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Arapçada En Çok Kullanılan Edatlar 

 ( يف اللغة العربية مفضلةادوات  ) 
Anlam Edat Transkripsiyon 

öyleyse; ise إذا izan 

...dığında; eğer ...se; yoksa... إذا izâ 

...in karşısında; ...in önünde إزاء izâa 

...e ilaveten; üstelik; ayrıca اىل إضافة  iDâfatan ilâ 

en az; minimum أقل aqall 

... hariç; ... dışında  إلا illâ 

...e; ...e doğru; ...e kadar إىل ilâ 

...e dek, ...e kadar ىل غايةإ  ilâ ghayeti 

... in önünde أمام emâme 

ya ... ya da إماا....أو immâ ... aw 

...de (yer ve zaman); ...ile; ... tarafından; ...e بـــــ bi... 

...e doğru; ...e karşı, ile ilgili olarak ابلتجاه bitticâhi 

...den başka, ...e hariç; ...in dışında; 

...istisnası ile ناءــثـــابست  bistitnâi 

... dışında ابخلارج bilkhârici 

... içinde ابلدااخل biddâkhili 

...e rağmen; ...e karşın ابلرغم من birraghmi min 

civarında; yakınında; ...e yakın ابلقرب من bilqurbi min 

...e ek olarak; ilaveten ابلإلضافة اىل biliDâfati ilâ 

...ile yan yana; ...e ilaveten جبانب bicânibi 
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...e göre; ... uyarınca, gereğince حبسب biHasbi 

...e dair; ...i sorarsanız; ...e gelince خبصوص bikhuSûSi 

... yapacağına; ...ın yerine بدل من bedelen min 

...sız; ...den başka; ...ın dışında; ... 
yapmadan/yapmaksızın بدون bidûni 

...sebebiyle; ...den dolayı; ... yüzünden; ... 
nedeniyle بسبب bisebebi 

...den sonra; ... yapmasından sonra بعد ba3da 

...dıktan sonra; ...den sonra; ... 
yapmasından sonra بعد ما ba3da mâ 

...den uzak بعيد عن ba3îd 3an 

...mak şöyle dursun بعيدا عن ba3îdan 3an 

...in sayesinde; ...ın yardımıyla بفضل bifaDli 

...kadar; ...ölçüde; ...oranda بقدر ما biqadri mâ 

... vasıtasıyla; ... sayesinde بواسطة biwâsiTati 

...in arasında بني beyne 

sonraki, takip eden, devam eden اتيل tâlî 

...ın altında, aşağısında حتت taHte 

...ın yanında جنب cenbe 

...e kadar; ta ki...; ...ması için; hatta; 
nihayet, sonunda  حتا Hattâ 

yaklaşık; takriben; civarında, ...ile ilgili 
olarak حول Hawla 

her ne zaman ... yaparsa; her nerede ... 
yaparsa; ... olursa olsun حيثما Haytumâ 

... dışında خارج khâric 

...ters; ...in aksine; ayrıca ل خالفا  khilâfan li 

esnasında, arasında; ...e doğru; ...e 
boyunca, sırasında خالل khilâle 

...e rağmen; ...e karşın; ...dığı halde رغم raghme 
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...e karşı; ... aleyhinde  ضدا Zıdda 

...in içinde; ...in arasında ضمن Zımna 

...den; ... üzerinden; ...in ötesinde 3 عربabra 

...in tam tersi 3 عكسaksu 

...de; ...in üstünde; ... durumunda; ... 
aleyhinde; ...e rağmen; ...den dolayı; ...e 
göre 

 3alâ على

...e rağmen; ...e karşın; ... ise de 3 على الرغم منalârraghmi min 

tam aksine, tam tersine 3 على العكسalâl3aksi 

... boyunca; dosdoğru 3 على طولalâ Tûli 

...esnasında, ... yaparken; ...dığında; ...ın 
nezdinde; ...ın yanında; ...e göre 3 عندinda 

...dığında; ... yapınca; ... yaparken; ...yapar 
yapmaz; ...dığı sırada ما عند  3inda mâ 

...ın yerine; ...e karşılık; ... yapacağına من عن عوضا /  3awDan 3an / min 

...ın üstünde; ...ın yukarısına; ...ın üzerinde; 

...den fazla; ...den çok; yukarısı, üst فوق fawqa 

...de; ...ın içinde; ...ın üstünde; ...den; ile; 
esnasında; arasında; hakkında; ...e dair; ...e 
göre; ...e nazaran 

 fî يف

...den önce قبل qabla 

...den önce; ...meden önce قبل ما qabla mâ 

yakın قريب qarîb 

...e yakın من قريب  qarîb min 

...gibi; ... olarak ك ke 

her ... dığında; ... yaptıkça, her ne zaman ...; 
ne zaman ... كلاما kullemâ 

...dığı gibi; aynı şekilde, nitekim, ...e benzer 
şekilde; yine كما kemâ 

...yapmış gibi; sanki; güya كما لو Kemâ lew 

...e; ...için; ...den dolayı, nedeniyle, 
yüzünden; ...sın diye ل li 
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ne... ne de ...; ... yapmadan; ... yapmaksızın ل....ول lâ .... walâ 

...ın hepsi için; ...ın her biri için  لكل likulli 

fakat, ama, lakin, neyse لكن lâkin 

...e benzer; ... gibi; aynen, tıpkı, benzeri مثل mitla 

... hariç olarak نياــثــمست  mustetniyan 

...e benzer şekilde; ...e gibi مشابه ل mushabih li 

...ile, beraber, birlikte; ...e rağmen; ...e 
karşın; ... yaparken مع Ma3a 

...in yerine مكان mekâne 

...den; ...den dolayı; ...den itibaren; ...e ait, 
konusunda; ...ın bazısı من min 

aralarında ...ın da bulunduğu; bunların 
arasında ...de bulunmakta من بني min beyn 

...in altından من حتت min taHt 

yeniden من جديد min cedîd 

..den, ...ın arasından, ...ın içinden, ...ın 
ortasından, ...ın kanalıyla من خالل min khilâl 

... tarafından; önceleri; evvelce; önceden من قبل min qabl 

...den beri; ...dır; ...kadar önce; ...yapalı beri منذ munzu 

...in sonucu انتج عن nâtic 3an 

...den daha az عن انقص   nâqıS 3an 

...e doğru; ...e karşı, yönüne; yaklaşık... 
kadar; örneğin ... gibi حنو naHwa 

bu şekilde, aynı şekilde, keza, böyle, şöyle, 
...de, kadar, hem... hem de..., nitekim, yine و كذلك wa kezâlik 

...in arkasında; ...in ardında; ...in peşinde وراء warâe 

...e göre; ...e uygun olarak وفقا ل wafqan li 
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