
İRAB ÖRNEKLERİ 9 
İsm-i Tafdîl 



ِبْسمِ اهللِ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



İsm-i tafdîl  
sülasi fiillerden elde edilen  

ve أفَْعُل  vezninde olan  

bir derecelendirme ismidir.



Bu sülasi fiillerin,  

tam, çekimi olan,  
müsbet ve mâlum 

fiiller olması gerekir. 



İsm-i tafdîl,  
iki varlıkta ortak olan bir sıfatın,  

bir varlıkta  

diğerinden daha çok olduğunu 

ifade etmekte kullanılır.



Sıfat Fiil
Müennes Müzekker

ُكبَْرىأَْكبَُرَكِبيٌرَكبَُر

büyük oldubüyükdaha büyükdaha büyük

İsm-i Tafdil

َصُغَر

طَاَل

ُصْغَرىأَْصَغُرَصِغيٌر

طُوَلىأَطْوَُلطَوِيٌل

küçük olduküçükdaha küçükdaha küçük

daha uzundaha uzun uzun uzun oldu



Müzekker

َفَعلَ

فُْعَلىأَْفَعلُ
Müennes



Müzekker

َكُبَر

ُكْبَرىأَْكَبُر
Müennes



Kırık Çoğul Kurallı Çoğul İkili Tekil

Müzekker

Müennes

أََكاِبُرأَْكَبُروَنأَْكَبَراِنأَْكَبُر

ُكَبُرُكْبَرَیاٌتُكْبَرَیاِنُكْبَرى



Müzekker

Müennes

en büyük ...den  
daha büyük büyük

اَْالَْٔكَبُرأَْكَبُر ِمْنَكِبیٌر

اَْلُكْبَرىأَْكَبُر ِمْنَكِبیَرةٌ



İsm-i tafdîl,  
iki şekilde kullanılmaktadır:

1) Kıyas (karşılaştırma) 

2) En üstün olma



1) Kıyas: “birşeyden daha büyük”  

2) En üstün olma: “en büyük”

Mesela:



1) Kıyas: “birşeyden daha güzel”  

2) En üstün olma: “en güzel”

Mesela:



Kıyas 
(Karşılaştırma)



İsm-i tafdîl’in  

kıyas (karşılaştırma) şekilde 

kullanılması,  
. harf-i ceri ile olur ِمْن



Kıyas yaparken ism-i tafdîl  
-elif-lam’sız 

-izafetsiz 

durumdadır: 

 أَفَْعُل



Daima müfred müzekker 

olarak kullanılır.



Cinsiyet fark etmez

Halit, Bekir’den  
daha bilgilidir.

Fatma, Ayşe’den  
daha bilgilidir.

َخالٌِد أَْعَلُم ِمْن َبْكٍر

َفاِطَمُة أَْعَلُم ِمْن َعاِئَشَة



Sayı fark etmez

O, senden  
daha büyüktür.

Onlar bizden  
daha büyüktür.

ُھَو أَْكَبُر ِمْنَك

َّ ُھْم أَْكَبُر ِمنا



En Üstün Olma 



  vezni أَفَْعُل

karşılaştırma yapılmadığı zaman, 

 yani ِمْن harf-i ceri ile 

kullanılmadığı zaman,  

“en üstünlük” anlamı verir.



Allah en büyüktür.

Allah en çok bilendir.

اDَُ أَْكَبُر

اDَُ أَْعَلُم



İsm-i tafdîl,  
“en üstünlük” ifade ederken,  

ya başına harf-i tarif alır,  

veya muzaf olarak kullanılır.



Kadınların en cömerdi..

Onlar en keremlilerdir.

أَْكَرُم النِّساَِء

ُھُم اْالَْٔكَرُموَن

أَْكَرُم اْمَرأٍَة En cömert kadın..

اَْلِبْنُت اْلُكْبَرى En büyük kız



“En üstünlük” ifade eden ism-i tafdîl 

Elif lam alırMuzaf olur

1) Nekra isme muzaf olur 

2) Marife isme muzaf olur

1) Haber olur 

2) Sıfat olur



Nekra bir isme  

muzaf olarak geldiği zaman, 

daima müfred müzekker 

olur.



En cömert kadın

En güçlü adam

أَْكَرُم اْمَرأٍَة

أَْقَوى َرُجٍل

Daima müfred müzekker



Marife bir isme  

muzaf olarak geldiği zaman, 

muzafun ileyhe  

uyum sağlasa da olur, 

sağlamasa da olur.



Fatma kadınların  
en faziletlisidir.

َفاِطَمُة أَْفَضُل النَِّساِء

َساِء َفاِطَمُة فُْضَلى النِّ

Mevsufa uyum sağlasa da olur, 
sağlamasa da olur.



Bir isimden sonra, 

elif-lam’lı olarak  

sıfat tamlaması şeklinde gelirse, 

mevsufa uyum sağlar.



En büyük oğlanاَْلَوَلُد اْالَْٔكَبُر

اَْلِبْنُت اْلُكْبَرى En büyük kız

Mevsufa uyum sağlar



Elif-lam’lı olarak  

haber şeklinde gelirse, 

müptedaya uyum sağlar.



Onlar en keremlilerdir.ُھُم اْالَْٔكَرُموَن

Müptedaya uyum sağlar



Birinci örnek



أَُبو َبْكٍر أَْصَدُق النَّاِس

Ebu Bekir insanların en 
doğru olanıdır.

İsim Cümlesi

Şunları 
arıyoruz: 
Müpteda 

Haber



أَْصَدُق النَّاِس أَُبو َبْكٍر

Cümlenin öğeleri

İrab durumu

İrab alameti

Haber Müptedâ

Merfu’Merfu’

Damme ــُـ

İsim cümlesi

Tamlama

Vav harfi

Tamlama



İkinci örnek



اَْلِعْلُم أَْنَفُع ِمَن اْلَماِل

İlim maldan daha 
faydalıdır.

İsim Cümlesi

Şunları 
arıyoruz: 
Müpteda 

Haber



ِمَن اْلَماِل أَْنَفُع اَْلِعْلُم

Cümlenin öğeleri

İrab durumu

İrab alameti

Haber Müptedâ

Merfu’Merfu’

Damme ــُـ

İsim cümlesi

Damme ــُـ

Câr-Mecrur

——

——

Mecrur

Kesra ــِـ



Üçüncü örnek



اَْلَوَلُد اْالَْٔكَبُر َذِكيٌّ

En büyük oğlan zekidir.

İsim Cümlesi

Şunları 
arıyoruz: 
Müpteda 

Haber



َذِكيٌّ اَْلَوَلُد اْالَْٔكَبُر

Cümlenin öğeleri

İrab durumu

İrab alameti

Haber Müptedâ

Merfu’Merfu’

Damme ــُـ

İsim cümlesi

Sıfat 
tamlaması

Damme ــُـ



 Türkçe
  Konuşanlar
 İçin
  Kur’ân’ı
  Anlayarak
  Okuma
Rehberi

Fatma Serap Karamollaoğlu



Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


