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Havalimanında  ِفِـي الْـَمطَار 
 

 

YENİ KELİMELER 

 

 Yazdı َكَتبَ  Giden َذاِهب   Oğul ِإْبن  

 Sandalye ُكْرِسيٌّ  Mektup رسالة   Hoca, Profesör ُأْسَتاذ  

 Kelime َكِلَمة   Ziyaretçi(ler) زَائُِرونَ  زَائِر  ج Dinledi إْسَتمَع لِـ..

 ?Kaç َكْم؟ Sekreter َسْكَرتِـيـر İsim ِإْسم  

 Dil لَُغة   Sene َسَنة   Orta Doğu الشَّْرُق اْْلَْوَسطُ 

 Afedersiniz َلْو َسـَمْحتَ  Şirket, firma َشرَِكة   Küçük hanım آِنَسة  

 Lira لِـيـَرة   Diploma َشَهاَدة   Tarih تَّاريخ  

 Müdür ُمِدير   Sınıf َصفٌّ  Terketti تـََركَ 

 Kadın (kişi) َمْرأَة   Masa طَاِوَلة   Yeni ج ُجُدد   َجِديد  

 Ofis َمْكَتب   Aile َعائَِلة   Vakti geldi َحانَ 

َوان   Bahçe َحِديَقة    Randevu, saat َمْوِعد   Adres, ünvan ُعنـْ

 Nas, metin َنصٌّ  Açan فَاِتح   Çıkan, hariç َخارِج  

 Vakit َوْقت   Yazan َكاِتب   Giren, dahil َداِخل  

   ?Ya sen َو أَْنَت؟ Eğitim ِدرَاَسة  
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ÇALIŞMA METNİ 1 

َمْرَحًبا يا السَّيُِّد ُحَسْيـُن. -  
 - اهًًل َو َسْهًًل يَا آِنَسةُ  ُلوِسي. ِإلَـى أَيْـَن أَْنِت َذاِهَبةُ ؟

 - ِإلَـى نيويورك. َو أَْنتَ ؟
ِإلَـى الرِّيَاِض. -  

 - َمتَـى َمْوِعدُ  طَائَِرِتَك؟
 - بـَْعَد َوْقتٍ  َقِصيـٍر.

 - َعلَـى َأيِّ طَائَِرٍة أَْنَت َذاِهب  ؟
 - َعلَـى طَائَِرِة َشرَِكةِ  ِمْصَر.

 - َهْل َعائَِلتُ َك َمَعَك؟
 - ََل. تـَرَْكتُـ َها فِـي لُْنُدَن.

 -  َكمْ  َوَلًدا َلَك؟
 - لِـي ِإبْ ن   َو اْسـمُ ُه َعاِدل، َو بِْنت  َو اْسـُمَها ُسَعاُد.

َما َعَمُلَك؟ -  
 - أَنَا ُمِدير   يف َشرَِكةٍ . َو أَْنتِ  َما َعَمُلِك؟

أَنَا ُمَوظََّفة  فِـي بـَْنٍك. -  
 - َحانَ  َمْوِعدُ  طَائَِرتِـي. ِإلَـى اْلِلَقاِء.

َمَع السًََّلَمِة. -  
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- Merhaba Hüseyin Bey. 
- Merhaba Lucy Hanım. Nereye gidiyorsun? 
- Newyork'a Ya sen? 
- Riyad'a 
- Uçağının saati ne zaman? 
- Kısa bir süre sonra. 
- Hangi uçakla gidiyorsun? 
- Mısır şirketi uçağıyla 
- Ailen seninle mi? 
- Hayır, onları Londra'da bıraktım. 
- Kaç çocuğun var? 
- Adil isminde bir oğlum ve Suad isminde bir kızım var. 
- Ne iş yapıyorsun? 
- Bir şirkette müdürüm. Ya sen ne  iş yapıyorsun? 
- Bir bankada memurum. 
- Uçağımın saati geldi. Görüşmek üzere. 
- Hoşçakal 
 

 

Çalışma metniyle alakalı aşağıdaki soruları cevaplayınız 

إىل أين ذاهبة لوسي؟ – 1   
إىل أين ذاهب حسني؟ – 2   
متـى موعد طائرة حيسن؟ – 3   
علي أّي طائرة ذاهب حسني؟ – 4   
هل عائلُته معه، أين عائلتـه؟ – 5   
؟السيد حسنيما عمل  – 6   
؟ما عمل آنسة لوسي – 7   
كم ولًدا لـِـــــحسنٍي؟  – 8   
هل لِــــلوسي ولد؟ -9   
عادل؟من  -10   
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AÇIKLAMA 

Merhaba, bu dersimizde  َْكم ve  َّأي soru isimlerini, “sahip olma”yı anlatan  ِل ekini tanıdıktan sonra Arapçada 

önemli bir yeri olan ism-i fail (etken ortaç) yapısını tanımaya başlayacağız. 
 

 Soru İsmi ve Kullanımı َكمْ 

 soru كم soru ismini Türkçede “kaç” veya “kaça” anlamlarında kullanıyoruz. Diğer soru isimlerinde olduğu gibi كم
ismi de cümlenin başında kullanılır. Kendisinden sonra gelen “sorulan” tekil, fethalı ve belirsiz olarak kullanılır. 
 

Bahçede kaç çocuk var?  َكمْ  َولَ ًدا يف احلديقة؟ 
Newyork’a kaç öğrenci gitti?   ِيويرك؟َذَهَب إىل ن ًباَكْم طَال  

 

“Kaça?” sorusunu sormak için ise  ِْبَكم şeklinde kullanılır. 

 

Bu kaça?  ؟ِبَكْم َهَذا  
Bunu kaç liraya satın aldın?  ِبَكْم لِـيـَرةٍ  إْشتَـَريَت َهَذا؟ 

 
Saati sormak için ise şu yapı kullanılır: 
 

Saat kaç?   ُ؟َكِم السَّاَعة  
Afedersiniz, saat kaç?  َلْو َسـَمْحتَ ، َكِم السَّ اَعُة؟ 

 

 

Aşağıdaki cümleleri harekeleyerek Türkçeye çeviriniz. 

   كم طائرة فـي الـمطار؟ 
   كم طالبا درس العربية معكم؟ 
   كم أستاذا فـي هذه الـجامعة؟ 
   كم مطعما عربيا فِـي نيويورك؟ 
   كم مدّرسة فِـي هذه الـمدرسة؟ 
   كم فِـيلما شاهدتـم؟ 
   ر؟كم صديقا استقبل احـمد فـي الـمطا  
   كم كتابا قرأت هذه السنة؟ 
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 Soru İsmi ve Kullanımı َأي  

Diğer soru isimleri gibi أي ismi de cümle başında isim tamlaması kalıbında kullanılır. Yani kendisinden sonra gelen 
isim mecrur (kesralı) olur. Türkçeye “hangi…?” anlamında çevrilir. Diğer soru isimlerinden farklı olarak, cümle 
içerisinde aldığı göreve göre sonu ötreli, fethalı veya kesralı bitebilir. 
 

Hangi öğrenci geldi? (Özne)   ٍ؟َجاءَ  َأي  طَاِلب  
Hangi öğrenciyi gördün? (Nesne)   َ؟َأيَّ طَاِلٍب رَأَْيت  
Hangi uçakla gittin? (Nesne)   َافـَْرَت؟َعَلى َأيِّ طَائَِرٍة س  

 

 

SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.13-1) 
Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi tamamlayınız, harekeleyerek Türkçeye çeviriniz. 

 Bu hangi ders?  أي  َدْرٍس هذا؟  درس 
     كتاب 
      ّصف 
     ستاذأ  
     مدرسة 
 Hangi dili öğrendin?  أيَّ لغةٍ  تـََعلَّْمَت؟  لغة 
     درس 
     جـملة 
      ّنص 
     كلمة 
 Hangi üniversiteye gittin?   َْبَت؟ِإلـَى َأيِّ َجاِمَعٍة َذه   جامعة 
     مسرح 
      ّصف 
     جامعة 
     مطعم 
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 Ait / Sahip Olma Eki ve Kullanımı لِ 

 eki farklı fonksiyonları olan ve Arapçada en çok kullanılan eklerden biridir. Bu dersimizde …e ait, ….ın/in لِ 

anlamlarında “sahip olmayı” veya “ait olmayı” kapsayan kullanımı üzerinde duracağız. Bu ek aynı zamanda bir 

cer harfi1 olduğundan kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar. Şimdi şu örnekleri inceleyelim: 

Araba müzenin (Müzeye ait)   َفِ اَلسَّيَّارَُة لِْلَمْتح  
Bu kahve Receb’in (Receb’e ait)   َبٍ َهِذِه اْلَقْهَوُة ِلَرج  
Bu ofis müdürün (Müdüre ait)   َِهَذا اْلَمْكَتبُ  لِلْ مُ ِدير 

 

 

Başında ال takısı bulunan isimlere ل eki bitiştiğinde elif düşer ve iki lam bitişmiş olur. 

لِْلـَمْتَحفِ  –اَلْـَمْتَحُف   
 اَلْـُمِديرُ  – لِْلـُمِديرِ 

 

  .eki cümle başında kullanıldığında şibh cümle2 yapısı oluşur ve cümleye “var” anlamı katar لِ 

Müzenin arabası var.   َيَّاَرة  لِْلَمْتَحِف س  
Receb’in kahvesi var.   َة  ِلَرَجٍب قـَْهو  
Müdürün ofisi var.    لِلْ ُمِديرِ  َمْكتَ ب 

 

 .şekline dönüşür لَ  eki zamirlerle kullanıldığında لِ 

Bu kalem senin mi? (Sana mı ait?)   ََك؟َهْل َهَذا اْلَقَلُم ل  
Onun iki evi var.   ِلَـَها بَـْيَتان 
Ne kadar zamanımız var?  َكْم ِمَن الْ َوْقتِ  لَ َنا؟ 

 

                                                           
1 Cer Harfi: İsimlerden önce kullanılır. Kendisinden sonra gelen ismi mecrur yapar, yani ismin son harfinin i/in sesiyle 
(kesrayla) okunmasını sağlar. Bkz. Cer Harfleri (Harficerler) Tablosu 
2 Şibh Cümle (Cümlemsi) konusu için 10. Derse bakınız. 
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“Kimin?” veya “Kime ait?” sorusu ...ِلَمْن şeklinde sorulur. 
Bu otobüs kimin? (Kime ait?) –  ْالسَّيَّارَُة؟ َهِذهِ  ِلَمن  

Bu kimin? (Kime ait?) –  َْهَذا؟ ِلَمن  
 

 
 ekiyle yapılan cümlelerle isim tamlamaları arasında bir nüans bulunduğuna dikkat ediniz لِ 

 
Bu, müdürün arabası (İsim Tamlaması)   َِهِذِه َسيَّارَُة الْـمُ ِدير 
Bu araba, müdüre ait.   َِهِذِه السَّيَّارَُة لِ ْلُمِدير 
Bu, Ferit’in kitabı (İsim Tamlaması)  دٍ َهَذا ِكَتاُب َفرِي  
Bu kitap, Ferit’e ait   َرِيدٍ َهَذا اْلِكَتاُب ِلف   

 

 

 

Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi yeniden oluşturunuz, tercüme ediniz. 
.لِلشَّـــرَِكةِ         ؟الْـَحاِفَلةُ  َهِذهِ  نْ مَ لِـ     ُة.ركَ ـــلشَّ لِ  اَلْـَحاِفَلة  
   .الِكتاب الـَجديد َلك 
   قنا.السَّيَـّارة اْلَكبيـرة ِلَصدي  
   .هذا الْـَمْتَحف لِْلجاِمَعة 
   هذا اْلَقَلم لِـي 
   .هذا الْـَمْكَتب لِ ْلُمدير 
   .هذِه الطَّاِوَلة لـَها 
   هذا الْ ُكْرِسيّ  لِْلُمَدرَِّسة 
   .ِكتاب الـتَّ اريخ لِلطَّاِلب 
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SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.13-2) 
Aşağıda cümleleri örnekteki gibi dönüştürünüz, her iki cümleyi de yazarak Türkçeye tercüme ediniz. 

  Bu, müdürün arabası   . َِهِذِه َسيَّـارَُة الْـُمِديـر 
  Bu araba, müdürün (müdüre ait)   . َِهِذِه السَّيَّـارَُة لِلْ ُمـِدير 
   .هذا كتاب فريد 
    

   .هذه طائرة شركة مصر 
    

   .هذا قلم اْلستاذ وليـم 
    

   .هذا مكتب الـمدير 
    

   هذا متحف الـجامعة.  
    

   .هذا  كرسي السكرتـيـر 
    

   .هذه طاولة الـموظفة 
    

   .هذه سّيارة الـمرأة 
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SESLİ ALIŞTIRMA (Alistirma-1.13-3) 
Aşağıdaki zamir kullanımlarını örnekteki gibi dönüştürünüz, Cümleyi yazarak Türkçeye tercüme ediniz. 

 Bu araba benim (bana ait)  .هذه السّيارة لـي  هذه سّيارتـي 
   هذه طاولتها 
   هذا مطعمهم 
   هذه شهادتـي 
    َّهذا مكـتـبكـن 
   هذا كـتـابك 
   هذا قلمنا 
   هذا مكـتـبه 
    ّهذه سّيارتـهن 
 

 

Aşağıda cümleleri örnekteki gibi dönüştürünüz, her iki cümleyi de yazarak Türkçeye tercüme ediniz. 

  Yeni kitap, öğrenciye ait.   .اَْلِكَتاُب الْـَجِديدُ  لِلطَّاِلِب 
  Öğrencinin yeni bir kitabı var.   .  لِلطَّاِلِب ِكتاب  َجديد 
   .الـمَ كْ تَ بَ ة الْـَجِديَدة لِ لْ جامِ عَ ة 
    

   .الطائِ رة الْ ـجَ ديدَ ة لِ لشركة 
    

    َليم.د سلسيّ كبيـر لِ م الْ عَ طَ الـم  
    

   .الـمكتب الـجديد لِ لمُ دير 
    

   اَْلِبَناء الْـَجديد لِلَمْتـَحف 
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    َّة.ميـر سَ ديـمة لِ ة القَ ّيارَ ـــالس  
    

   .الكُ رْ سِ يّ  الـجديد لِ لسَّ كْ ــرَ تيـرَ ة 
    

   .الطاوِ لَ ة الْ ـجَ ديدة لِ لمُ درِّ سة 
    

 

Aşağıdaki metni harekeleyerek tercüme ediniz. Metne ait soruları cevaplayınız. 

 

صديق، و ذهب كريـم مع بعض أصدقائه الـى الـمطار و استقبلوا صديقا لـهم. حضر هذا ال
اسـمه مـَْحمود ، من الشرق اَلوسط الـى أمريكا لدراسة اللغة اإلنكليزية و التاريخ. ذهب كل 

اْلصدقاء الـى السينما و شاهدوا فيلما اجنبّيا بعنوان " الـخرطوم ". بعد الفيلم ذهبوا لزيارة  
كريـم و عائلته. أََعدَّتْ  بنت كريـم القهوة العربيـة للزائرين. شربوا القهو ة العربية و استمعوا بعد 

 ذلك لألخبار.

 من أين حضر مـحمود؟ 
ين ذهب اْلصدقاء؟الـى أ   
 ماذا شاهدوا؟ 
لم؟يالفماذا فعلوا بعد    
 لـماذا حضر مـحمود الـى أمريكا؟ 
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Aşağıdaki cümleleri Arapçaya tercüme ediniz: 

 Kaç öğrenci Mısır havayolları ile Kahire’ye gitti? 

 Vidad adında bir kızımız var. 

 Camın önünde onları gördüm ve onlara gittim. 

 Havaalanında seni hangi adam karşıladı? 

 

 

Arapçada İsm-i Fail (Etken Ortaç) Yapısı 

Sülasi (3 kök harfinden oluşan fiiller) fiillerde   فَاِعل kalıbından elde edilen ismi failler “yapan, eden” 

anlamında tercüme edilir.  
 

Giden     َذاِهب  Gitti   ََذَهب 
Yazan    َكاِتب  Yazdı   ََكَتب 
Giren    َداِخل  Girdi   ََدَخل 
Çıkan    َخارِج  Çıktı   ََخرَج 
Açan    فَاِتح  Açtı   َفـََتح 
       

 

 İsmi failler aynı zamanda bir eylemin sürekliliğini veya o esnada yapılıyor olduğunu anlatmak üzere 
muzari (geniş) zaman fiili gibi de kullanılırlar: 
 

 
Nereye gidiyorsun? (Şimdiki Zaman)  إِلَـى أَيْـَن أَْنتَ  َذاِهب  ؟ 
İstanbul’a gidiyorum. (Şimdiki Zaman)  أنَا َذاِهب   إىل إسطنبو ل 
O İstanbul’da oturuyor. (Geniş Zaman)  ينبولِهَي َساِكَنة  فِـي إسط  
Ona mektup yazıyor musun? (Geniş Zaman)  هل أْنَت  َكاِتب   رسالةً  لَـَها؟ 
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Bu derste geçen bazı fiillerin mazi (geçmiş) zaman çekimlerine ait tabloları aşağıda inceleyebilirsiniz. 

 terketti – تَـَركَ 

Şahıslar Çoğul İkil Tekil Cinsiyet 

Gaib  
(3.Şahıs) 

 Müzekker تَـَركَ  تَـرََكا تَـرَُكوا
(Eril) 

(onlar) terkettiler (ikisi) terkettiler (o) terketti 

 Müennes تَـرََكتْ  تَـرََكَتا تَـرَْكنَ 
(Dişil) 

(onlar) terkettiler (ikisi) terkettiler (o) terketti 

Muhatab  
(2.Şahıs) 

 Müzekker تَـرَْكتَ  تَـرَْكـتُـما تَـرَْكـُتمْ 
(Eril) 

(siz) terkettiniz (ikiniz) terkettiniz (sen) terkettin 

 Müennes تَـرَْكـتِ  تَـرَْكـتُـما تَـرَْكـتُـنَّ 
(Dişil) 

(siz) terkettiniz (ikiniz) terkettiniz (sen) terkettin 

Mütekellim  
(1.Şahıs) 

 تَـرَْكـتُ  تَـرَْكـَنا تَـرَْكـَنا
Ortak 

(biz) terkettik (ikimiz) terkettik (ben) terkettim 
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Harfi cerler ve kullanımlarına dair tabloyu aşağıda bulabilirsiniz: 

 

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. 


