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الح ِد َي َعشَ َر
َ س
ُ  ال َّد ْر-١١
HABERİN ÇEŞİTLERİ الخ َب ُر
َ أَنْ َوا ُع

11. DERS

Haber üç çeşittir:
1. Mufred Haber. 2. Cümle Haber. 3. Şibh-i Cümle Haber.

Mufred Haber
Mufred haberden kasıt, haberin cümle veya şibh-i cümle olmamasıdır. Mufred haber sayı
olarak Tesniye veya Cem’i olabilir.

ال ُّطلا َ ُب ُم ْسلِ ُمو َن
Öğretmen merhametlidir.

.ال ُم َعلِّ ُم َر ِحيم

Hatice Mühendistir.

الطّالِ َب ِان ُم ْسلِ َم ِان

Mühendisler çalışkandır.

.يسة
َ َخا ِد
َ يج ُة ُم َهن ِد

ال َّطالِ ُب ُم ْسلِم

.ال ُم َه ْن ِد ُسو َن ن َِشي ُطو َن

Selim öğrencidir.

.َسلِيم َطالِب

* Haber ve Mubteda sayı ve cinsiyet yönünden bir birlerine uymak zorundadır. Ancak mufred
haber, câmid isim olursa mubtedaya cinsiyet ve sayı yönünden uyması şart değildir. Camîd
haber merfûdur. Câmid isim, hiçbir sözcükten türetilmemiş, doğrudan bir varlığa ad olarak
verilmiş isimdir.
Âlimler toplumun ışığıdır

.

Fırat nehirdir.

اج الأ ُ َّم ِة
ُ ماء ِس َر
ُ ال ُع َل

ات ن َْهر
ُ الف َُر

Bu taştır.

Dünya yuvarlaktır.

هذا َح َجر
َ
ض ك َُرة
ُ الأ ْر

اج
ُ  ِس َر، َح َج ُر، ن َْهر،ُ ك َُرةKelimeleri haberdir. Mubteda ile cinsiyet ve sayı bakımından uyumlu

olmaları gerekmez. Çünkü camîd isimlerdendirler.
* Mufred haber, müştak isim olduğu zaman mubtedaya sayı ve cinsiyet bakımından uyar.
Müştak isim, fiilden türemiş olan ism-i fâil, ism-i mefûl, sıfat-ı muşebbehe vb. isimlerdir.
Nehrin suyu azdır.

ماء النَّ ْه ِر َقليل
ُ

İlim yararlıdır.

ال ِعل ُم نافِع

O öğrencidir.

ُه َو َطالِب

Cümle Haber
Cümle haber, ikiye ayrılmaktadır: a. İsim Cümlesi. b. Fiil cümlesi.
Haberin İsim Cümlesi olması:
* İsim cümlesi mahallen merfûdur.

.َعائِشَ ُة كُلِّ َي ُتهاَ َب ِعيدَة
Selim’in babası öğretmendir.
.َسلِيم أَ ُبو ُه ُم َعلِّم
“Muhammet; şairdir, yazardır, hikâyecidir”
.ُم َح َّمد شا ِعر َكاتِب قاص
Aişe’nin fakültesi uzaktır.
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* İsim cümlesi olan haberde mubtedaya dönen bir zamir bulunur:

.إِ ْس َم ِاعي ُل أَ ُخو ُه ُم َه ْن ِدس
İşçilerin maaşları azdır. .ل َر َوات ِ ُب ُه ْم َقلِي َلة
ُ ال ُع َّما
İlmin sonuçları faydalıdır. ج ُه ُم ِفيدَة
ُ ِال ِع ْل ُم نَ َتائ
Leyla’nın kitabı çantadadır. .يب ِة
َ لَ ْي َلى ِك َتا ُب َها فِي
َ الح ِق
ِ الب ْي
İki çocuğun babası evdedir. .ت
َ ال َولَد َِان أَ ُبو ُه َما فِي

İsmail’in erkek kardeşi mühendistir.

Haberin Fiil cümlesi olması:

.س فِي ال ُكلِّ َي ِة
ُ َسلِيم َي ْد ُر
Zeynep gazeteyi okuyor. .َالجرِي َدة
َ َُز ْي َن ُب َت ْق َرأ
Kız öğrenciler çantalarını hazırlamaktadırlar. .ن
ُ ال َّطالِ َب
َّ ات ُي َج ِه ْز َن َحقَائِ َب ِه
Selim fakültede okuyor.

* Fiil cümlesi olan haberde, mubtedaya dönen bir zamir bulunur:

ال ُم ْسلِ َم ُة تُ ْئ ِم ُن بِاللَّ ِه

Müslüman kadın Allah’a inanır.

 تُ ْئ ِم ُنda Mustetir  ِه َىzamiri bulunmaktadır.
Namaz kılan iki kişi, namazı eda ediyor. الصلا َ َة
َّ ال ُم َصلِّ َي ِان ُي َئ ِّد َي ِان
الصلا َ َة
َّ  ُي َئ ِّد َي ِانHaber. Fiil cümlesi.  ُي َئ ِّد َي ِانElif zamirdir, mubtedaya döner.
İki kız çocuğu caddede yürüyor. .ع
ِ ِال ِّط ْف َل َت ِان َت ْم ِش َي ِان فِي الشَّ ار
. َت ْم ِش َي ِان فِي الشَّ ارِ ِعHaber. Fiil cümlesi.  َت ْم ِش َي ِانElif zamirdir, mubtedaya döner.
Yolcular memleketlerine döndüler. ن َعا ُدوا إِلَى بِلَا ِد ِه ْم
َ ال ُم َسافِ ُرو
 َعا ُدوا إِلَى بِلَا ِد ِه ْمHaber. Fiil cümlesi.
 َعا ُدواVav mubtedaya döner.
Kızlar bahçede oynuyorlar. الح ِدي َق ِة
ُ الب َن
َ ات َي ْل َع ْب َن فِي
َ
ِ
الح ِدي َق ِة
َ  َي ْل َع ْب َن فيHaber. Fiil cümlesi.  َي ْل َع ْب َنNun mubtedaya döner.
تُ ْئ ِم ُن بِاللَّ ِه

Haber. Fiil cümlesi.

* Zamir, sayı ve cinsiyet bakımından mubtedaya uyar.

Car-Mecrûr veya Zarf:
Şibh-i Cümle Haber ikiye ayrılmaktadır: a. Car- Mecrûr. b. Zarf
Selim sınıftadır.
Çocuk arabanın önündedir.
Kişinin helak olması kibrindedir.
Çiçekler masanın üstündedir.

.ف
َّ َسلِيم فِي
ِّ الص
الس َّيا َر ِة
َّ ال َولَ ُد أَ َما َم

ِ َهلا َ ُك ال َم ْر ِء فِي
.ِالك ْبر
.الأ َ ْز َها ُر َف ْوقَ ال ِم ْن َض َد ِة

