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Publishing instructions rules 
 

1. A researcher who wants to publish in Adab Al-Rafidayn 

journal should enter the platform of the journal  and register 

by an official or personal activated email via the following 

link: 

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup 
2. After registration, the platform will send to your mail that 

you registered on the site and a password will be sent for use in 

entering the journal by writing your email with the password on 

the following link: 

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login 
3- The platform (the site) will grant the status of the researcher 

to those who registered to be able in this capacity to submit 

their  research with a set of steps that begin by filling out data 

related to them and their  research and they can view it when 

downloading their research. 

4-File formats for submission to peer review are  as follows: 

• Fonts: a “standard” type size is as follows: (Title: at  16point  / 

content : at  14point  / Margins: at 10 point ), and the number of 

lines per page: (27) lines under the page heading line with the 

title, writer name, journal name, number and year of publishing, 

in that the number of pages does not exceed  25  in the latest 

edition in the journal free of illustrations, maps, tables, 

translation work, and text verification, and (30) pages for 

research containing the things referred to. 

 Margins are arranged in  numbers for each page. The source 

and reference are defined in the margin glossary at the first 

mentioned word. List of references is canceled, and only the 

reference  is mentioned in the first mentioning place, in case the 

source is repeated  use (ibid.) 

• The research is referred to the test of similarity report  to 

determine the percentage of originality then if it pass the test it 

is referred to two referees who nominate it for publication after 

checking its scientific sobriety, and confirming its  safety from 

plagiarism , and  if the two experts disagree –it  is referred to a 

third referee  for the last peer review and to decide on the 

acceptance or rejection of the research .  
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5- The researcher (author) is committed to provide the 

following information about the research: 

 •The research submitted for evaluation to the journal must not 

include the name of the researcher, i.e. sent without a name.  

 •A clear and complete title for the research in Arabic and 

English should be installed on the body of the research, with a 

brief title for the research in both languages: Arabic and 

English. 

 •The full address of the researcher must be confirmed in two 

languages: Arabic and English, indicating: (the scientific 

department / college or institute / university / country) with the 

inclusion of an effective email of  the researcher. 

• The researcher must formulate two scientific abstracts for the 

research in two languages: Arabic and English, not less than 

(150) and not more than (250) words. 

 •presenting  at least three key words that are more likely to be 

repeated and differentiated in the research. 

6-The researcher must observe the following scientific 

conditions in writing his research, as it is the basis for 

evaluation, otherwise the referees will hold him responsible. 

The scientific conditions are shown in the following: 

 •There should be a clear definition of the research problem in a 

special paragraph entitled: (research problem) or (problem of 

research). 

 •The researcher must take into account the formulation of 

research questions or hypotheses that express the problem of 

research and work to achieve and solve or scientifically refute it 

in the body of the research. 

• The researcher works to determine the importance of his 

research and the goals that he seeks to achieve, and to 

determine the purpose of its application. 

 •There must be a clear definition of the limits of the research 

and its population that the researcher is working on in his 

research. 

 •The researcher must consider choosing the correct 

methodology that is appropriate to the subject of his research, 

and must also consider the data collection tools that are 

appropriate for his research and the approach followed in it. 
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 Consideration should be given to the design of the research, its 

final output, and the logical sequence of its ideas and 

paragraphs. 

 •The researcher should take into consideration the choice of 

references or sources of information on which the research 

depends, and choose what is appropriate for his research taking 

into account the modernity in it, and the accuracy in 

documenting , quoting form these sources. 

 •The researcher should consider taking note of the results that 

the researcher reached, and make sure of their topics and their 

rate of correlation with research questions or hypotheses that 

the researcher has put in his research. 

7- The researcher should be aware that the judgment on the 

research will be according to a  peer review form that includes 

the above details, then it will be sent to the referee and on the 

basis of which the research will be judged and weights will be 

given to its paragraphs and according to what is decided by 

those weights the research will be accepted or rejected. 

Therefore; the researcher must take that into account in 

preparing his research. 

 

Editor-in-chief 
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 Esad Efendi’nin ‟Risâletü’n-Nasriyye” 

Eserindeki Arapça İsim Tamlamaları 

Anlamsal Çalışma 

Shaima Emad Al-Ashtar  

 

14/6/2022 :التقديمأريخ ت 6/7/2022 :القبولتأريخ    
Ön Söz: 

Bu çalışmada Esad Efendi’nin (Risāletü’n-Nasriyye) adlı eserinde 

Arapça isim tamlamaları anlam bakımından incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı, incelediğimiz eserde isim tamlamaları ele 

alınmıştır. Giriş kısmında Arapça isim tamlaması hakkında bilgi 

verilmiş. Sonra yazarın hayatı ve eserleri hakkında kısca bilgiler 

verilmektedir. Daha sonra eserinden 100-105 sayfasına kadar 

transkripsyon yapılmıştır. Ve Arapça isim tamlamasındaki 

kelimelerin açıklamasına (anlamsal bakımından) yer verilmiştir. 

Sonuç kısmında ise Arapça isim tamlaması incelemesiden elde 

edilen sonuca yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arapçada tamlama hali, tamlama hali, tamlama 

hali. 

Giriş 

Arapça İsim Tamlaması:- 

İzafet, sözlük’te eklemek, ilave etmek, katmak ve dayamak gibi 

anlamlara gelmektedir. Bir ismi diğer bir isme dayandırmak 

suretiyle elde edilen bir terkip’tir.  

Galāyini’ye (1981) göre izafet, iki isim arasında aralarına ikinci 

ismin edebiyen (mecrūr) olmasına sebep olan bir cer harfi takdir 

edilmek suretiyle yapılan bir nispettir. Meşhur bir dilbilimci olan 

Abbas Hasan ise (1975) izafet terimini (tamlayan ve tamlanan) 

arasındaki kısmi ve manevi bağ olarak tanımlamaktadır.  

İzafet terkibi en az iki isminden oluşmaktadır. Bunlardan birincisine 

tamlanan (muzāf/مضاف), ikincisine tamlayan (muzāfun ileyh/ مضاف

 denir. Türkçe’dekinin tersine Arapçada önce tamlanan sonra (اليه

                                                 
 * Lect/ Dept. of  Turkish/ College of Arts / University of Mosul. 
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tamlayan kullanılmaktadır. İkinci ismin marife olması tamlama’ya 

da marifelik kazandırır. Bu şekilde olan tamlamaya Türkçede 

(Belirtili İsim Tamlaması)denir
1
. 

 

Tamlama’nın öğeleri:- 

*Tamlanan (muzaf): 

Tamlanan, Arapça’da ilk öğesidir.Hiç bir zaman başında (harfi tarif) 

belirtilik takısı (ال) bulunmaz. Buna karşı sonu da hiçbir zaman 

tenvinlenmemektedir. Tek hareke ile hareketlenir. Cümle içindeki 

yerine göre son harekesi değişmektedir. Özne durumunda 

üstün(fetha), başında harfi cer veya zarf bulunduğunda esre(kesre) 

ile hareketlenmektedir. 

Tamlanan (muzaf) marife-nekire kurallarına uymamaktadır. 

Arapça’da harfi tarif (ال) takısı kelime’nin başına gelerek o 

kelime’yi belirli yapar. Belirli olmayan kelime’nin ise sonunda 

tenvin, yani çift hareke bulunmaktadır. Bunun için muzafin isim 

tamlaması nedeniyle harfi tarif almadan belirli olması’dır
2
. 

*Tamlayan (muzafun ileyh): 

Tamlayan, Arapçada ikinci öğesidir. Daima mecrûrdur.  

Tamlanan Türleri:- 

 Arapça’da, tamlamalar(belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim 

tamlaması) olmak üzere üçe ayrılır. Tamlanan, belirtili veya 

belirtisiz oluşu tamlayan’ın belirli veya belirsiz oluşuna bağlıdır. Bu 

öğe belirliyse tamlama (belirtili isim tamlaması), belirsizse, 

tamlama (belirtisiz isim tamlaması) olmaktadır. Buna göre tamlanan 

anlamı da değişmektedir
3
. 

 

 genellikle Arap gramercileri , ad tamlamasını manevi izafet 

(İzafet-i Maneviyye) ve lafzi izafet (İzafet-i Lafziyye) olmak üzere 

iki bölüme ayrılır : 

1. manevi izafet: Bu nev tamlamaya gerçek tamlama da 

denir. Bu tamlamanın faydası anlama bağlı olduğu için 

                                                 
1
 Prof. Dr. Yılmaz, Kurt, Osmanlıca Dersleri I, Akçağ Yayınları, Ankara 2019. S. 61-63.  
2
 Dr. Jabbarı, Ahmad, Farsça Dilbilgisi (Metin-Gramer-Konuşma-Test-Konulu Sözlük) , 

Süyasal yayınları, Ankara-2014, 181-186. 
3
 Prof. Dr. Öztürk, Mürsel, Farsça Dilbilgisi, 6.Baskı, Murat Kitabevi, Ankara 2017, 

159.  
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manevi izafet, ayrıca da tamlanan tamlayana 

bağlandığından dolayı gerçek tamlama denildi . 

 

Bu tür, tamlananın tanımını veya özgüsünü bildirmektedir . Ayrıca 

tamlamada tamlayan , kendinden önce gelen adı nitelmez. 

Örnek: Okulun anahtarı  مفتاح الباب  

Evin duvarı   جدار البيت   

 

Bu tür tamlamada tamlayan ya belirtili ya da belirtisiz olmaktadır. 

Belirtili gelirse , tamlananı tanımlar. 

Örnek: Bu Mehmet'in evidir. هذا بيت محمد 

Belirtisiz gelirse, tamlanana özgü olmaktadır. 

Örnek: Bu bir kadının bir kitabıdır. هذا كتاب امرأة 

 

2. İzafet-i Lafziyye : (izafete İzafet-i Mecaziyye) de denir . 

Bu nev tamlama , tamlananın ne tanımını ne de özgü 

olmasını ifade etmektedir . Ayrıca lafzın hafif olmasını 

gerçekleştirmektedir. Lafzın hafifleşmesini 

gerçekleştirmek için tamlananın tenvini (تنوين) ya da 

tesniyenin (تثنية)    َ (ikili) ve cemi müzekker sâlimin  جمع

 .kardırılmaktadır (ن) nunu(çokluk) (مذكر سالم(

Örnek: Öğrencinin kitabı كتا ُب المدر ِس  

(kitabun) sözcüğünden tamlama yapılırken tenvin işareti (   َُ = un) 

düşüp (   َُ َُ = u) olur. (kitabun) sözcüğü tamlamada  َُ (kitabu) 

şeklinde yazılıp okunmaktadır.
4
 

 

 Öğrencinin kitapları (iki kitabı) ()كتابا الطالب  ←كتابان  

 Fabrikanın işçileri )عاملو المعمل  ←)عاملون  

 

Arapça İle Türkçe Tamlamar Arasındaki Temel Farklılıklar 

 

 Arapça, çekimli dil grubu, Türkçe ise eklemeli dil grubu 
olmasından dolayı aralarında her alanda farklılık ve uyuşmazlık 
vardır. Burada tamlamadaki farklılıkları belirlemeye çalıştım. 

                                                 
4
 Doç. Dr. Siham A. Ahmet Zengi, TÜRKÇE ve ARAPÇADA AD TAMLAMASI 

“Karşılıklı İnceleme” 81العدد /مجلة كلية االداب, s.15-84. 
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Arapçada önce tamlanan 
sonra tamlayan gelir. 

Türkçede ise önce tamlayan 
sonra tamlanan gelir. 

Arapçada isim, fiil ve harf 
olarak üç tür kelime vardır. 

Türkçede ikisi fiil ve yedi tane 
isim soylu yani dokuz tür 
kelime vardır. 

Her iki dilde de zamir ile isim 
tamlaması yapılabilir. 
Arapçada isme bitişen ve 
tamlayan olan zamirlere 
bitişik zamir denir. 

Türkçe tamlamalarda bu 
durum ilgi ve iyelik ekiyle 
belirtilir. 

Arapçada cümle ögelerinin 
dizilişi ise Yüklem, Nesne ve 
Özne şeklindedir. 

Türkçede cümle ögelerin 
dizilişi Özne, Nesne ve 
Yüklem şeklindedir.5 

 

Esad Efendi (1685-1753) Hakkında Genel Bir Bakış 

  Şair (Ekim 1685) İstanbulda doğmuştur. Esad Efendi 

önce babası, sonra bazı alimlerin yanında iyi bir öğrenim görmüş. 

1710’da hariç derecesiyle Galata Sarayı salisesi payesi verilerek 

öğretim görevine başlamıştır. Mekke ve Medine müfetişliği, fetva 

eminliği gibi hizmetlerde bulunduktan sonra Selanik kadılığına 

getirip 1725-1732 yı8lları arasında hazırladığı Lehcetü’l-Luğāt adlı 

sözlüğü Padişah 1.Muhammed’e sunmuştur. Türkçeden Arapça ve 

Farsça’ya bir sözlüktür. 1734 yılında Mekke kadısı olmuş. On yedi 

ay sonra azledildi. 1746 yılında aynı göreve ikinci defa getirilip kısa 

bir süre sonra Şeyhülislam olmuştur. Bu makamdan da kısa bir süre 

sonra azledilip bir müddet Sinopta ve Geliboluda ikamete mecbur 

edildikten sonra İstanbula dönmesine izin verildi. 10 Ağustos 1753 

yılında vefat etmiştir.
6
  

 Esad Efendi Klasik Türk Müsikisi’nin önde gelen 

bestekarlarından biridir. İlahi, beste, semai, kar,şarkı ve nakış 

formunda birçok eser meydana getirilmiştir.
7
 

                                                 
5
 Sana Kaka Ahmed Salih, Goran Selahaddin Shukur, Osmanlı Türkçesinde Arapça 

Tamlamalar, Zanco journal of humanity sciences, ID No.3995 (PP 209 - 216). 
6
 Doğan, Muhammed Nur, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul 1995, S. 338-340. 

7
 A.g.e., S. 340. 
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 Esad efendi üç dilde söyleyen, tefsir, lugat ve musiki 

sahalarında eser veren önemli bir şahsiyettir. Başlıca eserleri 

şunlardır: 

*Lehcetü’l-lugat: Türkçeden Arapça ve Farsçaya bir sözlüktür. 

Divanü Lugati’t-türk gibidir. 1725-1732 yılları arasında 

hazırlanmıştır. Sultan 1.Mahmud sunulup İstanbulda basılmıştır. 

 

*Atrabü’l-âsâr fi tezkireti urefâü’l-edvâr: Veled Çelebi eseri 

sadeleştirip kısaltmış ve bazı ilaveler yaparak mektep mecmuasında 

yayımlamıştır.  

 

*Divan: İstanbul küütüphanelerinde beş nüsha tesbit edilmiştir. 

Esad efendinin divanında bulunan şiirlerinin dışında, çeşitli yazma 

mecmualarda meşhur bazı Arapça kasideleri (Lamiyye, Mimiyye ve 

Nuniyye) adlı üç Arapça kasidesi bulunmaktadır. 

 

*Hulasetü’t-tebyin fi tefsiri surei Yasin: Eserin çeşitli yazma 

nüshaları vardır.  

 

*Tefsiri Ayetü’l-kürsi: Kütüphanelerde çeşitli nüshaları bulunan 

eser, İstanbulda basılmıştır. 

 

*Tefsirü’l-ayetü’l-musaddere bi rabbina: Peygamberlerin dualarına 

dair ayetlerin Arapça tefsiridir. 

 

*Risaletü’n-nasriyye: Zaferle ilgili ayetlerin Türkçe tefsiri olup 

1.Muhammed adına telif edilmiştir. 

 

*İtbaku’l-atbak: Abdülmü’min b. Hibetullah el-İsfahânî’nin nazîre 

olarak yazdığı Arapça bir eserdir. 
8
 

 

 (100-105 sayfasına kadar metin transkripsyonu) 

S.100 

                                                                                                                         
 

edvâr Adlı -refâi’lâsâr fî tezkireti u-Şeyhülislâm Esad Efendi ve Atrabü’l Tekin, Hakkı, 
8

(yüksek lisans tezi, 1993), EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eseri 
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Pek tevāżuꜥ-kār idi bī-irtiyāb   Ẕāt-i ꜥulāyı 

ꜥālīdir bu türāb 

 

Seyyidā şübbān-ı ehlü’l-cennet hūm  Ol Ḥasan ile 

Ḥüseyin muḥterem 

 

Māder Mūsā ve Īsā’dır hemīn   Ġālibā ḫayr-ı 

nisā’ü’l-ꜥālemīn 

 

Cümleten zevcāt-ı ḫayrü’l-mürselīn  Her biri ꜥiṣmetle 

ümü’l-mü’minīn 

 

Künye-i pek esb faḫrü’l-enbiyā   Oldı ümmü’l-mürtecez 

ꜥālem-behā 

 

Oldı ḥubbullāh ḳurān-ı kerīm   Hem daḫi dīn-i 

mübīn müstaḳīm 

 

Ribḳatü’l-islām imiş aḥkām-ı dīn  Ehl-i īmāna odur ḥabl-i 

metīn 

 

Şol ḥadīŝü’l- ġāşiye emr-i ꜥaẓīm   Yā ḳiyāmet dinme yā nār-ı 

caḥīm 

 

Nükte-i vālāyı faḳīrü’l-enbiyā   Faḳr-ı ḥāle eylemek ḥüsn-i 

riżā 

 

Oldı ḥaraŝü’l-āḫire ve ŝevāb   Cennetü’l-me’vā 

imiş niꜥme’l-me’āb 

 

ṣıbġatüllāh fiṭretüllāh oldı hem  yaḫud ol emr etdigi fi’l-

ehem 

 

Ḫaymetüllāh sāye-i ꜥarş-i berīn  Öyle taꜥbīr etdigi ḫayrü’l-

ḳāilīn 
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Sehmü’l-islām oldı maꜥnāda selām  Kim anıŋ pür zaḫmi 

küffāri li’ām 

 

Dīndi Rebbānī kemāl-i erbābına  ꜥĀlimle ꜥālim-i ꜥulūm 

aṣḥābına  

 

Ḥikmet-i Luḳmān nuṣḥ ve pend imiş  Hem vaṣāyāyı 

ḥukm pend imiş 

 

Belki ayında olan ḳaṣdü’s-sebīl  Ḫayra mūṣil rehā olmaḳdır 

delīl 

 

Vāḥid ibnü’l-vāḥīd o maꜥrūf olan  Ḳadr u ꜥizz u şānla 

mavṣūf olan 

 

Żayf-i İbrāhīm mihmān-ı kerīm  Hem melek ḫaṣleti ola 

hem müstaḳīm 

 

Maꜥnā-ı taꜥbīr evtādü’l-bilād   Beldeniŋ ekrānı 

ehl-i iꜥtimād 

 

Oldı raḥībü’r-raḥā dinmekden mürād  Desti pür iḥsān olan 

merd-i cevād 

 

Cūd maꜥan vücūd kaꜥb olmuş miŝāl  Çün seḫada onlar 

idi bī-bedāl 

 

Cūd fażl-i vücūd ḫātem öyle hem  ḫaṣlet idi anlara beẕl-i 

kerem 

 

Hem ḳarīꜥü’d-dehr şol ẕāt-i mecīd  Kim ola vaḳtinde 

rifꜥatle vaḥīd 

 

Faḫr-i  ḫandaḳ eylemektir iftiḫār    Keŝret-i nesliyle bir ꜥālī 

taꜥbīr 
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Oldı ḳırṭā Māriyye şey-i celīl   ḳadr u ḳiymetle 

cihānda bī-ꜥadīl 

 

S.101 

Sobḥe-i zīdān olan hem bī-misāl  Kim hemān miŝli 

bulunmaḳdır muḥāl 

 

Zibdetü’l-aḥḳāb nādir bulunan  Miŝlini bulmaġa lāzim çoḳ 

zamān 

 

Maꜥnā-ı evtād-ı ꜥarż olmuş cibāl  Hem daḫi ehl-i ꜥulūm pür 

kemāl 

 

Çün adı namaz ꜥimādü’d-dīn imiş  ḳılmayan ānī ḫarāb 

āyīn imiş 

 

Hem ꜥafīfüc-cebhe oldı bī-namaz  Yüz sürüp çünkim yere 

etmez namaz 

 

Pek ṣalāḥa dediler zühdü’l-ḥüsn   Yuġ ise zühdiŋ eger hā 

ben hā sen 

 

Pīl zekātü’c-cāh iḥsān etmekdir  Çok dil nā-şādı şadān 

etmekdir 

 

Oldı iꜥṭu el-ḳavse bārīhā demek  Ehle tefvīz ile ḳārīhā 

demek 

 

Ehl-i tefsīre göre ḳavl-i ṣavāb   ḳalbi etmek pāk 

taṭhīrü’ŝiyāb  

 

naṣīḥü’c-ceyb ola ki ġāyet pāk-dil  olmaya ḳalbinde aṣlā ġış 

ve ġıl 

 

āsmāne dediler tācü’l-fülk    Hem mülūke yaḳışur öyle 

demek  
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Cennetü’d-dünyā me’āli oldı şām  Olmaz böyle belde-i cenet-

i meşām 

 

Bir cebeldir Şām ḳurbında lokām  Yetmiş idālü’l-kām içün 

maḳām 

 

Sürretü’l-arż ola ki bī-reyb ve kemān  maꜥnā-ı iḳlīm-i 

rābiꜥdir hemān 

 

Bāḳī fütūḥātine şeyḫ-i ekberiŋ  Ol fiyūżāt-ı ḫudāya 

mażharıŋ 

 

Andadır tafṣīl-i arżu’s-simsime  Etmez idrāk anı her şaḫṣı 

sime 

 

Ehl-i keşf aŋlarına ol arż-ı vesīꜥ   Var imiş anda nice ṣunꜥ-ı 

bedīꜥ 

 

İḥtīyāṭan eyledim īmā saŋa   Yād eder ehl-i taṣavvuf cā-

be-cā 

 

Ümm-i envārü’s-semā ḫorşīd imiş  Felsef-i nūr-i nücūm 

andan demiş 

 

Āsmāne dindi hem ümmü’l-ġayyāŝ  Cā-be-cā ġayŝ etdik 

çün inbiꜥāŝ 

 

Vaꜥd-i ṣādiḳ vaꜥd-i İsmāꜥīl hem  Kim ola incāzı elbet 

mültezim 

 

Ḳudret ve devlet imiş bedrü’l-firāş  Rūḥ-i rāḥat ile 

etmek intiꜥāş 

 

Pāk pīl mefhūm ṣābūnü’ẕ-ẕünūb   ḫāliṣ olan tovbe dīr ehl-i 

ḳulūb 
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Hem daḫi en-naḳd ṣābūnü’l-ḳulūb   Naḳd aḳça pāk eder 

dilden kurūb  

 

Pek muṭahher nesnedir ṭaşṭu’l-ꜥarūs  Meyl idi her pākdil 

vāla nüfūs 

 

S. 102 

Oldı kürsī-i Süleymānü’n-nebī   taḫt-gāh ꜥadl vidādıŋ 

aꜥcebī 

 

Hem odur ḥukm-i Süleymān kin oŋa   Vech-i eṣveble ola 

ḥukm-i fażā 

 

Oldı naḳṣü’l-faṣṣ re’yi ꜥāḳilān   Kim saḳīmi müstaḳīm idi 

hemān 

 

Dīndi mā’ü’l-vech cāh ve devlete  Hem daḫi şerm u ḥayā u 

ꜥizzete 

 

Oldı ṣayyādü’l-ḳulūb ol ḫoş kelām  Kim idi celb-i 

ḳulūb ḫāṣ u ꜥām 

 

Ẕī ġulāmü’l-Ḫālidī kim şol ḳola  Pek mü’eddeb ꜥāḳil u 

ṣādıḳ ola 

 

Pek yaḳınlıḳ nüktesi ḥablü’l-verīd  Bir mefād-ı  naẓm ḳurān-i 

mecīd  

 

āṣmān mefhūmi ẕātü’r-recꜥ imiş  Hep tefāsīr-i ehlīde öyle 

demiş 

 

Oldı ẕātü’ṣ-ṣadꜥ maꜥnāda zemīn  Şaḳ olur her nesneden çün 

kim hemin 

 

Māhtāba dediler bī-reyb u şek   Felsefīyāt ehl-i 

ferfīrü’l-fülk 
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Ḥāmilü’l-misk oldı maꜥnāda enīs  Muşk-veş  būy müvālāti 

nefīs 

 

Ḥüsni ṭāvūs oldı ḥüsni bir kemāl  Hem oŋa ḥüsnü’t-tedārüc 

yek me’āl 

 

Hem rāḫu’ş-şaṭranc o kim ḳadrı bülend Müstaḳīm u rükn-i devlet 

hū şimend 

 

maꜥnā-ı  ḥüsnü’l-bedāva bī-kemāl  Ḥüsn-i ḫulḳ ẕāti 

behcet nişān 

 

Ḫalḳa ḥüsni müdārā dāimā   Oldı re’sü’l-ꜥaḳl saꜥī ile 

oŋa 

 

Sevmek esb u mālī ḥubbü’l-ḫayr imiş Bunda çün maꜥnāsı 

ḫayrıŋ ġayr imiş 

Zehretü’d-dūn yā bi-ġāyet ḥurṣ-ı māl  Cemꜥ-i emvāl 

eylemek rūz u leyāl 

 

İbn-i yevmihi fikr-i ferdā etmeyin  Ḫarc u ṣarfında muḥabbā 

etmeyin 

 

Ḥusni ḫoş gösterme sevdā’ü’l-ꜥarūs  Żıddı ile keşf eyler 

eşyāyı nüfūs 

 

Gençlik hengāmıdır berdü’ş-şebāb  Pirlerden ṣoylurmuş ol 

ŝiyāb 

 

Oldı beyżu’n-nūḳ o şey’ bī-miŝāl  Meŝeli bulunmaḳ 

ꜥadīmü’l-iḥtimāl 

 

Beyżatü’d-dīk ola ki bir kere olur  Āre ben ṣanma ānı herdem 

bulur 

 

Pek müzeyyen-ḫānedir beytü’l-ꜥarūs  Kim eder kesb-i 

ferec andan nüfūs 
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Fārisü’l-ablaḳ şehri teşꜥār   Rākibü’l-ablaḳ hem öyle 

nām-dār 

 

Pek zekī olandır ezkā min eyās  Kim ola idrāki ḫīret ḥüsn-i 

nās 

 

S.103 

Şol nesīmü’r-rāḥ mefhümi ẕekā   Ṭībi aḫlāḳihi denür hem 

cā-be-cā 

 

Hem benātü’l-fikr o kim öyler ḫuṭūr  Ḫāṭiri aṣḥāb-i re’ye 

bī-ḳuṣūr 

 

Maꜥnā-i beytü’l-ḳaṣīde müntaḫeb  Her nede olursa olsun öyle 

hep 

 

Hem daḫi ḥüsni taḫalluṣ ol kelām  Eyleye mā-baꜥdine 

telmīḥi tām 

 

Nükte-i ḥüsnü’l-beyān olmuş hemān  Pek belāġetle edāyı 

şāꜥirān 

 

Afṣaḥ min Daġfel ol kim pek faṣīḥ  Her kelāmi ola 

ġāyetde melīḥ 

 

Şol kelāme dīndi kim siḥrü’l-beyān  ḳalbe t’sīr idi efsūn-

veş hemān 

 

Ṭībi eşꜥār olmuş enfāsü’r-riyāḥ  Ḫoş nefesler böyle etmiş 

iṣṭilāḥ 

 

Şāꜥiriŋ ḥüsni edāde Buḥtürī    Men lehü ṭabꜥ ke 

ṭabꜥü’l-Buḥtürī 

 

Hem ābidü’ş-şiꜥr şol rengīn edā  Söyleye āzāde naẓm 

dilkeşe 
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Nevhevesler kim yazar şiꜥri ibtidā  Dediler bākūretü’l-

eŝmār aŋa 

 

Cā’ize vermek imiş ḳaṭꜥü’l-lisān   Ekŝer yā olur ānı şāꜥirān 

 

Oldı hem şiꜥr ibn-i şiꜥrihi ol ḫarīf  Şāꜥir nā-müntaẓam 

şiꜥri seḳīf  

 

Nikteü-i rengīn tezvīḳü’l-lisān   Oldı tezyīn-i kelām ḫoş 

beyān 

 

Eblaġ min Caꜥfer ol kim pek faṣīḥ   Cümle güftāri 

belāġatle ṣaḥīḥ 

 

Kātib eblaġ idi Abdülḥamīd   Ḥabiḳ kim manṣūr 

āni etdi şehīd 

 

Çün benātü’l-dehr olmuş ḥādiŝāt  Bed żuhūrāt-i cihān bī-

ŝebāt 

 

Ġabġab ḫūbān tüffāḥu’l-faraḥ   Ḳabı ꜥāşiḳda 

ḳomar aṣla teraḥ 

 

Cubbi Yüsüf dinme der-çāh ẕekan  ꜥāşiḳ dilnişīndir aŋa 

düşen 

 

Ṭurretu’ṣ-ṣubḥ ol muꜥanber kebsūn   Revnaḳ arāyı cebīn 

dil-bārān 

 

Dil-bārānıŋ etmesine iktiḥāl   Göz göre ḥarḳu’s-

siyāc olmuş me’āl 

 

Ḥabbetü’l-ḳalb ise ḫāl dil-bārān  Meşk u ꜥanber-veş 

meşām arāyı cān 
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Ḫāl ḫūbān nuḳṭatü’l-bikār hem  Ola mişkīn būy u ꜥanber 

bār hem 

 

İbn-i isbūꜥayn imiş bedr olmuş ay  Rūy ḫūbāndır ānı 

teşbīhe 

 

Şaḳḳu’l-ġasaḳ dihān-ı yār imiş  Çünḳ ṭuṭṭı veş şeker keftār 

imiş 

 

S. 104 

Ḳavs-i ḥācib ebruvān dilberān  ꜥĀşıḳ-zāre ciger herdem 

kemān 

 

Ḫaṭṭı ḫūbāna denür ḫaṭṭu’z-zevāl   Tīre sāz ṣafḥa-i mühr-i 

cemāl  

 

Dil-beriŋ dindānīdir ḥubbü’l-ġamām  Oldı ḥubbü’l-mizen 

hem doluya nām 

 

Nev ḫaṭānıŋ ḫaṭīde ḥabbü’s-sebāb   Sünbül nev ḫayr ama 

moşk-nāb 

 

Oldı hem ṭayfü’l-telāḳī bī-me’āl  Dilber anıŋ etmesi vaꜥdi 

viṣāl 

 

Çün kim ayırlamaz güzellerden raḳīb  Çāre ne derler aŋa 

ŝāni’l-ḥabīb  

 

Maꜥnā-ı şekva’l-muḥib oldı ḫuşūꜥ  İştikāde etmek 

iẓhāri ḫużūꜥ 

 

Hem şefīꜥü’-müẕnib olmuş iꜥtiẕār  Olmaḳ iḳrār ile 

güyā tevbe-kār 

 

İbnetü’z-zer çün şarāb pür faraḥ  Hem ebü’l-envār olmuşdur 

ḳadaḥ 
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İbniden hem daḫi umm-i ṭarab   Bāde der kim füsḳi tevlīde 

sebeb 

  

Hem aŋa dinmişki tiryāḳü’l-hümūm   Nūş edince defꜥ 

olur semmi ġumūm 

 

Dindi ġāyet açılığa ḥadīŝ-i şaġab  Buldığın yer öyle aç eşḫāṣı 

hep 

 

Cāyıꜥ keẕẕi’ebe ve kellaġve hem  Ḳarnı gibi gözi aç ehli 

şekm 

 

Dediler boğaza dehlīzü’l-ḥayāt  Çün kim açılıḳdan olur 

sāyed memāt 

 

Oldı ḥatifü’l-enf mevt bi-ecel   Yaꜥnī bī-ḳatl ve 

ḳażāyı pür ḫalel 

 

Seyfi hindīye mühenned oldı nām  Andan aꜥlā olamız tīġ 

benām 

 

Maꜥnā-ı sāṭūri ḳaṣṣāb āşikār   Ehli ġıybet diller 

içün müsteꜥār 

 

Ehlü’l-ehvā olmuş envāꜥı melel  İꜥtiḳādāti olanlar pür 

ḫalel 

 

Pil ḳabīḥ aṣḥābı rūḥāniyeti   Ehli Hindiŋ bit püristān 

nekbeti 

 

Hem daḫi aṣḥābı eşḫāṣ öyledir  Ḥāl aṣḥābı heyākil 

böyledir 

 

Oldı küllü’ṣ-ṣayd cevfi’l-ferā    Etmek aḳrāna 

tefevvuḳ iddiꜥā 
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Siḥre dā’ir anlarıŋ aꜥmāli hep   Gösterilir çoḳ fusūn 

bü’l-ꜥaceb 

 

Evvelü’l-ḥussād İblīsi laꜥīn    Her ḥasūd olmuş 

aŋa hem tābiꜥīn 

 

Dindi sū’i ẓanne cāsūsü’l-ꜥuyūb   Pek fenā ḫaṣletdir ānı 

ṣanma ḫūb 

 

Belki re’sü’c-cehl ꜥaceb bü’l-ꜥaceb  Hem daḫi re’sü’l-

ḫaṭāyā pāder ġażab 

 

S. 105 

Oldı ḳalꜥu’ṣ-ṣamġ kim öyle ġażab  Maḥvi maġżūba ola 

külli sebeb 

 

ꜥAfve maẓhar olmaḳ enmārü’ẕ-ẕünūb  Çünki ꜥafv ile 

bulur lezzeti ḳulūb 

 

Hem semāḥat ŝiḳalü’l-aṣḥāb imiş  Çün ṣafā-baḫş dil-aḥbāb 

imiş 

 

Bed sözüŋ te’ŝīridir carḥu’l-lisān  Kim ola zaḫm derūn 

merdomān 

 

Ṣıdḳı tevbe doğru sözdür bī-riyā  İḥtimāli kiẕb andan nā-

revā 

 

Ṣıdḳ maꜥnāsinde ẓannu’l-elmaꜥī  Öyle taꜥrīf etdi zīrā 

aṣmaꜥī 

 

Oldı tācü’l-hüdhüd ol şey’i celīl  Kim ola iftāde dest rezīl 

 

Ẕū ꜥiyāl olmaḳ imiş cerrü’l-baḳar  Ḥak ise envāꜥı ẓarūret 

kim baḳar 

 

Faḳr vifāḳuh dinmedir ṣifrü’l-enā  Pür ġınā ile bizi yārebbenā 
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Çünki ŝevbu’ṣ-ṣıḥḥat olmuş ꜥāfiyet  Ṣoylur emāne çāre 

ꜥāḳibet 

 

Pek soġuk ṣaḥḥu’l-kevānīn oldı hem  Sin içindeki hemān 

görki udum 

 

Dindi pek ḳur ḳaḳlıġa cubnü’r-rabāḥ  Şol ḳadar kim 

ḳorḳa pek usse riyāḥ 

 

Hem cebānü’l-kelb o kim mıżyāf ola  Ḫānesi herdem 

misāfir el ṭūla 

 

Ebḫel min ehli merv öyle le’īm  Kim ola buḫliyle ġāyetde 

ẕemīm 

 

Ḥārisü’l-mir’āt şaḫṣ bud liḳā   Ola ꜥaksi ṣūreti 

nefret nemā 

 

Hem ebü’l-beyżā ḥabeşi eşḫāṣ imiş  Künye-i bi’l-żıdd 

eyleyin öyle demiş 

 

Baġletü’ş-şatranc şaḫṣ bī-lüzūm  Şol nüfūsi zāyide gibi 

melūm 

 

Cāmiꜥü’l-aḥzān mefhūmi gece  Artır ekdār maġmūmi gece 

 

Pek muḥāle dindi tiꜥḳādü’r-raḥim   Ḥalli müşkil 

ꜥuḳde-i emri mühim 

 

Gördinürse dūneh ḫarṭu’l-ḳatād  Kāri müşkildir demek olur 

mürād 

 

Müşkil iş bulsa sühūlet bir merām  Derler oldumda aŋa 

ceẕbü’ẕ-ẕimām 
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Oldı ꜥām ibni ꜥAmmār ol sene   Kim ola her ḥāleti 

müstaḥsene 

 

Hem daḫi ꜥāmi cemīle öyle sāl  ꜥĀlem ānda pek ol 

farḥatinde ḥāl  

 

Künye olmuş ateşe ummu’l-ḳurā  Çünki ṭabḫı aṭꜥime 

muḥtāc aŋa 

 

Pāk ise ṭabḫı ṭaꜥām içün maḥal  Maṭbaḫ Dāvūd olur 

żarbü’l-meŝel  

 

Arapça İsim Tamlaması ve Kelimelerin Açıklamasını 

Ehlü’c-cennet Cennet Ehli 

Nisā’ü’l-ꜥālemīn İki dünyayı kazanan kadınlar 
(Hatice, Fatma, Meryem annemiz 

ḫayrü’l-mürselīn Gönderilenlerin En Hayırlısı 

Ümmü’l-mü’minīn Müminlerin annesi(Emine 
annemiz 

Faḫrü’l-enbiyā Peygamberlerin efendisi 

Ümmü’l-mürteciz Peygamberin atına verilen 
isimdir 

Ḥablüllah İslam dini 

Ribḳatü’l-islām İslam bağı(şeriat 

Ḥadīŝü’l-ġāşiye Korkunç felaketin haberi 

Faḳrü’l-enbiyā Peygamberlerin ahlaklı olması 

Ḥareŝü’l-āḫire Ahireti kazanmak 

Cennetü’l-me’vā Cennet tabakaları veya kalınacak 
cennet 

Niꜥme’l-me’āb Güzel akibet 

Ṣibġatüllah Allahın değişmez dini 

Fıṭratü’l-islām Allahın yarattığı 

Ḫīretüllah Allahın seçtiği 

Ḫayrü’l-ḳā’ilīn Hayırlı konuşan 

Sehmü’l-islām Din(islam oku) 
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Ḳaṣdü’s-sebīl Doğru yolu tutmak 

Evtādü’l-bilād Memlekette ileri gelenler 

Ḥubbu’r-rāḥa Huzur sevgisi 

Ḳarīꜥu’d-dehr Zamanının sultanı 

Zübdetü’l-aḥḳāb Yüzyılların özeti(geçmişten 
bugüne) 

ꜥİmādü’d-dīn Namaz(islamın esası) 

ꜥAfīfü’c-cebhe İffetli 

Zehidü’l-ḥüsn Güzel eser bırakmak 

Taṭhīrü’ŝ-ŝiyāb Ahlaklı olma çabası 

Nāṣiḥü’c-ceyb Temiz kalpli 

Tācü’l-fülk Yer yüzü 

Cennetü’d-dünyā Namazda huşu 

Sürretü’l-arż Bitki adıdır(Dünyanın veya yer 
yüzünün cenneti) 

Envārü’s-semā’ Allah (gök yüzünün ışığı) 

Ümmü’l-ġayāŝ Yardımcı(bulutlu) dolmuş kimse) 

Berdü’l-firāş Yatak soğutluğu 

Ṣābūnü’ẕ-ẕünūb İstiğfar 

Ṭaştü’l-ꜥarūs Gelin leğeni 

Süleymānü’n-nebī Yemin 

Naḳşü’l-ġuṣn Dalın güzelliği 

Mā’ü’l-vech Saygı 

Ḥayā’ü’l-ḳulūb Allah korkusu olan kalpler 

Ḥablü’l-verīd Şah damar 

Ẕātü’r-recꜥ Dönüşlü evren(yemin) 

Ẕātü’ṣ-ṣadꜥ Yarılan yer yüzü 

Ḥāmilü’l-misk Erdemli oturan 

Ḥasenü’t-tedārüc Kanaat etmek(iyi yol 

Ḥasenü’l-bedāve Doğru başlama 

Re’sü’l-ꜥaḳl Akıllılık 

Ḥubbü’l-ḫayr Hayır severlik 

Zehretü’d-dünyā Dünya coşkusu 

Sevdā’ü’l-ꜥarūs Zenci köle 
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Berdü’ş-şebāb Gençlerin üşengeçliği 

ꜥadīmü’l-iḥtimāl İmkansızlık (ihtimalsızlık) 

Beyżatü’d-dīk Benzeri olmayan 

Beytü’l-ꜥarūs Gelin evi 

Nesīmü’r-rāḥ Huzur verici 

Ṧebātü’l-fikr Kararlılık 

Beytü’l-ḳaṣīde Püf nokta 

Ḥusnü’l-beyān Hüsnü beyan 

Siḥrü’l-beyān Sihirli söz söylemek 

Enfāsü’r-riyāḥ Rüzgarın güçlü esmesi 

Ṣibġu’l-Buḥtürī Şiirlerinde renklere yer veren bir 
şair adıdır Buhtüri 

ꜥAbīdü’ş-şiꜥr Şiirleri gözden geçiren 

Bākūretü’l-eŝmār Erken yetişen meyve(pişmemiş 
hali 

Ḳaṭꜥü’l-lisān Susturmak 

Tezvīḳu’l-lisān Hüsnü lisan 

Ṭurretü’ṣ-ṣubḥ Sabahın körü(ilk saatleri 

Ḫarḳu’s-siyāc Engelleri aşmak 

Ḥabbetü’l-ḳalb Biricik 

Nuḳṭatü’l-bikār Püf nokta(işin özü) başlangıç 

Şaḳḳatü’l-ġasaḳ Gece karanlığı 

Ḫaṭṭü’l-zevāl Meridiyen 

Ḥabbü’l-ġamām Dolu tanesi 

Ḥabbü’ş-şebāb Gençlerin sevmesi(ergenlik 
sivilcesi) 

Ṭayfü’t-telāḳī Gökkuşağı 

Te’enni’l-ḥabīb Sevgilinin kınaması 

Şekva’l-muḥib Sevgilinin şikayet etmesi 

şefīꜥü’l-müẕnib Pişman olan kişi 

Teryāḳü’l-hümūm Kadere mahkum(hep dertli olan 
kişi) 

Ḥatifü’l-enf Eceli ile ölen 

Ehlü’l-hevā Kafasına estiği gibi davranan 
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Cevfü’l-ꜥarā Sağlam bağ 

Evvelü’l-ḥussād İlk kıskanan 

Re’sü’c-cehl Cehaletin başı veya esası 

Re’sü’l-ḫaṭāyā Günahların başı veya esası 

Ḳalꜥu’ṣ-ṣamġ Tutkalı sökmek 

Enmārü’ẕ-ẕünūb Büyük günah 

Cerḥu’l-lisān Dil yarası 

Ẓannü’l-elmaꜥī Bilgin kişinin zannetmesi 

Tācü’l-hüdhüd Mükâfat (hikayesi var) 

Ṧevbu’ṣ-ṣıḥḥat Sağlık 

Ṣaḥu’l-kevānīn Aralık ve Ocak ayının ayazı 

Cubnu’r-riyāḥ Hafif yel 

Ḥārisü’l-merrāt Kendinin bekçisi 

Ebü’l-beyż Yumurtacı 

Baġletü’ş-şatranc Satrançtaki at 

cāmiꜥü’l-aḥzān Hüzünlü 

Ḫarṭu’l-ḳitād Kolay olmayan 

Ceẕbü’ẕ-ẕimām Çirkinliği belli olan 

Żarbü’l-meŝel Örnek olmak (Atasözü söylemek) 
 

 

Sonuç 

 Arapçada, tamlanana المضاف tamlayana إليه المضاف denir.  

 Tamlayanın son harfi her zaman esreyle harekelidir, yâni 
tamlayan sürekli mecrûrdur. 

 Tamlanan müfret kelime olduğunda sonundaki tenvin 
düşer, tamlanan ikili kelime olduğunda sonundaki Arapça 
nun (ن) harfi düşer, tamlanan çokluk olduğunda ise 
sonundaki Arapça nun (ن) harfi düşer. 

 Arapça ve Türkçede tamlamalar hem isim hem de zamirle 
yapılmaktadır. Zamir ile yapılan bir tamlama Arapçada 
isme bitişen ve tamlayan olana bitişik zamir denir. Bu 
durum, Türkçe tamlamalarda ilgi ve iyelik ekiyle belirtilir. 
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 Tamlama konusunda tamlanan ve tamlayanın yeri 
Arapçayla Türkçede farklıdır. Yani Arapçada önce 
tamlanan sonra tamlayan, Türkçede ise önce tamlayan 
sonra tamlanan gelir. 

 Arapçada cümle ögelerinin dizilişi Yüklem, Nesne, Özne 
şeklindedir.Türkçede cümle ögelerin dizilişi ise Özne, 
Nesne ve Yüklem şeklindedir. 

 Arapçada tamlama isim ve sıfat tamlamasından ibarettir. 
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Stages of development of methods of teaching French as a 

foreign language 

Shaima Emad Al-Ashtar  
Abstract 

The composition of the annexation is what is formed from 

two words, the first of which is called annexed (mudhaf), and the 

second is called post fixed (mudhaf ilayh). It is a ratio between two 

nouns to estimate a preposition between them. The composition of 

the annexation is in the nominative sentence and the verbal sentence 

alike. 

It is also possible to distinguish this structure and know the 

annexed and the post fixed through the meaning. Both names are 

related to each other in terms of meaning, one cannot be cut off 

from the other, as if there is a hidden link between them that does 

not appear. Therefore, it is possible to let something between the 

annexed and the post fixed so that this meaning is not separated 

from them. 

The post fixed is expressed according to its position in the 

sentence. It may be a subject, an object, a subject of a nominal 

sentence (mubtada’), a predicate of a nominal sentence (khabar), a 

noun (isim) or a a predicate (khabar) for (inna), and so on. And 

when expressing it, we add a sentence to the parsing (wa howa 

mudhaf) i.e. (and it is annexed). As for the post fixed, it is always 

dative, regardless of the location of the annexed in the sentence. The 

post fixed has only one position in the sentence, whatever its type. 

Keywords: annexation installation, annexed, post fixed. 
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  ‟ةالرسالة النثري  ” فنديسعد أ  أ  ثر ة في أ  ليه في اللغة العربي  إ  المضاف 
 ةلي  دل  دراسة

 شيماء عماد األ شتر 
 المستخلص 

ًفا، وثانيهما تسّمى ى مضالهما تسم  و  تركيب اإلضافة هو ما تكّون من كلمتين َأ         
يكون تركيب اإلضافة فهو نسبٌة بين اسمين على تقدير حرف جّر بينهما، و  ،مضاًفا إليه

رفة في الجملة االسمّية والجملة الفعلّية على حد سواء، كما يمكن تمييز هذا التركيب ومع
المعنى، فكال االسمين متعلقان ببعضهما من حيث المعنى ال بالمضاف والمضاف إليه 

بينهما خفّي ال يبرز، لذا ال يجوز  ادهما على اآلخر، وكأّن هناك رابطً يمكن قطع أح
 خول شيء بين المضاف والمضاف إليه حتى ال ينفّك هذا المعنى عنهما.د

ُيعرب المضاف بحسب موقعه في الجملة، فقد يكون فاعاًل أو مفعواًل به أو و            
و خبًرا لها وغير ذلك، وعند إعرابه نزيد على اإلعراب جملة َأ (ن  إ  ـ)مبتدأ أو خبًرا أو اسًما ل

اف إليه فإّنه يكون مجروًرا دائًما مهما كان موقع المضاف في )وهو مضاف(، أّما المض
 . موقع واحٌد في الجملة مهما كان نوعهال  الجملة، فالمضاف إليه ليس له إ  

 .تركيب اإلضافة ، المضاف ، المضاف إليه في اللغة العربية :تاحي ةالكلمات المف

                                                 

 ./كلية اآلداب/جامعة الموصلالتركي ة/قسم اللغة مدرس * 


