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9. DERS      ُْرس ُالتّاِسعُ ُالدَّ  -ُ  ٩ 
MUBTEDA VE HABER     ُبُْتدَُأ َُُوالَخَبر  المُ 

 
İSİM CÜMLESİNİN ÖGELERİ   ُْْمَلِةُالِاس ةُِِميََُّعناِصر ُالج   
 
* İsim cümlesinin iki öğesi vardır: Mubteda ve Haber. (Özne ve Yüklem) 
 
Mubteda: Cümlenin öznesi olan öğedir.  
Haber: Cümlenin yüklemi olan öğedir.  
 
 
 

MUBTEDA ُُ بُْتدَُأ  المُ 
Önemli Kurallar 

1. Mubteda da Haber de merfûdur:  

     Öğrenci çalışkandır.   . ُْجَتهُِد .   .Çocuk akıllıdır      الطَّالُِب ُُم  َُعاقُِلُ   الَولَُدُ 
ْجَتهُِدُ       .Mubteda. Merfû. Ref alâmeti damme الطَّالُِب ُ  .Haber. Merfû. Ref alâmeti damme   م 

 
2. Mubteda genellikle marife, haber ise genellikle nekradır. 

 Araba yenidir.  . يَّارَُةُ َُجِديدَُةُ   السَّ
 
* Mubteda, hakkında bilgi verilen öğedir. Hakkında bilgi verilen öğe konumunda olduğu için de 

mubtedanın ال takısı alması gerekir. Zira bilmediğimiz, belirli olmayan bir şey hakkında bilgi 

veremeyiz.  

Kalem kısadır. . َُقِصيرُ  .ُ .Ev uzaktır   الَقَلمُ  َُبِعيدُ  .ُ  .Hava soğuktur     الَبْيتُ  َُبارِدُ   الَجوُ 
Çocuk küçüktür.  ُ. َُصِغيرُ   الَولَدُ 

    
* Mubteda, merfû olduğu için, mubtedanın yerini turan, merfû munfasıl zamir zamir de  (ayrık 
özne zamiri), merfû sayılmaktadır.   
 

ونَُُُُُُ َعلِّم  مُُْم  َعلَِّمانُُُُُُُِه  َماُم  ُُُُُُُه  َعلِّمُ  وَُُم   ه 
َعلَِّماتُ  ُم  نَُّ َعلََّمَتانُُُُُُِه  َماُم  َعلَِّمةُ ُُُُه   ِهىَُُم 
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3.   Mubteda, cümlenin konusu, Haber de o konu hakkında bilgi veren, o konudan söz eden 
öğedir: 

Ali yazardır. . َُكاتِبُ  َسةُ   .Fatma öğretmendir          َُعلِيُ  َدرِّ ُم    فاَِطَمةُ 
 Kitap arkadaştır.  َصِديقُ ُتاب ُكُِال             Cadde kalabalıktır. ْزَدِحمُ ُالّشارِعُ  ُُم   

Fiyatlar yüksektir. ْرَتِفَعةُ ُرُ الأَْسَعا م   

 
 
Mubteda, isim tamlaması olabilir: 

Hasan’ın arkadaşı kâtiptir.  ُ َُكاتِبُ  َُحَسنُ   َصدُِيقُ 

َُحَسنُ   Haberَُكاتِبُ                .Mubteda. İsim tamlaması َُُصدُِيقُ 
 
Mubteda, sıfat tamlaması olabilir: 

Çalışkan arkadaş, samimidir.  ُْحلِس ُم  ْجَتِهدُ  ُالم  ِديقُ   الصَّ
ْجَتِهدُ   ُالم  ِديقُ  ْخلِصُ       .Mubteda. Sıfat tamlaması  الصَّ  Haber   م 

 
Mubteda, atıf grubu olabilir:    

Ali ve Hasan yazardır.  َُُُُِكاتَِبان ُوَحَسنُ    َعلِيُ 

ُوَحَسنُ   Haber    َكاتَِبانُِ     .Mubteda. Atıf grubu   َعلِيُ 

 
* Mubteda, birden fazla kelimeden oluşabilir:  

Hasan’ın çalışkan arkadaşı, samimidir.     ُْخلِص ُم  ْجَتهُِدُ  ُالم  َُحَسنُ   َصِديقُ 
ْجَتِحدُ    ُالم  َُحَسنُ  ْخلِصُ      Mubteda  َصِديقُ    Haber  م 

Hasan’ın İzmirli çalışkan arkadaşı, samimidir.     ُْخلِص ُم  ُالِإزِميِريُِّ ْجَتِهدُ  ُالم  َُحَسنُ   َصِديقُ 
ُالِإزِميِريُِّ    ْجَتِهدُ  ُالم  َُحَسنُ  ْخلِصُ     Mubteda  َصِديقُ   Haber  م 

 
4. Mubteda ve Haber arasında cinsiyet ve sayı bakımından uyum aranır. Ancak mubteda, insan 
dışındaki çoğul varlıkları ifade etmesi durumunda uyum aranmaz. Haber, mufred muennes 
olur:  

Öğrenci çalışkandır.    َُّْجَتِهد .ُالِب ُالط م   
İki öğrenci çalışkandır.  َُّْجَتِهدَُُانُِالِبَُالط .ُانُِم   
Öğrenciler çalışkandır.   ُْجَتِهد ُم  .ونَُالط لأَب   
Kız öğrenci çalışkandır.   َُّْجَتِهَدة .ُالط ُم  الَِبة   

İki kız öğrenci çalışkandır.  َُّْجَتِهَدتَُُانُِالَِبتَُالط .ُانُِم   
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Kız öğrenciler çalışkandır.   َُّْجَتِهدَُُاتُ الِبَُالط .ُاتُ م   
Kitaplar yararlıdır.    ُِفيدَُُب ُالك ت .ةُ م   

 
Mufred: 

İlim bir hazinedir. ُُ. َُكْنذ   الِعلْمُ 
 Haber. Mufred. Muzekker    َكْنذُ   .Mubteda. Mufred. Muzekker    الِعْلمُ 

Anne ev hanımıdır. َُُُةُ َربَُُّةُ الَوالِد. َبْيت     Çocuk doktordur. ُُ َُطبِيب   الَولَد 
Kız öğrenci başarılıdır .Erkek öğrenci başarılıdır      ُةُ نَاِجحَُُةُ الطًّالِبَُ   الطَّالِبُ    ُنَاِجحُ  

Ben (kız) öğrenciyim.  َُةُ الِبَُطَُُأنا     Otomobil hızlıdır. . ّيارَُ ةُ َسِريعَُُةُ السَّ  
Ağaç yeşildir.  ََُجر اءُ َخْضرُةُ الشَّ  

 
Tesniye: 

 İki erkek öğrenci başarılıdır. َُُانُِبَُالطَّالُِ    .انُِنَاِجح   
 .Haber. Tesniye. Muzekker   نَاِجحَُانُِ .Mubteda. Tesniye. Muzekker   الطَّالُِبَُانُُِ

  İki amca faziletlidirler.  َُّاَنَُِفاِضلُانُِالَعم     

انُِالَعمَُّ  Mubteda. Tesniye. Muzekker.  اَنَُِفاِضل    Haber. Tesniye. Muzekker. 

    Ahmet ve Ali doktordur.  . َُطبِيبََُُمدُ أحُْ انُِوَعلِي   
وَعلِيُ َُمدُ أحُْ   Mubteda. Tesniye. Muzekker.  َُانَُِطبِيب   Haber. Tesniye. Muzekker. 

İki çiftçi mutludurlar. َُانَُِمْسر ورَُُانُِالَفلَّاح  
انُِالَفلَّاحَُ   Mubteda. Tesniye. Muzekker.   انَُِمْسر ور   Haber. Tesniye. Muzekker. 

İki hala faziletlidir.  .َُِتانَُُِفاِضلََُتان       الَعمَُّ
َتانُِالَعمَُّ     Mubteda. Tesniye. Muennes.   ََُتانَُِفاِضل    Haber. Tesniye. Muennes. 

  İki bayan çiftçi çalışkandır.  َُّانُِتَُنَِشيطَُُانُِتَُاحَُالَفل  
انُِتَُاحَُالَفلَُّ    Mubteda. Tesniye. Muennes.      َُُُتانُِنَِشيط Haber. Tesniye. Muennes. 

İki Müslüman bayan samimidirler.      ُْخلِصََُُتانُِلِمَُسُْالم .َتانُِم   
َتانُِلِمَُسُْالمُ     Mubteda. Tesniye. Muennes.   َُْخلِص َتانُِم     Haber. Tesniye. Muennes. 

 

Tesniye oldukları için mubteda ve haber elif (ا) ile merfû olmuşlardır. 
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Cem-i Muzekker Salim: 

Öğretmenler âlimdirler.   ُ.َُون ونََُُعالِمُ  َعلِّمُ   الْم 
ونَُ َعلِّمُ  ونَُ  .Mubteda. Cemi. Muzekker     الْم   .Haber. Cemi. Muzekker   َعالِمُ 

Memurlar meşguldürler.  ُونََُمْشغ ول ُُونَُظّفُ وَُالم  

ونَُظّفُ وَُالمُ   Mubteda. Cem-i Muzekker.   ُ ونََُمْشغ ول   Haber 

Oyuncular maça hazırdırlar.  ْسَتِعدُ ُونَُِعبُ للاَُا باراةُِلِلُُْونَُم  م   
ونَُِعبُ للاَُا    Mubteda. Cem-i Muzekker.     ُْسَتِعد ونَُم     Haber 

Yolcular yolculuğa hazırdırlar.    ُْسَتِعدُ ُونََُساِفرُ الم َفرُُِونَُم  لِلسَّ  

ونََُساِفرُ المُ   Mubteda. Cem-i Muzekker.  ُْسَتِعد ونَُم    Haber. 
 .harfi ile merfû olmuşlardır (و)
 
 
Cem-i Muennes Salim: 

 Bayan öğretmenler âlimdirler. ُ. ُعاَلِمَُاتُ  َعلِّمَُاتُ   الْم 
َعلِّمَُاتُ   .Haber. Cemi. Muennes    عاَلِمَُاتُ   Mubteda. Cemi. Muennes   الْم 

Bayan doktorlar yeteneklidirler.    َُّاتُ َماِهرَُُاتُ بِيبَُالط  
اتُ الطَّبِيبَُ   Mubteda. Cem-i Muennes        َُاتُ َماِهر   Haber. 

Anneler merhametlidirler.    اتُ َرِحيمُاتُ همَُّلأ ُا  
اتُ الأمَّه    Mubteda. Cem-i Muennes.         اتُ َرِحيم  

Bayan yolcular yolculuğa hazırdırlar.    ُْسَتِعدَُُّاتُ َساِفرَُالم َفرُُِاتُ م  لِلسَّ  
اتُ َساِفرَُالمُ  ْسَتِعدَُّ  اتُ م   

ــ(  )ــــ  Damme ile merfû olmuşlardır. 

 
 
Cem-i Teksir: 
* Mubteda, insanların cem-i teksiri olduğu zaman, haber cem-i teksir veya cem-i muzekker 

sâlim olur.  

 

* Mubteda, insanların cem-i teksiri olduğu zaman, damme ile merfû olur. 
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* Cem-i Teksir’in haberi, cem-i muzekker sâlim olursa (و) ile merfû olur: 

Çocuklar akıllıdırlar. ُ.ََُُعاقِل ُون َُدُ   الاَْولا

َُدُ   Cem-i muzekker  َعاقِل ُونَُ     .Mubteda. Cemi teksir(Akıllı varlık). Damme ile merfû   الاَْولا

salim.  Vav ile merfû.    

Nebiler şereflidirler.   َُ َرفَُُاءُ نْبِيَُالأ اءُ ش   
اءُ الأنْبِيُُ  Mubteda. Cemi teksir. Damme ile merfû.   ََُرف اءُ ش    Haber. Cemi teksir.   Damme ile merfû.  

Erkekler uyuyorlar.   ُُِّنَُونَائِمُ ُلُ جاالر  
لُ الّرجا   Mubteda. Cemi teksir. Damme ile merfû.       ُنَُونَائِم     Haber. Cemi muzekker salim. Vav ile 

 merfû. 

Askerler vatanı savunuyorlar.   ن و َداِفعُ ُدُ الج  نُِنَُعْنُالَوطَُوم   
ن و دُ الج    Mubteda. Cemi teksir. Damme ile merfû.      َُداِفع نوم     Haber. Cem-i muzekker salim. 

 Vav ile merfû.  

 

* Mubteda, insan dışındaki varlıkların çoğuluysa, haber mufred muennes olur.  Çünkü 
Arapçada akılsız çoğullar, cümle yapısında mufred müennes olarak kabul edilirler. 

ُ ُانَُِذِكيَُُّانُِ.ُُُالب ْلب لََُذِكيُ الب ْلب ل  .َذِكيَّةُ .ُُُالَبَلابِل   
ُ َذِكيُ الب ْلب ل     Mufred. Muzekker. 

 .Tesniye. Muzekker  الب ْلب َلاِنَُذِكيَّاِن.
ُ .َذِكيَّةُ الَبَلابِل     Cemi. Mukesser 

Ağaçlar yüksektir. ُُ ُُةُ َعالِيَُالأَْشَجار.       Kapılar açıktır. ََُُمْفت وح .ُُُةُ الأَْبواب     
Kalemler kısadır. .ُُُةُ الأَْقلاَم َُقِسيرَُ        Otomobiller yenidir.  ُ َياَرات  ةُ َجِديدَُالسَّ  

Kütüphaneler kız öğrencilerle doludur. َُْمَتلِئَُكُْالم ُم  بِالطّالِباتُُِةُ َتَبات   
 

* Mubteda, akılsız çoğul olduğu zaman, mubteda ile haber arasında sayı uyumu aranmaz.  

 

* Haber, akılsız cem-i teksir olduğu zaman, mubteda mufred muennes olur.  
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Bunlar bugünün gazeteleridir.  ُالَْيْومَُُِجَرائِدُ َهِذِه  
َُجَرائِدُ   .İsm-i işaret olup Mufred müennes yapısındadır. Mahallen merfû َهِذهُِ     Cem-i teksir. 
 

* Mubtedanın haberi, câr – mecrûr veya zarf olarak gelirse, aralarında cinsiyet ve sayı 
yönünden uyum aranmaz. Câr-mecrûr veya zarf şeklinde gelen haber, mahallen merfû olur. 

 Erkek öğrenci sınıftadır.    َُُّالط فُِّفيُالصَُّالِب   
Erkek öğrenciler sınıftadır.   َُُّالط لا فُِّفيُالصَُّب   

Bayan öğrenci sınıftadır.      َُُّالط فُِّفيُالصَُّالَِبة   
Bayan öğrenciler sınıftadır.     َُُّالط فُِّفيُالصَُّالَِبات   

Kuşlar ağacın üstündedir.    ُ َجَرةُِالط ي ور َفْوَقُالشَّ  
Meryem fakültenin önündedir.       ُ َماَمُالك لِّيَّةُِأََُمْرَيم   

 

* Mubteda ve haber, Maksûr ve Menkûs isim olursa, son harfleri harekeyi gizler, bu durumda 
mubteda ve haber, mukadder (var sayılan) bir damme ile merfû olur.  Maksûr isim, son harfi 

elif ( ا ) olup, ondan önceki harfin harekesi fetha olan;  Menkûs isim, son harfi ya (ى ) olup 

ondan önceki harfin harekesi kesra olan isimdir. 

 

* Maksûr isim, nekre olarak gelirse, sonundaki Elif-i Maksûre düşmez, ancak sonu fethalı 
tenvin okunur, esas hareke bu tenvinde takdir edilir.  

Elinde bir sopa var   ا ُفيَُيِدِهَُعص   
  .Mubtedadır. Merfûdur. Merfûluk alameti olan damme tenvinde takdir edilmiştir عصا ُ
 

* Menkûs isim, nekre olursa, sonundaki ye (ى) düşer, onun yerini kesreli tenvin alır, bu 

kelime mubteda veya haber olarak gelirse, damme tenvinde takdir edilir. 

Ali kasabada çobandır.  ُ ُعلِي  فيُالَقْرَيةُِراع    

 .Haberdir. Merfûdur. Merfûluk alameti olan damme tenvinde gizlenmiştir   راعُ 
 

* Akıllı varlıkların nitelikleri de akıllı sayılır: ُُ ُْسلِم   .Bu sözcük akıllıdır  م 

 



9-7 
 

* Mufred muennes bir isim, çoğul yapıldığında, muenneslik alameti olan   ةُ-ُـة  düşürülür. 

ْسلَِماتُ  ْسلَِمةُ ُ<ُم   م 
 

* Mubteda ve haberde cinsiyet ve sayı uyumu zorunlu olmakla birlikte, bazı sözcükler tek 
cinsiyetli olduklarından, bunlarda cinsiyet uyumu aranmaz. 

Ekmek bir nimettir.   ُ. ُُنِْعَمة ْبزُ  .  .Yağmur bir rahmettir          الخ   الَمَطرُ َُرْحَمةُ 

ْبزُ      Muennes َرْحَمةُ    Muzekker  الَمَطرُ           Muennes  نِْغَمةُ       Muzekker الخ 


