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���	�� ���	�� �� � � 

  

ÖNSÖZ 

  

  

Bu tezin konusu "�' ���� (��� 
����)�� 
*+��� $% ,	-���"  “Arap dilinde cümleler ve kuruluş 

yolları”dır. Konular kolay ve özet bir şekilde sunulmuştur.  �.��	 ,�� /�0��	�� 1203�-" �! ����-	� 

         Çalışma ana hatlarıyla şu unsurlardan oluşmaktadır: 

Arapça’da isim ve fiil cümlesine giriş. 1. Bölüm, 2. Bölüm, Sonuç ve Bibliyografya. 

Giriş mahiyetindeki kısımda, isim ve fiil cümleleri belirgin yönleriyle ele alınmıştır.  

Birici Bölümde, cümleler ve terkipler; yapı, tam ve nakıslık, ifade ve i’rab 

bakımlarından incelenmiştir. 

İkinci Bölümde ise, yan cümleler üzerinde durulmuştur. 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, Arap nahvinin dikkat edilmesi 

gereken konularında net ve açık bilgiler verilmeye ve bunlar kaynaklarla delillendirilmeye 

çalışmıştır. 

Çalışmalarım esnasında yardımlarını gördüğüm sayın danışmanım Prof. Dr. Ahmet 

Bulut’a ve diğer değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

  

  

Nizameddin İBRAHİMOLU  
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KISATMALAR 

 
 
A.g.e.                                     Adı gecen eser  

Bk.,bkz.                                             bakınız 

h.                                                            hicrî 

c.                                                             Cilt 

s.                                                          Sayfa 

THA.                                                  tahkik 

trsz.                                                   tarihsiz 

yrsz.                                                    yersiz 
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ARAPÇADA İSİM VE FİİL CÜMLESİNE GİRİŞ 


����)�� 
*+��� $% 
���)4��� 
��	�5� ,	��� 6�� ,7�	 

  

 Cümle:   )-���
�	(  

Cümle tanımı: Cümle, iki veya daha çok kelimeden oluşmuş tam anlam ifade 

edenterkiptir  
:��2. ;  2��<=    ::��. : ��= ? ����	  :
�	� ��7.  <= ; :��2. 2�� :��= : :��. ? ,)%  :,"�%. 

 Zeyd kalktı.  

Kelam:    )�@<���(  

Kelam tanımı: Müstakil bir cümleye denir, kendine mahsûs asıl “isnad” olan cümleleri 

kapsar. Böylece, sıfat, hal, sıla ve şart gibi cümleler müstâkil olmadığı için kelam değildir, 

Bununla birlikte ism-i fâil, ism-i mefûl, ism-i tafdîl, mastar ve sıfat-ı muşebbeheler, ne kelam 

ne de cümledir, çünkü isnadı yoktur. Bundan anlaşılıyor ki, cümle daha geniş anlam ifade 

eder. Her kelam cümledir, fakat her cümle kelam değildir. Kelime de )
	���� (  aynı anlam ifade 

edilir.  

Not: )
��@	(  

      Gök bizim üzerimizdedir.                                A�	���� :� =�% ? ����	 :��7    -A�	B���   � <=�<%  .

Nahivciler cümleyi cümle adı altında yada kelam adı altında tarif etmişler ve bir kısmıda 

ikisini de eş aynı anlamda olduğunu ifade etmişlerdir. 

ez-Zemahşerî (v.538.h), cümle ile kelamı eşit kılmıştır. O kelamın tanımını şöyle  

yapmıştır. Kelam iki kelimeden oluşur, ve biri diğerine isnat edilmiştir, buda   ancak ya iki 

isim   :��2. 2C�7�  veya fiil ve isimden  2D3�-0  :��2. 2  ـ��!+�	�� 2.�<%  oluşur. 

İbn Cinnî: (v.392.h), Kelamın tam tarifini yaparak cümle ile olan ilişkisini ortaya 

koymuştur. Ona göre kelam müstâkil ve tam anlam veren her cümleye denir.  2C�E7� :��2.        

el-Muberred (v.285 h),İlk defa cümle kelimesini kullanmıştır. Ona göre cümle en az 

iki öğeden oluşur (Fiil-Fâil ) veya ( Mubtedâ - Haber ) ş eklinde oluşur ve tam anlam ifade 

eder.                                                                                                        <=:��2. 2� �  ;     :��2. -�FG �<!��  

Kelim: )�H�<���(  
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Kelimin tanımı: Kelim, üç veya daha çok kelimeden oluşmuş ister tam anlam ifade 

eden veya etmeyen terkip lafızlara denir.   

H)��-����� 5� $=�� .  /   H� �� ��� 5� 6!��. 

Bilim insanı gelştirir    /  Keşke insan gelişse. 

Arapça da cümle unsurları:  )
���)�� ,	-��� $% /�0��	�� (  

Önemine göre üç bölüme ayrılmıştır: H��'��	�� D�� /�0��	�� 1I�	)��  

  A. En çok kullanılan cümle unsurları H� �J�� KI�	)�� : fiil, fâil, mef’ûl, harf-i cerler, 

mansûb muzâri, meczûm muzâri,  2� ��L  ve benzerleri , marife çeşitleri, ��� ve  benzerleri, sayı, 

Mubtedâ, haber,  2� ��  ve benzerleri, sıfat- mevsûf, muzâf-muzâufun ileyh, atıf. 

  B. Az kullanılan cümle unsurları H� ,=�K@	)�� : 2M��(  ) Leyse ve  benzerleri, Soru 

edatları, taaccüp fiilleri, istisna, temyîz, hal. 

    C. Nadir kullanan cümle unsurları H� N���  1I�	)�� : bedel, kasem, İştiğâl, Tenâzu, 

Te’kid, Tahzîr, İğrâ, Övme ve Yerme fiilleri ve İhtisâs. 

  

  

CÜMLE ‘DE  EN ÇOK KULLANILAN FORMÜLLER VE UNSURLAR. 

) �� O��#���� ���#��H� �J����#� "� ,	��� $% KI�	)�� ( 

1-İsim cümlesi:  )
��	�5� 
�	���(  

İsim (Mubtedâ) + İsim (Haber).  Ana Kural 
���G� N�"�=.  

  Muhammed peygamberdir.                         :�B	2�-	 P$�   

  Kitap faydalıdır.                                      -D����� :��4-	   

İsim (Mubtedâ) + [Fiil+Fail +M. Bih] (Cümle Haber). Ana kural
���G� N�"�= . 

  Zeyd Amr’ı dövdü.                                         �2.K��	2" D2�20 :�  

İsim (Fâil yerine geçen Mubtedâ) + [Fiil+ M. Bih] (Cümle Haber).  Ana Kural  
���G� N�"�= .  

  Zeyd Amr’ı dövüyor.                          :��2.  K��	2" :D3��20  

İsim (Mefûl yerine gelen Mubtedâ + [Fiil + Aide zamir  Fail] (Cümle Haber). 
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  Kullanması caizdir. 

  Amr’ı Zeyd dövdü.                                         :��	2" :��2. -S2�2�20  

İsim (Mef’ûl yerine geçen Mubtedâ )+ İsim (Cümle Haber ) + Fail . Ana kural  
���G� N�"�= . 

  Ama dövülmüştür, dövüldü, dövülecek.    :��	" :D��T02	      

  İsim (Haber) + İsim (Mubtedâ).  Ana kural.  

 Sınav ne zamandır?           6�	 :H�	5� ? ��7��� :����	   / V 6�	 H�	5� ���  

  Kuruluş nasıl olur.                                                 <�T�<� V-W@<7��  

İsim (Mubtedâ)+cara Mecbur  veya Zarf (Haber). Ana kural  
���G� N�"�= . 

Ahmet evdedir.                                                      -�2	�� ��B��� $%  

  Zeyd sizdedir.                                                       :��2.  ��� "  

Not: Mubtedânın, cümlede diğer kullanım şekilleri:   H�,	��� $% ����	�� X�7� 1I�	)��  

 (Soru ismi, şart edatı, ilgili zamir, işâret ismi, taaccubb  ma’sı  )�	( , yemin edatı, müevvel 

mastar, sıfat ve tüm ma’rifeler).  

Allah’a yemin ederim, mazluma insaflı davranırım. 2����2	�� 2�<4H# � FY� -�2	��     

Sen cesursun.                                                                             :Z�2�E <1 �  

Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.                       ��	-�#<� T��� �E�� :��<7  

Not: İsime bitişik zamir gelirse , Muzâf ileyh olur. 

Senin dersin hazırlaman sana fayda verir.                 2C-���"�)����	 (:��4-	 2M�B���   

  

Not: Cümle içinde Mubtedâ ve Haberin diğer kullanım şeklleri  

��7��� ����	�� H�X�7� 1I�	)��,	��� ,7�� $%  

�[�� -���*�2D�� E���.  E������ �'��� 2D�� -���*�. E������ �'��� :DH��� ���*� . �'��� 2DH�E� -���*� . 

 �'��� :DH��� � � -���*�.  E����[�� 2D�� 2���*� 6��.   2���*� 6�� 3D��+��� $% E������ .  

Mubtedânın tanımı: ����	��(  ) İsim cümlesinin ilk öğesine denir.Merfûdur, genellikle  

ma’rifedir. Ve nekre gelmesi caizdir.  
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Mubtedanın nekra olarak gelmesi: 

Mubtedâ isim cümlesinin ilk öğesine denir merfûdur. Genelikle ma’rife gelir. Nekra 

gelirse caiz ve vacip. olarak gelir. 

Nekrayı Tahsis veya Ta’mim ifade etmek için Mubtedâ caiz olarak kullanıla 

bilir: 

- lafzan veya takdiren bir sıfatla nitelendirildiğinde. 

Akıllı düşman cahil dosttan daha hayırlıdır.          \,=�" :��"  ],��� (̂��2# T�H	 :��<7   ) K��4<�(  

          ,=�" :��" :,��� (��# �	 :��7 ? ����	 :��7 . 

  Bir bela iki beladan daha iyidir.                                 \,�2�   T����2� T�H	 -�2���  ). K���H�!<�(  

 - Lafzan veya ma’nen muzâf olduğunda. 

Edeple süslenmek en hayırlı süstür.                             3D2��� E
2��H�   
̂2��H� -��<7  ). K��4�(  

Herkes ölür.                                                     \,E� E1�	2�   _E1�	� �̂2�� [,E� `�  ) . K� )2	(  

- Musağğar olduğunda. 

Küçücük bir kitap benim ahlakımı terbiye etti. :Da�<�E�   $=@7� 2Db�2�   _:��*2# :D��H� `�      

- Şart ismi olduğunda. 

Kim isyan kılıcını çıkarıp sıyırsa, onunla öldürülür.           T�2	 HS�% L,�E= $*2��� <��2� b,2�    

       �2	 :����	.  HS�% ,�E=  :��7. 

- Mubteda soru ismi olduğunda 

Bunu kim yaptı?                                      �2	 :����-	.                        / L,2)<% T�2	 V ���    

Sende ne var?                                                                    /�	 :����-	.   �	� V C2� H"  

- Olumsuzluk veya soru edatından sonra gelirse. 

Dostumuz yoktur.                                                                                  � <� c,H7 �	  

Dumanı olmadan çubuk kokar mı?                                   :��-" d,2� V e��7-� @3� -f�E42�  

         :��-" :����	 .   ��7-� @� -f�4� :��7.  

  - #$�	 den sonra gelirse. 

Belki bir özür  kabahatinden (Suçundan) beter olabilir.           e��-" BD-�  eD <� T�H	 -g2�=�  

  - %�&� ���	'�(��  den sonra gelirse. 
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Ne kadar nasihat sarf ettik.                         ��� � <�2� 
̂2��#<  T�<� / .
̂��#  :����	 .��� ��� :��7  

-  )�*��� �)��  dan sonra gelirse. 

  Eğer bu kervan giderse, diğeri Rabat’tadır.     / .:��)% :����	  H" 2D2�<� T��F ���a��� $% :��H)<% :��  

  - '+,-�� '�
.�  Failinden sonra gelirse. 

Selahattin ne iyi Fatihtir (fethedendir).                 ��a��� 2f@2# -gH��4�� 2�)H  /.g��4�� �)  : ��7  

Sözünde durmama ne çirkin bir huydur.                                   E(E�E7�� 2MG3� H�"�<�� E�E�E7  

Not: Nahiv alimleri bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Kimisine göre, Mubtedâsı hazf olmuştur. 

Ve irabı şöyle gelir.(Fiil-Fâil) ve ona mahsûs denilir.Bir sonraki isme de (haber) ve mahsûs 

bih olur. Diğer irapları. 

Halid ne iyi liderdi.                                        )2��(  :�F��7     `�:     -�G �!��  :�F��7 .  2�)H  

           2�)H  ) ,)%(   -�G �!��),"�% ( :�F��7)f�	��� W�#7	� ����	(   

Müslümanların lideri olan Halid iyi liderdir.                         -�G �<= 2��H��-	��  :�F��7   2�)H   

Zeyd olan kişi ne iyi adamdır. [,-�B��� 2�)H   K@-�2�   :��2.                                          

  

Mubtedânın Nekra olarak değişk konularda vacip olarak gelebilir: 

Zarf ve Mecrûrdan sonra gelirse. 

Her kavmin bir yol göstereni vardır.                     F��̂�� e��<= F,E�                          

Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır.  e��H" `� b,E� <(�<%� 2"  T���  

Du΄â ifade ediyorsa. 

Allah’ın selamı üzerinize olsun.                                                          T�E���2" :�@2�  

Hâliye cümlesinin başında kullanılırsa. 

Yıldızlar çıkmışken biz yürüdük.                                             � �H�:��< �  2A�0� T�<=  

           ���-���/�� �01  den sonra gelirse. 

Bir de baktım ki ateş köşkü yok ediyor.   ��h% E1�<�<  :��   2�#<!�� -�3'<��<�                   

2�&�           den sonra gelirse. 

Çalışmak olmasaydı tüm insanlar karanlıkta olurdu .  I�<� H�:��'H��  T�-'b�E� 2M�b �� 2���<�   
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Nekreden çeşitlilik istenilirse gelir. 

İnsan hayatı tek düze değildir.                                                � <� :��2�� � ��2" :���<%    

Mahzuf mevsûf sıfatı olarak gelmesi. 

Alim cahilden daha hayırlıdır.                   :�F��2"  ],H��2� T�H	 :��<7  ). :�F��" \,-�2� `�(      

Mubtedâ cümlede şu şekillerde de gelir:  

İbtidâiye cümlesinin başında. 

Kanaat zenginliktir.                                                                          E
2"� <!�� i6 H�  

Hâliye cümlesinin başında. 

Ay semanın ortasında iken yürüdüm.                       $% 2�	<!��� E1�H�  HAj�	B��� H�2�<�     

Sıfat cümlesinin başında. 

Meclisi yüce (görkemli) olan bir şeyhi gördüm.            -S-�H��2	 K�<7�< E1�j�2� :D�'2	    

Haber cümlesinin başında. 

Zulmün sonu hüsrandır (akıbeti kötüdür).              -��k���)����	( -S-)<��2	  :��H7� ) ��7(   

Sıla  cümlesinin başında. 

Babası Hatip olan beni ziyaret etti.  $ 2��2.-l��� `�b��  :D��<7                            

  

Mubtedâ irab yönünden iki bölüme ayrılır: 

Mubtedânın Haber olması: 

Zeyd mazeretlidir.                                                                           :��2. :�H��2"  

Öğretmen gitmiştir. :DH��� E������                                                          

Mubtedânın Vasıf şeklinde gelmesi. 

1.Vasıf olumsuz veya soru edatından sonra gelirse ve bir sonra gelen isime İkili  ve 

çokluk  yönünden mutabık‘se,  Haber gelmesi caizdir. 

) ��I� �� $4+ �� �)� E
4�#�� 1)=� �� ��'4�����)��	 (���� 1 �� ����% /	���� 
� J+��� $% K���7(   

İki bulunmayan geldi mi?                  ��7 .���G�*�� :����	  ��	��=:   /  d,2� V3���G�<*�� 3��	H��=  

Siz yolculuk yapmadınız m?                                                         �� 2���H��2�  V �E� �  

2.Vasıf tekil bir sonraki ise ikili ve çokluk  olursa sıfat Mubtedâ olarak bir sorakide 

   �����7�� ���	  olarak gelir. 
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)  �	� �'� A����5� ���� K�"�	�	 �� 6+ J	 ���)� �	� N��4	 
4�#�� 1 �� �����7�� ���	 ��� ���)� ( 

İki Zeyid kalktı mı. �:�G�=   V3����B.�� /  :�G�=  :����	. �����.��  :��7�� ���	 ���              

İki Zeyid nasıl kalktı?                                                          <�T�<�:�G�=  ����B.��   

Kareşlerin gitmedi.     �� �	2C��7� :DH�.                                                  

Zeyd’in ebeveyni ayakta mıdırlar?   )����	(   (:��2.    :�G�=�)��7 ( -l����)��7�� ,"�%  

Fâile ait zamirde gelirse, sıfat, haber olarak gelir.  
Not: Mubtedâ gayri Âkil (Akıllı olmayan) cem-i müennes gelirse, Haberin müfret 

müennes, cem-i müennes veya cem-i mükesser gelmesi caizdir. 

Cezalar şiddetlidir.                                                           m
2"H��� E1���E!-)��)m1�"H���(   

Evler yüksektir.                                                         m
2�� �2" E1�-����)m1����"( )],��2"(   

Not: Aynı zamanda Mubtedâ Akıllı cem-i müennes gelirse, Haberin mufred 

müennes,cem-i  müennes veya cem-i mükesser gelmesi caizdir. 

Eğitimli hanımlar terbiyelidirler.                                  m
�+�'	 m1�	n�2)�-	��)m1��+�'	(  

Not: Mubtedâ bir de harf-i cer zâ’id veya şibhi zâ’id ile de gelebilir, harekesi laf zan 

mecrur mahallen mansub olur. 

Sana bir dirhem yeterli mi?                                                     2C��2�3� :�2��H�  

Belki gelen kişiyi tanıdık.                                                  BD-� e�H��=  � %2�2"  

Allah’tan başka yaratıcı var mıdır.?                              FY� -��<� (̂F��7 T�H	 d,2� 

            Not: Mubtedâın Hazfı de cümlede gelebilir, bunlardan birkaç konu öğrnek vere biliriz  

H 2�)<4�� H��-g2# -f@���� ����� f@# �� ; �� /`��# ; \,�	� :��# ,��)�� �� ; ,��)�� 2�	" Y� 2�H�� 

\,�	� :��# / :��	� $�	� $% ; ���)%� $�	� $% /<�T�<�:g��# �� ; :g��# V-�	��   

Haber ) ��7��(  

Haberin tanımı: İsim cümlesinin ikinci elemanI olup, Mubtedâ hakkında bir bilgi ve 

haber veren ögedir. İrap açısından merfûdur. 

Haberin, cümlede kullanış yolları:  )H�,	��� $% ��7�� 1I�	)��(  

Mubtedânın Haberden önce vacip olarak gelmesi gereken yerler.  

1. Ma’rife ve nekralıkta Mubtedâ ile haberin eşit olması: 
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       Samimi arkadaşlar.           .��#�7	�� �� `� .-A�=�#��) :����	 (   /. 2��#H�7-	�� -A�=H�#�� 

2. Mubtedâ, öncelik hakkına sahip lafızlardan olauduğunda  EN���B#�� �'�(  )bu lafızlar 

şunlardır: Soru ismi, İlgi zamiri, Şart ismi, Taaccubb ması �2	 ve çokluk bildiren �<� .  

       Hayır ve şerrin açıklanmasında dinin amacı nedir? 

             <� �	a�b��� 3��<7�� 3���� T�H	 3��a��� -o� /.�	: ����	    

       İnsana iki yoldan hangisi uydundur?                                        3��� p� -�<��� 3�����B��� q̀ �  

3. Haberde hasır kast edilince   �	  veya  �	    +I� ile gelir. 

Demir ancak serttir.                                                                        :D�-# -������ �	b �  

Kanaat ancak servettir.                                                                mN2��<J +I� E
2"� !�� �	  

4. Haber, fiil cümlesi olsa, Fâil-i örtülü zamir mubtedâya ait olur. 

  Hak yücelir.                                                                                      E(2���  ��)�  

Haberin Mubtedâdan önce vacip olarak geldiği yerler: 

1. Mubtedâ Nekra olup, Haber, Zarf veya harf-i cerle mecrürundan meydana gelirse. 

Sende bir kalem var.                                                                                :��= 2C2� H" 

Evde bir adam var.                                                                             3��B��� $% ,-�2�  

2. Mubtedâ da hasır kastedilince +I�    -    �	  veya   �	b � – �	  ile gelir. 

Adil sadece Allahtır.                                   \,H��" �	)��7 ( +I�)�#� N��� ( $a��)����	(           

3.Haber önceliği olan lafızlardan olduğunda  ) �@��� $% EN���B#�� �'� (  bu lafızlar şunlardır: 

Soru ismi, Şart ismi, İlgi zamiri 

Dünyadaki adalet nerede ve ona nasıl ulaşılır?    E
<���2)�� 2� �� q��� $% <�T�<� [,��B���  �'���  2��� 

4. Mubtedâ’daHabere ait bir zamir bulununca. 

Güçlünün güçsüze hakim olması onun menfaatidir.  H�)B0�� 6�" aX�E!�� HN�<��� $%�  -S2)<4<   

Not: Haberin Hazfı de cümlede gelebilir, bunlardan birkaç konu öğrnek vere biliriz. 

  $ �	� Y� �	�� ; 2�.��	�� ��4# � Y� �	�� /.H� 6�" m
�	� 1�%�� �	 � -��� I��:����	 � -��� I�� ; �'�@!��.      
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 r,� ; -SE�	2"� e��� � r,�3�� ��!	 e��� � /.K�G��-	 ��� ��� ; K�G��-	 2��2)�� $��0 /.� � " -�	�� ; -�	�� V��� " �2	.  

 :�G�� C�7� ; 3������ $% C�7� . 

2-  Fiil cümlesi:  )
��)4�� 
�	���(  

Fiil + İsim (Fâil veya Nâbi Fâil).   Ana kural. 

Zeyd gitti.                :�� 2. 2D2�<� /.2D�� :g��# ,)% .:��. :,"�%.             

Zeyd gidiyor.                                                                  -D2���  :��.   

Amr dövüldü.             /.2D�-0 :,�'�	 ,)% .:��. :,"�% DG�  .  :��2. 2D3�-0 

Amr dövüldü.                                                                :��	2" -D2�0-�  

Soru, (Nefiy edati) + İsim (şibih fiil ) + Fâil.  Caizdir. 

Serçe ağaç üzerine kondu mu?  V:��E4#" HN2�2�b�� 6�" m�=�� �  /m�=�� :����	 .:��4#" :��7.  

:f3�<% �	� [s��"�    

Düşmanlarımız sevinmedi 

 

Fiil +İsim (Fâil, Zâhir İsim veya fiile bitişik Zamir) + İsim (Mef’ûl).Ana kural. 

Amr Zed’i dövdü.                                                 K��	2" :��2. 2D�20 

Ben Zeyd’i dövdüm.                                                    E1�2�20 K���2.  

Abdullah kardeşini dövdü.                               2C �7� FY���2" 2D2�20  

Abdullah Zeyd’i öldürdü.                                        K���2. FY�-��" L,<�<=  

Fiil + İsim  (Mef’ûl, Zâhir İsim veya fiile bitişik Zamir ) + İsim (Fâil)   Çok kullanılır. 

Zeyd beni dövdü.                       $ �2�20),�)4	 ; ,)% ( :��2.),"�% (     

Zeyd’i Abdullah dövdü.                                       2D2�20 K���2.  Y�2��"  

İsim + (mef’ûl, zâhir isim veya ayrı zamir) + Fiil+ İsim (Fâil)  Kullanılması caizdir 

ihtimam ve inayet içindir. 

Amr’ı, Zeyd dövdü. :��. D�20 K��	2"                                         

Zeyd’i dövdüm. E1�2�20 K���2. /.K���. :S� ,�)4	 .E1��0 : ,"�% ; ,)%       
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Yalnız sana kulluk ederiz.          ����-�-�)<  2C /.2C���� :S� ,�)4	 .-��)  :,)%.  

Yalnız sana sığınırız.                                          -��)<��<   �B��2C   

İsim (Mef’ûl yerine geçen Mubtedâ) + Fiil + Ait Zamir + İsim (Fâil)   Kullanması 

caizdir. 

Ömer’le karşılaştım.     :��	2" -SE��H!<�                                           

Zeyd’in  babasını buldum.                                      -l��� E1�!� :��2.  

Fiil:  ),)4��(  

Fiilin Tanımı: Bir iş, oluş, hareket bildiren kelimeye denir. 

Arapça da fiil çeşitleri siga yönünden üçe ayrılır: mazi, muzâri ve emir, İrap 

yönünden, murab, mebnidir,  Murablarda mansup, merfû ve meczûm.olmak üzere kendi 

arasında üçe ayrılır  

Notlar:  

- Fiile bittiişik  Muttasıl mensûb zamirler gelirse irabı, Mef’ûl bih olur. 

Onu ziyaret etmek isterim.                         S� ,�)4	 ; ,)%.   /.-l��.� :   q�2�� -l2�-.� T��  

    -Fiile bitişik Özne zamirler gelirse, Fâil olur.   

Öğrenciler derslerini yazıyorlar (yazdılar).                    ������ -D+@���)����� (2M�����  

-Fiil başta gelip, Fâil zâhir isim olarak gelirse,tesniye veya cemi yönünden amiline 

uyum sağlamaz ve mufred olarak kalır. 

  Yangın çıktı. -���� �� 2/<�<�                                                    

  Kızlar mahirdiler.                    ���4�� H12"2�2�E1                           

  Tebrik edenler geldiler.                                         2��G '-	�� L,2�=� 

  Bazı Arap kabilelerinde, şiirlerde gelmesi caizdir. 

Not: Fiilin cümledeki kullanış şekilleri: ( Malum, Mechul, Mezid, Mucerred, Mazi, Muzari 

(Murab, Meczüm, Mansub), Emir, Sahih, Mutel, Muekked, Taaccub, Zem, Şart).   

Fâil:    ),"�%(  

Fâlin tanımı: İsimdir, fiilin işini yapana denir, Genellikle fiilden sonra gelir daima 

merfûdur. Fâile isnat edilen fiil ma’lûm fiil olur, tam veya şibih fiil olarak gelir. 

  Fâil cümlede iki şekilde ele alınır. 
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  Zâhir (Açık) isim,  T���b��� 

  Abdullah Zeyd’i dövdü.                             K���2. FY���" 2D2�20 

  Abdullah bana ikram etti.                               FY���2" $ 	2���  

Muzmar  T�2	0-	�� bu da ikiye ayrılır: Açık   -.�����  ve Gizli -����-	�� zamirler. 

  Niye geldin?                           ����-	��  ,"�4��)��(   �	 V 2C3� 2A�2�  

  Ne istedin?                                ,"�4��)A�+���(         �	 V <1�2��  

Fâil, fiil veya şibih fiil’den sonra gelir. (Ana kural). 

Fiilden önce gelmesi uygun değildir. Ancak küfe alimlerine göre şiirlerde gelmesi 

caizdir. 

 �'-�2	 F,�	3��� �	)K���G�� ,"�% (K���G�                  K����2� T�� 2��H	�� KI2� 2��  

Neden develerin yürüyüşü temkinli ve ağırbaşlıdır, Acaba o büyük kaya mı, yoksa demir mi 

taşıyor? 

Not: Fâilin şu şekilde gelmesi uygun değildir: 

Zeyd (iki Zeyd) kalktı.                                    :��2.)3�����.�� (2��<=  

Zeyd’in iki oğlu ayakta.                                   :�G�= -l�	@E� :��2.  

Not:  (:��2. -S2	@E� 2D�20)  �@E�    kelimesi fetha üzere mansûb olarak normaldir.Ancak  

(:��2. -S-	@E� 2D�20).   �@E�  Zamme üzere merfû bulunması İbn Hâcib,Ferrâ ve Kisâ’î’ye 

göre caiz değildir, Ahfeş ve İbn Cinnî’ye göre caizdir. 

Fâilin cümlede diğer kullanma şekilleri: 

A-Fâilin cümlede Mef’ûlden önce gelmesi ve  şartları. 

1. Fâil, fiile bitişik zamir gelirse. 

Vatanı sevdim.                                                        2�<�2��� E12�2��� 

2.Fâil ve Mef’ûlun, iraplarının kapalı olması ve hangisinin Fâil hangisinin Mef’ûl 

olduğunu bir karinenin bulunması. 

       Babam amcamı aşağıladı.                                                3�� 2��2�� $a	2" $  

3.Mef’ûlun bih hasredilmişse. 

Selimden başka kimse anlamadı.                           K�	��2� bI� :�2�� 2�3'<% �	  
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B-Fâilin zâ’id harfi cer ile caiz olarak gelmesi ve  şartları . 

1. Taaccub   )S� d,H)% �( vezninde gelirse. 

Sait ne kadar cömert!                                                              �̂�)2�� T�3��� 

2. Ne iyi duyarlar ve ne iyi Gönüller.                              T�H#��� T�'3� T/H	�� 

3.Şu terkipte gelirse.                ,"�%                  . K���'< FY�� 64<� /. FY�� :  

 Benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir.  

4.Soru veya Nefiy edati’il gelirse.  

  Kimse geldi mi?                             �̂�� T�	̂ :,"�%        V �̂2�� T�H	 2A �2� d,2� 

Bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi?                  Ve��H2� T�	 � 2A�2� �	         

C-Fâilin Mefûlden sonara vacip olarak gelmesi ve şartları:  

1.Fâil innema veya illa ile   )�	< �   +I� ( hasredilmiş olursa. 

              2M�b �� 2Db�2� �	b � T���<!�� -��a���) ,"�%(  

Muhakkak ki  insanları ancak kamil bir din terbiye eder.  
Ancak yüce bir din insanları terbiye eder. a��� bI� 2M�b �� 2Db�2� �	 T���<!�� -��    

2.Mef’ûl, bitişik zamir ve Fâil de zâhir isim gelirse. 

  Emir beni ödüllendirdi.                               -��	�� $ t%�<�              

3. Fâile bitişik zamir gelip ve Mef’ûle ait olursa. 

Arkadaş Ali ile konuştu.                                          -S2�H��2# K�B��2" 2�b�<� 

Öğretmen öğrenciyi mükafatlandırdı.                     -S-	H�2)-	 <��	�n��� t%�<� 

D-Fiil ve Fâilin her ikisinin vucüben Mef’ûlden sonra gelmesi ve şartları: 

1. Mef’ûl cümlede ifade ederse. (Soru, Şart, ��, edatlarıyla ifade edilirse): 

Kaç kitap okudun?                              T�<�)S� ,�)4	 ( K����H�)	�.� ( V<1��<=  

Alla’ın ayetlerinden hangisini inkar edersin?    V T���H� E� FY� H1��� �̀ � 

                             T�2	)S� ,�)4	 (�̂�� T�H	 -S<� �	<% [Y� F,�0-�  

Allah kimi saptırsa, artık onu doğru yola iletecek yoktur.  

 2. Mef’ûl’un fiili A�% A�.��� (   ) alırsa, Mef’ûl önce gelir. 
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Sadece Rabbini büyük tanı.                        2C��2��)S� ,�)4	 (�a��<%      

Öyleyse yetimi sakın ezme.                   2������ �	t%)S� ,�)4	(T�2'!<� @%  

3. Mef’ûl bih, Ayrı zamir olarak gelir ve hususiyet ifade ederse: 

Ancak sana kulluk ederiz.  2C�B��)S� ,�)4	 (-�-�)<                           

Sana sesleniyorum.                                                         $ "� 2C�B��  

  

Fâil’le, Fiil arasındaki Müzekker ve müenneslik uygunluğu: 

1. Fâil, hakiki müennes (İnsan ve hayvanların dişisine denir.) gelirse, Fâilin müennes 

gelmesi vacip olur. 

Bir kadın geldi.                                                             mN��	� j1A�2� 

2.Gayr-i âkil (İnsanin dışındaki) cemi’ler müfret müennes olarak kabul edildiğinde bu 

kelimeler Fâil olduklarında fiilleri müenneslik alameti vacip olarak gelir. 

Kalemler kırıldı.                                                            H�-�@=�� j1�2�<�  

3. Zâhir Fail hakiki müennes olmazsa (bunun anlamı, Semi veya Hakiki müennes) 

olursa fiil müzekker de müennes de, caiz olarak gelir, genellikle müennes kullanılır. 

Güneş doğdu.                                                           -M	b�� H12)<�<�)2/<�<�(  

4.Fâil, hakiki müennes olduğunda fiilden ayrı ve uzak düşerse, fiille Fâil arasına başka 

bir kelime girerse müzekker fiilin müzekker ve müennes olması caizdir. 

       Hakimin yanına bir kadın geldi.                     ) j12�20� ( mN�2�	� 2$0�<!�� 2�202�  

5.Müzekker Fâil ile, müennes Fâil atıf şeklinde bir araya gelirse, önce bulunana 

bakılır, önce bulunan (matufun aleyh) müzekker ise fiil müzekker, müennes ise fiil müennes 

olur. 

Erkek ve bayan öğrenci çalıştılar.  )H�-D��+���� E
���+��� j12�2'�� (E
2���b���� -D��b��� 2�2'<���  

6.Kura’n ı Kerim’le eski metinlerde değişik sebeplerden bu kaidelerin dışına çıkıldığı 

görülmektedir, Fâilin kırık cemi, cemi müennes veya topluluk ismi geldiğinde müzekker veya 

müennes kullanılması caiz dır. 

Kadınlar dediler.                                    mN2��H  L,�<=2�  

Bedeviler dediler.                          -D��"�� H1<��=� 



 20

Alimler geldiler.                    2A�2�)j1A�2� (�	�-)��-A     

Kadınlar geldiler.                   2�202�)j12�202� (-A��n ��  

7. Fâil Övme-Yerme fiilinden sonra gelirse, müzekker veya müennes kullanılması caiz 

dır. 

Suaad ne iyi kızdır.            2�)H )H12	)H  (-��)-� EN��4��  

Hint ne kötü kadındır.       2MG3�)j12�G3� (:� H� EN��2	��  

Nâibi Fâil :  )G� D,"�4��  (  

Nâibi Fâilin tanımı: Meçhul fiilden sonra gelir, Cümlede Fâilin düşmesi ve onun 

yerine şunlar gelir:  

1.Bitişik zamir: 

Gezide mutlu oldum. ,"�% DG�  ?,�'�	 ,)% .   H
�.k �� $% E1 T�3�-� /.E1��-� :  

2.Örtülü zamir: 

            Kapı açıldı.                                                             -D���� 2g�E%  ) .2�-�(  

3.Sarih (Zahir )isim: 

Mal çalındı.                                                                    [,�2	�� <(3�-�  

4.Masdar Müvvel: 

Muhakkak ki senin yolculuğun öğrenildi.                    :�H%��-	 2Cb � 2�H�-"  

5.Cer-Mecrûr: 

Hırsız yakalandı.                                                        3W�n�� 6�2" 2o3�E=  

6.Zarf: 

Cuma günü oruç tutuldu.                                           H
2)	-��� -��2� 2��H#  

7.Cümle: 

okula gidiniz, denildi.                                   L,�H= :� H
2�2��2	�� 6�� ��E!H�<�  

8.Masdar: 

Denildi ki güzel bir söz.                                           L,�H= : \,�	2� \,�<=  

Nâib-i Fâilide, Fâilin düşmesinden sonra şu konular cümlede gelebilir. 

1. Mef’ûl bih, bir veya mutaaddiit olabilir. 

Cam Kırıldı                                                  -u��-.�� 2�H�E�) . -SE�#�– 2u��-.�� [,4n��� 2�2�<� (  
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Yoksula elbise verildi.                              K���<J -��!<4�� 2$�"[�). -SE�#�– K���<J 2��!<4�� q$ <*�� 6�"� (  

2. Muş tak çekimi olan; Zarf ve Mas dar olur. 

Salihler gibi bir yürüş yaptı (onların yolunda gidildi).        2���� �B#�� -��2� 2��H�)-	0��(  

İyi yerde oturuldu.                                                                   \,�	2� :���2	 2MH�-�, )  
<4H#(  

Kırsallar gibi yürüyüş yaptı.                                               HC��-	�� 2$2	 2$-	)Z�b b�� ����(  

Ramazanda oruç tutuldu.                                                         -��02	2� 2��H#).�	B.�� ����(  

Bir sefer dövüldü.                                                                  K
2��20 2D3�-0).�2�2)�� ����(  

3. Cer-Mecrûr olabilir. 

Konuya bakıldı (sorun incelendi).  H
<�t�	�� $% 2�H0E  ) . -SE�#�– H
<�t�	�� $% -�2	�� 2�<�  (_m
<%3�)2	  

Bu şekilde gelmesi caiz dır.                         
̂<�t�2	 $% 2���E ) . -SE�#�– 
̂<�t�2	 $% -�2	�� 2�<�  (    

 Not: Nâibi Fâil cümlede gairi âkil, kırık cemi veya cemi müennes gelirse fiil müennes 

olur. 

Kız öğrenci üniversiteye kaydedildi.                                       H
2)H	���� $% E
2�F��b��� j1<�a�-�  

Öğrencilere kitaplar dağıtıldı.                                            H
2��b��� 6�" -DE�E��� H12"a.-�    

Mef’ûl Bih: )HS� ,�)4	 (   

Mef’ûl’un tanımı: Fâlın işlediği işten etkilenen isme denir, fiil veya şibih-fiilden sonra gelir. 

Mef’ûl’un cümle içinde nasıl kullanımı?:  

1.Zâhir isim şeklinde: 

Öğrenci dersi ezberledi.                                                               2M��b�� -DF��b��� <�H42�  

 2.Bitişik zamir şeklinde. 

İlme gelince onu Öğrendim.                                                                 -��H)��� -SE��2�<�=  

3.Ayrı zamir şeklinde: 

Sana sesleniyorum (Seni kast ediyorum).                                            $ "� 2C�B��  

4.Şibh i izafet şeklinde: 

Dağı görmeyen. K@�� K�)��� I /.K�)��� :HS� ,�)4	 
%�0� S� .                                  

Şu konularda Mef’ûl’un Amilinin Hazf olması vaciptir.  
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1.İştigâl:  )I��*�,(   

İsim (Mef’ûlun bih) + Fiil + Fâil + Mansup zamir  Ana kura..  

Zeyd’i ben dövdüm.                                      K���2. -SE�T��20                  

Zeyd’i şimdi ben döveceğim.                          2�x� -S-�3��20 � � K���2.        

Zeyd’in oğlunu şimdi ben döveceğim. K���2.  2��� -S2	@E� :DF3��20 � �         

İsim (Mubtedâ) + Fiil + Fâil + Zamir (Mef’ûl bih).   Kullanılması.Caiz dır. 

Zeyd’i dövdüm.  T�2. :�)����	 ( -SE���20),�)4	 ?,"�% ?,)%(                      

Kitabın ben okudum.                                                  ��H� -SE���<= 2C-�  

2.İhtisas: )I�W�#�7(   

Biz Müslümanlar tek Allah’a inanırız.  qWE7�  -��<  ) ����	 ( 2��	H��-	��),�)4	 ( 2���H�B�-	)��7.(  

3.Tahzir: )����+���(    

Aslandan sakın.                                             2�2���)4	S� ,�) ( 2�2���)S� ,�)4	.(  ) H� �<��(  

Yılandan sakın.                                                                             6)%��� 2C�B��) .H� T�<��(  

4.İğra: )A���5�(    

Çalışmaya devam.                                                                (     2��'��5� 2��'��I�) .H�T�2.�  

Zeyd’i iste.                                                                                  2C��2" K���2. ) .E� TDE��(  

5.Nidâ: )A��+ ��(       

  Ey peygamberlerin efendisi!                                                         2��a���  F,-�q�k��  

6.Sıfat-ı Maktû’a: )
"��!	�� 
4�#��(   

Cenabı-ı Allah’a hamt olsun.                                          H��	2��� FY -�	2��� /.H��	��� :
4# .  

7.Durûb-ı Emsâl: ),�J	�� D��-0(    

Hoş geldiniz.           K@��)S� ,�)4	(  K@'2��)S� ,�)4	) .( -S�#�–K@'� K� ��	 <1�2.< 2� K@�� <1G3� (  

Köpekler ineklere gönderildi. 3�<!2��� 6�" 2D@H��� ) . -S�#�–L,H�� [� ( ...                        

Sağ salim geliniz.                                                      K�	��E=)S� ,�)4	 (K��2���-	 )S� ,�)4	(  
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Mef’ûl şu şekillerde de kullanılır: 

Fiil + Fâil + Nekra isim (Mef’ûlun bih) + Fiil + Ait zamir + Mef’ûl + Fâil. Ana kural. 

Zeyd’in dövdüğü adamı gördüm.                                     T�2. -S2�2�20 K@-�2� E1���:�   

Fiil + Fâil + Nekre isim (Mef’ûl bih) + Fiil.  Bu şekilde az kullanılır. 

Zeyd’in dövdüğü adamı gördüm.                                    2D2�20 K@-�2� E1���  :��.  

Not: İştiğâl bu konunun Mef’ûlle ilgisi olduğu için, tanımını yapmamız gerekir. 

Mef’ûlün fiilden önce gelmesi halinde, fiilin sonunda (��) Mef’ûle ait bir zamir 

bulunursa, buna (4���.�56�) denir. Bu durumda önce Mef’ûl halinde bir isim bulunur. 

Sonra da önünde bu Mef’ûle ait bir zamir bulunan fiil gelir. Bu fiil zamirle meşgul olduğu 

yani Mef’ûl olarak nasb ettiği için önce geçen Mef’ûl durumundaki ismi nasb etmiş olmaz O 

halde onu gizli bir fiil nasb etmiştir. Görülen fiil onun müfessiridir. Merfû gelmesi de caizdir 

Mubtedâ olur.  

Zeyd’i döv.  K���2.)S " ,�*	 ( -S�3�T0�)S� ,�*	 ? ,�*	 (                 

Bekir’i ben döveceğim.  K��j�� )S� ,�)4	 ( -S-�3��0 � �                        

Zeyd’i görmedim.  K���2. �	 ) ,�)4	S� (-SE����                                  

Kitabını ben okudum.  2C-���H�)S " ,�*	 (-SE���<=) S� ,��*	 ?,�*	(    

İşi iyi yaptım.   [,	2)��)����	 (SE� <!��                                             

Not: İştiğâl. Şu edatlarıyla ) �	EJ�2�– b@2� –   bI�– d,2� –  �	(  gelmesi caizdir. Genellikle başta 

kullanılır. 

Ali’yi nerede görsen ona ikram et.     K��n�2" �	EJ��)S� ,�)4	( -S	3��t% -S<����  

Bir de başta gelip bir sonraki gelen fiili müzekker veya müennes caiz olarak gelebilir. 

Sevdiği adam Halit’e ikram etti.        K��F��<7)S� ,�)4	 ( -S��H�-� K@-�2� 2�2���  

��1  ve  '���  benzerlerinin cümlede kullanımı ve formülleri :  

��� ve benzerleri + İsimi (mansûb olur) + Haberi ( merfû olur.)   Ana Kural. 

Zeyd alim idi.                                 )l��7(   K���2. B�t�)�-S	� (:�F��"  

Keşke Zeyd evde olsaydı.                             K���2. <1��3������ $%  
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 ���  ve benzerleri + Haberi (Cer-Mecrûr veya Zarf olur) + İsmi. Kullanılması caizdir. 

Keşke ev sahibi evde olsa.              ��3������ $% <1)l��7 ( �'2�H��2#)�S	�(   

Gerçekten, zorlukla kolaylık yan yanadır.        2/	 �����-)��  K���-�  

 2��<�  ve  benzerleri + İsmi (merfû olur) + Haberi ( mansûb olur).  Ana Kural. 

Adam hareket etmişti.                             \,�2� 2���K�!�H� -	  

Öğrenci calışkandı.                              E��	���� 2���K��e'��-	  

 2��<�  ve benzerleri + Haberi + İsimi . 

Kûfelilere göre kullanılması caizdir, Basralılara göre ise caiz değildir. 

Öğrenci çalışkan idi.        )�-S	�(   2���  K��3'��-	 )l��7 (E��	�n���  

Zeyd senin yemeğini yemiştir.       2C2	�)<� 2��� :��.   K@H�y  

İsmi + 2��<�  + Haberi.  Kullanılması caizdir. 

Zeyd alim idi.                                         K�	��2" 2��<�  :��2.  

Öğrenci çalışkan idi. K��3'��	  2���  E��	�n���                     

Haber-i +  2��� + İsm-i.   Kullanılması Caizdır. 

Kavim, kendine zulmetmişti.    T��	H��� ��E �� T�-'2��E4 �2� 

Not: 2���  ve   B��  cümlede şu şekilde gelmesi caiz değildir, Çünkü zamir  ��  lafzan bir 

önceyi ifade eder. 

Ev sahibi evdedir.                            3��B��� $% �'-�H��2# 2���  

Keşke ev sahibi evde olsa. �2# <1��  3��B��� $% �'-�H�          

Not: B��  nin benzerleri altı edattan oluşur. ) B�� _ B�� – B�H�<� –  <1��–b,2)<� (   

Not: B��  nin Haberinde ibtidâiye lamı kullanması caizdir. 

Muhakkak ki Zeyd kalkmıştır (Alimdir).          K���2. B��  :�G�<!� ) :�F� �)�(  

Muhakkak ki sen, doğruyu söyleyeceksin.             2Cb � [,�!<��  b(���  
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Not: B��  nin haberi cümlenin başında ve ortasında bulunması mümkün değildir. Sadece 

cer Mecrûr veya zarf şeklinde gelirse kullanılması caizdir. 

Evde bir adam vardır.                                           3��B��� $% B�� K@-�2�  

Not: 2M�� ; L,�.�	 ; 2����	  yardımcı fiilleri  isimden sonra kullanılması caiz değildir. 

Ancak, Arap dil alimlerinden ibn keysân ve en- Nahhâs caiz görmüştür. 

Zeyd ayakta olduğu müddetçe seninle arkadaşlık yapmam. C-�H��#[�I  2����	  :��. K�	G�=  

Zeyd hala ayaktadır.                                                                             :��2. L,�.�	 K�	G�=  

Zeyd ayakta değil.                                                                                 :��2. 2M�� K�	G�=  

Not:2��<�  nin benzerleri on üç fiilden oluşur. 

) 2g2�#�–    6�0�–   6�	�–   <1��–    2��#–   b,<�–   2���–    2f3�2��	–   2����	–   L,�.�	–   BC<4 � �	–   T$�% �	–2M��  (  

Not:   2��<� nın Haberi Cumhur ulamaya göre başta kullanılması caizdir. Soru edatından 

sonrada gelebilir. 

Zeyd çalışkan idi.                                                                           :��2. 2��� K��3'��-	  

Zeyd sabırlı mıydı?.                                                                     V :��2. 2��<� K�	��2� �  

Not: Nefiy edatından sonra  2��<�  nin haberine D harfi  ilave edilebilir. 

Zeyd ayakta değildir.                                                                   �	 K�	G�<= :��2. 2��<�  

Allah kulunu zulüm edici değildir.  ���2)�� e�b@<�� [Y� 2��<� �2	                                     

Not:  2���   Zâid olarak gelmesi caizdir. 

Gezimiz ne kadar güzeldi.                                                �	 2���  L,2	��  � �<��3�  

Not:  ��<�  ve  benzerleri  2��<�   gibi amel eder. Cümlede şu şekillerde gelir.  

İsimi müfred olarak gelir. Haberi’de, fiil cümlesi olarak gelir. 

Neredeyse gece geçmek üzere.                                               2��� [,�b���  $H0<! �  

Neredeyse şafak sökmek üzere.                                            2C<�� -��<4��   -/E���  

Not: 2��� ve benzerlerinin isiminin başta gelmesi caizdir. 

Belki Hind bizi ziyaret eder. 2.�.<� T�� 6�2" :� H� �                                              
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Belki iki adam yolculuk yapar.  @-�B��2�H%��-� T�� 6�" 3�                                       

Not: M ��� 
�%�b �� I  Cinsi nefyeden  B��   gibi amel eder. Cümlede şu şekilde gelir. 

Evde adam yoktur.                                                                    3��B��� $% L,-�2�I  

Yalancı iflah olmaz.                                                                 �	�	 2DH��� I:�  

Hak sahibi zarar etmez.                                                     :�H��<7 z(� 2DH��2# I  

Not: Haberi Mahzuf olarak gelmesi de caizdir. LY� +I� S�� I  /.FY�� +I� <N��= I� L,�� I.  

       Not:  B��  nın ismi cumhur ulamaya göre önce gelmesi caizdir. 

Muhakkak ki ağaç meyvelidir.                                             EN�2�b�� EN2�H	J-	 �'b �  

Benim yanımda sen değerlisin.                                              \,H0�% 2Cb � `� FH" 

Not: B��  ve benzerlerine zâid   �	   ,2	2)�� 3�2" 
b%��( ) eklenirse cümlede amel etmez.İrabı 

şöyle yapılır. �	+ � ?�	+�)� �	+ t� ?�	��� gibi. 

Saki ilim nurdur.                               :��E  -��H)�� �	b t�  

Cümle çeşitleri:     )� �,	-��� Z�(  

1. Büyük cümle: Haberi cümle olarak, nâkıs fiillerle veya iki Mef’ûl olarak  B�<�  ve 

benzerleriyle gelirse olur. 

Zeyd şiir yazıyordu.                   2�)n�� -�n� -� :��. 2���  

Zeyd, şiir yazmaktadır.     2�)n�� -�n� -� K���. B��        

İlim sahibi yücedir.                     \,��2� -S-�H��# -��H)�� 

2. Küçük cümle: Sadece haberi ifade edilirse olur. 

Onun sahibi güzeldir.                   \,�	2� -SE��H��2#% 

Şiir yazıyor.                                      2�)n�� -�n� -� 

 3. Orta cümle: ne büyük nede küçük olan cümle.Haberi müfred olarak gelir. 

İlim faydalıdır.                                   :/H%�  -��H)�� 

Zeyd şairdir.                                     :�H"� :��2. 
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1.BÖLÜM 

  
ARAPÇA’DA CÜMLELERİN KURULUŞ YOLLARI VE UNSURLARI 

)2���)�� 
*+��� $% ,	-��� ����� (�E� "� 
���#�( 

  

A. YAPI BAKIMINDAN CÜMLE ÇEŞİTLERİ: ) ����+��� {�� �	 ,	-��� Z�� �(  

1- BASİT CÜMLE: )
������ 
�	-���(   

Tek cümleden oluşur. En az iki kelimeyle ifade edilir. 

  

İsim cümlesi ve formülleri:  )�#�
�	�5� 
�	-��� O�# �� (     

Umumiyetle isim cinsinden bir kelimeyle başlar. 

  

İsim cümlesinin kuruluş formülleri ve unsurları: 

İsim (Amili olmayan Mubtedâ) + İsim (Haber). 

Gezegenler çoktur.              -��	=��mN��J�  

Okyanuslar beş tanedir.  ��-	��E1�� :M	<7  

İsim (Amili olan, Mubtedâ, şibih fiil gelir) + (İsim Haber). 

Korkak ödüllendirilmez.  :���-	 �	-������  

Bu bina yüksek midir.     :/H4<��-	 �V-A� ���  

İsim (Haber, şibih cümle) + İsim ( Mubtedâ).  

Gelen dehşet içindedir.       3�H��<!�� m
<�2�  

Senin terbiyen var.              2C� H":D2��  

İsim (Mubtedâ, şibih fiil olur) + İsim (Haber). Caizdir. 

Örnekler: 

1.Vasıf:    

İki adam yiğitler mi?    :�2���):Z��E� (V3�@-��b��  

2.İsim mensûb:  

İki şair Arap mıdır?           V3���H"�b�� P$��2"�  

3.Tasgîr:    
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Tepe küçücük müdür?     VE1�)4<��-	�� :���*-#�  

İsim (Mubtedâ) + Sıfat (Haber).  

Sıfat olan konular: İsm-i Fâil, İsm-i Mef’ûl, Sıfatı müşebbehe, Mubâlaga, İsm-i 

tafdîl, İsm-i mensub, İsm-i işâret, Adet ve İsm-i mevsûl dan oluşur.  

 

 Zeyd cömerttir.                      :���<� :�� 2.  

 Sen cömertsin.                          :���<� <1; �   

 İsim (Mubtedâ) + İsmi Fâil (Haber). 

 Zeyd uyuyor.                             :��2.  :�G�   

 Adamlar geliyorlar.          [,��a��� 2��-	H�<�=  

 İsim (Mubtedâ) + İsmi Mef’ûl (Haber). 

 Ev terk olunmuş.             E1T�2��� :��-�T'2	    

 Hak kazanır.                          :��-# 2	 k(���  

 İsim (Mubtedâ)+ İsim-i Tafdîl (Haber). 

 Zeyd daha faziletlidir.          :��2.  [,20%�  

 İsim (Mubtedâ) + İsim (Muzâf) + İsim (Muzâfun ileyh). 

 Adalet mülkün temelidir. [,�2)�� HC�	�� -M���  

 İsim (Mubtedâ) + Car Mecrûr (Haber). 

 Kerim evdedir.                    :���<�H1���� $%  

 Kitap dolaptadır.             H
 �.H7�� $% -D�<�H���  

 Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsûstur. -�	2��� 2��	��2)�� aD2� FY  

İsim ( Mubtedâ) + Zarf (Haber)  

  Zeyd, önündedir.                                     :��2.2C	�	�  

  Oruç, bugündür.                                   -��B#��2��2���  

İsim (Haber, şibih fiil) + İsim (Mubtedâ). 

  İki Zeyd dövülmüş müdür?    3�����02	 d,�V3����B.��  

 ( B�� ) ve benzerleri + İsmi + Haberi. 
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Muhakkak ki Muhammet alimdir. :�F��2" K��	2�-	 B��    

Not: Nahivcilere göre şibih cümle, isim veya fiil cümlesi olarak gelir ve Mutealıkı 

vâcib olarak hazf olmuştur. Nahiv alimlerinden Ahfaş’a göre cümlenin haberi mufred olarak 

gelir. Şu şekilde ifade edilir.(P�<!<��-	 ; :�G�<� ) 

Zeyd evdedir.              :��2.)P�<!<��:	 ; :�G�<� (3��B��� $%  

Basra alimleri ve Sîbeveyh’e göre cümlenin haberi cümle olarak gelir. 

  )H� ; B�<!<�� q�H!<��2�(  şeklinde ifade edilir. 

Zeyd evde kalıyor.      :��2. )H�q�H!<��� ;B�<!<�� (��B��� $%  

 Not: Şibih cümle bazı nahivcilere göre Mubtedâ’dan önce (başta) gelirse, Soru veya  

Nefîy Edatlarıyla gelmesi vaciptir. 

Zeyd yanında mı?                      2C2� H"�:��2.  V  

Zeyd evde midir?                  3��B��� $% � V :��2.  

Ancak Basra alimlerine göre normal gelmesi caizdir, Kûfe alimlerine göreyse caiz 

değildir. 

Evde Zeyd var.                           :��2. 3��B��� $% 

Amr sendedir.                               :�	2" 2C2� H"  

Not: Sıfatların, cümle başında gelmesi Nahivcileri ikiye ayırmıştır. Kûfelilere ve 

Ahfeş’e göre gelmesi caizdir. Sîbeveyhi’ye göre ise, kullanılması zayıftır. 

Adamlar geliyor.                    :�H��=  [,��a���  

Fiil cümlesi ve formülleri:  ) ,	-��� O�#���)4�� 
(    

Umumiyetle zamana bağlı olayları anlatır ve bir fiil’le veya fiile has edatlarla başlar, 

tam fiillerle gelir '��&�  ve Kardeşleri gibi. 

Fiil cümlesinin kuruluş yolları ve unsurları: 

  Ma’lûm Fiil + İsim (Fâil) 

Dürüst ol.                                    H�T�!��  

Sana yardım ettim.                    2CE� ��" 

Hak ortaya çıktı.        k(��� �2'<�         
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  Meçhul Fiil + İsim (Nâib-i Fâil). 

Amr dövüldü (dövülüyor). :��	2" 2D3�-0 ) .-D2�T0-� (          

Ramazanda oruç tutuldu (tutuluyor). -��02	2� 2��H# ).-��2#-� (  

Fiil +İsim ( Fâil) +İsim (Mef’ûl ve çeşitleri). 

Örnekler: 

1- Mef’ûl bih: 

Ali’yi gördüm.                                                    K�B��" E1��� 

2- Mef’ûl Mutlak: 

İyi dövdüm.                                                   K���20 E1�2�20 

3- Mef’ûl lieclih: 

Sana saygı göstermek için kalktım.              2C� K@�� E1	E= 

4- Mef’ûl Fih: 

Perşembe günü oruç tuttum.                3M�	<7�� 2��2� E1	-# 

5- Mef’ûl Maah: 

Geceyle birlikte yürüdüm.                          L,����� E1�H� 

Fiil+ İsim (Fâil) + İsim (Mef’ûl - 1) + İsim (Mef’ûl - 2). 

Zeyd’in faziletli olduğunu bildim.           K@H0�<% K���2. E1	H�2"  

Ahmed fakire elbise giydirdi.       K���<J 2��!<4�� -�	�� 6�<�      

Ömer, Halid’in baban olduğunu sandı. ��7 -�	" B�<� 2C��� K��  

Fiil + İsim (Fâil) + İsim (Mef’ûl - 1) + İsim (Mef’ûl - 2) + İsim (Mef’ûl - 3). 

Zeyd’e Amr’ın faziletli olduğunu bildirdim. K@H0�% K��	" K���. E1	�"�     

Cemil’e ilmin faydalı olduğunu gösterdim.          K�)%�  2��)�� K@�	� E1T���  

Fiil + İsim (Fâil) + Car Mecrûr. Ana Kural.  

Mehmet çarşıya gitti.                                       2D�<�:�	�-	  FH(�q��� 6��   

Caizdir.                                                      �-	 FH(�q���:��	   6�� 2D�<�  

    

Caizdir.                                                              :�	�	 2D�� FH(����� 6��  
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Fiil + İsim (Fâil) + Zarf: 

Muhammed ağaç altında yattı.                      2��< :��	�-	   HN2�2�b�� <12��  

Zeyd önünde durdu.                                                :��2. <�<=2� 2C2	�	�  

Fiil + İsim (Fâil) + İsim (Mef’ûl) + Car Mecrûr veya Zarf. 

Ahmet kitabı sana bıraktı.                            2/202� 2C� " 2D����� -�	��  

Kitabı elimle açtım.                                             `��� 2D��H��� E1�<�<% 

Fiil + İsim (Fâil) + İsim (Mef’ûl) + veya İsim (Efâil, Mf’ûle benzeyenler). 

Örnekler 

Zeyd binerek geldi.                                                 H��� :��. 2A�2� K��  

  Suyu temiz olarak içtim.  K��%�# 2A�	�� E1��.                        

Caizdir: Bu, binen durumundaki Zeyd’dir.        K��H��� :��2. ���     

Caizdir: Zeyd evde ayakta duruyor.                   K�	G�<= 3��B��� $% :��2.  

7- Temyîz: 

Nefsim onunla hoşlandı.                 K��4<  HS� E1�H�                      

Bir sandık elma aldım.                                  H�K�2��b4E� K�=�� -# E1��<�  

8- İstisna: 

Halit hariç tüm öğrenciler geldi.                      K����<7 bI� -��<!�� 2A�2� 

Ev hariç tüm kavim helak oldu.                        +I� -��<!�� 2C<�2� 2��B���  

İsim Fiil (Fiil) + İsim (Fâil). 

Sınıfta kalmak ne kadar uzak (İmkansız).         <1�'�2� -D�-�q���  

Senden nefret ediyorum (Canımı sıkıyorsum).           2C� �̂[�   

  2��<�  ve  benzerleri + İsmi + Haberi. 

Zeyd ayaktaydı.                                                     -��2. 2��<�  K�	G�=  

Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.         K�	��2� K���4<� -Sb��� 2��<� 

Nidâ edatı +  Munâdâ: 
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Munâdânın amili hazf olmuştur. Bunlar: <� ; `�� �E{�*��  İzafet ve Sıfat vs şeklinde 

gelirse lafzan Mansub olur. 

Ey salih adam! D�# 	.    /.�� :A��  N���. K@-��  :�X�� 	 ��   K@-�2� ��K��F��#  

Ey Abdullah!                                                                      FY�2��2" ��  

Not: Nahivcilere göre övme,Yerme ve taaccub fiilleri fiil cümlesi sayılır. 

Bahar ne güzel mevsimdir. -/��B��� -��	B.�� 2�)H                                 

Bahar ne kötü evsimdir.                                          -/��B��� [,#<4�� 2MG3�  

   Bahar ne kadar güzeldir.  2/��B��� L,2	�� �	 ! �	 :����	 .L,	�� :,)% .2/������ :,�)4	.  

 3/��B���� d,H	�� :d,H	�� :,)% .3/������� .,"�% . 

Nahivcilere göre fiil cümleleri, diğer konularda da gelir. 

1- Kasem (Yemin). 

Allah’a yemin ederim ki, eve döneceğim. 3��2��� 6�� B�2)2��� HSb���� 

2- İğrâ, Mahzûf olan fiili   %�'*�1   olarak gelir. 

Doğruyu söyle.        . ) ���t� �� ?S� ,�)4	(   <(�a#��)S� ,�)4	 ((�a#��  

3- Tahzîr, Mahzûf fiili  %	&0%�1  olarak gelir. 

Ateşten korun.                                                              2��b ��2��b ��  

4- İhtisâs: 

b@E� ; -��< 
̂<��3�3� -��E! � ; H�B#�� 2D.  )  qWE7� ��  `�( 

Biz sınıf öğrencileri geziye gideceğiz. 

5- İştiğâl: 

Kardeşini tanıdım.                                               -SE�%2�2" 2C�<7�  

6- Şart edatlarından sonra gelir: 

Öğrenci eğer çalışırsa kazanır.  2g2�<  2�2'<��� -DF��b��� ���. �  T���!b��) 2g2�<  -DF��b��� 2�2'<��� ���(  

7- Nidâ, nüdbe edatları ile, mahzûf fiile temsil denir. 

Ey Ada!                                           ) K@-�2� `�� [� } -SE�#�(  K@-�2� �� 

8- Sıla cümlesi fiil cümlesini olarak gelebilir. 
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Sende bulunan kitap iyidir.                H� `�b�� -D��H���:�a�� 2C2� H" B�<!<��  

9- İki meful alan fiiller    #�&7 ve benzerleri. Aslı Mubtedâ, haber olan iki Mef’ûl 

isimlere denir. 

 #�&7   ve benzerlerinin amel ettiği yerler: 

Amel edenler. 

Zeyd’i alim zannettim. (Ana kural).                            K�	F��" K���2. E1  <� 

Caizdir.                                              K�	��2" E1  � K���2..  E1  <� K�	F��" K���2.  

  Basralılara göre fiil amel eder cümle amel etmez, Kûfe alimlerine göre amel eder 

onlarda şunlardır: 

  Zeyd’i Alim zannettim.  :�F� �2" E1  <� :��2..  E1  <� :�F��2" :��2. .  :�F��2" :��2. E1  <�  

  #�&7 ‘ye benzeyen fiiller: 

Ef’âli Kulub:              2�2�2�– X�� – 2�b�2)<� –   L,2)2�–   2�2"2.– X�� – 2�H�2" _B�<�  

Ef’âl Te’sir:                        L,2)2�– B�2� – 2C2�<� – <�+7b�� – �H7<� – 2�2�2#  _2D����  

İki Mef’ûlu nasb eden fiiller:  

6�"� – L,t� –   2g< 2	– ��<� –   2M2���–   2�2)��– 6!2� –   2�<���–2̀ 3.2� 2�< �  

Üç Mef’ûl alan fiiller:                                               X��– -�<�"� – 2�2�7� _ 2�B�<7  _ Lt� � _<{B�2�  

  

  10- Mef’ûl Mutlak: fiil cümlesinde fiilin kökünden gelen mastar olup, fiilin 

manasını kuvvetlendirmek, sayı ve çeşidini bildirmek için gelen Mef’ûldür. 

11- Mef’ûl Mutlakın çeşitleri: 

Amidini tekit etmesi için kullanılır: 

İyi bir şekilde dövdüm.                            K���20  E1�2�20  

Çeşidini bildirmek için: 

Acımasız bir şekilde dövdüm.         K���� K���20 E1�2�20 

Sayısını bildirmek için: 

 İki defa dövdüm.                                 3���2��20 E1�2�20  
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12- Mef’ûl lieclihi: Fiilden sonra fiilin sebebini bildiren mastarlara denir. Bu Mef’ûl 

���	F�    sorusuna cevap teşkil eder.Niçin anlamını cevaplandırır. 

Kötülükten korunmak için sana geldim.   2CE�G3� a�<�� 2�<�2�  

Not: Şu harf-i cerlerle gelebilir.       �H	–   3D–   F, _  $%   

Su için geldim.                                           HA�	�� E1G�    

13- Mef’ûl Fih: Fiilin yapıldığı zamanı veya yeri ifade eder. 

Bir mil koştum.                                     K@�H	 E10<�2�  

Not: Mef’ûl Fih Zarf olarak gelir.   K����– K
2"�� – K�	�� – K���2� – <1�� – <(�<% –   ,�	 _MH��	   

gibi 

14- Mef’ûl maah: Beraberlik bildiren isme denir.Vau-ul maiyeden sonra gelir. 

Su ağaç seviyesinde oldu. H�2�<<7��� iA�	�� X��� <
, ) H
2�<7�� /	 X� (   

Not:  Efâillerin tanımı: 

15- Hâl: Cümlelerde Fâil veya Mef’ûlun veya her ikisinin durumunun ne halde 

olduğunu bildirir. Müştak nekradır. Nasıl sorusuna cevap verir. 

Fakülte ye yürüyerek geldim.                    K���	 H
������ 6�� E1G� 

16- Temîz: Kendinden önce geçen ismi açıklar.Nekra isimdir. Mansûb olarak gelir. T�H	  

anlamında gelir. 

Gökte bir avuç bulut bile yoktur.    K���2�2� 
̂2��� -�2�<= HA�	B��� $%�	  

17- İstisna: Mansûb bir isimdir. Şu istisna adetlerinden sonra gelir.  

 bI�– 2��<� – @<7 – ��� ; ��"  

Bir arkadaş hariç, tüm arkadaşlar geldiler.   K�!��2# bI� -A�=H�#�� $ 2A��  

Not: Nahivciler İsim fiil olan Kelimeleri şu şekillerde irab etmişlerdir. 

Ahfeş ve cumhur’a göre, cümlede irabı olmayan bir isimdir. 

Sîbeveyhi’ye göre Mubtedâ gelir, Fâili de haber yerine gelir. 

El-Mâzinî’ye göre, fiili mahzûf olana Mef’ûl mutlaktır, böylece fiil cümlesi olur. 

yolculuk yapmak ne kader uzaktır.  .<1�'�� :,)% .-�4���� :,"�%.   -�<4B��� <1�'��  

2-MÜRREKKEP (BİLEŞİK) CÜMLE ),	-���
���-	�� (       



 35

Müfred mürekkep: ) D+��	 ��4	 (  İki cümleden oluşur. Bunun anlamı temel cümleye 

bir yan cümle eklenir. veya bir atıf edatı ile birbirine bağlanır.  

İki şekilde gelir: 

1- Fiil Cümlesi : 

Meydanda oynayan bir çocuk gördüm.Yan cüm.H
������ $% -D)�� Temel cüm. K@4� E1���   -D2��� -DF� �b���

H
�2��2	�� HA� H% $% HSG�<=H�#� 2/	 N2�E�� �� -D2)��� H
2�2��	�� 6��   

Öğrenci okula gidiyor ve arkadaşları ile okulun bahçesinde top oynuyor 

2- İsim cümlesi : 

Meydanda oynayan çocuğu gördüm.                               H
2��B��� $% -D2)�� 2��� K@4H� E1��� 

 6��)� ,�=: 	s	� <1 � �	� ��=��# �+ � ��� � � ]e� .    

Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın 

Müteaddit mürekkep: İkiden fazla cümleden oluşur. 

 6��)� ,�= )<
!�)�� � !�7% K
!�" <
4�+ �� � !�7 ��J ]e���	 ]e���= $% K
4�  -l� �)� ��J ]e��� �	 
̂�@� �	 2��� 5� � !�7 �!�� 

 2�7� K�!�7 -l� t � ��J K�	�� ���)�� � ���% K�	��" <
*0	�� � !�7% K
*0	(.  

 Ant olsun biz insanı, çamurdan (süzüp çıkarılmış) bir özden yarattık, Sonra onu emin 

ve sağlam bir karargah da (rahimde) nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir kan pıhtısı haline 

soktuk. Müteakiben kan pıhtısını bir lokmacık et yaptık, Bu bir lokmacık eti kemiklere 

(iskelete) çevirdik. Bu kemikleri et ile kapladık.Sonunda başka bir mahluk olarak teşekkül 

ettirdik. 

� 2�I� -S2��2� -M��� ?H
2�2��	�� HA� H% $% HSG�=H�#� 2/	 HN�E���� 2DH)<�� 3f��B#�� $% H
2���	�� 6�� 2D�<� `�b�� DF� �b�� 

       Sabahleyin okula giden ve arkadaşları ile okulun bahçesinde top oynayan öğrenci, şimdi 

dersine çalışıyor.  

            B.TAM VE EKSİK OLUŞ BAKIMINDAN CÜMLELER )
#=�+ ��� 
	�+��� 
�	���(  

  

1.TAM CÜMLE: Bir manayı tam olarak ifade eden ve öğeleri eksiksiz kullanılan 

cümleye denir. İsnâdî cümledir.(Müsned ve Müsned ileyhi den oluşur). 

Fiil cümlesi: 

Amr oturdu.                                                    :��	" 2M�2�  

Zeyd gitti.  :��. 2D2�<��  : -D��� :� �-	 .:��. :S��� � �-	.             
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İnsan zayıf yaratılmıştır                        K�4�)0 -��� I� <(H�E7 

İsim cümlesi: 

Ali dersini yazdı.     :�'��-	 P$�" :P6�" :S��� � �-	 .:�'��-	 :� �-	.  

Vasıf cümlesi: 

Kardeşin başarılı oldu mu.                          �V 2C�E7� :g3��  

2.NÂKIS CÜMLE: Tam mana ifade  etmeyen cümleye denir. Bunların öğeleri 

eksiktir. 

Muhakkak ki Zeyd.         K���. ���              

 Dün                   3M	�                         

Kardeşim gelirse  A�� ��� $7�  

Şayet işinde çalışırsan <� T��<��3'2" $% T�H�	2C       

C.İFADE BAKIMINDAN CÜMLELER VE UNSURLARI 

) 
���  �	 ,	-��� �� N��%5����#� "� ���)+��� ( 

1.HABERÎ CÜMLE VE FORMÜLLERİ ),	-��� O�# �� ��#
����7�� (    

Haberî cümle, hakkında doğru veya yanlıştır hükmü verilecek cümlelere denir. Diğer 

bir ifade ile, anlamın yanlışlığı veya doğruluğu sorgulanabilen cümlelerdir. 

Haberi cümlenin kuruluş yolları ve unsurları 

İsim cümlesi: 

İsim (Mubtedâ) + İsim (Haber). 

Hava ılımlıdır.                                                          \,H�<�)-	 -A��'��  

Yer hareketlidir.                                                    m
<�a�2�<�-	 -o�jI�  

İsim (Haber) + İsim (Mubtedâ).  

O’nun katında ana kitap vardır.                           D��H��� q� [� -l2� H"�  

Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. K���-� 3��-)�� 2/	 B�� 

İsim (Mubtedâ) + İsim veya fiil cümlesi (Haber). 

Muhammed’in babası öğretmendir.                         :��)	 -l��� :�	�	   

Vatan benim mutluluğumdur.                                 $���)� �� -����� 
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Vatan halkını mutlu eder.                                     -�H)�-� -�<�2��� ��  HSG� �  

Fiil cümlesi: 

Fiil + İsim (Fâil veya Nâib-i Fâil) 

Hlid geldi.                                                                    -���7 2A��  

Cimri fakir gibi yaşar.                             HA��!4�� <
<�" [,�7��� E~�)�   

Der ezberlendi.                                                         :M�� <�H4-� 

Ahiret hesabı gibi hesap verecek.                  -D2���-�  HN�7I� 2D���  

Fiil + İsim (Fâil) + İsim (Mef’ûl). 

Muhammed mektubu okudu.                           ���� :�	�	 ��= <
���  

Hırsız kapının önünde dürdü.                      3D���� 2��	� -W+��� <�=�  

Fiil +isim (Fâil) + İsim (Mef’ûl –1) + İsim ( Mef’ûl -2). 

Ali Zeyd’e kitap verdi.                               K����� K���. P6�" 6�"�  

Fiil + İsim (Fâil) + İsim (Mef’ûl - 1) + İsim (Mef’ûl - 2) + İsim (Mef’ûl - 3). 

Semirin öğrenci olduğunu Yusuf e bildirdim. K���	�� K���	� <�-��� E1	�"�  

Şart edatı + Şart fiili + Şartın cevâbı. 

Kalkarsan kalkarım.                                                          T�E=� T�E!� T��   

Kasem edatı + Muksemun bih + Kasemin cevâbı. 

Allah’a yemin ederim ki sen gitsen seninle giderim.            2C)	 E1��� TD��� T�� FY��  

Hayatına yemin ederim ki bir sefer bile susmadım. KNB�2	 1̂�E�-� 6�" E1	B�<= �	 2C-�	2)<�    

Nidâ edatı + Munâdâ. 

           I� 2��-� �b�2)<� B$< -� �� H{��2��� 2��-� -�b�2)�� �	� 3Z�	H�� 

Ey oğul! Güzel konuşmayı öğrendiğin gibi, dinleme güzelliğini de öğren! 

Haberi cümlenin cümle içinde kullanış  şekilleri. 

1- Müsbet cümle: 

Ahmet bin Sabit bana anlattı.                                          �� -�	�� $ J��� j1��<J  

Zeyd kalktı.                                                                                       :��2. 2��<=  

            6��)� ,�= : T�'��'-	 [Y� K�	�= 2���)� 2�F�  
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Allah’ın helak edeceği, yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt 

veriyorsunuz.  

2- Menfi cümle: 

Zeyd kalkmadı.                                                                           :��. 2��= �	  

3- Müekket cümle: 

Kesinlikle Emir kazanmıştır.                                           :�#� -	 2��	I� ���   

Allah’a yemin ederim ki, O gelecektir.                                 :�H��<!� -Sb � FY�� 

Not: Buradaki Te’kit hükmünü tekit etmektir. Ancak müsned ve Müsned ileyinin 

te’kid etmemesi değildir.Te’kit edatları şunlardır:  

; ��<!�� ; 
	���� -�����   S�� b��� ���� ; A����I� -�I ; 
B���b�� �B	� ; �	b � ; �<= ; B�� ; B�� ; ����b��� � �  

 N�G�.�� ������ . 

Zeyd dövdü Zeyd.                                                           2. :��2. 2D2�20��  

Muhakkak ki Zeyd Kalkmıştır.                                        :�G�= K���2. B�� B��  

Tüm kavim bana geldi.                                               T�-'2)�	2� -��<!�� $ G��  

Not: Haberi cümle, nekradan sonra gelirse irabı sıfat marifeden sonra gelirse hal 

olarak gelir. 

Yazan bir adam gördüm.              N��  -S��= ?
4#.  . D��� :  -DE��� K@-�2� E1��� 

Muhammed gülümseyerek geldi.  
%�)	 -S��= ?.  ,��  . ����� :  :����2� :�B	2�-	 L,2�=� 

Bize okuyacakğımız bir kitap indirimediğin sürece... 

2.İNŞÂÎ CMLE VE FORMLLERİ  )	-��� O�# �� ��#, 
��G� 5�(    

  

Bunlar, hakkında doğruluk veya yanlışlık hükümü verilmeyen cümlelerdir. 

İnşa-i cümlenin kuruluş yolları ve unsurları 

Fiil + İsim (Fâil). 

Kalk.                              T�<=      

Fiil+ İsim(Fâil) + İsim (Mef’ûl). 

Akıllı oldun.           K@H=�" <1��#�  

Sabırlı ol.                   K��3��2# T�E�  
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Fiil  + İsim (Fâil) + İsim (Mef’ûl - 1) + İsim (Mef’ûl – 2) 

Allah İbrahim’i dost edinmiştir.               6��)� L,�= :H�K@��<7 2������� [Y� <�<7b�  

Fiil + İsim (Fâil) + İsim (Mef’ûl – 1) + İsim (Mef’ûl  – 2) + İsim (Mef’ûl - 3). 

Muhammed’e bildir ki, muhakkak kazanacağız.       K�!!2�2	 2.�<4�� K��	�-	 T�H�"�  

Fiil + İsim (Fâil) + İsim (Mubtedâ). Övme-yerme fiilleri veya şaşma fiilleri şeklinde 

gelir. 

Riyakarlık ne kötü bir huydur.                                         -A��a��� K�!E�E7 2MG�  

Kasaba manzaraları ne güzeldir.                              H��a��� 2�H�� 	 L,2	�� �	  

Şart edatı + Şart fiili +  A�%  + Şart cevâbı. 

Şayet Muhammed gelirse, ona ikram et.                   -ST	3��t% :�B	�-	 2A�2� T��  

İsim (Mubtedâ) + İsim(Haber) 

  Sen hürsün.                                                                             P�-� <1 �  

İsim (Mubtedâ) + Fiil + Fâil + Mef’ûl (Fiil Cümlesi Habr) Duâ ifade eder. 

Allah Zeyd’i bağışlasın.                                                 -S<� [Y� 2�<4<� :��2.  

Tereci, Temenni edatları + İsim (Edatın ismi) + İsm (Edatın haberi).  

Umarız Allah sıkıntımızı gıderir.       � 6�2" � �B�H 2u-�42� T�� [Y                

Belki hastanın hali, onu iyileştirir.                   S��2� -S-��T#<� 2o��	�� b,2)�  

Kasem edatı +Muksemun bih + kasemin cevâbı. 

Allah’a yemin ederim ki, birşey anlamıyorum.  K�G� -�'%�I FY��               

İsim (Mubtedâ)+İsim (Haber) +İsim (Mubtedâ). 

Zeydin babası ayaktadır.                                                   -��2. -�G�<= -l���  

İnşâi cüml e ve çeşitleri: 

Talebi cümle: Güç ifade ederek istekte bulunmak beş konu icerir. 

1- Emir: Bir işi istemesine, yapmasına denir. Değişik uslûblarda kullanılır. 

 6��2)� L,�<= :H(%��2	�� 6�� T�E������ T�E���-�� ���H���% 

Yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın.  

2- Nehiy: Bir işi güçlünün güçsüzden terk etmesini istemesidir. Şu edatlardan sonra 

gelir   I   - \,�� – ����  
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Zinaya yaklaşmayın. I� 6  a.�� ���2�!<�                               

Ey gök yağmur yağdırma.                       A�	���� �'��� `��	E�I  

            3- İstifham: Bir işi anlamak ve bilmek için sorulan sorudur.  �) _I   ile 

cevaplandırılır. Soru edatlarda şunlardır.  

 N.	'�� _,�  _�	  _6�	  _�����  _���  _���  _6+ � _��  _ qX�  

Binerek mi yoksa yaya mı geldin?                     V K��H�	 T�� <1�202� K��H��2�� 

Halil mi yoksa Sait mi ayakta?                        <7 ,�V:��H)2� T�� :�G�= \,��      

Halil’e mi yoksa Said’e mi ikram ettin? ��H)2� �� <1	2��� K@��<7 ,� VK�       

Soru edatların cümle içinde kullanış şekilleri: 

 N.	2'��  soru İsmidir, Müsbet ifade eder, hemzeden sonra fiil, isim veya zamir gelebilir. 

Halil gittimi?    (Harfdır irabda yeri yoktur)           �V \,��<7 �D��<�  

Gitti mi Halil?                                                    V 2D2�<� \,��<7�  

Sizler tanıştınız mı? V T�E�%2��)� T�E� ��                                   

Olumsuzluk ifade etmek için şu nefiy edatlarıyla gelir. 

Fiil   T�<�� – �	� – I� +  

İsim  + (  2M��� )j12��<��  

  ��B��   Zaman zarfıdır.Gelecek zaman ifade eder. Fetha üzere mebnîdir. Mahallen 

mansûbdır. 

Kıyamet günü ne zamandır?  2��B��)��7 (3��a��� -��2�                   

  2���   nerede, nerede, anlamlına gelir. Cümlede şu şekillerde kullanılır. 

O nerede?                                                            2���)��7 (V 2�-�  

Nereden geldin?  2��� T�H	 ),�)4	 ?����	� ��� (V <1	H�<=                

Ali nereye gitti?  V P$�" D2�<� 2���                                       

  6b � mekan zarfıdır. Sükün üzere mebnîdir, Mahallen mansûbtur. Kendisiyle mekan. 

(Nereden alındığı veya bulunduğu sorulur.)sorulur. 
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Kitabını nereden aldın?                                  H� 6+ �V C���� <1���  

Cocuğu nerede buldun?                                    V <1��� [,4+��� 6+ �  

  q̀ �   hangisi ,anlamında gelir cümle içinde şu şekillerde kullanılır. 

Hangi çoçuk geldi?                                       q̀ �)����	 (V A�� F,4n���  

Hangi çoçuğu gördün?                           B̀ � ) S� ,�)4	 (V <1��� ],4H�  

Hangi öğrenciler çalışkandır?                  q̀ �)��7 (V -�3'<��-	�� 3D@���  

Hangi dersi çalıştın?  B̀ � )(��	 ,�)4	 (V <1�2�2� eM�2�                    

Hangi hakla kardeşini dövüyorsun?           B̀ t� V 2C�7� TD3�0<� z(2�  

  <�T�<�  nasıl anlamındadır, Cümle içinde şu şekillerde kullanılır. 

Sen nasılsın?                                                      <�T�<�)��7(V <1 �  

Nasıl yolculuk yaptın?         <�T�<�),��(V <1�<%��                        

Nasıl uyudun? K�!�	" K�	�  E1	H  D����� ���.    <�T�<�) (��	 ,�)4	 (V <1	H  

İşi nasıl zannettin?.                       <�T�<�) $ �J S� ,�)4	 (V2�	jI� <1j < <�  

   T�<�  kaç anlamındadır. Cümle içinde kullanımı şöyledir. 

  Kaç gazete aldın?                           T�<�)S� ,�)4	 (V <1��<�� KN2���2�  

Kaç gün gelmedin?                T�<�)S�% ,�)4	 (V <1�H� K�	�2�             

Kaç defa yüzünü cevirdin?             T�<�)(��	 ,�)4	 (V b1<4<��� K
��4H���  

Kaç dinarın var?                T�<�)����	 (V 2C2� H" K��� �H�                     

Kaç öğrenci geldi?                         T�<�)����	 ( K��F���).��	� (V 2�202�  

  T�2	  kim anlamı verir. Cümlede şu şekillerde gelir. 

Sen kimsin?                                                    T�2	)��7 (V <1 �  

Kim güldü?                                                  T�2	)����	 (V 2CH�20  

Kimi ziyaret ettin?  T�2	 )S�% ,�)4	 (V <1T�-.                           
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  6�	  Ne zaman anlamı verir. Cümlede şu şekillerde gelir. 

Allahın yardımı ne zaman gelir?  6�	 )S�% ,�)4	 ( V FY� -�#<      

Ali ne zaman geldi?  6�	 )S�% ,�)4	 (V P$�2" 2A�2�                      

Sınav ne zaman?   6�	)��7(V -��2�H�	5�                                

   ���	_ �	   Ne ? Hangi?Gibi anlamlarda  kullanılır. Kullanımı: 

Bu nedir?                                                            �	)��7 (V ��2�  

Ne yaptın?                                               ���	)S�% ,�)4	 (V <1�2)<%  

Hangi kitaplar senin için güzeldir?    �	)��7 (V 2C��� 2DE�E��� qD2��  

  d,2�  soru harfidir. Genellikle  d,2�   den sonra fiil gelir. Ancak önce isim veya zamir, 

sonra fiil gelirse müsbet cümlelerde caiz olarak gelir. 

Dersini yazdın mı?  (Hel, Harftir irabda mahalli yoktur) V 2M�B��� <1�<�<� d,2� 

Sen öğretmen misin?                                                             V m����[� <1 � d,2�  

Kardeşin hasta mı?                                                           V 2o3�2	 2C�E7� d,2�  

Not: Sîbeveyhi’ye göre ,� soru edatından sonraki isimden sonra isim gelmesi gerekir.  

  Zeyd çıktı mı?                                                                   V m(H�<� -	 :��2. d,2�  

Zeyd evde midir.?                                                            V 3��B��� $% :��2. d,2�  

Ancak bir kısım nahivcilere göre fiil gelmesi caizdir. 

Zeyd gitti mi?                                                                      V 2D�<� :��2. d,2�  

  Zeyd’i gördün mü?                                                         V <1��2� K���2. d,2�  

Zeyd kaktı mı?                                                         V 2��<= :��2. d,2� 

  4- Arz: Bir işi yumuşaklıkla ve şefkatle istemekdir. Şu edatlardan sonra gelir: 

  ��  _ ��	� –I� . 

Şayet kardeşine insaflı davransaydın.                       2C�7� <1;4# � ��    

 5- Tahzîz: Bir işi, veya kötü bir şeyi şiddetle uyaracak istemek yani sakındırmaktır. 

Ş u teşvik edatlarından sonra gelir.                           I��_ I�  _ +@�  _ �	��   
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Ödevlerinizi yazınız’a.                                       T��4G��� ������ I��  

 6- Temenni: Mümkün olmayan veya zor olan ama sevilen bir şeyin olmasını veya 

bir kötülüğün giderilmesini istemektir. <1��  edatı ile ifade edilir. 

Ah, Keşke gençlik bir gün geri dönse.                                       K�	�� -��)� 2D��+�� <1�� I�   

Keşke o peygamberlerle birlikte yol tutsaydım.  
 6��)� 6��=  :H� $ �����K@��� FF,������ 2/	 E1�7+� 

7- Nüdbe: Acı çekenin bağırmasıdır  ��  edatı ile kullanılır ma’rifedir. 

Ey muhammed!             )K���	�	(    l��	�	 ��  

Ey zeyd!                                       l���. ��  

8- İstiğase: İmdat veya yardım istemek için kullanılır. Şu edatlardan sonra gelir.  

FF,_L, _ ��  

Ey zeyd, ömer’e yardım et.     ��	)� �̂�.���  

9- Nidâ (Münâdâ): Çağırmaya denir. Bir kişinin gelmesi veya yardım etmesi için şu  

edatlarla kullanılır.    � _y  _T̀ � _T̀ � _��  _��� _���  

Ey Allah!                                                                                           [Y� ��  

Ey oğul, ilim ve marifet ehlinin nasiyetini dinle. � �$ -��� ���)	��� ��)�� ,�� gG�#  /	�  

10- Terhim: Münâdânın son harfinin hafiflik sağlamak için düşürülmesine denir. 

Ey Haris!                E{��� ��_ __ __  F3�����  

Ey Malik!            -C��	 ��_ __ __ _  [,�	��    

Not: Nidâ edatının cümlede gelmemesi (düşürülmesi) caizdir. 

Ey yusuf! Sen bundan vazgeç.              6��)� ,�= :��� �" o�"� E����            

Talebi olmayan cümle: Yumuşak ifadelerle istekte bulunmak dokuz konu içerir. 

1- Terecci (Ricada bulunmak): Bir işin çabuk olmasını istemektir. Şu edatlarla 
  kullanılır.   6�"_ r,)�  _ X��  _ <(���7�  

Keşke Allah bize fethi bağışlasa. [Y� 6�" F3g�4��� 2$�t� T��                                 
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2- Kasem:Yemin edatları ile kullanılır �_ �� _ ��   Ayrıca isim cümlesi ile şu terkipler 

 $�	� $% ;  FY� -�	�� ; `�	)�  şeklinde ve fiil cümlesiyle de şu fiillerle kullanılır: 

 E����–-�'� ; E1��� _   -��=� 

  Allah’a and olsun çalışacağım.                               B�2���jI FY�� -�H�=[�.      B�2�-��jI FY��.  

Hayatıma yemin ederiim ki yolculuk yapcağım.                                B�2�H%�2�jI `�	2)<�   

3- Ef’âl Teaccub (şaşma fiilleri): Şaşma ifade eder. Sulâsî mücerred fiilden yapılır  

-S�)%��	 _ HS� d,H)%�  

,2)%� �	 den sonra gelen isim, Mef’ûl bih olduğundan dolay mansûbdur. 

Erdem, ne güzel şeydir.                                                    <
��04�� L,	���	   

Cahillik ne kötü şeydir.                                                           FF,'���� Tg3�=�  

4- Zem ve medih (yerme ve övme) fiilleri: Zem için   2MG�_2A�� _���2�I övme için de 

 2�)H  _�D�  _ - ����� kullanılır. 

Cümlede şu şekillerde gelebilir: 

Övme-yerme, Fiil + Fâil + Mahsûs (Mubtedâ) 

Halid ne iyi adamdır.                                      :���7 [,���� 2�)H  

Zeyd ne kötü adamdır.                                   :��. [,���� 2MG�  

Not: Övme-Yerme fiilleri Temyîz ve Fâil ile birlikte gelmesi Sîbevehi’ye göre caiz 

değildir. Ancak bir çok nahivcilere göre caizdir. 

Bu Adam ne iyi Adamdır.                         K@-�2� [,-�B��� 2�)H  

5- Ukûd sigası:  )T��!-)�� 3O2�H#(  

Onlarda şünlardır:                          E1�2�2�– E1)3� –E1�2�<��     

İstediğini sana bağışladım.                    -���E� �	 2C� E1�2�2�  

D.TERKİP YÖNÜNDEN CÜMLE ÇEŞİTLERİ )D���+��� 
���  �	 ,	-��� Z�� �(   

Terkibin tanmı: İki veya daha fazla kelimeden oluşan ifadelere denir. 

1. İSNÂDÎ TERKİP: ) `�� �5� D���+���(   
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Cümle olarak gelir sadece bu konuya mahsûstur. Diğer terkipler cümle olmayan 

terkiblerdir.Bir kelimenin diğer bir lafızla hükm kazanmasıdır.İki bölüme ayrıır. Hüküm 

ifade edene (Musned), hüküm kazanana ise (Musned ileyh) denir.  

Musned ileyh  şu ş ekilde cümle içinde yer alır: Fâil, Nâib-i Fâil, Mubtedâ, 2���  ve  

benzerlerinin isimleri  ���  ve benzerlerinin isimleri Musned ise ş u ş ekilde gelir: Fiil, İsm  Fiil, 

haber, ��  ve  2���  nin haberleri ve Fiil yerine kullanılan Masdarlar. 

Öğrenci çalışkandır.               )� �	(    -DF��b���)S��� � �	 (:�3'<��-	  

Çalışkan kişi başarılı olur.        -g2� 2�)� �	 ( -�3'<��-	��)S��� � �	(  

Formülleri ve kuruluş yolları: 

Musned + Musned ileyh (Fiil cümlesi).  

Çalışkan kişi kazanır.                                     gH�4-�-�3'<��	��  

Öğrenci fakülteye gidiyor.                H
B��E��� 6�� -D2�j�� -DF��b���  

Musned ileyh + Musned (İsim cümlesidir). 

Zeyd’in babası duruyor.                  :��2.:�G�<= -l���            

Musned ileyh + Musned (Vasıf cümlesi). 

Züher çalışkandır.                                         :�-'<��-	 :��2�-.  

2. SIFAT TERKİBİ  )$4#��� D���+���(    

          İki isimden meydana gelir, önce gelen isime mevsûf, sonra gelen isime sıfat denir. 

Bağlı bulunduğu kelimenin nasıllık ve niceliğini bildiren kelimeye Sıfat, nasıllığı bildirilen 

kelimeye Mevsûf denir.  

Cümlede şu şekillerde gelebilir: 

Fail (Mevsûf) + Sıfat. 

Emin olan muhammed geldi.                -��	�� :�B	2�-	 2A�2�   

Mef’ûl (Mevsûf) + Sıfat 

Çömert olan adamı gördüm.               2���<��� L,-�B��� E1���  

Yüzü güzel olan adamı gördüm.    HS���� 2��2� K@-�2� E1���  

Haber (Mevsûf) + Sıfat. 

Zeyd şaiirdir alimdir.                            -�F��2)�� -�H"�b�� :��2.  
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Mubtedâ (Mevsûf) + Sıfat 

Katip Zeyd gitti.                                  2D��  -DH����� :��2. 

Mef’ûl Mutlak (Mevsûf) + Sıfat 

Akıllı, Cömert Adam gördüm. L,H=�2)�� 2���<��� L,-�B��� E1���  

Sıfatın mevsûfuna uyduğu konular:  

1- İrab yönünden. 

2- Müzekkerlik ve Müenneslik. 

3- Ma’rife ve Nekrelikte. 

4- Adet, Müfred, Tesniye ve cemilik.      

Değişik örnekler. 

Bu gençe ikram ettim.                    ��� 6�4�� E1	���  

Suç işleyen adam geldi.               X��"� `��� [,��+�� 2A��  

Üç adam gördüm.                               K
J@J KI��� E1���  

Ben Türk bir adamım.                          P$��� \,�� � �  

Bu adam, ne iyi adam.                      ]],�� �̀ � \,�� ��� 

Not: mevsûflar gayr-ı âkil cemi ş eklinde gelirse, sıfatlar umumiyetle mufred müennes 

olarak gelir. 

Not: Bir kaç Sıfat veya birkaç Mevsûf bir arada gelebilir.                    

       -S�!<4�� -�H"�b�� :��2. 2A�2� -DH����� .    :��2. 2A�2�  2� :�	2"-�H"�n��� -DH����� .         

3. İZÂFET TERKİBİ   )$%�05� D���+���(        

İki isimden meydana gelir. 

Türkçe de isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan olduğu gibi; Arapça izâfete, 

Muzâf ve Muzâfun ileyh vardır. Birinci kelime desteklenen (Muzâf), ikinci ise destekleyen 

(Muzâfun ileyh) dir. 

Cümlede şu şekillerde kullanılır: 

 (Muzâf) + Muzâfun ileyh: 

Güzel yüzlü adam şimdi geldi.              2A�2�HS���� -�2�2� \,-�2� �� 2�      

Mef’ûl (Muzâf) + Muzâfun ileyh: 

Elbisesi yırtık olan adamı şimdi gördüm.  2�I� 3D�bJ�� <(B.2	-	 K@-�2� E1���  
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Haber (Muzâf) + Muzâfun ileyh: 

Bu öğrencinin kitabıdır.     H��	�n��� -D��� ��� .        H��	���� :D��� ���.  

Bu gümüştür yüzük.                 
̂�0H% �	 :���7 ���.     
̂�0% -���7 ���.  

İzâfet çeşitleri: 

Lafzı izâfet: Mevsûfuna sıfat eklemekle olur. 

Manevi izâfet: Bir ismi başkasına tensib etmek yani harfî cer manası ile gelir. Muzâf mufred 

kelime olunca, sonundaki tenvin düşer, Musenna kelimeden� harfi düşer.Müzekker çoğulu 

muzâf gelice, sonundaki � harfi düşer. 

Bu ikisi Zeyd’i dövdü kişilerdir.                     �̂�2. ��3��0 3���2�  

Bunlar Zeyd’i dövenlerdir.                           �̂�2. ���3��20 HAIs2�  

Muzâfin şartları: 

,�  El takısı almaz. 

��� � Tenvin almaz. 

Meunneslik ve cemi �  nunu almaz. 

Muzâf irabta şu şekillerde gelir:  Mubtedâ, Haber, Fâil veya Mef’ûl). 

Şairlerin en meşhuru olan Şevki’yi beğendim.   HA��)k�� -�2'� $=�<3� E1�2�"[�  

Uçak kaptanını, uçağı güvenle uçurur.                   HN2���H!�� -��-	t	 HN2�FG�b��� -�G�=  

4.MEZCÎ TERKİP   )`.��	�� D���+���(        

İki kelimenin kaynaşmasından meydana gelir. 

             BC2��)�.  ]e��� E1�� .     1�	2�T02� .   S����� .    2�<�	 2�<�<  . 

Alem (özel isim) olan mezcî terkibler gayri musarif olur,tenvin ve kesra almazlar 

Balebekk, havası güzel olan bir şehirdir. HA��2'�� E
2�a�<� mN2��2� 2C2�<�)2�                          

Hadramaut’a yolculuk yaptım.                                            <1�	2�02� 6�� E1�<%�2� 

Alem olmayan mezcî terkip, iki kısımda da fetha üzere mebnî olur, irabları 

mahallendir.  

Bana yakın olan bir komşusun.                                               <1�� <1�� `��� <1 �  
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5.ZARF TERKİBİ ) �$%�+��� D���+��(    

İki zarf kelimesinin bir araya gelmesi ile meydana gelir. 

Sabah akşam beni ziyaret et.          2A��2	 2f��2# .`�  ) 2A�2�2	 2f��2# $ �-. (  

6.SAYI TERKİBİ ) `��)�� D���+���(     

İki sayının birleşmesinden meydana gelir, bunlar, 11 den 19 a kadar olan sayılardır, 

Formülü ş öyledir. 

Adet + Madut 

On iki adam geldi.                                                    H� 2A�2�K@-�2� 2�<2" � J     

On beş çoçuk gördüm.                                       K���� 2�<2" <
2�	<7 E1��2�   

On dokuz öğrencinin yanına uğradım.        � 
2�F� �<� <N2�<2" 2/�H�� E1�2�2	   

7.HÂL TERKİBİ )��� D���+���$��(     

İki isimin bir araya gelmesi ve yakınlık (bitişiklik) ifade etmesi ile  meydana gelir. 

Sen bizim bitişikteki komşumusun.                          E1�� <1�� � 2��� <1 �  

Kavim (millet) paramparça (darma dağınık) oldu.  2�<�2	 2��< 2��<!�� <(B�<4<�  

8.ATIF TERKİBİ )$4�)�� D���+���(   

Cümledeki formül 

       Matufun aleyh + Atıf Edatı + Matuf 

�� [,�< �" ���2��J ��� 2A� +J��� 2�	��� EN<��	�+���� E��	�+�I�� F3M����� 6�H��'��  

Atıfin tanımı: Cümle veya kelimelerin daha önce geçen cümle veya kelimelere 

bağlanmalarına FAtıf denir, atıf harfleri şunlardır.  

    )2�_�% _B�EJ  _6+��  _��  _T��  _I  _d,� _H��  T�( 

 

9. BEDEL TERKİBİ  ),���� D����(    

İki isimden meydana gelir. İlk gelen isme Bedel, ikincisine ise Mubeddel minh 

denir.Tabi olduğu kelimeyi pekiştirmek ve açıklamak için kullanılır. 

Mubeddel minhu + Bedel 

Halil kardeşin geldi.         2C�7� \,��7 2A��             



 49

Kardeşin Halil’i gördüm. 2C�7� K@��7 E1���             

Kardeşin Halil’e uğradım.       2C�7� ]],��7� E1��	   

Bedel dörde ayrılır: 

1-Mutabık Bedel: 

T�3'��2" <1	2) � 2���b�� <���H# 2��!<��-	�� <���a#�� � H���   

Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda buluduğun  kimselerin yolunu. 

2-Külden Bâ’za bedel: 

Doktor hastanın başını tedavi etti.  -S2��� 2o��2	�� -D��b��� 2�<��" 

3-İştimal Bedeli: 

Zeyd’in huyunu beğendim.                     -SE!E�E7 �̂�2.3� E1�2�T"�   

4-Galat ve Nisyan Bedeli: 

İskenderiye, (pardon!) Kahire Mısır’ın başkentidir. 2�T#H	 
2	H#�" N2�H��<!�� 
B�a�2� <��5�    

10.TE’KİT TERKİBİ  )���t+��� D����(     

İki isimden meydana gelir, ilk gelen isme Mu’ekkid ikincisine Mu’ekked denir. 

Manayı kuvvetlendirmek ve ihtimallari kaldırmak için kullanılan kelimedir. ismin, fiilin, 

harfin veya cümlenin tekrarı ile olabilir. Buna Lafzî Te’kid denir.  Manevi te’kid ise.-M4<   - -��2" 

-@H� -  ,H� -  k,E� - -/2	��  le ifade edilir.  

Tüm kavim geldi.                                 T�'k�� -��!�� 2A��        

Tüm kavime ikram ettim. T�'b�� 2��!�� E1	���                     

Tüm kavime iylik yaptım.   T�'n�� F3��!�� 6�� E1 2���                      

  

F. İRABTAKi YERi BAKIMINDAN CÜMLE ÇEŞİTLERİ VE UNSURLARI. 

 )�	 HS+��	 
���  �	 ,	-��� Z�� � ���#� "� D��"5�( 

 
İkiye ayrılır. 

1.İRABTA YERİ OLAN CÜMLELER ) D��"5� �	 \,�	 �'� $��� ,	-���(  

1- Cümle olarak gelen Mubtedâ ve kuruluş yolları 
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Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.                        T�E�� :��<7 ��-	�-#<� T���   

Benim katımda sen çok üstünsün. K��3� \,H0�% 2Cb � `� H"                               

Mubtedayı oluşturan terkipler: Fiil cümlesi, İsim cümlesi, Nidâ cümlesi, İsim fiil, 

Sıfat ve Masdar’i müevvel. 

       Zarar veren hak, sevindiren batıldan daha hayırlıdır. q�-�2� ],H��� T�	 :��<7 q�-02� c(2�    

       Senin görevin Anne ve babana itaat etmektir.        2C��F��� B�2�<� T�� 2C��2" 3D3����� 2�H	   

Not: Mubtedâ şart anlamı kapsar, haberi sebep fası ile �� gelirse, dört şekilde ele 

alına bilir. 

Yaptığınız hayır, sizin için saklanan bir maldır.   �E�� :�7E� �'% ]e��<7 T�	 -S< ��t� `�+��  

Mubtedâ Nekra Mevsûf olabilir: 

                HA� bJ��� :���2� 2�'% HN2�n�� $% 2C��2� m(��2# 

Sıkıntı durumlarda arkadaşın senınleyse, o saygıyı daha çok hak etmiştir. 

Evde olan adama bir dinar (vardır, verilecektir).          :�� �� -S�% 3������ $% \,-�2�   

Not: Mubtedâ, Nekra ve Mevsûla Muzâf Sıla cümlesi de gelecek zaman ifade 

edebilir.  Bana kim gelirse ona bir dinar.                                     :�� �� -S+�<% $ ��dt� T�	   

            2- Cümle olarak gelen Haber ve kuruluş yolları: 

                  Haber’i oluşturan terkipler: Fiil cümlesi, İsim cümlesi, Şart cümlesi, Masdar 

muevvel Taaccub uslûbu ve Şibh cümle.  

Müslüman devamlı doğru sözyler.                                  K�	G�� E(-�#2� -�H��-	��     

Halit’in babası köylüdür.                                                        P̀ �2�<= -l��� :���<7   

Çömert kişi odur ki, ona ikram edersen oda sana eder. 2CT	3��-� -ST	F3��E� T�� -���<���  

Belki feraha kavuşuruz.                                                    2$�j�� T�� -u2�<4�� 6�"   

Zeyd ne kadar doğru söyledi.                                                 K��T�2. <(2��#� �	   

Yolcular trenin yanındadırlar.                                        3���H!�� 2� " 2���H%��-	��   

Mutedâ + Haber (Cümle). Ana kural. 

Haber (Terkip) + Mubtedâ. Caizzdir. 

Cümle olan Haber Mubtedâ ile şu bağlarla gelir. 
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Cümle olan haberde Mubtedâ ya ait zamir gelirsa. 

Cömert’in huyu övülür.                                                 <!E�E7 -��-	�2	 -���<���-S    

Terkip olan Mubtedâya ait işâret ismi gelebilir. 

İyi iş hayırlıdır.                                                              :��<7 2C�� -D�n��� [,2	2)��   

Cümle olan Mubtedâ aynı lafız ile tekrarlanabilir. 

Gercekleşecek olan, nedir o gerçekleşecek olan?               E
b=�2��� �	 E
b=�2���   

Haber genel anlam ifade edebilir.     

Sa’d ne iyi adamdır.                                                           [,-�B��� 2�)H  :�)2�  

Mubtedâya ait zamir gizli gelebilir. 

Muhakkak ki hak yücelir.                                                      ��T)2� k(2���   

Mubtedâ eşanlamıyla tekrarlanabilir. 

Allah kelimesini söylemek  bana yeter.                         T$��2� [Y� 2$!�E    

Not: Kûfe alimlerine göre cümle olan haberin başta gelmesi caiz değildir. Ancak Basra 

alimlerine göre cümle olan haberin başta başta gelmesi caizdir. 

Zeyd kalkmıştır.                                             :��2. :�G�=) . -S�#� , :�FG�= :��2.(   

Zeyd’in babası gitti.                       :��2. m(H�<� -	 -l��� ). -SE�#�. m(H�<� -	 -l��� :��2.(  

Haber olan  Cümle bir de   L ��� _ 2���  _2���    benzerleriyle gelir. 

            Dost doğru söyler.                                                 E(-�#� <(��B#�� B��      

Çoçuk oynuyordu.                                        -D2)�� [,4n��� 2���              

Gezimiz ne kadar güzeldi.                                      � �<��3� L,2	�� 2��� �	   

Neredeyse çoçuk ağlayacaktı. $���2� [,4n��� 2���                                

Liderler vatanı korumaya başladılar. 3�<�2��� �" 2��-)H%��-� -A�	2"q.�� <�<7�                 

3- Hâl cümlesi ve kuruluş yolları 

Ma’rife isimden sonra gelir, cümle veya şibh-i cümle olur, Sâhib-i hâlle bir bağla 

bağlı   olması gerekir. Bu bağlar ya Zamir ya Vav yada ikisi birden gelebilir. 

Hal cümlesinin formülleri ve kuruluş yolları: 

Fiil Cümlesi: 
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Fiil (Amil-i –Hal) + Fâil (Sahi-i hâl) + Hal (Cümle): 

Çoçuk koşarak geldi. E��2� [,4n��� 2A�2� -o                                    

Zeyd gülerek geldi.                                                TC2�T0� :��2. 2A�2�   

Fiil (Amil-i Hal) + Fâil + Mef’ûl bih (Sâhib-i hâl) + Hal (Cümle): 

Ay’ı bulutlar arasında gördüm. 3D�2�2��� 2��� L,<@'�� E1��2�                 

Anneni ağlayarak gördüm.                              $��<� 2CB	� E1���        

Gördüğüm adama selam verdim.                -SE���-� F,-�B��� 6�" E1	b�2�   

Fiil (Amil-i Hal) + Fâil (Sâhib-i hâl) + Hal T�<=    Vavlı veya vavsız, Menfi fiil): 

Zeyd’in babası gitmeden Zeyd geldi.   -l��� 2D2�<� �	� -l�-�� 2D2�<� �	 :��2. 2A�2�  

İşçi yemek yemeden fabrikaya gitti. d,E�t� T��� 3/< #2	�� 6�� [,H	�2)�� 2D2�<�         

Zeyd gülmeyerek geldi.                      -��2. 2A�2�  TC2�02� T��  ) TC�02� T���(  

Fiil (Amil-i Hal  + Fâil (Sâhib-i hâl) + Hal ( T�<= �  ile  mazi musbet fiil). 

Tüm arkadaşları gelirken, Kardeşin gitti. HSG�<=H�#� -/�	2� 2�202� T�<=2� 2C�E7� 2D�<�  

Güneş batışında döndü.                                          b�� H12�2�<� T�<=� 2��2"-M	    

Menfi olan Mazi fiilde de  T�<=  ın gelmesi caizdir. 

Fiil (Amili Hal) + Fâil – Sâhib-i hâl + Hal (Cümle): 

Amr kalkmamıştı ki Zeyd geldi.            :��	2" 2��= �	� :��2. 2A��.      :��	2" 2��= �	 :��2. 2A��.  

İsim cümlesi: 

Fiil (Amil-i hâl) + Sahib-i Hal (Fail) + Hal (Vav ve zamir): 

Subay susadığı halde savaştı.                                                  :��<�2" 2�-�� E�3��B0�� L,<��<=  

Artık bunu bile bile Allaha şirk koşmayın.  6��)<� 6��<= :T��	<�)<� T�E� �� K���� � FY ���2)�<� @<%  

Fiil (Amil-i Hal) + Fâil (Sâhib-i hâl) + Hal (Vav ve isim): 

Güneş doğarken İsam geldi.                       m
2)F� �<� -M	b��� :��2#H" 2A�2�                     

Deniz dalgalı olduğu halde, gemiye bindim.                     :�FG�� -��2���� <
< �4B��� E1�H�2�   

Hal cümlesi şu  ş artlarda gelir. 
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Haberi cümle olması. 

Gelecek zaman ifade eden harfler kullanılmamalı. 

Bir bağla bağlı olmalı. 

Not: Hal cümlede Zarf ve Cer Mecrûr (şibh cümle) şeklinde de gelebilir. 

Minberin üzerinde kitabı gördüm.  3�2� H	�� <(�<% 2D��H��� E1��� .  3�2� H	�� 6�2" 2D��H��� E1���  

4- Muzâfun ileyh olan cümleler ve kuruluş yolları: 

            Cümleye muzâf olan zarflardan sonra gelir. Zarflar ikiye ayrılır, Sadece cümleye 

muzâf olanlar şunlardır.  E{T�2� _   ��	<� –    ��� –d ��   Cümle ve müfred kelimeye muzâf olanlar ise  

şunlardır:    _ E�j -	 _  6�2	   2��2�  _   2��H� - 
��� – �E�  - T�-�� - <{T�2� –   [,�<=_  [,G�<=  gibi zarflardır. 

Muzâf + Muzâf ileyh (Cümle) 

Okula Zeyd’in girdiği gün ben de girdim. :��2. �'�<7� 2��2� <
2�2��	�� E1�<72�          

Emir’in indiği yere indim.                                      2.< \,3.�  2��	 I� E{�2� E1�   

Emir’in oturduğu yerde oturdum.                           H� -��	jI� 2M<�2� E{�2� TMH��  

Bu doğrulukların fayda verecegi gündür.   6��)<� 6��=  :T�-'<=�H# -/<4 � :��2� ����   

İbn Âkil, Ebu Ali el- Farisi ve Kûfelilere göre şu husus caizdir:  

İzâfet terkibinde, muzâf, murab ve mebnî kelime olmasıyla birlikte muzâfın ileyh ise,  

isim veya fiil (mazi veya muzâri), cümlesi olabilir. 

Bugün zeyd’in geldiği gündür.                               2��2� ��2� ) -��2� (:��2. 2A��   

Bugün Amr’ın kalktığı gündür.                               2��2� ) -��2� (��	2" -��E!2�   

Buğün Bekir’in kalktığı gündür.                                 2��2� ) -��2� (:�G�= :��2�   

Ancak Basralı alimlere göre bu durum caiz değildir. Sadece ism cümlesine murab muzâf 

gelebilir. Fiil cümlesinin fiile mazi olursa, bu fiil cümlesi muzâfın ileyh 0labilir.   

5- Sıfat olan cümle ve kuruluş yolları: 

Sıfat olan cümle, Nekra isminden sonra gelir. Fiil, İsim fiil ve Şibh cümle şeklinde 

olur. İrabı bakımından bağlı bulunduğu kelimeyi (Mevsûfu) nasıllık ve nicelik yönünden 

tamamlar. 

Mevsûf + Sifat (Cümle). 

Cümlede şu şekillerde gelir. 

Fiil cümlesi: 
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Koşan bir çoçuk geldi.                                              -oE��2� \,4H� 2A�2�    

Koşan bir çoçugu gördüm.                                         -oE��2� K@4H� E1���  

Koşan bir çoçuğa baktım.                                    -oE��2� ],4H� 6�� E1�<�<  

İsim cümlesi:. 

Kitabı beraberinde olan bir öğrenci gördüm.          -S2)2	 -S-�E�E� K��F��� E1���  

Babası ayakta olan bir adamın yanından geçtim. :�FG�= -l��� ],-�2�3� E1��2	  

Şibh cümle: 

Mısırdan iki elçi kongreye katıdı.     H�2�#H	 T�H	 3����� 2	 3�	<�T�-	�� $% 2C2�<�  

Bunlar, dallar üzerindeki kuşlardır.                   I� <(�<% :���E� Hl��3��2#�  

Şart cümlesi: 

                            2CT	3�j�-� -ST	3�j�E� T�� K@-�2� E1��2� 

Bir adamı gördüm. Şayet ona ikram edersen oda sana ikram eder. 

Mevsûf cümlede şu yerlerde gelir: Mubtedâ, Haber, Mef’ûl, Fâil ve Cer Mecrür. 

Güvenilir Muhammed.                                          jI� -��	�-	T��	       

Olgun reşit.                                                 T������ �����              

Bu bir çalışkan öğrencidir.                               :�3'<��-	 :DF��� ���       

Çalışkan öğrenci geldi.                                -DF��+��� 2A�2�-�3'<��-	��        

Çalışkan öğrenci ile konuştum.                       2�3'<��-	�� 2DF��b��� E1	b�<� 

Caddede bir adama selam verdim.         3Z3��b�� $% ],-�2� 6�" E1	b�2�   

Ödül çalışkan öğrenciyedir.                       3'<��-	�� 3DF����� EN2.G����H�   

Not: Normalde nekra isimden sonra sıfat cümle olarak gelebilir. 

            Babası uyuyan bir adama uğradım.              :�FG�  -l��� ],-�2�3� E1��2	   

Babası uyanan bir adama uğradım.              -l��� 2��= ],-�2�3� E1��2	   

Ancak  ,�  cümleden önce ma’rife isim gelmesi de caizdir. 

                               H	 E�<��<  [,�b��� �-'<� m
2���2��'b �� -S   
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Biz ondan gündüzü sıyırıp çektiğimiz gece de, onlar için bir ibret alametidir. 

6- Şart cevabı kuruluş yolları 

Şart cümlesi: Dilde olan ifade uslûbudur. Ş art edatı cezm eden edatlardandır. İki 

fiilden oluşur.İlkine Fiil-i şart, ikincisinede ise Cevâb-ı şart denir. 

Şart edatı + Fiil-i şart +   �% + Cevâb-ı şart (Cümle) 

Zeyd çalışırsa başarılı olur.                                         :g3��  2�'% :��2. T�3'<��2� T��   

Bana gelince ben bir şey değilim.                                    ]�� E1�<�<% � � �B	�   

Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. H
b 2��� $4% ���H)-� 2���b�� �B	�   

Not: Cevâb-ı şartta  �%  nın kullandığı yerler: 

Cevâb-ı şart,  �= – ��� -   <��� ile kullanlırsa. 

Eğer yolculuk yaparsan muhakkak ki bende yaparım.  T�H%�2�[� T�<!<% T�H%��E� T��    

Cevâb-ı şart,   �	 -  T�<�  (ile menfi  olursa). 

Yalan söylerse onu asla afetmem.                                  -S�H	��[� T�<�% TDH��� T��  

Cevâb-ı şart,   �	B�-�   �	b t<�   ile kullanılırsa: 

Onu kim görse sanki tüm insanları görmüştür.  K�)�	2� 2M�b �� X�� �	b t�% ���� T�2	    

Cevâb-ı şart Camid fiille gelirse: 

Eğer kötülük yaparlarsa ne kötü iş yapmış olurlar.     ���2)<% �	 2MG�% ��s��[� T��  

Cevâb-ı şart, isim cümlesi olursa: 

Yalan söylersen sen sevilmezsin.                                  :��	�2	 <1 t% TDH��<� T��  

Cevâb-ı şart Muzâri Müsbet Fiil �%  ile veya  �%  sız gelirse: 

Kim çalışırsa başarılı olur.                                 Tg� � TM-��� T�2	              

Çalış başarılı olursun.                                                            H�Tg� <�<% T�3'<��   

7- Fâil olan cümle ve kuruluş yolları: 

Cümlede, fiil cümlesi, sıla cümlesi ve masdar müevvel şeklinde gelebilir. 

Fiil + Fâil (Cümle) 

Fiil + Mef’ûl bih + Fâil (Cümle). 
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Bana göre Zeyd kaldı. (ikamet etti).                                :��2. 2��=� $� 2�2'<�  

Zeyd’in babası duruyor.                                                    :��2. :�G�=   -l���  

Başarılı olan geldi.                                       2A�2� g�  `�b��                   

Başarılı olman beni sevindirir.                 $ q�-�� Tg� <� T��                    

Not: Alimler, Fiil ve Nâib-i Fâilin cümlesi ile ilgili ihtilafları vardır. Genel olarak 

gelmesine cevaz vermemişlerdir. Naiv alimleri, Ferrâ ve Sîbeveyhi’ye nisbet ederek konuyu 

daha geniş ele almışlardır. Verilen örneklerin bir kısmı kabul edilmiş, digerleri de yoruma tabi 

olmuştur. 

Zeyd’in kalkması hoşma gitti.                                      -�3�)-� 2��= $  ) -��E!2� ( :��2.  

                          T��H� 6b�� -Sb < -���� H1���� ��� �	 H�)2� T�H	 2�-'<� ��� B�EJ  

Sonunda kesin delillerini görmelerine rağmen onu bir süre zindana atmaları uygun 

görüldü. 

8- Nâib-i Fâil olan cümle ve kuruluş yolları: 

Nâib-i Fâil cümlesi, Cümle olarak isim cümlesi, Fiil cümlesi  veya  Masdar muevvel        

 ş eklinde gelir. 

(Meçhul) Fiil + Nâib-i Fâil (Cümle) 

Fiil + Mef’ûl bih + Fâil (Cümle): 

Denildi ki ders bugün ertelendi.                                          L,�= :2��2��� L,3�[� -M�B���    

Anlatıldı ki ormanda yalnız bir adam yaşamış. 6��-�  : H
2��<*�� $% K���4 -	 \,-�2� <~�2" T�<=  

Biliniyor ki, Zeyd ikamet etmiştir.                                                   2�H�-" ::��2. 2��=�  

6��)� ,�= :T�-'<� L,�H= ���� 3o��� $% ���H�4E�I    

Onlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman. 

9- Mef’ûl olan cümle ve kuruluş yolları: 

Mef’ûl cümlesi, Cümle içinde isim cümlesi, Fiil cümlesi veya Masdar muevvel 

şekilde gelir. 

  Fii l+ Fâil + Mef’ûl (Cümle) 

Cümle içinde şu konularda gelir: 

  Makkulu’l Kavl   d,�<!�� [,�!	)
����	�� 
�	���(   den sonra gelir. 
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  De ki, muhakkak ki hak yücelecektir.                   d,E= :��)� b(2��� B��  

  Devamlı söylüyorum birlik güç yaratır.   K�	G�� [,�E=�:mNB�E= 2����5� B��    

  Dedi ki ben Allah’ın kuluyum.                            L,�<= Y�-��" $n �     

B�<�  ve benzerlerinden sonra gelir. 

  Hanginizin kazanacağını bileceğim.              -.G�4�� T�E�q�� -��"t�     

Bizim geleceğimizi ona haber verdim.           2��-	H��<= � b � -SE��2�7�    

Onun gelmesini tahmin ettim.                                  $�t� -SE�j < <�   

Masdar Muevvel şeklinde gelir. 

Allah’ın güçlü oldugunu bildim.                   :�H��<= LY� B�� E1	H�2"   

Senin geldiğini bildim.                                   :�H��<= 2Cb � E1%�2"    

2��H)�� ��	b�)�� $�� ������ 6�� E
2�<�b��� -�H%��-�  

İlmi öğrenmek için öğrenciler Avrupa’ya yolculuk yapıyor. 

İsim cümlesi şeklinde gelir. 

Trafik polisi sordu: Sürücü belgen nerde? � q$��E L,t�  3���-	�:V H
<=��a��� E
2#7-� 2���               

Fiil cümlesi şeklide gelir. 

 -M�G� L,�<= :3D.H��� :-Z�0��� -�H��E��  I�H
B�"�	��     

Parti başkanı dedi ki: Sosyal ortam düzelecektir. 

 Bazı iki Mef’ûl alan fiilerin Mef’ûllei aslında cümledir. Özellikle bunlar   B�<�  ve 

benzerleri ş eklinde kitablarda geçer, Şu ş ekillerde gelir. 

İlmin insana fayda verdiğini gördüm. (Fiil Cümlesi).                 2��� 5� -/<4j � 2��H)�� E1�2�2�  

       Onun gelişmesini hayırlı bir vesile olarak gordüm.(İsim Cümlesi)  
̂<���� 2��<7 -SE�T��� Hl�a����  

Mutluluğu hayır yapmakla gördüm. (Car-Mecrur).                  X����<7�� F,2	2" $% <N2��2)B���  

Anladım ki, iyi olma, başarının sırrıdır. (İzafet Cümlesi).       3f��b �� B�H� 2f@B#�� E1�2�2� 

10- Bedel olan cümle ve kuruluş yolları: 

Tabi olduğu kelimeyi pekiştirmek ve açıklamak için kullanılır. Bazen her hangi bir 

edat kullanmadan önce gelen belirsiz ismi açıklar. 
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Mubedel minh + Bedel (Cümle) 

Kalktım namaz kıldım.                                        E1�r+�2# E1	E=            

  Cümlede şu ş ekillerde gelir: 

  Cümle ve  fiil  cümlesi olarak gelir. 

İlmin beni beyendirdi.                                                   2C-	�H" $ �2�"�   

Müfred ve cümle olarak gelir. 

Zeyd’in kimin babası olduğunu öğrendim.         2�-� T�	 ��� K���2. E1%2�2"   

Cümle ve müfred ş eklinde gelir. 

Allah’dan başka ilah yoktur, İhlâs kelimesi. Y� bI� 2S��I : W@75� E
2	H�<�  

Cümle ve  isim cümlesi olarak gelir. 

O, Allah birdir: Allah samettir.                        T�2	B#�� [Y� T�2�� [Y� 2�-�     

11- Atf-ı Beyân olan cümle ve kuruluş yolları: 

İki cümle içinde kullanılır, Atf edilen, Atf-ı Beyan ise bir önceki cümlenin amacını 

acık açıklar. Haberi ve inşâî cümlelerin uyması  gerekir, Atıf edilen isim veya fiil cümlesinin 

birbirine anlamada uyarsa iyi olur. 

Matufun aleyh + Atf Edat + İsim-i Matuf (Cümle) 

Cümlede geliş şekilleri: 

1- İsim cümlesi. 

O şairdir ve hikaye yazar.                                  <
B#H!�� -DE���� :�H"� 2�-� 

Zeyd duruyor, Amr oturdu.                                :��	2"� :�G�<= :�T�2.  :�H"�<=  

Bu kalem değil, kitabtır.                :D��H� 2�� d,� K�	�<= ��� 2M��               

2- Fiil cümles: 

Zeyd ayakta ve Amr oturdu.                                   :��	2" 2�2)<=� :��2. 2��<=  

Muhammed Kur’an okur sonra okula gidiyor. 
̂��2�T�2	�� 6�� -D2��2� B�EJ 2���E!�� ��j!2� :�B	�	    

12- Mustesna olan cümle  ve kuruluş yolları. 

  bI� Ve benzeri kelimelerden sonra gelen ism, mansûb yapılır ve bir önceki hükümden 

dışarıda kalır. 
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Mustesna minh + İstisna edatı + Mustesna. 

Cümlede şü şekillerde gelir: 

İsim cümlesi. 

  Zeyd hariç tüm öğrenciler geldi.                          H1t� �� K���2. bI� -D@k��� 2A�2�   

                 ��F,3. 2	�� 2u3��<7 �'�!�t�% �-'-��<� bI� 2����B�2#�� [,3�!��  

  Köpekler hariç avcıları karşılayacağım ve onları evin dışında bırakacağım. 

Fiil cümlesi. 

Zeyd’i ancak hayır yapmasıyla tanıdım.        2��<7�� L,2)4� bI� K���2. E1	H�2" �	    

Akıllı ancak sorulan soruya cevap verir.        d,t�-� T�� bI� [,H=�2)�� -D��-� �	    

İstisna edatlarının kullanım şekilleri: 

X�H�  Kelimesinden sonra mustesna, buna izâfet olarak Mecrûr gelir. Bunun harekesi   

-��<�  gibidir. 

Halit hariç kavim kalktı.                                     X�H� -��<!�� 2��<= �̂F��7    

  -��<� :  bI�   da kullanılan hususların   -��<�  da  kullanılması caizdir. Ancak  bI�  anlamında 

gelmez. 

Öğrenciler hariç Halit geldi.                        -��<� -D@k��� 2A�� �	),�� (�̂F��7    

Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir.             2	2" -Sb � \,)
4# (egF��# -��<�     

Zeyd hariç herkez geldi.                                         -��<� $ ���),"�% (�̂�2.   

Not: -��<�  kelimesi, nekra bir isimin sıfatı olarak kullanılır. 

Bunun dışındaki kitabı okudum.                           2��<� K����H� E1��= ��2�  

@<7 - ��" - ��� : Bu edatlar fiil olarak kabul edilirse kendilerinden sonra gelen  kısım, 

Mef’ûl bih olarak mansûb gelir. 

Zeyd hariç kavim kalkmadı.   )S� ,�)4	(    ��" -��<!�� T�E!� T�<� ) @<7 ( K���2.  

Not: Harf-i cer olarak kabul edilirse Mecrûr da gelmesi caizdir. 

Zeyd hariç kavim kalkmadı.                 �̂�2. ��" -��<!�� T�E!2� T�<� )<7 �̂�2. @(  

Not: Mustesna merfû geldiğinde irabı Bedel olur. 
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Selim hariç kavim geldi.                                        e���2� -��<� -��<!�� 2A��  

Selim’den başkası gelmedi.                                      e���2� -��<� 2A�� �	  

Not: Musnesnanın tekrarlanması caizdir. 

                             K��	" bI� :��2. bI� $ ��� �	.    ��2. bI� $ ��� �	:�	" bI� K�.  

Kimse gelmedi, sadece, Amır ve Zeyd bana geldi.   

  

2.İRABTA YERİ OLMAYAN CMLELER ) D��"5� �	 \,�	 �'� M�� $��� ,	-���(  

  

1- Başlangıç Cümlesi ve kuruluş yolları. 

Sözün ilk cümlesini ifade eder. Özel bir kuralı yoktur, sadece konuşmanın 

başlangıçında ele alınır.Buna Ba’z-ı isti’nâfiye denir, Ancak, Konuşmanın ortasında da gelir. 

Ahmet öldü, Allah rahmet etsin.                                                   -�2	�� <1�	 _H�2�  Y� -S2	  

Ali kumaş aldı ve onu dikti.                                                       ���-S<��<7� K��	E= q$�" X  

Ay ışığı zayıftır.                                                                                m��)20 3�2	<!�� -��E    

Güçlü mu’min, güçsüz mu’minden daha hayırlıdır.��H)20�� 3�	s	�� �	 :��<7 q̀ �<!�� -�	s	��  

2- Tefsir cümlesi ve kuruluş yolları 

Mubhem bir manayı açıklar veya manaya daha fazla açıklık getirir. Ş u iki tefsir 

edatlarıyla gelebilir:  `� _T�� .  

Senin halini ona haber vermek için .O’na yazdım.           2CF��2� T�" ����j7� T�� ?HS��� E1�<��  

Zeyd’i dövdüm.                                                                                         -SE��2�20 K���2.  

 Onlara, yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman. T�'� L,�= ����  : 3o��� $% ���H�4E�I  

  3- Mu’tariza cümlesi ve kuruluş yolları 

Bulunduğu cümleler: 

Fiil ve Fâil arasında gelebilir: 

Geldi _ Gerçek söylüyorum _ öğretmen.                          -�n�2)-	�� ; b(2��� [,�=�� ; 2A�2�  

Mubtedâ ve Haber  arasında gelebilir.  

Öğretmenimiz _ Allah rahmet etsiz _ gayretli bir kişidi.2��<� ; [Y� -S2	H��L ; � <����[�  



 61

  Fiil-i ş art ve Cevâb-ı ş art arasında gelebilir. 

 T�h%�% ; ���2)4<� T��� ; ���2)4� T��2��b �� ��E!b�.  

  Yamadınız _ yapamayacaksınız _ ateşten sakınınız.  

4- Sıla cümlesi ve kuruluş yolları:  

  İsm-i Mevsûl’dan (İlgi Zamirden) sonra gelir. Bir önceki cümlenin bilinmesi ve 

anlamının açıklanması gerekli yeri için kullanılır. İlgi Zamirler şunlardır:  

 `�b��– 3���b��� )3���b���( _ 2���b�� – $�b�� – 3���b��� )3���b��� (– $�@��  

İsm-i Mevsûl + Sıla-i Mevsûl 

Dört    şekilde cümlede gelebilir. 

Fiil cümlesi: 

Gördüğüm geldi.              -l��� `�b�� 2A�2�                  

Bulunmayan geldi.                       K��G�<� 2��<� `�b�� 2�202�  

İsim cümlesi: 

Senin bildiğini ben bilmem.  -SE%3��2" <1 � �	 j�3�T"� T�<�   

Zarf şibh cümlesi: 

Topluluk da ki kişiyi tanıdım.   3��<!�� 2� H" `�b�� E1%2�2"   

Yanındaki  konuştu.                          2C2� H" `�b�� 2�b�<�<�  

Cer Mecrûr şibh cümlesi: 

Kitapta olanı okudum.                3D��H��� $% �	 E1��<=    

5- Sıla Cümlesinin ş artları: 

Haberi cümle olarak  (anlamı, Emir, Nehiy, Taaccub ş eklinde) olmalıdır. Bu da iki  

ş ekilde gelir. İsim cümlesi veya Fiil cümlesi gerekir. 

Şibh cümle (Zarf) olarak gelebilir. 

Şibh cümle (Cer-Mecrûr)olarak gelebilir. 

Not: İsm-i MevsûllarAkıllı olmayalar için kullanırsa, Mufret Müennes gelir. 

���E�E
2�a�-���� � .��� 2$� -��	B.�����E� $% -�2�#E� $��� -�G��2�� 

Türkiye, Hürriyet ve zaman bunlar, Türkiye de çıkan gazetelerdir. 
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Fabrikada olan pencereleri satın aldım.    H�3/< #	�� $% $��� <�H%��b �� E1��<�   

Not: Aid Zamirin kullanIlması vaciptir. Bvacip olmadığı yani caiz olduğu yerler de 

bulunmaktadır. 

Not: Aid zamir: Sıla cümlesi mevsûla bağlayan zamir denir. Anlamlı cümle elde 

etmek için sıladan önce mevsûla ait zamirin kullanılması vaciptir. 

6- Yemin cevâbı olan cümle ve kuruluş yolları: 

Genellikle cümle yemin edatlarından sora gelir. Düşürülmüş olarak da gelmesi Muksemun bih 

+ Kasem + Mukemun aliyh. 

Allah’a yemin ederim ki, sana ikram edeceğim.                   HSb���� :2Cb 2	3���    

Allah’a yemin ederim ki, yolculuk yapacağım (gideceğim).   B�2�H%��[� FY�� -�H�=[�   

7- İstinâfî cümle ve kuruluş yolları: 

Tanımı: Bu, söz esnasında kullanılır, Ancak bir önceki cümleyle hiç bir alakası yoktur 

. 

Balıkla yiyip ayran içme!                                          2��b��� -D2�<�� 2C2	B��� d,E�t�I   

                 ?T�'E��<= 2C -.��I�  K�)�	2� FY <NB.H)�� B��    

Onların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet Allah’ındır.  

8- Meczûm olmayan Cevâb-ı şart cümlesi ve kuruluş yolları: 

Bu, cezm yapmayan edatlar ve  �%  ? 
�G��E4�� ���  yanın kullanması ile yapılır. 

Şart edatı + Fiil-i şart + Cevâb-ı şart 

İş olmazsa hayat durur.                              ? [,	2)�� I�� EN ��2��� H1�+�2)<�   

Yağmur olmazsa, ekinler yok olur.                 -��2	�� I�� :-Z�B.�� -C�2'<�    

İrabda yeri olmayan cümleye tabi olan cümleler: 

Zeyd kalktı. Amr kalkmıyor.               -�T�2. 2��<= :��	2" T��!-� T���         

Hak geldi. Batıl yıkılıp gitti.                      [,H����� <(2�2.� k(2��� 2A�2�    
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2. BÖLÜM 

  
YAN CÜMŞELER CÜMLE GİBİ AMEL EDENTERKİPLER VE 

 KURULUŞ YOLLARI.  

)D����+���  
�"�4���,	-��� ,J	 ,	)� $���' ���� (�E�� (   

Altı ş ekil de ele alabiliriz. 

A.ŞİBİH-İ İZÂFET ANLAMI VERENLER: )6 )	 $�)� $����  -S
%�05�(  

Gerçek izâfet terkibi olmamasına rağmen bir kelimenin kendisinden sonra gelen 

kelime veya kelimelerle hususilik ve destek  kazanmasına denir. Grammer kitaplarında  

(manevi izâfet) olarak gecer. 

Şu şekillerde gelebilir: 

Şibh-i cümle şeklinde: Şu harflerden sonra gelir: , ; T�	 ; $%   İzâfet anlamı elde 

edilir. 

Oğlanın kalemi kırıldı.                             H�H�<�2��� :�<�<= 2�2�<�       

Kabir azabı haktır.                                  3��<!�� $% :D��2" c(2�     

Kadın ipek elbise giydi.                      a.<7 T�	 K���<J EN��2	�� j12�3�<�  

Temyîz  şeklinde gelebilir: 

Bahçede 44 ağaç var.               KN�2�< 2��-)2���� :/2��� H
<!��2��� $%  

Temyîz olan  mN2�2�<  kelimesi, manası kapalı olan  2��-)2���� -/2���   kelimesinin 

manasına        açıklık getirdiği için sayıyla Temyîz arasında şibh-I izâfet oluşmuştur. 

Te’kid şeklinde gelebilir: 

Kitabın hepsini okudum.                             -Sb�E� 2D��H��� E1��<=  

            k,E�   kelimesi   TD��H���   kelimesinin manasını acıkladığı için aralarında şibh-i izâfet 

oluşmuştur. 

Şibh-i fiillerle  de gelebilir: Özellikle şu konularda  

Şibh-i cümle, hall olur. Şibh-i izâfet (manevi izâfet) anlamı verir. 

Bahçedeki adamlara selam verdim. 2��� $% F,������ 6�" E1	+�� H
!��  
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Ma’rife isimden sonra gelen cümle ve şibh-i cümleler haldirler. Yukarıdaki cümlede  $%

 
!�����   lafzı    ,������  ın hali olarak, manasına acıklık getirmesi sebebi ile şibh-i izâfet 

olmuştur. 

1- Fail ile  olur: 

Şehrin caddeleri temizdir.             E
 ��	���'-"3���< m
<4��<     

 m
4��<    şibh-i fiildir. �'-"3���<   Onun Fâilidir. �'-"3���<   Kelimesi  m
4��<     kelimesinin 

manasına açıklık getirdiği için aralarında Şibh-i izâfet oluşur. 

2- Nâib- i Fâl ile olur: 

Onun hizmetçisi köylüdür.                      -S2	H��<7 P̀ �2�<= 2�-� 

           S-	H��7  ، PX�2�<=   kelimesi Şibh-i fiilinin Nâb-i Fâilidir. Manasına açıklık getirdiğinden 

dolayı aralarında Şibh-i izâfet meydana gelmiştir. 

3- Mef’ûl bih ile olur: 

Allah’ı bilmek hayırlıdır.                           :��<7 FY�� :��H" 

            FY�� ،  :��H"  Kelimesi mazdar (Şibh-i fiil ) nın sarih olmayan Mef’ûludur. Manasına 

açıklık kazandırıldığı için aralarında Şibh-i izâfet vardır.  

B.ŞİBH-İ FİİL İLE KURULANLAR )� $�������� ,)% S�(    

Fiil görevi gören konulara denir. Fâili ise irabta�2�<7�� B�2�2	 B�2�   şeklinde ifade edilir. 

Cümlede isim olarak yer alır. 

A- Şibh-i filin çeşitleri ve cümlede kullanış tarzı: 

1- İsm-i Fâil: 

Zeyd Amır’ı dövdümü?                        L�K��	2" K���2. :D3��0V  

Zeyd Amır’ı  dövmedi.                        K��	2" K���2. :D3��0 �	  

Zeyd’in babası Amr’ı dövdü.             K��	2" -l��� :D3��0 :��2.  

Amr’ı döven Zeyd’in babasına uğradım.  K��	2" -l��� :D3��0 :��2.� E1��2	 

2- İsm-i Mef’ûl: 

       Bugün ve  yarın Zeyd babasına dirhem vermiş olacak.  K��<� �� 2��� K�	2�.H� -l��� i6�)-	 :��2.  

Dindarlığın amacı güzeldir.                                                 -l�H#�!2	 mN2��	�2	 -Z2�2���  
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Sıfat-ı  Müşebbehe: 

Zeyd, güzel yüzülüdür.                                                                   HS���� -��2� :��2.   

Zeyd temiz kalblidir.                                                                      3D�<!�� -�H��� :��2.  

3-  Masdar: 

Masdarın amel etmesi için şu şekillerde gelmesi gerekir. 

Tenvinli olması: 

Yetime yedirmek sevaptır.                                                              :��<7 K�	��� :��2)��  

Harf-i tarifli olması: 

Ahmed arkadaşına çok yardım eden birisidir.                     -S<!��2# 3�#b �� -��J� -�2	��  

4- Muzâf olması: 

Öğretmenin öğrencilere öğretmesi hoşuma gitti.                 <��	@<��� 3�n�2)-	�� -���)<� $ �2�"�  

Mubâlaga şu vezinlerle gelirse  \,�H)<% ; \,�-)<% ; \, �2)j4H	 ; \, �B)<%   ism-i Fâil gibi amel eder. 

Bu hayra çok engel (mani) olur.                                                    3��<7�� -Z�b 	 ��2�     

Onlar zafer öğrencileridir.                                                              3�#b �� -Db@E� 2C��  

5- İsm-i Tafdil:  

Peygamberimiz (s.a.v.) işkenceye çok sabırlıydı.  [,�-�B��� 2��� )W ( X��� 6�" K���B�2#  

       Fiil ismi.Bir kısmı şunlardır. 

Ne kadar süratli: 2��"�2�,  Nekader farklı: –2��b�< , nekader uzak:  –<1�'�2�  ne kader çabuk: 

 2���� . 

Akik’e ulaşmak na kader zor. E(�!2)�� <1�'�2�                           

B- Şibh-i filin amel etmesi için şu şartların bulunması gerekir. 

1- d,�   takısı ile gelmesi. 

Huyu güzel olana ikram edilir. (görür.).          :�2�j�-	 -SE!E�E7 -�2�2��� 

2- Şibh-i fiilden önce soru edatı gelmesi. 

Ömer arkadaşına ikram eder mi? S<!��2# -�2	-" :�2��-	 d,�           

3- Şibh-i fiilden önce olumsuzluk edatı gelmesi. 

Ahmed okula gitmiyor.                       H
2�2��2	�� 6�� -�2	�� :DH��� �	 
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4- Haber gelmesi. 

Köyün meydanı geniştir.                             �'E ���2	 :/H��� E
2��<!�� 

5- Sıfat gelmesi. 

Polis, hapishaneden kaçan bir adamı yakaladı.3��H��� �	 e��% ],-�2� 6�" 2o�<!�� q$��E�� 6!��  

6- Hal olması gerekir. 

�B	-)�� 2D2�0� T�'H�2	2" H���E� 2����<� 2������ [, 

İşçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyerek grev yaptılar. 

  

C.ŞİBH-İ CÜMLE ŞEKLİNDE GELENLER. (Zarfi Mustakar)  

 ) ,	���$�t� $����!��-	�� ��+��� `� 
�	-� S�� ( 

Tanımı: Harf-i cer veya zarf ve muzâfun ileyh şeklinde cümle içinde gelir. Gramer 

kitaplarında Zarfi Mustakar olarak gecer. İstenilen anlamı  ifade ettiği için muteallakı cümlede 

kullanılmaz. Muteallaklar şunlardır:  H� ; :�G�� ; :��� -��-��2	 ; [,�-#-� ; B�<!<��–  \,H#��   

İki şekilde gelir: 

1- Harf-i cerli isim olan şibh-i cümle: 

Tanımı: Fiili, Mef’ûle bağlayan harfe, Harf Câr denir. İrabı cümledeki yerine göre 

yapılır. 

Mu’minler cennettedirler.  H
b 2��� $% 2�� H	s	��  )  -SE�#� : H
b 2��� $% 2�� G��(  

Evde kimse yoktur.                  �	�:�2�� 3��B��� $% ) . -SE�#� :H�$% B�<!<�� 3��B��� (   

2- Zarf olan şibh-i cümle: 

Cüzdanın (çantan) bendedir.   `� H" $�<�<4�H	 ) . -SE�#� :2	 `� H" :��-��(  

İrabı cümledeki yerine göre yapılır. 

Not: Şibh-i cümle olması için car ve Mecrûrun tam anlam ifade etmesi gerekir. 

 Harf-i cerler tümü aslıdır. Harf-i cerler şunlardır:  I�<� ; BD-� ; b,2)<� ; 2C ; F, ; 3D ; �H	 Hem 

zâ’id hem de aslı gelebilir. 

  � -	 ; j�-	 ; 6b�� ; 2C ; T�2" ; $% ; F, ; 6�" ; 6�� ; T�H	 ; 3D 

  Şibh-i cümlenin cümle içindeki yeri: 

1- Hal şeklinde olur: 

Babam köyde ki bahçeyi sattı.       H��a��� $% <
<!��2��� $�� 2Z��.  ) :����2	(  
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2- Sıla cümlesi olur: 

Sana cebimdekini vereceğim.                             $��2� $%�	 2C��"t�  

3- Haber şeklinde olur: 

Çoçuklar stadyumda olurlar.                                 3D2)�2	�� $% -�I���  

4- Sıfat şeklinde olur: 

Kahvedeki adama selam verdim.              <!�� $% ],-�2� 6�" E1	b�2�HN2�'  

5- Temyîz şeklinde olur: 

Toprağa ağaç diktim.                                 2o��� E1�2�<� e�2�< T�H	  

6- Mef’ûl bih şeklinde olur: 

Fazilet sahibi oldum.                                            H
<��0<4��� E1�B�2	<�   

7- Mef’ûlu lieclihi şeklinde gelir: 

                                ,�=)W ( N̂��� $% 2��b �� mN��	� j1<�<72� 

Peygamber (s.a.v.) dedi ki, Kedi yüzünden bir kadın ateşe girdi. 

İlim etmek için yolçuluk yaptım.                       3��H)�� K��<�<� E1�<%��  

Mefd’ûl fih şeklinde gelir: 

Geceleyin kalktım.                                                F,�b��� $% E1	E=  

D.MASDAR-I MÜEVVEL İLE KURULANLAR )� $�������,��s	 ��#	� (   

Masdar edatlarından birisi, cümlenin önüne geldiğinde onun anlamı masdara çevirir ve 

ona masdar-ı müevvel denilir.Edatlar şunlardır:  
B���<��� EN2.	2� ; �� ; $<� ; �	 ; B�� ; T�� 

%�8  Genellikle mazi ve muzâri fiillerin önüne gelir.Ya cümlenin başlangıçında 

bulunur yada gerçeklik anlamı taşınmayan lafızindan sonra gelir. 

Vatanıma hizmet etmeyi severim.              $ <�� 2�H�7� T�� -DH�[�  

Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.  T�E�� :��<7 ��-	�-#<� T��� 

#�8    sadece isim cümlesinin başında gelir ve ona masdar anlamı verir. 

Hırsızın başarılı olduğunu bildim.          2.�% <(3��B��� B�� E1	H�2"   

Hastalığın bana ulaştı.                                   :o��2	 2Cb � $ <*<�2�  
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��    Masdar harfidir. İki şekilde gelir. 

Zaman ifade eden masdar + sonraki cümleye masdar anlamı kazandırmayan cümle. 

Yaşadığım sürece mücadele edeceğim.    K�B�� E1	-� �	 -gH%��[t�  

Yaşadığhm sürece bana namazı ve zekatı emretti.�B�2� E1	-� �	 HN��B.��� HN@B#��� $ �#��  

Zaman ifade etmeyen + kendinden sonraki cümleye masdar anlamı  kazandıran cümle.  

Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.                               T�E�H 2" �	 HS��" :.�.2"  

    j1<=�202�j12�-�2� �	3� -o��� 3�'��2"  

Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmiştir.  

      �&�,� 9 �&� harf-i cerdir.Yalnız muzâri fiilin başına gelir. Nasb eder masdara çevirilmesi 

için F,   harf-i ceri önüne getirilir. Kendinden sonraki cümle ise Mef’ûl lieclih olur. 

Başarılı olmak için dürüst ol.                  H�TgH�4E� $<�F� T�H!<��    

           �&� - %�8  masdariye anlamında  gelir. Mazi ve muzâri fiillerle kullanılır. Muzâri fiili 

nasb etmez.     L,t� ; ��2� ; 2D<�<� ; 6b 2	<� ; q�2�2� ; B�2� ; qDH�-� ; qDH�[�  gibi temenni ifade eden 

fillerden sonra kullanılır. 

Senin onlara yaltaklık etmeni istediler.                  H��E� �� ��q��-�  


̂< 2� <��� T�B	2)-� �� �-�-�2�� q�2�2� 

Şirk koşan kimseler, uzun bir ömür, bin sene yaşamak (yaşatılmak) isterler.  

       .�#�� :��� �;'*�'<  Manaları birbirine zıt iki cümleyi eşdeğerli yapan ve kendinden sonraki 

cümlelere masdar manası kazandıran bir harftir. Atıf harfi  ile kullanılır. 

 6��)� ,�= : ���� E� �� �� �'��� �� �'��" :A���  

korkutsan da korkutmasan da müsâvidir. Çünkü onlar îman etmezler.  

E.CEVAP CÜMLELESİ. )
�	��� D���(      

Dört şekilde gelir: Şartın cevâbı, Talebin cevâbı, Nindânın cevâbı, Kasemin cevâbı. 

1.ŞARTIN CEVÂBI )� D�����+�(    

İki cümleden oluşur. İlk cümleye fiil-i şart, İkinci cümleye cevab-ı şart denir. Cevâb-ı 

şart  
B����2��� -A�% veya  
B�G��E4�� ���  ile kullanılır. 
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Not: İki muzâri fiil-i cezm eden edatlar:  
 ) ; �	EJ�2�<4T�<�; 6b � ; �	 �	< �� ; 2��� ; 6�	 ; q̀ � ; �	'	 ; �	 ; T�2	 ; �	 ��� ; T��  ( 

%�1 şart harfidir ve irabta yeri yoktur. Şayet- eğer-se -sa gibi anlamlarda kullanılır.  

Eğer İstersen bulursun.                                         T�-�<� TDE��� T��   

Şayet sırrı bildirirsen sen hainsin.        :�G�<7 <1 t% B�a��� <1�%� T��   

Not:  T��   ile birlikte vavu’l Hâliye gelirse cevap cümlesi gelmez. 

1�� =0   zarftır. İrabda yeri  vardır - ceği zaman her ne  zaman, _ise  _ken, anlamları 

gelir. 

Yaz geleceği zaman buğday biçilir.  �	d �� )S� ,�)4	 ( -g	<!�� -�2#�-� E��B#�� H1t�  

Öğrenirken ilerlersin.                                                        T�B�<!<�<� T�b�2)<�<� �	 j��  

Not:  j�� - 	�   olmadan şart anlamı vermez. Ancak zarf anlamı verir. �	  ise  irabda ya 

zâid yada masdardır. 

  %�'�  şart ismidir.Akıllılar  için kullanılır. O kimse ki, kim ki, her kim anlamları 

gelir.Cümlede Mef’ûl bih ve Mubtedâ olarak kullanılır. 

Her kim giderse onunla giderim.                        T�2	)����	 ( -S2)2	 TD2��� TD2�j��  

Her kim okursa başarılı olur.                                  T�2	)S� ,�)4	 (-.�E42� d��!�  

�� şart ismidir.AkIlsIzlar için kullanIır. O şey ki, her ne, gibi anlamlarda 

kullanılabili.Cümlede Mef’ûl bih veya Mef’ûl mutlak şeklinde gelebilir. 

Her ne ekersen onu biçersin.                            �	)S� ,�)4	 ( T�-#�<� Z2�.<�  

Nerede oturursan otururum.                          �	)(��	 ,�)4	 ( TMH��� TMH��<�  

���'� şart ismidir. Her ne, her ne kadar, her ne zaman gibi anlamlarda kullanılır. 

Cümlede Mef’ûl bih veya Mef’ûl mutlak olarak gelir. 

Her ne kadar okusan o seni kurtarır.  �	'	 )S� ,�)4	 (2C�H! -� ��!<�                

Ne kadar dursam durarım.                              �	'	)(��	 ,�)4	(j�H=� j�H!<�  
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  �>8 şart ismidir.Akıllı ve Akılsızlar için kullanılır. Her kim, her ne, manalarına 

gelir.Cümlede Mef’ûl bih ve Mef’ûl mutlak. Mubtedâ olarak kullanılır. 

Her neyi okusam okurum.                             K�B��)(��	 ,�)4	 (TA��=� TA��!<�  

Her ne yaparsam yaparım.                            K�B��)S� ,�)4	 (d,2	"� d,2	)<� �	  

Not: Cümlede birde hal. İzâfet ve sıfat terkibi şeklinde gelir. 

Dürüst nasiatçının sözünü kabullendim.  B̀ � 3��	�� 3gH#�b �� 2�@<� E1�3�<= )��7 (3��	� igH#�  

Her kim çalışırsa ilerler.                                               q̀ �)����	 (T�B�<!<�2� T�3'<��� e��� �  

Her kimse, o adama uğradım.                                 à � ],-�2�3� E1T�2�2	)��0	(  ],-�2�  

Her hangi bir kitabı okusam okurum. 

    �!<� eD��� à t�d��=� d� /  `t�)�� ���� ����	( 

  ?�'� zaman zarfidır. Her ne zaman, _dığı  zaman, _dığında), anlamlarına gelir. 

Cümlede Mef’ûl fih şeklinde kullanılır. 

Bana geldiğinde sana ikram ederim.                       6�	)S�% ,�)4	 (2C	3��L� $ ��dt�  

Ne zaman kalkarsan ben de kalkarırım.                                         T�E=L� T�E!<� 6�	  

��&��8 9 '��8  mekan zarfıdır. Her nereye, her nerede, anlamlarına gelir. Cümlede Mef’ûl 

fih şeklinde kullanıIır. 

Her nerede oturursan otururum.                                         2���)S�% ,�)4	 (TMH��� TMH��<�  

Her nerede cehalet çoğalırsa, sömürge güçlenir.  �	< �� ) ,�)4	S�% (I� B�<!-� [,'2��� T�HJ�<���	)H��  

'��#�8  zaman zarfıdır. _diği zaman, her ne zaman, _eceği zaman gibi anlamlara  gelir. 

Cümlede Mef’ûl fih olarak irabı yapılır. 

Zeki olduğun zaman başarın artar.                    2��B��)S�% ,�)4	 (2C2���<  T�HJ�-� K�B��� T�E��    

Çalıştığın zaman başarılı olursun.                                                   Tg2�E <� T�3'<��<� 2��B� �  

���@�'� mekan zarfıdır. Her nereye, her nerede, gibi anlamlara gelir. Cümlede Merf’ûl 

fih olarak kullanılır. 

Her nereye gitsen, arkadaş bulursun.                      �	EJ��)S�% ,�)4	 (K�!��2# <(�� TD2�j�<�   
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Her nerede kalsan mutlu olursun.                                          T�-)�<� <���<% T�E��<� �	EJ��  

 ?:�8 mekan zarfıdır. Her nereye, her ne zaman, her nerede, _diğında gibi anlamlar 

verir. 

Her nerede oturursan, otururum.                                         6b �)S�% ,�)4	 (T�-)=� T�-)!<�  

  &/%�&���   şart ismidir. Nasıl, _diğı  gibi manalardadır. Cümlede Mef’ûl mutlak veya hal 

olarak gelir. 

Nasıl yürüsen yürürüm.                                                       <4T�<� �	),�� (3~	� 3~	<�   

Nasıl oturursan otururum.                                        <�T�<�) (��	 ,�)4	 (TMH��� TMH��<�  

Not: Şart fiilin özellikleri. 

Mazi anlamında bulunmayacak. Mesela şu şekilde gelmesi caiz değildir: 

Dün Zeyd kalksaydı onunla kalkardı.                             -S2)2	 T�E=� 3M	� :��2. 2��= T��  

Talep ifade etmeyecek. Mesela şu şekilde gelmesi caiz değildir. 

Sen kalkt.                                                                                                  T�E= T��  

Camid fiil ile kullanılmayacak. Mesela şu şekilde gelmesi caiz değildir: 

Değil.                                                                                       2M�<� T��   

Belki.                                                                                    6�2" T��  

Gelecek zaman ifade eden   T���–<��2�   ile birlikte gelmeyecek: 

Kal kaçaktır.                                                                    T�E!2� <��2� T��  

  �<= ile birlikte gelmeyecektir. 

Zeyd kalkmış olursa.                                        :��2. 2��<= T�<= T��  :��2. T�E!2� T�<= T��.  

Nefi edatı ile birlikte gelmeyecektir. 

Kalkmassa.                                                                  T�E!2� �B	<� T��  <� T��T�E!2� T�.  

İki muzâri fiili cezm etmeyen  edatlar ve kuruluş yollar: 

Bu edatlar şunlardır:(� �� ; �	< �� ; �	2� H" ; �	EJ�� ; �	b�E� ; �B	� ; ��� ; �B	� ; �	�<� ; I�<� ; �<�) 

   �&�  şart harfidir. Eğe, şayet, _ise, _imiş olsa idi, _se bile, _dığı halde, gibi anlamlara 

gelir. Geçmişte bir iş ve oluşun meydana gelmesine bağlıdır. 



 72

6�" T�E�4<�2" �<�� H <� HA��<!E4� T�-'<�B�2�2	 T�E�� .�� :I Z� �	H� ���Z� �	 

Fakirlere yakın ilgi gösterseydiniz, sevgilerini kazanırdınız . 

Cümlede kullanılış şekilleri. 

Kendisinden sonra fiil-i şart ve cevâb-ı şart olmak üzere iki fiil kullanılır. Şartta mazi,  

cevâbında muzâri fiil kullanılırsa bile, mazi anlamı verilir. 

Eğer çalışırsan başarılı olursun.                        H� ��Tg2� <� <1�'<��  

Cevabında kullanılan lam ,  a cevap lamı denir. 

Eğer çalışırsan başarılı olursun.       H� ��<1��< � <1�2'<��                       

                                    ����<4� [Y� bI� K
2'F�� �	3'�% 2��� ��  

Eger yerde ve gökte Allah!tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup 

gitmişti.  

  �<�   in başında vav-ı Hâliye bulunursa, irabda vasıl edatı zâ’id olur. 

Az olsa da sadaka veriniz.                            ],��<!� ��� ��E=B�#<�   

��  edatından sonra  B��  gelirse   B��   nin ismi ve haberi mahzûf   B��  fiilinin Fâili olur. 

Eğer sen başarılı olsaydın seni ödüllendirildim.  2CE�dt%��� :g3��  2Cb � ��  

��  bazen arz edatı olarak gelir. 

Bana gelsen de otursan.                                               ��<�<% $�dt� ��TM  

��  bazen de temenni olarak gelir. 

Bize gelsen de konuşsak.                                          ��� EJa��E�% � ��t�  

  2�&�  cezm etmeyen şart harflerinin irabda yeri yoktur. Olmasaydı, şayet, 

_meseydi  gibi anlamlarda kullanılır. 

Ali olmasaydı, Halit başarlı olmazdı.                                 2g�<  �	� P$�" I�<� :�F��7  

�&���   cezm etmeyen şart harfleri her yönüyle  2�&�  ye benzer. İrabda yeri yoktur. 

Eğer (doğru söyleyenlerdensen), bize melekleri getirmeliydin.    H
<�G@	��� � �H�t� �	 �<�   

  �B	�  cezm etmeyen şart edatlarındandır, Zarftır. Fiil cümlesine muzâf olarak kullanılır. 

_dığında, _diğı zaman, _de, _da  gibi anlamlara geiır. 
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 �B	<�)L,7� 
�	�� ��0	� S�% ,�)4	 (H
2�<�b��� 6�" 2�b�2� b�B#�� -�n�)-	�� L,<72�  

Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilere selam verdi.  
�01   cezm etmeyen şart edatlardandır. Zarftır. Gelecek zamanı ifade etmek için mazi 

fiil kullanılır cümleye muzâf olarak gelir. _diğı zaman, _de, _da, _ince, _ınca, _dığında, _se, 

_sa, gibi anlamlar verir. 

İlk bahar geldiğinde çiçekler açar.                          ���)��0	 (�b�<4<� -/��B��� 2A�� -���.�� H1  

   �#�8 cezm etmeyen şart edatlarındandır. Harftir, İrabda yeri yoktur. _ise, _ısa, artık, 

_e kalınca, fakat, ancak, gibi anlamlar ifade eder. Cevâbında genellikle kullanılır. 

 Bana gelince ben ğidiyorum.                                                         � � �B	�� :DH���%  

  ��:��� cezm etmeyen şart edatlarındandır, k,E�   Ve masdar veya zâ’id olan �	   ile 

meydana gelmektedir. Her ne zama, _dıkça, _idiğında, gibi anlamlarda kullanılır. Fiil 

cümlesine muzâf olarak gelir.genellikle  mazi fiile muzâf olarak gelir. 

Zekeriyya, onun yanına her gidişinde..  �	b�E�)?S�% ,�)4	 ��0	 (TD���H	�� ����2. �'��2" L,<72�    

  ����  cezm etmeyen şart edatlarındandır. Zarftır.  2���  ile zâ’id  �F��  ile   meydana 

gelir. Fiil veya isim cümlesine muzâf olarak kullanılır. Cevâb-ı şartta  j��  gelir. 

  Evde oturduğmuz esnada, bize misafir geldi. �< ��  j�� H1���� $% 2���F��� -��<    m��20 � ��2" L,<72�  

  ��&���   cezm etmeyen şart edeatlarındandır. Zarftır. 2���   ile zâ’id veya masdar  �	  

nın 

birleşmesiyle meydana gelir. Her yönden  � ��   ya benzer. 

Oynarken yağmur yağdı.                            � �	< �)��0	� S�% ,�)4	 (�� -�<�2	�� L,+�2� j�� -D2)  

 

  ��A�.B  cezm etmeyen şart edatlarIndandIr. Zarftır. _dığında, _dığı zaman, her ne 

zaman,  _se, gibi anlamlarda kullanılır. Cümlede fiif cümlesine muzâf olarak 

kullanılır. 	 �   İle zâ’id veya masdar olan � "  nın birleşmesiyle meydana gelir. 

Acıktığımızda lokanta’ya gideriz.                    H" �	� )��0	 (3�)�	�� 6�� -D��  -Z��     
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   ��&���  cezm etmeyen şart edatlarındandır. Zafrtır. Ancak cümlede  muzâf olarak 

gelmez. 

2� �	 � )��0	 ?S�% ,�)4	 ( 3/ #	�� �	 [,�	-)�� -u�7-� [,�	"�� $'� � 

2.TALEBİN CEVÂBI )� D���D�+��(     

Emir: 

Amr’a uğra.                                    HS3� T�-�	[� K��	2"  

Zeyd’i döv.                                    H� K���2.-S�3�0   

Nehy: 

Ateşe yaklaşma yanarsın.     j(3�<��<� 3��b �� 2�H	 T�-�<�I    

İstifhâm: gayri munsarif bir isimdir. Bir emri veya bir şeyi bildirmek için kullanılır. 

Genellikle cümlenin başında bulunur. Soru isimleri: 

)+ � ; T�<� ; q̀ � ; 2����� ; 2��� ; 6<�T�<����	 ; �� T�	 ; T�2	 ; 6�	 ; ( 

Sen kimsin ?                        V <1 � T�2	    

  3. NİDÂNINCEVÂBI ) �� D���A�� (�  

Muhatap olanı çağırmak ve mutekellimin isteğini ona duyurmak için kullanılır. 

Ey kardeşim dikkat et.                      3����)T$7��� (H� TS3�<�  

Ey! İman edenler.                           ���� 2	� 2��n���� �'q��  

4.KASEMİN CEVÂBI )� D�����<!�(     

Cümle içinde şu şekillerde gelir: 

Menfi olan cümle:  

Allah’a yemin ederim ki Zeyd gelmedi.                                       2A�� �	 FY��:��2.   

Allah’a yemin ederim ki, ne Zeyd ne de Amr bizdedir.  :�	2" I� � 2� H" :��2. I FY��  

Musbet olan cümle: 

Allah’a yemin ederim ki, yolculuk yapacağım (gideceğim).        B�2�H%��[� FY��   

  

F.MUZAR- İ MANSUB OLARAK KULLANILAN CÜMLELER 

)D����+��� $��� �����D�# 	 Z��0	� ( 
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Muzâri fiilin başına nasb harflerinden birisi veya gizli   T��  gelirse, mansûb olur. 

Mânsub muzâri cümlesi ve açık (zâhir) edatlarla kullanım şekilleri: 

   %�8 nasb ve masdar harfidir. Muzâri fiilden önce gelir. Gizli     T��  ile gerçekliği 

ifade 

eder. Gerçekliği ifade etmezse  T��   ile masdar-ı muevvel olur ve Mef’ûl bih olarak 

irabı yapılır. 

Öğrenmek istiyorum.                           2�b�2)<�� T�� -��3�[�   

    %�&� muzâri nasb eden edatlardır. Harftir. Te’kidli olumsuzluk ve gelecek zamanı 

ifade eder. Asla _meyecek, kesinlikle _meyecek  gibi anlamlara gelir. 

Asla yolculuk yapmayacağım.                2�H%��[� T�<�  

  �&�� 9 �&� muzâri fiili nasb eden edatlardır. Harftir. Gelecek zaman ifade eder. Için 

anlamlarda kullanılır. 

Faydalanmak için okuyorum. <� [��=L�  $)$<�F� (<� 2��4<��  

   %�01C  D�01  muzâri fiili nasb eden edatlardır. Cevap harfidir. Mebnîdir. İrabda yeri 

yoktur. 

Böylece yorgunluğun gider. 2C-�)<� 2D��� K���          

Muzâri fiil şu edatlarla gelirse, mansûb şeklinde gelir. 

Te’kid ifade ederse. 

Gelecek zamanda şart anlamı ifade ederse. 

Cevap cümlesinin başında gelirse. 

Kasem ifade ederse. 

Mansub muzâri cümlesi ve gizli  %� 8  edat ile kuruluş şekilleri  

   ��2���
&���  sebep bildiren lam. Muzâri fiili gizli nasb edn edatlardandır, Aslı har-i 

cerdir. İçin, _dığı için, _mek için, uğruna, -mek üzere, manalardır. 

 HA�20<4�� 6�� E����B#�� <(<��-�F� E
�<��-	�� -��-'-��� H1!<47�) .(�� � T�� S�#�( 

Uzaya füze fırlatmak için harcanan çabalar, başarısız oldu. 
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  %A��E��� ��2  te’kid veya  %A������� ��2   inkâr lamı, muzâri fiili gizli   T��   ile  nasb yapan 

edatlardır. Te’kidi olumsuz  yapmak için getirilir. İkinci  İsmi de te’kid eder. 

Hiçbir vakit arkadaş, arkadaşına hainlik etmez. -S<!�H�2# 2��E72�� E(��B#�� 2��� �	  

  ?:�'� gizli  %�8    ile muzâri fiili nasb eden edatlardandır.  6b�2�   Dan sonraki fiil, 

 gelecek zamanı ifade eder. Aslı harfi cerdir. _e kadar, _e  dek, _ ya kadar, _taki, şöyle 

ki gibi  anlamlara gelir. 

Başarılı olana kadar çalış. H�  Tg2�j <� 6b�� T�3'<��                                             

Not: Hal ifade ederse Merfû gelir 

  %�8 gizli %�8  ile muzâri fiilleri nasb eden edatlardandır. Aslı atıf harfıdır. Mansûb 

gelmesi için iki şart vardır. Ya istisna edatı   bI�  veya  gaye edatı  6��  anlamı verirse gerekir. 

_memesi, halinde, meğer ki, anlamlara gelir. 

Suçluyu döv ya da tövbe etsin.                                 H�2D�E�2� �� 2DH �-	�� TD3�0   

   �#��� �� �)��  sebep bildiren (Fa) ve cevap bildiren (Fa) muzâri fiili gizli  %�8   ile nasb 

eden edatlardandır. Olumsuzluk edatı ile başlar. Aslı  atıf harfidir..için, _den, _den dolayı, 

çünkü, zira, sonra, bu sebepten, gibi manlara gelir. 

Şerre yaklaşma sonra içine düşersin.                 I HS�% 2/<!<�<% a�b�� 2�H	 TD2�!<�  

   �#�
��� ��� beraberlik vavı, gizli %�8  ile muzâri fiili nasb eden edatlardandır. Nasb 

etme şartları şunlardır: Olumsuz edat ile gelmeli ve istek ifade etmelidir.Aslı atıf 

harfidir. _ken, _dığı zaman,  ile beraber, _e rağmen, halbuki, maksadiyla, gibi anlamlara gelir. 

       Yalan söylerken de doğruluğu emretme.  TDH��<�� H(�a#��� T�-	t� I              
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SONUÇ 

  

Dil, İnsanların dugularını, düşüncelerini, kültürlerini aktarmak ve aralarında uzlaşma 

ve ulaşımı sağlayan en önemli vasıtalardan biridir. 

İslam medeniyetinin en çok kullanılan dillerden biri de arapçadır. 

Dilin zeginliği, işlenmesine bağlıdır. Arapça ise dünya dilleri içersinde kelime hazinesi 

ve cümle yapısıyla olgun durumdadır. 

Arapçanın diğer bir özelliği de belagatın ve sözü rahatça söylemenin getirdiği değişik 

cümle ve terkip kuruluşlarıdır. 

Arapça dil olarak, eski Arap şiiri, Kur’an, darb-ı meseller, fasihlerin sözleri ve 

nihayetinde konuşanların kullanımına dayanır. 

Geniş malzemenin ana hatlarıyla değerledirilmesini yaptığımızı bu çalışmada, 

cümleler ve terkipler, yukarıda zikredilen hususlar nazara alınarak işlenmiştir. 

Arapça esas itibariyle isim ve fiil cülesi kabul görmense rağmen modern araştırıcılar 

üçüncü bir cümle çeşidi olarak sıfat cümlesini de buna ilave etmiştlerdir. 

Yapı bakımından cümleler, zamanla ihtiyaçları daha kısa ifade etmek için genişleme 

yani mürekkep cümlelere doğru yayılmak ihtiyacını duyurmuştur. Sami dillerinin temedeki 

asıl karakteri, kısa basit cümlelerdir. Bunlar atıf harfinin özellikle bol kullanıldığı 

karaterdedir. Zaman ve gelişim bu dar kalıbı aşmıştır.   

Özellikle fiil cümlesinin adını tayin eden temel unsur, kullanılan fiilin asıl anlamında 

mı yoksa yardımcı fiil anlamında mı oluşudur. Bu hareket noktası ismini ref’ ve haberini nasb 

ettiğini söylediğimiz bütün fiiller için geçerlidir. 

Cümlelerin devrik kullanımı ise arapçada bol bir şekide vardır. Bu ise bazı anlam 

incelikleri getirir. 

Cümle gibi amel eden cümleler diye ele aldığımız konu bize, Arap dinde terkip ve 

cümle teriminin çok açık olmadığı; yeni yorumlara müsait olduğu kanaatini vermektedir. Eski 

alimlerin dönemleride kanaatleri ile günümüz anlayışının farklı olduğu görülmektedir. Şibh-i 

cümle ile terkip anlayışı hem dağınık, hem de bulanıktır. 

Bütün bu yapıya rağmen Cümle gibi amel eden cümleler vazifelerini rahatlıkla yerine 

getirirler ve kullanılırlar. 
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