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MISIR AĞZINDA FİİLİN ŞİMDİKİ GELECEK,
ŞİMDİKİ VE GELECEK ZAMAN KİPLERİNDE
ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER.
THE CHANGES IN THE PRESENT-FUTURE, PRESENT
AND FUTURE TENSE FORMS OF THE VERB IN EGYPTIAN
DIALECT
Musayeva Kemale REŞID KIZI
Özet
Bu yazı; Mısır ağzında fiilin şimdiki-gelecek, şimdiki ve gelecek
zamanlarından söz etmektedir. Şimdiki-gelecek zaman şekli hem şimdiki, hem de
gelecek zamanlarda vukubulur. İş, durum ve olayları anlatmaya yarıyan başlıca
şekillerdir. Bu zaman şeklinin preformativi (öntakısı), 1. şahıs hariç, geri kalan tüm
şahıslarda [i] ünlüsünü alır. Şimdiki zaman, konuşma anında (momentinde)
vukubulan haraketi ifade eder ve  ﺒـöntakısı yardımıyle yapılır. Söz konusu ünlü 1.
şahıs hariç, bütün şahıslarda aynı olarak kalır [i], gelecek zaman gelecekte veya
geçmişe oranla gelecek zamanda baş gösteren haraketi belirtir ve [ ﺤــha; he]
öntakısı yardımıyle yapılır.
Anahtar kelimeler: Arap, Mısır, ağız, fiil, zaman.
Abstract
The article is dedicated to the present-future, present and future tense forms of
the verb in Egyptian dialect. The present-future tense form is assumed as a basis
form of the present and future tenses. The present-future tense expresses both the
present and future time. The vowel of the prefix of the present-future tense form of
the verb is [i], except the first person. The present tense expresses action that
happens at the speech moment and is put in order by the prefix ﺒــ. The vowel of
this prefix is [i] except of the first person. The future tense expresses the action that
will happen in the future or in future compare to the past and is put in order with
the prefix [ ﺤـha; hə].
Key wards: arab, Egypt, dialect, verb, tense.
39

KÜLTÜR EVRENİ - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ - UNIVERSE OF CULTURE

Çağdaş arapçada fiilin üç basit (geçmiş ()ﻓﻌل, şimdiki-gelecek ()ﻴﻔﻌل, gelecek
( ))ﺴﻭﻑ( ﺴﻴﻔﻌلve dört birleşik zaman kipi vardır (bitmemiş veya süreklilik bildiren
geçmiş zaman ()ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌل, uzak geçmiş zaman ()ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻓﻌل, gelecek perfekt zaman
())ﺴـ( ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻓﻌل, gelecekli geçmiş zaman (( ))ﻜﺎﻥ ﺴﻴﻔﻌلŞarbatov 1961: 52-55;
Memmedeliyev 1992: 77; Kovalev, Şarbatov 1960: 131). Mısır ağzında ise dört
basit (geçmiş ()ﻓﻌل, şimdiki gelecek ()ﻴﻔﻌل, şimdiki ()ﺒﻴﻔﻌل, gelecek ( )ﺤﻴﻔﻌلve iki
birleşik zaman kipi (bitmemiş veya süreklilik bildiren geçmiş zaman ( ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌل
())ﺒﻴﻔﻌل, gelecekli geçmiş zaman ( ))ﻜﺎﻥ ﺤﻴﻔﻌلvardır. Fakat bazen uzak geçmiş zaman
( )ﻜﺎﻥ ﻓﻌلkipine de raslanmaktadır.
Şimdi ise Mısır ağızında olan zaman kiplerinden şimdiki ve gelecek zamanları
kapsayan üç basit zaman kipinde ortaya çıkan değişiklikleri gözden geçirelim:
Şimdiki gelecek zaman. Arap yazı dilinde fiilin şimdiki gelecek zaman kipi,
müzare adından da göründüğü gibi, hem şimdiki, hem de gelecek zamanı bildirir.
Bu bakımdan o fiilin farsçadaki aynı zaman kipiyle çok bağdaşıyor.
Müzare anlam bakımından arapçanın zaman sisteminin en yüklü kipi sayılır.
Arap edebi dilinde müzarenin şimdiki ve gelecek zamanlarını gösterebilme
fonksiyonlarını kiyasladıkta şimdiki zamana ait olan iş o kipin esas anlamı görevini
taşır. Çünkü burada şimdiki zamana ait olan iş metin anlamına asgari derecede
bağlı olduğu için, gelecek zamana ait olan iş diğer ek anlamlar olarak metin ve bazı
leksikolojik birimlerle daha çok ilgilidir. Müzarenin şimdiki zaman anlamının
gerçekleşmesi için ise metinde fazla gereksinim duyulmuyor. Bundan başka
arapçanın zaman sisteminde gelecek zamanı tam, metin dışında ifade etmek için
özel kip mevcut ki bu da müzarenin gelecek zaman kavramını bağımsız şekilde
belirtememesi, dilde ise buna fazla ihtiyaç duyulması gereksiniminden doğan özel
çekim örneği üyesidir. Doğru, arap edebi dilinde dolaysıyla konuşma zamanına
uygun gelen şimdiki zamanı belirtmek için bazen isim cümlesinin yüklemi
görevinde olan ortacın belirli kipi de kullanılır ( ﻫل ﺃﻨﺕ ﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ؟Sen şimdi
mektup mu yazıyorsun? (Sen şimdi mektup yazanmısın?)). Fakat burda durum
biraz farklı. Ilk önce şunu belirtelim ki isim cümlesinin yüklemi olan ortaç zaman
sistemi içinde özel bir kip olarak devamlı kullanılmadığı için sistemin bağımsız
çekim örneği üyesi olamıyor. Diğer taraftan dolaysıyla konuşma zamanına uygun
gelen şimdiki zamanın özel bir anlamı olduğu için metinsiz veya metin içinde
müzarenin kendisiyle belirtilir. Müzare kipiyle belirtilen işin geleceğe ait olmasıysa
sadece metin içinde belirtilir.
Mısır ağızında şimdiki gelecek zamanda fiil kipinin seslisi [e] değil [i] olur.
Sadece 1. tekil şahısında kipin seslisi olduğu gibi kalır: ﺏ
ُ ﻴ ﹾﻜﺘﹸ о (erkek cinsi)
yazıyor - ﺏﻴ ﹾﻜﺘ , ﺏ
ُ  َﺃ ﹾﻜﺘﹸben yazıyorum - ﺏَﺃ ﹾﻜﺘ. Bilginler kipin seslisindeki bu
değişiklikler konusunda farklı düşüncelere sahipler. İbn Hişam Benet Suad
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kasidesini yorumlarken şöyle der: bir bedevinin ağıtında şöyle dediğini duydum:
ﻌﻠﻡﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻨ ﺍﻨﻙ ﺘSen bizim bilmediğimizi biliyorsun (Dayf 1994: 27). İbrahim Enis
bunun eski ibranicenin etkisiyle meydana geldiğini söylemiştir. (Enis 1952: 42). G.
Ş. Şarbatov ise arap ağızlarında kipin [i] sesli almasının diğer Sami dillerinin
etkisiyle değil, diyalekt sistemin gelişimiyle ortaya çıktığını belirtmiştir. Fakat
şunu da itiraf edelim ki diyalekt sistemin gelişimiyle eski Sami dillerinin gelişim
yolları arasında bir çok diğer meselelerde olduğu gibi (eklerin düşmesi, tesniyenin
olmaması ve s. ) bu meselede de genel taraflar mevcuttur (Şarbatov 1968: 123).
Dr. Şaugi Dayf sadece şu durumlarda bu değişimin ortaya çıktığını söylemiştir:
1) Ikinci kök sessizinin (ünsüz) seslisi [i] olan salim fiilerde: ﻡ ﻠ ﻋ
 - ﻌﻠﹶﻡ ﻴ .
2) Ikinci kök sessizinin seslisi [i] olan boş fiilerde:  ﺨﹶﺎ َل- ﻴﺨﹶﺎل (aslı  َلﺨﻴ
) ﹶ.
3) Ikinci kök sessizinin seslisi [i] olan nagis fiilerde: ﻲﺨﺸ
 ﹶ- ﻴﺨﹾﺸﻰ .

4) Ikinci kök sessizinin seslisi [i] olan müdaaf fiilerde: ﺽ
 ﻏ
 ﹶ-ﺽ
 ﻴ ﹶﻐ .
5) Birleştirici hemze ile başlayan cinsler: ﺴ ﹶﺘ ﹾﻐ ﹶﻔﺭ
  ﺍ- ﺭﺴ ﹶﺘ ﹾﻐﻔ
 ﻴ .

6)  ﺕharfi ile başlayan cinsler: ﱠﻠﻡ ﹶﺘﻌ- ﻌﱠﻠﻡ ﺘﻴ.
Fakat bilgin Ikinci kök sessizi [i] olan misal fiilerde kipin değişilerek [i]
seslisine dönüştüğünü de belirtmiştir, örneğin ﺠﹺ َل ﻭ- لﻭﺠ ﻴ ; ﻊ ﺠ
ﻭ ﹺ - ﻊﻭﺠ ﻴ . لﻭﺠ ﻴ yerine
لﻴﺠ ﻴ denir (Dayf 1994: 27). Lakin bu şıkların hepsinin doğruluğunu kabul etmek
yanlış olurdu.
Yazı dilinde 2. tekil şahıs kadın cinsinde, 2. ve 3. tekil şahıs tesniyede ve ikinci
ve üçüncü çoğul şahıs erkek cinsinde olan fiilerde  ﻟﻡve  ﻟﻥolumsuzluk edatlarından
sonra  ﻥdüşer. Ağızlarda o, tüm durumlarda düşer ve tesniye sonları ve 2. ve 3.
tekil şahıs kadın cinsinin eki yerine erkek cinsinin çoğul şahıs eki kullanılır: ﻤﺩﺭﺴﺎﺕ
ﺭﺤُﻭﺍ ﺸ
ﻴ ﹾ -  ﻤﺩﺭﺴﺎﻥ – ﻤﺩﺭﺴﺘﺎﻥİki öğretmen (veya bayan öğretmen ve yahut da
öğretmenler) yorumlar. Genelde ağızlarda tesniye şekli kullanılmaz.
Arap edebi dilinde şimdiki gelecek zaman kipinin olumsuzu fiilin başına ﻻ
(bazen  )ﻤﺎedatı getirilmekle yapılıyorsa, Mısır ağızında fiilin başına  ﻤﺎedatı,
sonuna ise  ﺵharfi getirilmekle yapılır: ﺤﺏ
  ﻻ ُﺃben sevmiyorum, sevmiyorum –
ﺵ
ﺤ ّﹺﺒ ﹾ
 ﺎ[ ﻤmehebbiş]; ﻑ
ﻋ ﹺﺭ ﹸ
  ﻻ َﺃbilmiyorum - ﺵ
ﺭ ﹾﻓ ﹾ ﻋ
 [ ﻤﺎ ﺍme‘arafş].

Büyük olasılıkla Mısır ağızında fiilin sonuna getirilen bu  ﺵharfi «»ﺸﻲﺀ
kelimesinden alınmıştır. Şöyle ki, önceleri fiilin « »ﺸﻲﺀkelimesiyle birlikte
kullanıldığı, zaman geçtikçe ise, kısaltılarak olumsuzluğu kuvvetlendirmek için
kullanılıdığı gösterilmektedir. Aynı zamanda diyalektteki ﺵ
ﻤ ﹾ (veya ﺵ
 ) ُﻤ ﹾedatının
da, fiilin başına getirilen  ﻤﺎedatının ve « »ﺸﻲﺀkelimesinin kısaltılması olan ـﺵ
ekinin eklenmesinden oluştuğu belirtilmektedir. (Dayf 1994: 37-38). Şöyle ki
şimdiki gelecek zaman kipinde fiilin olumsuzu bazen fiilin başına ﺵ
ﻤ ﹾ (veya ﺵ
) ُﻤ ﹾ
edatı ilave edilmekle yapılır. Fakat bu zaman fiile  ـﺵeki ilave edilmez: ﻱﻭﺩ ﻻ ﹸﺘ
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sen (erkek cinsi) götürmüyorsun, götürmezsin -ﻱﻭﺩ ﺘ ﺵ
ﻤ ﹾ [miş tıvaddi]; ﻥ
 ﻴﺠﹺﻴﺌُﻭ ﻻ
onlar (erkek cinsi) gelmiyorlar, gelmezler - ﻴﺠُﻭ ﺵ
ﻤ ﹾ [miş yigu:].

Arap edebi dilinde fiilin şimdiki gelecek zaman kipi ُﻌل  ُﻴ ﹾﻔmodeliyle ifade edilir.
Mısır ağızında bu modele raslanmaz, onun yerine 7. ( )ﻴﻨﻔﻌلve 8. cinsler (bablar)
( ﻴﺘﻔﻌلşeklinde) kullanılır.
Belirtilen biçim hem arap edebi dilinde hem de Mısır ağızında dolayısıyla
konuşma zamanına uygun gelen, konuşma anıyla sınırlı bulunan iş, hal ve hareketi
analatabilir: ﺓ؟ﺎﺭﺴﺠ
 ﻟﺨ ﹾﺫ ﺍ
[ ﺘﹶﺎ ﹸta’xud is-siga:ra] Sigara içiyor musun?

Fakat Mısır ağızında bu zaman kipi yukarıda yazılı bulunan anlamda çok
nadiren kullanılır. Yalnızca gerçek şimdiki zaman kipini anlatmak için Mısır
ağızında şimdiki zaman kipinden (aşağıda bu zamandan bahsedeceğiz) ve yahut
şimdiki zaman ortacı kullanılır.
Şimdiki gelecek zaman kipi aynı zamanda konuşma anında başlamasını
bildirdiği gibi, devamlı olan hareketi ve belirli şimdiki zamanı da ifade edebilir:
..ﺎﻴ ﹾﺘﻬﻨﺴ ..ﺕ
ﻭ ﹾﻗ ﹾ ﺩ ﹾﻟ ﺵ
ﺎ ﹾﺭ ﹾﻓﻬ ﻋ
 ﺎ ﺍﺃﻨﺎ ﻤ
[ene: ma‘rafhe:ş dilva’t nisi:teh] Ben şimdi onu tanımıyorum...unutmuşum.
Bundan başka belirtilen şu kip hem edebi dilde hem de Mısır ağızında geçmiş
ve geleceğe ait anlamlarda olabilir:
ﺭﻑﹾ؟ ﻌ ﺘ ﺎﺘ ﹾﻨ ﹺﺯ ْل ﹶﻟﻤ ﻙ
 ﻲ ِﺇ ﱠﻨﺩ ﹶﺘﻨ ﻋﺵ ﻭ
ﻤ ﹾ ﺕ
’[ ﺇِ ﹾﻨ ﹶinte miş va‘atte:ni: ’innek tinzil lemme ti‘raf]
Sen (erkek cinsi) bana bildiğinde gideceğine dair söz vermedin mi?
Ata sözleri, deyimler ve özlü sözlerle kullanıldığı zaman tüm zamanları
kapsar; örnek:
Misafir ekmeğini kendisiyle getirir. [iddi:f yigi:b rız’u: ma‘a:h] ﺯﻗﹸﻪ ﺏ ﹺﺭ
 ﻴﺠﹺﻴ ﻑ
ﻴ ﹾِﺇﻟﻀ
.ﻪﻤﻌ
Hem arap edebi dilinde, hem de Mısır ağızında şimdiki gelecek zaman kipi
konuşma anı ile ilgili, yaklaşık ona yakın olan gelecek zaman görevinde kullanılır.
Bu kiple anlatılan işin gelecek zamana ait olması çoğunlukta metin içinde belli
oluyor. Burada aynı zamanda gelecek zamana ait olan zarflar da önemli role
ﺩ ﹶ ﻤ ﻲ ﺍ ﹾﻟﻙ ﻓ
 ﺴ ﹶﺘﻨﱠﺎ
 َﺃ
sahipler. Örnek: Seni girişte bekleyeceğim [’estenne:k fil medxel] ..ﺨ ْل
Şimdiki zaman. Mısır ağızında bir çok diğer arap ağızları için de özellik
taşıyan, fakat çağdaş arapçaya yabancı olan şimdiki zaman kipi kullanılmaktadır.
Mısır ağızında hareketin konuşma anında olduğunu bildirmek için fiilin başına ﺒـ
biçimlendiricisi getirilir. 1. tekil şahıstan başka diğer şahıslarda bu kipin seslisi [i]
olur: ﺏﺎ ﹾﻜﺘ( ﺒhemze birleştirici hemzeye dönüşür); ﺏ
 ﺘ ﺘ ﹾﻜ ﺏ ; ﹺﺒ
 ﺘ ﻴ ﹾﻜ ﺘﺒُﻭﺍ ; ﹺﺒ ﺘ ﹾﻜ ﺘﺒُﻭﺍ ; ﹺﺒ ﻴ ﹾﻜ  ﹺﺒve s.
Farklı bilim adamları kipin kendine özgü özelliğine dikkat etmişler ve bu ﺒـ
biçimlendiricisinin kaynağını tetkik etmeğe çalışmışlar. Hiç kuşkusuz ki Mısır
42

KÜLTÜR EVRENİ - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ - UNIVERSE OF CULTURE

ağızında fiilin başına getirilen bu  ﺏharfi  ﺒﹺـöntakısı değildir. Çünkü öntakı fiilerin
başına getirilmez. Hele siryani ve ibrani dillerinde kelimenin başına  ﺏharfi
getriliyordu ki onun da « »ﺒﻴﺕkelimesinin kısaltılması olduğu bildirilmektedir.
Örneğin, ﺯﻤﺎﺭ ﺒyani  ﺒﻴﺕ ﺯﻤﺎﺭmüzisyenin evi. Bazı bilginlerse bu  ﺏharfinin kıpti
dilinden kaldığını, o dilde de fiilerin başına getirildiğini öne sürmüşler. Graberg de
Gemso ve daha sonralar S. Willimore gibi avrupa bilim adamları arap ağızlarının
 ﺒـbiçimlendiricisinin farsçadan alındığı düşüncesindeler, şöyle ki farsçadaki bu
kip aoriste (bazı dillerde fiilin geçmiş zaman kiplerinden biri olup, hareketin
aniliğini, bitkinliğni anlatır) mevcuttur. Bunun yanısıra farsçada  ﺫﻭanlamında
kelimelerin başına  ﺏgetirilir:  ﺒﺎ ﺃﺴﺏyani,  ﺫﻭ ﻓﺭﺱatlı. ` ﺏnin farsçadan geçmesi de
bir ihtimal. Lakin G.Ş. Şarbatov doğru olarak bu fikrin dayanaksız olduğunu
söylemiştir (Şarbatov 1968: 124). Farsçada  ﺒـbiçimlendiricisi bağımısz kelimeden
oluşmuştur. Ilk defa o farsça döneminin başlarına ait (9. yüzyıl) abidelerde
görülmüştür. Arap ağızlarında  ﺒـbiçimlendiricisi ilk kez Margolius tarafından 11.
yüzyıl el yazısında bulunmuştur.
Arabistan yarımadasındaki tarihi ekenomik durumu, onun kapalı olmasını ve
diğer ülkelerle ilişkilerinin kuvvetli olmasını dikkate alsak farsçanın etkisinden
konuşmak doğru olmazdı. Bu kipin İran kökenli olmaması dolaysıyla onun Iran
ağızında olmamasıyla onaylanıyor. Aksi halde o yalnızca farsçayla temasta olan ve
onda bir çok unsurları benimseyen Irak ağızında mevcut olması gerekirdi.
G.Ş. Şarbatov`a göre arap ağızlarında ﺒـ,  ﻤـbiçimlendiricisinin mevcutluğu
ağızların gelişiminin sonucudur ve sesbilimsel sıralama ve yalnızca kalın sessizin
müdahelesinin gerekliliği nedeniyledir. (Şarbatov 1961: 42).
Şimdiki zaman kipi Fas ve Cezayir de (ﻜـ,  ﺘـkipiyle) kullanmaktadır.
Profesör G.B. Tseriteli buhar araplarının (Orta Asya) dilinde şimdiki zaman
fiilinin her üç şahısında  ﻤـbiçimlendiricisinin mecvutluğunu belirtmişti. (Tsereteli
1954: 17). Prof. İ.N. Vinnikov`un buhar dili sözlüğünde fiillerde bu kip farklı
durumlarda ve varyantlarda sistem halinde gösterilmiştir: [misillim]-[sellem]selamlamak, [muskut]-[seket]- susmak ve s. Bu olgu o kipin eskiliğine işaret
etmektedir.( Vinnikov 1962: 246).
Dr. Şaugu Dayf ise bu meseleye dair iki ihtimal öne sürmüştür: birinci ihtimale
göre bu kip ağızda kullanılan «ﺩّﻱ  » ﹺﺒistiyorum kelimesinin (aslı ﺩّﻱ ) ﹺﺒ ﹺﻭ
kısaltılmasıdır. Ikinci ihtimale göre bu  ﺏharfi hem edebi dilde altı halde ısrar,
onaylama anlamında kullanılan  ﺏharfi ile aynıdır. Bu altı hal şunlardır: 1) ﺒﺤﺴﺒﻙ
gibi kelimelerde; 2) özne ile ; ﻭﻜﻔﻰ ﺒﺎﷲ ﻨﺼﻴﺭﺍtümleçle: ﺫّﻉ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﺠ
  ;ﻭ ُﻫ ﹺﺯّﻱ ﺃﻟﻴﻙ ﺒ4)
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yüklemle:  ;ﻭﻤﺎ ﺍﷲ ﺒﻐﺎﻓل ﻋﻤﺎ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ5)  ﻨﻔﺱsözcüğü ile:  ;ﺠﺎﺀ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ6)  ﻋﻴﻥsözcüğü
ile: ( ﺃﻗﺒل ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻌﻴﻨﻪDayf 1994: 29).
Mısır ağızında hem şimdiki gelecek zaman kipi, hem de şimdiki zaman kipi
kullanılmaktadır. Fakat ifade ettikleri zaman anlamları bakımından, kullanma
durumlarına göre bu kipler birbirinden oldukça farklı özelliklere sahipler. Bundan
başka  ﺒـbiçimlendiricisinin kendine özgün özelliği şu ki şimdiki gelecek zaman
kipinden farklı olarak o dilek, şart anlamlarını ifade etmek için kullanılmaz,
gelecek zaman anlamı taşımaz ve b. Bu kipin zaman anlamı görevini dikkate alarak
ona şimdiki zaman adını veriyoruz. Genellikle Mısır ağızında  ﺒـbiçimlendiricisi
biçimlendiricisiz şeklini sıkıştırarak ortadan kaldırmıştır ve gerçek şimdiki zaman
anlamında  ﺒـbiçimlendiricisi, şimdiki gelecek zaman kipi daha çok
kullanılmaktadır.
Bu kipin olumsuzu da ya fiilin başına ﺎ ﻤedatı, sonuna ise  ﺵharfi getirilmekle,
ya da fiilin başına ﺵ
ﻤ ﹾ (veya ﺵ
 ) ُﻤ ﹾedatı getirilmekle yapılır:  ﹶﺘ ﹶﻜﱠﻠ ُﻡ ﻻ ﻴkonuşmuyor
(erkek cinsi)- ﺵ
ﻤ ﹾ ﻠّ[ ﻤﺎ ﺒﹺﻴ ﹾﺘ ﹶﻜme: bitkellimş];  ﻻ َﺃﻗﹸﻭ ُلsöylemiyorum - ﺎﻗﹸﻭ ْلﺵ ﺒ
ﻤ ﹾ [miş
be’u:l] (Mısır ağızında «ﻴﻪﻙ ﺍ
 ﺎﻗﹸﻭ ْل ﹶﻟ[ »ﺒbe’ullek e:] bak ne diyorum hitap şekli çok
yaygındır.).
Yukarıda belirttiğimiz gibi Mısır ağızında iş veya hareketin konuşma anına
uygun olduğunu bildirmek için ismi fail - şimdiki zaman ortacı da geniş
kullanılmaktadır: ﻴ ﹲﺔ ﺎ ِﺌﻲ ﺠ
 ﻫ o (kadın cinsi) geliyor - ﻴﺔ ﺎﻲ ﺠ
 ﻫ [hiyye ge:yye], ﻱ
 ُﺃﺭﹺﻴ ُﺩ ﺍﻟﺸﱠﺎ
ben çay istiyorum - ﻱ
 ﺯ( ﺸﹶﺎ ﺎ ﹺﻭﺯ )ﺍﻭ ﻋ ﻴ ﺎ’[ ﺃﻨﺎ ﻋene ‘ayiz (veya [‘a:viz]) şe:y] ben çay
istiyorum. Bu kipin olumsuzu ise ismi failin başına ( ﻤﺵveya

ﺵ
 ) ُﻤ ﹾedatının

ﺎ ﹺﺭ ﹾﺵ ﻋ
ﻤ ﹾ [ ُﻫﻭhuvva miş
getirilmesiyle yapılır: ﺎﺭﹺﻓ ﹰﺎ ﻋﻴﺱ  ﹶﻟo (erkek cinsi) bilmiyor - ﻑ
‘a:rif], ﻴﻥﻫﻤ ﺴﻨﹶﺎ ﻓﹶﺎ
  ﹶﻟbiz anlamıyoruz - ﻥ
 ﻴﻬﻤ ﺵ ﹶﻓ
ﻤ ﹾ ﺤﻨﹶﺎ
 ’[ ﺇihne miş fehmi:n].
Gösterilen kip gerçek şimdiki zamanı anlatıyor. Şimdiki zamanda meydana
gelen olayları tanımlasak şu kesin anlamlar ortaya çıkabilir: a) konuşma anıyla
sınırlı bulunan şimdiki zaman, gerçek şimdiki zaman:
("ﺎﺕﹾ؟" )"ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺡﺭﺒ ﺸ
ﺍﻻ ﹸﺓ ﻭﻬﻭ ﺏ ﹶﻗ
 ﺭ ﺸ
ﺘ ﹾ ﻙ
 ﻡ" ﹺﺒ ﹾﺘﻘﹸﻭ ْل ﹶﻟ ﻨ ﺎﻴﺔ ﻫﺴﻨ
 "
[Siniyya he:nim bit’u:l lek tışrab ’ahva vala: şurbe:t] Siniyye hanım kahve veya
serin içkiden hangisini içeceğinizi soruyor (erkek cinsi)?
b) Bu kip geniş şekilde şimdiki zamanı, devamlı ve tam şimdiki zamanı ifade
eder ve tam olarak konuşma anıyla birleştirir:
؟ﻴﻥﺩ ﻤ ﻋ ﹾﻨ
 ﻙ
 ﺭ ﻌ ﻕ ﺸ
ﺤ ﹶﻠ ﹾ
 ﺘ ﺕ ﹺﺒ
ﺇِ ﹾﻨ ﹶ
[İnte bitihla’ şa‘rak inde mi:n] Senin (erkek cinsi) saçını kim kesiyor?
Bu iki anlam şimdiki zamanı anlatan temel kiplerdir. Bundan başka o
karşılaştırmalı geşmiş zamanı ifade etmek için de kullanılır:
.ﻙ
 ﻴﻘﹸﻭ ْل ﹶﻟ ُﻪ ﺘﹸﻭ ﻓﺭﹶﺍ ﹾﻨ ﻓﻬﹺﻡ ِﺇ ﱠﻨ ُﻪ ﹺﺒ ﺴ ﹶﻜﺭﹺﻱ
 ﻌ ﺍ ﹾﻟ ﻥ
 ﻜ ﹶﻟ
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[La:kin il‘askari fihim innu: biy’u:l-lu: tu: frank] Fakat asker onun ona (erkek
cinsi) dediğini anladı.
Gelecek Zaman. Arap edebi dilinde fiilin gelecek zaman kipinin iki şekli ﺴﻴﻔﻌل,  ﺴﻭﻑ ﻴﻔﻌلvardır. Arap gramercileri bu kipin  ﺴﻭﻑ ﻴﻔﻌلtipiyle anlatılan iş, hal,
hareketin,  ﺴﻴﻔﻌلtipiyle anlatılan iş, hal, harekete oranla daha uzak geleceğe ait
olmasını göstermişler. (El-Şartuni 1920: 4\377; Hasan 1966: 1\35). Fakat şunu da
belirtelim ki bu tür ayrıt etme çağdaş arapça için o kadar da özellik taşıyıcı
değildir. Çağdaş arapçada gelecek zaman kipinin her iki nevi aynı bir durumda
kullanılabilir ve aynı bir kipin farklı türleri görevinde bulunabilirler.
(Memmedeliyev 1992: 150).
Biz yukarıda arapçada gelecek zamanın bazen fiilin şimdiki gelecek zaman
kipiyle ifade olunabileceğini belirttik. Bu kiple anlatına işin gelecekte yapılıp
yapılmaması metin içinde belli olacaktır. Bundan farklı olarak gelecek zaman kipi
konuşma anıyla ilgili bulunmayan belirli bir işin, hareketin yapılmasının kesin
olduğunu, gelecekte onun yapılmasında herhangi bir kuşku olmadığını bildirir. Bu
bakımdan bu kip görev açısından Azericedeki fiilin kesin gelecek zaman kipine
uygun geliyor. Fakat Mısır ağızında gelecek zamanın şimdiki gelecek zaman
kipiyle ifade edilmesi pek yaygın değildir. Bu gelecek zaman kipi ağızlarda
kullanılmaktadır.
Edebi dilde geleceğe işaret etmek için şimdiki gelecek zaman fiiline ﺴـ
veya

 ﺴﻭﻑbiçimlendiricileri getirilirse ağızlarda [ ﺤـha-;he-] biçimlendiricisi

eklenir: ﺏ
ُ ﺸﺭ
 ﹶﻨ ﹾ ﺴbiz içeceğiz– ﺏ
 ﺭ ﺸ
ﻨ ﹾ ﺤ
 [hanışrab]. Biçimlendiricilerdeki fark (ﺴـ-)ﺤـ
ve fiil üzerindeki aynılık (ُﺭﺏ ﺸ
 ﹶﻨ ﹾ- ﺏ
 ﺭ ﺸ
ﻨ ﹾ ) edebi dil ve ağızlardakı gelecek zaman
kipinin şimdiki gelecek zaman kipinden oluştuğunu göstermektedir. Şimdiki zaman
kipinde olduğu gibi bu zaman kipinde de 1. şahısta hemze birleştirici hemzeye
dönüşür: ﻲﻤﺸ ﺴ َﺄ
 gideceğim – ﻲﻤﺸ ﺎ[ ﺤhemşi:].
Suriye, Filistin ve Irak ağızlarında, uygun olarak Orta Asya arap ağızında
da ( ﺤﺘﻰ( ﺘﹶـkelimesinden) şekillendiricisi aracıyla yapılan) gelecek zaman kipi
oluşmuştur (Tsereteli 1954: 19).
Kök bakımından Mısır ağızında kullanılan  ﺤـşekillendiricisinin ﺭﺍﺡ
«gitmek, başlamak, neyise yapmaya hazır olmak» fiilinden alındığı
düşünülmektedir. Şöyle ki örneğin, diaylektte « »ﺭﺍﺡ ﺁﻜلifadesinde  ﺭﺍﺡsözcüğü
çıkarılmış ve iki sözcük birleşmiştir: «»ﺤﺎﻜل. Willmore ve Dr. Şaugi Dayf ise bu
bicimlendiricinin  ﺭﺍﻴﺢşimdiki zaman ortacının kısaltılarak  ﺭﺍﺡhaline gelmesinden
ve onun da çıkarılmasından oluştuğunu belirtmişler (Willmore 1905: 79; Dayf
1994: 30). Mısır ağızında çok az hallerde  ﺭﺍﺡ ﻴﻔﻌلşekline de raslanmaktadır. Fakat,
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örneğin, Irak ağızında yalnızca bu kip gelecek zaman fiilinin temel ve tek şekli
olmuştur.
Gelecek zaman kipinde hareketin olumsuzluğunu ifade etmek için ﺵ
ﻤ ﹾ
(veya ﺵ
 ) ُﻤ ﹾedatı kullanılır: ﻑ ﻻ َﺃﺠﹺﻲ ُﺀ ﺒﹺﹻ
ﻭ ﹶ  ﺴgetirmeyeceğim- ﺏ
 ﺎﺠﹺﻴﺵ ﺤ
ﻤ ﹾ [miş hagi:b].
 ﺤـbiçimlendiricili bu kip gelecek zamanda meydana gelecek hareketi
bidirir, hem de gelecek hareket zaman açısından konuşma anından sonra ortaya
çıkabilir veya onun sonucu olarak meydana gelebilir. O aynı zamanda bağımsız
olabilir veya şimdiki zamandaki herhangi bir ana bağlı olmayabilir:
.ﺔﻴﺠﻥ ﹶﻟ ُﻪ ﹶﻨﺘ
 ﻴﻜﹸﻭ ﺤ
 ﻱﺴ َﺄﻟﹶﺔ ﺩ
 ﻤ ﻲ ﺍ ﹾﻟﻤﻨﹶﺎ ﻓ ﻥ ﹶﻜﻠﹶﺎ
ﺵﺇ
ﻅﻨﱡ ﹾ
ﺎ ﺍ ﹸﻤ
[me:zunnuş inn kele:mne fil-mes’ele di hayku:n lu nati:ga] Bizim bu konuya
dair söhbetimizin bir sonucu olacağını zannetmiyorum.
Gelecek zaman kipi aynı zamanda karşılaştırmalı geleceği yani, geleceğe
oranla geçmiş zamanı, gelecekli geçmiş zamanı ifade eder:
[‘irif ’izzeyy innil bint hatigi:

ﺓ؟ﺘﺠﹺﻲ ُﺒ ﹾﻜﺭ ﺤ
 ﺕ
ﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹺﺒ ﹾﻨ ﹾ
 ﻱ ِﺇ
ْ ﺯ ﻑ ِﺇ
ﻋ ﹺﺭ ﹾ

bukra]
O (erkek cinsi) kızın geleceğini nerden bildi?
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