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Arapcadeposu.com bir Elarabiyye Projesidir. 

 

 

HARFİ CERLERİN ÖZELLİKLERİ 

 خصائص حروف اجلر
 

HARF GENEL ANLAMI KULLANIM ÖZELLİKLERİ ÖRNEK 

...e / ...a 
...e doğru 
...e kadar 
...e göre 

...e beraber

İsimlerden önce kullanılır. Kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar. Zaman veya mekan açısından 
fiilin bitişini, varış noktasını anlatmak için, yönelme ve ait olmayı anlatmak için kullanılır. 

Mekan olarak fiilin varış noktasını anlatır 
Okula gittim. 

Zaman olarak fiilin varış noktasını anlatır 
Seni akşama kadar bekledim. 

Birliktelik, beraber olma durumunu anlatır Onların mallarını sizin mallarınızla beraber 
(katarak) yemeyin! 

Bir şeye / kişiye göre olma durumunu anlatır 
Hangisi sana göre daha sevimli? 

Ait olmayı anlatmak için kullanılır 
Arabayı sana bıraktım. 

 

..de /..da; ... ile 
...e /...a; 

...nedeniyle; ... 
için; ...den 

dolayı

İsimlerden önce kullanılır. Kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar. Mutlaka kendisinden önceki 
bir fiil veya isimle kendisinden sonraki isim arasında bağ oluşturur. 

..e /...a anlamında 
Dün amcama uğradım. 

Bir şeyi vasıta, araç yapmayı ifade eder 
Sandığı sana otobüsle gönderdim 

Neden bildirmek için kullanılır 
Babası bu yeni işe (nedeniyle) sevindi 

Lazım fiili müteaddi (geçişli) yapmak için kullanılır 
Her sabah annesini hastaneye götürüyor 

Mekan zarfı olarak kullanılır 
Öğle boyunca mescitte oturdum. 

Zaman zarfı olarak kullanılır 
Onlar ki mallarını gece gündüz infak ederler 

Bitişik olmayı, ilişkili olmayı anlatır 
Birden elini tuttu 

Yemin için kullanılır 
billahi – Allah’a yemin olsun ki 

Leyse’nin haberinin başında fazlalık olarak 
kullanılır. Ben sizin rabbiniz değil miyim? 

 fiilinden sonra fazlalık olarak kullanılır. 
şahid olarak Allah yeter. 

Ansızın anlamındaki  dan sonra fazlalık olarak 

kullanılır. Kapıyı açtım, bir de ne göreyim, babam! 

...e /...a yemin 
olsun 

Yemin ifade etmek için kullanılır. 
Tallahi (Allah’a yemin olsun) ona birşey demedim. 

...e /...a kadar, 
...ıncaya dek, 

...ene dek, 

Mekan veya zaman olarak anlatılan durumun nihayete erişini ifade eder. Sona varış anlatır. İsmin 
başına gelir ve ismi mecrur yapar. Fiilin başında kullanılan ve muzariyi nasb eden  ile 

karıştırılmamalıdır. 

Mekan olarak olayın nihayetini anlatır 
Caddeye kadar yürüyelim 

Zaman olarak olayın nihayetini anlatır 
Geceye kadar yürüdük 

...e /...a hariç 
İstisna edatı olarak bir şeyi hariç tutmak anlamında 
kullanılır, kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar Alim (kişi) hariç insanlar helak oldu 
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...e /...a hariç 
İstisna edatı olarak bir şeyi hariç tutmak anlamında 
kullanılır, kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar Alim (kişi) hariç insanlar helak oldu 

Belki ..., bir 
çok..., pek az... 

Çokluk veya azlık olarak miktarı bildirmek için isimlerden önce kullanılır. Kendisinden sonra gelen 
ismi mecrur yapar. 

Azlık ve çokluk ifadesi cümle bağlamından anlaşılır 
Hayatımda bir çok (pek az) vefalı dost var. 

 ile kullanıldığında ihtimal anlatır 
Belki yarın gelir 

...e /...a hariç 
İstisna edatı olarak bir şeyi hariç tutmak anlamında 
kullanılır, kendisinden sonra gelen ismi mecrur 
yapar 

Alim (kişi) hariç insanlar helak oldu 

... üzerine, 
üzerinde, ... 
durumunda, 
...e /...a; ...e 
rağmen; ...e 

sebebiyle 

Kendisinden sonra mecrur bir isim gelir. 

Bazı durumlarda ...e rağmen anlamı katar. 
 

Yorgunluğuna rağmen annelik en güzel şeydir. 

Fiziksel olarak bir şeyin üstünde olmayı anlatır. 
Her gün bu koltuğun üstünde otururdum. 

Mesafe olarak uzaklığı anlatır 
Otel bir kilometre uzaklıkta 

Sebep bildirir 
Tüm iyiliklerin için sana teşekkür ederim. 

 ile birlikte kullanıldığında “...ancak” anlamını 

taşır Onu terkediyorsun ancak geri döneceksin! 

..den /..dan 
...den dolayı 

bir şey hakkında olmayı anlatır. Sebep bildirir. Uzaklaşma anlamı içerir. İsimlerden önce kullanılır. 
Kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar.

Uzaklaşmayı anlatmak için kullanılır 
öğrenciler okuldan uzaklaştılar. 

Kaynak bildirmek için kullanılır 
Haberi ondan duydum. 

Neden anlatmak için kullanılır 
 

Sizden bir talep üzerine buraya geldim. 

 

..de /..da, ...e 
/...a 

... yüzünden 
...göre 

 

Mekan ve zaman zarfı olarak, sebep, içinde bulunma, beraberlik, birliktelik anlamları vermek üzere 
İsimden önce kullanılır, kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar.

Bir şeyin içinde bulunmayı anlatır 
itaat eden, cennettedir. 

Zaman dilimini anlatırken kullanılır 
sabahleyin dönmüşler 

Bir içeriği, bir şey hakkında olmayı anlatır 
Şu kitap, onda şüphe yoktur. 

Bir şeyin sebebini anlatmak için kullanılır 
 

Adam hapse hırsızlık yüzünden girdi. 

Birlikteliği anlatmak için kullanılır 
Başkan maiyetiyle birlikte çıktı.

... gibi, ...e 
benzer, ... 
şekilde, ... 
şeklinde 

Bir şeyi diğerine benzetme, detaylandırma için kullanılır. Kendisinden sonra gelen ismi mecrur 
yapar.

Benzetme anlamında kullanılır 
Adamın üstüne aslan gibi atıldı. 

Detaylandırma için kullanılır 
Üzüm ve  portakal gibi meyveler sağlığa faydalıdır. 

 ile birlikte durum detaylandırması için kullanılır 
Başkanın okuduğu gibi okuman lazım 

Niçin..., 
neden... 

Bir şeyin nedenini sormak için kullanılır. Kendisinden sonra gelen unsur konum itibariyle mecrur 
kabul edilir. 

 ile birlikte  “ne için” anlamında kullanılır 
Neden gittin? 

  ile birlikte neden bildirmek için kullanılır 
 Arapça öğrenmek için geldim. 

  ile birlikte neden bildirmek için kullanılır 
Arapça öğrenmek için geldim. 
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 ... için, ...e ait, 
... nedeniyle, 
...e /...a, ...ye 

/...ya,  

Sahiplik, ait olma, birine veya bir şeye özel olma, sebep, neden gibi anlatımlar için kullanılır. İsmin 

önüne gelir ve kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar. Muzari fiile bitişen ve cezm yapan   ile 

karıştırılmamalıdır. 

Bir şeyin birine özel, ona mahsus olduğunu anlatır 
Hamd Allah’a mahsustur. (O’na özeldir) 

Bir şeyin birine ait olduğunu anlatır 
 

Cennet iman edenlerindir (..içindir,aittir) 

Neden, sebep bildirmek için kullanılır 
Onu görmek için her hafta bizi ziyaret ediyordu. 

...e /...a anlamında hedefi belirtir 
Her biri belli bir sona doğru akar 

Şaşkınlık ifade etmek için kullanılır 
Ne adam ama! 

Belki ..., umulur 
ki... 

Ümit ve ihtimal ifade eder 
Belki (umulur ki) Allah sizi tercih eder 

... olmasaydı 
Kendine zamir bitiştiğinde, başka bir şeyin 
mevcudiyetiyle, bir şeyin mümkün olmayacağını 
ifâde etmek için kullanılır 

Siz olmasaydınız açlıktan ölürdüm. 

 

..den /..dan 
...in / ...un 
...nın bazısı 
...den bazısı 

... ile ilgili 
...den itibaren 
...den dolayı 
...in yerine

Zaman veya mekan olarak bir fiilin başlangıcını anlatmak için, bir şeyin türünü anlatmak için, bir 
bütünden bir miktarını anlatmak için kullanılır. İsimlerden önce gelir. Kendisinden sonra gelen ismi 
mecrur yapar.  

Fiilin mekan olarak başlangıcını anlatır 
İşten döndüm 

Fiilin zaman olarak başlangıcını anlatır 
Geceden korkuyorum 

Bir bütünden bir parçayı anlatır 
İnsanlardan bazıları .... diyor 

Bir şeyin türünü belirtmek için kullanılır 
taştan bir ev 

Sebep ifade etmek için kullanılır 
sözlerinden dolayı evi terkediyor 

Yerini almayı ifade eder Ahiretin yerine (ahirettense) dünya hayatına mı 
razı oldunuz? 

...den beri 

Bir durumun başlangıç noktasını işaret etmek için zaman zarfı olarak kullanılırlar. Kendilerinden 
sonra gelen ismi mecrur yaparlar. 

Eylemin başlangıcını anlatmak için fiil cümlesinden 
önce kullanılabilirler. Bana öğrettiğinden beri bunu yapıyorum 

Bir durumun zaman olarak başlangıç noktasını 
anlatırlar. Onu Perşembeden beri görmedim.

...e /...a yemin 
olsun 

Yemin ifade etmek için kullanılır. 
Vallahi (Allah’a yemin olsun) ona birşey demedim. 
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