
36. Ders  

EMİR



ِبْسمِ اهللِ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



 Emr-i
Hâzır

 Emr-i
Gâib

EMİR FİİLİ



Emr-i hâzır  

karşımızda bulunan bir şahsa  

veya şahıslara  

verdiğimiz emirdir.  



(Sen) uyu! 

(Siz ikiniz) buraya gelin!  

(Sizler) ayağa kalkın!



Emr-i gâib  

karşımızda olmayan şahsa  

veya şahıslara  

verdiğimiz emirdir.  



Ali okula gitsin! 

Çocuklar oyun oynasın!  

Eve gelsinler!



Emr-i hâzırın  

yapılışı



Emr-i hâzır  

muzari fiilden yola çıkılarak  

yapılır.   



Bu işlemin basamakları  

şöyledir:   



Muzari fiilin başındaki  

muzaraat harfleri atılır:

 ا - ت - ي - ن 



يَذَُر

يَْعَلُم

يَْكتُُب ْكتُُب

Atılır

ْعَلُم

ذَُر

Atılır

Atılır

yazıyor

biliyor

bırakıyor



Kalan kelimenin başında  

sükun varsa, 

önüne bir “ا” harfi getirilir.



ذَُر

ْعَلُم

ْكتُُب اْكتُُب

اْعَلُم

ذَُر



Baştaki “ا” harfini 

harekelemek için,  

kelimenin kök harflerinden 

ortada olanına bakılır: 



Ötreli ise.. ا harfi de  
ötrelenir 

اْكتُُب
Ötreli

اُْكتُُب
Ötrelenir



Ötreli değil ise.. ا harfi  
esrelenir 

اْعَلُم
Ötreli 
değil

اِْعَلُم
Esrelenir



Fiilin son harfinin harekesi,  

tekil şahıs için 

sükun olur.



ذَُر

اِْعَلُم

اُْكتُُب اُْكتُْب

اِْعَلْم

ذَْر

YAZ

BİL

BIRAK



Diğer şahıslar için  

 çekim tablosu 
şöyledir: 



123+

اُْكتُبُوااُْكتُبَااُْكتُْب

اُْكتنُْبَاُْكتُبَااُْكتُِبى

İkinci  
şahıs



Şahıs çekim eklerini 
renklendirelim:



123+

اُْكتُبُوااُْكتُبَااُْكتُْب

اُْكتُبَْناُْكتُبَااُْكتُِبى

İkinci  
şahıs



Bu emirler  

cümle içinde kullanılırken,  

    .harfinin harekesi düşer ”ا“



فَاْعَلْم

اِْعَلْم +َف



يَْغِسُل

يَفْتَحُ

يَْخُرجُ اُْخُرجْ

اِفْتَحْ

اِْغِسْل

ÇIK

AÇ

YIKA

çıkıyor

açıyor

yıkıyor



يَْخُرُج اَْحَمُد ِمْن بَيِْتِه

اُْخُرْج ِمْن بَيِْتَك، يَا اَْحَمد!
Ahmed, evinden çık!

Ahmed  
evinden  
çıkıyor.



يَفْتَحُ َكَماٌل َدفْتَرَهُ

ِافْتَحْ َدفْتَرََك، يَا َكَمال!
Kemal, defterini aç!

Kemal  
defterini  
açıyor.



يَْغِسُل َقاِسٌم يََدهُ

ِاْغِسْل يََدَك، يَا َقاِسم!
Kasım, elini yıka!

Kasım  
elini  

yıkıyor.



اِْغِسْل

اِفْتَحْ

اُْخُرجْ اُْخرُِجى

اِفْتَِحى

اِْغِسلِى



تَْخُرُج زَيْنَُب ِمْن بَيِْتَها

اُْخرُِجى ِمْن بَيِْتِك، يَا زَيْنَُب!
Zeyneb, evinden çık!

Zeyneb  
evinden  
çıkıyor.



تَفْتَحُ فَاِطَمُة َدفْتَرََها

ِافْتَِحى َدفْتَرَِك، يَا فَاِطَمُة!
Fatma, defterini aç!

Fatma  
defterini  
açıyor.



تَْغِسُل َعاِئَشُة يََدَها

ِاْغِسلِى يََدِك، يَا َعاِئَشُة!
Ayşe, elini yıka!

Ayşe  
elini  

yıkıyor.



Emr-i gâibin  

yapılışı



Muzari fiilin başına ِل getirilir.  

Muzari fiilin sonu cezimlenir.   

Emr-i gâib:



يَفْتَحُ لِيَفْتَحْ!
açsın!açıyor



يَْغِسُل

يَفْتَحُ

يَْخُرجُ لِيَْخُرجْ

لِيَفْتَحْ

لِيَْغِسْل

ÇIKSIN

AÇSIN

YIKASIN

çıkıyor

açıyor

yıkıyor



Muzari fiilin sonunun  

cezim yapılması konusunu 

bir sonraki dersimizde 

göreceğiz.   



Ayetlerden 
Örnekler



 اَْستَِعیُذ بِا"ِ



“Firavun’a git, çünkü o azmıştır.”

اِذَْهْب اِٰلى ِفرَْعوَْن اِنَُّه طَٰغى

Tâ-Hâ Suresi 24:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



طَٰغىاِنَّھُاِٰلى فِْرَعْوَناِْذَھْب
git

Firavun’açünkü o

azdı

Tâ-Hâ Suresi 24:



Mûsâ, dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.”

َقاَل رَبِّ اْشَرحْ لٖى َصْدٖری

Tâ-Hâ Suresi 25:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



ٖلىاْشَرْحَربِّقَاَل
dedi

Rabbim
 ferahlık

 ver, genişlet

bana

Tâ-Hâ Suresi 25:

َصْدٖری
göğsümü



(Allah, şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis!”

يَا اَيَّتَُها النَّفُْس امْلُطَْمِئنَُّة

Fecr Suresi 27:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



“Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”

اِرِْجٖعى اِٰلى َربِِّك رَاِضيًَة َمرِْضيًَّة

Fecr Suresi 28:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



َمْرِضیَّةًَراِضیَةًاِٰلى َربِِّكاِْرِجٖعى
dön

 Rabbine

 Sen
 O’ndan razı

 O da
senden razı

Fecr Suresi 28:



Bilin ki, Allah 
kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

َواْعَلُموا اَنَّ اهللَ َمعَ امْلُتَّٖقنَي

Bakara Suresi 194:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



َمَع اْلُمتَّٖقیَن اَنَّ هللاََواْعلَُموا
Bilin ki şüphesiz

Allah

Kendisine 
karşı gelmekten 

sakınanlarla 
beraberdir. 

Bakara Suresi 194:



 Türkçe
  Konuşanlar
 İçin
  Kur’ân’ı
  Anlayarak
  Okuma
Rehberi

Fatma Serap Karamollaoğlu



Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


