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ِم اهللِّٰ الرَّْمحِٰن الرَِّحيمِ سْ بِ   
آلِِه َأْمجَِعَني.السََّالُم َعَلی ُحمَمٍَّد وَ الصََّالُة وَ وَ  َاْحلَْمُد هللِّٰ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ   

 
 

İ’râbı bilmek isteyen herkesin yüz şeyi öğrenmesi gerekir. Bunlar üç bâb olarak aşağıdaki 

şemada gösterilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Örnek cümle üzerinde gösterilişi:          

 
 

                                                               ْعَرابُ َاْإلِ       لُ و مُ عْ مَ اَلْ        ِملُ ااَْلعَ 

 
 

1. ÂMİL 
 

Âmiller, iki kısımdır. 

1. Lafzî Âmiller  (58) 
1. Semâî Âmiller (49) 

1. Harf-i Cerler (20) 

2. İsmini Nasb, Haberini Raf’ eden Harfler (8) 

3. İsmini Raf’, Haberini Nasb eden Harfler (2) 

4. Muzârî Fiili Nasb eden Harfler (4) 

5. Muzârî Fiili Cezm eden Kelimeler (15) 

2. Kıyâsî Âmiller (9) 

2. Ma’nevî Âmiller  (2) 

 

  اَْلَعَواِملُ 
100 

رَابُ عْ َاْإلِ    
10 

لُ و مُ عْ مَ اَلْ    
30 

ِملُ ااَْلعَ    
60 

تِ ــاْلبَـيْ   َذَهبَ  ِإَلی 



 Zafer ESEN | Avamil Ders Notu 2016 2 

 

1. LAFZÎ ÂMİLLER (58) 

1.1. Semâî Âmiller (49) 

1.1.1. Harf-i Cerler (20) 

Sadece bir ismi cer eden harflerdir. Bunlara “cer harfleri” ve “izafet harfleri” denir. 

İlk sekiz tanesi çok kullanılır. Kullanım sıklığına göre sırasıyla şunlardır: 
 

Hem zamirle, hem Lâfzatullah ile, hem de diğer isimlerle kullanılabilir. 
...ile, -e, -a, -ı, -i, -de, -da  ِ1 ب 

َألُبـَْعَثنَّ. ِبهِ اَلی، َو تـَعَ ِه ـاللّٰ ـبِ آَمْنُت   
Allah Teâlâ’ya iman ettim ve O’na yemin ederim ki, öldükten sonra tekrar diriltileceğim. 

Diğer Örnek: Kalemle yazdım.  مِ َقلَ الْ ـبِ َكتَـْبُت.  
 

-den, -dan  ْ2 ِمن 

َذْنٍب. لِّ كُ   ِمنْ تـُْبُت   
Bütün günahlardan tevbe ettim. 

Diğer Örnek: Evden çıktım.  تِ اْلبَـيْ  ِمنَ َخَرْجُت.  

 

-e, -a, -ı, -i 3 ِإَلی 

.َلیتـََعا هِ ـاللّٰ  ِإَلیتـُْبُت   
Allah Teâlâ’ya tevbe ettim. 

 

Uzaklaşma manası vardır. 
-den, -dan  ْ4 َعن 

.مِ َحرَاـالْ  َعنِ ُكِفْفُت   
Haramdan men edildim. 

Diğer Örnek: Günahlardan uzaklaştım.  نُو  َعنِ اِبـْتَـَعْدُت .بِ الذُّ  

 

…üzerine, …üzerinde 5 َعَلی 

.ُمْذِنبٍ  لِّ كُ   َعَلیِجُب التـَّْوبَُة ـتَ   
Her günahkâr üzerine tevbe gerekir. 
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… için, (aidiyet)  ِ6 ل 

.تـََعاَلی هِ ـلّٰ لِ َأ�َ ُعبَـْيٌد   
Ben, Allah Teâlâ’nın (O’nun için) küçük bir kuluyum. 

 

-de, -da, … içinde  7 ِيف 

.ةِ َجنَّ ـالْ  ِيف اَْلُمِطيُع   
İtaat eden cennettedir. 

 

… gibi  َ8 ك 

ِه َشْيٌء.لِ ِمثْ كَ لَْيَس    
O’nun gibi hiçbir şey yoktur. (Şûrâ, 42/11) 

 

-e kadar, -a kadar 9 َحتَّی 

َ تـََعاَلی  .تِ اْلَموْ  َحتَّیَأْعُبُد اهللّٰ  
Ölünceye kadar Allah Teâlâ’ya kulluk edeceğim. 

 

Nice …, pek az …  َّ10 ُرب 

يـَْلَعُنُه اْلُقْرآُن. لٍ اتَ  ُربَّ   
Nice Kur’an okuyan vardır ki, Kur’an ona lanet eder. 

 

Hem Lâfzatullah ile hem de diğer isimlerle kullanılabilir.  َواُواْلَقَسمِ (َو(  11 

.ئِرَ َال أَفْـَعُل اْلَكَبا هِ ـاللّٰ وَ   
Allah’a yemin ederim ki, büyük günahları işlemeyeceğim. 

 

Sadece Lâfzatullah ile kullanılır. ) اَتءُاْلَقَسمِ َت(  12 

َألَفْـَعَلنَّ اْلَفرَاِئَض. هِ ـاللّٰ ـتَ   
Allah’a yemin ederim ki, farzları muhakkak yapacağım. 
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Çoğunlukla harfi cer, bazen fiil olarak kullanılır. 
(İstisna edatı) … hariç 13 َحاَشا 

.مِ ـاْلَعالِ  َحاَشاَهَلَك النَّاُس   
Âlim hariç, insanlar helâk oldu. 

 

İsim olarak kullanıldığı durumlarda vardır. 
-den beri, -den itibaren  ْ14 ُمذ 

اْلبـُُلوِغ. مِ يـَوْ  ُمذْ تـُْبُت ِمْن ُكلِّ َذْنٍب فـََعْلُتُه   
Büluğa erdiğim günden beri işlediğim bütün günahlardan tevbe ettim. 

 

İsim olarak kullanıldığı durumlarda vardır. 
-den beri, -den itibaren  ُ15 ُمْنذ 

اْلبُـُلوِغ. مِ يـَوْ  ُمْنذُ ُة ـِجُب الصَّالَ تَ   
Büluğa erilen günden itibaren namaz farz olur. 

 

Çoğunlukla fiil, bazen harfi cer olarak kullanılır. 
(İstisna edatı) … hariç  َ16 َخال 

ِبِعْلِمِه. لِ اْلَعامِ  َخالَ َهَلَك اْلَعاِلُموَن   
İlmiyle amel eden hariç, âlimler helâk oldu. 

 

Çoğunlukla fiil, bazen harfi cer olarak kullanılır. 
(İstisna edatı) … hariç 17 َعَدا 

.صِ اْلُمْخلِ  َعَداَهَلَك اْلَعاِلُموَن   
İhlaslı olan hariç, ilmiyle amel edenler helâk oldu. 

 

Bir zamirle birlikte kullanılır. Tek olarak fiil anlamındaır. 
… olmasay-dı, -dın, -dık  َ18 َلْوال 

َهَلَك النَّاُس.ـلَ  –َمَة اهللِّٰ ـَ� َرحْ  - كَ َلْوالَ   
Sen olmasaydın ey Allah’ın rahmeti, muhakkak insanlar helâk olurdu. 

 

Ancak mâ ile kullanıldığında harfi cer olur. Sondaki he estetik içindir manayı etkilemez. 
Niçin? (Ne + için?) ) َما+َكيْ َكْي(  19 

َعَصْيَت؟ هْ َكْيمَ   
Niçin isyan ettin? 
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Sadece “Ukayl” kabilesinin lügatine göre harfi cerdir. 
Umulur ki …  َّ20 َلَعل 

تـََعاَلی يـَْغِفُر َذْنِيب. هِ ـاللّٰ  َلَعلَّ   
Umulur ki, Allah Teâlâ günahımı bağışlar. 

 
1.1.2. İsmini Nasb, Haberini Raf’ eden Harfler (8) 

Bu harfler sekiz tanedir.  

İlk altı harfe “fiile benzeyen harfler”  (َاْحلُُروُف اْلُمَشبـََّهُة اِب ْلِفْعِل) adı verilir. 

Tahkik içindir. Başta gelir. 
Muhakkak, Şüphesiz, Kesinlikle  َّ1 ِإن 

.ُكلِّ َشْيءٍ ُم  ـتـََعاَلی َعالِ  هَ ـاللّٰ  ِإنَّ   
Şüphesiz Allah Teâlâ her şeyi bilir / bilendir. 

Diğer Örnek: Muhakkak ki, Allah alîmdir.  ََّعِليٌم. هَ ـاللّٰ  ِإن  
 

Tahkik içindir. Ortada gelir. Yan cümleyi ana cümleye bağlar. 
-dığı, -diği  َنَّ أ  2 

ُكلِّ َشْيٍء.  َعَلی رٌ قَادِ  تـََعاَلی هَ ـاللّٰ  َأنَّ ِاْعتَـَقْدُت   
İnandım ki, Allah Teâlâ her şeye kâdirdir. / Allah Teâlâ’nın her şeye kâdir olduğuna inandım. 

Diğer Örnek: Zeyd’in faziletli olduğunu bildim.  فَاِضٌل. دً ـزَيْ  َأنَّ َعِلْمُت  
 

Teşbih içindir.  
… sanki, … gibi  َنَّ َكأ  3 

.رٌ �َ  مَ َحرَاـالْ  َكَأنَّ   
Haram, sanki ateştir. 

 

İstidrâk içindir. (Önceki cümleden kay. muhtemel bir yanlış anlaşılmayı önlemek için) 
Fakat  ِنَّ َلك  4 

.زٌ فَائِ  مَ ـاْلَعالِ  َلِكنَّ َجاِهُل ـَما فَاَز الْ   
Cahil kurtulmadı, fakat âlim kurtuluşa erendir. 

 

Temennî içindir. 
Keşke  َ5 لَْيت 

ِلُكلِّ َأَحٍد. قٌ َمْرُزو  مَ اْلِعلْ  لَْيتَ   
Keşke ilim herkese nasip olsaydı. 
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Teraccî içindir. 
Umulur ki  َّ6 َلَعل 

.يِـ َذنْب رُ تـََعاَلی َغافِ  هَ ـاللّٰ  َلَعلَّ   
Umulur ki, Allah Teâlâ günahımı bağışlar. 

 

İstisnâ-i munkatı içindir. 
Müstesnâ, müstesnâ minh’e dâhil değildir. Yani farklı kategorideki varlıklardır. 

Fakat, Ancak 
 7 ِإالَّ 

َها ةٌ ُمَقرِّبَ  ةَ الطَّاعَ  ِإالَّ بَـعَِّدٌة َعِن اْجلَنَِّة اَْلَمْعِصَيُة مُ  .ِمنـْ  
Masiyet cenetten uzaklaştırır, fakat tâat cennete yaklaştırır. 

Daha ziyade şöyle kullanılır.  

Talebeler geldi. Ancak hoca hariç. 
 َجاءَ        الطُّالَّ بُ               ِإالَّ              اْألُْسَتاذَ  
Müstesna           İstisna edatı          Müstesna minh 

 

Cinsi nefyetmek içindir. 
Yoktur  َ8 ال 

.زٌ فَائِ  َشرٍّ  لَ فَاعِ  الَ   
Kötülük yapan kurtuluşa eremez. / Kötülük yapan için kurtuluş yoktur. 

 
1.1.3. İsmini Raf’, Haberini Nasb eden Harfler (2) 

Bu harfler iki tanedir.  

 .Daha ziyade şiirlerde kullanılır الَ 

–mez, … değil 

Leyse’ye benzeyen 

 الَ  ve َما
1 

2 

ـ َما .ًها هللِّٰ تـََعاَلیـُمَشابِ  ءٌ َشيْ  الَ َمَكاٍن، وَ ـُمَتَمكًِّنا بِ تـََعاَلی  هُ اللّٰ  
Allah Teâlâ hiçbir yerde mekân tutmaz ve hiçbir şey Allah Teâlâ’ya benzemez. 

 
1.1.4. Muzârî fiili Nasb eden Harfler (4) 

Bu harfler dört tanedir.  

Muzârî bir fiili mana olarak mastara çevirir.  ْ1 َأن 

.تـََعاَلی هَ ـاللّٰ  عَ أُِطي َأنْ ُأِحبُّ   
Allah Teâlâ’ya itâat etmeyi severim. 
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Asla  ْ2 َلن 

.لِْلَكاِفرِينَ تـََعاَلی  هُ ـاللّٰ  رَ يـَْغفِ  َلنْ   
Allah Teâlâ kâfirleri asla bağışlamayacak. 

 

… için  ْ3 َكي 

.اْلِعْلمَ  لَ ُأَحصِّ  َكيْ ُأِحبُّ طُوَل اْلُعْمِر    
İlim tahsil etmek için ömrümün uzun olmasını isterim. / Uzun ömrün ilim tahsil etmek için olanını severim. 

 

Öyleyse, O halde, O zaman  ْ4 ِإَذن 

َ تـََعاَلی – َجنََّة.ـالْ  لَ َتْدخُ  ِإَذنْ  –  .أُِطيُع اهللّٰ  
– Allah Teâlâ’ya itâat edeceğim.  – O zaman cennete girersin. 

 
1.1.5. Muzârî fiili Cezm eden Kelimeler (15) 

Bu kelimeler on beş tanedir. Bazıları harf bazıları kelimedir. 

Bunlardan ilk dördü sadece bir fiili cezm eder. Son on bir kelime iki fiili birden cezm eder. 

Bunlara Şart-Ceza kelimeleri denir. Cezm edilen ilk fiil şart, ikinci fiil ceza (karşılık-cevap) dır. 
 

-medi, -madı  َمْ ـل  1 

.}دْ يُولَ  مْ ـلَ َو  دْ يَلِ  مْ ـلَ {  
Allah Teâlâ doğurmamış ve doğmamıştır. (İhlâs, 112/3) 

 

Henüz … -madı 2 َلمَّا 

فَ  َلمَّا .ُعْمرِي عْ يـَنـْ  
Ömrüm henüz fayda vermedi. 

 

Emir bildirir. ) َالُم اْألَْمرِ ِل(  3 

.ًحاـَعَمًال َصالِ  لْ يَـْعمَ ــلِ   
Salih amel işlesin! 
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Nehiy bildirir.  َِيف النـَّْهيِ ( ال(  4 

.بْ ُتْذنِ  الَ   
Günah işleme! 

 

Eğer … ise  ْ5 ِإن 

.ُذنُوُبكَ  رْ يـُْغفَ  بْ تـَتُ  ِإنْ   
Eğer tevbe edersen, günahların bağışlanır. 

 

Her ne … ise 6 َمْهَما 

.َعْنهُ  لْ ُتْسأَ  لْ تـَْفعَ  َمْهَما  
Her ne yapsan, ondan sorulursun. 

 

Ne … ise 7 َما 

.ُه ِعْنَد اهللِّٰ تـََعاَلیدْ ـجِ ِمْن َخْريٍ تَ  لْ تـَْفعَ  َما  
Ne hayır işlersen, onu Allah Teâlâ’nın katında bulursun. 

 

Kim … ise  ْ8 َمن 

.َ�ِجًيا نْ ًحا َيكُ ـَعَمًال َصالِ  لْ يـَْعمَ  َمنْ   
Kim sâlih amel işlerse, kurtulur. 

 

Nerede … ise  َ9 أَْين 

.َك اْلَمْوتُ كْ يُْدِر  نْ َتكُ  أَْينَ   
Nerede olsan, ölüm seni yakalar. 

 

Ne zaman … ise o zaman …  10 َمَيت 

.كْ تـَْهلِ  دْ ْحسُ ـتَ  َمَيت   
Ne zaman haset edersen, o zaman helâk olursun. 
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Her nerede … ise 11 أَنَّی 

ُ تـََعاَلیمْ يـَْعلَ  بْ ُتْذنِ  أَنَّی .َك اهللّٰ  
Her nerede günah işlersen işle,  Allah Teâlâ seni bilir. 

 

Hangi … ise  ُّ12 َأي 

ُ تَعاَلیضْ يـُْبغِ  رْ يـََتَكبـَّ ٍم ـَعالِ  َأيُّ  .ُه اهللّٰ  
Hangi âlim kibirlenirse, Allah Teâlâ ona buğzeder. 

 

Her nerede … ise ُثَما  13 َحيـْ

ُثَما .ِفْعُلكَ  بْ ُيْكتَ  لْ تـَْفعَ  َحيـْ  
Her nerede yaparsan, fiilin (amelin) yazılır. 

 

Ne zaman … ise o zaman … 14 ِإْذَما 

.تـَْوبـَُتكَ  لْ تـُْقبَ  بْ تـَتُ  ِإْذَما  
Ne zaman tevbe edersen, o zaman tevben kabul edilir. 

 

Ne zaman … ise o zaman … 15 ِإَذاَما 

َر النَّاسِ  نْ ِبِعْلِمَك َتكُ  لْ تـَْعمَ  ِإَذاَما .َخيـْ  
Ne zaman ilminle amel edersen, o zaman insanların en hayırlısı olursun. 
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1.2. Kıyâsî Âmiller (9) 

Her fiil bir takım ma’mûlleri raf’ ve nasb eder. Raf’ olan ma’mûle Fâil, Nasb olan ma’mûle Mef’ûl denir. 

Her fiilin muhakkak merfû bir ma’mûlü olur. (Her fiil (Ma’lûm fiil İsm-i Fâil, Meçhûl 

fiil ise Nâib-i Fâil gerektirir.) gizli veya açık bir fâil gerektirir.) 
 اَْلِفْعُل ُمْطَلًقا
Her türlü fiil 

1 

.نـُُزوالً  نُ اْلُقْرآ نـََزلَ  تـََعاَلی ُكلَّ َشْيٍء. هُ ـاللّٰ  َخَلقَ    
Kur’an-ı Kerim indi. Her şeyi Allah Teâlâ yarattı. 

 

A 
Eğer bir fiil merfû bir ma’mûl alınca kelâm (anlamlı bir 

cümle) oluyorsa o fiile tam fiil denir. 

 

B 
Eğer bir fiil merfû bir ma’mûl alınca kelâm (anlamlı bir 

cümle) olmayıp mansûb bir habere ihtiyaç duyuyorsa 

o fiile nâkıs fiil denir. 

تـََعاَلی هُ ـاللّٰ  َعِلمَ  .َعِليًما َحِكيًماتـََعاَلی  هُ ـاللّٰ  َكانَ    
Allah Teâlâ bildi. Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir. 

 . … idi, … oldu, … öyledir َكانَ 

 . … oldu َصارَ 

 . Hala … -dır, Dâima … oldu َما زَالَ 

 …  -dığı müddetçe َما َدامَ 

 . (şimdi) Değildir لَْيسَ 

اْلَعاِصي ُمْسَتِحقًّا لِْلَعَذاِب. َصارَ   
Âsi, azabı hak edici oldu. 

اْلُمْذِنُب بَِعيًدا ِمَن اهللِّٰ تـََعاَلی. َما زَاَل   
Günahkâr, dâima Allah Teâlâ’dan uzak oldu. 

الرُّوُح َداِخًال ِيف اْلَبَدِن.َما َداَم تـُْقَبُل التـَّْوبَُة   
Can bedende olduğu müddetçe tevbe kabul edilir. 

ُ تـََعاَلی ِجْسًما. لَْيسَ  اهللّٰ  
Allah Teâlâ cisim değildir. 

 

İsm-i fâil, ma’lûm fiili gibi amel eder.  
(Her fâil gizli veya açık bir fâil gerektirir.)  ِ2 ِاْسُم اْلَفاِعل 

.هُ لَ ُه َعمَ دُ َحسَ  ْحرِقٌ ـمُ ُكلُّ َحُسوٍد   
Her haset edenin hasedi amelini yakar. (yakandır) 

Diğer Örnek: Talebe, dersi anlayandır.(anlar)  ٌرْ  بُ لطَّالِ اَ  فَاِهم .سَ الدَّ  
 

İsm-i mef’ûl, meçhûl fiili gibi amel eder. 
(Her mef’ûl gizli veya açık bir nâib-i fâil gerektirir.)  ِ3 ِاْسُم اْلَمْفُعول 

.هُ تُ تـَْوبَـ  َمْقُبولٌ اَتِئٍب  ُكلُّ   
Her tevbe edenin tevbesi kabul edilir. (kabul edilendir) 

Diğer Örnek: Ders anlaşılandır. (anlaşılır)  ٌسُ الدَّرْ  َمْفُهوم.  
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Sıfat-ı müşebbehe, fiili gibi amel eder.  
(İsm-i fâilden farkı: 1- Anlamının kalıcı olması,  2- Kalıbının semâî olması.)  َُفُة اْلُمَشبـََّهة  4 اَلصِّ

.َهابُـ َعَذا قَِبيحٌ اْلَمْعِصَيُة َها، وَ بُـ ثـََوا َحَسنٌ ِعَباَدُة اَلْ   
İbadetin sevabı güzel, masiyetin azabı çirkindir. 

 

İsm-i tafdîl, fiili gibi amel eder.   ِ5 ِاْسُم اْلتـَّْفِضيل 

.مِ ِـ ِمْنُه ِيف اْلَعال مُ ِحلْ ـِفيِه الْ  َأْحَسنَ َما ِمْن َرُجٍل   
Hilim, hiç kimsede âlimdeki kadar güzel değildir. 

 

Mastar, fiili gibi amel eder.  
(Sadece açık fâil alır.)  ُ6 اَْلَمْصَدر 

ُ تـََعاَلی ـيُ  .ًماـِدْرهَ  رًاـُه َفِقيدُ َلُه َعبْ  ِإْعطَاءً ِحبُّ اهللّٰ  
Allah Teâlâ, kulunun kendisi için fakire para vermesini sever. 

 

Muzâf olan isim cer eder.  
(Lâfız bakımından tam değildir.)  ُْسُم اْلُمَضاف  7 َاْالِ

رٌ  هِ ـاللّٰ  ِعَباَدةُ  .تـََعاَلی َخيـْ  
Allah Teâlâ’ya ibadet etmek hayırdır. 

 

İsm-i Mübhem-i Tam, nasb eder.  
(Lâfız bakımından tamdır, Mana bakımından kapalıdır.)  َُّهُم التَّام ْسُم اْلُمبـْ  8 َاْالِ

.ةً رَْكعَ  ِعْشُرونَ اَلتـَّرَاِويُح   
Terâvih namazı yirmi rekattır. 

 

Kendisinden fiil manası anlaşılan her lafza “mana-yı fiil” denir.  ِ9 َمْعَنی اْلِفْعل 

Esma-i Ef’al’e 
Örnek 

Zarf-ı Müstekar’a  
Örnek 

İsm-i Mensub’a 
Örnek 

َهاتَ  ِمَن اهللِّٰ تـََعاَلی. بُ اْلُمْذنِ  َهيـْ .ًباَذنْـ  تـَرَاكِ   نـَْيا َما   .ةٌ رَاحَ ِيف الدُّ َبِغي لِْلَعالِ   ُه.قُ ُخلُ  َحمَِّد�ًّ ـمُ ِم َأْن َيُكوَن ـيـَنـْ  
Günahkâr Allah Teâlâ’dan uzak oldu. Günahı bırak. Dünyada rahat yoktur. Âlimin ahlâkının Muhammedî olması gerekir. 
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2. MANEVÎ ÂMİLLER (2) 

Mübtedâ ile Haberi Raf’ eden Ma’nevî Âmil  ََتد رِ ـَخبَ ـَوالْ  أَ رَاِفُع اْلُمبـْ  1 

.اهللِّٰ  لُ َرُسو َحمٌَّد ـمُ   
Muhammed Allah’ın resûlüdür. 

 

Muzârî Fiili Raf’ eden Ma’nevî Âmil  اْلِفْعِل اْلُمَضارِعِ رَاِفُع  2 

ُ تـََعاَلی التَّاِئبَ  مُ يـَْرحَ  .اهللّٰ  
Allah Teâlâ, tevbe edene merhamet eder. 

 

 

2. MA’MÛL 
 

Ma’mûller, iki kısımdır. 

1. Doğrudan Ma’mûl olanlar  ِ(25) اَْلَمْعُموُل اِب ْألََصاَلة 

1. Merfû Ma’mûller (9) 

2. Mansûb Ma’mûller (13) 

3. Mecrûr Ma’mûller (İsimlere Mahsus) (2) 

4. Meczûm Ma’mûller (Fiillere Mahsus) (1) 

2. Dolaylı olarak Ma’mûl olanlar  ِ(5) اَْلَمْعُموُل اِب لتّـَبِعيَّة 

 
1. DOĞRUDAN MA’MÛL OLANLAR (25) 

1.1. Merfû Ma’mûller (9) 

 Hem fiiller hem de isimler merfû olabilir. 

Fâil  ُ1 اَْلَفاِعل 

.تـََعاَلی التَّاِئبَ  هُ ـَرِحَم اللّٰ   
Allah Teâlâ, tevbe edene merhamet etti. (Dua niyetiyle söylenirse merhamet etsin anlamına gelir.) 

 

Nâib-i Fâil  ِ2 َ�ِئُب اْلَفاِعل 

.بُ التَّائِ  ِحمَ رُ   
Tevbe edene merhamet edildi.  
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İsim cümlesinin ögeleridir. 

Mübtedâ ve Haber  َُتَدأُ َو اْخلَبَـر  4-3 اَْلُمبـْ

.مُ ُة َو السَّالَ ِء َعَلْيِهُم الصَّالَ اْألَنِْبَيا مُ ـَخاتَ  دٌ َحمَّ ـمُ   
Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur. (Salât-ü selâm onların üzerine olsun). 

 

Haberi Mansûbtur. 

“Kâne” ve Benzerlerinin İsmi  َِهاـَأَخَواتِ ْسُم َكاَن وَ ا  5 

.ًما، َحِكيًماتـََعاَلی َعِلي هُ ـَكاَن اللّٰ   
Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir. 

 

İsmi Mansûbtur. 

“İnne” ve Benzerlerinin Haberi  ََهاـَأَخَواتِ َخبَـُر ِإنَّ و  6 

.قٌّ اْلبَـْعَث حَ  ِإنَّ   
Şüphesiz öldükten sonra dirilmek haktır. 

 

İsmi Mansûbtur. 

Cinsi nefyeden “Lâ” nın Haberi  ِجْنسِ ـلِنَـْفِی الْ  الَ َخبَـُر  7 

.لٌ َعَمَل ُمرَاٍء َمْقُبو  الَ   
Riyakârın hiçbir ameli makbul değildir. 

 

Haberi Mansûbtur. 

“Leyse” ye Benzeyen “Lâ”  ve “Ma” nın İsmi  َاْلُمَشبـََّهتَـْنيِ بَِلْيسَ  ِاْسُم َما َوال  8 

.الً َحالَ  دٌ َحسَ  الَ ْلَعالِـِم، وَ لِ  ًقائِ الَ  رُ التََّكبـُّ  َما  
Âlime büyüklenmek yaraşmaz, haset de helâl değildir. 

 

Başında Nasb ve Cezm edatlarından biri bulunmayan 

 “Muzârî fiil”   َْجَوازِمِ ـَخاِيل َعِن النـََّواِصِب َوالْ ـاَْلِفْعُل اْلُمَضارُِع ال  9 

ُ تـََعاَلی التـََّواُضعَ  بُّ حِ ـيُ  .اهللّٰ  
Allah Teâlâ tevazuu sever. 
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1.2. Mansûb Ma’mûller (13) 

 Hem fiiller hem de isimler mansûb olabilir. 

Mef’ûl-i Mutlak, fiilden sonra fiilin manasını kuvvetlendirmek (te’kid), çeşidini (nev’) ve 
sayısını (adet) bildirmek için kullanılır. O fiille aynı kökten gelen mastardır. 
Mef’ûl-i Mutlak olarak eş anlamlı bir mastar da kullanılabilir.  

Mastar 
 1 اَْلَمْفُعوُل اْلُمْطَلقُ 

.َنُصوًحا ةً تـُْبُت تـَْوبَ   
Tevbe-i nasûh ile tevbe ettim. 

Te’kid’e Örnek: Sağlam vurdum. (Vurmakla vurdum.)   ْابً َضَرْبُت َضر.            *Genelde mimsiz mastar olarak gelir. 
Aded’e Örnek: Bir defa vurdum.  .Genelde mastar bina-yı merre olarak gelir*                         .ةً بَ َضَرْبُت َضرْ  

Nev’’e Örnek: Şiddetli vurdu.   َشِديًداَضَرَب َضْراًب.                    *Genelde muzâaf veya mevsuf olarak gelir. 

 

Mef’ûlün Bih bir cümlede üçten fazla olamaz. Tam adı Mef’ûlün Bih Sarihtir. 
Harf-i cerle beraber kullanılırsa adı Mef’ûlün Bih Gayr-i Sarih olur. 

Nesne 
 2 اَْلَمْفُعوُل ِبهِ 

.تـََعاَلی هَ ـأُْعُبِد اللّٰ   
Allah Teâlâ’ya kulluk et. 

 

Mef’ûlün Fîh, fiilin işlendiği yeri ve zamanı (zarfiyeti) gösterir.  
Fî’den başka harf-i cerlerde kullanılır. 

Zarf 
 3 اَْلَمْفُعوُل ِفيهِ 

                                                   .َرَمَضانَ  رَ ُصْم َشهْ 

Ramazan ayında oruç tut.                                                                       (“Şehre” kelimesinden önceki fî hazfedilmiş.) 

Diğer Örnek: Sınıfta ders yaptım.   فِّ الصَّ  ِيف َدَرْسُت.             
Diğer Örnek: Mescitte namaz kıldım. . دِ ْلَمْسجِ  اـبِ َصلَّيُت                            

 

Mef’ûlün Leh, bir fiilin gerçekleşme sebebini bildirir. Niçin? Sorusunun cevabıdır.  
Lâm’dan başka harf-i cerlerde kullanılır. 

Sebep 
 4 اَْلَمْفُعوُل َلهُ 

                                                   .اهللِّٰ تـََعاَلیِلَمْرَضاِة  ًباطَلَ ِاْعَمْل 

Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak için amel et.                               (“Taleben” kelimesinden önceki lâm hazfedilmiş.) 

Diğer Örnek: Ders için geldim.   سِ لدَّرْ لِ ِجْئُت.             
Diğer Örnek: Açlıktan öldü. . عِ ُجو ـالْ  ِمنَ َماَت                            
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Mef’ûlün Meah, beraberlik bildirir. Vâv-ı Maiyye’den sonra gelir. 
Beraberlik  ُ5 اَْلَمْفُعوُل َمَعه 

َقی َوَعمَ                                                     .كَ لَ يـَْفَنی اْلَماُل َوتـَبـْ

Mal yok olur, amelinle baş başa kalırsın.                                   (“Ameleke” kelimesinden önceki vâv, vâv-ı maiyyedir.) 
 

Hâl, fiil gerçekleşirken fâilin, mef’ûlün veya her ikisinin birden durumunu gösteren sözdür. 
Nasıl? Sorusunun cevabıdır. Birden fazla olabileceği gibi, müfred, cümle ve şibih cümle şeklinde de 
gelebilir. Hâlin Sahibi ile Hâl arasındaki uyum, Mübteda ile Haber arasındaki uyum gibidir. 

Hâl 
 6 َاْحلَالُ 

َ تـََعاَلی َخائِ  .ًيارَاجِ  ًفاأُْعُبِد اهللّٰ  
Allah Teâlâ’ya korkarak ve umarak kulluk et.                                

Fâil’in Hâl’ine Örnek: Zeyd çayı oturarak içti.   ًِساَشِرَب زَْيٌد الشَّاَي َجال.                      *Hâl’in sahibi Zeyd. 
Mef’ûl’ün Hâl’ine Örnek: Zeyd çayı sıcak içti. . رًّازَْيٌد الشَّاَي َحاَشِرَب                           *Hâl’in sahibi çay. 

Her ikisine Örnek: Zeyd Amr’ı ikiside ayakta iken dövdü.   ْنيِ زَْيٌد َعْمرًا قَاِئمَ َضَرَب.    *Hâl’in sahibi Zeyd ve Amr. 

 

Temyîz, kendinden önce gelen (mana bakımından kapalı) bir isimle ne kastedildiğini açıklayan veya 
işin ne bakımdan olduğunu beyan eden yalın, nekre ve mansûb bir isimdir. 
Kapalılık bir kelimede olabileceği gibi cümlenin genelinde de olabilir. 

Temyîz 
 7 اَلتَّْمِييزُ 

.ةً ُم ِعَبادَ ـطَاَب اْلَعالِ   
Âlim, kulluk bakımından güzel oldu.                                

 

Müstesnâ müstesnâ minh’e dâhildir. Yani aynı kategorideki varlıklardır. 
Müstesnâ 8 اَْلُمْستَـثْـَنی 

.رَ اْلَكافِ  ـَجنََّة النَّاَس ِإالَّ َيْدُخُل الْ   
Kâfir hariç, insanlar cennete girecek.                                

 

İsimi Merfû’dur. 

“Kâne” ve Benzerlerinin Haberi  َِهاـَخبَـُر َكاَن َوَأَخَوات  9 

.اهللِّٰ تـََعاَلی دَ َكاَن اْلَمَالِئَكُة ِعَبا  
Melekler, Allah Teâlâ’nın kullarıdır. 

 

Haberi Merfû’dur. 

 “İnne” ve Benzerlerinin İsmi  َِهاـِاْسُم ِإنَّ َوَأَخَوات  10 

.َحقٌّ  لَ ِإنَّ السَُّؤا  
Suâl, haktır. 
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Haberi Merfû’dur. 

Cinsi nefyeden “Lâ” nın İsmi  ُِجْنسِ ـلِنَـْفِی الْ  الَ  ِاْسم  11 

.ُمْغَتاٍب َمْقُبوَلةٌ  ةَ َال طَاعَ   
Gıybet edenin hiçbir ibadeti makbul değildir. 

 

İsimi Merfû’dur. 

 “Leyse” ye Benzeyen “Lâ”  ve “Ma” nın Haberi  ُاْلُمَشبـََّهتَـْنيِ بَِلْيسَ  َما َوالَ  َخبَـر  12 

َبُة حَ  .ةً ِميَمٌة َجائِزَ ـنَ  ، َوالَ الً الَ َما اْلِغيـْ  
Gıybet helâl değildir, lâf taşımak da câiz değildir. 

 

Başında Nasb edatlarından biri bulunan  

“Muzârî fiil”   ِ13 اَْلِفْعُل اْلُمَضارُِع الَِّذي َدَخَلُه ِإْحَدی النـََّواِصب 

.ُذنُوِيب  رَ يـُْغفَ  َأنْ ُأِحبُّ   
Günahlarımın bağışlanmasını dilerim. 

 

1.3. Mecrûr Ma’mûller (2) 

 Sadece isimler mecrûr olabilir. 

Harf-i Cerle Mecrûr Olan İsim    َْجرِّ ـَحْرِف الْ ـَمْجُروُر بِ اَل  1 

.صٍ ِإْخالَ ـبِ ِاْعَمْل   
İhlâsla amel et. 

 

İzâfetle Mecrûr Olan İsim    ََضاَفةِ ا ْلَمْجُروُر اِبْإلِ  2 

.ُيَسوُِّد قـَْلَبهُ  دِ اْلَعبْ  َذْنبُ   
Kulun günahı, kalbini karartır. 

 

1.4. Meczûm Ma’mûller (1) 

 Sadece fiiller meczûm olabilir. 

Başında Cezm edatlarından biri bulunan  

“Muzârî fiil”  َجَوازِمِ ـالْ  اَْلِفْعُل اْلُمَضارُِع الَِّذي َدَخَلُه ِإْحَدی  1 

.َعَمُلكَ  لْ يـُْقبَ  صْ ْخلِ ـتُ  ِإنْ   
Eğer ihlâslı olursan, amelin kabul edilir. 
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2. DOLAYLI OLARAK MA’MÛL OLANLAR (5) 

Sıfat mevsufuna dört bakımdan uyar. 

1.Müfred-Cemi. 2.Müzekker-Müennes. 3.Ma’rife-Nekre. 4.İ’rab  ََفةُ ا لصِّ  1 

َ اْلَعِظي .مَ أُْعُبِد اهللّٰ  
Yüce Allah’a kulluk et! 

 

Diğer adı Atf-ı Nesaktır (dizmek). Ma’tûf, Ma’tûfun Aleyh’in i’râbına tâbî olur. 

On Harften Biriyle Atfedilen Kelime (Ma’tûf)  َُحُروِف اْلَعَشَرةِ ـْلَعْطُف أبََِحِد الْ ا  2 

Öncelik-sonralık bildirmez. 
Ve  َو a 

Allah’a ve peygambere itaat ederim.  ّٰلَ الرَُّسو وَ  هَ ـأُِطيُع الل  
Akabinde  َف b 

İftitâh tekbiri ve hemen peşinden kıyâm farzdır.  َْفِتَتاِح  ةُ ِجُب َتْكِبريَ ـي .مُ اْلِقَيافَ اْالِ  
Sonra  ُمَّ ـث  c 

Bilmek, sonra da amel etmek gerekir.  َلُ اْلَعمَ  مَّ ـثُ  مُ ِجُب اْلِعلْ ـي.  
Dahi, Bile, Hatta َحتَّی d 

İnsanlar öldüler, peygamberler bile. َعَلْيِهُم الصََّالُة َوالسََّالمُ  ءُ َحتَّی اْألَنِْبَيا سُ َماَت النَّا.  
Veya  َْأو e 

Kuşluk namazını dört veya sekiz rekât kıl.  ًياَمانِ ـثَ  َأوْ  ًعاَصلِّ الضَُّحی أَْربَـ.  
Hem Ma’tûf hem de Ma’tûfun Aleyh’ten sonra kullanılır. 

Ya… ya da … ِإمَّا f 

Ya vacip ya da müstehap amel yap!  بًّاُمْسَتحَ  ِإمَّاوَ  ًباَواجِ  ِإمَّاِإْعَمْل.  
Yoksa  َْأم g 

Allah’ın rızasını mı, yoksa gazabını mı istiyorsun?  ِّٰهُ طَ َسخَ  أَمْ َتْطُلُب أَِرَضاَء اهلل.  
Sonraki hükmü ortadan kaldırır. 

Değil  َال h 

Sâlih amel yap, kötü değil! ًئاَسيِّ  الَ  ًحاِاْعَمْل َصالِـ.  
Önceki hükmü ortadan kaldırır. 

Bilakis, Aksine  َْبل i 

Helâl, yok hayır, temiz rızık talep et!  ًَباطَيِّ َبْل  الَ اُْطُلْب َحال.  
Fakat  ِٰكنْ ل  j 

Riyâ helâl olmaz, fakat ihlâs helâl olur.  َ�ِصٌ ِإْخالَ ِكْن لٰ  ءٌ َال يَـِحلُّ ر.  
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Te’kîd  ُ3 اَلتَّْأِكيد 

Lâfzî Te’kîd Manevî Te’kîd 

ْخَالَص  ْخَالصَ اُْطُلِب اْإلِ .اْإلِ ُكلََّهاالذُّنُوَب   اُْترِكِ    
İhlâsı ara, ihlâsı! (Tekrar ile yapılır) Bütün günâhları terket! 

 

Bedel, Mübdelin Minh’e tâbî olur. 

Bedel  ُ4 اَْلَبَدل 

َ تـََعاَلی ِاْحَفِظ  .َحقَّهُ اهللّٰ ُهمْ  النَّاسَ أَْبِغِض   َ تـََعاَلی ِمنـْ .َمْن َعَصی اهللّٰ ِإٰلَه اْلَعَلِمَني. رَبَّكَ اُْعُبْد    
Allah’ı, O’nun hakkını koru! İnsanlara, onlardan Allah’a isyan edenlere buğz et! Rabbine, âlemlerin ilâhına kulluk et! 

 

Atf-ı Beyân  ِ5 َعْطُف اْلبَـَيان 

.مُ ُة َوالسَّالَ َعَلْيِه الصَّالَ  ُحمَمَّدٍ آَمنَّا بَِنِبيَِّنا   
Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)’e iman ettik. 

 
NOT: Kastedilen şey Bedelde önce, Atf-ı Beyânda sonra söylenir. Kullanım şekli aynıdır. Birbirinden 

ayırt etmek zordur. 
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3. İ’RÂB 

 

I. İ’RÂB ALÂMETLERİ 

İ’râb alâmetleri ya hareke, ya harf veya haziftir. 

 

A. HAREKELER 

1. Zamme 

2. Fetha 

3. Kesra 

 

B. HARFLER 

1. Vâv 

2. Yâ 

3. Elif 

4. Nûn 

 

C. HAZİFLER 

Hazifler üç tanedir ve fiile mahsustur. 

1. Harekenin hazfi 

2. Son harfin hazfi 

3. Nûn’un hazfi 

 

II. İ’RÂB ALÂMETLERİNE GÖRE MU’RAB KELİMELER 

Mu’rab kelimeler, i’râb alâmetlerine göre dokuz kısımdır. 

 

İsimlerde İ’râb (6) Fiillerde İ’râb (3) 

A. Sadece Hareke ile (3) B. Sadece Harf ile (3) C. Hareke + Hazif ile (2) D. Harf + Hazif ile (1) 

• Müfred Munsarif Ve Cem-İ 

Mükesser Munsarif 

• Esmâ-İ Sitte (Altı İsim) 

 

• Sonuna Zamir Bitişmeyen 

Ve Son Harfi Sahih Olan 

Muzârî Fiiller  
(Müfredât-ı Hams) 

• Sonuna Cem-İ Müennes 

Nûnundan Başka Zamir 

Bitişen Muzârî Fiiller  
(Ef’âl-i Hamse) 

• Gayr-İ Munsarif 

• Cem-İ Müzekker Sâlim, 

  ِعْشُرونَ  Kelimesi Ve أُولُو

Ve Benzerleri 

• Sonuna Zamir Bitişmeyen 

Ve Son Harfi İlletli Olan 

Muzârî Fiiller  
(Müfredât-ı Hams) 

 

• Cem-İ Müennes Sâlim 

• Tesniye İsimler,  ِاِثْان 

Kelimesi Ve Zamire 

Muzâf Olan  َِكل Kelimesi 
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A. SADECE HAREKE İLE İ’RÂBLANANLAR 
 
 

 َعَالَمةُ  َاْألَْمِثَلةُ 
رِّ اجلَْ   

 َعَالَمةُ 
نَّْصبِ ال  

 َعَالَمةُ 
 الرَّفعِ 

اْلُمْعَربِ نـَْوُع   İ’RÂBI 
 َرْفعٌ  َنْصبٌ  َجرٌّ 

بِ َسلَّْمُت َعَلی الطَّالِ  بَ َرأَْيُت الطَّالِ   بُ َجاَء الطَّالِ    Tam اَْلُمْفَرُد اْلُمْنَصِرفُ  ◌ُ  ◌َ  ◌ِ  

بِ َعَلی الطُّالَّ َسلَّْمُت  بَ َرأَْيُت الطُّالَّ   بُ َجاَء الطُّالَّ    Tam َاجلَْْمُع اْلُمَكسَُّر اْلُمْنَصِرفُ  ◌ُ  ◌َ  ◌ِ  

دَ َسلَّْمُت َعَلی َأمحَْ  دَ َرأَْيُت َأمحَْ   دُ َجاَء َأمحَْ   ُر اْلُمْنَصِرفِ  ◌ُ  ◌َ  ◌َ    Nâkıs َغيـْ

تٍ َسلَّْمُت َعَلی ُمْسِلَما تٍ َرأَْيُت ُمْسِلَما  تٌ ُمْسِلَماَجاَءْت   مِ ـَمجُْع اْلُمَؤنَِّث السَّالِ  ◌ُ  ◌ِ  ◌ِ    Nâkıs 

 
 
 
 

B. SADECE HARF İLE İ’RÂBLANANLAR 
 
 

 َعَالَمةُ  َاْألَْمِثَلةُ 
رِّ اجلَْ   

 َعَالَمةُ 
نَّْصبِ ال  

 َعَالَمةُ 
 الرَّفعِ 

اْلُمْعَربِ نـَْوُع   İ’RÂBI 
 َرْفعٌ  َنْصبٌ  َجرٌّ 

َزْيدٍ  يَسلَّْمُت َعَلی َأخِ  َزْيدٍ  اَأخَ  َرأَْيتُ   َزْيدٍ  وَجاَء َأخُ    و ا ي 
تَّةُ ـَاْالَسْ  ٭   َماُء السِّ  

 أَبُوُه، َأُخوُه، َمحُوَها، 
ُذو َمالٍ  وَ  َهُنوُه، ُفوهُ   

Tam 

نَ ـيَسلَّْمُت َعَلی اْلُمْسِلمِ  نَ ـيَرأَْيُت اْلُمْسِلمِ   نَ و َجاَء اْلُمْسِلمُ    و ي ي 
ُم، أُوُلو، ِـ َمجُْع اْلُمذَكَِّر السَّال

َهاـَأَخَواتُ  ِعْشُروَن وَ   
Nâkıs 

نِ يـَسلَّْمُت َعَلی الرَُّجلَ  نِ يـَرأَْيُت الرَُّجلَ   نِ اَجاَء الرَُّجلَـ   ا ي ي 
 اَلتـَّْثِنَيُة، اِثـَْناِن، 

 َو ِكَال (ُمَضاًفا ِإَلی ُمْضَمٍر)
Nâkıs 

 
* Bu isimlerin bu şekilde i’rablanabilmeleri için şu şartları bulundurmaları gerekir. 

1- Müfred olacaklar. (Tesniye veye Cemi olmayacaklar) 
2- Mükebber olacaklar. (İsm-i Tasğir olmayacaklar) 
3- Muzâf olacaklar. 
4- Muzâfun ileyhleri mütekellim “ya” sı olmayacak. 
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C. HAREKE VE HAZİF İLE İ’RÂBLANANLAR 

 
 

 َعَالَمةُ  َاْألَْمِثَلةُ 
رِّ اجلَْ   

 َعَالَمةُ 
نَّْصبِ ال  

 َعَالَمةُ 
 الرَّفعِ 

اْلُمْعَربِ نـَْوُع   İ’RÂBI 
 َرْفعٌ  َنْصبٌ  َجرٌّ 

◌ْ  رلَـْم يـَْنصُ  ◌َ  رَلْن يـَْنصُ   ◌ُ  ريـَْنصُ    
َحْذُف 

رََكةِ ـخَ الْ   
 َ◌  ُ◌ 

اَْلُمْفَرَداُت اخلَْمُس 
 الصَِّحيَحُة اآلِخرُ 

Tam 

مِ لَـْم يـَرْ  ◌َ  َلْن يـَْرِمي   يـَْرِمي 
َحْذُف 
 اْآلِخرِ 

 َ◌  ُ◌ 
(Takdirî) 

 

 اَْلُمْفَرَداُت اخلَْمُس 
 الـُمْعتَـلَُّة اآلِخرُ 

Tam  َُلْن يـَْغُزو لَـْم يـَْغز  َ◌  يـَْغُزو 

 ◌َ  يـَْنَسی َلْن يـَْنَسی لَـْم يـَْنسَ 
(Takdirî) 

 

 

D. HARF VE HAZİF İLE İ’RÂBLANANLAR 
 
 

 َعَالَمةُ  َاْألَْمِثَلةُ 
رِّ اجلَْ   

 َعَالَمةُ 
نَّْصبِ ال  

 َعَالَمةُ 
 الرَّفعِ 

اْلُمْعَربِ نـَْوُع   İ’RÂBI 
 َرْفعٌ  َنْصبٌ  َجرٌّ 

◌ِ  نيـَْنُصرَا َلْن يـَْنُصرَا لَـْم يـَْنُصرَا  
َحْذُف 
 النُّونِ 

َحْذُف 
 النُّونِ 

 Nâkıs َاْالَفْـَعاُل اْخلَْمَسةُ  ن

 

 

III. İ’RÂB TÜRLERİ 

Eğer i’râb alâmeti lafızda görülürse buna “lafzî i’râb”, lafızda görülmeyip, fakat lafzın sonunda 

takdir edilirse buna “takdirî i’râb”, ne lafızda görülür, ne de lafzın sonunda takdir edilirse buna da 

“mahallî i’râb”,  denir. 

 

Lafızlar ikiye ayrılır.  َْلَفاظُ َاْأل  
ْعرَابِ  .َال َمـَحلًّ لَـَها ِمَن اْإلِ ْعرَابِ   .لَـَها َمـَحلٌّ ِمَن اْإلِ  

İ’râbtan Mahalli Olmayanlar (İ’râblanmayanlar)  (4) İ’râbtan Mahalli Olanlar (İ’râblananlar)  (3) 

ُجَملُ ـاَلْ  4    أَفْـَعاُل اْألَْمرِ  3    اْلَماِضَيةٌ َعاُل ْألَفْـ اَ  2    َحُروفٌ  1 ◌ٌ  َجاَء زَْيد           ْفِظيٌّ لَ    1 

  ُ◌ 
takdir edilir 2 تـَْقِديرِيٌّ         َجاَء اْلَقاِضي 

َجاَء ٰهَذا          َمـَحلِّيٌّ    3 
 


