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BAZI MEALLER ÇERÇEVESİNDE
İSM-İ MEVSÛLLERİN TERCÜME PROBLEMİ
Cemal IŞIK (*)
Öz

Arapça gramer konularının zenginliği ve çeşitliliği, diğer edebî eserlerde hissedildiği
gibi Kur’ân-ı Kerîm meallerinde de açıkça görülmektedir. Bu çalışmada, ism-i mevsûllere meallerde verilen mânâ ile yapılan yanlışların/doğruların tespiti, meallerdeki farklılıkların nedenleri açıklanmaya gayret edilecek, bu bağlamda Arapça ve Türkçenin yapısal
farklılıklarının hangi zorluklara sebep olduğu ve ne gibi zorlama tercümelere neden olduğu araştırılmaya çalışılacaktır.
İsm-i mevsûllerin, birer mebni/sabit harekeli isim olmaları nedeniyle, gramer kurallarına ne şekilde konu olduğu ve bu değişken yapıya nasıl çözüm bulunacağı incelenecektir.
Ayrıca yan cümle oluşturulurken adı geçen isimlerin ana cümle ile nasıl bir bağ oluşturduğu araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Meal, Tercüme, Dilbilim, İsim, Bağlaç.

The Translation Problem of Relative Clauses in Accordance With Some
Interpratations
Abstract

The richness and diversity of Arabic grammar are seen clearly in translations of Kuran
as felt in other literary work. In this work, it is going to try to explain determination of
mistakes/corrects of given meaning of relative clauses in translations, the reasons of
translation differences, so it is try to searched that structural differences of Arabic and
Turkish cause what kind of difficulties and make-up translations.

Because of Relative clauses are unchanging nouns, in what way it is subject to the
rules of grammar and how to find a solution to this variable structure are going to be
examined. Besides that, it is going to be searched that while creating clauses how do
aforementioned nouns create a link with main sentence.
Keywords: Compare, Translate, Linguistics, Noun, Relative Clauses.
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GİRİŞ

Kur’ân-ı Kerim, Arapça indirilmiş ilâhî bir kitaptır. Bunu bizzat Kur’ân-ı Kerim’de
görmek mümkündür.1 Erken dönemlerde büyük ölçüde kaide ve kuralları yerleşmiş olan
Arapça, Kur’ân-ı Kerim’in dili olmaya en uygun bir yapıdadır.2 Gramerle ilgili ilk kaideleri Hz. Ali Sahîfe veya Ta’lîka’sında beyan etmiş, Ebu’l-Esved ed-Düelî (ö. 69/688), elMuhtasar adlı eseri ile onu takip emiştir.3 Bunu, o dönemden bu güne ulaşan edebî eserlerin yanında, badiyede/çölde yaşayan halkın gündelik hayatında da görmek mümkündür.
Hz. Ömer’in Tevbe Sûresinde yanlış okuyuştan kaynaklanan i’râb hatasını düzeltmesi bir
bedevî sayesinde olmuştur.4 Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim bu gün de geçerli olan ve anlaşılma problemi olmayan Arapça olarak inmiştir.
İslâm tarihi boyunca yazılan dilbilgisi/nahiv kitaplarının çoğunda, kaide ve kurallara
Kur’ân-ı Kerim’den örnekler verilmiş ve ayet-i kerimelerle istişhâd5 edilmiştir. Bu gelenek sadece Arap âlemiyle sınırlı kalmamış bütün İslam milletlerinde tezâhür etmiş ve
üzerinde medeniyetler kurulmuş olan Anadolu topraklarında yetişen birçok dilbilimci de
adı geçen geleneği sürdürmüştür.6 Çünkü onların Arapçaya bakış açıları, dili konuşmaktan öte Kur’ân-ı Kerim’i anlamak ve ilâhî murâdı öğrenmekti.
a. Konunun Sınırları ve Yöntem

Bu çalışma, ism-i mevsullerin Kur’ân-ı Kerîm’de geliş şekilleri ile meallerde tercüme
yöntemleri ile sınırlı olacaktır. Ayrıca Arapça ve Türkçe gramer ve dil yapıları göz önünde
bulundurularak gerekli açıklamalar yapılmaya ve örnek ayetlerin i’râbları verilmeye çalışılacaktır. İsm-i mevsûl, isim kategorisinde olduğundan dolayı önce Kur’ân-ı Kerîm’de
alabileceği değişik şekiller incelenecek ve meallerde yapılan tercüme ile karşılaştırılacaktır. Mebni/harekesi değişmeyen bir isim olmasından dolayı cümle içinde alacağı şekiller hep takdîri olacaktır. Kaynaklara müracaatla konu detaylı bir şekilde açıklanmaya
çalışılacaktır.
Araştırmaya konu olacak mealler, başlangıçta bilinen adıyla tanıtıldıktan sonra, konu
işlenirken birer rumuzla ifade edilecektir. Bu bağlamda itimat edilen eserler seçilmeye ve

1) Muhammed Fuâd Abdülbâkî, el-Mu’cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l- Kur’âni’l-Kerîm, Dâru’l-Meârif,
Beyrût, 2009, s. 678-679, Kur’ân-ı Kerim’in Arapça oluşu ile ilgili on bir ayet-i kerime söz konusu
edilmiştir. Bunların çoğu sıfat tamlaması şeklinde Arapça Kur’ân ifadesi ile gelmiştir.
2) Saîd el-Efgânî, min Târîhi’n-Nahv, Dâru’l-Fikr, Beyrut, s. 7.

3) Fahruddîn el-Kubâde, “el-Menheciyyetu fî İ’râbi’l-Kur’âni’l-Kerîm”, Mecelletu’l-Buhûsi ve’dDirâsati’l-‘Arabiyye”, 5 ve 6. Sene, IX., Sayı, Halep, s. 98; İbrahim Sarıçam-Seyfettin Erşahin,
İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2014, s. 155;
Kızıklı, Zafer, “Ebu’l-Esved ed-Du’elî’nin Arap Grameri Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Dinî Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2006, C.IX, s. 25.

4) el-Efgânî, age, s. 9.
5) Şahit gösterme.
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aralarındaki farklarla, bunların nedenleri ism-i mevsûl kaidesi çerçevesinde belirlenmeye
çalışılacaktır.

Konu ile ilgili bilimsel çalışmalar, tarihi seyir içinde yazılmış temel eserlerin tanıtımı
araştırma açısından önemlidir. Bu konu sadece Arapça gramerle ilgili değildir, aksine
tefsir, tefsir üsûlü ve tarihi açısından da araştırmayı gerektirmektedir.
b. Konunun Tarihçesi

Kur’ân-ı Kerim, fesâhat ve belâgati ile Arap ediplerine meydan okumuş ve bu tahaddîsine karşılık bulamamıştır. Fakat İslâm düşünce hayatında Kur’ân îcâz ve i’cazının
etkileri devam etmiştir. O’ndaki derin anlam ve eşsiz lafızların azametini dile getiren
kıymetli eserler vücûda getirilmiştir. Bu konuda ilk eser yazan Cahız’dır (ö. 255).7 Yazdığı eser Nazmu’l-Kur’ân, elde mevcut olmasa da el-Hayâvan adlı eserinde bundan söz
etmiştir. Bu eserden yararlanarak Muammed b. Zeyd el-Vâsıtî (ö. 306) İ’câzu’l-Kur’ân
adlı eserini yazmıştır. el-Vâsıtî’nin eseri de tıpkı Câhız’ınki gibi kaybolmuştur. Adı geçen
eserden, Abulkâhir el-Cürcânî (ö. 471)8 Delâilü’l-İ’câz’ında bahsetmiştir. el-Cürcânî’nin
diğer meşhur eseri ise Esrâru’l-Belâğa’dır. Daha sonra -Câhız’dan sonra- bu konuda,
Vâsıtî Rummânî (ö. 384) el-İ’câz adlı eserini yazmıştır. Kâdî Ebu Bekr el-Bakillânî (ö.
403) İ’câzu’l-Kur’ân adlı meşhur eseri bu saha ile ilgilidir. Geçtiğimiz yüzyılda yaşayan âlimlerden Muhammed Abduh (1849-1905), Reşit Rıza (1865-1935) eserlerinde
Kur’ân-ı Kerîm’deki edebî sanatları öne çıkaran yorumlar yapmışlardır. Mustafa Sâdık,
er-Rafiî (1881-1937) Târîhu Âdâbi’l-‘Arab adlı eserinde Seyyid Kutub (1906-1966) da
et-Tasvîru’l-Fennî fî’l-Kur’ân’ında i’caz ve îcâz konularına değinmişlerdir.9
Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması konusu hem tefsir hem de dil/nahiv erbabı tarafından
tartışılmıştır. Bu konuda Taaddüdü Evcühi’l İ’râbiyye, İhtilâfu’l-İ’râb, Taadüdü’l-İ’râb,
et-Tevcîhu’n-Nahviyyu, el-Hilâfu’n-Nahviyyu, et-Tahlîlu’n-Nahvî gibi konunun tartışması ile ilgili eserler yazılmıştır.10 Mesele çok daha teferruatlı incelenmek istenirse bu
kaynaklara müracaat edilebilir.

Sadedine bulunulan konu, ism-i mevsûllere meallerde nasıl mânâ verildiği ile ilgili eskiye dayanmakla birlikte yakın tarihte hızlanan meal-tefsir araştırmaları hakkında önemli
kaynaklar mevcuttur. Bunların başında 1960 yılından bu yana yazılan meallerde etkileri
6) Zeynüddîn Muhammed b. Bîr Ali b. İskender el-Birgivî (929-981), İzhâru’l-Esrâr fi’n-Nahvi, Dâru’lMinhâc, Beyrût, 2010; Muhamed b. Muhammed es-Sunhaciyy b. Âcurrûm, el-Âcurrûmiyye, Dâru’lMinhâc, Beyrût, 2012.
7) Ebu Osman ‘Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz el-Kinânî (ö. 255/869).
8)

‘Abdu’l-Kâhir b. ‘Abdirrahmân b. Muhammed el-Cürcânî (ö. 471/1079).

9) Subhî es-Sâlih, Kur’ân İlimleri, Çev. M. Said Şimşek, Kitap Dünyası, Konya, 2008, s. 328-332
(özet).

10) Bkz. Velîd Hüseyin, Nazariyyetü’n-nahvi’l-‘arabiyyi fî da’vi taadüdi evcuhi’t-tahlîli’n-nahviyyi, Fedâât Yayınları, Amman, 2009.
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devam eden Elmalılı Hamdi Yazır ile Hasan Basri Çantay’ın meal çalışmaları gelmektedir.11 Gelişen teknoloji ve kaynaklara kolay erişim sayesinde eski ile yetinilmemekte,
meal ve tefsir araştırmalarında daha çok ince ayrıntılara girilmesi gerekmektedir. Başlangıçtan bu yana, sadece Türkiye’de iki yüzden fazla meal yazıldığı tespit edilmektedir.12 Bu
kadar eserin yazıldığı ve daha da yazılmaya devam edileceği belli olan bu konunun daha
bilimsel temellere dayanması gerekmektedir. Geçtiğimiz yüzyılda, tercümelerde olsun
dil öğretiminde olsun dillerin karşılaştırılması ile anadilin önemi üzerinde durulmuştur.
Bu ilmi yelpazenin etkisi bu gün daha da artmış, meal çalışmalarında bile dikkate alınmış
bulunmaktadır. Bundan dolayı öncelikle Arapça ile Türkçenin dil ailesi ve birbirlerine
çevrilirken ne türlü zorlukların çıkacağı önceden tespit edilmesi söz konusudur.13
c. Arapça ile Türkçe Dil Aileleri

Dil, Tanımı ve Kökeni: Dil: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için
kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisandır.14
Sözlerle dış âlemde şekil bulan zihin suretleri, anlam adını almaktadır. Anlamların beşeri oluşu karşısında sözler, millidir. Tek bir âmile bağlanamayacak olan dil ayrılıklarını,
bu durumun çok mühim bir sonucu saymak gerekir.15

Bilgegil’e göre, dillerin birbirleriyle ilgilerini araştıran bilginler, iki ayrı görüş etrafında toplanmaktadır; birinci mektebe bağlı olanlar, dilleri birbirleriyle karşılaştırırken,
kökleri hareket noktası sayıyorlar; ikinci mektebin temsilcileri ise, gramer şekillerinden
yürüyorlar. Gramer esasına göre diller tek heceli (monosyllabique) diller, bükümlü (iltisaki-aglutinant) diller ve çekimli (insirafi-a flexion) diller olarak üçe ayırmışlardır. Türkçe
bu grubun bükümlü sınıfına, Arapça ise çekimli sınıfına girmektedir.16
Eklemli (Bitişken) Diller: Bu dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve
çekim ekleri eklenir. Getirilen ekler kökle kaynaşmışlardır. Köke getirilen yapım ekleriyle yeni sözcükler, yeni kavramlar türetilir. Yeni ekler ulandığında kökte bir değişiklik
olmaz. Türkçeye yabancı dillerden giren bazı sözcük köklerine de ekler getirilerek yeni
sözcükler türetilir. Bu dile en güzel örnek Türkçedir. Ayrıca Altay dilleri, (Moğolca, Man11) Cündioğlu, Dücane, “Matbû’ Türkçe Kur’ân çevirileri ve Kur’ân çevirilerinde yöntem sorunu- bir
giriş denemesi”, II. Kur’ân Sempozyumu, Bilgi Vakfı, Ankara,1996, s. 210.

12) Kaya, Mehmet, “Bazı Meâller Çerçevesinde İ’râb Farklılıklarının Ayetlerin Anlamına Etkisi” Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, C. 1, S.1, s. 35.
13) Işık, Cemal, Kelime ve Cümle Yapıları Bakımından Arapça ile Türkçenin Karşılaştırılması, (Basılmamış Doktora Tezi), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, s. 22.
14) Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Büyük Sözlük, dil maddesi, TDK Yay., No: 525, Ankara, 2000. s.
89
15) Bilgegi, Kaya l, Türkçe Dilbilgisi, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1982, s. 5.

16) Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi, s. 6.
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cu-Tunguz) küçük ayrımlarla Japonca; Ural dilleri (Fince, Macarca, Samoyetçe) ile bazı
Asya ve Afrika dilleri bu gruba girer.17
Örnekler:

Göz – cü ‘gözcü’

Göz – lük - çü – lük ‘gözlükçülük’
Göz – le – mek ‘gözlemek’

Çekimli (Bükümlü) Diller: Büküm, sözcüğün çekimi sırasında kökün özellikle kökteki ünlünün değişmesidir. Değişikliğe uğrayan, sözcüğün kök durumudur. Çekim sırasında görülen değişikliklerle yeni sözcükler ve kavramlar ortaya çıkar.

Arapçada
Arapçada
)ال
َ َ ق/ ( َق َو َلkâle dedi (geçmiş zaman)

)ول
ُ يَ ُق/ (ي ق و لyekûlu der, söyler (geniş zaman)
) قُل/ (ق لkul de, söyle (emir)

Yukardaki örnekte
eylem
çekiminde
sözcükte sözcükte
ünlüler değişmektedir.
Eylem kökünde
Yukardaki
örnekte
eylem
çekiminde
ünlüler değişmektedir.
‘â’ olan ünlü, geniş zamanda uzun ‘û’, emir kipinde kısa ‘u’ ya dönüşür.

Eylem kökünde „â‟ olan ünlü, geniş zamanda
uzun „û‟, emir kipinde kısa
Şiir – eşâr ‘şiirler’, Âlim – ulemâ ‘bilginler’ vb.18
„u‟ ya dönüşür.
Şiir
– eşâr „şiirler‟, Âlim – ulemâ „bilginler‟ vb.18
I. BÖLÜM
ARAPÇADA İSİMLER

1. Arapçada İsmin Tanımı

I. Varlıkları,
BÖLÜM
Arapçada isim,
kavramları karşılayan sözcüklerdir. İsimlerle, karşıladıkları
kavram
ve
nesneler
arasında
çok
ARAPÇADA İSİMLERsıkı bir ilgi vardır. Bunlar daima birbirlerini çağrıştırır.
Örneğin “kitap” sözü aklımızda hemen varlık olarak “kitap” nesnesini canlandırır.19 Ya da
1. Arapçada İsmin Tanımı
bir kitabı gördüğümüzde zihnimize hemen onu karşılayan isim gelir. Kavramlar için ise
bu kadar belirgin bir ilişkinin varlığını söyleyemeyiz. Örneğin “dert” dendiğinde aklımızArapçada isim, Varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir.
da bir nesne canlanmaz; ancak bunun insanı sıkıntıya sokan bir durum olduğu zihnimizde
İsimlerle,
karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir ilgi
belirir.20

vardır. Bunlar daima birbirlerini çağrıştırır. Örneğin “kitap” sözü
17) Süleymaniye Yazma Eserler, İzmirlihakkı13346, Nâim Hâzım Onat, Arapçanın Türk
19Diliyle Kuruluaklımızda
hemen İstanbul,
varlık 1944,
olarak
şu, Maarif Matbaası,
s. 4.“kitap” nesnesini canlandırır. Ya da bir
kitabı
gördüğümüzde
zihnimize
onu
gelir.
18) Sancak,
Yusuf, Arap Dili Temelinde
Söz Anlamhemen
İlişkisi, Aktif
Yay., karşılayan
İstanbul 2008, s. isim
34.
19) Aksan, Doğan,
ve Türkbelirgin
Anlam Bilimi,
DTCF. Yayınları,
Ankara,
1971. s. 94.
Kavramlar
içinAnlam
ise Bilimi
bu kadar
birAÜ,
ilişkinin
varlığını
söyleyemeyiz.
20) Demir, Nurettin-Yılmaz, Emine-Gencan, Tahir Nejat, Türkçe Biçim Bilgisi,
Örneğin “dert” dendiğinde aklımızda bir nesne canlanmaz; ancak bunun
Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 2370, Ankara, 2013, s. 20.
insanı sıkıntıya sokan bir durum olduğu zihnimizde belirir.20
2. Mu’reb İsimler
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Mu‟reb isimler, cümledeki konumuna göre değişiklik gösterebilen
Mu‟reb Adı
isimler,
cümledeki
değişiklik
gösterebilen
isimlerdir.
geçen
değişiklikkonumuna
her zamangöre
kelimenin
sonunda
olmaz,
2.
Mu’reb
İsimler
isimlerdir.
Adı
geçen
değişiklik
her
zaman
kelimenin
sonunda
olmaz,
yapısı gereği bazı isimler bünyelerinde değişir bazıları da sonundaki
Mu’reb isimler, cümledeki konumuna göre değişiklik gösterebilen isimlerdir. Adı geyapısı ile
gereği
bazı isimler bünyelerinde değişir bazıları da sonundaki
hareke
değişirler.
çen
değişiklik
her zaman kelimenin sonunda olmaz, yapısı gereği bazı isimler bünyelehareke
ile değişirler.
rinde
değişir
bazıları da sonundaki hareke ile değişirler.
Mu‟reb isimlerin ref‟ hâli: Bu isimlerde aslolan (ُ ) damme ile merfu‟ olmalarıdır.
Mu‟reb
isimlerin
ref‟isim
hâli: (Bu
isimlerde
(ُ ) sâlim
damme
Ancak
tesniye
yani ikil
 )اelif,
cemi aslolan
müzekker-i
ileile
beşmerfu‟
isim olmalarıdır.
( )وvav ile
Ancak tesniye21yani ikil isim ( )اelif, cemi müzekker-i sâlim ile beş isim ( )وvav ile
merfu‟ olurlar. Bunların dışında kalan diğer isimler ise damme )ُ
ُ ( ile merfu‟ olurlar.
merfu‟ olurlar.21 Bunların dışında kalan diğer isimler ise damme )ُ
ُ ( ile merfu‟ olurlar.
Merfu’ isimler (Merfuât): Fâil, naibü‟l-fâil, mübteda, haber,
Merfu’
isimler
(Merfuât): Fâil, naibü’l-fâil,
mübteda, haber, kâne’nin ismi, inne’nin
Merfu’
isimler
kâne‟nin
ismi,
inne‟nin(Merfuât):
haberidir. Fâil, naibü‟l-fâil, mübteda, haber,
haberidir.
kâne‟nin ismi, inne‟nin haberidir.
Mu’reb isimlerin nasb hâli: Bu isimlerde aslolan (ُ ) fetha ile mansub
Mu’reb Ancak
isimlerin
nasb
Bu isimlerde
aslolan sâlim
(ُ )()ي
fetha
ile isim
mansub
olmalarıdır.
tesniye
yanihâli:
ikil isimle
cemi müzekker-i
yâ, beş
()ا
olmalarıdır.
Ancak
tesniye
yani
ikil
isimle
cemi
müzekker-i
sâlim
()ي
yâ,
beş
isim
()ا
elif, cemi müennes-i sâlim (ُ ) kesra ile mansub olurlar.
elif, cemi müennes-i sâlim (ُ ) kesra ile mansub olurlar.
Mansûb isimler (mansubât): Mefûlü bih, mefûlü fih, mefûlü mutlak, mefûlü leh,
Mansûb
(mansubât):
Mefûlü
mefûlü
fih, mefûlü
mutlak,
mefûlü
leh,
mefûlü
maah,isimler
( ) إالile
müstesna isim,
hâl,bih,
temyiz,
münâdâ,
kâne‟nin
haberi
ve inne‟nin

mefûlü maah, ( ) إالile müstesna isim, hâl, temyiz, münâdâ, kâne‟nin haberi ve inne‟nin
ismidir.
ismidir.
Mu’reb isimlerin cer hâli: Bu isimlerde aslolan (ُ ) kesra ile mecrur olmalarıdır.
Mu’reb
isimlerin
hâli:
Bumüzekker-i
isimlerde aslolan
kesra()ي
ile mecrur
olmalarıdır.
Ancak
tesniye
yani ikilcer
isim,
cemi
sâlimle(ُ
beş) isim
yâ, cemi
müennes-i
22
Ancak(ُ
tesniye
yani
ikil munsarıf
isim, cemiyani
müzekker-i
isim
yâ, olurlar.
cemi müennes-i
sâlim
) kesra,
gayrı
çekimsizsâlimle
isimler beş
fetha
ile ()ي
mecrur
sâlim (ُ ) kesra, gayrı munsarıf yani çekimsiz isimler fetha ile mecrur olurlar. 22
3. Mebni 3.
İsimler
Mebni İsimler

3.
Mebni
İsimler
Mebni
cümledeki
konumuna konumuna
göre sonundakigöre
harekesi
değişmeyen isimlerdir.
Mebniisimler,
isimler,
cümledeki
sonundaki
harekesi
Bu şekilde
gelen
isimlerincümledeki
cümledeki konumu
sıyâk vegöre
sibaktan/öncesi
ve sonrasından
Mebni
isimler,
konumuna
sonundaki
harekesi
değişmeyen isimlerdir. Bu şekilde gelen isimlerin cümledeki konumu
anlaşılır. Sadedinde bulunduğumuz ism-i mevsul konusu bu meselenin en belirgin örnekdeğişmeyen
Bu şekilde
gelen isimlerinanlaşılır.
cümledekiSadedinde
konumu
sıyâk
ve isimlerdir.
sibaktan/öncesi
ve sonrasından
lerindendir.

sıyâk
sibaktan/öncesi
veson
sonrasından
anlaşılır.
Sadedinde
Mebnive
isimler:
Arapçada
i’rabı yani
harekesibu
değişmeyen
mebni en
kelimelerin
albulunduğumuz
ism-i mevsul
konusu
meselenin
belirgin
dığı
dört hareke çeşidiism-i
vardır: mevsul
Sükûn, damme,
fetha ve
kesra.
Dolayısıylaen
kelimenin
son
bulunduğumuz
konusu
bu
meselenin
belirgin
örneklerindendir.
harekesi her zaman sükûn ise buna sükûn üzere, damme ise damme üzere, fetha ise fetha
örneklerindendir.
23
üzere ve kesra ise kesra üzere mebni denir.
21

Çörtü, Mustafa Meral, Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Teknikleri, İfav
21
Yayınları,
İstanbul,Meral,
2011,Arapça
s. 15. Cümle Kuruluşu ve Tercüme Teknikleri, İfav
Çörtü, Mustafa
21)
22 Çörtü, Mustafa Meral, Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Teknikleri, İfav Yayınları, İstanbul, 2011,
Hifnî
Bey
vd.,
ed-Durûsu‟n-Nahviyye,
C. IV., s. 53.
Yayınları,
İstanbul, 2011, s. 15.
22 s. 15.
Hifnî Bey vd., ed-Durûsu‟n-Nahviyye, C. IV., s. 53.
22) Hifnî Bey vd., ed-Durûsu’n-Nahviyye, C. IV., s. 53.

23) Hifnî Bey vd, ed-Durûsu’n-Nahviyye, C. I., s. 8; II. 26;C. III., s. 40.
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Mebni isimler: Arapçada i‟rabı yani son harekesi değişmeyen mebni
4. İsm-i
kelimelerin
aldığıMevsûller
dört hareke çeşidi vardır: Sükûn, damme, fetha ve
24
Birleştirilmişkelimenin
anlamında ismi
kipindeher
bir isimdir.
mevsûl,
kesra. Dolayısıyla
sonmefûl
harekesi
zamanİsm-i
sükûn
ise marife/belirli
buna
isimlerden biri olmanın yanında kendisine has yapısı olan bir isimdir. Has ve müşterek
sükûn üzere, damme ise damme üzere, fetha ise fetha üzere ve kesra ise
olmak üzere ikiye ayrılan
bu isimler fonksiyonel olmaları için, kendilerinden sonra gelen
23
kesra üzere
mebni denir.
ve sayı-cinsiyet
bakımından bu isimlere uyan bir sıla cümlesi ile ‘âid zamirine ihtiyaç du-

yarlar.25 Sıla cümlesi, ism-i mevsûlü tamamlayan ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. Anlamı
4. İsm-isıla
Mevsûller
belirginleştiren
cümlesinin i’râbta mahalli yoktur demek, gereksizdir demek değildir.
Sadece cümlenin ögelerinden biri değildir. İsm-i mevsûlle sılası anlam olarak öge sayılBirleştirilmiş anlamında ismi mefûl kipinde bir isimdir. İsm-i mevsûl,
salar da Arapça gramerde sadece ism-i mevsûller öge sayılmışlardır. ‘Âid zamiri, sıla
24
marife/belirli
isimlerden
biridönen
olmanın
yanında kendisine
cümlesinden
ism-i mevsûle
ve sayı-cinsiyet
bakımındanhas
onayapısı
uyan birolan
zamirdir.26

bir isimdir.
ve Hint
müşterek
olmak
üzerebulunan
ikiyerelative
ayrılan
bu isimlerpronouns
İsm-iHas
mevsûl,
Avrupa dil
gruplarında
clauses/relative
kavramına
karşılık
gelmektedir.
Adı
geçen
yapı
İngilizcede
olsun
Almancada
fonksiyonel olmaları için, kendilerinden sonra gelen ve sayı-cinsiyetolsun konuşmaya/yazıya akıcılık katan gramer kuralıdır. Örnek: A women opened the door/Kapıyı
bakımından
bu açtı.
isimlere
uyan
bir asıla
cümlesi
ile „âid
zamirine
ihtiyaçBu örnebircümleleri
kadın
She was
wearing
white
dress/Kadın
beyaz
elbise agiyiyordu.
ordu.
Bu örneği,
birleştirerek
yazabiliriz.
The The
women
whowho
was
wearing
25 cümleleri
iyiyordu.
Bu örneği,
birleştirerek
yazabiliriz.
women
was
wearing a
ği, cümleleri
birleştirerek
women27 whove
wasonun
wearing
a whitebir
dress opeduyarlar.
Sıla cümlesi,
ism-iyazabiliriz.
mevsûlüThe
tamamlayan
ayrılmaz
27
e dress
opened
the the
door/
Kapıyı,
beyaz
elbise
giyen
kadın
açtı.açtı.
İki
ayrıayrı
27 cümlenin
white
dress
opened
Kapıyı,
beyaz
elbise
giyen
kadın
İki
cümlenin
ned
door/
giyen
kadın
açtı.
İki
cümlenin
ayrı
ayrı
parçasıdır. Anlamı
cümlesinin i‟râbta mahalli yokturArapçası:
ِ تَلب ِس لsıla
ِ  فَِتَحbelirginleştiren
Arapçası:
اب
لب
ا
ة
َ
أ
ر
إم
ت
/
ض
ي
َب
أ
ا
اس
ب
ت
ن
ا
ك
dir.
BuBu
ikiikicümleyi
ٌ
َ
َ
yrı Arapçası:
اسا
َمرأ‟َاةَُل َمَكرأَاةُنَتcümlenin
 ‟اَلdir.
dir.
Bu
iki
cümleyi
cümleyi
birleştirdiğimizde
ََ ف/ض
َ َ اب
َ ََ أَبًيdeğildir.
َ gereksizdir
َتَ َحت َ إمَرأَةٌ اَلبdemek
ً َُس َلب
ََتَلبSadece
demek,
ögelerinden
biri
ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
şeklinde
sıla
cümlesi
ile
tek
yapı
haline
getirmek
ِ
ştirdiğimizde
ض
ي
َب
أ
ا
اس
ب
ل
س
ب
ل
ت
ت
ل
ا
ة
َ
أ
ر
م
ل
ا
اب
ب
ال
ت
ح
ت
ف
şeklinde
sıla
cümlesi
ile
tek
ِ
ََّ اَل َمرأََةُ َالanlam
ُ ِsılası
َ َت تَلب
ََ olarak
irleştirdiğimizde
اس
اب
 فَتَ َحşeklinde
cümlesi ile
َض
değildir.َ İsm-i
öge sıla
sayılsalar
datekArapça
َ َا َ أَبًيmevsûlle
َ َت َالب
ً ُ َس َلب
َ
ُ
mümkündür. İsm-i mevsûllere Türkçede zorlama bir ifade ile o ki, öyle ki gibi anlamlar
haline
getirmek
mümkündür.
İsm-i
mevsûllere
Türkçede
zorlama
bir ifade
ile oile
ki,o ki, sıla
gramerde
sadece
ism-i
mevsûller
öge
sayılmışlardır.
„Âid
zamiri,
apı haline
getirmek
İsm-i
mevsûllere
Türkçede
zorlama
verilsemümkündür.
de genel itibariyle
yan cümleyi
ana cümleye
–en,bir
-anifade
ekleri ile
bağlayan bir bağ28 ism-i
ki
gibi
anlamlar
verilse
de
genel
itibariyle
yan
cümleyi
ana
cümleye
–en,
-an
ekleri
cümlesinden
mevsûle
dönen
ve
sayı-cinsiyet
bakımından
ona
laçtır
.
Cümlenin
bağlacı
değil
de
ana
ögesi
olduğunda
yine
yapan,
eden
şeklinde aynı
yle ki gibi anlamlar verilse de genel itibariyle yan cümleyi ana cümleye –en, -an ekleri uyan
2826 gelirler.
eki
alarak
28
ağlayan
birzamirdir.
bağlaçtır
. Cümlenin
bağlacı
değildeğil
de ana
ögesi
olduğunda
yineyine
yapan,
bir
e bağlayan
bir bağlaçtır
. Cümlenin
bağlacı
de ana
ögesi
olduğunda
yapan,

şeklinde
aynıaynı
eki alarak
gelirler.
den
şeklinde
eki alarak
gelirler.
İsm-i mevsûl,
Hint
Avrupa dil gruplarında bulunan relative clauses/relative
pronouns kavramına karşılık gelmektedir. Adı geçen yapı İngilizcede olsun Almancada

olsun
konuşmaya/yazıya
akıcılık katan gramer kuralıdır. Örnek: A women opened the
Tablo
2 İsm-i
Mevsûl
Tablosu
Tablo
2 İsm-i
Mevsûl
Tablosu

door/Kapıyı bir kadın açtı. She was wearing a white dress/Kadın beyaz elbise
HasHas
İsm-i
Mevsûller
Müşterek
İsm-i
HarfHarf
olanolan
İsm-i
İsm-i
Mevsûller
Müşterek
İsm-i
İsm-i
Mevsûller
Mevsûller
Mevsûller
Mevsûller
23
Hifnî
Bey
vd,
ed-Durûsu‟n-Nahviyye,
C.
I.,
s.
8;
II.
26;C.
III.,
s. 40.
ِ ََّّ ِ اَل
ِ ِلِِلعاق-م ِن
َّاَلِنل-َذاللَِّانَذي-َّانل
ينلَّ ِذين
 ِلzamirler,
ذَا/َذاذُو//و
(ذُاَل/ل/ي
َُّاَاَ)الharf-i‟tََا-نِذ24َّذايَل-َMa‟rife
َا/ي
اَذللَّ َذ/ي
ذÖzel
 اَلisimler,
 لل َعاقişaret
 َمنisimleri,ism-i
/harf-i’t-ta’rîf
ي
َ لişaret
َ-isimleri,
ُّ َا
َ24)ِلisimler:
zamirler,
Ma’rife
isimler:
Özel isimler,
ism-imevsûller,
mevsûller,
ile gelen
isimler ve bunlardan birine muzâf olan isimlerdir. Adı geçen isimler, Türkçedeki belirli/bilinen isim-

ta‟rîf
ve bunlardan birine muzâf olan isimlerdir. Adı geçen isimler,
َِّgelen
َِّ ََّات/للile
ve marife olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymayan isimlerdir.
-لَّلِت
ِا/تتisimler
ََِّّلkarşılık
َا/ِْي
َِا-َانت
َان
-َّ ت
لَّل
ْي
تَاَلل-َّللlere
ااََلل/ اَلَِّتgelmekte
Türkçedeki
belirli/bilinen
isimlereِ karşılık
ِعاق112-122.
َ
 لِالغَع ِْياقِ ِالgelmekte
ِ-َ َلمِاغ- َماve marife olmak için başka bir şeye
25) İbn Hişâm,
Katru’n-Nedâ,لs.
ل
ْي
َ
ihtiyaç
duymayan
isimlerdir.
َ
ِ
َّ
َّ
ل َوات26)
اَل-ِئيو
َّاَلل-لَّل
25
ات
اَئيBey
 اَ َّلَّلvd, ed-Durûsu’n-Nahviyye,
C. IV., s. 52.
İbn Hişâm,
Katru‟n-Nedâ,
s. 112-122.
َHifnî
26

Hifnî Bey
vd, ed-Durûsu‟n-Nahviyye, C. IV., s. 52.
27) www.dersimizingilizce.com/ingilizce-relative-clauses-who-which-that.html.
			
Erişim tarihi: 19.02.2016.

28) Işık,
Kelime
ve Cümle
Yapıları,
s.verildi.
45.
ablo
2‟de2‟de
üç çeşit
ism-i
mevsûl
şemaşema
halinde
HasHas
ism-i
mevsûller,
cinsiyet
Tablo
üç çeşit
ism-i
mevsûl
halinde
verildi.
ism-i
mevsûller,
cinsiyet

ِ َّ )اَِل
temelinde
diğerlerinden
ayrılırlar.
(يَلَّ( ِذي
ِذ )اbir
isim,isim,
(اَلِنلَّ(َذي ِنَّ )اَلeril/müzekker
eyısayı
temelinde
diğerlerinden
ayrılırlar.
bir eril/müzekker
َذاَللَّانَذي-َّانل
)اَلل َذ

ِ ََِّ )اikiden
َِّ َ )ِاَللَّتiki
ِ َْيلل(َّت
e (ve
ين
fazlafazla
isimisim
sayılırlar.
(ت)(اَلَِّتdişil/müennes
bir isim,
(ْي
َِا-َانت
َِّ )اَلdişil/müennes
ki
 )اَلَّذikiden
sayılırlar.
bir isim,
اَلل- )اَللَّتَانiki
َ ينل(ذ

َ
َّ -الَّلِ َّت
َّ )ِ َّikiden
اللَّوِات-ِ ئي
َّ الَّل

29
fazla isim sayılırlar.29 Tesniye/ikil
ism-i mevsuller bir

yapıhaline
halinegetirmek
getirmekmümkündür.
mümkündür.İsm-i
İsm-imevsûllere
mevsûllereTürkçede
Türkçedezorlama
zorlamabir
birifade
ifadeile
ileooki,
ki,
yapı
öylekikigibi
gibianlamlar
anlamlarverilse
verilsede
degenel
genelitibariyle
itibariyleyan
yancümleyi
cümleyiana
anacümleye
cümleye–en,
–en,-an
-anekleri
ekleri
öyle
ilebağlayan
bağlayanbir
birbağlaçtır
bağlaçtır2828. .Cümlenin
Cümleninbağlacı
bağlacıdeğil
değilde
deana
anaögesi
ögesiolduğunda
olduğundayine
yineyapan,
yapan,
ile
edenşeklinde
şeklindeaynı
aynıeki
ekialarak
alarakgelirler.
gelirler.
eden
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Tablo
İsm-i
Mevsûl
Tablosu
Tablo
22İsm-i
İsm-i
Mevsûl
Tablosu
Tablo 2.
Mevsûl
Tablosu
Hasİsm-i
İsm-iMevsûller
Mevsûller
Has

الَّ َِّذ ِين-اللَّذي ِن-ِاَللَّذ ِان/اَلَّاَلَِّذ ِذي
ين
َ َ اَلذ-َ اَللََّ َذي ِن-َ اَللََّ َذان/ي
ِ َّ /ِاَلَّاِلَّت
ِ لاَلَّلتَلَّت-َا-ان
َِّاََّلَّل/َْيا
/ِ ْي
--لَّلِتت
َ
َ ِلالَلتَلَّتَان/َتا
ِ
َّ
َّ
ِلالَلَلَّوو-َا-اَ اَلَّلَّلَّلئيئي
اتات
َ

Müşterekİsm-i
İsm-i
Müşterek
Mevsûller
Mevsûller

لِللَِعل َعاقِاقِلِل--َم َمنن

Harfolan
olanİsm-i
İsm-i
Harf
Mevsûller
Mevsûller

/ُّ ي
َُّاَ ا
ذَاَذا/و/ذُذُو/ل/اَل/َيا

لِغلَِغَِْي ِْيال َعال َعاقِاقِلِل--َماَما

Tablo2‟de
2‟deüç
üççeşit
çeşitism-i
ism-imevsûl
mevsûlşema
şemahalinde
halindeverildi.
verildi.Has
Hasism-i
ism-imevsûller,
mevsûller,cinsiyet
cinsiyet
Tablo
ِ
ِ)اَ)لاَلَّللََّذ َذِان
vesayı
sayıtemelinde
temelindediğerlerinden
diğerlerindenayrılırlar.
ayrılırlar.(ي
()اَ)لَّاَلَّذ ِذيbir
bireril/müzekker
eril/müzekkerisim,
isim,(ن
(ِ لاَلَّللََّذيَذيِن-َا-ان
ve

ِ َّ ikidenfazla
ِ َّ
ِ لاَلَّلتَلَّت-َا-ان
ikive
ve(ين
(ين
fazlaisim
isimsayılırlar.
sayılırlar.(ت
(ِ)اَ)لَّاَِلَّتdişil/müennes
dişil/müennesbir
birisim,
isim,(ْي
(ِ ْي
iki
َ )اَ)لاَلَّذ ِذikiden
َ ِ)اَ)لاَللتَلَّتَانikiiki

َ
ِ
َِّ)اَ)اََّلَّلikiden
ve(ات
(ات
ikidenfazla
fazlaisim
isimsayılırlar.
sayılırlar.2929Tesniye/ikil
Tesniye/ikilism-i
ism-imevsuller
mevsullerbir
bir
ِلاَلَّللَّوو-َا-اََّلَّلَّلَّلئيئي-َا-لَّلِتت
ve
istisnaَ َolarak
ikil ismin
i’râbını alırlar. Yani mu’reb olarak ref’/yalın halde elif, nasb ve

30
istisna
olarak
ikil
ismini‟râbını
i‟râbını
alırlar.
Yaniolduğu
mu‟reb
olarak
ref‟/yalındurumunda
halde elif,
elif,
cer halinde
yâikil
ile ismin
gelirler.
Kezaalırlar.
ikil isimde
gibi
izâfet/tamlama
isistisna
olarak
Yani
mu‟reb
olarak
ref‟/yalın
halde
nasb ve cer halinde yâ ile gelirler.30 Keza ikil isimde olduğu gibi izâfet/tamlama
min sonundaki nûn harfi düşer.
durumunda ismin sonundaki nûn harfi düşer.

Müşterek ism-i mevsûllerden ( ) َمنakıllı varlıklar, ( ) َماakılsız ve cansız varlıkları
www.dersimizingilizce.com/ingilizce-relative-clauses-who-which-that.html.
Erişim
www.dersimizingilizce.com/ingilizce-relative-clauses-who-which-that.html.
Erişim
31
tarihi:
19.02.2016.
ifade
etmede
kullanılırlar.
Hem
müşterek
hem
de
harf
olarak
gelen
(
ا
ذ
/و
ذ
/
ل
ا
/
tarihi:
19.02.2016.
َ ُ َي
ُّ َ )اism-i
2828 Işık, Kelime ve Cümle Yapıları, s. 45.
Işık, Kelime ve Cümle Yapıları, s. 45.
2929
mevsûllerin
tekili,
ikili, çoğulu, müzekker
veya müennesi yoktur. Kendilerinden sonra
er-Râcihî,Et-Tatbîku‟n-Nahviyyu,
Et-Tatbîku‟n-Nahviyyu,
63-68.
er-Râcihî,
s.s.63-68.
gelen isimler ne olursa olsun onlar bir tek formatta gelirler. 32
2727

II. BÖLÜM

II.

BÖLÜM

KUR’ÂN-I KERİMDE İSM-İ MEVSULLER

KUR’ÂN-I KERİMDE İSM-İ MEVSULLER

Kur’ân-ı Kerîmde ism-i mevsûllerin hemen hemen bütün şekilleri mevcuttur. Bu böKur‟ân-ı
ism-i bakımından
mevsûllerin
hemen vehemen
bütün
şekilleri
lümde,
cümledeKerîmde
aldıkları pozisyon
ele alınacak
meallerde
nasıl verildikleri
araştırılmaya
çalışılacaktır.
Yukarıda
geçtiği
gibi,
ism-i
mevsûlün
bir
sıla
cümlesi
bu
mevcuttur. Bu bölümde, cümlede aldıkları pozisyon bakımındanileele
11
11
cümlede bulunan ‘âid zamiri ile gelmesi esastır. Bazen ‘âid zamiri açıkça gelmeyebilir,

alınacak ve meallerde nasıl verildikleri araştırılmaya çalışılacaktır.
29)
er-Râcihî, Et-Tatbîku’n-Nahviyyu,
s. 63-68.
Yukarıda
geçtiği gibi, ism-i
mevsûlün bir sıla cümlesi ile bu cümlede
30) İbn Hişâm, Katru’n-Nedâ, s. 115.
bulunan „âid zamiri ile gelmesi esastır. Bazen „âid zamiri açıkça
31) Hifnî Bey vd, ed-Durûsu’n-Nahviyye, C. IV., s. 52.
gelmeyebilir, bu durumda varmış gibi kabul edilir. Çünkü cümlenin
32) Mustafa Meral Çörtü, Sarf-Nahiv Edatlar, İfav Yayınları, İstanbul, 2014, s. 223-231.
anlamı ile direkt ilgili bir durum söz konusudur.33
Meallerden örnek verilirken önce tam isimleri, daha sonraki
örneklerde sadece kısaltmış baş harfleri verilecektir. Diyanet İşleri Meali
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bu durumda varmış gibi kabul edilir. Çünkü cümlenin anlamı ile direkt ilgili bir durum
söz konusudur.33

Meallerden örnek verilirken önce tam isimleri, daha sonraki örneklerde sadece kısaltmış baş harfleri verilecektir. Diyanet İşleri Meali (Dİ), Diyanet Vakfı Meali (DV),
1. Cümlenin Ana Ögeleri Olmaları
Elmalılı Hamdi Yazır Meali (EHY), Ali Fikri Yavuz Meali (AFY), Abdülbaki Gölpınarlı
(AG)
şeklinde verilecektir.
Arapçada
cümlenin ana ögeleri, isim cümlesinde mübteda/özne ve

Bu konuda, meallerde ele alınacak ism-i mevsûllerin cümledeki konumu, ana veya
haber/yüklem,
fiil cümlesinde fiil ve fâil/öznedir. İsm-i mevsûlün
yan öge oluşu önem kazanmaktadır.

tanımında da belirtildiği gibi, ikil/tesniyesi hariç bütün kipleri mebnidir.
1. Cümlenin Ana
Ögeleri
Olmaları
Dolayısıyla
hangi
i‟râbı
aldığı, cümlede ne olduğu takdîren
Arapçada cümlenin
ana ögeleri, konu
isim cümlesinde
mübteda/özne
ve haber/yüklem,
fiil
belirlenecektir.
Araştırmaya
olan kavram
isim sayıldığı
için, fiil
cümlesinde fiil ve fâil/öznedir. İsm-i mevsûlün tanımında da belirtildiği gibi, ikil/tesolmanın
diğer mebnidir.
ögeleri temsil
edebilir.
niyesi
hariçdışında
bütün kipleri
Dolayısıyla
hangi i’râbı aldığı, cümlede ne olduğu
takdîren belirlenecektir. Araştırmaya konu olan kavram isim sayıldığı için, fiil olmanın
Fâil olan ism-i mevsûl: Fiil cümlesinin öznesi olan fâil, her zaman
dışında diğer ögeleri temsil edebilir.

merfu‟/yalın
halde
bulunmalı
veya öznesi
örnekte
merfu‟
Fâil olan ism-i
mevsûl:
Fiil cümlesinin
olanolduğu
fâil, her gibi
zamanmahallen
merfu’/yalın
halde
34
sayılmalıdır.
bulunmalı
veya örnekte olduğu gibi mahallen merfu’ sayılmalıdır.34

ِ َّ
ِ َّ ِ
ين الَ يَعلَ ُمو َن
َ ين يَعلَ ُمو َن َو الذ
َ َهل يَستَوي لذ

Örnek ayetin i’râbı: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?35 Bu fiil cümlesinde

( ) َهلinkârî36 soru harfi ( )يَستَ ِويyâ‟nın üzerindeki takdiri damme ile merfu‟ muzâri‟,
ِ َّ
(ين
َ  )لذcemi müzekker ism-i mevsûl, sükûn üzere mebni mahallen merfu‟ fâildir.

َ
()يَعلَ ُمو َن

i‟râbta mahalli olmayan sıla cümlesidir. Cümledeki çoğul vâv‟ı, cinsiyet ve

sayı bakımından ism-i mevsûle uygun olmasından dolayı „âid zamiri ve fâildir. İkinci
fiil cümlesi

ِ َّ
( ين الَ يَعلَ ُمو َن
َ  ) َو الذbirinciye atıftır. Bu cümlede farklı olarak anlamı

olumsuz yapan nefiy lâmı vardır.

Her iki
iki sıla
sanki geçişsizmiş
geçişsizmiş
Her
sıla cümlesinde
cümlesinde de
de meful
meful alması
alması gereken
gereken (ن
fiilleri, sanki
َ  )يَعلَ ُموfiilleri,
gibi meful almamışlardır. Kutsal kitabımızın edebî sanatlarından hazif/öge düşmesi yogibi meful
edebî
sanatlarından
hazif/öge
düşmesi
luyla
yapılanalmamışlardır.
bu ifade tarzı;Kutsal
bilenlerkitabımızın
neyi biliyor?
Bilinmesi
gereken her
şeyi biliyorlar,
yoluyla yapılan bu ifade tarzı; bilenler neyi biliyor? Bilinmesi gereken her şeyi
33) Çörtü, Sarf-Nahiv, s. 232.

34) İbn Hişâm, Katru’n-Nedâ, s. 55; er-Râcihî, Et-Tatbîku’n-Nahviyyu, s. 201; Hifnî Bey vd, edDurûsu’n-Nahviyye, C. IV., s. 56; Çörtü, Sarf-Nahiv, s. 243.

35) 39/Zümer /9.

36)
34 İnkârî soru: Eşit olur mu? derken kesinlikle eşit değildir, demektir.

İbn Hişâm, Katru‟n-Nedâ, s. 55; er-Râcihî, Et-Tatbîku‟n-Nahviyyu, s. 201; Hifnî Bey
vd, ed-Durûsu‟n-Nahviyye, C. IV., s. 56; Çörtü, Sarf-Nahiv, s. 243.
35
39/Zümer /9.
36
İnkârî soru: Eşit olur mu? derken kesinlikle eşit değildir, demektir.

biliyorlar, bilmeyenler neyi bilmiyor? Bilmeleri gerekli olan şeyleri
37
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bilmiyorlar,
takdir edilebilir.

Yukarıdaki ayet-i kerimedeki ism-i mevsûlü mealler genellikle doğru

bilmeyenler neyi bilmiyor? Bilmeleri gerekli olan şeyleri bilmiyorlar, şeklinde meful/
37
gramer
anlamına
vermişler.
nesne
takdir
edilebilir.uygun
Yukarıdaki ayet-i kerimedeki ism-i mevsûlü mealler
genellikle doğru gramer anlamıHiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?38 (AFY;
Dİ; EHY)
na uygun vermişler.
39

38
Hiçbilenlerle
bilenlerle
bilmeyenler
eşitmu?
olur
mu? Dİ;(AG)
Hiç
bilmeyenler
bir olur
(AFY;
EHY)

Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? 39 (AG)

Kâne’nin ismi olan ism-i mevsûl: Merfuattan sayılan bu isimler de

Kâne’nin ismi olan ism-i mevsûl: Merfuattan sayılan bu isimler de ism-i mevsûl
ism-i mevsûl
şeklinde gelebilirler.
şeklinde
gelebilirler.

ِ
ِ َََل ي ُك ِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن أَه ِل ال ِكت
ُْي َح ََّّت تَأتِيَ ُه ُم البَ يِّنَة
َ ْي ُمن َف ِّك
َ اب َو ال َمش ِرك
َ
ُ َ

Örnek ayetin i’râbı: Kitap Ehlinden inkâr edenler ile Allaha ortak koşanlar,
kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. (Dİ)40
Olumsuzluk, cezm ve kalb/değiştiren harftir.
alâmeti sükûndur.

() ََل

(ك ِن
ُ َ )يnâkıs fiil, meczûm muzâri‟, cezm

ِ َّ
(ين
َ  )الذism-i mevsûl, mebni, mahallen merfu‟ (‟)يَ ُك ِنnün ismidir.

( ) َك َف ُرواmâzi fiil, mebni ve vâv hem fâil hem de „âid zamiridir. ( ) َك َف ُرواcümlesi ism-i
mevsûlün sılasıdır, i‟râpta mahalli yoktur.

ِ َ ) ِمن أَه ِل ال ِكتmahzûf bir fiile bağlı car(اب

ِ
ِ َ )ال ِكتmuzafu ileyhidir. (ْي
(اب
َ  ) َو ال َمش ِركma‟tuftur, yâ ile mansûptur.
(ْي
َ ) ُمن َف ِّك, (‟)يَ ُك ِنnün haberi yâ ile mansûptur. ( ) َح ََّّتgâye ve cer harfidir. ()تَأِت,
mecrûr, hâl‟dir.

(ح ََّّت
َ )‟dan sonra gizli bir ( )اَنile mansûp muzâri‟dir. ( ) ُهمmahallen mansûp mefulü
bihtir. (ُ)البَ يِّ نَة, (‟)تَأِتnin muahhar fâili merfu‟dur.41

Kitap Ehlinden inkâr edenler ile Allaha ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. (Dİ)
37 Ehl-i Kitap (Yahûdilerle Hristiyanlar) ve müşriklerden (puta tapanlardan) o kâfir
Muhyiddîn ed-Dervîş, İ‟rabu‟l-Kur‟âni‟l-Kerîmi ve Beyânuhu, (I-X) el-Yemâme
olanlar,
apaçık
birC.hüccet
Dâru İbnkendilerine
Kesîr, Beyrût,
1992,
VIII., gelinceye
s. 398. kadar (üzerinde bulundukları dinden)
38
ayrılacak
Diyanetdeğillerdi.
İşleri, Ali (AFY)
Fikri Yavuz, Celal Yıldırım.
39
Gölpınarlı,
Abdülbaki
vd.
37)
Muhyiddîn ed-Dervîş, İ’rabu’l-Kur’âni’l-Kerîmi
ve Beyânuhu, (I-X) el-Yemâme Dâru İbn Kesîr,
40
98/Beyyine/1,
Diyanet
İşleri
Beyrût, 1992, C. VIII., s. 398. Meali.
41
Muhammed Hüseyn Selâme, İ‟râbu Cüz‟ü „Amme, Dâru‟l-Âfâki‟l-„Arabiyye, Kâhire,
38) Diyanet İşleri, Ali Fikri Yavuz, Celal Yıldırım.
2006, s. 170; İbn „Âşûr, et-Tahrîr, 30. Cüz, s. 476; ed-Dervîş, İ‟rabu‟l-Kur‟ân, C. X., s.

39) Gölpınarlı, Abdülbaki vd.

40) 98/Beyyine/1, Diyanet İşleri Meali.

41) Muhammed Hüseyn Selâme, İ’râbu Cüz’ü ‘Amme, Dâru’l-Âfâki’l-‘Arabiyye, Kâhire, 2006, s. 170;
İbn ‘Âşûr, et-Tahrîr, 30. Cüz, s. 476; ed-Dervîş, İ’rabu’l-Kur’ân, C. X., s. 542; el-Bikâ’î, Nazmü’dDürer, 22. Cüz, s. 180; Sâlih el-‘Useymin, Tefsîru Cüz’ü ‘Amme, s. 281.
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Mealler, birbirinden farklı birer tarz geliştirmiş bulunmaktalar. (Dİ)
inkâr edenler, (AFY) kâfir olanlar, (EHY) küfredenler şeklinde meal
yapmışlar. İsm-i mevsûlün sılası fiil cümlesi olduğundan dolayı inkâr
BAZI MEALLER
MEVSÛLLERİN
edenler
meali ÇERÇEVESİNDE
daha doğrudur.İSM-İ
Bunun
nedeni, ortak bir sistemin 205
ve
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güvenilir çeviri anlayışının olmayışı olabilir. Türkçe çeviri, eskileri bir
Ehl-i kitap
ve müşriklerden
o küfredenler,
infilâk edecek
değildi gelinceye
kenkenara
atmadan
yeni gelişen
dilbilim
verilerini
dikkatekadar
almak
dilerine beyyine. (EHY)
durumundadır.
Mealler, birbirinden farklı birer tarz geliştirmiş bulunmaktalar. (Dİ) inkâr edenler,
(AFY)
kâfir olanlar,
meal yapmışlar.
İsm-i mevsûlün
sılası
Mübteda
olan(EHY)
ism-iküfredenler
mevsûl:şeklinde
Mübteda,
isim cümlesinin
öznesi,
42
fiil cümlesi olduğundan dolayı inkâr edenler meali daha doğrudur.
Bunun nedeni, ortak
merfu‟/yalın halde olması gereken cümle ögesidir. İsm-i mevsûl sadece
bir sistemin ve güvenilir çeviri anlayışının olmayışı olabilir. Türkçe çeviri, eskileri bir
bir
bağlaç
değil
aynı
zamanda
cümle
ögesi
de durumundadır.
olabilmektedir. Daha
kenara
atmadan
yeni
gelişen
dilbilimtemel
verilerini
dikkate
almak

önce
kısaca olan
değinildiği
gibi Mübteda,
Hint-Avrupa
dil grubunda
kavramı
Mübteda
ism-i mevsûl:
isim cümlesinin
öznesi,relative
merfu’/yalın
halde
42
olması gereken
cümle
ögesidir.
mevsûl relative
sadece birgrubu
bağlaçisimler
değil aynı
zamanda
teönemli
bir yere
sahiptir.
Bu İsm-i
bağlamda
hem
bağlaç
mel cümle ögesi de olabilmektedir. Daha önce kısaca değinildiği gibi Hint-Avrupa dil
hem
de tam
birer
isimönemli
gibi fonksiyon
icra Bu
edebilirler.
İsm-i grubu
mevsûl
de
grubunda
relative
kavramı
bir yere sahiptir.
bağlamda relative
isimler
hem bağlaç hem
de tamgörevi
birer isim yapabildiği
gibi fonksiyon icra
edebilirler.
İsm-i mevsûl
Arapçada
aynı
için
relative‟i
tam de Arapçaolarak
da
aynı
görevi
yapabildiği
için
relative’i
tam
olarak
karşılamaktadır.
Bu
örnekte
cümlenin
karşılamaktadır. Bu örnekte cümlenin başında gelerek mübteda olmuştur.
başında gelerek mübteda olmuştur.

ِ َّ
ِ
َض َّل اَع َما ََلُم
َ ص ُّدوا َعن َسبِ ِيل اهلل أ
َ ين َك َفُروا َو
َ أَلذ

Örnek ayetin i’râbı: İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; Allah
onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.43 (Dİ)

ِ َّ
(ين
َ  )أَلذMahallen merfu‟ ism-i mevsûl

542;
el-Bikâ‟î, Nazmü‟d-Dürer,
22. mebni,
Cüz, s. 180;
Sâlih el-„Useymin,
Tefsîru
Cüz‟ü ()ص ُّدوا
ve mübtedadır.
( ) َك َف ُرواMâzi fiil,
sıla cümlesi
ve fâili çoğul
vâv‟ıdır.
َ
„Amme, s. 281.
42
ِ
cümlesi,
(َف ُرواKatru‟n-Nedâ,
 ) َكüzerine atıftır.
(اهللer-Râcihî,
 َعن َسبِ ِيلEt-Tatbîku‟n-Nahviyyu,
) car-mecrûr (ص ُّدوا
mütealliktir.
İbn Hişâm,
s. 50;
s. 94; Hifnî
Bey
َ  ) َوfiilene
vd, ed-Durûsu‟n-Nahviyye, C. IV., s. 87; Çörtü,ِ Sarf-Nahiv, s. 252.
(ل اَعما ََلُم
َّ َض
َ  )أfiil cümlesi mahallen merfu‟ ( )أَلَّذينmübtedâ‟sının haberidir. (َض َّل
َ  )أmâzi

َ

fiil, fetha üzere mebni, fâili gizli
bih, fetha ile mansûbtur.

( ) ُه َوzamiri o da Lafzatullâha döner. ( )اَع َما ََلُمmefulü

( ) ُهمsükûn üzere mebni mahallen mecrûr muzafu ileyhtir.

Ebu‟l-Bekâ, bu ayetin başındaki
anlamın

َ

ِ َّ
(ين
َ  )أَلذism-i mevsûlün mansûb olduğunu söylemiş,

ِ َّ  )أşeklinde olmasını gerektiğini savunmuştur.44
(ين
َ
َ َض َّل أَلذ
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İnkâr edenler
ve Allah
yolundan
alıkoyanlar
var ya; Allah
onların
bütün amellerini
İnkâr
edenler
ve Allah
yolundan
alıkoyanlar
var
ya; Allah
onların
boşa çıkarmıştır. (Dİ)

bütün amellerini boşa çıkarmıştır. (Dİ)

Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini Allah, boşa çıkarmıştır. (AFY)
Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin bütün amellerini Allah,

boşa çıkarmıştır. (AFY)
42) İbn Hişâm, Katru’n-Nedâ, s. 50; er-Râcihî, Et-Tatbîku’n-Nahviyyu, s. 94; Hifnî Bey vd, ed-Durûsu’nOnlar
küfretmekte
ve Allahs. 252.
yolundan yüz çevirmektedirler, Allah
Nahviyye,ki
C. IV.,
s. 87; Çörtü, Sarf-Nahiv,

43) 47/Muhammed
/1. gidermektedir. (EHY)
amellerini
boşa

44) ed-Dervîş, İ’rabu’l-Kur’ân, C. I., s. 199; Bârutci, el-Yakût, s. 515.

Mealler bariz farklar içermekte ve ism-i mevsûle farklı anlamlar
vermektedirler. (Dİ) İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar, (AFY)
Kâfir olanların ve Allah yolundan dönenlerin, (EHY) Onlar ki
küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler şeklinde meal vermiş

İsm-i mevsûller hakkında farklı görüşlerin olması, bu ismin mebni
EKEV AKADEMİ DERGİSİ
yani açık olmayan i‟râb almasından ve değişik yorumlara uygun
olmasındandır. Kısacası Arapça tefsir ve meallerde bile yüzde yüz fikir
Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler, Allah amellerini boşa
birliği
yoktur.(EHY)
Buna rağmen Türkçeye çevirilerde birbirine zıt anlamların
gidermektedir.
çıkması
değildir.veBizce,
tefsir farklı
geleneğinin
yanında gramer
Meallersöz
barizkonusu
farklar içermekte
ism-i mevsûle
anlamlar vermektedirler.
(Dİ)
İnkâr edenler
ve Allah
yolundan
alıkoyanlar,
(AFY)veKâfir
olanların
ve Allah
yolundan
kuralları
dikkate
alınırsa
daha
kaliteli meal
tefsirler
ortaya
çıkabilir.
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dönenlerin, (EHY) Onlar ki küfretmekte ve Allah yolundan yüz çevirmektedirler şeklinde
meal
vermişmevsûl,
bulunmaktalar.
(Dİ) meali
gramer
daha doğrudur.sıfat
İkinci olması
örnekte
İsm-i
bir kısım
tefsir
ve açısından
nahiv ulemasınca
fiil cümlesi isim gibi tercüme edilmiş, üçüncü örnekte mâzi fiile dikkat edilmiş ancak
gereken yerde bedel sayılmıştır. Buna gerekçe olarak ismin câmid/
ism-i mevsûle onlar ki anlamı vererek ve sıla cümlesini haber46
yaparak bu günkü tercüme
türememiş
çekimsiz
olması gösterilmektedir.
ed-Dervîş, başta
45
tekniklerine uymamıştır.

Zemahşerî,
İbn hakkında
Hâlûye,
İbn
Hişâmolması,
gibibudil
tefsir
âlimlerinin
İsm-i mevsûller
farklı
görüşlerin
isminve
mebni
yani açık
olmayan
i’râb almasındanaralarındaki
ve değişik yorumlara
olmasındandır.
tefsir en
ve
görüşlerini,
görüş uygun
ayrılıklarını
uzun Kısacası
uzun Arapça
anlatarak
meallerde bile yüzde yüz fikir birliği yoktur. Buna rağmen Türkçeye çevirilerde birbirine
sonunda kendi görüşünü vererek noktayı koymuştur. Adı geçen bilginler
zıt anlamların çıkması söz konusu değildir. Bizce, tefsir geleneğinin yanında gramer kubirçok
nahivalınırsa
ve i‟râb
görüşler ileri sürmüşler
ralları dikkate
dahakonusunu
kaliteli mealtartışmış,
ve tefsirler farklı
ortaya çıkabilir.
olsalar
bu farklılıkları
meallerde
mümkün
değildir.
yüzden
İsm-ida
mevsûl,
bir kısım tefsir
ve nahiv görmek
ulemasınca
sıfat olması
gerekenBu
yerde
bedel
sayılmıştır.
Buna
gerekçe
olarak
ismin
câmid/
türememiş
çekimsiz
olması
gösterilmekteinceleme konumuz önem arz etmektedir.
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Onlar, amelleri, dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları yoktur.48 (Dİ)
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47) İbn Hişâm, Katru’n-Nedâ, s. 50; er-Râcihî, Et-Tatbîku’n-Nahviyyu, s. 94; Hifnî Bey vd, ed-Durûsu’nNahviyye, C. IV., s. 87; Çörtü, Sarf-Nahiv, s. 252.
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İsm-i
mevsûller,
cümlenin
ana
ögeleri
olabildikleri
önemli problem,
problem, Türkçe
Türkçe cümlelerde
cümlelerde ism-i
ism-i mevsûle
mevsûle karşılık
karşılık gelen
gelen yan
yan cümlelerin,
cümlelerin, ana
ana
19
önemli
yan ögeyan
de öge
olabilirler.
Sorunsuz bir tercüme
veya meal
için, önce
cümlenin
ana ana
deönce
olabilirler.
bir tercüme
veyayapmak
meal yapmak
için,
önce cümlenin
cümleden
önce
gelmesiSorunsuz
ve
ihtiyaç
hissetmemesidir.
Aşağıda
örnek olarak
cümleden
gelmesi
ve „âid
‘âid zamirine
zamirine
ihtiyaç
hissetmemesidir.
Aşağıda
örnek
olarak
ögelerini
bulmalı
daha
sonra
bunlara
uygun
yan
ögeleri
tespit
etmelidir.
Tercümede
en
ögeleriniayet-i
bulmalı
daha sonra
uygun
yan ögeleri
tespitfiil
etmelidir.
en
verilen
kerimede
öncebunlara
soru edatı
hemze
()ا, sonra
( )رايveTercümede
en sonunda

َ

ََ

önemliönemli
problem,
TürkçeTürkçe
cümlelerde
ism-i mevsûle
karşılıkkarşılık
gelen yan
cümlelerin,
ana ana
problem,
cümlelerde
ism-i mevsûle
gelen
yan cümlelerin,
özne/fâil olan (ت
) gelmektedir. ( )الَّ ِذيism-i mevsûlü mahallen mansûb mefulü bih,
َ
cümleden
önce gelmesi
ve „âidve
zamirine
ihtiyaç ihtiyaç
hissetmemesidir.
Aşağıda
örnek olarak
cümleden
önce gelmesi
„âid zamirine
hissetmemesidir.
Aşağıda
örnek olarak
ِّ
ِ
yani
yan
ögedir.
(
ن
ِّي
بالد
ب
ذ
ك
ي
)
cümlesi
sıla
olduğundan
i‟râbta
mahalli
yoktur.
Cümle
َ
verilenverilen
ayet-i ayet-i
kerimede
önce soru
(َ)ا, sonra
(يfiil
sonunda
ُönceُedatı
kerimede
soru hemze
edatı hemze
(َ)ا, fiil
sonra
(راَيen) ve
en sonunda
َ ) َراve
51) ed-Dervîş, İ’rabu’l-Kur’ân, C. I., s. 471.

َ

55
dizilişine
bütün(ي
ögelerin
tersi yerlerde
olduğu
görülecektir.
özne/fâil
olan
(ت
) gelmektedir.
الَّ ِذBârutci,
) (ism-i
mevsûlü
mahallen
mefulümefulü
bih, bih,
َّ)الel-Yakûtu
52)
Muhammed
Nûrî
Muhammed
ve’l-Mercân
fîmansûb
İ’râbi’l-Kur’ân,
Dâru’l-İ’lâm,
özne/fâil
olan
()تb.gelmektedir.
ِذيtam
ism-i
mevsûlü
mahallen
mansûb
َbakıldığında

َ
ِّ Cümle
ِmahalli
ِّيyoktur.
ب بالد
لَّ ِذي يُ َكCümle
تا
ِّ َكsöylenen,
yani yan
ögedir.
(بالدِّي ِنSözün
sıla tırnak
olduğundan
i‟râbta
mahalliن
yani
yan ögedir.
(ب
بالدذِّي ُِن
)يُ َك ِّذifadenin
cümlesi
sılaiçindeki
olduğundan
َ اََراَي
ُ ذyoktur.
53)
Makûlu’l-kavl:
kısmıdır.i‟râbta
ُب)ي
ُcümlesi
Ammân, 2002, s. 60.

55
54) bakıldığında
ed-Dervîş, İ’rabu’l-Kur’ân,
C. I.,tam
s. 473;
Bârutci,
el-Yakût,
s. 60.
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56
dizilişine
bütün
ögelerin
tersi
yerlerde
olduğu
görülecektir.
dizilişine
bütün
ögelerin
tam
tersi
yerlerde
görülecektir.
Örnekbakıldığında
ayetin
i’râbı:
Dini
yalanlayanı
gördün
mü?olduğu
Hemze
(َ )اsoru edatı,

sükûn üzere mebni mâzi fiil,

ِ

() َراَيت

بالدِّي ِن
َكsükûn
اَكلَِّّذذ ُيüzere
لَّاَِذَراَيي َيmebni
تا
(ت
(بي
بالدِّ)ذِّيالَِّنُِذ
ُب ي
َ اََراَي
َ ) muttasıl ref‟ zamiri fâil,
ُت

ism-iayetin
mevsûl,
(ِّي ِنi’râbı:
بالد
ِّذDini
 )يُ َكyalanlayanı
sıla cümlesi,
„âid56 zamiri
gizli,
sılaedatı,
))يُرايَك ِّذ
Örnek
i’râbı:
Diniب
gördüngördün
mü?
Hemze
(َ )اsoru
ب)(َراَيت
ُyalanlayanı
ُ(ت
Örnek ayetin
mü?56 Hemze
(َ )اcümlesi;
soru (edatı,
َ

َ

ögelerini bulmalı daha sonra bunlara uygun yan ögeleri tespit etmelidir. Tercümede en
önemli problem, Türkçe cümlelerde ism-i mevsûle karşılık gelen yan cümlelerin, ana
cümleden önce gelmesi ve „âid zamirine ihtiyaç hissetmemesidir. Aşağıda örnek olarak

BAZI
ÇERÇEVESİNDE
MEVSÛLLERİN
verilenMEALLER
ayet-i kerimede
önce soru İSM-İ
edatı hemze
(َ)ا, sonra fiil ( ) َراَيve en sonunda
209
TERCÜME PROBLEMİ
ِ
özne/fâil olan (ت
َ ) gelmektedir. ( )الَّذيism-i mevsûlü mahallen mansûb mefulü bih,
yani yan ögedir.

(ب بالدِّي ِن
ُ  )يُ َك ِّذcümlesi sıla olduğundan i‟râbta mahalli yoktur. Cümle

dizilişine bakıldığında bütün ögelerin tam tersi yerlerde olduğu görülecektir. 55

ِ اَراَي
ب بالدِّي ِن
َ َ
ُ ت الَّذي يُ َك ِّذ
Örnek ayetin i’râbı: Diniعرفyalanlayanı
gördün mü?56 Hemze57 ( )اsoru edatı, ()راَيت
(ت
َ
َ  )اََراَيgördün mü fiili, (ت
َ َ َ  ) َهلbildin mi? anlamındadır. َAyette geçen ism-i
ِ
َّ
sükûn üzere
mebni mâzi
fiil,birinci,
(ت
ref‟ bir
zamiri
fâil,de(ذي
 )الsükûn
üzere yerine
mebni
mevsûl,
cümledeki
fiilin
mahzûf
isim
ikinci
mefulü
َ ) muttasıl
geçmektedirler.
ism-i mevsûl, 58
(بالدِّي ِن

ب
ُ )يُ َك ِّذ

sıla cümlesi, „âid zamiri gizli, sıla cümlesi;

merfu‟
ref‟ alâmeti
damme,
Dinimuzâri‟
yalanlayanı
gördün
mü?

(ب
ُ )يُ َك ِّذ

( )بالدِّي ِنcâr-mecrûr (ب
(Dİ)
ُ  )يُ َك ِّذfiiline bağlıdırlar.

(ت
 )اََراَيgördün
fiili, tekzip
(ت
 ) َهلbildin
mi? anlamındadır.57 Ayette geçen ism-i
mümü
o dini
(EHY)
َ Gördün
َ  َعَرفedeni?

54
mevsûl,

cümledeki
fiilin gününü
birinci,
mahzûf
bir el-Yakût,
isim
ikinci mefulü yerine
ed-Dervîş,
İ‟rabu‟l-Kur‟ân,
C. I., s. inkâr
473;
Bârutci,
Gördün
mü, o hesap
edeni?
(AFY)des. 60.
58 Cümle Yapıları, s. 159.
Işık,
Kelime
ve
geçmektedirler.
56
107/Mâ‟ûn/1.
(Dİ) Dini yalanlayanı, (EHY) dini tekzip edeni, (AFY) hesap gününü
Dini
gördün
mü? (Dİ)
Diniyalanlayanı
yalanlayanı
gördün
mü? (Dİ)
55

inkâr edeni şeklinde meal vermişler. Mealler her ne kadar Arapça cümle
Gördün mü o dini tekzip edeni? (EHY)
kuruluşuna
uygun
tercüme
yapsalar
da, en doğrusu Türkçe sözdizimini
Gördün mü
o dini
tekzip edeni?
(EHY)
Gördün mü, o hesap gününü inkâr edeni? (AFY)
esas alarak meal yapmaktır. Dolayısıyla Diyanet Meali, doğru bir öge
Gördün
o hesap(EHY)
gününü
(Dİ)
Dini mü,
yalanlayanı,
diniinkâr
tekzipedeni?
edeni, (AFY)
(AFY) hesap gününü inkâr edeni
dizilişi
vermiştir.
şeklinde meal vermişler. Mealler her ne kadar Arapça cümle kuruluşuna uygun tercüme
(Dİ) da,
Dini
yalanlayanı,
diniesas
tekzip
edeni,
(AFY) hesap
gününü
yapsalar
en doğrusu
Türkçe(EHY)
sözdizimini
alarak
meal yapmaktır.
Dolayısıyla
DiCar-mecrûr
olan
ism-i
mevsûl:
İsm-i
mevsûller,
nesne
olarak
yanet
bir ögemeal
dizilişi
vermiştir. Mealler her ne kadar Arapça cümle
inkârMeali,
edenidoğru
şeklinde
vermişler.
gelebildikleri
gibi ism-i
tümleç
şeklinde
de gelebilmekteler.
Arapçada gibi
bu
Car-mecrûr
olan
mevsûl:
İsm-i mevsûller,
nesne olarak
gelebildikleri
20
kuruluşuna
uygun
tercüme
yapsalar
da, en doğrusu
Türkçe
sözdizimini
tümleç şeklinde
de gelebilmekteler.
Arapçada
bu ayırım
net yapılmaktadır;
harf-i cer
alayırım
net yapılmaktadır;
harf-i
cer almadan
gelen
nesnelere mefulü
bih,
esas alarak
meal yapmaktır.
Dolayısıyla
Meali,
doğru bir öge
madan
gelen nesnelere
mefulü bih, harf-i
cer alanlarDiyanet
ise car-mecrûr
denmektedir.
harf-i cer alanlar ise car-mecrûr denmektedir.
dizilişi vermiştir.

ِ و الَّ ِذين آمنوا و ع ِملوا الص
ِ اِل
ات و آمنوا َبا ن زَل على ُمم ٍد و هو اِل ُّق ِمن رِِّّبِم كفَّر عن هم

َّ َُ َ َ ُِّ İsm-i
ََ ُ َ mevsûller,
َ َ ُ َ olarak
ُ َ َ َ olan
َ ism-i
َ
َ َ ِّ ُ nesne
َ َ
َ ُ َ mevsûl:
Car-mecrûr
ِِ ِّسي
gelebildikleri gibi tümleç şeklinde de gelebilmekteler.ا ََلُمArapçada
َئَاِتم َو اَصلَ َح بbu
َ
ayırım net yapılmaktadır; harf-i cer almadan gelen nesnelere mefulü bih,
İnanıp
sâlih
ameller
işleyenlerin
ve Muhammed‟e
o
İnanıp sâlih
ameller
işleyenlerin
ve Muhammed’e
indirilene –ki oindirilene
Rablerinden–ki
gelen
harf-i
cer
alanlar
ise
car-mecrûr
denmektedir.
haktır- inananların
ise Allah
günahlarını
örtmüşise
ve hallerini
düzeltmiştir. (Dİ)
Rablerinden
gelen
haktırinananların
Allah günahlarını
örtmüş ve
ِ
ٍ
ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُهمdüzeltmiştir.
 َعنveفََّرCümle
 َرِِّّبم َكYapıları,
( منDİ)
 اِلَ ُّقs.ه َو159.
hallerini
ِّ ين َآمنُوا َو َعملُوا
ُ الصاِلَات َو َآمنُوا َبََا نُِّزَل َعلَى ُُمَ َّمد َو
55) Işık, Kelime
َ َو الذ
ِِ

56) 107/Mâ’ûn/1.

َسيِّئَاِتم َو اَصلَ َح
İman edip sâlih ameller işleyenlerin ve (Hz. بَا ََلُمPeygamber)
57) Hüseyn Selâme, İ’râbu Cüz’ü ‘Amme, s. 203.
Muhammed‟e
indirileneC. –ki,
o (Kur‟ân) Rableri tarafından gelen haktır.
58) ed-Dervîş,
İ’rabu’l-Kur’ân,
s. 595.
İnanıp sâlih
ameller X.,
işleyenlerin
ve Muhammed‟e indirilene –ki o
–iman edenlerin günahlarını Allah örtmüş ve hallerini düzeltiştir. (AFY)
Rablerinden gelen haktır- inananların ise Allah günahlarını örtmüş ve
hallerini düzeltmiştir. (Dİ)
57

İman Selâme,
edip İ‟râbu
sâlihCüz‟ü
ameller
Hüseyn
„Amme, s. işleyenlerin
203.

ve

(Hz.

Peygamber)

İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek
olarak Muhammed‟e indirilen kitaba inananların, kötülüklerini Allah
210 / Yrd. Doç. Dr. Cemal IŞIK
EKEV AKADEMİ DERGİSİ
örter
ve durumlarını düzeltir. (EHY)
İnananların
ve iyi işleyenlerin
işlerde bulunanların
ve Rablerinden
gelen –ki,
bir
İman edip sâlih ameller
ve (Hz. Peygamber)
Muhammed’e indirilene
o (Kur’ân)
Rableri
tarafından gelen
haktır. –iman
edenlerin
Allah
örtmüş ve
gerçek
olan
ve Muhammede
indirilen
şeylere
imangünahlarını
edenlerinse
yaptıkları
hallerini düzeltiştir. (AFY)
kötülükleri örtmekte, gizlemekte ve hallerini düzene somaktadır.
İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed’e
(Abdülbaki
Gölpınarlı)
indirilen kitaba inananların, kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir. (EHY)

İnananların
iyi işlerde
bulunanların
ve Rablerinden
gerçek
olan
ve Mu(Dİ)
İnanıpvesâlih
ameller
işleyenlerin,
(AFY) gelen
İmanbir
edip
sâlih
ameller
hammede indirilen şeylere iman edenlerinse yaptıkları kötülükleri örtmekte, gizlemekte
işleyenlerin, (EHY) İman edip salih amel işleyenlerin, (AG) İnananların
ve hallerini düzene somaktadır. (Abdülbaki Gölpınarlı)
ve (Dİ)
iyi işlerde
bulunanların şeklinde meal yapmışlar. (Dİ) fiil cümlesini
İnanıp sâlih ameller işleyenlerin, (AFY) İman edip sâlih ameller işleyenlerin,
dikkate
almış,
(AFY),
(AG) ve (AG)
(EHY)
isim ve
cümlesi
kullanmıştır.
(EHY) İman
edip salih
amel işleyenlerin,
İnananların
iyi işlerde
bulunanların
şeklinde
meal
yapmışlar.
(Dİ)
fiil
cümlesini
dikkate
almış,
(AFY),
(AG)
ve
(EHY)meal
isim
Doğrusu genel olarak gramer kurallarına uyan (Dİ)‟nin yaptığı
cümlesi kullanmıştır. Doğrusu genel olarak gramer kurallarına uyan (Dİ)’nin yaptığı meal
olabilir.
olabilir.
Örnek ayetin i’râbı: Bu cümlenin benzeri, daha önce geçtiği için sadece konu ilgili

(آمنُوا َبََا نُِّزَل َعلَى ُُمَ َّم ٍد
َ  ) َوAyetin bu kısmında, ( ) َوatıf harfi,
(آمنُوا
َ ) damme üzere mebni mâzi fiil, fâili çoğul vâv‟ı, ( )َبََاcar-mecrûr ( ) َآمنُواfiiline
ِ ) harfi cer, ( )ماism-i mevsûl mahallen mecrûr, ( )نُِّزَل َعلَى ُُمَ َّم ٍدism-i
müteallik, (ب
َ
kısmın i‟râbı yapılacaktır.

mevsûlün sılası i‟râbta mahalli yoktur.59
Ayetin meal ve i’râbından anlaşılacağı gibi, ism-i mevsûlün anlama dâhil edilmesi,
ve i‟râbından
gibi, ism-i
mevsûlün
anlama
yanAyetin
cümle vemeal
ara cümlenin
birbirindenanlaşılacağı
ayrılarak anlaşılması
hayli güç
olduğu görülmektedir.
dâhil edilmesi,
yan
ve zarf
ara vecümlenin
birbirinden
ayrılarak
bağlaçtır.
Adı geçen
isimcümle
sıfat, hâl,
bedel şeklindeki
yan cümleleri

anlaşılması
güç İsm-i
olduğumevsûl,
görülmektedir.
ana
cümleyehayli
bağlar.
sılası ile birlikte tek bir isim gibi
3. Bağlaç Olma Durumları
değerlendirilse bile yine de cümledir.

İsm-i mevsûllerin en belirgin özellikleri, ana cümle ile yan cümle arasında bağlaç olSıfat Bu
cümlesi
olan
ism-i
mevsûl:
Kendisinden
önce
malarıdır.
Türkçede
kelime
karşılığı
da bağlaçtır.
Adı geçen isim
sıfat,ögeleri
hâl, zarf
3.ismin
Bağlaç
Olma
Durumları
ve
bedel
şeklindeki
yan
cümleleri
ana
cümleye
bağlar.
İsm-i
mevsûl,
sılası
ile
birlikte
tek
tamamlanmış bir cümlenin ögelerinden birini niteleyen cümlelerdir.
bir isim
değerlendirilseen
bilebelirgin
yine de cümledir.
İsm-igibimevsûllerin
özellikleri, ana cümle ile yan cümle

Kur‟ân-ı Kerim‟de örnekleri çokça bulunan bir konudur. Arapçada kural
Sıfat cümlesi
olanolmalarıdır.
ism-i mevsûl:Bu
Kendisinden
önce ögeleri kelime
tamamlanmış
bir cümlearasında
bağlaç
ismin edilse
Türkçede
karşılığı
da
olarak
sadece
ism-i
mevsûl
öge kabul
de anlam
nin ögelerinden
birini
niteleyen
cümlelerdir.
Kur’ân-ı Kerim’de
örnekleribakımından
çokça bulunan
bir konudur.ayırmak
Arapçada mümkün
kural olarakdeğildir.
sadece ism-i
mevsûldolayı
öge kabul
edilse de örnekte
anlam basılasından
Bundan
aşağıdaki
59
ed-Dervîş,
İ‟rabu‟l-Kur‟ân,
C. I., s. 199;
Bârutci,
el-Yakût,
s. 528.
kımından
sılasından
ayırmak mümkün
değildir.
Bundan
dolayı
aşağıdaki örnekte ism-i
ism-i mevsûl sıfat cümlesi ile mevsûfu birbirine bağlamaktadır.
mevsûl sıfat cümlesi ile mevsûfu birbirine bağlamaktadır.

ِ ِ
ٍ وع و آمن هم ِمن خو
ِ
ف
َّ فَليَ عبُ ُدوا َر
َ
ُ َ َ َ ٍ ب َه َذا البَ يت الَّذي أَط َع َم ُهم من ُج

Öyleyse kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan emin kılan bu
Beytin Rabbine ibadet etsinler!
59) ed-Dervîş, İ’rabu’l-Kur’ân, C. I., s. 199;
60 Bârutci, el-Yakût, s. 528.

Örnek ayetin i’râbı: Bu ayet-i kerimede,

(ف
َ ) Açıklayıcı harftir. ( )لِيَعبُ ُدواemir lâmı

ile meczûm muzâri‟, cezm alâmeti nûn‟un düşmesi, çoğul vâv‟ı fâildir.

(ب
َّ  ) َرmefulü22

olarak sadece ism-i mevsûl öge kabul edilse de anlam bakımından
sılasından ayırmak mümkün değildir. Bundan dolayı aşağıdaki örnekte
ism-i mevsûl sıfat cümlesi ile mevsûfu birbirine bağlamaktadır.

ٍ ِمن خوİSM-İ
BAZI MEALLER ÇERÇEVESİNDE
MEVSÛLLERİN
ف
ٍ أَط َع َم ُهم ِمن ُج
َ وع َو َآمنَ ُهم
TERCÜME PROBLEMİ

ِ ب ه َذا الب ي
ت الَّ ِذي
فَليَ ع
َ َ َّ بُ ُدوا َر211

Öyleyse kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan emin kılan bu

Öyleyse kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan emin kılan bu Beytin Rabbine iba60
Beytin
Rabbine
ibadet etsinler!60
det
etsinler!
Örnek ayetin i’râbı: Bu ayet-i kerimede,

(ف
َ ) Açıklayıcı harftir. ( )لِيَعبُ ُدواemir lâmı

ile meczûm muzâri‟, cezm alâmeti nûn‟un düşmesi, çoğul vâv‟ı fâildir.

(ب
َّ  ) َرmefulü

ِ )الب ي, (‟)ه َذاnın sıfat veya bedeli, ()الَّ ِذي, (ب
( ) َه َذاmuzâfu ileyh, (ت
َّ ‟) َرnin sıfatı,
َ
َ
(وع
ٍ  )أَط َع َم ُهم ِمن ُجsıla cümlesi, ( )أَط َع َمmâzi fiil, ( ) ُهمsükûn üzere mebni mahallen
bihtir.

ٍ )و آمن هم ِمن خو
 ) ِمنcar-mecrûr ( )أَط َع َمfiiline mütealliktir, (ف
َ
ُ ََ َ
Kureyş
de,
kendilerini
besleyip
açlıklarını
gideren
ve
onları
korkudan
sıla cümlesine atfedilen cümledir. ( )وatıf harfi, (آمن
mebni mâzi fiil, ( ) ُهمsükûn
َ
َ َ )(Dİ)
emin kılan bu evin (Ka‟be‟nin) Rabbine ibadet etsin.
ٍ  ) ِمن خوcar-mecrûr ( )آمنfiiline
üzere mebni mahallen mansûb mefulü bih, (ف
َ
ََ
mansûb mefulü bih, (وع
ٍ ُج

Kureyş kendilerini
açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan
mütealliktir.61
şu evin Rabbine ibadet etsinler. (DV)
Öyleyse
açlıktan
doyuran doyuran
ve korkudanve
emin
kılan bu Beytin
Öyleysekendilerini
kendilerini
açlıktan
korkudan
eminRabbine
kılan ibabu
Öyleyse
kendilerini
açken
doyuran
ve
korku
içindeyken
güven
veren
det etsinler! (CI)
Beytin Rabbine ibadet etsinler! (CI)
KureyşRabbine
de, kendilerini
besleyip
açlıklarını
bu Ka‟be‟nin
ibadet
etsinler.
(Bekirgideren
Sadak)ve onları korkudan emin kılan bu
evin (Ka’be’nin) Rabbine ibadet etsin. (Dİ)

(CI) açlıktan
doyuranaçlıktan
ve korkudan
(Dİ) açlıklarını
gideren
Kureyş kendilerini
doyuranemin
ve herkılan,
çeşit korkudan
emin kılan şu
evin Rabbine
ve onları
emin kılan, (DV) açlıktan doyuran ve her çeşit
ibadet korkudan
etsinler. (DV)
60
106/Kureyş/
3-4. (BS)
Öyleyse
açken
doyuran
ve korkuveiçindeyken
güven veren güven
bu Ka’be’nin
korkudan
emin kendilerini
kılan,
açken
doyuran
korku içindeyken
61
ed-Dervîş,
İ‟rabu‟l-Kur‟ân,
X., s. 591; Bârutci, el-Yakût, s. 610.
Rabbine ibadet etsinler. (BekirC.
Sadak)
veren şeklinde meal vermişler. İsm-i mevsûl sılası ile birlikte tercüme
(CI) açlıktan doyuran ve korkudan emin kılan, (Dİ) açlıklarını gideren ve onları koredilmesi
gerektiğinden hem harfi cerrin hem de fiilin dikkate alınması
kudan emin kılan, (DV) açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan, (BS) açken
gereklidir.
(CI) güven
ile (DV)
daha meal
doğru
bir meal
yapmış
doyuranDolayısıyla
ve korku içindeyken
veren şeklinde
vermişler.
İsm-i mevsûl
sılası ile
birlikte
tercüme
edilmesi
gerektiğinden
hem
harfi
cerrin
hem
de
fiilin
dikkate
alınması
sayılırlar. (Dİ) bir yerde harfi cerri dikkate almamış, (BS) ise düz fiil
gereklidir. Dolayısıyla (CI) ile (DV) daha doğru bir meal yapmış sayılırlar. (Dİ) bir yerde
cümlesini
hâl şeklinde
meal yapmıştır.
harfi cerri
dikkate almamış,
(BS) ise düz fiil cümlesini hâl şeklinde meal yapmıştır.

ِ َّ )الism-i
iki ayeti
birbirinebağlayan
bağlayan (ذي
ÇoğuÇoğu
mealde
–en, -an şekBu ikiBuayeti
birbirine
ism-imevsûlüdür.
mevsûlüdür.
mealde
linde çevrilebilen bu yapıyı Türkçeye aktarırken yan cümlelere dikkat etmek gereklidir.

23
–en, Mushaflarda
-an şeklinde
çevrilebilen
bu yapıyı
Türkçeye
aktarırken yan
ayetlerin
numaralandırılması
bazen bu
durumu bozabilmektedir.
Kureyş suresinin 3. Ayetini
meal yapmak anlam
düşüklüğüne neden
olabilir.
cümlelere
dikkat 4. Ayetten
etmekayırarak
gereklidir.
Mushaflarda
ayetlerin
numaralandırılması bazen bu durumu bozabilmektedir. Kureyş suresinin
3. Ayetini 4. Ayetten ayırarak meal yapmak anlam düşüklüğüne neden
olabilir.
60) 106/Kureyş/ 3-4.
61) ed-Dervîş, İ’rabu’l-Kur’ân, C. X., s. 591; Bârutci, el-Yakût, s. 610.
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SONUÇ

Meallerde ism-i mevsûllerin çeviri problemi, bir bütün olarak hem dilbilim hem de
tefsir ve Kur’ân ilimlerini doğrudan ilgilendiren bir konudur. Bu çalışmada yapılan ve
yapılması teklif edilen başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

1. Arapça olarak inen Allah kelâmı Kur’ân-ı Kerîm, indirildiği dil bilinmeden ve ona
vâkıf olunmadan meal yapmak hatalı olur.

2. İsim konusu, mebni-mu’reb şeklinde ayırıma tabi tutulunca kolaylaşmıyor, aksine
mebni isimlerin takdiri i’râb almaları farklı anlamlara gelebilmelerine neden olmaktadır.

3. İsm-i mevsûller, kendi başlarına bağımsız bir anlamı olmamakla birlikte sıla cümlesi ile beraber Kur’ân-ı Kerîm’de ismin alabileceği bütün pozisyonları alabilmektedir.

4. Nahiv ve tefsir tarihi boyunca i’râb tartışmaları yapılagelmiştir. Bu durum, Kutsal
kitabımızın anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Çünkü dil mücizevî ve hayati bir yapıya sahip olduğundan durması veya durdurulması mümkün değildir ki düşünme
de bu sayede gerçekleşir.
5. Türkçe mealler, Elmalılı Hamdi Yazır, Ahmet Hamdi Akseki gibi zatların açmış
olduğu geleneği takip etmektedirler. Bu doğru olmakla birlikte yeni dilbilim çalışmalarından yararlanmak faydalı olacaktır.
6. Mealler yapılırken yazılmış olmak için olamamalı, bunları okuyacak özellikle
genç nesillerin anlayacağı ve anlamada zorluk çekmeyeceği tarzda olmalıdır.

7. İ’râb konusuna yer yer değinildi ve örnek ayetlerin i’râbı yapıldı. Ülkemizde okutulan Arapça gramerin en iyi uygulama alanlarından biri de Kur’ân-ı Kerîm’in
i’râbı olabilir.

8. İsm-i mevsûl olsun diğer gramer unsurları olsun meallerde dikkate alınmak durumundadırlar. Bu tür çalışmaların bir de dilbilim açısından incelenmesi faydalı
olacaktır. Zorlama tercümeler, anlaşılmaz ifadeler ve parantez içi ifadelerin ana
metinden fazla olduğu mealler usandırıcı olabilmektedir.
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