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Öz
Arap dilinde ( ماmâ) edatı1, hem isim hem de harf gibi işlev görür. Bu nedenle Arapça
söz diziminde çok farklı şekiller ve işlevlerle karşımıza çıkar. Arap dilinde mâ, çok
fonksiyonlu ender edatlardan biridir. Klasik nahiv kitaplarında genellikle hurûfu’lmeânî başlığı altında ele alınan mâ edatının cümlede hangi işlevi gördüğü önem arz
etmektedir. Şayet mâ edatının işlevi doğru bir şekilde kavranmazsa Arapça söz diziminin
yanlış anlaşılma riski vardır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim ayetlerinde sıkça karşılaştığımız mâ
edatı, ayetlerin tefsirinde önemli bir yardımcı unsurdur. Konunun önemine rağmen
Türkçe yazılan Arapça gramer kitaplarında meselenin ayrıntılı olarak ele alınmadığı
görülmektedir. Bu meseledeki bilgi boşluğunu doldurmayı hedefleyen çalışmamız
sadece mâ edatının nahiv ilmindeki işlevi ile sınırlandırıldı. Mâ edatının farklı
kullanımları, harf ve isim olmak üzere iki ana başlık altında tasnif edildi. Konu ele
alınırken ayetler ile Arap şiirinden örnekler verildi ve temel kaynaklardan istifade
edilmeye çalışıldı. Özellikle ed-Demâmînî’nin İbn Hişâm’ın Muğni'l-lebîb adlı eserine
yazdığı şerhinden, el-Herevî’nin el-Uzhiyye adlı eserinden ve diğer bazı önemli
kaynaklardan yararlanıldı. Çalışmanın hacmini artıracağından dolayı mâ edatının bazı
ayetlerdeki anlamıyla ilgili ihtilaflara ise zorunlu olmadıkça yer verilmedi.
Anahtar Kelimeler: Arapça, gramer, mâ edatı, mâ’nın anlamları.


1

Dr. Öğrt. Üyesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü.
Arap dilinde mâ hem bir harf hem de bir isim olarak kullanılır. Bu nedenle çalışmamız boyunca mâ
edatını, mâ hakkında genel bir ifade biçimi olarak kullanmak zorunda kaldık.
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PREPOSITION OF MĀ AND ITS FUNCTIONS IN ARABIC LANGUAGE
Abstract
In Arabic, preposition of mā acts as both a name and a letter. For this reason, it comes
out in different forms and functions in the Arabic syntax. In Arabic, mā is one of the
rare multi-functional prepositions. It is important to note what the preposition of the
mā which was discussed under the title huruf al-meāni in classical Arabic grammar
books functions. If the function of mā is not understood correctly, there is a risk that
Arabic syntax would be misunderstood. In addition, this preposition that we frequently
see in the verses of the Qur'an is an important element in the interpretation of the
verses. Despite the importance of the subject, it seems that it has not been adequately
and in detail discussed in Arabic grammar books written in Turkish. Our work aimed at
filling the gap of knowledge in this matter has been limited only to the function of the
mā in the grammar. Different uses of the mā were classified into two main headings as
letters and names. While the subject was discussed, examples of the verses and Arabic
poetry were given and tried to make use of the other basic sources. In particular, the
commentary of ad-Damamini in Ibn Hisham's Mugni'l-lebib, Al-Uzhiyya of al-Herevi,
and some other important sources were made use of. Since it would increase the
volume of the study, Related controversies in some verses were not cited unless it is
necessary.
Keywords: Arabic, grammar, preposition of mâ, the meaning of mâ.

Giriş
Arap dilinde cümleyi oluşturan temel yapı taşları isim, fiil ve harflerdir. Harfler, tek başına
bir anlam ifade etmeyen dil birimleri olup hece ve mana harfleri olmak üzere ikiye ayrılır.
Arap alfabesi 28 harften oluşur ve bunlara hece harfleri denir ve sarf ilminin konularından
birini teşkil eder. Hurûfu’l-meânî ise mana harfleri olup genellikle nahiv ilminde ele alınır
ve cümlede isimlerle fiiller ya da isimlerle isimler arasında anlam ilişkisinin kurulmasını
temin eder. Cer, atıf, istifhâm, cevap, istisna, nida, şart, teşvik, kınama, teşbih, te’kid, kasr,
talep, nefy, nehy, emir, ta'lil vb. birçok işlevde kullanılan mana harfleri iyi kavranmadan
Arapça cümlenin anlaşılması pek mümkün değildir. Özellikle de mana harflerinden olan ve
birçok farklı işlevi bulunan mâ edatı söz konusu olunca bu durum daha önemli bir hale
gelmektedir.
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1. Mâ ( )ماEdatı
Hurûfu’l-meânî (mana harfleri)nin Arapça söz diziminde ve Ku’ran-ı Kerim’in ayetlerinin
tefsirinde2 önemi nedeniyle birçok nahiv ve belağat âlimi konuyla ilgili müstakil eserler
yazmıştır. Eserlere göz attığımızda mâ edatının er-Rummânî (ö. 994) on (er-Rummânî, thk.
1981, ss.86-88); ez-Zeccâcî (ö.949) yedi (ez-Zeccâcî, 1986, s.119); el-Herevî (ö.1088) ve elMurâdî (ö.1348) on iki (el-Herevî, 1992, s.75; el-Murâdî, 1992, s.322) farklı işlevinden
bahseder. El-Herevî’nin diğerlerine göre konuyu daha sistematik ve tafsilatlı ele aldığını
söyleyebiliriz. Çünkü el-Herevî konuyu Basra ve Kûfeliler arasında cereyan eden dil
tartışmalarına girmeden mâ edatını ele alır ve seçici davranır. Mâ edatının kullanımına dair
görüşlerini sunarken Kur’an-ı Kerim ayetleri ve şiirlerden bolca şahitler getirir. Ona göre
mâ edatının kullanıldığı yerler şunlardır: Şart ismi olan mâ, soru ismi olan mâ, ism-i mevsul
olan mâ, nefy ifade eden mâ, taaccüp ifade eden mâ, zait olan mâ. Ayrıca, bir şey
anlamında mevsuf olan mâ, mastariyye harfi olan mâ, mâ el-kâffe (âmili işlevsiz kılan mâ),
…( الحينdığında) anlamında mâ, musallıta3 mâ, muğayyıra (dönüştüren) mâ. Arap dilinde
yukarıda görüldüğü gibi, mâ edatı, hem bir harf hem de bir isim olarak farklı anlam ve
işlevlerde kullanılır. Mâ edatı cümlede harf olarak kullanılması ile isim olarak kullanılması
durumunda farklı işlevlere sahiptir. Bu nedenle mâ edatının irab açısından harf ve isim
olmak üzere iki ana başlık altında tasnif edilmesinin daha pratik olacağını düşünüyoruz.
1.1. Harf olan Mâ/ ما الحرفية
Mâ edatı, muğayyıra (dönüştüren), musallıta, mâ el-kâffe (âmili işlevsiz kılan), nefy
(olumsuzluk) ifade etme, zait olma ve mastar haline dönüştürme gibi işlevlerinde harftir.
Bu işlevlerinde harf olması nedeniyle ‘‘mâ’’nın iraptan mahalli yoktur.
1.1.1. Muğayyıra (Dönüştüren) Mâ Harfi/ ما المغيّرة
Mâ, ( لوlev) şart harfinden sonra gelirse onun anlamını dönüştürür ve değiştirir (el-Herevî,
1992, s. 99, 169; er-Rummânî, 1981, s.91). Bu durumda sükûn üzere mebni olur ve iraptan
mahalli yoktur.  لو ماşeklinde karşımıza çıkan bu yapı bağlama göre değişmekle birlikte
َ (…..sene!, ….seydi ya!) anlamında teşvik,
genel olarak muzâri fiilden önce gelirse هّل
yönlendirme, talep; mazi fiilden önce ise kınama anlamı taşır.4 Örneğin şu ayette لَو
harfinden sonra gelen  ماharfi onun anlamını dönüştürmüştür: َلَو َما ت َأتِينَا ِبال َم َّلئِ َك ِة إ ِِن ُكنتَ مِ ن
َصا ِدقِين
َ “ الEğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsen!” (Hicr, 15:7) َلوما اجتنبت
( الكبائرBüyük günahlardan sakınsaydın ya!).

2

Genel olarak İslam düşüncesinde dil bilim Kur’an-ı Kerim’in tefsirinde önemli bir araçtır. Daha geniş
bilgi için bkz. (Şahin, 2015, ss. 79-99)

3

Bazı edatların şart edatı olmasını temin eden.

4

 لو ماşeklindeki bu yapı teşvik edatı olan  لوالile aynı anlama sahiptir. Daha geniş bilgi için bkz. İbn Hişâm,
1964, ss.303-306; el-Murâdî, 1992, ss.608-609; Ya'kûb, 1988, s.587.
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1.1.2. Musallıta (Bazı edatların şart edatı olmasını temin eden) Mâ Harfi/ ما المسلّطة
Mâ harfi,  كيف – حيث-  إذedatlarından sonra gelirse bunların şart edatı olarak işlev
görmesini sağlar. Bu durumda şu şekilde cümlede yer alırlar:  حيثما- كيف ما-إذ ما. Bazı
nahivciler  إذ – حيثedatlarından sonra gelen mâ harfinin bu iki edatı izafetten alıkoyduğunu
ve zait olduğunu iddia eder (el-Murâdî, 1992, ss.333-334). Ancak el-Herevî bu iddiaya karşı
çıkar ve mâ harfinin zait olmadığını söyler. Çünkü ona göre  كيف – حيث-  إذedatlarından
sonra mâ harfi yer almazsa bunların şart edatı olarak işlev görmesi mümkün değildir (elHerevî, 1994, s.98). Yani  حيثما- كيف ما- إذ ماşart edatlarındaki mâ harfleri zait değil, musallıta,
yani bazı edatların farklı bir işlevde kullanılmasını sağlayan bir harftir. Bu durumda  إذ ماşart
harfi olup anlamı  إنşart harfi ile aynı anlama gelir (İbn Hişami, 1994, s.77; ed-Demâmînî,
2007, s.223). Örneğin ( إذ ما تَقُم أقُمKalkarsan kalkarım) cümlesi  إن تَقُم أقُمdemektir. Aynı şekilde
aşağıda Abdullah b. Hemmâm es-Selûlî'ye (ö.718) ait beyitte  إذ ماşart harfi olup  ت ََريmuzâri
fiilini cezm etmiştir. Cevap cümlesi ise ي
َ ِّ فإِ ِنile başlayan cümledir.
ِ إ ْذ ما تَ ريين اليوم م ْزِجي م ِطيَّيت أُص ِع ُد س ْْياً يف
ُالبالد وأُفْرِع
َْ
َ َ
َ
َُ
فِإِِنَ ِم ْن قَ ْوٍم ِسوا ُكم وإِ ََّّنا ِرجايل فَ ْه ٌم ابحلِ َجا ِز وأشجع
(es-Sekîlî, 1996, s.75)
Sen beni bineğimle uzak diyarlara yola düştüğümü görürsen
(Bil ki) Ben sizin kabilenizden değilim. Benim kabilem Hicazdaki Fehm ve Eşca‘ kabilesidir.
Yine aşağıda Abbâs b. Mirdâs’a ait beyitte  إذ ماşart harfi olup َ أَت َيتile başlayan cümle şart
cümlesi  فقُـلile başlayan cümle ise cevap cümlesidir.
ِ َّ
ِ َ ًَحقا
س
ُ عليك إذا اط َْمأَن املَ ْج ل
ِ ِ فَ ْو َق الت
س
َ
ُ ُّراب إذَا تُ َع ُّد الَنْ ُف

ِ الر ُس
َّ ت على
َ إِ ْذ ما أَتَ ْي
ُول ف ُق ْل ل ه
ِ
ِ
من َم َشى
ْ ب املَط َّي َو
َ ََي َخ ْي َر َم ْن َرك
(İbn Mirdâs, 1991, s.88)

Sen Peygamberin yanına gelip ve meclisi sakin olduğunda ona şöyle söyle:
İnsanlar değerlendirilecek olsa yeryüzünde yürüyenlerin ve süvarilerin Ey en hayırlısı!
1.1.3. el-Kâffe (İşlevsiz kılan) Mâ Harfi/ ما الكافّة
Mâ harfi eğer ismini nasb haberini ref eden ِّ إنve benzerlerinden sonra gelirse onların
işlevini etkisiz hale getirir.5 Artık onlar ismini nasb haberini ref edemezler. Bundan dolayı
ِّ إنve kardeşlerinden sonra gelen mâ harfi, kâffe (işlevsiz kılan) olarak adlandırılır. Örneğin
( إنِّ زيدًا قائمZeyd ayaktadır) cümlesinde ِّ( إنinne), ismi olan  زيدًاkelimesini nasb; haberi
konumundaki  قائمkelimesini ise ref etmiştir. Oysaki kendisinden sonra mâ el-kâffe bitişmiş
ِّ إنşu cümlede aynı işlevi yerine getirememiştir: ( إنِّما زيد قائمZeyd ancak ayaktadır) Bunun
5

َ ليتden sonra mâ el-Kaffe gelirse leyte ismini nasb, haberini ref edebilir. Daha geniş bilgi için bkz. (elEndelüsî, 1998, s.1285; İbn Hişâm, 1994, s.256; ed-Demâmînî, 2007, s.219).
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temel sebebi mâ harfidir. Aynı şekilde şu ayeti kerimede de aynı durum söz konusudur:
ّللاُ إِلَه َواحِ د
ِّ ( إِنَ َماAllah ancak tek bir tanrıdır) (Nisa, 4:171).
ِّ إنharfi, mâ el-kâffe ile birleştiğinde bazı nahivcilere göre hasr (sınırlama) ifade eder (edDemâmînî, 2007, ss.220-221). Örneğin ( إنِّما زيد شَاعِرZeyd ancak şairdir) dediğimiz zaman
Zeyd’i şairlikle sınırlandırmış oluruz. Farazdak’a (ö.728) ait aşağıdaki şiir beytinde  إنِّماhasr
edatıdır. Şair, kabilesinin şerefini ancak kendisi veya kendisi gibi cesur kişilerin
koruyabileceğini şöyle ifade eder:
ِ
َح َساِبِِ ْم أ ََان أ َْو ِمثْلِي
ْ يُ َداف ُع َع ْن أ

 َوإَّنا،أان الضام ُن الراعي َعل َْي ِه ْم

(el-Ferezdak, 1987, s.488)
Benim onları koruyup kollayan,
Ancak ben ve benim gibiler savunur onların şerefini.
Kanaatimizce ِّ إنve kardeşlerinden sonra gelen mâ el-kâffe’nin hasr ifade etmek dışında
diğer bir işlevi daha vardır. Bilindiği üzere ِّ إنve kardeşleri sadece isim cümlesinin başına
gelir, fiil cümlesinin başına gelemez. Örneğin  ( أيْكل زي ٌد السمكZeyd balık yiyor) şeklindeki bir
fiil cümlesinin başına ِّ إنgetirip şöyle diyemeyiz:  إن أيْكل زي ٌد السمك. Ancak ِّ إنharfinden sonra
mâ el-kâffe gelirse yani  إنِّماşekline dönüşürse bu durumda onu fiil cümlesinin başına
getirebiliriz: زي ٌد السمك
ِِ ِ
konusudur: َماء
َ عبَاده ال ُْعل
35:28).

( إَّنا أيْكلZeyd ancak balık yer). Şu ayeti kerimede aynı durum söz
َّ ( إِ ََّّنَا َيَْ َشىKulları içinden Allah'tan ancak âlimler korkar) (Fâtır,
اَّللَ ِم ْن

İmriu'l-Kays’a (ö.545) ait aşağıdaki beyitte ِّ إنharfinin kardeşlerinden olan َ( لكنlâkinne)
edatından sonra mâ el-kâffe gelmiş ve  لَ ِكنَماşeklini almıştır. Bundan dolayı fiil cümlesinin
başında yer alabilmiştir.
ُدركُ ال َمجدَ ال ُم َؤث َ َل أَمثالي
ِ  َوقَد ي,َولَ ِكنَما أَسعى ِل َمج ٍد ُم َؤث َ ٍل
(İbn Hucr, 2009, s.39)
Lakin ben şanlı bir asalet için çaba gösteriyorum.
Benim gibileri şanlı asalete erişebilir.
Mâ el-kâffe (işlevsiz kılan) mâ harfi, ِّ إنve kardeşlerinden sonra geldiği gibi ِّ( ُربNice) cer
harfinden sonra da gelebilir (er-Rummânî, 1981, s.91). ِّ ُربharfi cerri normal şartlarda
nekra bir isimden önce gelirken  ُربِّماşekline dönüştükten sonra marife isimden veya fiilden
önce de gelebilir. Örneğin ( ُربِّما زيد يأكل السمكMuhtemelen Zeyd balık yiyor) cümlesinde ُِّرب
edatı mâ el-kâffe sayesinde marife olan  زيدkelimesinden önce gelebilmiştir. Aşağıdaki
ayeti kerimede ise ِّ ُربcer harfi, mâ el-kâffe sayesinde fiilden önce gelebilmiştir: ُُّّربَ َما يَ َود
َ( الَذِينَ َكف َُروا لَو كَانُوا ُمسلِمِ ينMuhtemelen inkârcılar, keşke dünya hayatındayken Müslüman
olsaydık diyecekler) (Hicr, 15:2). Basralılara göre ayetteki mâ harfi, mâ el-kâffe (işlevsiz
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kılan mâ) olup ِّ ُربcer harfinin fiilden önce gelmesini temin etmiştir. Oysaki Kûfelilere göre
ayetteki mâ, ‘‘şey’’ anlamında nekra bir isimdir.6 Bu durumda onlara göre ayetin takdiri
şöyledir: ب شيءٍ يَ َودُّ الَذِينَ َكف َُروا
َ ( ُّرİnkar edenlerin arzuladığı nice şeyler…) (el-Herevî, 1993,
s.95).
el-Merrâr b. Munkiz el-Esedî (ö.718)’ye ait aşağıdaki beyitte mâ el-kâffe, kendisinden
sonra gelen ismi mecrûr kılan ( بعدsonra) zaman zarfının işlevini engellemiştir. Bu nedenle
ُ( أفنانsaçlar) kelimesi merfu olarak gelmiştir:
أفنانُ رأسك كالثغام المخلس

أعّلقة أم الوليد بعدما

(el-Herevî, 1993. s.89)
Hâlâ Ümmü Velîd’e âşık mısın?
Yavşan otu gibi saçlarına aklar düştükten sonra.
1.1.4. Nefy (Olumsuzluk) İfade Eden Mâ Harfi/ ما النافية
Nahivciler mâ harfinin mazi ve muzâri fiilden önce olumsuzluk ifade etmek üzere
gelebildiği hususunda ittifak ederler (ed-Demâmîni, 2007, s.593). Örneğin şu ayette mâ
ً سلنَاكَ َعلَي ِهم َحفِي
harfi, olumsuzluk ifade eder: ظا
َ ( فَإِن أَع َرضُوا فَ َما أَرEğer yüz çevirirlerse üzülme!
Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik) (Şûrâ, 42:48). Ayrıca mâ harfi, bazı şartları
taşıması durumunda Hicaz lehçesine göre س
َ  ليgibi isim cümlesinin de başına gelebilir ve
bazı şartları taşıdığı zaman onun gibi işlev görür (İbn Hişam, 1994, s.242; el-Herevi, 1993,
s.78). Yani ismini ref, haberini nasb eder. Örneğin şu ayette olumsuzluk ifade eden mâ
harfi, gerekli şartları taşıdığından dolayı س
َ  ليgibi ismini ref, haberi durumundaki بَش ًَرا
kelimesini nasb etmiştir:( َما َٰ َهذَا َبش ًَراBu bir beşer değildir) (Yusuf, 12:31). Mâ harfinin س
َ لي
gibi işlev görebilmesi için gerekli şartlar şunlardır:
a. Mâ harfinin haberinin isminden önce gelmemesi gerekir. Eğer haberi isminden önce
gelirse mâ harfinin her ne kadar olumsuzluk işlevi devam etse de çoğu nahivcilere göre mâ
harfi, amel etme işlevini yitirir (İbn Hişam, 1994, s.243; el-Murâdî, 1992, s.323). Örneğin
َب
َ ( ما ُمسِيء َمن أعتHatasını telafi eden kabahatli değildir) cümlesinde  َمنsonra gelmiş
mübteda,  ُمسِيءise öne geçmiş haberdir. Haberin mübtedadan önce gelmesi nedeniyle mâ
harfi onu nasb edememiştir.

6

Konuyla ilgili tartışmalar için bkz. el-Herevî, 1992, s.95.
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b. Mâ harfinden sonra zait harf olan  إنgelmemelidir. Şayet gelirse mâ harfinin olumsuzluk
işlevi devam etse de amel edemez. Örneğin aşağıdaki şairi belli olmayan beyitte olumsuz
mâ harfinden sonra zait olan  إنgeldiği için mâ harfi,  ذَهَبkelimesini nasb edememiştir7:
ُ بَنِي
ف
ُ َص ِريف ولَكِن أنتُم خَز
َ غدَانَةَ َما إن أَنت ُ ُم ذَهَب وال
(İbn Hişam, 1994, s.243; el-Murâdî, 1992, s.327)
Ey Ğudâne oğulları! Sizler ne altın ne de gümüşsünüz.
Fakat sizler çanak çömleksiniz.
c. Mâ harfinin haberinden önce istisna edatı  ِّإالbulunmamalıdır. Bulunduğu takdirde mâ,
leyse gibi amel edemez. Örneğin şu ayette haber olan  َرسُولkelimesinden önce  ِّإالgelmesi
nedeniyle mâ harfinin olumsuzluk işlevi devam etmesine rağmen artık amel etme işlevi
yani haberini nasb etme işlevi geçersizdir (Âli İmrân, 3/144): ( َو َما ُم َح َمد ِإالَ َرسُولMuhammed
ancak bir peygamberdir). Ancak bazı nahiv âlimleri bazı şiirleri delil getirerek mâ harfinin
haberinden önce istisna edatı  ِّإالbulunmasına rağmen ismini ref, haberini nasb ettiğini
iddia ederler.8 Örneğin onlara göre aşağıdaki şiir beytinde mâ harfi ismi olan  َح ُّقkelimesini
ref, haberi olan  نَكَاالkelimesini ise nasb etmiştir. Oysa Nahivcilerin çoğuna göre bu şiirde
 نَكَاالkelimesi mâ harfinin haberi değildir. Onun mansub olmasının nedeni onun hazfedilen
fiilin mefulü mutlağı olmasıdır.9 Bu durumda şiirdeki mâ harfinin haberi, hazfedilen يُن ِّكل
fiilidir. Yani beytin takdiri şöyledir: ( وما حق الذي يفسد ويسرق إال يُن ِّكل به نكاال أي تنكيّلBozgunculuk
eden ve hırsızlık edenin karşılığı onun kesinlikle cezalandırılmasıdır). Dolayısıyla نكاال
kelimesi, mâ harfi değil, âmili olan  يُن ِّكلfiili nedeniyle mansub olarak gelmiştir.
َويَس ِرقُ لَيلَهُ إالَ نَكَاال
ارا
ً َو َما َح ُّق الَذِي يَعثُو نَ َه
(el-Murâdî, 1992, s.325)
Gündüz bozgunculuk, gece hırsızlık edenin
Hak ettiği ancak ibretlik bir cezadır.
d. Mâ harfinin haberinin ma‘mûlü10 isminden önce gelmemelidir. Eğer gelirse mâ harfinin
âmil işlevi sona erer. Ancak haberin ma‘mûlü şibih cümle olursa isminden önce gelse de
mâ harfi ismini ref, haberini nasb edebilir. Karışık gibi görünen bu hususu birkaç örnekle
açıklamak gerekirse: ( ما طعا َمك زيد آكِلZeyd senin yemeğini yemiyor) cümlesini ele alalım.
Görüldüğü gibi mâ harfi, haberi olması gereken  آكِلkelimesini nasb edememiştir. Çünkü
 آكِلkelimesinin mamulü durumundaki  طعا َمكkelimesi mâ harfinin ismi olan زيد
7

Aynı şiirin farklı bir rivayetinde beyitte yer alan  ذَهَبve ص ِريف
َ kelimeleri mâ edatının haberi olarak ذَ َهبًا
- ص ِريفًا
َ şeklinde mansub olarak gelmiştir. Bu durumda mâ, nefy (olumsuzluk) harfi olup sonrasındaki إن
ise tekid için gelmiştir. Daha geniş bilgi için bkz. İbn Hişâm, 1964, s.22.

8

Konuyla ilgili tartışmalar için bkz. el-Murâdî, 1992, ss. 324-325.
Şiirde yer alan  نكاالkelimesi,  ن ِّكلfiilinin ismi masdarıdır. Daha geniş bilgi için bkz. el-Murâdî, 1992, s.325.

9

10 Arapçada âmil, dâhil olduğu kelimenin sonunda etki eden kelimedir. Ma‘mûl ise âmil nedeniyle sonu
hareke vb. bakımından değişen kelimeye denir. Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. er-Râcihî, 2004,
ss. 20-21.
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kelimesinden önce gelmiştir. Bu nedenle mâ harfi nasb etme işlevini yitirmiştir (el-Murâdî,
1992, s.328). Ancak ً ( ما فى الشر أنت راغباSen kötülüğü arzulamıyorsun) cümlesinde ise mâ
harfi, haberi konumundaki ً  راغباkelimesinin mamulü olan  فى الشرisminden önce gelmesine
rağmen nasb etmiştir. Çünkü  فى الشرcer ve mecrurdan ibaret bir şibih cümledir (Abbâs,
1974a, s. 595).
1.1.5. Zait Mâ Harfi/ ما الزائدة
Zait harf olarak gelen mâ harfine nahivciler sıla, zait, tekit, lağv vb. değişik isimler
verirler:11 Zait mâ harfini diğer mâ harflerinden ayırmanın pratik bir yolu şudur: Cümleden
mâ harfini hazfettiğimiz zaman cümlenin anlamı bozulmuyorsa mâ harfi zait harftir (elHerevî, 1993, s.79; el-Murâdî, 1992, s.332). Ayrıca zait mâ harfi kendinden sonra geldiği
harf veya edatın işlevini engellemez (el-Herevî, 1993, s.82; ez-Zeccâcî, 1986, s.120).
Genellikle harfi cer ve mecrûr arasında tekit için gelir. Örneğin şu ayette mâ harfi, zait bir
harftir. Çünkü mâ harfi,  بharfi cerrinin işlevini engellememiştir ve bu nedenle َرح َم ٍة
kelimesi mecrûrdur: ّللاِ لِنتَ لَ ُهم
ِّ َ( فَبِ َما َرح َم ٍة ِ ِّمنAllah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı
yumuşak davrandın) (Âli İmrân, 3:159).
Cahiliye dönemi şairlerinden 'Adiyy b. er-Ra'lâ el-Gassâni’ye ait aşağıdaki beyitte َ ُربharfi
cerrinden sonra gelen mâ harfi, zait harftir. Çünkü mâ harfi, َ ُربharfi cerrinin ma‘mûlü
durumundaki ضربَ ٍة
َ kelimesini mecrûr yapmasını engellememiştir. Ayrıca cümleden mâ
harfini hazfettiğimiz anlamda herhangi bir değişiklik vuku bulmamaktadır.
َ دُونَ بُص َرى َو
ِطعنَ ٍة نَجّلء
ِسِي ويَعيَا ط ِبيبُ َها بِالدَواء

ِيل
ٍ صق
َ ُربَ َما
َ ٍضربَ ٍة بسيف
َض ُّل فيها يَدُ اآل
َ و
ٍ غ ُم
ِ وس ت

(el-Herevî, 1993, s.82; ed-Demâmînî, 2007, s.224)
Busrâ şehri ve etrafında parlak kılıçla nice çarpışmalar,
Geniş ve derin yaralanmalar vardır ki
Cerrahın elinin şaşırdığı, tabibin tedavisinde aciz kaldığı.
Cahiliye dönemi şairlerinden el-‘Aşâ’ya (ö.629) ait aşağıdaki beyitte  إنşart harfi, zait mâ
harfi ile birleşmiş ve  إِ َمــاşeklini almıştır. Görüldüğü gibi mâ harfi,  إنşart harfinin şart fiilini
cezm etmesini engelleyememiştir. Bu nedenle beyitteki mâ harfi zait harftir.
إ ِّما ت ََرينَا ُحفَاة ً ال نِعَا َل لَنَا إنِّا َكذَلِكَ َما نَحفَى َونَنتَ ِع ُل
(eş-Şeybânî, 2001, s.24)
Bizi pabuçsuz halde yalın ayak görürsen

11 Daha geniş bilgi için bkz. el-Herevî, 1993, s.79; el-Murâdî, 1992, s.332; er-Rummânî, 1981, s.90.
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(Şaşırma) Biz böyleyiz: Bazen yalınayak bazen pabuçlu.
Aynı şekilde şu ayette de  إنşart harfi, zait mâ harfi ile birleşmiş ve  إِ َمــاşeklini almıştır. Şart
fiili َ تَخَافَنsonuna ‘‘tekid nûn’’u aldığı için mebnidir ve mahallen meczûmdur. (Enfâl, 8:58)
س َواء
َ ( َوإِ َما تَخَافَنَ مِ ن قَو ٍم خِ يَانَةً فَانبِذ إِلَي ِهمAntlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden
َ علَى
korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir).
Ayrıca klasik Arapça metinlerinde karşılaştığımız  إ ِّما الterkibini de ele almak yerinde
olacaktır.  إ ِّما الterkibi,  إنşart harfi, zait mâ harfi ve nefy harfi  الden oluşmaktadır (el-Herevî,
1993, s.81; ed-Demâmînî, 2007, s.223). Kullanımı ise şu şekildedir: Bir kişinin
muhatabından bir işi yapmasını talep ettiğini varsayalım, eğer muhatabı söylenen şeyi
yapmazsa konuşan kişi ona şöyle der: ( افعل هذا إ ِّما الEğer o işi yapmayacaksan şunu yap).
Yani  إ ِّما الterkibinin açılımı bağlama göre değişmekle birlikte bu cümlede şu şekildedir: إن
( ال تفعل هذا فافعل هذاEğer bunu yapmayacaksan şunu yap) (el-Herevî, 1993, s.81). Kısacası
 ال+  ما+ إنharflerinin birleşmesinden oluşan  إ ِّما الterkibinde mâ harfi zait bir harftir. Örneğin
hayızlı bir kadının veda tavafı yapmadan Ka'be'den ayrılıp ayrılamayacağı meselesinde
Zeyd b. Sabit (r.a) ile İbn Abbas (r.a) arasında geçen aşağıdaki metinde  إ ِّما الterkibi yer
almaktadır:
َ عن
ٍ ِاس إِذ قَا َل زَ يدُ بنُ ثَاب
عه ِدهَا
ٍ َعب
ُ  تُفتِي أَن ت َصد َُر ال َحائ: ت
َ  قَب َل أَن يَ ُكونَ آخِ ُر، ِض
َ  ُكنتُ َم َع اب ِن:  قَا َل. ط ُاو ٍس
َ
َ
َ
َ
َ
َ صلى
: سل َم ؟ قَا َل
ِ بِالبَي
ٍ عب
َ ُّللا
ِ َ  هَل أ َم َرهَا بِذَلِكَ َرسُو ُل، َاريَة
َ ُ فَقَا َل لَهُ ابن، ت
َ علَي ِه َو
َ َ ف،  إِ َما َال: َاس
َ ّللا
َ سل فُ َّلنَةَ اْلن
ِ ص
ٍ ِفَ َر َج َع زَ يدُ بنُ ثَاب
َصدَقت
ٍ عب
َ ت إِلَى اب ِن
َ  َما أ َ َراكَ إِ َال قَد: َاس يَض َحكُ َوه َُو يَقُو ُل
(Buhârî, Hacc, 145)
Tâvus'tan nakledildiğine göre: Tâvus, şöyle demiştir: İbn Abbas ile beraberdim. Zeyd b.
Sabit, ona: "Hayızlı kadının, Kabe'yi veda tavafı yapmadan memleketine geri
dönebileceğine dair fetva mı veriyorsun?" dedi. İbn Abbas: "Eğer inanmıyorsan, Ensar'dan
falanca kadına sor bakalım, Rasulüllah (sas) ona böyle emretmemiş mi?" dedi. Tâvus, şöyle
sürdürdü sözünü: Zeyd b. Sabit, bir süre sonra gülerek İbn Abbas’a geri döndü ve şöyle
dedi: ‘‘Sen doğru söylemişsin.’’
1.1.6. Mâ Mastariyye/ ما المصدرية
Arap dilinde mastar, sarih ve müevvel olmak üzere iki türlüdür.12 Sarih mastarlar herhangi
bir zamana delalet etmeyen, sadece oluş bildiren kelimelerdir. Örneğin ( فهمanladı) fiili hem
bir iş, oluş bildirir hem de eylemin geçmiş zamanda vuku bulduğunu ifade eder. Oysaki فهم
(anlamak) ise mastar olup yalın halde geldiğinde sadece oluş bildirmektedir. Herhangi bir
zamana delalet etmemektedir (el-Ezherî, 2000, s.3; Abbâs, 1974a, s.417). Müevvel mastar
ise genellikle  لو – كى-  أن-  ماgibi mastar harfleri ve sonrasında gelen yapıların birlikteliğidir
(Abbâs, ss.415-416). Örneğin ( فرحتُ بأن تن َج َحBaşarmana sevindim) cümlesinde  أنmastar
harfidir. Dolayısıyla  أن تن َج َحifadesi mastar olarak te’vil edilir. Bu durumda cümlenin te’vili
12 Masdar ve türleri hakkında bkz. Abbâs, 1974a, ss.416-419; Abbâs, 1974b, ss.181-205.
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şöyledir: ( فرحتُ بِنَ َجاحِ كBaşarmana sevindim). Aynı şekilde mâ harfi de bazı durumlarda أن
harfi gibi mastar harfidir.13 Yani mâ harfi ve sonrasındaki fiil, mastar olarak te’vil edilir.
Örneğin ( أع َجبنِي ما تقولSözün hoşuma gitti.) cümlesinde mâ harfi, mastar harfidir. Bu
nedenle cümlenin te’vili şöyledir:  أع َجبنِي قولُك. Bazı nahivciler14 mastar harfi olan mâ’yı iki
kısımda ele alır:
a. Zaman ve vakit anlamı ifade eden mâ mastariyye. Bazı nahivciler bu tür mâ harfine
zarfiyye, vaktiyye (el-Murâdî, 1992, s.330) ve zamâniyye (ed-Demâmînî, 2007, s.215) adını
verirler. ‘‘Müddetçe’’ anlamını da ifade eden bu mâ, zaman zarfı olan ( مدِّةmüddet)
kelimesinin nâibi yani onun yerine gelmiştir (el-Bâkûlî, 2009, s.17). Örneğin ُأساعدك ما استطعت
(Sana gücümün yettiği müddetçe yardım ederim.) cümlesinde mâ, müddetçe anlamı ifade
eden mastar harfi olup cümlenin takdiri şöyledir: أساعدك ُمدِّة استطاعتي. Şu ayette de benzer
َ َ ّللاَ َما است
َ ( فَاتَقُواO halde, gücünüz yettiği müddetçe Allah'a karşı
bir durum söz konusudur: طعتُم
َ فَاتَقُوا
sorumluluğunuzun bilincinde olun!) (Tegâbun, 64:16). Ayetin takdiri şöyledir: ّللاَ ُمدِّة
استطاعتكم. Yine aşağıda yer alan İmriu'l-Kays’a (ö. m. 545) ait beyitte mâ, müddetçe
anlamına gelmektedir.
ُوإنِّي مقيم ما أقام عسيب

ُأجارتنا إنِّ المزار قريب

ُب نَسِيـب
ٍ و ُك ُّل غ َِريـ
ِ ب للغَريـ

ـان هَـاهُـنَا
َ
ِ َأجـارت َنـا إنِّـا غ َِريب

(İbn Hucr, 2009, s.357)
Ey komşumuz! Kabir-lerimiz- yakın,
Asîb dağı kaldığı müddetçe burada ikamet edeceğim.
Ey komşumuz! Biz iki yabancıyız işte burada,
Her yabancı diğerinin akrabasıdır.
Birinci beyitte mâ harfinin yer aldığı şartın takdiri ise şöyledir: وإنِّي مقيم ُمدِّة إقامة عسيب. Ayrıca
 ُكلِّماşart edatındaki mâ, vakit anlamı ifade eden mastar harfidir.15 Örneğin şu ayette mâ
harfi, ( وقتvakit) kelimesinin yerine gelmiştir (ed-Demâmînî, 2007, ss.216-217; el-Bâkûlî,
2009, s.159). Sonrasındaki fiille birlikte müevvel mastardır: ضاء لَ ُهم َمشَوا فِي ِه
َ َ  ( ُكلَ َما أHer ne
vakit önlerini aydınlattı mı, ışığında yürürler) (Bakara, 2:20) Ayetin takdiri şöyledir: ت
ِ ُك َل وق
ق مشوا
ِ إضاءة البر.

13 Sîbeveyh ( ما المصدريةmâ mastariyyeyi) harf olarak kabul ederken bir kısım nahivciler ise onu isim kabul
ederler. Bkz. İbn Hişâm, 1994, ss.82-84
14 Örneğin İbn Hişâm, mastariyye mâ’sını ikiye ayırırken er-Rummâni böyle bir ayırım yapmaz. Bkz. edDemâmînî, 2007, s.215; er-Rummânî, 1981, s.89
15 el-Herevî (1993)  ُكلِّماşart edatındaki mâ’nın …( الحينdığında) anlamına geldiğini, dolasıyla buradaki mâ’yı
harf değil, isim olarak kabul eder (s.96).
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b. Zaman veya vakit anlamı ifade etmeyen mâ mastariyye ise kendinden sonraki fiille
birlikte sadece mastar olarak te’vil edilir (er-Rummânî, 1981, s.89; ed-Demâmîni, 2007,
s.215; el-Herevî, 1993, s.84; el-Murâdî, 1992, s.331). Herhangi bir zaman, vakit vb. ifadeler
takdir edilmez. Örneğin şu ayette mâ sadece mastar harfi olup sonrasında gelen fiille
birlikte müevvel mastardır ve ‘‘müddetçe’’ vb. bir zaman anlamı içermemektedir: فَذُوقُوا ِب َما
( نَسِيتُم ِلقَاء يَومِ ُكم َهذَاBu gününüzle karşılaşmayı unutmanızın cezasını tadın!) (Secde, 32:14).
Ayetin takdiri şöyledir: فَذُوقُوا بِنسيانكم ِلقَاء يَومِ ُكم َهذَا. Ayrıca aşağıdaki beyitte َ( كgibi) harfi
cerrinden sonra gelen mâ, mastar harfidir. Bu durumda beytin te’vili şöyledir:
كَطواف الراهب بالبيع ِة
ُ َأ
طوف ب َها َال أرى غَيرهَا

َ َك َما
طاف بالبيعة الراهب

(el-Herevî, 1993, s.84)
Oranın etrafında dolaşıyorum, ondan başkasını görmüyorum,
Kilisenin etrafında rahibin dolaşması gibi.
1.2. İsim olan Mâ/ ما االسمية
Mâ edatı, bazen cümlede şart ismi, soru ismi, ism-i mevsul, taaccüp, bir şey anlamında
mevsuf, …( الحينdığında) anlamında kullanılabilir. Bu durumlarda mâ, isim olması nedeniyle
cümledeki konumuna göre irap edilir. Yani mâ edatı cümlede mübteda, haber, fâil olmak
gibi görevler üstlenir.
1.2.1. Şart İsmi olan Mâ/ ما الشرطية
Mâ edatı, من,  متى,أين,  أيِّانvb. gibi cümlede şart ismi olarak gelebilir. Örneğin ما تصنع أصنع
(Ne yaparsan yaparım) cümlesinde mâ, şart ismi olduğundan  تصنعşart fiili ile  أصنعcevap
fiilini cezm etmiştir. Mâ şart ismi cümlede meful bih (nesne) konumundadır (el-Herevî,
1993, s.75). Yine şu ayette mâ, şart ismi olup  ت َفعَلُواşart fiili ile  يَعلَمcevap fiilini cezm etmiştir.
ِّ ُ( َو َما ت َفعَلُوا مِ ن خَي ٍر يَعلَمهNe hayır işlerseniz Allah onu bilir) (Bakara, 2:197). Şart ismi olan
ُّللا
mâ, genellikle insan dışındaki varlıklar için kullanılır (Abbâs, 1974c, ss.428-429). Şu ayette
olduğu gibi bazen mâ şart isminin şart fiili hazfedilebilir: ِّللا
ِّ َ( َو َما بِ ُكم ِ ِّمن نِِّع َم ٍة فَمِ نSize ulaşan
her nimet Allah'tandır) (Nahl, 16:53). Ayette şart fiili hazfedilmiş olup takdiri ise يَ ُكن
(olursa) fiilidir (ed-Demâmînî, 2007, s.214).
Konumuzla yakından ilgilisi bulunan ( َمه َماmahmâ) şart ismi16 ise bazı nahivcilere göre ما ما
şeklindedir. Yani mâ şart ismine zait olarak ikinci bir mâ eklenmiştir. İlk mâ’da yer alan elif,
he harfine dönüşmüş ve  مهماşeklini almıştır. Bazılarına göre ise  َمه َماşart ismi,  ما+  مهden
mürekkep bir yapıdır.17 Çoğu nahivcilere göre  َمه َماşart ismidir (er-Rummânî, 1981, ss.8616 Nahivcilerin çoğunluğu onu şart ismi olarak kabul ederken çok az bir kısmı şart harfi kabul eder. Bu
konudaki tartışmalar için bkz. İbn Hişâm, 1994, ss.77- 78.
17 Konuyla ilgili tartışma için bkz. er-Rummânî, 1981,ss.86-87; el-Enbârî, 1993, s.289.
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87; İbn Hişam, 1994, s.77). Örneğin Züheyr b. Ebi Sülmâ (ö.609)’ya ait aşağıdaki beyitte
 َمه َماşart ismi18 olup şart fiili  ت َ ُكنile cevap fiili19ِ  تُعلَمcezm etmiştir.
الناس تُعلَ ِم
على
ِ
َ َولو خالَها ت َخفى

ئ مِ ن خَليقَ ٍة
ٍ ِمر
ِ َو َمهما ت َ ُكن عِندَ ا

(el-Enbârî, 1993, s.289)
Bir kişide her ne huy olursa olsun bilinir
Zannetse de onun insanlara gizli kalacağını.
Şu ayette de  َمه َماşart ismi olarak gelmiştir.  َمه َماşart edatının isim olduğuna dair en önemli
delil ise ( بِ ِهbihi) câr ve mecrurundaki  ِهzamiri,  َمه َماşart ismine geri dönmektedir. Zira
zamirler Arap dilinde sadece isme geri döner (İbn Hişam, 1994, s.77). َوقَالُوا َمه َما ت َأ ِتنَا ِب ِه مِ ن آيَ ٍة
َ( ِلِّت َس َح َرنَا ِب َها فَ َما نَحنُ لَكَ بِ ُمؤمِ نِينDediler ki: Bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana
inanacak değiliz) (A´raf, 3:132).
1.2.2. Soru İsmi olan Mâ/ ما االستفهامية
Cümlede mâ soru ismi, çoğunlukla mübteda, haber, mef‘ûlün bih vb. olarak gelir ve
genellikle insan dışındaki varlıklar için kullanılır (er-Rummânî, thk.1981, s.86; ez-Zeccâcî,
thk.1986, s.120). Örneğin ( ما اسمك ؟İsmin ne?) cümlesinde mâ, soru ismi olup mübteda
konumundadır.( ما فعل زيد؟Zeyd ne yaptı?) cümlesinde ise mâ soru ismi, meful bih
konumundadır.
Mâ soru isminden önce herhangi bir cer harfi gelirse ‘‘mâ’’nın sonundaki elif hazfedilir (edDemâmînî, 2007, ss.210-211). Bunun temel sebebi soru ismi olan mâ ile diğer işlevlerde
kullanılan mâ’yı ayırt etmektir. Yani eğer harfi cerden sonra gelen  ماmâ’nın elifi
hazfedildiyse çoğunlukla mâ soru ismidir (ed-Demâmînî, s.211). Örneğin aşağıdaki
ayetlerde kendinden önce harfi cer bulunan mâ soru isminin sonundaki elif hazfedilmiştir:
َسلُون
َ َوإِنِِّي ُمرسِ لَة إِلَي ِهم بِ َه ِديَ ٍة فَنَاظِ َرة بِ َم يَر ِج ُع ال ُمر
(Ben onlara bir hediye göndereyim de bakayım elçiler ne ile dönecekler) (Neml, 27/35).
َيَا أَيُّ َها الَذِينَ آ َ َمنُوا ل َِم تَقُولُونَ َما َال ت َفعَلُون
(Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?) (Saff, 61:2).

18 ( مهماmahmâ) şart edatını harf olarak kabul eden Ebü'l-Kâsım Abdurrahmân es-Süheylî görüşüne delil
َ َ
olarak bu şiir beytini delil getirir ve beyti farklı irab eder. ( َمه َماmahmâ) şart edatını isim olarak kabul
edenler ise aynı beyti farklı şekilde irab eder. Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bkz. İbn Hişâm, 1994,
ss.78-81.
19  تُع َل ِمfiilinin normalde  مهماşart edatının cevap fiili olması nedeniyle sukun ile meczum olması gerekirdi.
َ َ
Ancak revi harfinin harekesi şiirde kafiye vb. amaçlarla farklı gelebilir.
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Hassân b. Sâbit (ö.674)’e ait aşağıdaki beyitte olduğu gibi nadiren de olsa mâ soru
isminden önce cer harfi gelmesine rağmen mâ soru isminin sonundaki elif
hazfedilmeyebilir:
كخنزير ت َ َم َرغ في رما ِد
ام يَش ِت ُمنِي لَئِيم
َ
ٍ
َ َعلَى َما ق
(İbn Sâbit, 2008, s.123)
Niye alçak herif bana sövmeye başladı,
Külde debelenen domuz gibi.
Mâ soru isminden sonra  ذاgelebilir. Bu durumda ortaya  ماذاşeklinde bir terkip ortaya çıkar.
 ماذاsoru edatında mâ soru ismi gibi kullanılır. Ancak  ماذاşeklindeki terkip Arap dilinde genel
olarak şu dört şekilde karşımıza çıkar (ed-Demâmîni, 2007, ss.212-214):
a.
b.
c.
d.

 ماذاterkibinde mâ ve zâ tek bir kelime ve soru ismidir.
 ماذاterkibinde mâ, soru ismi; zâ ise ismi mevsuldür.
 ماذاterkibinde mâ, soru ismi; zâ ise ismi işarettir.
 ماذاterkibinde mâ ve zâ tek bir kelime olup cins isimdir. Bu durumda ya ismi mevsuldür
ya da ‘‘bir şey’’ anlamına gelir.

 ماذاterkibinin tek bir kelimeden ibaret soru ismi mi yoksa mâ, soru ismi, zâ ismi mevsul mu
olup olmadığını cümlenin bağlamından anlayabiliriz. Örneğin َير اْل َ َولِين
ُ ِساط
َ َ َماذَا أَنزَ َل َربُّ ُكم قَالُوا أ
(Onlara: ‘Rabbinizin indirdiği ne’? denildiğinde, ‘Öncekilerin masalları’ derler) (Nahl,
16:24) ayetinde  ماذاterkibinde mâ, soru ismi; zâ ise ismi mevsuldür Çünkü ayetin
devamında cevap ‘‘ ير
ُ ِساط
َ َ  ’’أşeklinde merfu gelmiştir. Yine aynı sûrede yer alan şu ayette
ise  ماذاterkibi tek bir kelimedir. Çünkü cevap ‘‘ ‘’خَي ًراmansub olarak gelmiştir: (Nahl, 16:30)
( َوقِي َل لِلَذِينَ اتَقَوا َماذَا أَنزَ َل َربُّ ُكم قَالُوا خَي ًراKötülüklerden sakınanlara: ‘Rabbiniz neyi indirdi’?
denildiğin de, ‘Hayır (indirdi)’derler).
Söylediğimiz bu kuralı diğer bir ayette de tatbik edebiliriz: (Bakara, 2:219) ََويَسأَلُونَكَ َماذَا يُن ِفقُون
 قُ ِل العَف َوayetinde yer alan  ماذاterkibinde mâ’yı, soru ismi; zâ’yı ise ismi mevsul olarak kabul
edenler (ed-Demamînî, 2007, ss.212-214; el-Bâkûlî, 2009, s.78) ayetin devamında yer alan
 العفوkelimesini العفو
şeklinde merfu olarak okurlar (ed-Demâmînî, 2007, s.212). Bu
ُ
durumda ayetin takdiri şöyledir: ( يسألونك ما الذي ينفقونه ؟ قل الذي ينفقونه العفوSana ne infak
edeceklerini sorarlar. ‘infak edecekleri, ihtiyaç fazlasıdır’ de!). Oysaki ayetteki  ماذاterkibini
tek bir kelime olarak kabul edenler ise  العفوkelimesini العفو
şeklinde mansub olarak
َ
okurlar.(ed-Demâmînî, 2007, s.213) Bu durumda ayetin takdiri şöyledir: يسألونك ما ينفقون قل
( ينفقون العفوSana neyi infak edeceklerini sorarlar. İhtiyaç fazlasını infak edeceklerini, de!).
Lebîd b. Rabîa’ya (ö. 661) ait aşağıdaki beyitte mâ, soru ismi, zâ ise ismi mevsuldür. Çünkü
beytin ikinci şatrında  نَحبve ضّلل
َ kelimeleri merfu olarak gelmiştir:
ضّلل وباطِ ُل
َ ضى أم
َ أنَحب فيُق

ُأالن ال َمر َء ماذا يُ َحا ِول
ِ أال ت َس
53

Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi
Turkish Journal of Religious Education Studies

(İbn Rabîa, t.y., s.44)
Siz ikiniz sorsanıza kişiye (hayatta) çabaladığı ne
Sözünde durmak mı yoksa aldatmak mı?
el-Musakkıb b. el-‘Abdî’nin (ö.587) aşağıdaki beyitinde ise  ماذاterkibinde mâ ve zâ tek bir
kelime olup cins isimdir. Bu nedenle  ماذاya ismi mevsûl ya da ‘‘bir şey’’ anlamına gelebilir.
 ماذاismi mevsûl kabul edildiğinde cümlenin takdiri şöyledir: علِمتُه
َ ( دَعِي الذيBildiğimi bırak!).
‘‘Bir şey’’ anlamına geldiği kabul edilirse cümlenin takdiri şöyle olur: علِمتُه
َ ( دَعِي شيئاBildiğim
şeyi bırak!)
علِمتُ سأتِّقيه ولكن بال ُمغَيَب نَ ِِّبئِينِي
َ دَعِي ماذا
(el-Ábdî, 1971, s.213)
Bildiğim şeyi/bildiğimi bırak! Ben ona karşı tedbirli olacağım.
Fakat sen bana görünmeyen, bilinmeyenden haber ver.
1.2..3. İsm-i Mevsul Olan Mâ/ ما الموصول
İsmi mevsul olan mâ, nahiv âlimlerince mevsul, haberî ve  الذيanlamında mâ gibi değişik
şekillerde adlandırılır (er-Rummânî, 1981, s.87; ez-Zeccâcî, 1986, s.54; el-Herevî, 1993,
s.86; el-Murâdî, 1992, s.336; el-Bâkûlî, 2009, ss.8-9).  الذيanlamındaki mâ’nın sonrasında
sıla cümlesi ve âid zamir bulunur. Örneğin ( ما أكلتُ الخب ُزYediğim ekmektir) cümlesinde mâ,
 الذيanlamında ve mübtedadır. ُ أكلتfiil ve failden ibaret sıla cümlesidir. ( الخب ُزEkmek)
kelimesi ise onun haberidir. Aid zamir ise hazfedilmiştir. Yani cümlenin takdiri şöyledir:
الذي أكلتُه الخب ُز.
Aşağıdaki ayette de mâ,  الذيanlamında olup sonra gelmiş mübtedadır. َ أَينise soru ismi
olup öne geçmiş haberdir (el-Bâkîlî, 2009, ss.159-160). سلُنَا يَت ََوفَونَ ُهم قَالُوا أَينَ َما ُكنتُم
ُ إِذَا َجاءت ُهم ُر
عنَا
د
ن
ع
َد
ت
(Sonunda
elçilerimiz
gelip
canlarını
alırken
‘Allah'ı
bırakıp da
ِّ ُون
َُون
ِم
َ ضلُّوا
َ ّللاِ قَالُوا
ِ
tapmakta olduğunuz putlar nerede?’ derler. Onlar da: ‘Bizden uzaklaşıp kayboldular ’
derler) (Árâf, 7:37). Ayetin takdiri şöyledir: ضلُّوا
َ :أين اْلصنام التي كنتم تدعونها من دون هللا فأجابوا وقالوا
عنَا
َ
Kesin bir kural olmamakla birlikte  ال، لم، ليسgibi nefy edatlarından önce gelen mâ,
genellikle  الذيanlamına gelir. Örneğin aşağıdaki ayetlerin hepsinde mâ,  الذيanlamını ifade
eder:
س لَكَ ِب ِه عِلم
ُ َوالَ ت َق
َ ف َما لَي
(Hakkında bilgi sahibi olmadığının ardına düşme!) (İsrâ, 17:36).
َت أ َ َحدًا ِ ِّمن العَالَمِ ين
ِ َوآت َا ُكم ما لَم يُؤ
(Size dünyadan hiç kimseye vermediğini verdi) (Mâide, 5:20).
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َّللا َما الَ ت َعلَ ُمون
ِ ِّ علَى
َ َأ َم تَقُولُون
(Yoksa Allah hakkında bilmeyeceklerinizi mi söylüyorsunuz?) (Bakara, 2:80).
1.2.4. Taaccüb (Şaşırma ifade eden) Mâ/ ما التعجبية
Öznenin tasvirinde sebebi gizli olan bir üstünlüğün önemsenmesi olarak tarif edilen
taaccüb (el-Ezherî, 2000, s.57), Arap dilinde hayret, şaşırma vb. maksatlarla kullanılır ve
çeşitli kalıplarla ifade edilir.20 Bu kalıplardan birisi de mâ harfinin yer aldığı " ما أفعلهmâ
ef'‘alehu’’ kalıbıdır. Örneğin ( ما أكرم زيدًاZeyd ne cömerttir!) cümlesi  ما أفعلهkalıbında hayret
ve şaşırma ifade eden bir cümledir. Cümlenin takdiri şöyledir: كرم زيدًا
ِّ ( شيءBir şey Zeyd’i
cömert kıldı). Çoğu nahiv âlimi,  ما أفعلهtaaccüp kalıbının i‘rabında mâ’nın isim ve mübteda
olduğu hususunda hemfikirdir.21 Ayrıca terkipte yer alan  أفعلfiilinin, gizli  هوolan fâilin ve
mefulün bih olan ( هhu) zamirinin ise birlikte mâ’nın haberi olduğunu kabul ederler (edDemâmînî, 2007, s.210; el-Ezherî, 2000, s.58; el-Murâdî, thk.1992, s.337; Abbâs, 1974b,
s.341). Dolasıyla  ما أفعلهşeklindeki taaccüb kalıbındaki mâ’yı ( ما التعجبيةşaşırma ifade eden
mâ) diye adlandırırlar (ed-Demâmînî, 2007, s.210; el-Ezherî, 2000, s.58; Abbâs, 1974b,
ss.341-342).  ما أفعلهşeklindeki taaccüb kalıbının daha iyi anlaşılması için bir hususu
belirtmek faydalı olacaktır:  ما أفعلهüslubunda her ne kadar fiile bitişen ( هhu) zamiri gramer
açısından mefulün bih konumunda ise de gerçekte mana bakımından faildir. Örneğin ما
( أكرم زيدًاZeyd ne cömerttir!) cümlesinde ( زيدًاZeyd) gramer açısından mefulün bih olmakla
birlikte mana açısından faildir (Abbâs, 1974b, s.342). Çünkü cömert olan Zeyd’dir.
Kur’an-ı Kerim’de  ما أفعلهkalıbı iki ayette geçmektedir: ار
َ  فَ َمآ أَصبَ َرهُمve سانُ َما
َ اْلن
ِ َعلَى الن
ِ قُتِ َل
َ
َ
َ
ُأكف ََره. (Bakara, 2:175; Abese, 80:17). Çoğu nahivciler  َمآ أصبَ َرهُمve ُ َما أكف ََرهayetlerindeki
mâ’nın hayret, şaşkınlık ifade eden mâ olduğunu söylerken bazıları ise soru mâ’sı olduğunu
söyler.22 Eğer ayetlerde geçen mâ, taaccüp ifade eden mâ olarak kabul edilirse ayetlerin
meali şu şekilde olur:
علَى النَار
َ ( فَ َمآ أَصبَ َرهُمOnlar ateşe, karşı ne kadar da dayanıklıdırlar!) (Bakara, 2:175).
ُسانُ َما أَكف ََره
َ اْلن
ِ ( قُتِ َلKahrolası insan, ne kadar da nankördür!) (Abese, 80:17).
Ayetlerde geçen mâ, soru ismi olarak kabul edilirse bu durumda ayetlerin meali şöyle olur:
علَى النَار
َ  ‘‘ فَ َمآ أَصبَ َرهُمOnları ateşe karşı sabırlı kılan ne?’’
ُسانُ َما أَكف ََره
َ اْلن
ِ  ‘‘ قُتِ َلKahrolası insan! Onu nankör kılan ne?’’

20 Taaccüp kalıpları hakkında bkz. el-Ezherî, 2000, ss.57-58; Abbâs, 1974b, s.339
21  ما أفعلهtaaccüp kalıbının farklı bir irabı için bkz. el-Ezherî, 2000, ss.58-59; el-Bâkûlî, 2009, ss.5-6; elHerevî, 1993, s.78; Abbâs, 1974b, s.343.
22 Bu konudaki tartışmalar için bkz. el-Bâkûlî, 2009, ss.6-8.
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1.2.5. Bir Şey Anlamında Mevsûf Olarak Gelen Mâ/ نكرة بمعنى شيء
Bir şey anlamına gelen mâ, bazı nahiv âlimlerince nâkısa 23 ve nekra mevsûfa yani sıfat
tamlamasında tamlanan olarak gelen nekra mâ diye adlandırılır (er-Rummânî, 1981, ss.8788; ez-Zeccâcî, 1986, s.55; el-Bâkûlî, 2009, ss.9-10; el-Herevî, 1993, ss.82-83; el-Murâdî,
ً
1992, s.337). Bu anlama gelen mâ’dan sonra bir sıfat gelir. Örneğin جميّل
( رأيتُ ماGüzel bir
ً
şey gördüm) cümlesinde mâ, nekra mavsûfa;  جميّلise onun sıfatıdır. Yani cümlenin takdiri
ً
şöyledir: جميّل
رأيتُ شيئ ًا. Aşağıda şairi bilinmeyen beyitte mâ, bir şey anlamında mevsûf
olarak gelmiştir.  نَاف ٍِعkelimesi mâ’nın sıfatıdır.
ِل َما نَاف ٍِع يَسعَى اللبيب فَّلَ ت َ ُكن

ساعِيا
َ لشيء بَعي ٍد نَفعُهُ الدَه َر

(ed-Demâmînî, 2007, s.209)
Akıllı kişi yararlı bir şey için gösterir çaba,
Faydasız bir şey için asla gösterme çaba!
Ümeyye bin Ebî Salt’a (ö. 630) ait aşağıdaki beyitte mâ, bir şey anlamında mevsûf olarak
gelmiştir.24 ( تجزعkorktu) fiiliyle başlayan cümle ise mâ’nın sıfatıdır.
ال
ِ َِر لَهُ فَر َجة َك َح ِِّل ال ِعق

وس مِ نَ اْلَمـ
ُ ُُربَ َما تجزع النُّف

(İbn Ebî Salt, 1974a, s.444)
İnsanların korktuğu nice şeylerin
Düğümün çözülmesi gibi ferahlığı vardır.
Yine şu ayette mâ, bir şey anlamında mevsûf olarak gelen mâ’dır: َ‘‘ َويَغف ُِر َما دُونَ ذَلِك
Bundan başka bir şeyi bağışlar.’’ (Nisâ, 4:48).
1.2.6. (…dığında) Anlamında Kullanılan Mâ/ بمعنى الحين
el-Herevî, yukarıda mâ’nın belirtilen anlamlarına ek olarak …( حينdığında) anlamına gelen
mâ’dan da bahseder. Mâ edatının anlamlarından birisi de genel olarak  ما إنkalıbında
karşımıza çıkan  حينanlamına gelen mâ’dır (ed-Demâmînî, 2007, s.216; el-Herevî, 1993,
s.52,96). Örneğin صل بِي ما إن وصلتَ إلى البيت
ِ َ ( اتEve vardığında beni ara) cümlesinde mâ, حين
(…dığında) anlamına gelir. Cümlenin takdiri şöyledir: صل ِبي حين وصولك إلى البيت
ِ َ ات. Cümlenin
takdirinde görüldüğü gibi mâ, …( حينdığında) zaman zarfının yerine gelmiştir ve sonrasında
gelen fiille birlikte mastar olarak te’vil edilmiştir. Kanaatimizce bu tür mâ’yı ayrı bir tür
olarak değil de mastar işlevi gören mâ olarak kabul etmek daha uygundur (el-Bağdâdî,
1997, s.240). Yani صل بِي ما إن وصلتَ إلى البيت
ِ َ ( اتEve vardığında beni ara) cümlesini şöyle de
23 Kanaatimizce mâ’nın nakısa olarak adlandırılmasının sebebi bir sıfata ihtiyaç duyması nedeniyledir.
Daha geniş bilgi için bkz. ed-Demâmînî, 2007, s.209
24 Beyitte yer alan mâ’yı mâ el-kâffe (işlevsiz kılan mâ) olarak kabul edenler de vardır. Daha geniş bilgi
için bkz. ed-Demâmînî, 2007, s.209.
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te’vil edebiliriz: صل ِبي وقتَ وصولك إلى البيت
ِ َ ( اتEve vardığın vakit beni ara). Ayrıca şairi
bilinmeyen aşağıdaki beyitte  ما إنkalıbında mâ, el-Herevî’ye göre  حينanlamındadır ve
takdiri şöyledir: ( حِ ينَ رأيت َهonu gördüğünde) (el-Herevî, ss.52,96). Bu durumda beytin
tamamının takdiri: َير حِ ينَ رأيت َه الَ يَزَ ا ُل يَ ِزيدُ على السن خيرا
ِ ج الفَت َى لِلخ
ِ ِّ  َو َرşeklinde yapılabilir.
ُس ِنِّ خَيرا الَ يَزَ ا ُل يَ ِزيد
ِّ ِ علَى ال
َ َُير َما إِن َرأَيتَه
ِ ج الفَتَى لِلخ
ِ ِّ َو َر
(ed-Demâmînî, s.216; el-Herevî, ss.52,96)
Gençten iyilik bekle
Yaşı ilerledikçe iyiliğinin arttığını gördüğün zaman.
Ancak İbn Hişâm  ما إنkalıbında karşımıza çıkan yapıyı el-Herevî gibi sadece …( حينdığında)
anlamıyla sınırlandırmaz. Ona göre  ما إنkalıbında mâ edatı, nefy, ismi mevsul ve masdar
harfi olarak da işlev görebilir (İbn Hişam, 1964, ss.21-22).
Sonuç
Arapça sözdiziminde çok farklı şekillerde karşımıza çıkan mâ edatı, çok fonksiyonlu ender
edatlardan biridir. Mâ edatı hem isim hem de harf olarak birçok anlamda kullanılır. Mâ
edatı harf olarak kullanıldığında mebnidir ve iraptan mahalli yoktur. Yani mâ harfi cümlede
anlam açısından bir işleve sahiptir ve kendisi cümlede herhangi bir öğe olarak fonksiyon
icra etmemektedir.
Mâ edatının harf olarak kullanıldığı yerler şunlardır: ( لوlev) şart harfinden sonra gelen ve
 لو ماşeklinde karşımıza çıkan yapıda mâ harfi,  لوşart harfinin anlamını teşvik, yönlendirme
ve kınama anlamına dönüştürdüğü için muğayyıra olarak adlandırılır.  كيف – حيث- إذ
edatlarından sonra gelen mâ harfi ise bu edatların şart edatı olarak işlev görmesini temin
eder. Bundan dolayı musallıta yani bazı harfleri şart harfi haline getiren olarak
isimlendirilir. Mâ harfi eğer ismini nasb, haberini ref eden ِّ إنve benzerlerinden sonra
gelirse onların bu işlevini etkisiz hale getirir. Bundan dolayı ِّ إنve kardeşlerinden sonra
gelen mâ harfi, el-kâffe (işlevsiz kılan) olarak adlandırılır. Ayrıca ِّ( ُربNice) edatından sonra
gelen ve  ُربِّماşeklinde gördüğümüz mâ harfi de bazı durumlarda el-kâffe (işlevsiz kılan)
olarak isimlendirilir. Mâ harfi, mazi ve muzâri fiilden önce nefy (olumsuzluk) ifade etmek
üzere gelebilir. Ayrıca bazı şartları taşıması durumunda mâ harfi, Hicaz lehçesine göre س
َ لي
gibi isim cümlesinin başına gelebilir ve onun gibi işlev görür. Yani ismini ref, haberini nasb
eder. Mâ harfi, zait harf olarak da gelebilir. Bu durumda mâ harfi kendinden sonra geldiği
harf veya edatın işlevini engellemez. Mâ harfini cümleden hazfettiğimiz zaman cümlenin
anlamı bozulmuyorsa mâ harfi, zait harftir. Ayrıca  إنşart harfine bitişen ve  ِإ َمــاşeklini alan
yapıda mâ harfi, zait harf olarak gelebilir. Mâ harfi bazı yerlerde  لو – كى-  أنgibi mastar
harfi olarak da gelir ve sonrasında gelen fiille birlikte masdar olarak te’vil edilir. Ayrıca ُكلِّما
şart edatındaki mâ, mastar harfidir.
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Mâ edatı, cümlede harf olarak gelmesinin yanı sıra isim olarak da gelir. İsim olarak gelen
mâ, cümlede mübteda, haber, fail vb. işlevlerde gelir ve bu durumda cümledeki konumuna
göre irab edilir. Mâ edatının isim olarak geldiği yerler şunlardır: Mâ edatı, من,  متى,أين, أيِّان
vb. gibi cümlede şart ismi olarak gelebilir. Mâ, genellikle insan dışındaki varlıklar için soru
ismi olarak da kullanılır. Eğer mâ soru isminden önce herhangi bir cer harfi gelirse ‘‘mâ’’nın
sonundaki elif hazfedilir. Mâ edatının isim olarak kullanıldığı diğer bir yer ise الذي
anlamında kullanılmasıdır. Bu durumda mâ’nın sonrasında sıla cümlesi ve çoğunlukla âid
zamir bulunur. Ayrıca kesin bir kural olmamakla birlikte  ال، لم، ليسnefy (olumsuzluk)
edatlarından önce gelen mâ, genellikle  الذيanlamında kullanılır. Mâ, hayret ve şaşırma
ifade eden  ما أفعلهkalıbında ise isim ve mübteda olarak yer alır. Mâ, ( شيءBir şey)
anlamında mevsûf olarak gelir. Bu durumda mâ’dan sonra bir sıfat gelir. Mâ edatının
anlamlarından birisi de genel olarak  ما إنkalıbında karşımıza çıkan …( حينdığında) anlamına
gelen mâ’dır.
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