
D01777c8s18y2004.pdf 24.02.2010 15:00:34 Page 185 (1, 2)

> 

EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 8 Sayı: 18 (Kış 2004)------- 357 

ARAPÇA'DA "EL" TAKISI vE FONKSİYONLARI 

Nejdet GÜRKAN(*) 

Özet 

Bu çalışma, Arapça'da "harfu't-ta'rif' olarak adlandırılan belirleme takısı "el-" i 
ele almaktadır. Temel olarak Arapça'da; belirleme, bağlaç ve zait olmak üzere üç çeşit 
"el-" vardır. Ancak bu takı, farklı fonksiyonlarıyla on beş çeşide ulaşmaktadır. Ayrıca 
Arapça'daki "el-" takısının kullanım ve fonksiyon/arına ilave olarak, bu takı ile İngiliz
ce'deki belirleme harfi "the" ve Türkçe'de isim/erin nasıl belirleneceğine dair kısa bir 
mukayese yapılmıştır. 

Anahtar Keümeler:Harfu 't-ta 'rif "el-", Belirlilik, Belirsizlik. 

The Article "al" in Arabic and its Functions 

Abstract 

This study deals with the article, "al", in Arabic language which is cal/ed "harf al
ta'rif', 'definite article'. Basically, there are three kinds of "al" inArabic: "al" the de
finite, "al" the.conjunction, "al" the omitted. But, all itsfunctions in these threekinds 
reach to fifteen. In addition to describing their usages and functions in Arabic, a brief 
comparisian was made between "al" and the definite article "the" in English, and how 
to define the names in Turkish. 

Key Words: Definite Article "al-", Definite, Indefinite. 
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Giriş 

İnsanlar arası bir iletişim aracı olan dilin kelime dağarcığının önemli bölümünü isim
ler teşkil etmektedir. İsimlerin belirlenmesi olgusu ise konuşaula dinleyen arasındaki dil
sel iletişitnin sağlıklı olmasını sağlayan önemli araçlardan birisi olarak karşımıza çıkar. 
Zira ismin belirli olması veya olmaması, ismin gösterdiği ve delalet ettiği şeyin bazı 
farklı özelliklerine.işaret eder. Böylece dinleyen, kendisine söylenen şeyden ne kastedil
diğini tam olarak aniayabilir hale gelir. Bu durum, özellikle fıil ile nesne ve fail arasın
daki ilişkide önemli bir yer işgal etmektedir. 

1 

İsimlerin belirlenmesi birçok dilde mevcuttur. Latince'de "accusativus"; Fransız-. 
ca'da, "defıni"; İngilizce'de, "defınite"; ve Türkçe'de "belirtrne veya belirleme" kav
ramlarıyla ifade edilen bu olgunun Arapça'daki karşılığı "ta'rif' kavrarnıdır. Arapça'da; 
bilmek, tanırnak gibi anlarnlara gelenA-R-F kökünden türeyen ta'rif kelimesiyle belir
leme; ma' rife veya rnua'rref kelimeleriyle de belirli isim kastedilmektedir. 

Türkçe'de belirsizlik veya belgisiz kavramıyla ifade edilen durum ise Arapça'da ten
kir veya nekra kelimesiyle karşılanrnaktadır. 

Bu terimierin ıstılam tanımlarına bakıldığında ise kısaca, sözün rnuhatabının bildiği 
şeye rnarife, bilmediğine ise nekra denilmiştir. Arap dilcilerinden Seyyid Şerif el-Cürdi
n1 (ö.816/1413) ise Keşşô.j tefsirine yaptığı haşiyede, rnarifeliği şöyle tanımlamıştır: 
"Mutlak anlarnda ta'rif, lafzın delalet ettiği şeyin dinieyenin zihninde hazır olduğunu, 
belirli olduğunu ve bilindiğine işaret etmektir." ı 

Sibeveyh ( ö. 180/ 796) ve çoğu Arap dilciye göre isimlerde temel olan özellik nek
ralıktır. Dolayısıyla, bunlara göre ismin nekralığı için aynca herhangi bir kanne ararna
ya gerek yoktur2. Ancak, bazıları yukarıdaki görüşün aksine yine de Arapça kelimelerin 
belirsiz olduğunu gösteren bazı özellikler tespit etmiştir. Bu tespite göre kelimenin so
nunda sakin nun denilen "tenvin" olması temel göstergedir. Ancak her tenvin işareti be
ıirsizlik anlamına gelmez. Zira farklı amaçlarla konulmuş tenvinler vardır. Arapça kay
naklarda, tenvin kelimesi herhangi bir kayıtla sınırianmadığı zaman belirsizlik anlarnın
daki "tenvin" kastedilmiş olur. Eğer başka bir çeşidi kastedilirse, o çeşidin adı verilir3. 
Tenvin çeşitleri; "tenkir'' denilen belirsizlik tenvini yanında, "temkin, rnukabele, bedel, 
zaruret, terennüm, gili, şiiz, ve hikaye" isimleriyle dilbilgisi kaynaklarında tasnif edil
rniştir4. Bir ismin tenvin dışında, rubbe, kem el-harabiyye, keeyyin el-habariyye kelime
lerini kabul etmesi, hal ve ternyiz olabilmesi, la niifıye li'l-cins'in ismi veya haberi ola
bilmesi de belirsizlik işareti kabul edilrniştir5. 

1) Geniş bilgi için bkz. ez-Zemahşeri, Carullah, el-Keşşiif an Hakô.iki't-tenzfl ve 'uyuni'l-ekô.vflji vü-
culıi't-te'vll, y. y. 1977 (Daru'I-fikr), I, 49-52. 

2) Sibeveyh, Amr b. Osman, el-Kitab (Tahkik: Abdüsselfun Harun), Kahire 1988, ı, 22. 

3) es-Suyiltl, Celaluddin, el-Eşbiilı ve'n-neziiir fl'n-nalıv, Beyrut 1993, II, 133. 

4) es-Suyiltl, el-Eşbiilı ve'n-neziiir fl'n-nalıv, II, 133; İbn 'Akli, Şerhu lbni 'Akil (Tahkik: Muhammed 
Muhyiddin), Kahire 1980, I, 16-18. 

5) el-Ehdel, Muhammed b. Ahmed, el-Keviikibu'd-durriyye ala Mütemmimeti'l-Acurrumijye, Beyrut 
1995, ı. 71. 
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Aynca tenvin veya "el-" takısı almak Arapça'da bir kelimenin isim olduğunun gös
tergesidif6. Ancak, bu unsurlar bazı özel durumlarda isimden başka kelimelere de gele
bilir. 

Belirli ismi belirsiz isimden ayırmak için ise bazı özelliklerin olması gerekmektedir. 
Bir başka deyişle, ma'rifelik alamete muhtaçtır?. Bu bağlamda bir ismin marifeliği, an
cak "el-"takısı alması, özel isim (alem) veya belirli bir isme muzaf (tarnlanan) olması, 
ya da zarnir, işaret ismi, ism-i mevsul ve tayin edilmiş münada olmasıyla bilinebiJiı:ll. 

Biz de bu çalışmamızda, ismin marifeliğinin göstergeleri arasında önemli bir yeri 
olan "el-" takısı veya yaygın adıyla "harfu't-ta'rif'in özellikleri ve çeşitlerini inceleye
ceğiz. 

I. ''El-" Takısı 
Bu takı, gerielde "belirli" isimlere eklenen bir harftir. Şüphesiz bu takııun asıl öne

mi, önüne geldiği kelimenin anlamına yaptığı katkıda ortaya çıkar. Ancak, on beş kadar 
7 farklı kullanım tipiyle bu takı, kelimelerin anlamlan yaıunda biçimlerinde ve okunuşla

nnda değişikliğe yol açmaktadır. Bu nedenle, metinlerdeki konumunun kesin çizgilerle 
belirlenebilmesi Ye bu harften kaynaklanabilecek tartışmalar ve çeşitli yonımlann sağ
lıklı bir sonuca ulaşabilmesi, bu takının bütün özelliklerinin yeteri-kadar bilinmesine 
bağlıdır. Özellikle Kur'an-ı Kerim tercümeleri ve meallerinde bu takının çeşidinin belir
lenmesi önem arz etmektedir. Zira bu konuyla ilgili örneklerin çoğunluğu da Kur'an 'dan 
verilmiştir. Yine bu bağlamda ortaya çıkmış fıkhl tartışmalardan birinde; Halife er-Re
şld, İmam EbU Yusuf'a (ö.1821798) aşağıdaki beyitleri yazarak, buradaki et-talak keli
mesinin okunuşuyla ilgili şöyle bir soru yöneltir: Bu kelime merfu veya mansub okun
duğunda ne lazım gelir? İlgili beyitler şunlardır: 

Fe in terjukfya Hindje'r-rıjku eymenu 
Fe enti talak ve't-talaku azfmetun 

ve in tehrukfya Hindje'l-hurku eş'emu 
selasun ve men yehruk eakku ve ezlamu 

"- Ey Hind! Eğer bana yumuşak davranırsan, yumuşaklık iyidir. Eğer sert davraıur
san, sertlik kötüdür. 

- Sen üç kez boşsun - Boşama kesin bir karardır- (veya: Sen boşsun: Tam boşama üç
tür), kim sert davranırsa daha asi ve daha zalimdir."9 

Ebu Yusuf, "bu fıkhl ve nalıvi bir meseledir. Sadece kendi görüşümle cevap verirsem 
hata edebilirim", der ve dilci el-Kisru'ye (ö.189/805) daıuşarak cevap verir. Boşama ile 

6) İbn 'Akli, Şerhu lbni 'Akil, I, 16. 

7) Küçükkalay, Hüseyin, Kur'an Dili Arapça, Konya 1969, s. 345. 

8) İbn 'Akli, Şerhu lbni 'Akil, I, 86; 'Abbas Hasen, en-Nahvu'l-vdfi, Kahire t. y., I, 211,212. 

9) Bu beyitlerin tercümesinde parantez açma gereği vardır. Zira tartışma konusu kelimenin okunuşu, 
cümlenin gramer yapısını dolayısıyla anlamıru da etkilemektedir. Kelimenin mansub okunınası ha
linde, et-talaku 'azlmetun ifadesi ara cümle olmaktadır. Bu kelime merfu olması halinde ise et-talak 
kelimesinin haberi olmaktadır. Hatta bir görüşe göre hal olmaktadır. Bkz. İbn Hişam, Cemaluddin 
el-Ensan, Muğni'l-leb'ib an kutubi'l-ear'ib (Tahkik. Muhanırned Muhyiddin), Kahire t.y. , s. 53, 54. 

l 
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ilgili bu olayı nakleden dilci İbn Hişam el-Ensan (ö.761/1360), ise "doğrusu; kelimepin 
mansub veya meıfu okunınası halinde üç kez veya bir kez boşama ihtimali vardır." diye
rek, problemi et-talô.k kelimesindeki "el-" takısının türüne bağlar ve bazı ihtimalleri or
taya koyarlO. 

İşte biz, insanların hayatıyla yakından ilgili önemli bir meselenin de odağı olmuş bir 
takı ile ilgili bu çalışmamızda, takının yapısı, okunuşu ve yazılışı, eklendiği kelimeyle 
olan münasebeti ve anlama getirdiği katkılar açısından çeşitlerinin neler olduğunu ele 
aldıktan soıı.ra bu konuyu kısaca Türkçe ve İngilizceyle karşılaştıracağız. 

II. Takının Yapısı 

Yazı ve şekil bakımından elif ve lfun olarak yazılan bu takı bazı lehçelerde elif ve 
mim şeklinde yer alır. Bu takının "Elif ve mim " şeklinde kullanılmasıyla ilgili olarak 
Arap şiiri ve hadisten deliller getirilmiştir. Mesela, Güney Arabistan halkının "Elif ve 
mim" kullandığına diiir örnek beyit Büceyr b. 'Anrne et-Tru'nin bir şiirinde geçmekte
diril. Yine Hz. Peygamber'in Ka'b b. 'Asım el-Eşari'den gelen bir hadi:sinde, "Elif ve 
lfun" yerine, "Elif ve mim" de kullanılmıştırl2. 

Öte yandan bu takı, Arapça'da isim, fiil ve harf şeklinde kategorize edilen kelimenin 
harf çeşidi içinde kabul edilir. Ancak bazen bağlaç görevi görmesi nedeniyle isim olarak 
da kabul edildiğinden harf ve isim arasında müşterek bir Jafızdırl3. Bu takının kaç harf
ten oluştuğu, asıl fonksiyonu olan belirleme işini takının tümünün mü, yoksa harflerden 
birinin mi üstlendiği konusu; hemzesinin vas! veya katı' mı olduğu ve ismi konusu dil
bilimcilerce tartışılmıştırl4. Geçmişte yapılmış bu tartışmaların bugün için pratik bir fay
da ya dönüşmesinin mümkün olmadığını kabul ederek, bunları tafsilatıyla ele almayaca
ğız. Ancak okuyucuya bir fıkir vermesi ve az önce vurgulamaya çalıştığımız takının öne
mini pekiştİrmesi açısından bu tartışmalan kısaca özetleyeceğiz. 

İlk Arap sözlükbilimcilerinden kabul edilen Halil b. Ahmed' e (ö.l75/ 791) göre bu 
takı fiiliere gelen "kad" gibi tek bir haıj olupl5, birbirinden aynlamaz. Ancak o birleş
tiği kelimeden aynlabilirl6. Birleştiği kelimeden ayniması ile ilgili olarak, şair 'Abid b. 

10) Geniş bilgi için bkz. Hişam, Muğni'l-leblb an kutubi'l-earlb, s. 53: el-Bağdadi,Abdulkadir, Hı
zfinetü'l-edeb, Kahire 1997, III, 463-465. 

ll) Bkz. Yahya el-Cubun, eş-Şi'ru'l-cahi/1 hasaisuhu vefiinunuhu, y. y. 1982 (Müessesetü'r-ris1ile), s. 
272. 

12) Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul 1992 (ei-Kütübü's-sitte içinde, Çağn Yayınları), V, 434; 
el-Ehdel, el-Kevakib, I, 98,99. Hadis metni şöyledir: 
(Leyse mine'm-birri emsıyamufi'm-seferi) 

. 13) el-Muriidl, el-Hasen b. Kllsım, ei-Cene'd-danl fi hurufi'l-meant (Tahkik: Fahruddin Kabave-Mu
hammed Nedim), Beyrut 1992, s. 192. · 

14) Bu tartışmalar için bkz. el-Bağdadl, Hızane, VII, 198-208. 
15) Buradaki harften maksat, alfabe harflerinden biri değildir. Kelime, eğer isim ve fiil değilse, kaç 

harften oluşursa oluşsun harfkabul edilir. Örneğin; "kad", "hel" ve "sevfe" kelimeleri.harf olarak · 
isirnlendirilir. 

16) Sibeveyh, el-Kitab, III, 324, 325. 
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el~' Abras'a ait bir kaside delil olarak getirilmiştir. Kasidenin her bir beyitinin iki kısmı 
arasında kalan bir kelimenin kendisi bir kısımda, "el" takısı diğer kısımda yer almakta
dırl7. Sibeveyh'e göre bu takı ikili olup ta'rif görevini yapan sadece Him harfidir. Zaten 
o, bu harfe "lfunu'l-ma'rife" adını vermiştirlB. Diğer yandan Ebu'l-'Abbas el-Müberred 
(ö.286/899) ve 'Ali b. Muharnıned el-Eşmunl (ö.818/1513) ta'rif görevini sadece tek bir 
harlin üstlendiğini savunuriarl9. 

Aynca bu tartışmalar takının farklı isimlerinin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. 
Bunlar; "El", "Elif-Ul.m", "Lamu'l-ma'rife" ve "Harfu't-ta'rif' gibi isirnlerdir. Bazılan, 
bunlardan kendi dil görüşüne uyan ismi benimsemiş ve kullanmış, diğerlerini kullanma
mıştır. Muharnıned b. Ali es-Sabbfuı (ö.l206/1791) ise bu görüşleri özetledikten sonra, 
"Harfu't-ta'rif' isminin daha uygun olduğunu ifade etmiŞtir20. 

Biz de takının harf sayısı ve isminin tartışılmasının takının fonksiyonelliği açısından 
bir katkısı olmayacağı kanaatiyle araştırmarnızı kelimenin anlamlan ve çeşitleri üzerin
de yoğunlaştıracağız. Ancak anlamlan ve çeşitlerine geçmeden önce takının başına gel-

? diği kelimeyle olan ilişkisi çerçevesinde, yazdışı ve okunuşuyla ilgili bazı hususlara de-
ğineceğiz. 

Takının Okunuşu ve Yazılışı 
Kendi başlanna anlamı olmayan, ancak birlikte kullanıldıklan kelimelerle bir anlam 

oluşturduğu kabul edilen "Hurufu'l-mearil" içinde kabul edilen bu takı21, başına geldiği 
kelimenin ilk harfine göre bazen "el-"22 olarak okunur, bazen başına geldiği kelimenin 
ilk harfinin şeddelenınesiyle ve lfun'ı okurunadan sadece "e-"olarak, bazen de takı hiç 
telaffuz edilmeden geçilir. Bu farklılık başına geldiği kelimenin ilk harfine bağlıdır. Eğer 
ilk harf karneri denilen harflerden23 ise "el-" olarak, şemsi denilen harflerden24 ise, lam 
telaffuz edilmeden kelimenin ilk harfi şeddeli okunur. Eğer şemsi harlle başlayan keli
menin önünde başka bir kelime varsa o takdird~ bu takının iki harfi de hiç telaffuz edil
mez. Aynca bu harf sakin olmakla beraber, iki yerde harekeli olarak okunur25. 

17) Cinni, Ebu'l-Feth, el-Hasais, ( Tahkik: Muhammed Ali en-Neccar), t.y., y. y., el-Mektebetü'l-
ilmiyye, (I-III Cilt), II, 255-258; el-Bağdiidi, Hızane, VII, 198, 207. 

18) Sibeveyh, el-Kitab, IV, 457. Ancak bazı eserlerde, Sibeveyh'in takırun tümünü ta'rifkabul ettiği ifa
de edilir. Bkz. İbn Hişam, Cemaluddin, Evdahu'l-mesalik ila Elfiyeti İbn Malik (Tahkik: Hasen 
Hammudi), Beyrut 1996, I, 81; es-Sabbiin, Muhammed b. Ali, Hiişiyetü's-Sabban, Kum 1371, I, 
176, 177. 

19) es-Sabbiin, Hiişiyetü's-Sabban, I, 178; el-Ehdel, el-Kevakibü'd-dürriyye, l, 97. 
20) es-Sabbiin, Haşiyetü's-Sabban, I, 176. 
21) el-Muriidi, el-Hasen b. Kasım, el-Cene'd-danlfi hurufi'l-meant, s. 192; Durmuş, İsmail, "HARF', 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XVI, 162. 
22) Bu takı, Latin kökenli dillerde yazılrruş eserlerde ise "al-" olarak yazılmaktadır. 

23) Karneri harfler şunlardır: E/if, bd, c'im, ha, f1a, ayn, ğayn, fa, kdf, kdf, mim, vav, ha, ya 

24) Şemsi harfler şunlardır: Ta, §_a, dal, ?:_al, ra, za, sin, şin, sad, d!it, ta, za, lam, nun 

25) Bkz. ez-Zecciici, Abdurrahman b. İshak, Hurufii'l-meani (Tahkik: 'Ali Tevfik el-Hamed), Ürdün 
1984, s. 46, 47. 

ı' 
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Temelde isme mahsus kabul edilen bu takının bazen şiirde vezin gereği olarak fiilie
rin de başına getirildiği görülmüştür26. Nekra (belirsiz) ismin başına geldiği zaman, ·ke
limenin sonundaki tenvin (sakin nun) kalkar ve kelimenin son harfi tek harekeli olarak 
yazılır ve okunur. Bu bağlamda ele alınması uygun olan bir başka husus, bu takının "el
memnu' mine's-sarf' olan kelimelerde yaptığı hareke değişikliğidir. Sibeveyh, "bütün 
munsanf olmayan kelirnlere "el-" 'takısı geldiğinde veya muzaf (tarnlanan) olduklannda 
cer olurlar" bilgisini verdikten sonra, "bu takının gelmesi, kelimeleri tenvinden kurtarır", 
demektedir27. 

Eğer kelime, lam harfiyle başlayan bir isim ise, kelime çift lam ile yazılır (el-leben 
gibi). Ancak elletf, ellezf, ellezfne kelimeleri istisnadır. el-leyl ve el-leyle kelimelerinin 
tek lam ile mi yoksa çift lam ile mi yazılacağı ise ihtilaflıdir. Allah lafzı da çift lam ile 
yazılır. Öte yandan Allah'ın diğer isimleri (el-Esmau'l-hüsna) de "el-"takısı ile yazıiır28. 

Bu takının sayı isimleriyle münasebetine bakıldığında, onun terkip sayıların ilk keli
mesine, izafet (isim tarnlaması) sayılann ikinci kelimesine ve atıf yapılan sayıların her 
iki kelimesine geldiği görülür. 

Aynca bu takının yabancı isimlerle bağlantısı da tartışma konusu olmuştur. Örneğin 
es-Sabbiin, bu takının Arapça olduğunu vurgularlıktan sonra, yabancı isimlerin başına 
gelmesinin tuhaf olduğunu belirterek, el-Yesa' örneğini verir29. Ona göre bu kelime as
lında 1'!tşa' h. Yı/n ismiııde:ı30 g.:1nı.:C:ir Ancıl: o, "dili koyan Allalı'tır Arapça bir lafzı 
yabancı bir dile eklemesine bir engel yoktur."sözleriyle cevap vermeye çalışrruştır31. Ba
zı dilcilerde böyle bir garipseme olmasına karşın, Arapça'da el-Yfibtin, el Fenar 32 gibi 
birçok yabancı ismin başında "el-" takısı görülmektedir. Hatta bu takı, bazen Arapça me
tin içinde Latin harfleriyle yazılmış yabancı kelimelere de gelebilmektedir33. Zaten bu 
olgu dillerin gelişme özelliğine uygun bir durumdur. 

Temelde isiiniere gelen, bazı durumlarda fiiliere ve zarflara da gelebilen bu takı 
bazen de sesiere gelebilir. Örneğin bir şiirde, suya çağnlan deve için kullanılan cfU cut 
sesine "el-"takısı ilave edilmiştir34. 

26) Örnek için bkz. el-Enban, Abdurrahman b. Muhammed, el-lnsaf fi mesaili'l-hılaf beyne 'n-nahviy-
yin, Beyrut 1993, I, 151, 152; İbn Usfı1r, Ali b. Mü'min, Darairu'ş-şi'r, Beyrut 1999, s. 224. 

27) Sibeveyh, el-Kitab, I, 22, 23. 

28) Ebu'l-Beka, Eyyub b. Musa, el-Kulliyat, Beyrut 1993, s. 164. 

29) İbn Manzur bu kelimeyi Y-S-.4' maddesinde bir peygamber ismi olarak vermiştir. Bkz. İbn Manzur, 
Lisanu'l-'Arab, Beyrut t. y., VIII, 414. 

30) Bu isim, İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerden birine aittir. Bkz. İbn Kesir, Kısasu'l-enbi-
ya (fahkik: Ahmed Ata), Beyrut t. y. , s. 199. 

31) es-Sabbiin, Hdşiyetü's-Sabbdn, I, 181. 
32) Bu kelimelerden ilki Japonya, diğeri İstanbul'un bir semti olan Fener' dir. 

33) Örnek için bkz. Gündüzöz, Soner, "Klasik ve Modern Arapçarun Tarihsel ve Filolojik Sınırları", 
Nüsha, Yıl 3, Sy. 8, Kış 2003, s. 83 (Seyyidetl dergisinden naklen). 

34) Örnek için bkz. el-Bağdadl, Hızanetü'l-edeb, VI, 381, 382. 
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. IV •. Takının Çeşitleri 
Temel fonksiyonu bakımından "ta'rif' (belirleme), "mevsul" (bağlaç) ve "zrut" ol

mak üzere üç tür "el-" takısı kabul edilmektedir. Ancak bu üç türün alt kısımları göz önü
ne alındığında on beş kadar çeşit ortaya çıkmaktadır. Bunlar; "ahd-i zikıi, alıd-i zihni, 
alıd-i huduri, cinsi (istiğraku'l-efrad, istiğraku hasil.isi'l-efrad, mahiyet), mevsul, zrut (la-

} zime, gayr-ılil.zime), zamirden bedel, hemzeden bedel, izafetin marifeliğinden bedel, tef
him/ta'zim, tezyin ve kemil.l" gibi isimlerle zikredilmektedif35. 

Bu çeşitler değişik kaynaklarda farklı sayı ve adlarla yer almaktadır. Ancak çok sa
yıda çeşidi bir arada ve nazım olarak ortaya koyan isimel-Hasen b. Kasım el-Muradl'dir 
(ö.749/1348). el-Muradi, harfleri konu aldığı bir eserinde, on dört kadar "el-" çeşidini 
verdikten sonra bunları şiirle şöyle özetlemiştir:36 

Akshamu "el" erbaun ve aşrun 

Summe li mahiyetin ve lemhın 

Ve ziyde nesran ve ziyde nazmen 

Ve nô.be an mudmarin ve hemzin 

Ve kzyle: Ba'du "ellezf" etô.nô. 

li'l-ahdi ve'l-cinsi ve'l-kemô.l 

ev ğô.libin, ev huduri hô.l 

ve fehhamte fi ismi zi'l-Celô.l 

ve kün bi zi'l-vaslı za'h-tifô.l 

fehfahzu ve'bhas 'ani'l-misô.l 

el-Muradl'nin belirlediği çeşitleri, nazımdaki sırasıyla şöyle ifade edebiliriz: ahd, 
cins. kemfil, mahiyet. lemh (aslına veya sıfatına işaret), galebe, hudur, ziyade (nesir-na
zım), tefhim, zamirden bedel, hemzeden bedel, mevsul, ihtifal, ellezi'nin bir kısmı (ke
limenin, "-lezi" parçası düşerek, artık kısmı olan (el-). Ancak müellifin açıklamalarında 
yaptığı tasnif ile, şiirde verdiği tasnif ve sıralama biraz farklıdır. Zaten kendisi de "ten
bih" adlı ilavesinde bu takı hakkındaki farklı görüşlere vurgu yapmıştır. 

Hakkında farklı İsimlendirme, farklı tasnif ve değerlendirmeler mevcut olmakla 1:1e
raber, biz bu çeşitleri harfu't-ta'rif, mevsul ve zait olmak üzere üç temel kategoride ele 
alacağız. Ancak, bunlardan bazılarımn kategorisi tam belirlenebiimiş değildir. Bu belir
sizliğe rağmen bunlar lafız olarak marife kelimelere benzemektedir. Bu nedenle, bedel, 
kemal ve teflıim (ta'zim) çeşitlerini, harfu't-ta'rif kısmına ilave edeceğiz. 

IV. A. Harfu't-ta'rif olan "el-" 

Ahdi ve cinsi olarak iki türlüdür. Ahdi, hakkında bilgi sahibi olduğumuz bir kelime
ye eklenen takıdır. Cinsi ise, önceden herhangi bir bilgi olmadan, varlığın cinsini belir
lemeye yarayan takıdır. Ahdi olan takı, zikrl!harici, zihni ve huduri olmak üzere üç çeşit 
belirleme fonksiyonuna sahiptir. Cinsi olan da, istiğraku'l-efrad, istiğraku hasrusi'l-efril.d 
ve mahiyet olmak üzere üç çeşittir. 

35) Hişam, Muğni'l-/ebfb, s. 49-52; es-Suyı1tl, el-Eşbiih ve'n-neziiir, II,56, 57; Ebu'l-Beka, el-Kul-
liyiit, s. 165; es-Sabbfuı, Hiişiyetü's-Sabbiin; I, 178; Abbas Hasen, en-Nahvu'l-viifi, I, 423-430. 

36) el-Muı·iidi, el-Cene'd-diinffi hurufi'l-meiint, s. 203,204. 

/. 
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Abdi Belirleme 

Alıd-i Zikri/Ahd-i Harici: Aynı sözde, bir kelime önce nekralbelirsiz olarak, açık 
veya kinaye yoluyla zikredilip daha sonra, "el-" takısı eklenerek ikinci kez yer alırsa ar
tık muayyen ve belirli bir fert haline gelir. İşte bu tarz belirlemeye alıd-i zikıi denilir37. 
Şıi cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerdeki belirlemeler bu türdendir: 

iştereytu feresen summe bi' tu' l-feres 

"Bir at satın aldım. Sonra atı sattım." 

(Kemfrerselna ila Firavne resulen. Fe 'asa Firavnu er-Resule ... ) 

" ... nasıl ki Firavn'a da bir peygamber göndermiştik; ama Firavn o peygambere karşı 
geldi ... "38 

Bu ifadelerdeki altı çizili kelimeler "el-" takısı almış olup, aynı kelimeler daha önce
ki cümlede nekra olarak zikredilmiştir. Böylece "el-" takısı almış olan kelimeyle alma
mış olan arasında delalet bakırnından birliktelik ortaya çıkmaktadır. Yani ikinci kelime
lerden neyin kastedildiği belirlenmiş ve tayin edilmiş olmaktadır. Bu' da önce geçen nek
ra ismin delalet ettiği şeydir. Şayet ikinci kelimeler de nekra olarak zikredilseydi, ikinci 
kelimelerin delalet ettiği şeyin farklı olması ihtimali ortaya çıkar ve sözün muhatabında 
tereddüt hasıl olabilirdi39. 

Alıd-i Zihni: Eğer marife yapılan kelime, konuşma sırasında değil de daha önceden 
bahsi geçmiş veya zihinde yer etmiş ise bu tür belirlemeye alıd-i zihni denilif40. Burada 
söz söyleyen, kontekseve muhatabıyla olan ilişkisine göre bir kelimeyi doğrudan ve ön
ceden herhangi bir işaret vermeden, belirlenmiş olarak ifade edebilir. Örneğin bir öğren
ci arkadaşına; 

Helfehimte ed-derse? 

"Dersi aniadın mı?" sorusunu yönelttiği zaman, bahsedilen ders, her iki kişi tarafın
dan bilinen ve zihinde bilgisi mevcut belirli bir isimdir. Yine bu çeşitle ilgili bir başka 
örnek 9ffevbe, 40. ayette geçen Hz. Peygamber ve arkadaşı Ebu Bekir'in beraber sığın
dıkları Sevr mağarasının kastedildiği el-ğar kelimesidir. Bu ayette, mağaranın ne özel is
mi olan "Sevr" kelimesi ne de "mağara" kelimesi daha önceden nekra bir lafız olarak 
geçmiştir. Bununla beraber mağara olayı önceden bilinen bir konu olduğundan ve aye
tindiğer ifadelerinden Sevr mağarasının kastedildiği anlaşılmaktadır. Ayetinilgili kısmı 
şöyledir: 

( İlla tensuruhu fekad nasarahu '1-ltihu iz ahracahu 'llezine keferu san i isneyn iz huma 
fi' l-ğari iz yekulu li sahibihi Ui tahzen innallahe maana ... ) 

37) İbn Hişarn, Muğni'!-leblb, s. 50; el-Ehdel, el-Kevakibü'd-dürriyye, Beyrut 1995, I, 97; İmil Bedl'-
Michael Asi, el-Mu'cemü'l-mufassalfi'l-lüga ve'l-edeb, Beyrut 1987, I, 198. 

38) 73/Müzzemmil, 15, 16. 

39) Abbas Hasen, en-Nahvu'l-vafl, I, 423,424. 

40) Abbas Hasen, Aynı eser, I. 424, 425. 
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" Şayet siz ona yardım etmezseniz, iki kişiden biri olduğu halde kafırler onu sürdük
lerinde Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradayken o arkadaşına üzülme, Allah 
bizimle beraberdir, diyordu." 

Alıd-i Huduri: Eğer belirleme işi geçmiş bir bilgiye göre değil, içinde yaşanılan za
man ve şartlara bağlı olarak konuşma anında gerçekleşirse buna abd-i huduri denir41. Bu 
çeşit ile ilgili örneklerden bazılan şöyledir: 

Ye b de u arnelf es-sô.ate . el-Yevme yahduru vô.lidf . el-Varaka 

İlk iki örnekteki alh çizili zaman zarflanndaki belirliilk, konuşmanın zamanına bağ
lı olarak gerçekleşmiştir. "İşim bu saat başlıyor.", "Babam bugün geliyor." Üçüncü ör
nekte ise, konuşmacı, kağıt arayan birisine, kağıt ihtiyacını karşılamak üzere elinde bir 
kağıt ile yaklaşıp; el-varaka kelimesini, önceden kağıt adı geçmeden de belirlenmiş ola
rak söyleyebilir. Böylece belirleme önceden değil, olayın gerçekleştiği zamanda olmuş
tur. 

Bu türe Kur'an'dan getirilen delil ise; (el-Yevme ekmeltu lekum dfnekum) ayetidir42. 
Ayetteki altı çizili kelime, İslam Dininin tamamlandığı belli bir günü veya zamanı gös
terir. Belirleme zamanı ise, vahyin indiği zaman veya yaşanılan o zamandır. 

İbn Hişam el:Ensan'nin 'Ali b. Mü'min b. Usfur'a (ö. h. 663 veya 669/1271) atıfta 
kaydettiği bir görüşe göre, bu çeşit ancak işaret isimlerinden sonra Cô.enf hô.zô.'r-raculu 
çağn ifadesi olan eyyu kelimesinden sonra ya eyyuha'r-raculu fücaiye (aniden, birden 
gibi anlamlara gdc:n zamaıı zaı-fı; c:JaunJaıı sonra Harucfll fei::u'l-e::,cdu ve)a şimdiki 
zaman zarfı olan el-ô.ne kelimesinde oluşabilir. Ancak İbn Hişam son iki durumdaki ta
kıyla ilgili olarak itirazını ortaya koyar43. Öna göre bu iki durumda marifelik söz konu
su değildir. Münada konusuyla ilgili olarak bir başka örnek veren es-Suyfiti ise, yfi rac
itlu ifadesindeki belirliliğin aslında düşmüş bir "el-" takısı yerine geçen "ya" çağn eda
tından kaynaklandığını söylemektedif44. Bilindiği gibi, Arapça'da önünde çağn edatı 
bulunan bu tip kelimeler, marifelik takısı taşımasa da marife sayılır. 

Cinsi Belirleme 

İstiğrakü'l-efrad: Bir cinsin bütün fertlerini tek tek içine alan bir belirlemedir. Bu be
lirlemeden, fertlerin bazısına işaret eden başka bir delil bulunroadıkça fertlerin tümünü 
kapsayan bir belirleme anlaşılır45. Buradaki istiğirak, bir cinsin kendisinin belirlenmesi 
anlamında değildiJ:46. Bu kelimelerdeki "el-" takısı kaldınlsa, yerine "bütün" veya "her" 
anlamına gelen kullu kelimesi konduğunda anlam bozulmaz. Ancak buradaki belirlilik 
sadece lafızda olan bir belirliliktir47. Bu tür kelimeler gerçekte belirsizdir. Zira kullu ke-

41) Abbas Hasen, en-Nahvu'l-viifi, I, 424,425. 
42) 5/Maide, 3. ayetinmeali şöyledir: "Bugün sizedininizi tamaınladım." 
43) İbn Hişam, Muğni'l-leblb, s. 50. 
44) es-Suyuti, el-Eşbiih ve'n-neziiir, ll, 54. 
45) es-Sabban, Hiişiyetü's-Sabbiin, I, 180. 
46) ez-Zemahşeri, el-Keşşiif, I, 51. 
47) Abbas Hasen, en-Nahvu'l-viifi, I, 426. 

ı' 
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Jimesinden sonra gelen kelime belirsiz bir kelimedir. Seyyid Şerif el-Cürcanl'ye göre 
bunlara nekra muamelesi yapılır48. Ayrıca cinsiye "el-" i ile ma'rife olmuş bir kelimenin, 
nekra bir şeyle nitelenmesinin caiz olması da bu konuya delil olabilir. Örneğin, Ve l~kad 
emurru 'ale' l-lefmi yesubbunf 1 fe madaytu summete kultü Lô. ya 'nfnf beytinin49 birinci 
kısİmnda yer alan el-lefm kelimesindeki "el-" takısı cins içindir. Onu takip eden cümle 
ise sıfat konumundadır. Bilindiği gibi sıfat konumundaki cümleler belirsiz isimden sonra 
gelir. Bu beyitteki el-lefm kelimesi sadece lafız olarak ma'rife olduğu için tayin ifade et
memektedir. Ancak bazılan, "cümlelerde ma'rifelik ve nekra:lık olrriaz. Ayrıca cins! lam 
almış kelimeden sonraki cümle hal veya sıfat olabilir" itirazım ortaya koymuştur50. Hal
buki marifeliği kesin olsaydı, bu cümleye hal cümlesi denilirdi. İki ihtimal olduğuna gö- · 
re, buradaki belirlilik şüphelidir. Bu durum aşağıdaki örneklerde açıkça görülmektedir: 

el-insanu mukeffir. (Ku !lu insanin müfekkir) 

"İnsan düşünendir.(Her insan düşünendir)" 

(İnne'l-insane !efi husr) 

"Muhakkak insan aldanrmştır. ( ... Her insan aldanrmştır.)"51 

Abdulkactir el-Bağdadl, Hibetullah İbnü'ş-Şeceri'ye (ö. 542/1148) atfen, bu takının 
çoğul anlama gelmesinin cins larm olmasından kaynaklandığını zikretmiştir52. ilerde de 
ifade edeceğimiz gibi bu takı zaten mevsul olarak çoğullar için de kullanılabilir. Çoğul 
anlamda cinsiye takısı olarak kullamlan "el-" e örnek 2/Bakara 220. ayettir. 

( ... 'vi.ıllt1Jıu ya 'lemu 'l-mufside mine 'L-muslıh ... ) 

" ... Allah bozguncu(lar)ııslah edici(ler)den ayırır ... " 

Bu ayetteki el-müfsid ve el-muslıh kelimelerindeki takılar nedeniyle bu kelimelerin 
çoğul anlama işaret ettikleri ifade edilmiştir. 

İstiğraku hasaisi'l-efrad: Cinsten bir ferde gelip, bütün fertleri değil, ancak mecaz 
ve mübalağa yoluyla fertler arasında yaygın olan bir özelliğin cinsini belirleme çeşidi
dir. Bu anlamda "el-" takısı almış bir kelime, sahip olunan sıfatın mübalağalı olarak bah
sedilen kişide veya eşyada yer aldığını ve sanki bu kişi veya eşyanın mensup olduğu cin
sin tüm fertlerinin sahip olduğu özellikleri kendinde banndırdığını ifade etmektedir. Bu
rada da "el-" takısı almış kelimedeki bu takı yerine "kullu ... " kelimesi koyma imkanı 
vardır53. Aşağıdaki örneklerin tercümesi bu durumu daha açık olarak göstermektedir. 

Ente 'r-raculu i/men. 

"Sen ilim bakırnından bütün insanlara denksin." 

48) ez-Zemahşerl, el-Keşşiif, I, 5 ı. 

49) Beytin şairi belli değildir. Bkz. el-Bağdadl, Hızfınetii'l-edeb, I, 357, 358. 
50) el-Bağdadl, Hızfınetii'l-edeb, VII, 197. 
51) 103/Asr, 2. Bu ve benzeri örnekler için bkz. İbn Hişam, Muğni'l-lebfb, s. 50. 
52) el-Bağdadl, Hızfınetii'l-edeb, VI, 134. 
53) Abbas Hasen, en-Nahvu'l-vafi, I, 427. 
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Aliyyun huve 'l-feta şecaeten. 

"Ali cesaret bakımından bütün gençlere denktir." 

Bu türde de belirlilik sadece lafızda olup, anlarnca herhangi bir belirlilik söz konusu 
değildir54. 

:~ İlgili kaynaklarda, bu çeşit ile ilgili yeterli ayet örneği verilmemiştir. Ancak son 
dönem dilcilerinden Muhammed b. Ahmed el-Ehdel, bu çeşit için, bazılannın 2/Bakara, 2 
(Zô.like'l-kitab ... ) ay~tini delil getirdiklerini belirtir. Bunlardan birisi Camilah ez
Zemahşeri'dir (ö.538/1143). Bu durumda ayetin anlamı; " bütün kitapların özelliğini 
kendinde toplayan kitap" olmaktadır55. 

Mahiyet/Hakikat: Fert fert cinsin bütününün değil de sadece bir cinsin hakikatinin 
ve mahiyetinin belirlenmesidir. Bir başka ifadeyle, "el-" takısının kelimeye yaptığı 
anlam katkısı, cinsi tarif etmek ve tanıtmaktır56. Örneğin; el-Hadidu asa'bu mine'z
zeheb "Demir altından daha serttir." cümlesinde; demir maddesinin özü itibariyle altın-

." dan daha sert olması kastedilmiştir. Yoksa fert fert bütün demirden yapılmış eşyalar bu 
kapsama girmez. Zira gerçekte bu yargıya aykın olaylar ve durumlar söz konusu olabi
lir57. Yine el-Cürcaru'ye göre, sadece cinsin mahiyetinin belirlenmesi, fertlerin belirlen
mesi için yeterli olmayıp, bunun için baŞka bilgiler de gerekif58. 

Genelde çoğunluğun benimsediği bu tasniften sonra, bu kısımda marife konumunda 
olmakla beraber, fonksiyonu bakııııırıuarı faıllılık arzeden bazı "el-" çeşitlerinin özellik

Ieri üzerinde duracağız. Bunlar bedel ve kemiH çeşitleridir. 

Bedel: Düşmüş bir zarnirden, hemzeden ve izafetten (isim tamlaması) olmak üzere 
üç türlü bedel (karşılık) "el-" takısının olduğu belirtilmektedir. Bunlardan üçüncü çeşit 
es-Suyfiu tarafından dile getirilmiştir. Düşmüş bir zamirden bedel olan takıyla ilgili ola
rak, Kufelilerle aynı görüşü paylaşan İbn Malik'in verdiği örnekler arasında şu iki ayet 
vardır: 

( Cennatu 'adnin mufettehaten lehumu 'l-ebvab ') 

"Kapılar(ı) kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır."59 

(Ve emma men hafe makame Rabbihive neha'n-nefse 'ani'l-heva. Fe inne'l-Cennete 
hıye'l-me'va) 

"Rabbinin makarnından korkan ve nefsi(ni) arzu(lar)dan uzaklaştıran kimseye gelin
ce, şüphesiz Cennet (onun) bannağıdır."60 

54) Abbas Hasen, Aynı eser, I, 427 
55) ez-Zemahşeri, el-Keşşfıf, I, lll, 112; el-Ehdel, el-Kevfıkib, I, 97, 98. 
56) es-Sabbilıı, Hfışiyetü 's-Sabbfın, I, 179. 
57) Abbas Hasen, en-Nahvu'l-vfıfi, I, 427, 428. 
58) ez-Zemahşeri, el-Keşşfıf, I, 51. 

59) 38/Sad, 50. 
60) 79/Naziat, 40, 41. 
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İkinci ayetteki en-nefs kelimesindeki takı da aynı çeşit "el-"e benzemektedir. Zira 
birçok mealde, bu kelime tercüme edilirken nefsi(ni) şeklinde isim tamlaması takısıyla 
(-ni) verilmiştir6 1 . Bunun Arapça karşılığı ise muzaf ileyh (tamlayan) denilen bir kelime
dir. Halbuki burada böyle bir kelime gözükmüyor. Öyleyse, burada düşmüş bir kelime
nin olması gerekir. 

Zamirden bedel olan takıya örnek olarak şu beyit verilmiştir: 

Lihiifi lihiifu' d-dayfi ve'l-burdu burduhu 1 Ve lem yulhinf anhu ğaziilum mukanna' 

"Yorganım misafırin yorganıdır. Elbisem elbisesi dir. Beni ondan peçeli bir ceylan da- . 
hi ayıramaz." 

Bu beyitteki el-burd kelimesinin açılıını burdf şeklinde olup, kelimenin sonundaki 1 
sesi veren "ya" harfi düşmüş, onun yerine kelimeye "el-" takısı eklenmişt:iJ-62. 

Hemzeden karşılık olarak verilen örnek kelime ise Allah lafzıdır. Halil b. Ahmed bu 
kelimenin kökeni ile ilgili olarak; Cahiliyedeki kullanımının Liihi olduğunu ancak bu 
kullanıının İsıarnı dönemde hoş karşılanmadığını söylemiştir. Yine o, Allah lafzının bir 
bütün olduğunu ve "el-" takısının atılamayacağını söylemiştif63. Yine bu kelimenin, ilah 
lafzındaki hemzenin düşmesi ve yerine "el-" takısı gelmesiyle oluştuğu görüşü yaygın
dır. Sibeveyh, İbn Cinn1 ve ez-Zemahşen bu kanaattedir. Onlar bu görüşlerini de bir baş
ka kelimeyle delillendirmiştir. İnsanlar anlaınındaki enniis kelimesinin aslı uniis olup, bu 
kelimedeki hemze düştükten sonra .. el-" takısı gelmiştif64. Ancak bu kelimenin hemze 
düşmeden, hemze ve "el-" takısıyla birlikte kullanıını el-uniis da mevcuttur. Bu kullanım 
sadece şiire mahsustur65. Ebfi Ali el-Faris1 (ö.377/987) ise bu görüşe katılmaz. İki keli
medeki durum farklıdır. Bu iki kelimenin "el" takısı alınış haliyle, takıdan arındırılmış 
halleri birbirinden farklıdır. Allah lafzından bu takı çekilirse, geride kalan lafız eski ha
line döner, yani İliih olarak okunur. Böylece her iki kelimenin delalet ettikleri zatlar da 
farklı olur. Yani Allah ile ilah birbirinden anlarnca farklıdır. Halbuki niis ve uniis kelime
lerinin marife ve nekra hallerindeki delaletleri farklı değildir. Durum böyleyse, her iki 
kelimedeki takı birbirinden farklıdır66. Bu farklılığı kabul eden başka bir görüşe göre, 
en- niis kelimesindeki "el-" takısı hemzeden bedel değildir. Eğer bedel olsaydı, şair Zl 
Ceden el-Himyen'nin şu sözünde ikisi bir arada gelmezdi:67 

İnne '1-menô.yô. yettalz 'ne 1 'ale' !.::Jmfi.ş_ el-iiminfnii 

61) Elmalılı, M. Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, t.y.y.y., s. 583; Ateş, Süleyman, Kur'an-ı Kerim ve Yü
ce Meali, İstanbul t.y., s. 583. 

62) el-Bağdadi, Hızanetii'l-edeb, IV, 251-255; VII, 232,233. 

63) Halil b. Ahmed, Kitabu'l- 'ayn (Talıkik: Mehdi el-Malızfimi-İbrahim es-Sameriii), Beyrut 1988, IV, 
90, 91. 

64) Sibeveyh, el-Kitab, II, 195; İbn Cinni, el-Hasais, III, 150, 151; ez-Zemalışeri, el-Keşşaf, I, 35, 36. 

65) el-Bağdadi, Hızanetü'l-edeb, Il, 280,287, 288. 

66) el-Bağdadi, Aynı eser, II, 286, 287. 

67) el-Muradi, el-Cene'd-danl, s. 200. 
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İzafetin marifeliğinden bedel olarak verilen örnek ise şudur: 

Merertu bi 'r-raculi 'l-haseni 'l-vechi 

Arapça dilbilgisi kuralına göre "el-" takısı ve izafet bir arada bulunmaz. Çünkü her 
ikisi de marifelik aracıdır. Ancak izafet marifelik sağlamaz ise "el-" takısı gelebilif68. 

y Verilen örnekteki altı çizili kelime sıfat-ı müşebbehe formunda bir fiilimsİ (fiil görevi 
gören, türemiş bir isim) olduğu için, oluşturduğu isim tamlaması gerçek bir tamlama de
ğildir. Bu nedenle bu tamlamadan marifelik sağlanamamıştır. Bu durumda cümlede yer 
alan bir önceki kelim~ye sıfat-mevsuf uyumu sağlanabilmesi için "el-" takısı getirilmiş
tir. 

Kemal: el-Esmaü'l-Hüsna'daki "el-" takılarımn kemiil, bir başka ifadeyle mükem
mellik anlamında olduğu ifade edilmiştir. Örneğin el-Alim ismi, ilirnde mükemmel olan 
anlamındadır69. Ancak el-Muradi, bunun bir çeşit cinsiye "el-"i olduğunu belirtir70. Za
ten cinsiye de harfü't-ta'rif kategorisindedir. 

IV. B. Mevsul (Bağlaç) olan "el-" 

"el-" takısı, ism-i fail ve ism-i meful kahbındaki isimlere eklenen bir bağlaç olarak 
tekil, ikili, çoğul." eril ve dişil bütün şahıslar için kullamlabilen müşterek bir isimdir7l. 
Bu takının isim olmasının delili olarak, eklendiği ismin (sıla)72 taşıdığı zarnirin kendine 
(bağlaca) dönmesi gösterilmektedir. Zira zamider ancak isimlere dönebilir. Aynca bunun 
belirlilik takısı kabul edilmemesinin sebebi olarak, ancak fıil takdirinde (fiilimsi) olan 
türemiş isimlere gelebilmesi gösterilıniştir. Böylece bu iki isim türü fıil gibi yorumlana
bilir ve bunlara fiil atfı yapılabilir. Zira bunların anlarnlarında yenileme ve değişkenlik 
söz konusudur. Ancak bu takı, anlarnlarında değişkenlik olmayan sıfat-ı müşebbehe ve 
ism-i tafdil kahbındaki kelimelere bağlaç olarak gelmez73. Yine bu bağlaç kelimenin be
lirlilik takısı olmadığının başka bir delili, zarf, isim cümlesi ve fiil cümlesinin başına da 
gelebilmesidir74; Zira bu tür unsurların belirlenmeye ihtiyacı yoktur. Ancak, isim cüm
lesi, fiil cümlesi ve zarfların başına gelen bu örneklerdeki "el-" takısı hakkında farklı gö
rüşler vardır. Bazıları bunlardaki takıya zait derken, bazıları bağlaç, bazıları da "ellezf" 
bağlaemın düşen son kısmından kalanı olarak değerlendirmiştir75. Bu örneklerden biri 
şöyledir: 

ma ente bi'l-hakemi't-turda hukumetuhu 1 ve la'l-asfli ve la zi'r-re'yi ve'l-cedel 

68) es-Suyiiti, el-Eşbtih ve 'n-nezilir, Il, 57. 
69) el-Ehdel, el-Kevilkib, I, 92. 

70) el-Muril.di, el-Cene'd-dilni, s. 203. 
71) İbn Hişarn, Evdahu'l-mesillik, I, 68. 

72) Arapça'da bağiaçiardan sonra gelen ifadeye "sıla" denilir. 
73) el-Ehdel, el-Kevakib, I, 91,92. 

74) Genelde Arap şiirinde yer alan bu örnekler için bkz. İbn Hişarn, Muğni'l-lebib, s. 49. 

75) el-Muradi, el-Cene'd-dani, s. 201, 202. 

/. 
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Bu beyineki et-turda fiilinin başındaki "-el" takısının, aslında; ya bir mevsul olduğu, 
ya da yine bir bağlaç olan ellezf kelimesinin bir kısmı düşmüş olan artık bir Iafız olduğu 
veya zrut olduğu belirtilmiştir. 

el-Ehdel, kendisine fiil atfedilebilen bağlaç "el-" takısı almış olan çeşide örnek ola
rak şu ayetF6 göstermiştir:?? 

(Fe'l-muğfratu subhan. Fe eserne bihi nak'an.) 

Ona göre bu ayetin takdiri, yani ayetteki "el-"bağlaçlı altı çizili ismin fiil türünden 
açılımı ş~yledir: 

(Fellatf eğarna subhan. Fe eserne bihi nak'an.) 

Bu durumda, takip eden ayetteki es erne fiili, yine bir fiile ( eğarne) atfedilmiş olmak
tadır. 

İbn Hişam'ın bu tipe getirdiği örnek ayet ise şudur78: 
(İnne'l-musaddıkfne ve'l-musaddıkiiti ve akradullahe karden hasenen yudaafu 

Lehum ve lehum ecrun kerfm.) 

" Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah' a güzel ödünç verenle
re, verdikleri kat kat artınlır ve onlara cömert bir mükafat vardır."79 

1 
Bu ayette de, "el-"takısı almış isme (el-musa 'ddıkfn) altı çizili olan fiil atfedilmiştir. 

ıv. C. Zait olan "el-" 
Ma'rife ve nekra kelimelere eklenen bu takı, bu kelimelerde herhangi bir tesir yap

maz. Ancak bir şekilde bazı kelimelere gelmiş olan bu takının düşmesi de uygun değil
dir. Bu takı, ayrılmaz zait ve geçici zait olmak üzere iki çeşittir. 

Ayrılmaz zait olan "el-": Bazı isimlere başından (ilk konulmasından) itibaren gel
miş olan ve bir daha asla onlardan aynlmayan zait bir takıdır. Bu isimlerin bu takı olma
dan kullanıldığı işitilmemiştir80. Kaynaklarda verilen örnekler arasında; bazı özel isim
ler, bir zarf ve bazı ism-i mevsuller vardır (Yukandan aşağıya). 

- es-Semev 'el, el-Ye sa', el-Zat, el-uzza 

- el-ane 
- elletf, ellezf, ellezfne, ellatf 

İsm-i mevsullerin belirliliğinin nereden kaynaklandığı ile ilgili bir tartışmaya deği
nen es-Suyutl, bu belirliliğin zait "el-" takısından kaynaklandığı şeklindeki görüşe itiraz 
etmiş ve bu bağiaçiann belirliliğinin "sıla" cümlesinden kaynaklandığını kabul etmiş
tir81. Öte yandan bir başka müellifEbu'l-Beka da ism-i mevsullere gelen bu takının tez-

76) ıootAdiyat, 3, 4. 
77) ei-Ehdel, el-Keviikib, I, 91,92. 
78) İbn Hişam, Evdahu'l-mesiilik, I, 71, 72. 

79) 57/Hadld, 18. 
80) ei-Bağdadl, Hız/ine, VII, 215. 
81) es-Suyun, el-Eşbiih ve'n-neziiir, II, 54. 
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yin (süsleme) için olduğu görüşündedif82. Sonuçta bu takının burada belirleme görevi
nin olmadığı anlaşılmaktadır. 

el-Muradi, "galebe" adı altında bir çeşit "el-"takısı almış bazı özel isimlere işaret 
etmiştir. Örneğin Kabe için kullanılan el-Beyt ve Medine şehri için kullanılan 

r el-Medine kelimelerindeki takının aslında ahd (bilgi) ifade eden bir "el-" olmakla bera
ber, daha sonra özel isim haline gelmesi sonucu, ondan aynlmaz bir konuma geldiği ve 
aynca kendisinden ta'rif etkisinin kalktığı kaydedilmiştiı-83. Zaten özel isimler, belirli 
isimlerdir. Kaynaklarda ise, bu kelimeler "el-"takısı almadan önce, özel isim, zarf ve 
bağlaç isim olmadıklanndan ayrılmaz zait çeşidine sokulmamıştır. Zira değindiğimiz gi
bi, aynlmaz zait örnekleri özel isim, zarf ve bağtaçlardan verilmektedir. Ancak bu tür 
için verilmiş örneklerdeki takı marifelik özelliğinden de soyutlanmış ve fonksiyon itiba
riyle zait duruma düşmüş gibidir. Dolayısıyla "galebe': denilen bu çeşit, ayrılmaz zait çe
şidi içinde mütalaa edilebilir. 

Geçici zait olan "el-": Zaman zaman, ya şiirdeki zarurete binaen ya da özel isim ha
line gelmeden önceki anlamianna dikkat çekmek veya eski anlamıyla (sıfat) yenisi (özel 
isim) arasındaki kanşıklığı84 önlemek amacıyla bazı kelinıelere gelen çeşittir. Şiirde ve
zin gereği olarak eklenen zait "el-" takısına verilen örneklerden birisi şudur: 

Raeytuke lernma en arafte vucflhena 1 Sadedte ve tıbte'n-nefse ya Kaysu 'an Umer 

Beyitin ikinci k.ısnunda yer alan en-m:.fs kelimesi .. temyiz·· olduğu içinnckn.ubelirsiz 
gelmesi gerekirken, şair kelimeyi vezin gereği belirli olarak kullanmıştır85. 

"el-"takısı alınış özel isimler?en bazılan şunlardır: el-Adil, el-Mansur, el-Hasen, el
Hars bu kelimelerin her biri sıfat anlamı taşımaktadır. Ancak daha sonra bu isimler sıfat 
olmaktan çıkmış ve carnid özel isim haline gelmiştir. Böylece bu isimler hem özünde var 
olan sıfat anlamını hem de özel isim fonksiyonunu beraber taşımaktadır. Zayıf bir görü
şe göre bunlar belirsiz olduklan için "el-" takısı almışlardır86. Öenel kabul ise, bu keli
melere eklenen takının herhangi bir belirleme tesiri yoktur. Zira bu kelimeler belirlilik
lerini özel isim olmaktan alırlar. Çoğu özel isimlere "el-"takısı eklenebilirken, fıilden ya
pılmış cilanlar ve isim tamlaması olanlara eklenrnez87. Haftanın günleri de aynı zait "el
, takısı alnuş isimlerdir. 

Aynca İbn Malik, Arap grameri ile ilgili eseri Elfiye'sinde, bazı kelimelere ziyade 
olarak getirilen "el-" takısının durumunu nazım olarak ifade eder:88 

82) Ebu'l-Beka, el-Kulliyô.t, s. 166. 
83) el-Muıiidi, el-Cene'd-dô.nffi huru.fi'l-meanf, s. 196. 
84) el-Ehdel, el-Kevfikib, I, 99. 
85) Abbas Hasen, en-Nahvu'l-vô.fi, Kahire t. y., I, 430-432. 

86) el-Ehdel, el-Kevô.kib, I, 99. 
87) Abbas Hasen, en-Nahvu'l-vafi, Kahire t. y. , I, 430-432. 

88) Bkz. İbnAkü, Şerhu İbn Akfl, I, 178-184. 

ı' 
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V. Takı Çeşitlerinin Ayırt Edilmesi Problemi 

Eyyub b. Musa Ebu'l-Beka (ö.1094/1682), el-Kulliyô.t adlı eserinde; "Tekil veya ço
ğul olsun bir isme "el-"takısı geldiğinde, eğer bu isim hakkında bir bilgiye (abd) sahip 
isek, o takdirde bu takı abdi kabul edilir. Eğer bir bilgi yoksa ve konum bitabi ise, mü
tekaddimuna göre cinsin tümünü içine alan istiğraki "el-" olarak kabul edilir. Eğer ko
num İstidiali (çıkarıma dayalı) olup istiğrak'a hamledilmemiş ise, cinsin bir kısmına 
harnledilir. Eğer cinsiyeye hamiedilemez ve çoğul olarak bırakmak gerekirse o takdirde 
"el-" taktsımn kalkınası gerekir. Zira çoğulun bazı fertlerine hamledilmesi imkansızdır. 
Çünkü birinin diğerine önceliği yoktur. Hem çoğul hem de cinsini marife yapmak im
kansızdır. Çünkü çoğul, malıiyetİn bizzat kendisi için değil, fertleri için konulmuştur. 
Böyle durumlarda, mecaz yoluyla cinsiye harnledilir."89 ifadeleriyle bu takının metinde 
birbirinden ayırt edilebilmesinin bazı yollarını anlatmıştır. 

Diğer bir müellif el-Muradi ise, İşteri'l-mô.e- işteri mô.en örnekleri bağlamında, eş
yanın mahiyet ve hakikatini tayin eden "el-" takısı almış kelimeyle, bu takıyı almamış 
nekra cins isim arasındaki fark nedir? sorusunu sorar ve cevabını şöyle verir; "el-" takı
sı almış olan zihinde mevcut olanla sınırlı ve diğerine göre daha özeldir. Nekra olan cins 
isim ise mutlak gerçek için konulmuştur ve daha geneldir. Aynı fark; dns isim ile özel 
isim olan cins isim arasında da geçerlidir90. 

Diloilimciler, takının çeşitleri yanında, yapugı marifeliğin derecelendirilmesi üzerin
de de durmuşlardır. Örneğin es-Suyuti'ye göre en güçlü marifelik sağlayan çeşit huduri 
alandır. Daha sonra sırasıyla abdi ve cinsi olan gelmektedir91. Yine aynı dilbilimeiye gö
re, bazı kelimelerde iki defa marifelik oluşmaktadır. Buna örnek olarak verilen kelime
ler arasında; es-selô.se, el-fine, el-ilô.he gibi bazı isimler vardır. Bunlar marifeliği,iki un
surdan almaktadır. Birisi "el-" takısı, diğeri vadı' ve özel isim olmaktır. İlk kelime Gü
neş için kullanılır, ikincisi zaman için kullanılır ve özel ad kabul edilmektedir92. Üçün
cü kelime ve benzerleri sayı adı olduğu için özel addır. Dolayısıyla bu kelimelerde ma
rifelik üst üste gelmektedir93. 

Arapçadaki harfü't-ta'rifin özelliklerini belirttikten sonra, konunun daha iyi anlaşıl
ması için Türkçe ve İngilizce'yle kısa bir karşılaştırma yapmak istiyoruz. 

VI. Türkçe'de ve İngilizce'de Belirlilik 

Diğer dillerde genellikle kelime dışı unsurlarla elde edilen belirlilik Türkçe'de fark
lıdır. Yani, Türkçe'de Arapça'daki harfü't-ta'rife benzer ayn bir takı yoktur94. Ancak 
Türkçe' de adları belirli yapmak için başvurulan usuller şunlardır: 

·89) Ebu'l-Bekıi, el-Kul/iyat, s. 165. 

90) el-Muriidt, el-Cene'd-diinlfi hurufi'l-meiinf, s. 195. 

91) es-Suyutt, el-Eşbiih ve'n-neziiir, II, 57. 
92) Bkz. İbn Cinni, el-Hasiiis, II, 198; el-Bağdadt, Hızanetü'l-edeb, VI, 331. 
93) es-Suyuti, el-Eşbiih ve'n-neziiir, Il, 58. 
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·ı- işaret sıfatlan kullanmak (bu kitap, şu ağaç, o adam gibi). 

2- Vurgu değişikliği yapmak. Eğer cümlede vurgu, fail veya nesne üzerinde değil de 
yüklem üzerinde olursa bu cümledeki fail veya nesne belirlenmiş olur (Ayşe yiye
cek götürd'ü. İzmir'den çocuklar geld'i.). 

3- Belirli ad takımı yapımında kullanılan "-in" eki eklemek (evin kapısı, ağacın yap
rağı vb.). 

4 İsmi, kimi hali eki olan "-i" halinde ve cümlede nesne konumunda kullanmak (Öğ
renci kitabı okudu. Patran işçiyi gönderecek.). İşte böyle isimlere belirli nesne de
nilir. 

5- İsimleri iyelik ekiyle kullanmak (babam, elleriniz)95. 

Aynca özel adlar belirli isimlerdir (Ömer, Ayşe vb.). Cins adlan ise aynı cinsten her
hangi bir teki gösterebileceğinden belirli veya aksi halde belirsiz olabilirler. Bu, adın ek 
almamış halidir. Bu tür adlar, cinsin tümüne işaret edebileceği gibi, bir miktanna da işa
ret edebilir (Elma besleyici bir meyvedir. Süğlün annanda yaşar.)96. 

Arapça' da da benzer yapılar ve usuller vardır. İ şaret isimleri olan şu kelimeler; hfizii, 
ziilike, tilke ilh ... · belirlidir. Ancak Arapça'da, bu isimlerden sonra "el-" takısı almış be
lirli bir isim gelir. Türkçe'deki belirli isim tamlamasının Arapça'daki karşılığı da belir
lidir. Türkçe "evin kapısı" belirli tamlamasının Arapçası; biibu 'l-beyt terkibindeki ilk ke
lime. dah:ı sonra gelen \'C "cl-" t:ıkısı nlmış belirli kelime nedeniyle belirli hale gelmiş
tir. Türkçe iyelik ekiyle elde edilen belirlilik (babam),.Arapça'da yine isim tamlaması 
terkibiyle sağlanır ebf. Türkçe'de ismin "-i" haliyle elde edilen belirlilik, Arapça'da "el
, takısıyla sağlanır. Ancak bu durum Türkçe cümlelerdeki nesne isimlerde gerçekleşir. 

Tiirkçe'de belgisiz tanıtıcı karşılığı olarak bazen "bir" sözcüğü kullanılabilmektedir. 
Ancak bu her zaman geçerli bir kural değildir. Zira Türkçe'de, diğer dillerde olduğu gi
bi bir "article" veya harfü't- ta'rif yoktur. Dolayısıyla bu takılan almamış belirsiz isim
lerin Türkçe'ye çevirisi yalın halde yapılır. Belirlilik takısı almış olanlar ise, ismin "-i" 
haliyle çevriiir97. Sırasıyla belirsiz ve belirli nesnelerin yer aldığı Arapça ve İngilizce 
cümlelerin tercümelerinde bu durumu görmek mümkündür. 

Karae 't-tiilibu kitiiben. 

"Öğrenci (bir) kitap okudu." 

Kara e 't -tiilibu 'l-kitiibe. 

"Öğrenci kitabı okudu." 
I saw an apple on the table. "Masada elma gördüm." 
I saw the apple on the table. "Elmayı masada gördüm." 

94) Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul1990 (19. Baskı), s. 120, 121. 

95) Banguoğlu, Tahsin, Türkçenin Grameri, Ankara 1998, s. 324-326. 

96) Banguoğlu, Aynı eser, s. 324. 

97) Geniş bilgi için bkz. Thomson, A. J.- Martinet, A.V., İngilizce Dilbilgisi Rehberi (Terc. : Baydar 
Soytekin ), İst 1983, s. 1-11. 
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Bu bağlamda, Arapça ve İngilizce'nin bazı benzerliklerini ifade etmek yararlı olacak
tır. İngilizce'deki "article", cümlede ikinci kez geçmesi halinde bir isme gelebilecegi gi
bi, kendisine bir sözcük takımı veya cümlecik eklenmiş isme gelebilir. Yine bu takı, dü
şen bir şeye karşılık olarak gelebilir veya bir hayvan veya nesne sınıfını gösteren tekil 
isme eklenebilir "the+tekil isim"98. İngilizce'deki bu takı, daha önce açıkladığımız 
Arapça harfü't-ta'rifin bazı özelliklerini taşımaktadır. 

Sonuç 

Arapça isiınierin belirlenmesinde önemli bir yeri olan bu takının on beş kadar çeşidi 
tespit edilmiş olınakla beraber, harfü't-ta'rif, mevsul ve zait olmak üzere Qç temel kate
goride kullanıma sahip olduğu görülmektedir. 

Eklendiği kelimeyle ilişkisi bakımından da bazı farklı özellikleri, okunuşu ve yazılı
ŞI olan bu takının harfü't-ta'rif olarak gördüğü fonksiyonları bakımından ahdi ve cinsi 
olınak üzere iki türü vardır. Bunlardan ahdl olan gerçek belirleme özelliğine sahip olup, 
cinsi olan ise sadece lafzen belirlilik sağlamaktadır. 

Aynca, düşmüş bir kelime veya harften karşılık olarak kullanılan ve mükemmellik 
anlamı taşıyan takılar da vardır. Yine ism-i fail ve ism-i meful kalıplarındaki isimlere 
gelerek bağlaç görevi yapan bu takı, bazen fiil ve zarflara da eklenebilınektedir. 

Bu özellikleri dışında, bazı özel isim, zarf ve ism-i mevsullerin başına zait konumda 
gelerek belirlilik fonksiyonu t::ışım::ız 

Arapça'da ayn bir takı olmasına rağmen, Türkçe'de benzeri olınadığı için, çeviriler
de dikkat edilmesi gereken bu takının, özellikle Kur'an gibi dini metinlerin anlaşılınasın
da önemli bir konuma sahip olduğu açıktır. 

98) Thomson, A. J.- Martinet, A.V., Ingilizce Dilbilgisi Rehberi, s, 6. 


