde kaleme alınan ilk eser, hiç kuşkusuz 
Sîbeveyh'in el-Kitâb'ıdır. Bu eserin şu ana kadar aşıldığını 
söylemek pek mümkün görülmemektedir. Nitekim 
kendisinden sonra günümüze kadar kaleme alman nahiv 
eserlerinin hemen hepsinde, doğrudan ya da dolaylı olarak 
onım etkisi vardır. Araştırmalanmız esnasındaki tesbitimize 
göre, el-Kitâb'da yer alan, fiilde zamanla ilgih kısa bilgiler, 
birkaç istisnasıyla birlikte, genelde bir ilave yapılmadan 
daha sonraki eserlerde aynen tekrarlanmıştır. Bu husus, 
konumuzla ilgili materyal bulmanın da ne denli güç 
olduğunu göstermektedir. 

Türkçe'de fiilin zamanlan, birbiri yerine kullanılmaktadır. 
Özellikle şart cümleleri dilimizde çoğunlukla geniş zamanla 
ifade edilir. Çalışmamızda gelecek zamana örnek olarak 



zikrettiğimiz cümlelerin, Türkçe'ye geniş zaman olar^ 
çevrilmesi bu e^iriden kaynaklanmaktadır. Bu gibi 
cümlelerin bazen parantez içinde yorumunu verdiğimiz 
olduğu gibi, çoğu zaman, yorumunu yapmadan aynen 
bıraktığımız da olmuştur. 

Bütün bunlardan dolayı çalışmamızda, Arapça fiillerin, 
zaman zaman birbiri yerinde kullanış inceliklerine dikkat 
çekmekte ve bunun, çeşitli ilim dallannda yapılacak 
tercümelerde, yardımcı olacağına ümit beslemekteyiz. 

Şüphesiz dille ilgili araştırmalarda fiiller, çeşitli 
yönlerden ele alınmakta ve gün geçtikçe ortaya yeni 
çalışmalar çıkmaktadır. Biz bu araştırmamızda ise "Arap 
Dilinde Zaman Açısından Fiiller" konusunu, fiillerin 
birbiri yerine kullanılışı yönünden inceledik ve fiillerin bu 
yönünü vurgulamaya çalıştık. Ancak lüzumuna 
inandığımız halde, çalışmamızın boyutunu aşması 
sebebiyle ele alamadığımız ve ancak teğet geçtiğimiz; 
bileşik zamanların asgarî düzeyde formüle edilmesi ve 
kiplerin tesbit edilerek kalıcı bir şekilde ortaya çıkarılması 
ihfiyacı, hala büyük ölçüde kendini hissettirmektedir. Bu 
sebeple adı geçen konular üzerinde akademik çalışma 
yapmanın gerektiğine inanıyoruz. Dil öğretiminde, 
çalışma yapanın ana dille karşılaştırma ihtiyacı ise, bu 
araştırmanın önemine olan inancımızı daha da kuvvetlen
dirmektedir. 
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Lâfzî, 123 
Lâmu'l-'âkıbet, 172 
Lâmu'l-me'âi, 172 
Lâmu'n-netice, 172 
Lâmu's-sayrûre, 172 
Lâmu't-ta'lîl, 171 
Lâzım, 1,8, 9, 62, 63 
Leylâ, 154 
Lût, 74 

M 
Mahmûd Es'ad ibn-i Emîn 

Seydî Şehrî, 61 
Mâ-i nâfiye, 126 

Makam karîtıesi, 61 
Mâlik b. Dinar, 103 
Ma'lûm, 8, 76, 201, 203, 

138 
Ma'mûl, 1 
Ma'nâ-i umûmî, 116 
Manastırlı Muhammed 

Rifat(1851- 1907), 117 
Mazi, 3, 6, 19, 20, 27, 29, 

38 ,39 ,40 ,58 ,66 ,87 , 
95,103,183,184, 185, 
187, 188, 190, 191, 192, 
193, 194, 206, 207 

Mâzî-i naklî, 62, 63 
Mâzî-i şuhûdî, 61, 62, 63 
Meal, 79 
Me'âni'l-Kur'ân (el-

Ferrâ'nm), VII 
Me'âni'l-Kur'ân ve 

i'râbuh(ez-Zeccâc'ın), VII 
Mecaz, 114 
Mecazen, 64, 71 
Mecazen ifade, 31 
Mecazî, 31 
Mecâzu'l-^ur' ân, VII 
Mechûl, 76, 201, 202 
Medih ve zem fiilleri, 70 
Mehmet Zihnî, 42 
Mekke, 46 
Mekke'nin fethi, 77 
Me'mûn, 47, 50 
Meryem, 66 
Mescid-i Haram, 108, 191 
Mısır, 134 



Miş'li geçmiş zaman, 16, 
37, 40, 46, 57, 6 

Miş'li geçmişin hikayesi, 
184 

Modem Arapça, 131 
Mu'âviye (Hz.), 48, 49, 54, 

134, 177 
el-Muberrid (285/698), 6, 

29 ,83 ,113 
Muhammed b. Ebî bekir, 

134 
Muhammed b. Hâlid b. 

Bermek, 53 
Muhammed b. Şîrîn, 195 
Muharrem Ergin, 12, 117 
Muharrem Çelebi, IX, 1 
Mulahhaşu kavâ'idi'l-

luğati'l-'arabiyye, 16 
Mukârabe fiilleri, 179 
el-Muktaiab, 6 
Mûsa(Hz.), 172, 178 
Mutanif b. Abdullah b. eş-

Şihhîr, 103 
Mutasarrıf, 1 
Mutlak olumsuzluk, 163 
Muzâri, 7, 13,22, 23, 25, 

26, 27,34, 57, 79, 80,81, 
82, 83, 84, 88, 89, 91, 96, 
101,113, 114, 115, 116, 
117, 119, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 143, 
144, 145, 147, 149, 151, 
155, 156, 157, 158, 159, 

161, 162, 163, 164, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 
183, 186, 187, 188, 189, 
190, 191,193, 196, 198, 
200, 201,203, 204, 205, 
206, 207 

el-Mü'izz li Dîni'llâh, 109 
Müjde, 77, 175 
Mürsel, 62 
Mürsel hadis, 62 
Müstakbel, 6, 19, 20, 24, 

25 ,76 ,77 ,79 , 85,89, 
97, 98, 113, 115, 124, 
168, 179,198 

Müstetir zamir, 128 
Müteaddî, 1, 3, 10 
el-Mütenebbî, 36 

N 
Nahiv âlimleri, 114, 126 
Nahiv ilmi, 29 
en-Nahvu'l-vâfî, VI 
Nâkıs,36,70, 125, 161, 

163, 186 
Naklî, 61 
Nehy-i mahz, 163 

O 

Osman b. 'AffSn, 195 

Ö 
Öğrenilen geçmiş zaman, 

20, 37, 39, 40, 46, 47, 55, 
58, 60,61 



Öğrenilen geçmiş zamanın 
hikayesi, 26, 27, 55 

Ömer(Hz.), 171 
Ömer, 72 

Önceki geçmiş zaman, 60 

P 
Le passe anterieur, 60 
Passe r6cent, 38 
Hz. Peygamber'in kıraati, 

195 
R 

Rabî', 124 
Raca, 179 
Raca fiilleri, 95 
er-Rebî' b. Huseym, 103 

S 
Sadaka, 73 
es-Sâğânî, 4 
Sâhibu'l-medîne, 53 
Sahih, 201 
Sahih nakil, 96 
Sahîh-i Buhârî, 63 
Sald b. el-'Âs, 103 
Sald b. Zeyd, 162 
Sîbeveyh (180/796), VII, 2, 

6, 23, 29, 32, 34, 69, 82, 
87, 97, 104, 112, 114, 
135, 137,155, 158, 175, 
207 

Som hemzesi, 99 
Suhan Salahaddin, 48 
Sûr, 81 

es-Suyûtî (911/1505), VI, 
97, 114 

Süleyk, 174 
Süleyman (Hz.), 189 
Sürekhiik, 119, 121, 158 

Ş 
Şam bölgesi, 49 
Şart edatları, 81 
Şart manası taşıyan "in:b|, 

83 
Şart ve cevap fiilleri, 82 
Şâz, 80, 197 
Şimdiki zaman,6, 38, 64, 

65, 67, 68, 69,70, 91, 96, 
112,114, 115, 116, 117, 
118, 119, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 135, 
136, 138, 157, 159, 183, 
186, 189, 192, 198, 206, 
207 

Şimdiki zamanm 
hikayesi,26, 70, 129, 183, 
186, 188, 190 

Şinasi, 60 
Şu'be, 50 
Şuhûdî, 61 

Şurû' (başlama) fiilleri, 123 

T 
Ta'accub fiilleri, 68 
et-Taftâzânî, 15 
Tahzîz, 101 
Talep kapsamı, 72 
Ta'lîl lâmı, 171 



Tarih karinesi, 70 
Tedlis, 62, 64 
Tedlîs fı'l-hadîs, 62 
Tehdit, 17, 77, 78, 206 
Tehzîbu Kitâbi'l-efâl (el-

Katta'm), VIII 
Temel Kaideleriyle Arapça 

Sarf-Nahiv, VII 
Tendîm, 104 
Teşvik, 101, 102 
Tevbe b. Humeyr, 93 
Tevbîh, 104 
Te'vil, 129 
Transitif, 8 

U 
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