
38. Ders  

MUZARİ FİİLİN İRABI  
VE NASB EDİLMESİ 



ِبْسمِ اهللِ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



Muzari bir fiilin sonu,  
başına gelen bazı edatlar nedeniyle 

nasb edilir.



Muzari fiili  

nasb eden edatlar:

 اَْن - َلْن - َكيْ - إِذَْن 



اَْن
Muzâri fiili nasbederek 


masdara çevirir.



أُِريُد أَْن أَْكتَُب َدرِْسي

Dersimi yazmak istiyorum.



َلْن
Muzâri fiilin manasını 


olumsuz gelecek zamana çevirir



َلْن أَذَْهَب َمَعَك إلى اْلبَيِْت

Seninle asla eve 
gitmeyeceğim.



َكيْ
Sebep bildirir. 



أَْقرَأُ َدرْسيِ َكيْ أَْحفََظ

Dersimi ezberlemek 
için okuyorum.



إِذَْن
“Öyleyse” anlamındadır. 


Gelecek zaman veya geniş zaman 
ifade eder.


Öncesindeki ifadeye cevap olarak gelir. 



إِذَْن
Muzâri fiili nasbetmesi için 

cevap cümlesinin ve muzâri fiilin  
hemen başında olması gerekir.



ً إِذَْن تَنَْجحَأَناَ أَْقرَأُ َكِثيرا
Ben çok okuyorumÖyleyse başarırsın



Bunların dışında, 
muzari fiili nasb eden  

başka edatlar da vardır. 
Sebep bildiren َف ve ِل harfleri 

َحتَّى



َحتَّى
...ıncaya kadar, ..e, ..a kadar, ta ki, 

nihayet, …diye, ..mek için, …mak için



ياَّرَةَ  رَِكبُْت السَّ
راً  َحتَّى أَْحُضَر إَِلى امْلَْدرََسِة ُمبَكِّ

Okula erken gelebilmek için 
arabaya bindim.



Sebep bildiren َف ve ِل harfleri, 
muzari fiilin başına geldiği zaman, 

araya, fiili masdara çeviren 
gizli bir اَْن edatı gelir.

Dolayısıyla fiil mansub olur.



َشرَْحُت الدَّرَْس لِيَفَْهَم

Anlaması için dersi açıkladım.



َشرَْحُت الدَّرَْس أِلَْن يَفَْهَم

Anlaması için dersi açıkladım.

ASLI:



أِلَْن يَفَْهَم لِيَفَْهَم

:edatının hazfedilmesi اَْن



Bu edatlar 
muzari fiili nasb eder.

 اَْن - َلْن - َكيْ - إِذَْن 



  

Muzari fiil,  

iki siga dışında mu’rabdır. 

Yani fiillerin sonları 
başlarına gelen edatlara göre 

değişiklik gösterir.



  

Muzari fiilin  

iki sigası mebnidir. 

Bu sigaların sonları 
başlarına nasb edatları gelse bile, 

değişiklik göstermez.



  

Mebni olan  

iki siga şunlardır:



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

يَْكتُبُوَنيَْكتُبَاِنيَْكتُُب

يَْكتنُْبَتَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُِبنَي

نَْكتُُباَْكتُُب

تَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُبَاِن

تَْكتُبُوَن

تَْكتنُْبَ



  

Cemi müennes gaibe 

Cemi müennes muhataba

Mebni olan iki siga:



  

Muzari fiilin  

beş sigasının irabı, 
sondaki harekenin  

değişmesi ile olur.  

 



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

يَْكتُبُوَنيَْكتُبَاِنيَْكتُُب

يَْكتنُْبَتَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُِبنَي

نَْكتُُباَْكتُُب

تَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُبَاِن

تَْكتُبُوَن

تَْكتنُْبَ



  

Müfred müzekker gaib 

Müfred müennes gaibe 

Müfred müzekker muhatab 

Müfred mütekellim 

Cemi mütekellim

Hareke ile mu’rab olan beş siga:



يَْكتُُب يَْكتَُب



  

Muzari fiilin  

yedi sigasının irabı, 
sondaki nun harfinin  

düşmesi veya sabit kalması ile olur.  

 



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

يَْكتُبُوَنيَْكتُبَاِنيَْكتُُب

يَْكتنُْبَتَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُِبنَي

نَْكتُُباَْكتُُب

تَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُبَاِن

تَْكتُبُوَن

تَْكتنُْبَ



  

Bu fiiller  

meczum veya mansub  

oldukları zaman, 

sondaki nun harfi  

düşer.  

 



يَْكتُبَاِن يَْكتُبَا



  

Düşen nunları  

renklendirelim:



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

يَْكتُبُوَنيَْكتُبَاِنيَْكتُُب

يَْكتنُْبَتَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُِبيَن

نَْكتُُباَْكتُُب

تَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُبَاِن

تَْكتُبُوَن

تَْكتنُْبَ



Muzari fiilin bu yedi sigasına  

ef’âl-i hamse (beş fiil) denir.  

Üç siga ortak olduğu için tek sayılır.  

Yedi siga, beş siga olmuş olur.  



يَْكتُبُوَنيَْكتُبَاِن

تَْكتُبُوَنتَْكتُبَاِن

تَْكتُِبيَن

ef’âl-i hamse



Merfu  

muzari fiil



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

يَْكتُبُوَنيَْكتُبَاِنيَْكتُُب

يَْكتنُْبَتَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُِبنَي

نَْكتُُباَْكتُُب

تَْكتُبَاِنتَْكتُُب

تَْكتُبَاِن

تَْكتُبُوَن

تَْكتنُْبَ



Nasb edilmiş 
(mansub)  
muzari fiil



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

َلْن يَْكتُبُواَلْن يَْكتُبَا َلْن يَْكتَُب

َلْن تَْكتَُب

َلْن اَْكتَُب

َلْن تَْكتَُب

َلْن نَْكتَُب

َلْن تَْكتُبَا

َلْن تَْكتُبَا

َلْن تَْكتُبُوا

َلْن تَْكتُِبي

َلْن تَْكتُبَا

َلْن يَْكتنُْبَ

َلْن تَْكتنُْبَ



  

Muzari fiil nasb edildiği zaman:  

İki siga hiç değişmez.  

Beş siganın sonu üstün yapılır. 

Yedi siganın sonundaki nun düşer.



Ayetlerden 
Örnekler



 اَْستَِعیُذ بِا"ِ



İçinde oturanı bulunmayan evlere girmenizde 
herhangi bir günah yoktur.

 َلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح أَْن َتْدُخلُوا ُبُیوًتا
َغْیَر َمْسُكوَنٍة

Nur Suresi 29:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



لَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاٌح
ْن تَْدُخلُوا أَ
بُیُوتًا

Size bir günah 
yoktur

girmenizde

evlere

َغْیَر َمْسُكونٍَة
içinde oturanı 
bulunmayan



Dediler ki: “Ey Mûsa! Onlar orada bulundukça, 
biz oraya asla girmeyeceğiz.”

ا َلْن َنْدُخَلَھا أََبًدا نَّ  َقالُوا َیا ُموَسٰى ٕاِ
َما َداُموا ِفیَھا 

Maide Suresi 24:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



قَالُوا یَا ُموَسٰى
ٕاِنَّا لَْن نَْدُخلََھا

بًَدا أَ

Dediler ki: 
Ey Mûsa!

 biz oraya
girmeyeceğiz

asla

 onlar oradaَما َداُموا فِیَھا 
bulundukça



Seni bol bol tesbih etmemiz için.

َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثیًرا

Tâ-Hâ Suresi 33:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



َكْي نَُسبَِّحَك
Seni tesbih 

etmemiz için.

 bol bol َكثِیًرا



Allah hükmedinceye kadar sabret.

 َواْصِبْر َحتَّى َیْحُكَم هللاُ

Yunus Suresi 109:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



sabretَواْصبِْر

Allah 
hükmedinceye kadar َُحتَّى یَْحُكَم هللا



 Türkçe
  Konuşanlar
 İçin
  Kur’ân’ı
  Anlayarak
  Okuma
Rehberi

Fatma Serap Karamollaoğlu



Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


