
41. Ders  

KÂNE VE BENZERLERİ  



ِبْسمِ اهللِ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



 :ve benzerleri َكاَن

  َكاَن - َصاَر - َلْیَس - أَْصَبَح 
أَْضَحى - َظلَّ - أَْمَسى - َباَت



  ,ve benzerleri َكاَن
isim cümlesinin başına gelirler.

Yani mübtedâ ile haberin  
önüne geçerler. 



  ,ve benzerleri َكاَن
mübtedâ ile haberin  

adını değiştirirler.



Artık mübtedânın adı, َكاَن ’nin ismi;  
haberin adı da, َكاَن ’nin haberi  

olarak değişmiştir. 



  ,ismini ref َكاَن 
haberini nasb eder. 



 İsim
cümlesi

merfu (ötreli)

 li’ َكاَن 
cümle

haber müpteda

nin haberi’ َكاَنnin ismi’ َكاَن

merfu (ötreli)

merfu (ötreli)mansub (üstünlü)



 İsim
cümlesi

 li’ َكاَن 
cümle

haber müpteda

  nin’ َكاَن
ismi

nin haberi’ َكاَن

َشِدیٌد  اَْلَبْرُد 

َشِدیًدا  َكاَن اَْلَبْرُد



 İsim
cümlesi

 li’ َكاَن 
cümle

Soğuk şiddetlidir

َشِدیٌد  اَْلَبْرُد 

َشِدیًدا  َكاَن اَْلَبْرُد
Soğuk şiddetli idi



اَْالُْٔستاَُذ َغاِئٌب

َكاَن اْالُْٔستاَُذ َغاِئًبا

müptedahaber

 nin’َكاَنnin ismi’َكاَن
haberi

merfu’merfu’

merfu’mansub



اَْالُْٔسَتاُذ غاَِئٌب

َكاَن اَْالُْٔسَتاُذ غاَِئًبا

Hoca yoktur.

Hoca yoktu.



 ,ve benzerleri َكاَن 

kelime türleri içinde,  

fiil grubunda yer alırlar ve  

fiilin yapı özelliklerini gösterirler.  



 ve benzerlerinin َكاَن 

şahıslara göre çekimleri  

yapılabilir. 



 Bu fiillerin kullanımı için  

iki ihtimal söz konusudur: 

-Tam fiil  

-Nâkıs fiil



ُ َكاَن َیْقَرأ
Okuyordu

Burada َكاَن fiili, tam fiildir. 
İsim cümlesinin başına gelmemiştir. 
Başka bir fiil ile birleşmiştir, yardımcı 

fiil görevi üstlenmiştir.



ْرُس َسْھالً َكاَن الدَّ
Ders 

kolaydı

Burada َكاَن fiili, nâkıs fiildir. 

İsim cümlesinin başına gelmiştir.

İsmini ref’, haberini nasb etmiştir. 



 ve benzerleri َكاَن 

nâkıs fiil olarak  

görev yaptıkları zaman,  

isim cümlesinin başına gelirler ve 

isim cümlesinin yapısını değiştirirler.



 Müptedayı kendilerine  

isim olarak alıp,  

onu ref ’ ederler. 
Haberi de haber olarak alıp,  

onu nasb ederler. 



  ,ve benzerlerine َكاَن
nevâsih (hükmü değiştirenler) de denir. 

Çünkü bunlar  

İsim cümlesinin yapısını değiştirmişlerdir.



َكاَن
... idi, oldu



اَْلَبْیُت َنِظیٌف

َكاَن اْلَبْیُت َنِظیفاً

Ev 
temizdir

Ev temiz idi



اَْلِبْنُت ِفي اْلَبْیِت

َكاَنِت اْلِبْنُت ِفي اْلَبْیِت

Kız 
çocuğu 
evdedir

Kız çocuğu 
evdeydi

mahallen mansub



َصاَر
oldu, dönüştü 


Bir halden diğer hale geçmeyi anlatır.



اَلثَّْوُب َقِصیٌر

َصاَر الثَّْوُب َقِصیراً

Elbise 
kısadır

Elbise kısa oldu



اَْلَفاِكَھُة َناِضَجٌة

َصاَرِت اْلَفاِكَھُة َناِضَجًة

Meyve 
olgundur

Meyve olgun 
oldu



َلْیَس
Yok, değil



اَْلَخاِدُم َقِويٌّ

ا َلْیَس اَْلَخاِدُم َقِوّیً

Hizmetçi 
güçlüdür

Hizmetçi 
güçlü değildir



اَْلُحْجَرةُ َواِسَعٌة

َلْیَسِت اْلُحْجَرةُ َواِسَعًة

Oda  
geniştir

Oda  geniş 
değildir



أَْصَبَح
sabah (vakti) oldu, sabahladı 



اَْلَجوُّ ُمْمِطٌر

أَْصَبَح اْلَجوُّ ُمْمِطراً

Hava 
yağmurludur

Hava 
yağmurlu oldu Hava yağmurlu 

olarak sabahladı



اَْلَحِدیَقُة َجِمیَلٌة

أَْصَبَحِت اْلَحِدیَقُة َجِمیَلًة

Bahçe 
güzeldir

Bahçe güzel oldu



أَْضَحى
kuşluk (vakti) oldu



اِرُع ُمْزَدِحٌم اَلشَّ

اِرُع ُمْزَدِحماً أَْضَحى الشَّ

Cadde 
kalabalıktır

Cadde 
kalabalık oldu

Cadde kuşluk 
vakti kalabalıklaştı



اَْلَغَماُم َكِثیٌف

أَْضَحى اْلَغَماُم َكِثیفاً

Bulut 
yoğundur

Bulut yoğun 
oldu 

Kuşluk vakti bulut 
yoğun oldu 



َظلَّ
gündüz (vakti) oldu, devam etti



اَْلُغَباُر َثاِئٌر

َظلَّ اْلُغَباُر َثاِئراً

Toz 
kalkmaktadır

Toz kalkar oldu
Gündüz 

toz kalkar halde 
devam etti



اَْالُٔمُّ َصاِبَرةٌ

َظلَِّت اْالُٔمُّ َصاِبَرًة

Anne 
sabırlıdır

Anne sabırlı olmaya 
devam etti.



أَْمَسى
akşam (vakti) oldu, akşamladı



اَْلَعاِمُل ُمْتَعٌب

أَْمَسى اْلَعاِمُل ُمْتَعباً

İşçi 
yorgundur

İşçi yorgun oldu İşçi yorgun 
olarak akşamladı



َساُت َسِعیَداٌت اَْلُمَدرِّ

َساُت َسِعیَداٍت أَْمَسِت اْلُمَدرِّ

Öğretmenler 
mutludur

Öğretmenler 
mutlu olarak 
akşamladı

Kurallı bayan çoğul 
olduğu için, kesre ile 

mansub.



َباَت
geceleyin oldu, geceledi 



اَْلَمِریُض ُمَتأَلٌِّم

باََت اْلَمِریُض ُمَتأَلًِّما

Hasta acı 
çekmektedir

Hasta acı 
çeker oldu

Hasta acı 
çekerek geceledi



اَْلُمَعلَِّمُة ِفي اْلُمْسَتْشَفى

َباَتِت اْلُمَعلَِّمُة ِفي اْلُمْسَتْشَفى

Bayan 
öğretmen 

hastanededir.

Bayan öğretmen 
hastanede geceledi

mahallen mansub



 ve benzerlerinin isminin َكاَن
muttasıl zamir olması 



  ,ve benzerlerinin ismi َكاَن 
munfasıl zamir ise, 
bu zamir fiilin içine girer.  

Fiil, bu zamire göre çekimlenir. 



اَْنَت َمْشغُوٌل

ُكْنَت َمْشغُوالً

Sen 
meşgulsün

(Sen) 
meşguldün.

Nâkıs fiil + َكاَن fiilinin 
ismi



ٌب ُھْم ُطالَّ

ًبا َلْیُسوا ُطالَّ

Onlar öğrencidir

Onlar öğrenci 
değildir

Nâkıs fiil + َليَْس 
fiilinin ismi



 ve benzerlerinin َكاَن
haberinin öne geçmesi 



ِفي اْلُغْرَفِة ِرَجاٌل

َكاَن ِفي اْلُغْرَفِة ِرَجاٌل

Odada 
adamlar var

Odada 
adamlar vardı

habermüptada

 nin’ َكاَن
 ismi

nin haberi’ َكاَن
mahallen mansub



ِفي َذلَِك اْلَمَكاِن َصِدیَقاِن

َكاَن َمَعَك ِفي َذلَِك اْلَمَكاِن َصِدیَقاِن

O mekanda iki 
arkadaş var

Seninle birlikte o mekanda 
iki arkadaş vardı

habermüptada

 nin’ َكاَن
 ismi nin haberi’ َكاَن



  fiili َكاَن
Allah Teâlâ hakkında  

kullanıldığı zaman,  
süreklilik ifade eder. 



َكاَن اللَُّھ َعلِیًما َحِكیًما
Allah bilir ve 

hakîmdir



َو َكاَن اللَُّھ َغفُوًرا َرِحیًما

Allah bağışlayıcı ve merhametlidir



  ,ve benzerlerinin ismi َكاَن 
müfred, tesniye veya cemi de gelse  

başta yer alan fiiller hep müfred gelir.



Ef’âlü’l-İstimrâr denilen 


(devamlılık ifâde eden) fiiller de,  
irab bakımından  

.ve kardeşleri gibidir َكاَن



ماَ زاََل  -  الَ يَزَاُل

mazimuzari

ماَ بَرَِح  -  الَ يَبْرَُح
ُ ماَ فَِتئَ  -  الَ يَفْتَأ
ماَ انْفَكَّ - الَ يَنْفَكُّ
ماَ َداَم           



ا ماَ َزاَل اْلَمِریُض َحّیً
Hasta hâlâ 
hayattadır

Çocuklar 
hâlâ uyuyorlar

الَ َیَزاُل اْالَْٔطَفاُل َناِئِمیَن

Kurallı erkek çoğul 
olduğu için, ye harfi 

ile mansub.



ماَ َبِرَح اْلَوَلُد َمِریًضا

الَ َیْبَرُح اْلَمِریُض ُمَتأَلًِّما

Çocuk hâlâ 
hastadır

Hasta hâlâ 
acı çekiyor



اِجُر َصاِدًقا َما َفِتَئ التَّ

ا َعَلى ِعَناِدِه الَ َیْفَتأُ اْلَجاِھُل ُمِصّرً

Tacir hâlâ 
doğrudur

Câhil inadında 
hâlâ ısrarlıdır



َماُء ُمْمِطَرًة ِت السَّ ماَ اْنَفكَّ

ِسیُم َعلِیالً الَ َیْنَفكُّ النَّ

Hava hâlâ 
yağmurludur

Meltem (ılık rüzgar) 
hâlâ tatlıdır



الَ َتْقَرأْ َما َداَم النُّوُر َضِئیالً
Işık zayıf olduğu 

müddetçe okuma



Leyse’ye benzeyen edatlar: 
 (الََت) (الَ) (ماَ) (ٕاِْن) 

Bunlar da isim cümlesinin başına gelirler. 

İsmini ref’, haberini nasb ederler.


Fakat َليَْس gibi camid fiil olmadıkları için 
çekimleri yoktur.



ً ٕاِْن َزْیٌد َقاِئما
Zeyd ayakta 

değildir



َما َھَذا َبَشًرا
Bu beşer 
değildir



الَ َرُجٌل َھاِرًبا
Kaçan 

adam yoktur



 Pişmanlıkالََت َساَعَة َنَداَمٍة
saati değildir.

اَعُة َساَعَة َنَداَمٍة الَ السَّ Saat, pişmanlık 
saati değildir.

اَعُة َساَعُة َنَداَمٍة  Saat, pişmanlıkاَلسَّ
saatidir.



ve benzerleri َكاَن

 Mazi 
 Muzari

Emir

Mazi
 Mazi 

Muzari

çekim yönünden 3’e ayrılır:

tam mutasarrıfnâkıs mutasarrıf
câmid



 Mazi 
 Muzari

Emir

Mazi  Mazi 
Muzari

  َكاَن - َصاَر - أَْصَبَح 
  أَْضَحى - َظلَّ
أَْمَسى - َباَت

  ماَ زاََل - ماَ َبِرَح 
 ماَ َفِتَئ - ماَ اْنَفكَّ

  َلْیَس - ماَ َداَم

tam mutasarrıfnâkıs mutasarrıfcâmid



 َكاَن
mazimuzariemir

 َصاَر
 أَْصَبَح
 أَْضَحى
 َظلَّ
 أَْمَسى
 َباَت

 َیُكوُن
 َیِصیُر
 ُیْصِبُح
 ُیْضِحى
 َیَظلُّ
 ُیْمِسى
 َیِبیُت

 ُكْن
 ِصْر
 أَْصِبْح
 أَْضِح
 َظلَّ
 أَْمِس
 ِبْت

tam 

mutasarrıf


olanlar:



ماَ زاََل  -  الَ َیَزاُل

mazimuzari

ماَ َبِرَح  -  الَ َیْبَرُح
ُ ماَ َفِتَئ   -   الَ َیْفَتأ

ماَ اْنَفكَّ  -  الَ َیْنَفكُّ

nâkıs 

mutasarrıf


olanlar:



 Tam mutasarrıf  

(tam çekimli)  
bir fiil için  

üç örnek görelim: 



اَْلَجوُّ ُمْشِمٌس

َكاَن اَْلَجوُّ ُمْشِمًسا

Hava 
güneşlidir

Hava güneşli 
oldu



َجَرِة َناِضَجٌة ِثَماُر الشَّ

َجَرِة َناِضَجًة َیُكوُن ِثَماُر الشَّ

Ağacın 
meyveleri olgundur

Ağacın 
meyveleri olgun olur



ٌس ُمْجَتِھٌد اَْنَت ُمَدرِّ

ًسا ُمْجَتِھًدا ُكْن ُمَدرِّ

Sen çalışkan 
bir hocasın

Çalışkan 
bir hoca ol



 Sadece mazi fiil çekimi olan,  
câmid َليَْس fiilinin  
çekimini görelim: 



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

َلْیُسواَلْیَساَلْیَس

َلْسَنَلْیَسَتاَلْیَسْت

َلْسِت

َلْسَناَلْسُت

َلْسُتَماَلْسَت

َلْسُتَما

َلْسُتْم

َلْسُتنَّ



 Sadece mazi fiil çekimi olan,  
câmid َما َداَم fiilinin  
çekimini görelim: 



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

َما َداُمواَما َداَم

َما ُدْمَنَما َداَمَتاَما َداَمْت

َما ُدْمِت

َما ُدْمَناَما ُدْمُت

َما ُدْمُتَماَما ُدْمَت

َما ُدْمُتَما

َما ُدْمُتْم

َما ُدْمُتنَّ

َما َداَما



 Türkçe
  Konuşanlar
 İçin
  Kur’ân’ı
  Anlayarak
  Okuma
Rehberi

Fatma Serap Karamollaoğlu



Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


