ARAPÇADA MEHMÛZ FİİLLER
Sahîh fiiller grubunun üçüncü ögesi olan Mehmûz fiiller ( )األفعال المهموزةyapısında
hemze bulunan fiillerdir. Mehmûz fiiller, hemzenin fiilin başında, ortasında veya sonunda
oluşuna göre üçe ayrılırlar.
İlk harfi, yani fâu‟l-fi„l‟i hemzeli olan fiillere mehmûzu‟l-fâ (örneğin:
yani

„aynu‟l-fi„l‟i hemzeli olan fiillere mehmûzu‟l-„ayn (örneğin:

lâmu‟l-fi„l‟i hemzeli olan fiillere de mehmûzu‟l-lâm (örneğin:

سأل

 ;) أكلorta harfi,
); son harfi, yani

 ) قرأadı verilir.

Mehmûzu’l-fâ’nın Mâzî Çekimi
Mehmûzu‟l-fâ türünden bir fiil olan  أكلfiili, birinci kalıptandır. Mâzî ve muzâri çekimi
aşağıdaki gibidir.
Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil
(Mufred)

هُم أكلوا

هُما أكل

هُو أكل

Onlar yediler

O ikisi yedi

O yedi

هُه أكله

هُما أكلتا

ِهي أكلت

Onlar yediler

O ikisi yedi

O yedi

أوــتُم أكلتُم

أوتُما أكلتُما

أوت أكلت

Sizler yediniz

Siz ikiniz yediniz

Sen yedin

أوـتُه أكلتُه

أوــتُما أكلتُما

ت
ِ ت أكل
ِ أو

Sizler yediniz

Siz ikiniz yediniz

Sen yedin

وحهُ أكلىا

ُ أوا أكل
ت

Biz yedik

Ben yedim

Gâib

Gâibe

Muhâtab

Muhâtaba

Mutekellim

Mehmûzu’l-fâ’nın Muzâri Çekimi

Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil (Mufred)

هُم يأ ُكلون

هُما يأ ُكل ِن

ُهُو يأ ُكل

Onlar yiyorlar, yerler

O ikisi yiyor, yer

O yiyor, yer

هُه يأ ُكله

هُما تأ ُكل ِن

ِهي تأ ُك ُل

Onlar yiyorlar, yerler

O ikisi yiyor, yer

O yiyor, yer

أوــتُم تأ ُكلون

لن
ِ أوتُما تأ ُك

Sizler yiyorsunuz,
yersiniz

Siz ikiniz yiyorsunuz,
yersiniz

ُأوت تأ ُكل
Sen yiyorsun, yersin

أوـتُه تأ ُكله

لن
ِ أوــتُما تأ ُك

ت تأ ُكليه
ِ أو

Sizler yiyorsunuz,
yersiniz

Siz ikiniz yiyorsunuz,
yersiniz

Sen yiyorsun, yersin

وحهُ وأ ُك ُل

ُأوا آ ُكل

Biz yiyoruz, yeriz

Ben yiyorum, yerim

Gâib

Gâibe

Muhâtab

Muhâtaba

Mutekellim

Mehmûzu’l-lâm’ın Mâzî Çekimi
Mehmûzu‟l-lâm türünde olan
gibidir.

َ قََرأfiili tıpkı sâlim bir fiil gibi çekilir. Mâzî çekimi aşağıdaki

Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil
(Mufred)

ُه ْم قَ َرؤوا

)ُهما قَ َرآ (قَ َرأا

Gâib

O ikisi okudu

َُه َو قَ َرأ

O okudu

ُهن قَ َرأْ َن

ُهما قَ َرأَتا

َت
ْ ِه َي قَ َرأ

Gâibe

أَنْ ُت ْم قَ َرأْتُ ْم

أَنْ ُتما قَ َرأْتُما
Siz ikiniz
okudunuz

ْت
َ ت قَ َرأ
َ ْأَن

Muhâtab

Sen okudun

أَنْ تُن قَ َرْأتُن

أَنْ ُتما قَ َرْأتُما

ِ ت قَ رأ
ِ
ْت
َ ْأَن

Muhâtaba

Onlar okudular

Onlar okudular

Sizler okudunuz

Sizler okudunuz

O ikisi okudu

Siz ikiniz
okudunuz

O okudu

Sen okudun

نَ ْح ُن قَ َرأْنا

ْت
ُ أَنا قَ َرأ

Biz okuduk

Mutekellim

Ben okudum

Mehmûzu’l-lâm’ın Muzâri Çekimi

َ قََرأfiili üçüncü kalıptandır. Muzâri çekimi aşağıdaki gibidir.
Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

ُه ْم يَ ْق َرؤو َن

ِ ُهما ي ْقر
آن
ََ

Onlar okuyorlar,
okurlar

ُهن يَ ْق َرأْ َن

Onlar okuyorlar,
okurlar

أَنْ ُت ْم تَ ْق َرؤو َن

Sizler okuyorsunuz,
okursunuz

أَنْ تُن تَ ْق َرأْ َن

Sizler okuyorsunuz,
okursunuz

ُنَ ْح ُن نَ ْق َرأ

Biz okuyoruz, okuruz

O ikisi okuyor,
okur

ِ ُهما تَ ْقر
آن
َ

O ikisi okuyor,
okur

ِ أَنْ تُما تَ ْقر
آن
َ

Siz ikiniz
okuyorsunuz,
okursunuz

ِ أَنْ ُتما تَ ْقر
آن
َ

Siz ikiniz
okuyorsunuz,
okursunuz

Tekil (Mufred)

ُُه َو يَ ْق َرأ

Gâib

ُِه َي تَ ْق َرأ

Gâibe

O okuyor, okur

O okuyor, okur

ُت تَ ْق َرأ
َ ْأَن

Muhâtab

ِ ِ
ين
َ أَنْت تَ ْق َرئ

Muhâtaba

ُأَنا أقْ َرأ

Mutekellim

Sen okuyorsun,
okursun

Sen okuyorsun,
okursun

Ben okuyorum,
okurum

MEHMÛZ FİİLLERDE EMİR VE NEHİY ÇEKİMİ
Mehmûz Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi
Mehmûzu‟l-fâ olan (

 أَ َك َل- yedi) fiilinden emr-i hâzır kipi elde etmek istediğimizde, yine

sülâsî fiillerde emr-i hâzır kipinin bulunuşuna ilişkin yolu izlememiz gerekmektedir. Buna göre:
1. Fiilin ikinci şahıs muzârisi (eril) alınır:

ت تَأْ ُك ُل
َ ْأن

2. Baştaki muzâraat harfi atılır:

أْ ُك ُل

3. Baştaki muzâraat harfi atıldıktan sonra ardından gelen harf okunamadığı için başa elif
harfi getirilir. „Aynu‟l-fiil dammeli olduğu için bu elif damme ile harekelenir.
4. Son işlem olarak fiilin sonu cezm edilir:

اُأْ ُك ْل

. Hemzenin yazım kuralı uyarınca

(kendisinden önceki hareke damme olduğundan) artık elif üzerinde değil, vav üzerinde yazılır:

اُ ْؤُك ْل
Emr-i hâzır bulma kuralını, ikinci şahsa ait diğer formlar üzerinde de uygulayacak olursak,
şöyle bir sonuç elde ederiz:

ُكال

ُكلوا
ُكلي
ُكال

ْن
َ ُكل

←
←
←
←
←

أنْ ُتما َتأْ ُكال ِن ← اُ ْؤُكال
أنْ ُت ْم تَأْ ُكلو َن ← اُ ْؤُكلُوا
ِ ْأن
ت تَأْ ُكلي َن ← اُ ْؤُكلِي
أنْ ُتما َتأْ ُكال ِن ← اُ ْؤُكال
ْن
َ ← اُ ْؤُكل

أنْ تُ ّن تَأْ ُك ْل َن

Buna göre, كل
َ  أfiilinin emr-i hâzır kipinin çekimini şu şekilde düzenleyebiliriz:

َ

Çoğul

İkil

Tekil

(Cem‘)

(Tesniye)

(Mufred)

أَنْ ُت ْم ُكلوا

Sizler yiyiniz

أَنْ ُتما ُكال

Siz ikiniz yiyin

ت ُك ْل
َ ْأَن
Sen ye

Muhâtab

ْن
َ أَنْ تُن ُكل

أَنْ ُتما ُكال

Sizler yiyiniz

Siz ikiniz yiyin

أَنْ ِت ُكلي

Muhâtaba

Sen ye

Burada mehmûzu’l-‘ayn‟ın emir çekimi aşağıda verilmektedir.
Çoğul

İkil

Tekil

(Cem‘)

(Tesniye)

(Mufred)

أَنْ ُت ْم اِ ْسأَلوا

Siz ikiniz sorun

ت اِ ْسأ َْل
َ ْأَن

Muhâtab

Sizler sorunuz

أَنْ ُتما اِ ْسأَال

ِ
ْن
َ أَنْ تُن ا ْسأَل

أَنْ ُتما اِ ْسَئال

ِ ْأَن
ت اِ ْسَئلي

Muhâtaba

Sizler sorunuz

Siz ikiniz sorun

Sen sor

Sen sor

Buna göre üçüncü kalıptan olan َ قَرأfiilinin emr-i hâzır kipinin çekimi ise şu şekildedir.

َ

Çoğul

İkil

Tekil

(Cem‘)

(Tesniye)

(Mufred)

أَنْ ُت ْم اِ ْق َرؤوا

أَنْ ُتما ِا ْق َرآ

ت اِ ْق َرْأ
َ ْأَن

Muhâtab

أَنْ ُتما ِاقْ َرآ

ِ ْأَن
ت اِقْ َرئِي

Muhâtaba

Sizler okuyunuz

Siz okuyun

Sizler okuyunuz

Siz ikiniz okuyun

أَنْ تُن ِاقْ َرأْ َن

Sen oku

Sen oku

Mehmûz Fiilin Nehy-i Hâzır Çekimi
Nehy-i hâzır çekiminin kuralını artık biliyorsunuz: İkinci şahıs muzari formun başına “lâ ennâhiye – nehiy lâ‟sı” getirilmek suretiyle yapılır. “Nehiy lâ‟sı”nın muzari fiili cezm ettiğini
hatırlayalım. Şimdi ( كل
َ  ) أfiilinin nehy-i hâzır çekimini ilgili şahıslar için yapalım:

َ

Çoğul

İkil

Tekil

(Cem‘)

(Tesniye)

(Mufred)

أَنْ ُت ْم ال تَأْ ُكلوا

Siz ikiniz yemeyin

ت ال تَأْ ُك ْل
َ ْأَن

Muhâtab

Sizler yemeyiniz

أَنْ ُتما ال تَأْ ُكال

ْن
َ أَنْ تُ ّن ال تَأْ ُكل

أَنْ ُتما ال تَأْ ُكال

ِ ْأَن
ت ال َتأْ ُكلي

Muhâtaba

Sizler yemeyiniz

Siz ikiniz yemeyin

Sen yeme

Sen yeme

( َل
َ  َسأ- sordu) fiilinin nehy-i hâzır çekimi aşağıdaki gibidir.
Çoğul

İkil

Tekil

(Cem‘)

(Tesniye)

(Mufred)

أَنْ ُت ْم ال تَ ْسأَلوا

Sizler sormayınız

أَنْ ُتما ال تَ ْسأَال

Siz ikiniz sormayın

ت ال تَ ْساَ ْل
َ ْأَن

Muhâtab

ْن
َ أَنْ تُن ال تَ ْسأَل

أَنْ ُتما ال تَ ْسأَال

ِ ْأَن
ت ال تَ ْسأَلي

Muhâtaba

Sizler sormayınız

Siz ikiniz sormayın

Sen sorma

Sen sorma

Bir mehmûzu’l-lâm olan َ قَرأfiilinin nehy-i hâzır kipinin çekimi ise şu şekildedir.

َ

Çoğul

İkil

Tekil

(Cem‘)

(Tesniye)

(Mufred)

أَنْ ُت ْم ال تَ ْق َرؤوا

Sizler okumayın

أَنْ ُتما ال تَ ْق َرآ

Siz ikiniz okumayın

ت ال تَ ْق َرْأ
َ ْأَن

Muhâtab

أَنْ تُن ال تَ ْق َرأْ َن

أَنْ ُتما ال تَ ْق َرآ

ِ ْأَن
ت ال تَ ْق َرئِي

Muhâtaba

Sizler okumayın

Siz ikiniz okumayın

Sen okuma

Sen okuma

Mehmûz Fiilin Emr-i Gâib Çekimi
Emr-i gâibin üçüncü şahıslara dönük emir kipi olduğunu ve nasıl yapıldığını artık
biliyorsunuz.
Şimdi ( كل
َ  ) أfiilinin emr-i gâib çekimini aşağıdaki tabloda inceleyelim.

َ

Tekil

Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

ُه ْم لَِيأْ ُكلوا

ُهما لَِيأْ ُكال

ُه َو لَِيأْ ُك ْل

Onlar yesinler

O ikisi yesin

O yesin

ِ
ْن
َ ُهن لَيأْ ُكل

Onlar yesinler

ُهما لَِتأْ ُكال

O ikisi yesin

(Mufred)

ِه َي لَِتأْ ُك ْل
O yesin

Gâib

Gâibe

Şimdi ( َل
َ  ) َسأfiilinin emr-i gâib çekimini aşağıdaki tabloda inceleyelim.
Tekil

Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

ُه ْم لَِي ْسأَلوا

ُهما لَِي ْسأَال

ُه َو لَِي ْسأ َْل

Onlar sorsunlar

O ikisi sorsun

O sorsun

ِ
ْن
َ ُهن لَي ْسأَل

Onlar sorsunlar

ُهما لَِت ْسأال

O ikisi sorsun

(Mufred)

ِه َي لَِت ْسأ َْل

Gâib

Gâibe

O sorsun

Şimdi de ( َ ) قَرأfiilinin emr-i gâib çekimini aşağıdaki tabloda inceleyelim.

َ

Tekil

Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

ُه ْم لَِي ْق َرؤوا

ُهما لَِي ْق َرآ

ُه َو لَِي ْق َرْأ

Onlar okusunlar

O ikisi okusun

O okusun

ُهن لَِي ْق َرأْ َن

ُهما لَِت ْق َرآ

Onlar okusunlar

O ikisi okusun

ِه َي لَِت ْق َرْأ

(Mufred)
Gâib

Gâibe

O okusun

Mehmûz Fiilin Nehy-i Gâib Çekimi (2.Düzey)
Şimdi ( كل
َ  ) أfiilinin nehy-i gâib çekimini görelim:

َ

Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil (Mufred)

هم ال يَأْ ُكلوا

O ikisi yemesin

هو ال يَأْ ُك ْل

Gâib

Onlar yemesinler

هما ال يَأْ ُكال

ْن
َ ُه ّن ال يَأْ ُكل

هما ال تَأْ ُكال

ِهي ال تَأْ ُك ْل

Gâibe

Onlar yemesinler

O ikisi yemesin

O yemesin

O yemesin

Şimdi ( َل
َ  ) َسأfiilinin nehy-i gâib çekimini görelim:
Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil (Mufred)

هم ال يَ ْسأَلوا

هما ال يَ ْسأَال

هو ال يَ ْسأ َْل

Onlar sormasınlar

O ikisi sormasın

O sormasın

Gâib

ْن
َ ُه ّن ال يَ ْسأَل

Onlar sormasınlar

هما ال تَ ْسأَال

O ikisi sormasın

ِهي ال تَ ْسأ َْل
O sormasın

Gâibe

Şimdi ( َ ) قَرأfiilinin nehy-i gâib çekimini görelim:

َ

Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil (Mufred)

هم ال يَ ْق َرؤوا

هما ال يَ ْق َرآ

هو ال يَ ْق َرْأ

Gâib

ِْهي ال تَ ْق َرأ

Gâibe

Onlar okumasınlar

O ikisi okumasın

ُه ّن ال يَ ْق َرأْ َن

هما ال تَ ْق َرآ

Onlar okumasınlar

O ikisi okumasın

O okumasın
O okumasın

