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ARAP DİLİNDE HARF-İ TA‘RİF
The Definite Article in Arabic Language

Sadık KOÇ * *
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Özet
ْ  َاgenel anlamda ma‘rifelik (belirlilik) alameti kabul edilmektedir.
İsimlerin başına gelen ل
ْ  َاma‘rifelik ifade etmek için olmayıp bunun dışında, kelimelerin başına ism-i mevsûl
Ancak her ل
anlamında ve eklendiği kelimeye mâna yönüyle herhangi bir etki yapmayan zâid takı olarak da
gelebilmektedir. Bunları tanıyıp, ayırmak ifadeleri doğru anlamamıza yardımcı olmaktadır.
ْ ’َاler de aynı anlamı ifade etmemektedir. Bir kısmı hem
Ayrıca ma‘rifelik için gelen bütün ل
mânayı hem de lafzı belirli hale getirirken, bir kısmı da sadece lafzı belirli hale getirip mânayı
müphem bırakmaktadır. Bu durum ise anlamı doğrudan etkilemektedir.
Anahtar: Dil, harf-i ta‘rîf, ma‘rifelik (belirlilik).
Abstract
ل
ْ  َاwhich comes in front of the nouns is accepted as a definite article. However every ل
ْ  َاis
not for defınition. It can be used aswell as a conjuction and it can be notr with adding to the words.
ْ  َاcan help us understanding the statements
To know and sidtinguish every kind of ل
correctly/truely..
ْ  َاwhich are used for definition don’t have as the some meaning.
Furthermore all of the ل
Some of them define both mean and writtenform (lafız) and some of them define only the written
form but not define the meaning. This and position effects the meaning directly.
Key: Language, definite article, definition.
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Değişik dillerde birer harf olarak kelimeye yazılan ünlüler, Arap dilinde bir harf
olarak kelimeye dahil olmayıp, harflere konan işaretlerle ifade edilmektedir. Bu sebeple
harekelerin harf şeklinde yazıldığı dillerde, ibare anlaşılması için okunur. Arapça’da ise
önce metnin anlaşılması gerekir ki, sonra düzgün olarak okunabilsin1. Düzgün olarak
okunabilmesi ise, kelimenin tanınması, onun hareke ve anlamını etkileyen amillerin
bilinmesiyle mümkün olmaktadır. Çünkü kelimenin öncesinde gelen âmil durumundaki
kelimeler, o kelimenin cümle içindeki anlamı üzerinde mutlak tesir icrâ etmektedir.
Örneğin; harf-i cerler, nasb-cezm edatları vb. irâbı, mânayı bazen de her ikisini
etkilemektedir. Bu sebeple kelimenin başına gelen âmillerin bilinmesi ifadenin doğru
okunup, mânanın doğru anlaşılmasını sağlayacaktır.
Arap dilinde, bir çok çeşidi olması sebebiyle genellikle karıştırılan ve eklendiği
kelimeye farklı anlamlar kattığı gibi, bazen de hiçbir anlam katmayan takılardan birisi de
ل
ْ ’َاdir. Her eklendiği kelimede ل
ْ  َاaynı anlamı taşımamaktadır. Bazen eklendiği nekre
kelimeyi ma‘rife yapmakta, bazen ism-i mevsûl anlamında olmakta, bazen de kelimelerin
ْ ’َاin eklendiği kelimede hangi maksatla kullanıldığının
başında zâid2 olarak gelmektedir. ل
bilinmemesi mânanın yanlış anlaşılmasına neden olacağından, geldiği yerlerde neyi ifade
ettiğinin bilinmesi de mânayı doğru anlama noktasında önemli bir işleve sahiptir.
ْ ’َاın, ﻞ
ْ  َهmânasına soru için gelmesi3 dikkate
Nahiv kitapları incelendiğinde, ل
alınmayıp, genel olarak dört kısımda değerlendirildiğini görmekteyiz. Bunlar ma‘rifelik,
ْ ’َاdir.
ism-i mevsûl, zâid ve ivaz/karşılık için kullanılan ل
A. ’ َا ْلIN MA‘RİFELİK İÇİN KULLANILMASI:
ل
ْ ’َاin ma‘rifelik için gelmesi konusuna geçmeden önce, nekre ve ma‘rife’nin izahı
uygun olacaktır.
Nekre:
Arap dilinde isimler belirli bir varlığa delâlet etmeleriyle ma‘rife (belirli),
etmemeleriyle de nekre (belirsiz) olarak isimlendirilirler4. Nekre isimler; cinse ait mevcut
(var olan) ve mukadder (var sayılan) bütün fertleri kapsayan ve tek bir varlığı

1

2
3
4

el-Câbirî, Muhammed ‘Âbid, Arap İslâm Kültürünün Akıl Yapısı (Çev: Köroğlu, B.- Hacak, H.- Demirli,
E.), İstanbul, 1999, s.41.
“Zâid” için, ileride anlatılan ل
ْ ’َاın Zâid Olarak Kullanılması başlığına bakınız.
İbn Hişâm, Muğni’l-lebîb ‘an kütübi’l-e‘ârîb, Beyrut, 1992, I,66.
İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ (nşr. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd), Dersaadet,
trs., s.93; Hasan, ‘Abbâs, en-Nahvu’l-vâfî, Mısır, 1966, I,186.
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göstermeyen isimlerdir. Bu nedenle nekre isimlerle cins ifade edilir5. Nekre isimlerin açık
belirtisi kelimenin sonundaki tenvindir6. Türkçe’de bunun karşılığı genelde, tekillerde
kelimenin başına “bir”, çoğullarda ise “bazı” ve “bir takım” kelimeleri getirilmekle
sağlanmaktadır. Ancak tekillerdeki “bir”i sayı olan “bir” ile karıştırmamak gerekir. Bu
“bir”, “her hangi biri” anlamındaki tenvinin karşılığı olan “bir”dir. Sayı olan “bir”i ifade
etmesi ise kelimenin müfret olmasından kaynaklanmaktadır.

ﺟ ٌﻞ
ُ  َرHerhangi bir adam, bir adam.
 ِرﺟَﺎ ٌلBazı adamlar, birtakım adamlar, bir grup adam gibi.
Nekre isimler tariflerinden de anlaşılacağı üzere, ifade ettiği şeylerin bizzat kendisi
olmayan ve muayyen bir ferde delâlet etmeyip, umum ifade eden isimlerdir. Bu isimler
söylendiğinde akılda bir mâna oluşur ancak, bu mânayı görünürde tek bir ferde hasretmek
mümkün değildir. ﺤﺪِﻳ َﻘ ِﺔ َوَﻟ ٌﺪ
َ “ ﻓِﻲ ا ْﻟBahçede bir çocuk var” cümlesindeki  َوَﻟ ٌﺪkelimesinin
mânası (her hangi bir çocuk) anlamıyla açıktır. Ancak bu mâna genel olup, belirli bir
çocuğu işaret etmemektedir. Bu ismin mânası altına giren çocuklardan herhangi birini
kapsamaktadır.
Nekreler İki Çeşittir:
ْ ’َاı kabul edenler ve etmeyenler olarak ikiye ayrılır:
Nekreler ل
ْ  َاgetirilmesi suretiyle
- َا ْلkabul edenler: Bu nekreler, başına belirlilik ifade eden ل
ma‘rife yapılır. ﻞ
ٌﺟ
ُ “ َرherhangi bir adam” kelimesinin, ﻞ
ُﺟ
ُ “ َاﻟ ﱠﺮo adam” şeklinde ma‘rife
yapılması gibi.
ْ  َاgetirilmeyip onun yerine
- َا ْلyerine  ُذوkabul edenler: Bu nekrelerin başına, asla ل
belirlilik için “ ”ﺻَﺎﺡِﺐmânasına nekre bir kelime olan  ُذوgetirilir ki, o da ل
ْ  َاkabul etmez7.
ل
ٍ ﺟﺎ َء ِﻧﻲ ُذو َﻣﺎ
َ “Mal sahibi bana geldi” örneğinde ma‘rifelik için ل
ْ  َاyerine ُذو
getirilmiştir. Bu örnekte ’ ُذوyu kaldırıp, yerine ل
ٍ  َﻣﺎkelimesinin başına ل
ْ  َاgetirdiğimizde
anlam bozulacaktır. Ancak  ُذوyerine ل
ْ  َاkabul eden  ﺻَﺎﺡِﺐkelimesi getirilebilir.
Haddizâtında  ُذوile yapılan belirlilik, ل
ْ  َاile yapılan belirliliğe göre daha kapalı bir
belirliliktir.
Ma‘rife:
Nekrenin zıddı olarak belirli bir şeye delâlet eden isimlere ma‘rife denir. Ma‘rife
5

6
7

İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.93; el-Hâşimî, Ahmed, el-Kavâ‘ıdü’l-esâsiyye li’l-lüğati’l-‘Arabiyye
(th. Muhammed Ahmed Kasım), Beyrut, 1998, s.83.
İbn Cinnî, Ebu`l-Feth ‘Osman, Sırru’s-sınâ‘ati’l-i‘rab (th. Hasan Hindâvî), Dımaşk, 1985/1405, I,337.
İbn ‘Akîl, Şerhu İbni ‘Akîl ‘alâ Elfiyyeti İbni Mâlik, Beyrut, 1410/1995, I,85-86; el-Hâşimî, elKavâ‘idü’l-esâsiyye , s.83.
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için vazolunan lafızlar; muayyen, müşahhas mânalar için konulmuş olup, bir şeyin bizzat
kendisine delâlet eden isimlerdir8.
Ma‘rifeler nahiv kitaplarında genel olarak 6 gruba ayrılmış ve başında nidâ harfi
bulunan nekre-i maksûde (kastedilen nekre), ma‘rife olarak zikredilmemiştir9. Ancak nidâ
harfinden sonraki nekre-i maksûdenin de ma‘rife olması gerekir10. Zira biri, kastedilerek
seslenilirse, o muayyen hale getirilmiş olur. Ma‘rife isimler, nidâyla kastedilen nekreyle
birlikte 7 çeşittir.
Bütün ma‘rifeler, belirlilik bakımından birbirleriyle aynı seviyede olmayıp, kendi
aralarında belirliliklerine göre şöyle sıralanırlar11:
ْ  َاile ma‘rife olanlar, nidâyla
Zamirler, alemler, ism-i işaretler, ism-i mevsûller, ل
kastedilen nekre ve bunların birisine muzâf olanlardır.
1. Zamirler: İsmin yerini tutan, mütekellim, muhâtab ve gâibe delâlet eden
َ َأ ْﻧ,  ُه َﻮ, ﻦ
ُﺤ
ْ  َﻧgibi12.
isimlerdir. َأﻧَﺎ, ﺖ
2. Alemler: Bir şeyin bizzat kendisi için konulan ve onun haricindeki şeyler için
َ gibi bir şahsa, ﺳﺎ َﻣ ُﺔ
َ ( ُأaslan cinsi için kullanılır) gibi
kullanılmayan isimlerdir. Alemler ز ْﻳ ٌﺪ
bir cinse, ﻦ
َ ﻦ ا ْﻟ َﻌﺎ ِﺑ ِﺪﻳ
ُ  َز ْﻳgibi bir lakâba, ﻋ ْﻤ ٍﺮو
َ  َأ ُﺑﻮgibi bir künyeye delâlet edebilir13.
3. İsm-i İşaretler: Hissî ve mânevî bir işaretle belirli bir şeye delâlet eden  َهﺬَا,  َه ِﺬ ِﻩ,
ن
ِ  َهﺬَا, ﻻ ِء
َ  َه ُﺆ, ﻚ
َ  َذِﻟ, ﻚ
َ  ِﺗ ْﻠvb. isimlerdir14. Belli bir kelime mahiyetinde görülmekle beraber ismi işaret olarak kullanılan bu isimler mânaca kapalıdırlar. Fakat muşârun ileyhle beraber
kullanılırsa mâna açıklığa kavuşur15.
ب
َ “ ﻃَﺎِﻟ ْﻊ َهﺬَا ا ْﻟﻜِﺘﺎBu kitabı incele” cümlesinde,  ﻃَﺎِﻟ ْﻊ َهﺬَاdendiğinde,  َهﺬَاher ne kadar
ma‘rife de olsa muşârun ileyhi olmadığı için nispeten kapalıdır, ama muşârun ileyhi olan
ب
َ  ا ْﻟﻜِﺘﺎde getirildiğinde bu kapalılık ortadan kalkmaktadır.
4. İsm-i Mevsûller: Kendinden sonra gelen ve sıla diye isimlendirilen cümle ile

8

9
10

11
12

13
14
15

ed-Dahdâh, Antoine, Mu‘cemu kavâ‘idi’l-‘Arabiyyeti’l-‘âlemiyye, Beyrut, 1997, s.54; el-Galâyînî,
Mustafa, Câmi‘u’d-durûsi’l-‘Arabiyye, Beyrut, 1412/1992, I,147; Ali Cârim – Mustafa Emin, enNahvu’l-vâdıh, Mısır, 1964, I,108.
Geniş bilgi için bakınız: İbn Akil, I,86; İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.94.
Nureddîn Abdurrahmân el-Câmî, Molla Câmî (Şerhu Kâfiyet-i İbn Hâcib), (th. Üsâme Taha er-Rifâî),
İstanbul, II,151; el-Galâyînî, I,147; Tâcuddîn ‘Ammu ‘Ali, en-Nûru’l-mudî’, Dımaşk, 1971, s.25.
el-Câmî, II,149.
Zamirler hakkında geniş bilgi için bakınız: İbn ‘Akîl, I,87,88; Hasan, ‘Abbâs, I,196 vd.; el-Galâyînî, I,115
vd.; İbrahim, Abdulalîm, en-Nahvu’l-vazîfî, Kahire, 1389/1969, s.196 vd.
el-Câmî, II,150; İbn Hişâm, Şerhu İbni ‘Akîl, I,114; İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.96-97.
El-Hâşimî, el-Kavâ‘idü’l-esâsiyye , s.95.
Uralgiray,Yusuf, İlk ve İleri Dilbilgisi, Riyad,1406/1986, I,404; el-Câmî, II,150.
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açıklanan ma‘rife isimdir. َاﱠﻟ ِﺬي, َاﱠﻟ ِﺘﻲ, ﻦ
َ َاﱠﻟ ِﺬﻳ, ﻼ ِﺋﻲ
 َاﻟ ﱠgibi .
5. İzâfetle Ma‘rife: Mânevî bir izâfetle kendisinden sonraki ma‘rife bir isme
ْ  َﻗَﻠ ُﻢ َﻣgibi. Bu örnekte “kalem” her hangi bir
bağlanan nekre isim ma‘rife olmaktadır17. ﺤ ُﻤﻮ ٍد
kalem iken “Mahmut”a izâfe edilince “Mahmut’un kalemi” olmakla ma‘rifelik (belirlilik)
kazanmıştır.
6. Nidâyla Kastedilen Nekre: Daha önce zikrettiğimiz gibi ‘nidâyla kastedilen
nekre’ bazı nahivciler tarafından ma‘rife olarak kabul edilmemesine rağmen İbni Hâcib
gibi dilciler18, nekre-i maksûdeleri ma‘rife kabul etmişlerdir. Çünkü kişi karşısındakine
ُﺟ
ُ  َﻳﺎ َرgibi. Bunlar kendileriyle muayyen bir şeyin kastedildiği isimlerdir, onun
seslenir. ﻞ
için bu tür isimlere nekre-i maksûde (kastedilen nekre) denilir.
7.  َا ْلile Ma‘rifelik: Arap dilinde harf-i ta‘rîf diye bilinen ve kelime türlerinden
yalnızca isimlerin başında yer alıp, imlası bitişik olarak yazılan bu takı, tenvinin tam
ْ َا19’in, Türkçe’de tam karşılığı olmayıp cümle
zıddıdır. Tenvinden bedel olarak getirilen ل
içinde eksiz olarak, -i ekiyle ve “o”, “bu”, “şu” gibi işaret sıfatlarıyla karşılanır. “adam
geldi”, “adamı bul”, “o adam” gibi.
Türkçe’de “bir” kelimesinin mukabili olan tenvin, cins isimleri belirsiz yapmak
için son harflerine geldiği halde, ل
ْ  َاtakısı bu isimleri ma‘rife yapmak için başlarında yer
20
alır . Bir isim hem belirli hem belirsiz olamayacağı için ikisi bir kelimede birleşemez21.
ٌ  َا ْﻟ ِﻜ َﺘﺎşeklinde söylenemez.
Örneğin ب
ل
ْ  َاtakısının aslî görevi eklendiği nekre isimleri ma‘rife haline getirmesidir22. Ancak
başında ل
ْ  َاbulunan her isim, karşımızdaki muhâtabın bildiği ve alıştığı bir isim olmadıkça
ma‘rife olmaz23. Çünkü ل
ْ  َاtakısının aslî görevi her ne kadar isimlere ma‘rifelik
kazandırmak ise de, eklendiği bazı kelimelerde zâid, ismi mevsûl ve ivaz olarak da
kullanılmaktadır.
16

17

18
19

20
21
22
23

Geniş bilgi için bakınız: İbn ‘Akîl, I,134 vd.; Hasan, ‘Abbâs, I,306 vd.; Akdağ, Hasan, Arap Dilinde
Edatlar, Konya, 1981, s.26,27; Çörtü, M. Meral, Arapça’da Cümle Kuruluşu Ve Tercüme Teknikleri,
İstanbul, 1997, s.76;
el-Hâşimî, el-Kavâ‘idü’l-esâsiyye, s.110-111; Çakır, Mehmet, Arapça’da İsim Tamlaması, İzmir, 1992,
s.5 vd.;Talu, Mehmet, Nahiv İlmi, s.46.
el-Câmî, II,151, Hasan, ‘Abbâs, I,191; el-Galâyînî , III,148; Tâcuddîn , s.32.
Sîbeveyh, Ebû Bişr Amr b. ‘Osman b. Kanber, Kitâbu Sîbeveyh, (th. Abdusselam Muhammed Harun),
Beyrut, 1983/1403, I,200.
İbn Cinnî, I,337.
İbn ‘Akîl, I,167; İbn Hişam, Muğni’l-lebîb I,61; Hasan, ‘Abbâs, I,381; Akdağ, s.19.
Sîbeveyh, IV,226; el-Hâşimî, el-Kavâ‘idü’l-esâsiyye , s.109.
Maksudoğlu, Mehmet, Arapça Dilbilgisi, İstanbul, 1992, s.195.
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Nahivciler arasında ل
ْ  َاtakısını oluşturan harflerden hangisinin ma‘rifelik ifade
ْ  َاtakısındaki hemzeyi, hemze-i
ettiği konusunda farklı görüşler vardır. Halil b. Ahmed ل
kat’ kabul ederek  اve ’ لın ikisinin birlikte harf-i ta‘rîf olduğunu savunmakta, Sîbeveyh
ise hemzenin, hemze-i vasl olduğunu ve bu sebeple sadece ’ لın harf-i ta‘rîf olduğunu
ْ ’َاdaki ’لın, harf-i ta‘rîf olan hemze ile istifham
iddia etmektedir24. Müberred ise ل
hemzesinin birbirinden ayrılması için ona eklendiğini söyleyerek, sadece meftûh hemzeyi
(  ) َاharf-i ta‘rîf olarak kabul etmektedir25. Ancak bu konudaki genel kanaat ikisinin
birden harf-i ta‘rîf olduğu ve hemzenin de hemze-i kat’ olduğudur26. İbn Mâlik ise, bu
konuda şu beyti söyleyerek adeta bu iki görüşü telif etmiştir27:

"ﻂ
ْ  "اﻟ ﱠﻨ َﻤ:ﻞ ِﻓﻴ ِﻪ
ْ ﺖ ُﻗ
َ ﻋ ﱠﺮ ْﻓ
َ ﻂ
ٌ َﻓ َﻨ َﻤ

ﻂ
ْ ﻼ ُم َﻓ َﻘ
ﻒ ِﺑ َﺘ َﻤﺎ ِﻣ َﻬﺎ َأ ِو اﻟ ﱠ
ٍ ف َﺗ ْﻌ ِﺮﻳ
ُ ﺡ ْﺮ
َ ل
ْ َأ

“ل
ْ  ”َاın ikisi veya tek başına  لharf-i ta‘rîftir,  َﻧ َﻤﻂkelimesini ma‘rife yaptığında “” َاﻟﱠﻨ َﻤﻂde.

ل
ْ  َاİLE MA‘RİFELİĞİN KISIMLARI:
Ma‘rifelik için isimlerin başına gelen ل
ْ َا, bazı nahiv kaynaklarında; ahdiyye,

istiğrâkiyye ve cinsiyye olmak üzere 3’e ayrılmıştır28. Ancak ayrı bir bölüm olarak ele
alınan ل
ْ ’َاı istiğrâkiyye, aslında cins ifade etmesi sebebiyle ل
ْ ’َاı cinsiyyenin bir bölümü
olarak değerlendirilmelidir. Biz de bu çalışmamızda nahiv kaynaklarının çoğunda29
ْ ’َاı istiğrâkiyyeyi, ل
ْ ’َاı cinsiyye içinde değerlendirerek ma‘rifelik için
olduğu gibi ل
ْ ’َاı, ahdiyye ve cinsiyye olarak iki kısımda ele alacağız.
isimlerin başına gelen ل
a. ’َا ْلı Ahdiyye (Belirlilik İçin Gelen )َا ْل30:
Nekre bir kelimenin başına gelerek, daha önce mânası kapalı ve umum durumda
olan nekrenin medlûlünü belirli bir ferde hasr edip, kısıtlayarak ona belirlilik sağlar. Bu
çeşit ل
ْ َا, eklendiği kelimeyi muhatap tarafından bilinen, belirli bir ferd haline
getirmektedir. ل
ْ  َاile kullanılan kelimenin belirli olmasındaki sebep ise, konuşma anından
önceki zamanda kelimeye dahil olan belirli bir bilgi (ahd)dir. Bu bilginin ortadan
kalkmasıyla kelimenin belirliliği de ortadan kalkar.
Ancak örneğin alemler, zamirler vb. diğer ma‘rifelerde, belirlilik bir bilgiye (ahd)e
dayanmayıp aslından kaynaklanan bir belirliliktir.
24
25
26
27
28

29
30

Sîbeveyh, III, 324 vd.; İbn Cinnî, I,333 vd. İbn ‘Akîl, I,167; İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.112.
el-Câmî, I,26.
El-Galâyînî, I,147.
İbn ‘Akîl, I,167.
İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.112; el-Kazvînî, Hatîb, Telhîsu’l-Miftâh, (nşr: Yanık, Nevzat H.,
Kılıçlı, Mustafa, Çögenli, S.), İstanbul, trs, s.34,35.
İbn ‘Akîl, I,168; İbn Hişâm, Muğni’l-lebîb, I,61; Hasan, ‘Abbâs, I,385 vd.; el-Galâyînî, I,148.
Hasan, ‘Abbâs, I,385; Uralgiray, I,569.
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ل
ْ ’َاı ahdiyyede belirlilik, kelimenin aslından olmayıp ya zikrî/söylemekten, ya
zihnî/bilgiden, ya da huzûrî/aynı ortamda olmaktan kaynaklanan bir belirliliktir.
Bazı kaynaklarda ahd-i zikrî ile ahd-i huzûrî, ahd-i hâricînin31 iki alt başlığı olarak
verilmiş32 ise de, metotlu ve zihne daha yaklaştırıcı olarak bulduğumuz ve kaynakların bir
çoğunda33 geçtiği şekliyle ل
ْ ’َاı ahdiyyenin zikrî, zihnî ve huzûrî şeklindeki taksimatını
tercih ettik.
a1. Ahd-i Zikrî: Bu durum nekre bir kelimenin aynı cümlede nekre olarak
ْ ’َاı ahdiyye getirilir. Burada ل
ْ ’َاı ahdiyyenin
tekrarlanmasıyla olur. İkincisinin başına ل
görevi iki nekreyi mâna yönüyle birbirine bağlamak ve eklendiği kelimenin anlamını tek
bir ferde hasrederek birinci kelimeyle mânasının ve medlûlünün aynı olduğunu
göstermektir. Yapılan sınırlama ve hasretme ikinci kelimeyi ma‘rife yapmaktadır ki, bu
ma‘rifelik ise zikrî bir ma‘rifelik olup ahd-i zikrî diye isimlendirilir34.
ﻒ
َ ﻀ ْﻴ
ﺖ اﻟ ﱠ
ُ ﻒ َﻓَﺄ ْآ َﺮ ْﻣ
ٌ ﺿ ْﻴ
َ ﺟﺎ َء ِﻧﻲ
َ ‘Bana bir misafir geldi, ben de o misafire ikram ettim’
َ kelimesi nekre gelirken, ikincisi aynı cümlede
örneğinde görüldüğü gibi birinci ﺿ ْﻴﻒ
ma‘rife olarak gelmiştir. Ma‘rife olarak kullanılan kelimenin başındaki ل
ْ ’َاı ahdiyye bu iki
kelimeyi birbirine bağlamaktadır. Burada ma‘rife olan kelime zamir, nekre olan ise
َ ﻒ َﻓَﺄ ْآ
ٌ ﺿ ْﻴ
َ ﺟﺎ َء ِﻧﻲ
َ ‘Bana bir misafir geldi,
zamirin mercii konumundadır. Cümle sanki ﺮ ْﻣ ُﺘ ُﻪ
ben de ona ikram ettim’ şeklinde söylenmektedir.
Lafızları benzer olan iki kelime aynı cümle içerisinde nekre olarak kullanılacak
olursa o durumunda bir anlam karışıklığı ortaya çıkacaktır.
ﻋ َﻨﺎ
َ ﻄ ٌﺮ ُز ُرو
َ ﺶ َﻣ
َ ﻄ ٌﺮ َﻓَﺄ ْﻧ َﻌ
َ ل َﻣ
َ ‘ َﻧ َﺰBir yağmur yağdı, bir yağmur ekinlerimize canlılık
kazandırdı’ örneğinde birinci ﻄﺮ
َ  َﻣkelimesiyle ikincisinin aynı olup olmadığı
ْ ’َاı ahdiyye bu belirsizliği ortadan kaldırmaktadır.
karıştırılmaktadır. İşte ل
Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. (ﺖ آِﺘﺎﺑ ًﺎ )ﺁﺧَﺮ
َ ﺷ َﺘ َﺮ ْﻳ
ْ ﺖا
َ ﺖ آِﺘﺎﺑًﺎ وَأ ْﻧ
ُ ﺷ َﺘ َﺮ ْﻳ
ْ “ ِاBen bir
kitap aldım, sen de bir kitap aldın” örneğindeki  آِﺘﺎﺑ ًﺎlafızları aynı cümle içerisinde nekre
olarak kullanılmalarına rağmen farklı kitaplar olduğu anlaşılmaktadır.
Ahd-i zikrîdeki belirlilik, lafzın sarâhaten veya kinâye yoluyla zikredilmesiyle
olmaktadır35.
a1.1. ’َا ْلı Ahd-i Sarîhî: Burada aynı lafız iki defa zikredilmektedir. İlk kullanımda
31

32
33
34
35

Ahd-i zikri ve ahd-i huzurideki belirlilik zihinde olmayıp, zihnin dışındaki bir belirlilik olması sebebiyle
ahd-i harici olarak isimlendirilmiştir.
el-Hâşîmî, Ahmed, Cevâhiru’l-belâga fi’l-me‘ânî ve’l- beyân ve’l-bedi‘, İstanbul, 1984, s.134.
İbn Hişâm, Muğni’l-lebîb, I,61; Hasan, ‘Abbâs, I,384 vd.; el-Galâyînî, I,148.
Hasan, ‘Abbâs, I,383,384.
Teftazânî, Saduddin, Muhtasaru’l-me‘ânî, İstanbul, 1301, s.35.
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nekre olan kelime ikinci kullanımda ma‘rife olarak gelmiştir. Çünkü muhatap ikinci defa
zikredilen kelimenin birincisi olduğunu kavramıştır. Bu durum şu ayette açıkça
görülmektedir.
﴾ﻼ
ً ﺧﺬًا َو ِﺑﻴ
ْ ﺧ ْﺬ َﻧﺎ ُﻩ َأ
َ ل َﻓَﺄ
َ ﺳﻮ
ُ ن اﻟ ﱠﺮ
ُ ﻋ ْﻮ
َ ﺼﻰ ِﻓ ْﺮ
َ ﻻ َﻓ َﻌ
ً ﺳﻮ
ُ ن َر
َ ﻋ ْﻮ
َ ﺳ ْﻠ َﻨﺎ ِإَﻟﻰ ِﻓ ْﺮ
َ  ﴿ َآ َﻤﺎ َأ ْرNitekim vaktiyle
Firavuna bir elçi gönderdik Firavun o Elçi’ye isyan etti de biz de onu şiddetle cezaya
çarptırdık36.
ً ﺳﻮ
ُ  َرkelimesi ilk defa kullanıldığında nekre, ikincide ise birincisi ve
Ayette geçen ﻻ
ikincisiyle kastedilen mânanın aynı şeyler olduğunu göstermek üzere ma‘rife olarak
kullanılmıştır. Bu ma‘rifelik zikredişten kaynaklanan bir ma‘rifeliktir.
a1.2. ’َا ْلı Ahd-i Kinâî: ل
ْ  َاbitişen kelimenin lafzı daha önce zikredilmeyip ona
ْ َا, lâm-i ahdi kinâî olur.
telmihte bulunan (işaret eden) isimler zikredilirse bu durumda ل
﴾ﻷ ْﻧ َﺜﻰ
ُ ﺲ اﻟ ﱠﺬ َآ ُﺮ َآﺎ
َ  َوَﻟ ْﻴ... ﺤ ﱠﺮرًا
َ ﻄ ِﻨﻲ ُﻣ
ْ ﻚ َﻣﺎ ِﻓﻲ َﺑ
َ ت َﻟ
ُ ن َر ﱢﺑﻲ ِإ ﱢﻧﻲ َﻧ َﺬ ْر
َ ﻋ ْﻤ َﺮا
ِ ت
ُ ﺖ ا ْﻣ َﺮَأ
ِ  ﴿ ِإ ْذ َﻗﺎَﻟBir
zaman İmrân’ın hanımı şöyle demişti: Ya Rabbi! Karnımda taşıdığım çocuğumu sana
adadım, her türlü bağdan azade olarak senin yoluna hizmet edecektir... Erkek evlat kız
gibi değildir37.
ﺤﱠ
َ  ُﻣile, kinaye yoluyla ( َاﻟ ﱠﺬ َآﺮerkek evlat) kastedilmektedir. Bu sebeple
Bu ayette ﺮرًا
 َاﻟ ﱠﺬ َآﺮkelimesi, kendisine işaret eden ﺤ ﱠﺮرًا
َ ’ ُﻣdan sonra geldiği için ikinci kez zikrediliyor
gibi ل
ْ ’َاlı gelmiştir.
a2. Ahd-i Zihnî: Buna ahd-i ilmî de denilmektedir. Çünkü burada kelimenin belirli
olmasındaki sebep, konuşma anından önceki zamanda sahip olunan bilgiden
kaynaklanmaktadır. Ancak konuşma anından önce söz sahibi ve muhâtabın sahip olduğu
bu belirli bilgi, söz esnasında zikredilmiş bir lafız olarak karşımıza çıkmayıp ل
ْ ’َاı ahdiye
ْ  َاise, o bilgiye işaret eden onun bir unvanı gibidir38.
ile remzedilir. Kelimenin başındaki ل
Örneğin bir öğrenci arkadaşına ر ا ْﻟ ُﻜﱢﻠ ﱠﻴ ِﺔ؟
ُ ﺧ َﺒﺎ
ْ  َﻣﺎ َأFakülteden ne haber? dediğinde, bu
cümlede َا ْﻟ ُﻜﱢﻠ ﱠﻴﺔ, sözü söyleyenin ve muhâtabın daha önceden bildikleri bir ‘fakülte’ olduğu
ْ ’َاı zihnî kullanılmıştır.
için nekre getirilmeyip onun yerine işaretle ل
﴾ﺠ َﺮ ِة
َﺸ
ﺖ اﻟ ﱠ
َ ﺤ
ْ ﻚ َﺗ
َ ﻦ ِإ ْذ ُﻳ َﺒﺎ ِﻳ ُﻌﻮ َﻧ
َ ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨﻴ
ِﻋ
َ ﷲ
ُ ﻲا
َﺿ
ِ  ﴿ َﻟ َﻘ ْﺪ َرGerçekten Allah, (Hudeybiye’de) o
ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu39.
Bu ayette ﺮة
َﺠ
َﺸ
 َاﻟ ﱠkelimesinin başındaki ل
ْ  َاde, lâm-ı ahd-i zihnî olup, onun
36

37
38
39

Müzzemmil 73/15-16; Makalede geçen ayetlerin tercümeleri şu meallerden alınmıştır: Çantay, Hasan
Basri, Kur’ân-ı Kerîm ve Meâl-i Kerîm, İstanbul, 1984; İslâm Ansiklopedisi, Kur’ân-ı Kerîm ve Açılamalı
Meâli, Ankara, 1993; Yıldırım, Suat, Kurân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, İstanbul, 1998 .
Âl-i imrân 3/35-36.
Hasan, ‘Abbâs, I,384; el-Galâyînî, I,148.
Fetih 48/18.
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mütekellim ve muhâtabın zihninde bilindiğine işaret etmektedir.
Ahd-i zihnîdeki belirlilik, muhatap ile sözü söyleyen arasındaki bir belirliliktir.
ْ َا, eklendiği kelimeye ait bilgiye
Bunların dışındakiler için ise belirsizlik vardır. Çünkü ل
sahip olanların zihnini kastedilen mânaya yöneltir. Zihninde bu bilgi bulunmayanlara
ْ  َاile başlayan kelime lafız olarak ma‘rife olsa bile mâna olarak nekredir. Çünkü
göre ise, ل
onlar için bir belirlilik ortaya konulmamıştır.
a3. Ahd-i Huzûrî: Bu çeşit ma‘rifelikte, ma‘rifeliğe sebep olan şey konuşma
esnasında ortaya çıkar. Başına geldiği kelimeye “bu, şu” işaret sıfatını kazandırır40. ﴿ﻓَﺎ ْﻟ َﻴ ْﻮ َم
﴾ﻚ ِﺑ َﺒ َﺪﻧِﻚ
َ  ُﻧ َﻨﺠﱢﻴBıgün senin bedenini kurtaracağız41.
İbn ‘Usfûr bir ismin lâm-ı ahd-i huzûrî ile ma‘rife olabilmesi için şu şartları
taşıması gerektiğini belirtmiştir42:
-İsm-i işaretten sonra gelmesi gerekir.
ﻞ
ُﺟ
ُ ﺟﺎ َء ِﻧﻲ َه َﺬا اﻟ ﱠﺮ
َ Bu adam bana geldi,
-Nidâdan sonra gelmesi gerekir.
ﻚ
َ ﺴﺎ َﻧ
َ ﻆ ِﻟ
ْ ﺡ َﻔ
ْ ﻞا
ُﺟ
ُ  َﻳﺎ أ ﱡﻳ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺮEy adam! Dilini koru,
-Müfâcee (sürpriz) bildiren ’ ِإ َذاden sonra gelmesi gerekir.
ﺳﺪ
َﻷ
َ ﺖ َﻓِﺈ َذا ا
ُ ﺟ
ْ ﺧ َﺮ
َ Çıktım, bir ne göreyim; aslan,
-Şimdiki zamanı bildiren bir zarftan sonra gelmesi gerekir.
ن
َ  ﺟَﺎ َء اﻵŞimdi geldi.
Görüldüğü gibi lâm-ı ahd-i huzûrî ile ma‘rife olan isimler muhatabın gözü önünde
olan isimlerdir.
b. ’َا ْلı Cinsiyye (Cins İçin Gelen )َا ْل:
Bu çeşit lâm-ı târif, ahd ifade etmeyip cins ifade eder. Burada başına ل
ْ  َاgelmiş olan
isim mâna yönüyle nekreliğini devam ettirirken lafız yönüyle ma‘rife olmaktadır43.
ﻀﻲ ٌء ِﺑ َﺬا ِﺗ ِﻪ
ِ ﺠ ُﻢ ُﻣ
ْ “ َاﻟ ﱠﻨYıldız bizzat kendisi ışık saçar” cümlesinde ﺠﻢ
ْ  َاﻟ ﱠﻨkelimesi ل
ْ ’َاı
cinsiyye ile lafzen ma‘rife olmuş ise de mâna yönüyle nekre konumundadır. Çünkü o bir
cins isimdir. Varlığını bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün yıldızları kapsayan müşterek
bir isim olduğundan medlûlünü tek bir yıldıza hasretmek mümkün olmamaktadır. Bu
ْ َا, bütün efradını idrak edemediğimiz cinsin
sebeple cins ismin başına eklediğimiz ل
40
41
42

43

Hasan, ‘Abbâs, I,384; Bakırcı, S.- Çögenli S., Erzurum, 2000, Arapça Edatlar Sözlüğü, s.14.
Yunus 10/92.
İbn Hişâm, Muğni’l-lebîb, I,61; el-Hâdimî, Ebu Said Muhammed, Risâletü’l-besmele, Matbaa-i ‘Âmire,
1261, s.7.
el-Galâyînî, I,148,149.

199

F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi 2002 12 (2)

fertlerinden birinin zihnimizde belirmesine yardımcı olur.
Cins isimlerin başına gelen ل
ْ ل ;َا
ْ ’َاı istiğrâkiye, cinsin sıfatlarından birinin mecâz ve
mübâlağa yoluyla kapsamını ifade etmek için gelen ل
ْ  َاve cinsin hakîkatini beyan için
gelen ل
ْ  َاolmak üzere üç şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Bununla beraber bazı nahiv kaynakları, cinsin sıfatlarından birinin mecâz ve
ْ ’َاı, ل
ْ ’َاı istiğrâkiye’nin bir bölümü
mübâlağa yoluyla kapsamını ifade etmek için gelen ل
44
olarak göstermişlerdir . Ancak bu çeşit ل
ْ ’َاı cinsiyyeyi, ل
ْ ’َاı istiğrâkiye olarak kabul
ْ ’َاı istiğrâkiye başına geldiği
etmeyi zorlaştıran bir takım sebepler bulunmaktadır. Çünkü ل
cinsin hakîkî olan bütün fertlerini mecâzsız ve mübâlağasız olarak kapsamaktadır. Diğeri
ise ismin bütün fertlerini kapsamayıp, mecâz ve mübâlağa kabilinden yaygın olan
sıfatlarından birine şâmil olur. Bu sebeple biz cinsin sıfatlarından birinin mecâz ve
ْ ’َاı, müstakil bir bölüm olarak
mübâlağa yoluyla kapsamını ifade etmek için gelen ل
değerlendireceğiz.
b.1. ’َا ْلı İstiğrâkiye: Cinslerden birinin başına gelerek, cinsin hakîkî olan bütün
ْ ’َاdır45. ل
ْ ’َاı istiğrâkiyyenin bir başka
fertlerini mecâzsız ve mübâlağasız olarak kapsayan ل
ayırıcı özelliği ise, ل
ْ  َاyerine ﻞ
ّ  ُآkelimesi getirildiğinde mânanın bozulmamasıdır46.
﴾ﺴ ٍﺮ
ْﺧ
ُ ن َﻟ ِﻔﻲ
َ ﺴﺎ
َ ن اﻹ ْﻧ
“ ﴿ ِإ ﱠMuhakkak insan hüsrandadır”47 ayetindeki اﻹﻧﺴﺎن
kelimesinin başındaki ل
ْ َا, ل
ْ ’َاı istiğrâkiyedir. Hakîkî mânada bütün insan cinsini
kapsamaktadır. Ayrıca ل
ْ  َاyerine ﻞ
ّ  ُآgetirmek de mümkündür. Bu durumda ayet ن
ٍ ﺴﺎ
َ ﻞ ِإ ْﻧ
ن ُآ ﱠ
ِإ ﱠ
ﺴ ٍﺮ
ْﺧ
ُ  َﻟ ِﻔﻲmânasına gelmektedir. Cinsin başına istiğrâk için gelen ل
ْ  َاiki çeşittir. Birincisi ل
ْ َا
48
’ı istiğrâk-i hakîkî, diğeri ise ل
ْ ’َاı istiğrâk-i örfîdir :
ْ ’َاın başında bulunduğu isim, cinsin bütün fertlerini
b.1.1. ’َا ْلı İstiğrâk-i Hakîkî: ل
ْ ’َاı istiğrâk-i hakîkî denilir.
hakîkî mânada içine alıyorsa ona ل
﴾ﺿ ِﻌﻴﻔًﺎ
َ ن
ُ ﺴﺎ
َ ﻹ ْﻧ
ِﻖا
َ ﺧِﻠ
ُ ﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َو
َ ﻒ
َ ﺨ ﱢﻔ
َ ن ُﻳ
ْ ﷲ َأ
ُ  ﴿ ُﻳ ِﺮﻳ ُﺪ اAllah sizin yükünüzü hafifletmek ister,
49
çünkü insan zayıf yaratılmıştır .
Ayetindeki ﺴﺎن
َ ﻹ ْﻧ
ِ  َاkelimesinin başındaki ل
ْ َا, ل
ْ ’َاı istiğrâk-i hakîkîdir. Çünkü bu
kelime hakîkî mânada cinsin bütün efradını kapsamaktadır.
ْ ’َاın eklenmiş olduğu isim, sadece belli grup veya
b.1.2. ’َا ْلı İstiğrâk-i Örfî: ل
bölgenin bütün fertlerini içine alıyorsa ’الı istiğrâk-i örfî olur.
44
45
46
47
48
49

İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.113; el-Galâyînî, I,148,149.
Hasan, ‘Abbâs, I,386; Uralgiray, I,570.
El-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâga, s.133; İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.113.
Asr 103/2.
el-Kazvînî, Hatîb, el-Îzâh fi‘ulûmi’l-belâga, Beyrut, 1993, s.36; Teftazânî, s.36.
Nisâ 4/28.
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ﻏ َﺔ
َ ﺼﺎ
ﻷ ِﻣﻴ ُﺮ اﻟ ﱠ
َ ﺟ َﻤ َﻊ ا
َ “Emir kuyumcuları topladı” dediğimizde, ﻏﺔ
َ ﺼﺎ
’َاﻟ ﱠnın başındaki
ل
ْ َا, ل
ْ ’َاı istiğrâk-i örfîdir. Çünkü Emir sadece beldesindeki ve memleketinin yakınındaki
kuyumcuları toplamıştır. Yoksa dünyadaki bütün kuyumcuları toplamamıştır. Bu sebeple
ل
ْ ’َاı istiğrâk-i örfî ile bütün fertler değil bölgedekiler kastedilmiştir.
ْ َا
İstiğrâk hakkındaki bir başka tartışma konusu ise istağrak-i müfredin mi, yoksa ل
ile ma‘rife olmuş olan istiğrâk-i cem’in mi kapsamlı olduğudur. İstiğrâkı müfredin
mânasının istiğrâk-ı müsennâ ve cem’den daha kapsamlı olduğu söylense de, bu her
zaman geçerli olmayıp menfi nekre için geçerlidir. Örneğin ر
ِ ﻞ ِﻓﻲ اﻟ ﱠﺪا
َﺟ
ُ ﻻ َر
َ “Evde hiç
erkek yoktur” dediğimizde ﺟﻞ
ُ  َرkelimesi bütün erkek cinsini kapsamakta ve erkek namına
evde hiç kimsenin olmadığını belirtmektedir. Ancak çoğu nahiv alimi ل
ْ ’َاı istiğrâk ile
ْ ’َاı
ma‘rife olan cem’in müfretten daha kapsamlı olduğunu savunmuşlardır50. Çünkü ل
istiğrâk-i hakîkî başına geldiği cinse ait hakîkî bütün fertlerini kapsamaktadır.
﴾ﺴﺎ ِء
َ ﻋ َﻠﻰ اﻟ ﱢﻨ
َ ن
َ ﺟﺎ ُل َﻗ ﱠﻮا ُﻣﻮ
َ “ ﴿ َاﻟ ﱢﺮErkekler kadınlar üzerine hakimdirler”51 ayetinde ل
ْ ’َاı
َ  َاﻟ ﱢﺮkelimesinin, ﻞ
َﺟ
ُ ﻻ َر
َ deki ﺟﻞ
ُ ’ َرden daha kapsamlı
istiğrâk ile ma‘rife bir cem olan ﺟﺎل
olduğu açıkça görülmektedir.
b.2. Cinsin Sıfatlarından Birinin Mecâz ve Mübâlağa Yoluyla Kapsamını
İfade Etmek İçin Gelen َا ْل: Bu tür ل
ْ َا, başına geldiği cinsin bütün fertlerini kapsamayıp o
fertler arasında mecâz ve mübâlağa kabilinden yaygın olan vasıflardan birini kapsar52.
ﻞ
ُﺟ
ُ ﺖ اﻟ ﱠﺮ
َ “ َأ ْﻧSen tam bir adamsın” örneğinde, ﺟﻞ
ُ  َاﻟ ﱠﺮkelimesinin hakîkî mânası
kastedilmemiş mübâlağa yoluyla kişinin adamlığa ait bütün sıfatları üzerinde topladığı
ت اﻟ ﱡ
ِ ﺻ َﻔﺎ
ِ ﻞ
ﻚ ُآ ﱡ
َ ﺖ ِﻓﻴ
ْ ﺟَﺘ َﻤ َﻌ
ْ “ ِاSende
kastedilmiştir. Aslında cümle şu şekilde olmaktadır. ﺮﺟُﻮَﻟ ِﺔ
erkekliğe ait bütün sıfatlar toplanmıştır” Bu çeşit ل
ْ ’َاın yerine ﻞ
ّ  ُآkelimesi de kullanılabilmekte
ْ ’َاı istiğrâkiyedeki gibi hakîkatle değildir.
ancak bu mecâz yoluyla olup ل
b.3. Cinsin Hakîkatini Beyan İçin Gelen َا ْل: Bu tür ل
ْ َا, cinsin başına cinsin
53
hakîkatini, mahiyetini ve tabiatını belirtmek amacıyla gelir .
ﻖ
ٌﻃ
ِ ن َﻧﺎ
ٌ ﺡ َﻴ َﻮا
َ ن
ُ ﺴﺎ
َ ﻹ ْﻧ
ِ “ َاİnsan konuşan bir canlıdır” cümlesindeki ن
ُ ﺴﺎ
َ ﻹ ْﻧ
ِ ’ َاın başındaki
ل
ْ َا, insan cinsinin hakîkatini belirtmek üzere gelmiş olup, insanın hakîkatinin akıllı ve
müdrik bir varlık olduğu kastedilmektedir. Vereceğimiz ayette ise cinsin mahiyetine
işaret edilmiştir.
﴾ﻲ
ﺡﱟ
َ ﻲ ٍء
ْ ﺷ
َ ﻞ
ﻦ ا ْﻟ َﻤﺎ ِء ُآ ﱠ
َ ﺟ َﻌ ْﻠ َﻨﺎ ِﻣ
َ “ ﴿ َوBiz canlı olan her şeyi sudan yarattık” 54 ayetindeki
50
51
52
53
54

el-Kazvînî, s.37; Teftazânî, s.36,37.
Nisâ 4/34.
Hasan, ‘Abbâs, I,386.
el-Galâyînî , I,148.
Enbiyâ 21/30.
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 َا ْﻟ َﻤﺎءkelimesindeki ل
ْ َا, cinsin mahiyetine işaret için getirilmiş olup bütün yaratılmışların
mahiyetinin sudan olduğu belirtilmiştir.
ل
ْ ’َاı cinsiyye ile ifade edilen hakîkat, zihinde bulunan hayalî mücerred bir
hakikattir. Bu hakîkat; maddesi, azlığı, çokluğu ve özellikleri dikkate alınmaksızın akılda
mücerred ve hayalî olarak oluşmaktadır55.
ﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ِة
َ ﻞ َأ ْﻗ َﻮى ِﻣ
ُﺟ
ُ “ َاﻟ ﱠﺮErkek kadından daha güçlüdür” cümlesinde erkeğin kadından
güçlü olması, mahiyeti itibariyledir. Erkeğin tabiatının, mahiyetinin kadından güçlü
olduğu belirtilmek istenmiştir. Bu hakîkat hayalî bir hakîkattir. Yoksa tek tek fertlere ait
bir hakîkat değildir. Çünkü bazen bir kadın bir erkekten daha güçlü olabilmektedir. Bu
ْ ’َاı cinsiyyenin yerine ﻞ
ّ  ُآkelimesinin getirilmesi mümkün değildir56.
sebeple, ل
ْ  َاile ma‘rifelik, bir çizelge halinde verilmiştir.
Aşağıda, buraya kadar anlattığımız ل
ل
ْ  َاile Ma‘rifelik
’َا ْلı Ahdiyye
Ahd-i Zikrî

Ahd-i Sarîhi

Ahd-i Zihnî

’َا ْلı Cinsiyye
Ahd-i Huzûrî

Ahd-i Kinâî

İstiğrâkiye

İstiğrâki Hakîkî

Cinsin Sıfatlarından Birinin Cinsin Hakîkatini
Beyan İçin Gelen
Mecâz Ve Mübâlağa
Yoluyla Kapsamını İfade
َا ْل
İçin Gelen ل
ْ َا

İstiğrâki Örfî

’َا ْلı Ahdiyye İle ’َا ْلı Cinsiyye Arasındaki Farklar:
Gerek ahd için, gerekse cinsi belirtmek için kelimenin başına gelen ل
ْ َا, her iki
durumda da kelimeyi ma‘rife yapar. Ancak bu ma‘rifelikler farklıdır.
ْ َا, ismin hem lafzını hem de mânasını ma‘rife yapmakta ve başına
Ahd için gelen ل
geldiği kelimeyi muayyen bir fert haline getirmektedir.
س
َ ﺖ ا ْﻟ َﻔ َﺮ
ُ ﺖ َﻓ َﺮﺳًﺎ ُﺙ ﱠﻢ ِﺑ ْﻌ
ُ ﺷ َﺘ َﺮ ْﻳ
ْ “ ِاBir at satın aldım, daha sonra o atı sattım”
cümlesindeki ﺮس
َ َا ْﻟ َﻔ, başına getirilen ل
ْ  َاile ma‘rife olmuştur.
ْ َا, başına geldiği kelimenin mânasını değil, sadece lafzını ma‘rife
Cins için gelen ل
yapmaktadır.
ﺡ َﺘ ِﺮ ِم ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ َة
ْ “ ِاKadına saygılı ol” cümlesindeki َا ْﻟ َﻤ ْﺮَأة, belirli bir kadına delâlet
ْ َا
etmeyip bütün cinsi kapsamaktadır. Bu sebeple mâna yönüyle nekre olup başındaki ل
’den dolayı lafız olarak da ma‘rifedir.

55
56

Hasan, ‘Abbâs, I,387; Uralgiray, I,571.
İbn ‘Akîl, I,168; İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.113.
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ل
ْ ’َاı İstiğrâkiye ile Cinsin Hakîkatini Beyan İçin Gelen ل
ْ  َاArasındaki Farklar57:
1. Hem ل
ْ ’َاı istiğrâkiye hem de cinsin hakîkatini beyan için gelen ل
ْ َا, cinsin başına

eklenip cins ifade etmeleriyle birbirlerine benzeseler de kapsamları itibariyle
ْ ’َاı istiğrâkiye, başına geldiği cinsin bütün hakîkî fertlerini
ayrılmaktadırlar. ل
kapsamaktadır. Cinsin hakîkatini beyan için gelen ل
ْ  َاise, başına geldiği cinsin hayaldeki
hakîkatini ifade etmektedir.
ْ ’َاı istiğrâkiyenin başına gelmiş olduğu bazı cinslerin kapsamında istisna
2. ل
olabilirken, cinsin hakîkatini beyan için gelen ل
ْ ’َاın bitiştiği cinste istisnâ mümkün
olmamaktadır. Çünkü onda fertlere değil cinsin hakîkat ve mahiyetine bakılır.

﴾ ...ت
ِ ﺤﺎ
َ ﺼﺎِﻟ
ﻋ ِﻤُﻠﻮا اﻟ ﱠ
َ ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨﻮا َو
َ ﻻ اﱠﻟ ِﺬﻳ
ﻦ ِإ ﱠ
َ ﺳﺎ ِﻓِﻠﻴ
َ ﻞ
َ ﺳ َﻔ
ْ ﻦ َﺗ ْﻘ ِﻮﻳﻢ ُﺙ ﱠﻢ َر َد ْد َﻧﺎ ُﻩ َأ
ِﺴ
َﺡ
ْ ن ِﻓﻲ َأ
َ ﺴﺎ
َ ﻹ ْﻧ
ِ ﺧَﻠ ْﻘ َﻨﺎ ا
َ ﴿ َﻟ َﻘ ْﺪ
“Biz insanı en mükemmel surette yarattık, sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük,
َ ﻹ ْﻧ
ِ ’ اın başındaki
ancak iman edip sâlih amel işleyenler müstesnâ”58 ayetlerinde geçen ﺴﺎن
ل
ْ َا, istiğrâk için olup bütün insanları kapsamaktadır. Ancak daha sonra iman edip sâlih
amel işleyenler istisna tutulmuştur. Bu da göstermektedir ki, ل
ْ ’َاı istiğrâkiye her ne kadar
cinsin hakîkî bütün efradını kapsamak için getirilse de bazı durumlarda cinsin
kapsamında istisnâlar olabilmektedir.
3. ل
ْ ’َاı istiğrâkiyenin yerine ﻞ
ّ  ُآkelimesini getirildiğinde mâna değişmezken, cinsin
ْ ’َاın başına ﻞ
ّ  ُآkelimesi getirildiğinde mâna değişeceğinden
hakîkatini beyan için gelen ل
getirilemez.
ﻦ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ِة
َ ﺻ َﺒ ُﺮ ِﻣ
ْ ﻞأ
ُﺟ
ُ “ َاﻟ ﱠﺮErkek kadından daha sabırlıdır” yerine, ﻦ
َ ﺻ َﺒ ُﺮ ِﻣ
ْ ﺟﻞ أ
ُ ُآﻞﱡ اﻟ ﱠﺮ
“ ا ْﻟ َﻤ ْﺮَأ ِةHer erkek kadından daha sabırlıdır” denilmez.
Sayıların Ma‘rife Olması59:
Arap dilinde bazı durumlarda, sayıların (aded) ve sayılanın (madûd) başına ل
ْ َا
getirilerek ma‘rife yapılır.
Sayı mürekkeb ise birinci cüzü ma‘rife yapılır,
ﺸ َﺮ ِآﺘَﺎﺑًﺎ
َﻋ
َ ﺴ ْﺒ َﻌ َﺔ
ت اﻟ ﱠ
ُ ﺧ ْﺬ
َ  َأO 17 kitabı aldım.
Atıflı ise iki cüzü birden ma‘rife yapılır,
ﺟ ْﻴ ِﺪ ّﻳًﺎ
ُ ﺸ َﺮ
َﻋ
َ ﺴ ﱠﺘ َﺔ
ﻒ وَاﻟ ﱢ
َ ﻷ ْﻟ
َ ﺖا
ُ  َرَأ ْﻳO 1016 asker gördüm.
60
Adet ukûd olduğunda ise ل
ْ َا, sayının başına getirilir,
57
58
59

60

el-Galâyînî , I,148 vd.
Tîn 95/4-6.
Sîbeveyh, I,206 vd.; Hasan, ‘Abbâs, I,397; el-Hâşimî, el-Kavâ‘idü’l-esâsiyye, s.110, Uralgiray, I,573;
Yanık, Nevzat H., Arapça’da Sayılar, Erzurum, 1999, s.42.
Istılahta 20-90 arası onluklara denilir.
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ﻼ
ً ﻋﺎ ِﻣ
َ ن
َ ﺸ ُﺮو
ْ  ِﻓﻲ َﺑ ْﻴ ِﺘ َﻬﺎ ا ْﻟ ِﻌOnun evinde O 20 işçi vardır.
Muzâf kullanımda ل
ْ ’َاla ma‘rifelik üç şekilde yapılmaktadır:
ت
ٍ ث اﻟﻄَﺎِﻟﺒَﺎ
ُ ﻼ
َ ﺖ َﺙ
ْ  َذ َه َﺒO 3 kız öğrenci gitti.
ت
ٍ ث ﻃَﺎِﻟﺒَﺎ
ُ ﻼ
َ ﺖ اﻟﺜﱠ
ِ  َذ َه َﺒO 3 kız öğrenci gitti.
ِث
ُ ﻼ
َ ﺖ اﻟﻄﱠﺎِﻟ َﺒﺎت اﻟﺜﱠ
ِ  َذ َه َﺒO 3 kız öğrenci gitti.
ل
ْ ’ َاın Okunuşu:

Arapça’daki 28 harfin 14’üne şemsî, diğer 14’üne ise kamerî harfler denir.
Şemsî Harfler: ت,  ث, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ,  لve’ نdur.
Kamerî Harfler: ا, ب, ج, ح, خ, ع, غ, ف, ق, ك, م, و,  ـﻪve ’ يdir.
Şemsî harflerden biriyle başlayan kelimelerin başına ل
ْ  َاgetirildiğinde  لokunmayıp
kelimenin ilk harfi şeddeli okunur. ﺟﺮ
ِ  اَﻟﺘﱠﺎgibi.
Kamerî harflerde ise  الokunur.  َا ْﻟ َﻘ َﻤﺮgibi. Harf-i ta‘rîfin ilk harfi olan ( اelif) söz
başında mutlaka okunur, arada ise okunmaz. َا ْﻟ َﻮَﻟﺪ, ﺖ ا ْﻟ َﻮَﻟ َﺪ
ُ  َرَأ ْﻳgibi. Ancak ل
ْ ’َاden önce harf-i
cer olan  لgelirse ( اelif) ne yazılır ne de okunur.  ِﻟ ْﻠ َﻮَﻟﺪgibi. Soru hemzesi, başında ل
ْ َا
bulunan bir kelimenin başına gelirse vasl hemzesi düşmeyip med olarak soru hemzesine
َ ل َهﺬَا؟ = َأ اَﻟﺸﱠﺎ ِه ُﺪ ﻗَﺎ
َ  ﺁﻟﺸﱠﺎ ِه ُﺪ ﻗَﺎBunu şahit mi söyledi? 61
yüklenir. ل َهﺬَا؟
Harf-i Ta‘rîfin Hazfedilmesi:
Kelimenin başına gelen ل
ْ َا, bazı durumlarda kelimeyi ma‘rife yapan diğer
sebeplerden dolayı düşürülmektedir. Bunlardan birisi nidâ harfleridir. Çünkü başında nidâ
ْ  َاhazfedilmektedir. ﻞ
ُﺟ
ُ َﻳﺎ َر
harfi bulunan isimler ma‘rife kabul edilmekte ve başındaki ل
gibi. Ancak münâda, ل
ْ  َاile ma‘rife olursa, doğrudan çağrılmayarak nidâ harfi ile münâda
arasına müzekkerlerde  أ ﱡﻳ َﻬﺎmüenneslerde de  أ ﱠﻳ ُﺘ َﻬﺎharf-i tenbihleri getirilir62.
﴾ ﻄ َﻤ ِﺌ ﱠﻨ ُﺔ
ْ ﺲ ا ْﻟ ُﻤ
ُ “ ﴿ ﻳَﺎ أﻳﱠﺘﻬَﺎ اﻟﻨﱠ ْﻔEy gönül huzuruna ermiş ruh”63 ayetinde olduğu gibi.
İsimler, isim tamlamasıyla ma‘rife olduklarında başlarındaki ل
ْ  َاdüşürülür. ﻼ ِﻣﻲ
َﻏ
ُ
gibi. Çünkü buradaki izâfet mânevîdir. Kastedilen belli olup ma‘rifelik tamlamayla
ْ  َاile kelimenin muzâflığının aynı anda
yapılmıştır. Bu sebeple isimleri ma‘rife yapan ل
64
olması söz konusu değildir . Yani ﻼ ِﻣﻲ
َ  َا ْﻟ ُﻐşeklinde bir kullanım mümkün değildir.
Harf-i Ta‘rîfin Hazfedilmemesi:
ْ َا, bazı durumlarda kelimeyi ma‘rife yapan diğer
Kelimenin başına gelen ل
61
62
63
64

Maksudoğlu, s.25 vd.; Erdoğan, Ayhan, Arapça İmla Kılavuzu, Konya, trs. s.4-5.
El-Hâşimî, el-Kavâ‘idü’l-esâsiyye, s.229; Akdağ, s.50.
Fecr 89/27.
İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.255.
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sebeplerden dolayı düşürüldüğünü yukarıda belirtmiştik. Ancak bazı durumlarda ل
ْ َا
düşürülmez. Bu da lafzî izâfette, muzâf’ın ism-i fail vb. sıfatlardan gelmesi durumda
olur65.
ْ ’َاı düşürülmez.
1. Muzâf tesniye ise ل
ٍ  اَﻟﻀﱠﺎ ِرﺑَﺎ َزﻳْﺪZeyd’e vuran iki kişi...
...
2. Muzâf cem-i müzekker-i salim ise ل
ْ ’َاı düşürülmez.
ٍ... اَﻟﻀﱠﺎ ِرﺑُﻮا َزﻳْﺪZeyd’e vuranlar...
3. Muzâfun ileyhe ل
ْ  َاbitişmişse, muzâfdaki ل
ْ  َاdüşürülmez.
ِ ب اﻟ ﱠﺮﺟُﻞ
...
ُ  اَﻟﻀﱠﺎ ِرAdama vuran...
4. Muzâfun ileyh, ل
ْ ’َاlı bir kelimeye muzâf olursa muzâfının ل
ْ ’َاı düşürülmez.
...ﻞ
ِﺟ
ُ س اﻟ ﱠﺮ
ِ ب َر ْأ
ُ  اَﻟﻀﱠﺎ ِرAdamın başına vuran...
5. Muzâfun ileyh, kendisinde ل
ْ  َاbulunan kelimeye dönen zamire muzâf olursa ل
ْ ’ َاı
düşürülmez.

ﻼ ِﻣ ِﻪ
َﻏ
ُ ب
ِ ﻞ اﻟﻀﱠﺎ ِر
ِﺟ
ُ ت ﺑِﺎﻟ ﱠﺮ
ُ َﻣ َﺮ ْر
Bunların dışında  َﻳﺎ َاﷲlafza-i celâlinde ve cümle halinde gelen özel ismin başındaki
ل
ْ َا, münada olmalarına rağmen düşürülemez. ﻞ
ْ ﻖ َأ ْﻗ ِﺒ
ٌ ﻄِﻠ
َ ﻞ ُﻣ ْﻨ
ُﺟ
ُ ’ َﻳﺎ اﻟ ﱠﺮdeki ﻖ
ٌ ﻄِﻠ
َ ﻞ ُﻣ ْﻨ
ُﺟ
ُ  َاﻟ ﱠﺮcümle
ُ ’ َاﻟ ﱠﺮdeki ل
ْ  َاmünâda olmasına rağmen düşürülmemiştir.
halinde özel isim olduğu için, ﺟﻞ
Bunun haricindeki yerlerde ل
ْ  َاile  ﻳﺎbirlikte zaruret haricinde kullanılmamaktadır. Çoğu
zaman dualarda  َﻳﺎ َاﷲyerine  َاﻟّﻠ ُﻬ ﱠﻢşeklinde kullanılmaktadır ki, buradaki şeddeli mim () ّم
nidâ harfinden ivaz/karşılık olarak kabul edilmektedir66.
َ ’ ِﺑ ْﺌnin
Bu konudaki diğer bir durum ise, övgü ve yergi fiillerinden  ِﻧ ْﻌ َﻢve ﺲ
failleridir. Bu iki fiilin faili ism-i cins olduğundan mutlaka başında ل
ْ  َاbulunur.

ﻦ
ُﺤ
ْ ﻸ ﱢم َﻧ
ُ ن ِﻟ
َ ﺲ ا ْﻟ َﺒ ُﻨﻮ
َ َو ِﺑ ْﺌ

ﻲ اﻟ ﱡﺪ ْﻧ َﻴﺎ
َ ﺖ اﻷ ﱡم ِه
ِ ﺴ
َ ِﺑ ْﺌ

“Dünya ne kötü bir anne biz de o annenin ne kötü oğullarıyız” beytindeki ﺖ
ْ ﺴ
َ  ِﺑ ْﺌve
ﺲ
َ  ِﺑ ْﺌfiillerinin failleri olan ﻷ ﱡم
ُ  َاve ن
َ  َا ْﻟ َﺒ ُﻨﻮcins isim olup başlarına ل
ْ ’َاı cinsiyye gelmiştir67.
ْ  َاbulunmaz, fakat
Ayrıca bu fiillerin failleri muzâf olduklarında kendilerinde ل
68
muzâfun ileyhlerindeki ل
ْ  َاde düşürülmez .
﴾ﻦ
َ  ﴿ َوَﻟ ِﻨ ْﻌ َﻢ َدا ُر ا ْﻟ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘﻴNe hoş yurttur o takva sahiplerinin yurdu69.
65
66
67

68
69

İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.255.
Sîbeveyh, II,195 vd., III,333; İbn ‘Akîl, II,241-242; el-Galâyînî, III,153,154.
el-Galâyînî, bu fiillerin faillerinin başındaki ال, istiğrak-i hakiki ifade eden ’الı cinsiyyedir demekte ise de
(Câmi‘u’d-durûsi’l-‘Arabiyye, I,78), İbni ‘Akîl buradaki ’الın mübalağa ve mecaz yoluyla bütün cinsi
kapsayan  الolarak değerlendirmiştir. (Şerhu İbni ‘Akîl, II,151.)
İbn ‘Akîl, II,151; el-Hâşimî, el-Kavâ‘idü’l-esâsiyye, s.299.
Nahl 16/30.
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Ma‘rifelik İçin Getirilen ’ َا ْلdaki ’ لın ’ مe Dönüşmesi:
Arap dilinin genel kullanımda ma‘rifelik için ismin başına ل
ْ  َاgetirilir. Ancak
70
ْ ’َاda ki ل, ’مe dönüşür71. Yani ل
ْ  َاyerine
Himyerîlerin lügatinde, ma‘rifelik için getirilen ل
َا ْمkullanılır.
 َﻣ َﺮ ْر َﻧﺎ ِﺑﺎ ْﻟ َﻘ ْﻮ ِمyerine  َﻣ َﺮ ْر َﻧﺎ ِﺑﺎ ْﻣ َﻘ ْﻮ ِمderler. Bu şekildeki kullanım bugün dahi Yemen
bölgesindeki halk arasında kullanılmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber de dinin
hükümlerinin tam olarak anlatılabilmesi için zaman zaman hitap ettiği sahabe grubunun
şivesini kullanmıştır. Sahabe de onun kullandığı şekliyle hadisi rivâyet etmiştir. Hz.
ْ  َاyerine  َا ْمgetirmiştir72. Ka’b
Peygamber Himyerî lügatini de kullanmış isimlerin başına ل
b. Âsım el-Eş’ârî Hz. Peygamberin şöyle dediğini rivayet etmiştir.
ﺴ َﻔ ِﺮ
َ ﺼ َﻴﺎ ُم ِﻓﻲ ا ْﻣ
ِ ﻦ ا ْﻣ ِﺒ ﱢﺮ ا ْﻣ
َ ﺲ ِﻣ
َ “ َﻟ ْﻴOruç, seferde birr (Allah’ın rızasını kazandırıcı)
73
ِ ﺴ َﻔ
ﺼ َﻴﺎ ُم ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
ﻦ ا ْﻟ ِﺒ ﱢﺮ اﻟ ﱢ
َ ﺲ ِﻣ
َ  َﻟ ْﻴdemek istiyordu.
değildir” sözüyle ﺮ
B. ’ َا ْلIN İSM-İ MEVSÛL OLARAK KULLANILMASI:
Bazı durumlarda kelimenin başındaki ل
ْ َا,  َاﱠﻟ ِﺬيve benzerleri gibi ism-i mevsûl
anlamında kullanılmaktadır74. ل
ْ ’َاın ismi mevsûl olarak değerlendirilebilmesi için
eklendiği kelimenin  َاﻟﻀﱠﺎ ِربgibi ism-i fâil, ﻀﺮُوب
ْ  َا ْﻟ َﻤgibi ism-i mef’ûl veya ﺤﺴَﻦ
َ  َا ْﻟgibi sıfat-ı
müşebbehe olması gerekir75.
ﺤﻤﱠﺪًا
َ ب ُﻣ
ُ “ ﺟَﺎ َء اﻟﻀﱠﺎ ِرMuhammed’i döven geldi” cümlesi ﺤﻤﱠﺪًا
َ ب ُﻣ
َ ﺿ َﺮ
َ  ﺟَﺎ َء اﱠﻟﺬِيdemektir.
﴾ن
َ ﺢ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ
َ “ ﴿ َﻗ ْﺪ َأ ْﻓَﻠGerçekten, inananlar kurtuluşa ermiştir”76 ayetindeki ن
َ َا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ
kelimesi, ism-i fâil olduğundan başındaki ل
ْ َا, ﻦ
َ  َاﱠﻟﺬِﻳmânasına ism-i mevsûldur.
Nahivciler ism-i fâil ve ism-i mef’ûlün fiil gibi amel etmeleri sebebiyle, başlarına
gelen ل
ْ ’َاın ismi mevsûl olduğunda ittifak etmişlerdir. Şayet bu ikisinin başındaki ل
ْ ’َاın,
ma‘rifelik için geldiği kabul edilecek olursa, isme yaklaşıp, fiilden uzaklaşmalarına
sebebiyet vererek, amellerine mani olacağından, ism-i mevsûl olarak kabul edilmesi bir
zorunluluktur. Ancak bu ikisinin başındaki ل
ْ ’َاın böyle değerlendirilebilmesi için de hudûs
ve teceddüt bildirip, cins ve ahd ifade etmemesi gerekir. Örneğin ﻈُﻠﻮ َم
ْ ﺼ ِﺮ ا ْﻟ َﻤ
ُ  ُا ْﻧcümlesindeki
ﻈُﻠﻮم
ْ َا ْﻟ َﻤ, ism-i mef’ûl olmasına rağmen hudûs bildirmeyip, sübût bildirdiği için başındaki ل
ْ َا,
70

71
72
73
74
75
76

Güney Arabistanda yaşamış eski bir kavmin adıdır. Bu kavimde klasik Arapça kullanımından farklı
olarak bazı kullanımlar mevcuttur. Örneğin ل
ْ ’َاın yerine َا ْم,  ﺗﻨﻮﻳﻦyerine de  ﺗﻨﻮﻳﻢkullanılması gibi. Geniş
bilgi için bakınız: Kehhâle, Ömer Rızâ, Mu‘cemu Kabâili`l-‘Arabi`l-Kadîme ve`l- Hadîse, Beyrut 1982,
I,305; el-Hamavî, Yâkût b. Abdullah, Şihâbuddîn Ebî Abdullah, Mu‘cemu`l-Buldân, Beyrut trh., II,307;
Ferrûh, Ömer, Târîhu’l-edebi’l-‘Arabî, Beyrut, 1992, I,36.
İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.114.
Aşık, Nevzat, Sahabe Ve Hadis Rivayeti, İzmir, 1981, s.184; Hasan, ‘Abbâs, I,159.
Nîsâbûrî, Hâkim, el-Müstedrek, Beyrut, 1998, Savm 596, nr: 1621.
Sîbeveyh, IV,147; İbn Cinnî, I,353.
İbn Hişâm, Şerhu Katri’n-nedâ, s.102; ed-Dahdâh, s.54.
Mü'minûn 23/1.
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ism-i mevsûl olarak değil ل
ْ ’َاı ahdiye olarak kabul edilmektedir .
Sıfat-ı müşebbeheye gelince, başındaki ل
ْ ’َاın ism-i mevsûl olarak
değerlendirilmesi ihtilaflıdır. İhtilaf sebebi ise; sıfat-ı müşebbehenin mâna yönüyle fiile
benzemeyip, amel yönüyle benzemesidir. Bazı nahivciler amel yönüyle fiile
benzemesinden dolayı ل
ْ ’َاı ism-i mevsûl olarak değerlendirirken, Cumhur mâna yönüyle
fiile benzememesini ön plana çıkararak ل
ْ ’َاın harf-i ta‘rîf kabul edilmesi gerektiğini
söylemiştir78. Bunun nedeni ise, sıfat-ı müşebbehenin hudûs ifade etmeyip, sübût ifade
etmesi cihetiyle fiile uzak, camid isme daha yakın olmasıdır. Dolayısıyla sıfatı
müşebbehenin başındaki ل
ْ َا, ismi mevsûl olarak değil harf-i ta‘rîf olarak kabul edilmesi
daha uygun görünmektedir.
Bunların dışında isim cümlesi, fiil-i muzâri ve zarfların başına da ل
ْ َا, ism-i mevsûl
mânasında şâz olarak getirilebilmektedir. Ahfeş ve İbn Mâlik bunun istenildiği zaman
kullanılabileceğini söylemekte iseler de, Cumhûr bunun şiire mahsus bir durum olduğunu
belirtmiştir79.
ب َﺑﻨِﻲ َﻣ َﻌ ّﺪ
ُ ﺖ ِرﻗَﺎ
ْ َﻟ ُﻬ ْﻢ دَا َﻧ
ل اﷲ ِﻣ ْﻨﻬُﻢ
ُ ﻦ ا ْﻟ َﻘﻮْم اﻟ ﱠﺮﺳُﻮ
َ ِﻣ
Beni Ma‘add’in boynu, Allah’ın peygamberi kendilerinden olan kavme eğik oldu80ِ.
Bu beyitteki ل اﷲ
ُ  اﻟ ﱠﺮﺳُﻮkelimesinin başındaki ل
ْ َا, aslında ل اﷲ ِﻣ ْﻨﻬُﻢ
ُ ﻦ اْﻟ َﻘ ْﻮ ِم اّﻟﺬِﻳﻦ رَﺳﻮ
َ  ِﻣdemektir.
ﺳ َﻌ ْﻪ
َ ت
ِ ﺸ ٍﺔ ذَا
َ ﺡ ٍﺮ ِﺑﻌِﻴ
َ َﻓ ْﻬ َﻮ
ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻤ َﻌ ْﻪ
َ ل ﺷَﺎآِﺮًا
ُ ﻻ َﻳﺰَا
َ ﻦ
ْ َﻣ
Kim bulunduğu durumda Allah’a şükre devam ederse, bolluk içinde bir yaşama
kavuşur81.
Burada ise, ’ َا ْﻟ َﻤﻌَﻪın başındaki ل
ْ َا,  َاﱠﻟﺬِي َﻣﻌَﻪdemektir.
ل
ِ ﺠ َﺪ
َ ي وَا ْﻟ
ِ ﻻ ذِي اﻟ ﱠﺮ ْأ
َ ﻞ َو
ِ ﺻِﻴ
ِ ﻻ اﻷ
َ َو
ﺡﻜُﻮ َﻣ ُﺘ ُﻪ
ُ ﺤ َﻜ ِﻢ اﻟﱡﺘ ْﺮﺿَﻰ
َ ﺖ ﺑِﺎ ْﻟ
َ ﻣَﺎ أ ْﻧ
Sen asaleti, ileri görüşü, muhakeme gücü olmayan ve hakemliğine razı
olunmayan kişisin82.
Bu örnekte de اَﻟ ﱡﺘ ْﺮﺿَﻰ,  َاﱠﻟﺬِي ُﺗ ْﺮﺿَﻰdemektir.
Bazıları da ism-i fâil ve ism-i mef’ûlun başındaki ل
ْ ’َاı, ism-i mevsûl değil harf-i
mevsûl kabul etmişlerdir. Ancak bunun harf-i mevsûl olmayıp, ism-i mevsûl olduğunu
gösteren iki delili vardır83:
1. Kendisinden sonra, onun dışında döneceği bir mercii olmayan bir zamirin varlığı.
ﺡ ُﺪ
ِ ب ا ْﻟﺠَﺎ
َ “ ﺧَﺎİnkar eden ziyana uğradı” cümlesindeki  َا ْﻟﺠَﺎﺡِﺪkelimesinde bulunan
gizli  ُه َﻮzamirinin  َاﱠﻟﺬِيmânasındaki ل
ْ ’َاden başka döneceği mercii yoktur.
2. Bunlara fiilin atfedilebilmesidir.
77
78
79
80

81
82
83

Hasan, ‘Abbâs, I,320.
İbn ‘Akîl, I,148-149; Hasan, ‘Abbâs, I,320.
İbn ‘Akîl, I,149 vd.; İbn Hişâm, I,60-61.
Kâili belli olmamakla birlikte el-‘Aynî, bu beytin İbn Mâlik tarafından söylendiğini belirtmiştir. (Şerhu
İbni ‘Akîl, I,150)
Kâili belli değildir. (İbn ‘Akîl, I,152)
Kâili: el-Farazdaktır. (İbn ‘Akîl, I,149)
Hasan, ‘Abbâs, I,320.
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﴾ ...ﺡﺴَﻨًﺎ
َ ﷲ َﻗﺮْﺿًﺎ
َ ت َوَأ ْﻗ َﺮﺿُﻮا ا
ِ ﺼ ﱢﺪﻗَﺎ
َ ﻦ وَا ْﻟ ُﻤ
َ ﺼ ﱢﺪﻗِﻴ
َ ن ا ْﻟ ُﻤ
“ ﴿ ِإ ﱠSadaka veren erkek ve kadınlara ve
84
Allah’a güzel bir ödünç verenlere...” ayetindeki  َأ ْﻗ َﺮﺿُﻮاfiili, ism-i fâil olan ﻦ
َ ﺼ ﱢﺪﻗِﻴ
َ َا ْﻟ ُﻤ
kelimesine atfedilmiştir.
İsm-i tafdilin başına gelen ل
ْ ’َاın, ism-i mevsûl için değil, ma‘rifelik için geldiği
konusunda nahivciler ittifak etmişlerdir85.
C. ’ َا ْلIN ZAİD OLARAK KULLANILMASI86:
Eklendiği ma‘rife ve nekre kelimenin, ma‘rife veya nekreliğini değiştirmeyen ya da
ismi mevsûl ifade etmek için gelmeyen ل
ْ ’َاdir. Bunların getiriliş sebebi lafzı süslemektir.
Zâid olarak kullanılan ل
ْ َا, lâzım ve gayr-i lâzım olarak ikiye ayrılır:
Lâzım olarak kullanılanlar: Bitiştiği kelimenin ayrılmaz bir parçası olup hiçbir
zaman hazfedilemezler.
ْ  َاzâid-i lâzımdır. O ismin alem olarak
1. Bazı alemlerin başında bulunan ل
َا ْﻟ ُﻌ ﱠ,
kullanıldığı zamandan itibaren onun bir parçası gibi başına getirilmiştir. Örneğin ﺰى
ﻼت
 َاﻟ ﱠgibi alemlerin başındaki ل
ْ  َاtakıları, zâid-i lâzımdır.
2. َاﱠﻟ ِﺬي,  َاﱠﻟ ِﺘﻲgibi ismi mevsûllerin başındaki ل
ْ ’َاler zâid-i lâzımdır.
Gayr-i lâzım olarak kullanılanlar:
ْ َا, zâiddir.
1. Aslî mânasına işaret etmek için alem-i menkullerin başına getirilen ل
Bu kelimeler asıllarında alem olmayıp, daha sonra alemliğe nakledilmişlerdir. Buna işaret
ْ  َاkullanılmıştır.
olarak başlarında ل
ﺤﺎ ِرث
َ َا ْﻟ,  َا ْﻟ َﻌﺎ ِدلgibi kelimeler buna örnektir. Bunlar ﺡﺎ ِرث
َ , ﻋﺎ ِدل
َ gibi başta alem
olmayan ancak daha sonra alemliğe nakledilen kelimelerdir.
2. Daha önce duyulmadığı halde bir zaruret sebebiyle getirilenlerdir.
Bu zaruret ya alemlerin başına getirilen ’َا ْلde,
ﺨﻼ َﻓ ِﺔ َآﺎ ِهُﻠ ْﻪ
ِ ﻋ َﺒﺎ ِء ا ْﻟ
ْ ﺷﺪﻳ ًﺪا ِﺑﺄ
َ
ﻦ ا ْﻟ َﻴ ِﺰﻳ َﺪ ُﻣﺒﺎ َرآًﺎ
َ ﺖ ا ْﻟ َﻮﻟﻴ َﺪ ا ْﺑ
ُ َرَأ ْﻳ
Hilafetin yükünü taşımada Velid b. Yezid’in sırtının güçlü ve uğurlu olduğunu
gördüm87.
Şair burada  َا ْﻟ َﻴ ِﺰﻳﺪkelimesinin başına vezin için ل
ْ  َاgetirmiştir.
Ya hal’in başındaki ’َا ْلde,
ل
َ ﻷ ﱠو
َ “ ُأ ْد ُﺧُﻠﻮا ا َﻷ ﱠو َل َﻓﺎBirer birer giriniz” örneğinde ل
َ ﻷ ﱠو
َ  اkelimesindeki ل
ْ  َاzâiddir.
84
85
86
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Hadîd 57/18.
Hasan, ‘Abbâs, I,320; İbn Hişâm, Muğni’l-lebîb, I,60; , el-Galâyînî, , I,153.
İbn Cinnî, I,359; İbn ‘Akîl, I,169 vd.; el-Câmî, II,151; el-Hâşimî, el-Kavâ‘idü’l-esâsiyye, s.109-110;
Hasan, ‘Abbâs, I,389; el-Galâyînî, I,150-152; Uralgiray, I,571.
Kâili: Lebîd, (Bakırcı S.-Çögenli S., Şahid Beyitler Tercümesi (Câmi‘u’d-durûsi’l-‘Arabiyye), Erzurum,
1995).
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Kelimeyi nekrelikten çıkarmamıştır. Bu terkibin aslı ﻦ
َ ﺧﻮُﻟﻮا ُﻣ َﺘ َﺮ ﱢﺗ ِﺒﻴ
ُ  ُأ ْدmânasına olan ﺧُﻠﻮا
ُ ُأ ْد
ل
َ ﻷ ﱠو
َ ل َﻓﺎ
َ ﻷ ﱠو
َ ’ اdir.
Ya da temyizin başındaki ل
ْ ’َاdadır. Çünkü temyiz ancak nekre olarak gelmektedir.

ﻋ ْﻤ ِﺮو
َ ﻋﻦ
َ ﺲ
ُ ﺲ ﻳﺎ َﻗﻴ
َ ﺖ اﻟ ﱠﻨ ْﻔ
َ ﻃ ْﺒ
ِ ت َو
َ ﺻ َﺪ ْد
َ

ﺖ ُوﺟﻮ َه َﻨﺎ
َ ﻋ َﺮ ْﻓ
َ ن
ْ ﻚ َﻟ ّﻤﺎ أ
َ َرَأ ْﻳ ُﺘ

Ey Kays! Bizim ileri gelenlerimizi tanıdığında yüz çevirdiğini gördüm. Amr’(ın
öldürülmesin)e de razı oldun88.
Burada cümle ﺖ َﻧ ْﻔﺴ ًﺎ
ُ ﻃ ْﺒ
ِ  َوşeklinde olması gerekirken ﺲ
َ ﺖ اﻟ ﱠﻨ ْﻔ
ُ ﻃ ْﺒ
ِ  َوşeklinde gelmiştir.
 َاﻟ ﱠﻨ ْﻔﺲkelimesi temyiz olduğundan başındaki ل
ْ  َاzâiddir. Bu Basra ekolünün görüşüdür.
Kûfe ekolü ise buradaki ل
ْ ’ َاın ma‘rifelik için geldiği ve zâid olmadığı görüşündedir.
D. ’ َا ْلIN İVAZ/KARŞILIK OLARAK KULLANILMASI:
Bazı durumlarda kelimenin başındaki ل
ْ َا, muzâfun ileyhin zamirinden ivaz/karşılık
olarak gelmektedir89.
ﻲ ا ْﻟ َﻤ ْﺄوَى
َ ﺠ ﱠﻨ َﺔ ِه
َ ن ا ْﻟ
“ َﻓِﺈ ﱠOnun varacağı yer de olsa olsa cennettir”90 ayetinde َا ْﻟ َﻤ ْﺄوَى
kelimesi aslında  َﻣ ْﺄوَا ُﻩşeklindedir. Başına,  ـﻪzamirinden ivaz/karşılık olarak gelen ل
ْ َا
sebebiyle bu zamir düşmüştür.
SONUÇ:
ْ َا, genel anlamda ma‘rifelik alameti kabul edilse de her
İsimlerin başına gelen ل
ismin başına gelen ل
ْ ’َاın ma‘rifelik için gelmediği açıktır. ل
ْ َا, kelimelerin başına ma‘rifelik
dışında ism-i mevsûl, zâid ve ivaz/karşılık olarak gelmektedir. Bütün bunların hangi
amaçla kullanıldığını bilip, ayırmak ifadeleri doğru anlamamıza yardımcı olacaktır.
Diğer taraftan ma‘rifelik için gelen bütün ل
ْ ’َاlar da, aynı anlamı ifade
ْ ’َاı ahdiyye medlûlünü hem mânasıyla hem de lafzıyla belirli hale
etmemektedir. ل
getirirken, ل
ْ ’َاı cinsiyye medlûlünün sadece lafzını ma‘rife yapmakta, mânasını ise kapalı
bırakmaktadır. Bu durum ise anlamı doğrudan etkilemektedir.
Klasik kaynaklarımızda bütün bunlar teferruatıyla ancak, farklı farklı tertiplerde ve
biraz da karışık anlatılmıştır. Türkçe’de böyle bir araştırmanın olmaması ve sistematik bir
şekilde verilmemesi, bizde, yaptığımız bu çalışmanın yerinde olacağı kanaatini hasıl
etmiştir.

88
89

90

Kâili: ِRâşid b. Şihâb Yeşkurî, (İbn ‘Akîl I,171).
Bu görüş Kûfe ekolünün tamamı, Basra ekolünün bir kısmı ve müteahhirinin çoğunluğuna aittir. (esSuyûtî, Celaleddin ‘Abdurrahman b. Ebi Bekr, Hem‘u’l-hevâmi‘ şerhu Cem‘ı’l-cevâmı‘, Beyrut, trs, s.80;
İbn Hişâm, Muğni’l-lebîb, I,65.)
Nâziât 79/41.
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