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THE NEGATIVE SENTENCE IN ARABIC AND
EXAMPLES FROM THE QUR'AN
Arapçada Olumsuz Cümle ve Kurân’dan Örnekleri
Bekir MEHMETALİ1
Abstract
This research explains how to negate the positive sentence by explaining the meanings of the
negation of the prepositions of the poems and explaining the meanings of the negatives and
explaining the meaning of the positive sentences and examining some very important features of the
Arabic language and applying them to the verses of the grammar based on the applied grammar. The
Arabic language is a language that is known for its richness and is not exposed to extinction. Allah
Almighty gave the guarantee of this and sai:
""لحافظون له وإنا الذكر نزلنا نحن إنا
We have sent down a stigma and surely we will protect it from extinction and everything. Because of
the Arabic language of Qur'an, this divine protection covers it. The Arabic sentence is divided into
positive and negative. The negative sentence is used against the positive sentence and it constitutes
the big part of arabçan and the Quran, which is the highest language text of arabçan, is too late. I
chose it as the subject of this research because of these reasons and the Qur'an I made the negative
sentences in the verses of the twenty-ninth verse the practice square. The importance of this
research; the title, the many uses, the Qur'an does not apply to some of the verses of Kerim. The
method in the research is the methods of analysis, analysis, interpretation and tall. First, I will
explain and explain the language related to the topic, and I will explain the effects of negative
prepositions and negative prepositions, explain the meaning of the sentences and try to display their
eloquence and show the reasons of use and comment. If I succeeded, I would not believe that I had
failed.
Key words: positive, Arabic, sentence, nephi, luck, lem.

Öz
Bu araştırma, Arapçadaki olumsuz cümleden bahs edip nefi edatlarını sayıştırır ve cümleye kattıkları
anlamı izah edip amellerini beyan edip olumlu cümleyi nasıl olumsuz yapmasını anlatır ve
Arapçanın bazı özeliklerini gösterip öyle çok önemli bir konuyu araştırır ve tanzir ile yetinmez ve
uygulumalı dilbilgisine dayanıp sergilediği dilbilgisini kuranın ayetlerine uygularArapça belağat,
zenginliği ile tanılan, kalıcı, yok olmaya maruz olmayan dildir. Bunun garantisini Cenâb-ı Allah
kuranda
vermiş
ve
şöyle
buyurmuş:
"إنا نحن نزلنا الذكرَ وإنّا له لحافظون
"
Biz zikri indirdik ve şüphesiz biz onu yok olmaktan ve her şeyden koruyacağız.Kur'ân-ı Kerîm arapça
olduğundan dolayı bu ilâhi koruma onuda kapsıyor. Arapça cümlesi olumlu ve olumsuza bölünüyor.
Olumsuz cümle olumlu cümlenin karşıtında kullanılıyor ve arapçanın büyük bölümünü oluşturuyor
ve Arapçanın en yüksek dil metni olan Kur'ân-ı Kerîm de çok geçiyor .Bunlardan dolayı onu bu
araştırmanın konusu olarak seçtim ve Kur'Ân-ı Kerîmin yirmi dokuzuncu cüzünün ayetlerinde geçen
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olumsuz cümleleri uygulama meydanı yaptım Bu araştırma önemini; başlığı, çok kullanımı, Kur'ânı
Kerimin bazı ayetlerine uygulamadan kazanıyor. Araştırmadaki metod ise vasf, tahlîl, tefsir, tâlil
metodlarıdı. Öncelikle konuyla ilgili dil bilgilerini arz edip açıklayacağım ve misaller vereceğim ve
olumsuz edatların cümlede irab etkilerini izah edeceğim, cümleye kattıkları anlamı beyan edip
belagatlarını sergilemeye çalışacağım kullanış nedenlerini göstereceğim ve yorum yapacağım. Eğer
başarılı olduysam Allahtan dır başarısız kaldıysam bu bendendir.
Anahtar Kelimeler: Arapça, olumsuz cümle, olumlu cümle, olumsuzluk ekleri, ma, nefi, leyse, lem.

GİRİŞ
Arapça'da olumsuz anlam farklı ve çok edatlrla ifade edilir. Bazı edatlar hem isim hem fiil
cümlesini olumsuz eder (Ma, Le, İn) edatları gibi. Buda Arapçaya dil ve anlam zengiliği
sağlar. Türkçe'deyse isim cümlesi genellile (değil) kelimesile ifade edilir (Ahmet yalancı)
isim cümlesini olumsuz yapmak için olumsuluk kelimesi (değil) cümlenin sonuna getirilir
(Ahmet yalancı değil) olur. Bu olumsuzluk kkelimesi fiil cümlesini olumsuz yapmaz ve
Ahmet okuldan geldi değil denilmez. Arapça'da fiil cümlesi fiilin zamanına göre çeşitli
edatlala olumsuz yapılır. Geçmiş zaman fiili (Ma,Le,İn) edatalar ile olumsuz edilir.
Türkçe'deyse (me,ma) edat ila nefi edilir (Hasan okuldan gelmedi, Mahmut kalem almadı)
denilir. Arapça'da olumsuluk kelimesi ister isim ister fiil olsun cümlenin başına getirilir.
Bunun açıklaması araştırmada geçecek. Türkçe'de isim cümlesinin sonuna getirilir (
Babam evde değil) ve fiil cümlesinde fiil kökünden sonra getirilir (Ahmet gelmedi ve
Mustafa gitmiyor).
Çalışma Arapça'nın anlatma tarzının çok önemli bir tarafını açıklıyıp
zengiliğini,
ehemmiyetini ve nasıl kullanıldığını ve ne ifade ettiğini ve nasıl dil kolaylığı sağladığnı
amaçlar.
İlgili dilbilgisini Eski ve yeni Arapça dilbilgsi kaynaklarnda takip edip açıklar ve kurân-ı
kerimden örnekler alır ve uygular.
OLUMSUZLUĞUN ANLAMI:
Olumsuz şey, olmayan şeydir ve olumsuz olanın zıddıdr ve arapça'da ona ( َمنفيmenfî)
denilir. Menfî kelimesi ismi meful ve nefe fiilinden türetilmiştir ve olumsuz cümleye
Arapçada elcümletülmenfiyye ) (الجملةَالمنفيةdenilir (Elgaliini,1968:3/255).
Olumsuz cümle arapça da ikiye bölünür; biri olumsuz isim cümlesi ,ikincisi olumsuz fiil
cümlesi. Olumlu cümleyi olumsuz yapmak için cümlenin başına olumsuz kelime getirilir
ve bu kelimeye edat denilir.
Bu edat getirildiği yere yeni anlam katar ve ondan sonra gelen kelimenin ister isim olsun
ister fiil olsun îrab harekesini değiştirebilir.
OLUMSUZ İSİM CÜMLESİ:
Arapça'da isim cümlesi iki temel unsurdan oluşur. ilkine mübteda ikincisine haber
denilir ikisi yan yana gelince anlamlı isim cümlesi oluşur (Elgaliini (1968:2/257).
İsim Cümlesini Olumsuz Yapan Edatlar:
Bu gibi isim cümleleri olumsuz yapmak için cümlenin başına nefi edatı ( )أداة َنفيgetirilir.
İsim cümlesini nefi eden edatlar şunlardır: leyse ) )ليسLeysenin harfleri )(ماMâ )( الLâ ))الت
Lâte )ََ(إنİn, ) )الَالنافيةَللجنسCinsi nefi eden lâ. Bunların izahı şöyledir:
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Leyse:
Leyse( )ليسfiildir ve ona Arapça'da fiil nâkıs deniliyor ve harfe benziyor ama fiilin âlemlerini
kabul ediyor (  َلسنا، َليسوا، َليسا،) ليست. Leyse (  ) ليسmüsbet isim cümlesinin başına eklenir
mübtedayı ref eder ve mütedalıktan çıkarır onu kendine isim yapar ve haberi nasbedip
kendine haber yapar mesela (َ )أحمدَُمجتهدisim cümlesidir başına ) )ليسleyse ekleyince َليسَأحمد
َ مجتهداolur. ) )أحمدLeysenin ismi merfudur ve ) )مجتهداleysenin haberi mansuptur. ) )ليسleyse
isim cümlesinin başına eklenince onu nefî hale getirir ve Türkçede (değil) anlamını ifade
eder ve isim cümlesini şimdiki zamanda olumsuz yapar ) )ليس َأحمد َمجتهداcümlesinde Ahmet
şu anda çalışkan değil anlamı ifade eder(Elsamuraii,2008:1/232). ) )ليسLeyse'nin haberine
Arapça'da çoğunlukla harf-i cer be ) )بeklenir ve bu harf tevkîd anlamı ifade eder. َليسَأحمد
) )بمجتهدcümlesinde be ) )بharfi Ahmed'in muhakkak çalışkan olmadığını ifade eder ve bu
cümle şüphe duyan muhatapa söylenir leyse ) )ليسfiil görevini bırakır ve harf atf olarak
kullanılır ama nefi anlamını kaybetmez bu rolü iki isim arasına gelince alır örnek َخذَالقلمَليس
) )الكتابkitabı değil kalemi al leyse geçen cümlede fiil değil harf atfıdır çünkü iki isim
arasına geldi ) )الكتابisim ve ) )القلمisimdir(Elgalaiini,2/296). leyse harf atf olunca cümledeki
hükmü kendinden önceki isme isbat eder ve kendinden sonraki isimden nefî eder ve
bunuda geçen cümlede gördük(Haskur,2011:169).
Leysenin Harfleri ))أحرف ليس:
) )ليسLeysenin yerini Arapça cümlesinde dört harf alır ve onlara ( )أحرفَليسleysenin harfleri
denilir, O harfler ( ما:Me, ال:Lâ, الت:Late, إن:İn). Bu harfler leyse gibi isim cümlesini başına
eklenir, mübtedayı kendisine ismi merfu, haberi mensub yapar ve cümleyi olumsuz
anlama getirir.
Arapça dil bilimcileri bu dört harfi leyseye benzetir ve onlara ( )أحرفَليسdediler çünkü bu
harfler leysenin hem amelini hem manasını ifade eder2 bu dört harfin îzâhı şöyle:
MA:()ما:
iki harften oluşur
eder(Elsabuni,t.y:70)

ve

isim

cümlesini

olumsuz

mutlak

zamanda

olumsuz

Örnek:
(َ )خالد َسريعolumlu isim cümlesidir. (َ )ما َخالد َسريعاdeyince olumsuz olur ve Hâlid'in hızlı
olmadığını ifade eder. ( )ماmâ isim cümlesinde mübteda ve haberin harekelerini
değiştirmek için dört şartın bir arada olması lazım:
1- isim haberden önce gelmeli.
2- haberin mâmülü isimden önce gelmemeli.
3- mâ dan sonra ( )إنin gelmemeli.
ّ illâ kaldırmamalı.
4- nefi anlamını ))إال
Örnek: (َيَجبانا
ٌّ  )ماَعلAli korkak değil(Elzamehşeri,2003:10,41).
))الLâ:
İki harften oluşur ve isim cümlesinin başına getirilince ) )ليسleyse'nin hem hareke
değiştirme etkisini hem cümleyi olumsuz yapar. Örnek:( َ )الغرفةُ َواسعةisim cümlesi الغرفة
mübteda merfu
( )واسعةhaber merfu (َ )الَالغرفةَُواسعةoda geniş değil denilince ( )الcümleyi
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olumsuz yaptı ve mübteda ) )الغرفةkendine ismi merfu haber َ واسعةhaber mansub yaptı ()الlâ
mübteda ve haberin harekelerini değiştirmek için şu şartların bir arada olması lazım :
1- (  ) ماMâ da geçen şartlar.
2- Mübteda ve haberin nekira olmaları lazım(Elgalaiini,1968:2/298). Örnek : ))الَكتاب َمفتوحا
kitap açık değil. Ama ismi marifede gelebilir.Örnek :
ْ بَالَأناَباغياََََََََََََسِواهاَوال
َعنَ ُحبِّهاَ ُمتراخِ يا
ِ وحلّتْ َسوادَالقل
Sevgili kalbimde yerleşti, Ben ondan başka yar aramam. ( )الLe'nin ismi ( )أناmarife
olmasına rağmen onu ismi olarak ref etti ve ) )باغياni haberi olarak nasb etti. Örnek :
َإذاَالجودَُلمَيُرز ْقَخالصاَمنَاألذىََََََََفالَالحمدَُمكسوباَوالَالمالَُباقيا
Eğer cömertlik kötülükten kurtarılmazsa ne iyilik kazanılır nede mal kalır. ( )الLâ'nın ismi
(َُ )الحمدmarife olmasına rağmen onu kendisine ismi merfu, (َ )مكسوباni haberi mansub yaptı
(Elakub, 2000:232).
) )التLate:
( )ليسLeyse'nin yerini alır ve isim cümlesinin başına getirilir ve onu olumsuz eder,
mübtedayı kendine ismi merfu, haberi haber mansub eder ve bu nedenle) )ليسleyseye
benzertilir (Elgalaiini,1968:2/299).َ) )التLate leysenin yerine iki şartla geçer:
İsmi ve haberi zaman kelimelerinden olmalıdır.
) الساعة.... , الوقت.....) gibi.
2- İkisinden birisi cümleden
(Elsabban,t.y:1/400-401).

düşmelidir

ve

çoğunlukla

ismi

düşürülür

Örnek : )ِرار
ٍ  )التَحينَفvakit kaçma vakti değildir.
Late isim cümlesinin başına getirilince onu olumsuz etti ve leysenin nefi anlamını ifade
etti ve cümleden düşen mubtedayı kendine ismi merfu ve haber ( َ ') حينyi haber mansub
yaptı. Örnek:
َيَمرْ ت ُعَ ُمَْبتغيهَِوخي ُم
ُ ندمَالبُغاة َُوالتَساعةَم ْند ِمََََََََََََوالب ْغ
Zalimler pişman oldu ama saat pişmanlık saati değil ve zülum yaylasında otlananın sonu
kötü. şair ) ')التyi isim cümlesinin başına getirip nefi etti ve (' )التnin ismini cümleden
düşürdü ve onu  'التye ismi merfu, haber mansub etti ve böylec 'التyi dilbilgisi kuralına
göre kullandı .
İn: إن:
İki harften oluşur ve isim cümlesinin başına getirilince, 'ليسnin yerini alır, mubtedayı
kendine ismi merfu, haberi haber mansub eder ve cümleyi nefi eder. Ancak bu dil
görevini iki şartla yerine getirir:
1-Haber isimden önce gelmemeli.
ّ ile kalkmamalı(İbn Akil,t.y:1/317). Örnek : ))إن َمحمد َبخيال
ْ
2- Nefii )(إال
Muhammad cimri
ْ isim cümlesinin başına getirildi, mübteda (َ )محمدkendine ismi merfu, haber(َ)بخيال
değil. )(إن
kendine haber mansub etti. örnek :
ْ َََََََََِولكن
ْ
َبأنَيُبغىَعليهَفيُخذال
إنَالمر ُءَميتاَبانقضاءِ َحياتِه
ِ
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İnsan hayatının bitmesi ile ölü sayılmaz ama zulme maruz olup kimse imdadına
ْ İn'i isim cümlesinin başına getirip olumsuz etti, mubteda
gelmezse ölü sayılır. Şair ))إن
) ')المر ُءyu kendine ismi merfu, habere ) )ميتاni haber mansub etti ve dil bilgisine göre
kullandı.
Eğer geçen iki şarttan birisi olmaz ise  إنleysenin nefi anlamının edâ etmez ve amelini
ّ
ْ ( "ماَهذاَبشراKURAN-I KERİM 12:31) Bu
alamaz (İbn Hişam,1972:33) . Örnek : "َهذاَإالَملكَكريم
َإن
ّ geldiği için İn'in nefiyi
beşer değil, bu sadece bir kerim melektir. Haber ) )ملكden önce ))إال
kalkmış ve ameli kalmamış .
Akla gelen soru: madem ki bu harfler  'ليسnin isim cümlesi başında yerini alıp anlamını
ifade eder neden araplar leyseyle yetinmeyip onları kullanılır?. Çünkü hem leysenin,
hemde kendilerinin nefini ifade edip inkar durumlarda kullanırlar.
Cinsi Nefi Eden Lâ : ال النافية للجنس:
Lâ elnafiye lilcins, yani cinsi nefi eden la, isim cümlesinin başına getirilip kesin nefi eder
ve mubtedayı kendisine ismi mensub, haberi merfu eder.
َّ
َّ isim cümlesinin başına getirilince
Arapça'da ) )الye )(إن
enin ameli verildi çünkü))إن
ّ nin aksi anlamını
mubtedayı nasb, haberi ref edip habere tevkid anlamı getirir. ) )الLâ )')إن
ّ enin isim cümlesindeki ameli verildi isim cümlesinde )')إن
ّ
ifade ettiğinden ))إن
enin
amelin almak için dört şartın bir arada olması gerekir .
1- Nefi kesin olup ihtimal olmamalı.
2- İsim ve haber nekire olmalı.
3- İsim hemen  الdan sonra gelmeli.
4- ' الdan önce harf cer gelmemeli (Sibeveyh,1966:2/274). Örnek : (َ َ(ال َشجرة َنابتة َفي
الصحراءÇölde kesinlikle hiç bir ağaç bitmemiş. İsmin cinsini nefi eden ( )الisim cümlesinin
başına getirilince isim (َ )شجرةve haber (َ )نابتةirtibatı kesin nefi edip mubteda (َ )شجرةyi
kendine ismi mensub, haber (َ )نابتةhaber merfu etti.
Geçen dört şartlarda birisi kayıp olursa ( )الnefi anlamı ifade edip ( ')إنenin
َّ
amelini olmaz
ve sırada cümlede tekrarlanması gerekir(Elserraç,1988:1/379). Örnek: (َالَأحمدَُفيَالمدرسةَوال
َ )خالدne Ahmet okulda nede Halit. 'الnin ismi (َُ )أحمدmarife olduğundan ( ')إنenin
َّ
amelini
alamadı ve tekrarlandı ama nefi anlamını eda etti. Örnek: (َ )الَفيَالبستانَرجلَوالَامرأةbahçede ne
ّ
erkek var nede kadın. َالnin ismi (  )رجلondan hemen sonra gelmediğinden ال, (َ')إنenin
amelini alamadı (Elsamuraii,2008:1/336).
( ')الnin haberi dört çeşittir:
1- İsim ( َ )مفتوح ( )الَكتابَمفتوحLe'nin haberi oda isim .
2- Fiil cümlesi (َُ )الَكتابَيقرؤهَالطالبLe'nin haberi fiil cümlesi (َُ)يقرؤهَالطالب.
3- İsim cümlesi (َ )الَشجرةَأوراقُهاَيابسةLe'nin haberi isim cümlesi (َ )أوراقُهاَياَبسة.
4- Şibhi cümle: ( )ال َقلم َفي َالحقيبةşibhi cümle ( )في َالحقيبةLE'nin haberi (Elgalaiini,1968:2/338339).
(')الnin haberi bellise çoğunlukla cümleden düşürülür ( )ال َسيّارة َفي َالشارعyolda hiç bir araba
yok, belli değil ise, özel durumu ifade ederse düşürülmez ) )ال َأحد َأسرعُ َمن َخالدhiç kimse
Halit'ten hızlı değil.

International Journal of Language Academy
Volume 6/5 December 2018 p. 319/327

324

Bekir MEHMETALİ

İsim Cümlesini Cevap Harfi İle Nefi Etmek:
ّ ). Eğer
Arapça'da soru isim cümlesi iki cevap harf ile olumsuz olur: birincisi ()ال, ikincisi(َكال
ّ
muhatep yumuşak dille soruyu nefi etmek isterse (')الyi, sert dille nefi halinde(َ')كالyi
kullanır.
Örnek: ( )هلَخالدَعندكم؟Halit sizde mi? Sorusunu olumsuz yapmak için cevap harfi ( )الyada
ّ
ّ kullanılır (İbn
(َ')كالyi
kullanılır, olumsuz yumuşak cevap için ()ال, sert olumsuz cevapta (َ)كال
Hişam,1972:319).
OLUMSUZ FİİL CÜMLESİ:
Fiil Cümlesini Oluşturan Unsurlar:
Arapça'da fiil üç'e bölünür: fiil madi (geçmiş zaman),fiil mudari (şimdiki zaman),fiil amır
(emir fiili ). Arapça'da fiil cümlesi iki temel unsurda oluşur: birisi fiil, ikincisi fail. Fiil
cümlenin başında gelir sonra fail gelir ve fiili yapana delalet eder (َُ )جاء َأحمدAhmet geldi
cümlesinde ( ) جاءfiil madi (َ )أحمدfail, ) )يكتبُ َخالدHalit yazıyor cümlesinde ( )يكتبfiil mudari, ()خالد
fail(Eigalaiini,1968:1/3).
Olumsuz Geçmiş Zaman Fiil Cümlesi:
Geçmişte olan olaya Arapça'da fiil madi denilir ve O fiil failden geçmiş zamanda edildiğini
ifade eder: (َِ )جلسَحسن َتحت َالشجرةHasan ağacın altına oturdu. ( )جلسfiili fail hasandan geçmiş
zamanda yapıldığını ifade eder ve bu cümleye müsbet (olumlu) cümle denilir
(elgalaiini,1968:1/3).
Geçmiş zaman fiil cümlesi üç edat ila olumsuz olur, bunun izahı şöyle:
إن: İn:
İki harften oluşur ve geçmiş fiilin hemen öncesine getirilince onu olumsuz yapar, yani
ْ
fail fiili geçmiş zamanda yapmadığını ifade eder (elgalaiini,1968:3/255).َ))إن َذهب َأحمدَُإلىَالجامع
ْ fiil madi ( )ذهبyi olumsuz edip fail Ahmed'in
Ahmet üniversiteye gitmedi cümlesinde ))إن
ّ gelirse
onu geçmiş zamanda yapmadığını ifade etti. إن
َْ İn'den sonra cümle siyakında (َ)إال
ّ "إنَأرد
ْ (KURAN-I KERİM 9:108)
İn'in nefyini kalkıp cümlenin anlamı müsbet olur "ْناَإالَال ُحسنى
ْ
Biz iyilikten başka bir şey istemedik, yani Biz iyilik istedik ayetinde (َ')إنden
sonra ( إال
َ ّ )'nin
nefyini iptal edip anlamı müsbet etti.
Ma: )(ما:
İki harften oluşur, fiil madinin önüne getirilince onu olumsuz yapar ve failin onu geçmiş
zamanda yapmadığını ifade eder ( َ ) ما َأكل َمحمد َشيئاMuhammed bir şey yemedi cümlesinde
()ماfiil madi( َ )أكلyi olumsuz etti.
Le: )( ال:
İki harften oluşur, geçmiş zaman fiilin önüne getirilip onu olumsuz yapar ve failin onu
geçmiş zamanda yapmadığını ifade eder.  الfiil madinin önüne getirilip tekrarlanmaz isa
ُ َ )الcümlesinde ( )الnefi ile bedduayı ifade etti
nefi ile dua yada beddua ifade eder (ََالمريض
شفِي
ُ
ُ ) fiilini önüne getirilip tekrarlanmadı (Eisamuraii,2008:4/164çünkü geçmiş zaman (َشفِي
165) .
Şayet geçmiş zaman fiilin önüne getirilip tekrarlanır isa sadece nefiyi ifade eder (َالَأكلَمحمد
َََ )والَشربMuhammed ne yedi nede içti cümlesinde ( )الcümleyi olumsuz etti ve sadece nefi
anlamını ifade etti çünkü tekrarlandı.

International Journal of Language Academy
Volume 6/5 December 2018 p. 319/327

Arapçada Olumsuz Cümle ve Kurân’dan Örnekleri 325
Olumsuz Şimdiki Zaman Fiil Cümlesi:
Şimdiki zamana Arapça'da fiil mudari denilir ve fiil failden şimdiki yada gelecek zamanda
olduğunu ifade eder (Elzemehşeri,2003:315).
Arapçada şimdiki zaman fiili yedi edat ila olumsuz edilir, izahları şöyle:
) )لمLem:
Fiil mudariyin önüne getirilince onu cezm edip zamanını geçmişe çevirir ve failin onu
geçmiş zamanda yapmadığnı ve şimdiki ve gelecek zamanda yapmayacağnı ifade eder
(Elserraç,1988,2/157). ( َ ( لمَيزرنيَخالدHalit beni ziyaret etmedi cümlesinde (  )لمfiil mudari
( ) يزرu cezm edip geçmiş zamanda olmadı ve şimdiki ve gelecek zamanda olmayacağını
ifade etti, bu nedenle ona Arapça'da harf cezm,nefi,kalp denilir.
) (ل ّماLemma:
Arapça'da ona harf nefi,cezm.kalp denilir çünkü fiili mudariyi cezm edip zamanını
geçmişe çevirip failin onu geçmiş ve şimdiki zamanda yapmadığnı ama gelecekte yapma
ihtimalinin olduğnu ifade eder (Elsabuni,t.y:21). (َ )ل ّماَأشربْ َلبناayran içmedim cümlesinde ()ل ّما
fiili mudari ( )أشربcezm edip geçmiş, şimdiki zamanda yapılmadığını, gelecek zamanda
yapma ihtimalinin oloduğunu ifade etti, yani geçmiş ve şimdiki zamanda ayran içmedim
ve gelecek zamanda içme ihtimali var.
İn )(إن,

) (ما: Me, ) (ليس: Leyse :

ْ
Bu üç edat fiili mudariyi şimdiki zamanda olumsuz edip irab durumunu değiştirmez َإن
ْ
َماَيذهبُ َخالد َإلىَالحديقةَليس َيذهبُ َخالد َإلىَالحديقة، يذهبُ )َخالد َإلىَالحديقةHalit parka gitmiyor cümlelerinde (َ،إن
 َليس، )ماedatları fiili mudari (َُ )يذهبnun önüne getirilip şimdiki zamanda nefi edip irab
durumunu etkilemedi(Elgalaiini,1968:3/255).
Le : )(ال:
Fiili mudarinin önüne getirilince onun irab durumunu etkilemeyip yakın gelecek
zamanda nefi eder(Elgalaiini,1968:3/265). ( )ال َيسب ُح َأحمدُ َفي َالنهرAhmet derede yüzmeyecek
cümlesinde ( )الfiili mudari (َ )يسب ُحuyu yakın gelecek zamanda nefi edip irab durumunu
etkilemeyip fail Ahmed yakın gelecek zamanda derede yüzmeyeceğini ifade etti.
) (لن: Len:
Arapça'da (')لنe harf nesb , nefi ,istikbal tevkid denilir çünkü fiili mudariyin önüne
getirilince onu nasb edip uzak gelecek zamanda kesin olmayacağını ifade eder
ْ ) Ahmet odanın kapısını
(Elserraç,1988:2/147).
)لن َيُغلق َأحمدُ َباب َالغرفة
kapatmayacak cümlesinde ( )لنfiili mudari ( )يغلقyı nasb edip uzak gelecek zamanda kesin
nefi etti ve cümlenin anlamı Ahmet uzak gelecek zamanda kesinlikle odanın kapısını
kapatmayacak .
Görüyoruzki bu edatlar Arapça'da iki yada üç harften oluşmalarına rağmen cümlede bir
anlamdan fazlar ifade edip konuşmada hem kelime hem zaman hem çaba ekonomisi
sağlıyor . Mesela ) )لمiki anlam ifade ediyor, fiili mudariyin gaçmiş zamanda olmadığını ve
şimdiki ve gelecek zamanda olmayacağını ifade eder. ( )لنüç anlam bir arada üç anlam
ifade eder ( nefi , gelecek , tevkid ).
Fiil Cümlesini Cevap Harfi İle Nefi Etmek:
Arapça'da müsbet soru fiil cümlesi cevap harfi ile nefi edilir. yumuşak dille nefi edilmek
ّ
için ( )الkullanılır,sert dille nefi etmek için )(كال
kullanılır. ( (هل َقرأ َأحمد ُ َالكتابَ ؟Ahmet kitabı
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okudu mu? müsbet soru fiil cümlesini yumuşak nefi etmek için ( )الsert nefi etmek için
ّ cevap verilir (Elgalaiini,1968:3/257).
(َ)كال
OLUMSUZ HABER , SIFAT , HAL (DURUM) İSMİ MECRUR:
Arapça'da haber, sıfat, hal, ismi mecruru nefi etmek için onlardan hemen önce nefi edatı
( )الgetirilir, ama bu nefiyi sağlamak için cümlede bir haber, sıfat, hal, ismi mecrurdan
fazla olmalı ve ( )الtekrarlanmalı (Elsamuraii,2008:3/230). (َ )محمد َالَسريع َوالَمجتهدMuhammed
ne hızlı ne çalışkan ( )الhaberleri nefi edip tekrarlandı, (َ )هذه َغرفة َال َواسعة َوال َجميلةbu oda ne
geniş nede güzel cümlesinde ( )الsıfatları nefi edip tekrarlandı (َ)أحبُّ َالطعام َال َساخناَ َوال َباردا
yemeği ne sıcak nede soğuk severim cümlesinde (بارداَ ( )ال, ) ساخناhalleri nefi edip tekrarlandı
) )جئت َإلى َالمدرسة َبال َقلم َوال َدفترokula kalemsiz deftersiz geldim cümlesinde ( )قلم َو َدفتر( )الismi
mecrurları nefi edip tekrarlandı.
5.KURANI KERİM, YİRMİ DOKUZUNCU CÜZÜDAN UYGULAMALI ÖRNEKLER:
ۡ
َ"تفاوت
ُ ٱلر ۡح ٰ َم ِن مِ ن
َّ ق
ِ ( " َّما ت ََر ٰى فِي َخلKURAN-I KERİM 67:3)
Rahman'ın yarattığında ayrılık görmezsin. Nefi edatı ( )ماfiili mudari ( )ترىden önce
getirildi ve onu şimdiki zamanda nefi etti, ama fiili her zamanda nefi etti, yani geçmiş,
gelecek zamanlarda nefi etti. Nefi ile beraber ( )ماdil ekonomisini sağladı çünkü üç zamanı
bir anda nefi etti.
"ون
ٖ ُ " َما ٓ أَنتَ بِن ِۡع َم ِة َربِّكَ بِ َم ۡجنKURAN-I KERİM (68:2)
Sen rabbinin nimet ile deli değilsin. Nefi edatı ( )ماisim cümlesi ( َ(أنتَبمجنونbaşına getirildi
ve ( )ليسnin yerine geçip onun anlamını ifade edip cümleyi olumsuz hale getirdi ve
mübteda ( )أنتyi kendine ismi merfu, haber ( )بمجنونinden önce harficer(  )بbe getirilip
tevkid anlamını kattı.
" َر لّ ِۡل ٰعَلَمِ ينٞ ( "وََ َما ه َُو إِ َّال ذ ِۡكKURAN-I KERİM 68:52).
O aleme sadece zikirdir. Nefi edatı (Me: )ماisim cümlesi ( )هوَذكرَللعالمينin başına getirilip ()ليس
ّ
nin yerini aldı, ama leysenin nefyini ve amelini almadı çünkü nefi iptal oldu çünkü (َ)إال
haber ( )ذكرdan önce geldi.
"٢٨ عنِّي َما ِلي َۜۡۡه
َ  َما ٓ أَ ۡغنَ ٰى٢٧ َاضيَة
ِ َ( " ٰيَلَ ۡيتَهَا كَانKURAN-I KERİM 69:27-28).
ِ َت ۡٱلق
Keşke bitirici son olsaydı, malım bana yaramadı. Nefi edatı ( )ماfiil cümlesi başına getirilip
geçmiş zaman ( ) أغنىfiilini nefi edip irab harekesini değiştiremedi
"( " َو َال ي َۡس ُ ُل حَمِ ي حم حَمِ يماKURAN-I KERİM 70:10).
Dost dosta sormaz. Nefi edatı ( )الfiili mudari ( )يسألyu yakın zamanda nefi edip irab
durmunu değiştiremedi. Ayeti kerime kıyamet gününden bahs ediyor ve O gün uzak
olmasına rağmen
( )الkullanıldı. Dilbilgisine göre ( )لنgelmeli, ama (  )الonun yerine
geçti çünkü O gün Allah'a göre yakındır ve kulda onu öyle görmeli taki itat edip isyan
etmesin ve O duruma düşmesin ve böylece uyarı daha etkili olur .
َ"ٱَّللِ أَنصَارا
َّ (" ِّم َّما َخطِ ٓي ٰـتِ ِهمۡ أ ُ ۡغ ِرقُوا فَأ ُ ۡدخِ لُوا نَارا فَلَمۡ ي َِجدُوا لَهُم ِّمن دُو ِنKURAN-I KERİM 71:25).
Günahları neden ile batırılıp ateşe girdirdiler ve Allah'tan başka kuratarıcı bulmadılar.
Nefi edatı ( )لمfiili mudari ( ) يجدواyu nefi edip zamanını maziye çevirip cezm etti. Ayeti
kerime kıyamet gününden bahs ediyor ve O gün gelecek olduğundan dilbilgisine göre ()لن
gelmeliydi, ama O günün geleceği kesin olduğundan (')لنin yerine ( ) لمgeçti ve bu kullanış
Arapça'da belağat açısından daha etkili çünkü kesin olacak olanı olmuş gibi anlatıyor ve
bu kullanış bu makamlarda daha etkili oluyor.
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" ("إِ ۡن ٰ َهذَآ إِ َّال قَ ۡو ُل ۡٱلبَش َِرKURAN-I KERİM 74:25).
Bu kuran sadece insan sözüdür. Nefi edatı إن
َْ ) (هذاَقو ُل َالبشرisim cümlesinin başına ketirilip
ّ haberَ
(')ليسnin yerini aldı ama (')ليسnin ne anlamını ifade etti nede amelini aldı çünkü (َ)إال
(َ )قو ُلdan önce gelip (')إنin nefyini iptat etti.
"صلَّى
َ صدَّق وال
َ  ("فالKURAN-I KERİM 75:31).
Ne inandı nede namaz kıldı. Bu ayeti kerimde nefi edatı ( )الfiil cümlesi başına getirilip
tekrarlandı, cümledeki fiiller madi olduğundan cümleye sadece nefi anlamını getirip iki
fiilin failden geçmiş zamanda olmadığını ifade etti.
"ُسنُ أَلَّن نَّ ۡج َم َ ِع َاا َمه
َ ٰ ٱلن
َ ( "أَي َۡحKURAN-I KERİM 75:3).
ُ س
ِۡ ب
İnsan kemiklerini toplamayacakmıyız sanıyor. Nefi edatı ( )لنfiili mudari ( )نجمعnin önüne
geçip onu uzak gelecek zamanda nefi edip irab durumunu refden nasba değiştirip onun
gelecekte insana göre kesin olmayacak gibi hale getirdi.
SONUÇ
Bu araştırmanın sonunda şu sonuçlar meydana çıktı:
1- Olumsuz cümle Arapçanın önemli bir kısmıdır.
2- Arapça'da nefi anlamını hem fiil hem harfle olur.
3- Bazen makam, anlam gerekçesi ile nefi edatı diğer nefi edatın yerine geçer.
4- Nefi edatı, aynı makamda bir anlamdan fazlasını ifade edip dilde kolaylık sağlar.
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