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ŞART EDATLARI 

 ادوات الشرط
  

Arapçada şart, iki ayrı cümleden oluşur. Birinci cümlenin başında şartı sağlayan bir edat bulunur. Bu edata “şart edatı” denir. 

Şart edatının başında bulunduğu cümleye “şart cümlesi”, bu cümleyi  takip eden ikinci cümleye ise “cevap cümlesi” ya da “ceza” adı 

verilir. Şart cümlesi eylemleri bir koşula bağlarken cevap cümlesi ise şartın gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak olan sonuçları 

bildirir. Arapçada şart edatları birlikte kullanıldıkları fiilleri cezm etmeleri ve etmemeleri durumuna göre cezmedenler ve cezm 

etmeyenler olarak iki guruba ayrılır.  

 

 Açıklama Anlam Örnekler 

Cezm Edenler    

 Mekana bağlı şartı أّنَى
ifade eder. 

..sen / ..san 

ىتكْنىأكنْى  Nerede olursan, orada أّنى
olurum. 

ىتعمْلىفهناكىالسعادة ىأّنى Nerede çalışırsan, saadet 
oradadır 

ىديقكى يفعلْىى تفعلْىىى أّنىى Sen nasıl yaparsan, 
arkadaşın da öyle yapar 

أَيْ َنَماى-أَْيَنى  
Anlamları ve fiildeki 
etkileri aynıdır. 
Mekanla birlikte 
ortaya çıkan şarttır. 

Nerede ... se 
Her nerede ...se 

 Nereye gidersen, seninle اينماىتذهْبىأذهْبىمعك
birlikte gelirim. 

 ,İlmi nerede bulursan أينىجتْدىالعلَمىإذهْبىهناك
oraya git 

 Her nerede oturursan أينماىجتلْسىأجلْسىهناك
oraya otururum. 

 َأََّينَى
Belirli olmayan bir 
zamanı ifade eden 
şart edatıdır. Daha 
çok gelecek zaman 
kastedilir. 

Ne zaman ...se 

نىأذهْبىىإىلىالسوق يذهبْىىأَّيى  Ben ne zaman çarşıya 
gidersem o zaman gider 

نى تسأْلينىىأِجْبكأَّيى  Ne zaman soru sorarsan, 
sana cevap veririm 

نىأتْتناىىتَ ْلَقىىخرياى أَّيى  Ne zaman bize gelsen 
iyilik bulursun. 

ُثَما  Mekana bağlı şartı َحي ْ
ifade eden bir zarftır.   

Her nerede…, her 
neresi…, 

nerede…ise 

 ,Yağmur nereye yağarsa حيثماىينزِْلىمطٌرىىيَ ْنُمىالزرعُى
(orada) ekinler büyür 

اًىىى ىابرداًىىجدى حيثماىىَيُكْنىاجلوى
 يَ ْنزْلىىالثىلجُى

Nerede hava çok soğuk 
olursa, kar yağar 

 ,Nereye gidersen (git) حيثماىسافرَتىىأْيِتىمعكىابُنك
oğlun seninle gelir. 

 إنْى
Harf olan şart 

edatlarındandır. 
Daima fiilden önce 

gelir. 

eğer, şayet, …ise, 
...sa 

 Dikkatli okursan إنىتقرأْىمنتبهاًىىتستطْعىىأنىتفهمْى
anlayabilirsin. 

 ,Eğer o bunu söylerse إْنىقالىذلكىكذب
yalan söyler 

إْنىقُلَتىىهذاىىفأنَتىىمنى
 الكافرين.

Bunu söylersen, sen 
kâfirlerdensin 

إْنىملىُتساِعْدينىىفَ َلْنىُأساعَدكى
 ُمطَلقاَى

Sen bana yardımcı 
olmazsan, ben de sana 
kesinlikle yardımcı 
olmam. 
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 ,Eğer bunu söylediyse إْنىكانىَقْدىقالىىذلكىكذب
yalan söyledi. 

 إْذَما

Cezm eden  ve 
mebnî olan şart 
edatlarındandır. 
Diğer şart 
edatlarından ayrı 
olarak harftir. Bu 
edat  “  ما” olmadan 
cezm edatı  olarak  
kullanılmaz.  

Eğer, şayet,… ise 

 Öğrenirsen yükselirsin إذماىىتتعلىْمىتتقَدمْى

 Saygı duyarsanız, saygı إذماىىََترتمواىىَُترتموا
görürsünüz 

إذماىىَتذهْبىإىلىىىالسينماى
 ُتشاهْدىىهذاىالفلم

Sinemaya gidersen, bu 
filmi seyredersin 

َفَما   َكي ْ
Her nasıl … ise, 

nasıl…ise 

 Sen nasıl yaparsan, ben كيفماىتفعْلىأفعْل.
de öyle yaparım 

 Nasıl dans ediyorlarsa كيفماىىيرقصواىترقصْى
öyle dans edersin 

َفماىىتعامْلىىإخواَنكى َكي ْ
 يُعاملوك

Kardeşlerine nasıl 
davranırsan sana öyle 
davranırlar 

 َما
Cansız varlık ve 
kavramlar için 

kullanılan ve isim olan 
şart edatlarındandır. 

Her ne … ise, ne … 
ise 

يفىماىتتعلْمىيفىالصىغرىىجتْدهى
 الكرب

Küçüklükte ne 
öğrenirsen, ihtiyarlıkta 
onu bulursun 

ماىأتخْذىِمنىصديقكىىتُعِطِهىى
هىيفىىوقته  إَّيى

Arkadaşından ne alırsan, 
onu zamanında ver 

ماىتفهْمىمنىالدرسىتكتْبهىيفى
 اإلمتحان

Dersten ne anlarsan, 
imtihanda onu yazarsın 

 İsim olan şart َمْهَما
edatlarından biridir. 

Her ne … ise 

 Her ne yaparsan, (onu) مهماىتفعْلىأفعلْى
yaparım 

 ,Her ne okursan (oku) مهماىتقرأْىتستفْدىمنه
istifade edersin 

 Hayır yolunda her ne مهماىتنِفْقىيفىاخلريىُُيِلْفهىاللىى
harcarsan, Allah onun 
arkasındadır 

 Akıl taşıyan varlıklar َمنْى
için kullanılır. 

Kim… ise, kim… ki 

 Kim çalışırsa başarılı olur منىََيَْتِهْدىيَ ْنَجحْى

ىمنىزرَعىىحَصدَى Kim ekerse, o biçer 

 Kimin evine gidersen بيُتىىمنىتذهْبىىىأذهبْى
oraya giderim 

 Belirli bir zamana َمَتى
bağlı şart edatıdır. 

Ne zaman…ise , her 
ne zaman…ise 

متىتكرْبىتفهْمىىهذهىاألموَرى
 أكثرَى

Büyüdüğün zaman, bu 
işleri daha fazla anlarsın 

متىتقرأْىالصحَفىعرفَتى
 الكثرَيىعنىأحوالىالعامل

Gazete okursan, dünya 
olaylarına dair pek çok 
şey öğrenirsin 

ىىمتىيرتفْعىمستوىىالتعليمِى
 فسوفىىيزدهُرىىاقتصاَدىالبلدِى

Ne zaman eğitim seviyesi 
yükselirse, (o zaman ) 
ülkenin ekonomisi de 
düzelir 

 Belirli bir kişi veya أي ى
şeye bağlı şartı ifade 
eder. 

Hangi ..se, ..sa, 
Kim ...sa, ...se 

أيىىرجلىيعمْلىخرياىَيْدى
 جزاءه

Kim hayır işlerse 
karşılığını bulur. 
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 Hangi işi yaparsan ondan أيىىعملىتعمْلىَتاسْبىعليه
hesaba çekilirsin. 

 .Nereye gidersen giderim أيىىمكانىتذهْبىأذهبْى

Cezm Etmeyenler     

 ِإَذا

Belirli bir vakti ifade 
eder. Gerçekleşmesi 
kesin olan hususlarda 
şart olarak kullanılır. 
Mâzî fiilden önce 
gelmesine rağmen 
anlamı muzârîdir. 
Çoğunlukla gelecek 
zamanı kapsayan şartı 
belirtir.  

...sa   ...olur 

 Güneş doğarsa çıkarım إذاىطََلَعْتىالَشْمُسىىَخَرْجتُى

إذاىملىََتُْضْرىاإلْجِتماَعىفَ َلْنى
 أْحُضرَُهىَكذِلكىى

Toplantıya gelmezsen, 
ben de gelmeyeceğim. 

 …Eğer gök yarılırsa إذاىالسًّماَُءىانْ َفَطَرتْى

 َلوْى

Geçmiş zamanda 
gerçekleşmemiş bir 
şartı ifade etmek için 

kullanılır. Genellikle 
mazi fiilin başına 
gelir. لو `in cevabı,  
olumlu mazi bir fiil ise 
  .ile başlar ”ل“

...sa ...olurdu 

 Eğer cahil okumuş olsaydı لوىتَ َعَلَمىاجلاِهُلىلَنَ َهَضْتىِبالُده
yurdu kalkınırdı 

 .Eğer gelseydi sizi görürdü لوكانْتىقدىذهبْتىلرأيْ ُتمْى

 ,Eğer kanatlarım olsaydı لوىكانىىيلىجناحانىَلِطْرتُى
uçardım 

 أَمىا
Şart cümlesinin 
başında bulunur. Şart 
ve cevap fiillerine 
hareke bakımından 
etki etmez. 

... ise; …e gelince 

أماىإستانبولىىفمدينٌةىىرائعٌةىى
 يفىاجلمال

İstanbul ise güzellik 
bakımından 
muhteşemdir. 

ألناُسىمعادنىفأماىأنفسهاىوى
 أغالهاىىفاألخيار.

İnsanlar madendir. En 
değerlisi ise iyi olanlarıdır. 

ىاُكرُمه  Kim bana gelirse ona أماىىَمْنىىأاتينىفإينى
ikram ederim 

لوىماى–لوىالى  

İsmin başına 
getirilirler. Fiilleri 
cezm etmezler. 
Cümleye olumsuz 
anlam katarlar. Şart 
isminin 
gerçekleşmemesinden 
dolayı şartın cevabının 
da gerçekleşmediğini 
gösterirler. 

…mazsa, 
…masaydı 

لوالىالنيُلىلصارْتىمصُرىصحراءى
 جرداءَى

Nil olmasaydı Mısır kurak 
bir çöl olurdu 

 Su olmasaydı hiçbir  insan لوالىاملاُءىماىعاشىإنسانٌى
yaşamazdı. 

لوىماىحرارُةىالشمسىهللكى
 األحياُءىبرداًى

Güneşin sıcaklığı 
olmasaydı canlılar 
soğuktan helak olurlardı. 

 Cezm etmeyen şart ُكَلما
edatlarındandır. 
 

Her…,  
her sefer…,  

her ne… 

كلىماىاستمعتىإىلىاملوسقيىى
 ينشرحىصدري

Her ne zaman  müzik 
dinlesem  içim ferahlar 

 Her ne zaman bir fakir كلىماىرأيُتىفقرياًىىعطفُتىعليه
görsem ona acırım 

 Her ne zaman kitap كلىماىقرأتىكتاابىىإزدادَتىعلماًى
okursan bilgin artar 
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