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یمِ سِ بِ  هن ِالرَّح  ِاّللٰه ِالرَّْح  م   
ِال َعاَلم یَِ ُدِّلل ٰه َِربٰ  َم  آل ه َِأْج َع یَِالسَََّلُمَِعَلیُُِمَمٍَّدِوَِالصَََّلُةِوَِوََِِاْل   

 

 

Tasrifin bâbları; 6 bâb sülâsî mücerred, 12 bâb sülâsî mezîd, 1 bâb rubaî mücerred, 3 bâb rubâî 

mezîd, 6 bâb dehrace’ye mülhak, 5 bâb tedahrace’ye mülhak, 2 bâb ihranceme’ye mülhak olmak üzere 

toplam 35 bâbtır.  

 Sülâsî mücerred bâbların isimleri sıra numaralarıdır. 

 Sülâsî mezîd bâbların isimleri vezinlerinin masdarlarıdır. 

 Rubâî mücerred ve rubâî mezîd bâbların isimleri mevzunlarının mazîleridir. 
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SÜLÂSÎ BÂBLAR 

Sülâsî Mücerred Bâblar 

Sülâsî mücerred fiiller; kök harfi 3 harfli olan fiillerdir. Sülâsî mücerred bâblar 6 tanedir. Bu bâblar 

en çok kullanılandan en az kullanılana doğru sıralanmıştır. 

Sülâsî mücerred bâblar semaî’dir. Hem mazî hem muzarî hem de mastarları ancak sözlükten 

bakılarak öğrenilebilir. Belli bir kalıbı yoktur. Yani sülâsî mücerred bir fiilin kaçıncı bâbtan olduğunu 

sözlüğe bakmadan anlayamayız. 

 

Müteaddî : Fâil’in yaptığı işin bir mef’ûl’e geçmesi durumudur. 

 

Lâzım : Fâil’in yaptığı işin kendinde kalması durumudur. 

 

NOT: Genel olarak vücudun tamamı kullanılarak yapılan işler lâzım fiil ile ifade edilir. Fakat 

vücudun her hangi bir azası ile yapılan işler müteaddî fiil ile ifade edilir. 
 

1.Bâb 

Vezni Mevzunu Binası 

ُعلُِِ-َلِعَِف َِ یَ ف  یَ ن ُصرُِِ-َنَصَرِ    Çoğunlukla müteaddî; Bazen de lâzım için. 

Müteaddîye Örnek Lâzıma Örnek 

رًا  َخرََجَِزی دٌِ َنَصَرَِزی ٌدَِعم 
Zeyd Amr’a yardım etti. Zeyd çıktı. 

 

1. Bâbın Emsile-i Muhtelifesi 

رٌِ رًا ََنص   َنَصرَِ یَ ن ُصرُِ َنص 
یَ ن ُصرَُِِما یَ ن ُصرِ ِلَ مِ  َلمَّا یَ ن ُصرِ    َمن ُصورٌِ 
یَ ن ُصرِ ََلِ یَ ن ُصرََِِلنِ  ل یَ ن ُصرِ   یَ ن ُصرََُِِلِ   

تَ ن ُصرِ ََِلِ   اُن ُصرِ  
َرةًِ َرةًِ ن ص  ن َصرٌِ َنص   َمن َصرٌِ م 
رٌِ َنص ر يِ  َنصَّارٌِ أَن َصرُِ  ُنَصی  

رِ  ب هِ  أَن ص  أَن َصَرهَُِِما    
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2.Bâb 

Vezni Mevzunu Binası 

عِ ِ-فَ َعَلِ لُِیَ ف  َیض ر بُِِ-َضَرَبِ    Çoğunlukla müteaddî; Bazen de lâzım için. 

Müteaddîye Örnek Lâzıma Örnek 

رًاَِضَربَِ َزی ٌدَِعم  َزی دٌَِِجَلسَِ   
Zeyd Amr’ı dövdü. Zeyd oturdu. 

  

2. Bâbın Emsile-i Muhtelifesi 

 َضَربَِ َیض ر بُِ َضر بًِ َضار بٌِ
ض ر بَُِیَِِما ض ر بِ یَِ  َیض ر بِ ِلَ مِ  َلمَّا   َمض ُروبٌِ 
ض ر بِ یَََِلِ ض ر بِ ل یَِ  ض ر بََِیَِِلنِ   ض ر بُِیَََِلِ   

َتض ر بِ ََلِ   ا ض ر بِ  
ر بَةًِ  َمض َربٌِ م ض َربٌِ َضر بَةًِ ض 
ِ  َضرَّابٌِ َأض َربُِ  ُضَری بٌِ َضر ب 

ب هِ  َأض ر بِ  َربَهَُِِما   َأض   
 

 

3.Bâb 

Vezni Mevzunu Binası 

عَِِ-فَ َعَلِ لُِیَ ف  َتحُِِ-فَ َتَحِ  یَ ف    Çoğunlukla müteaddî; Bazen de lâzım için.   

Müteaddîye Örnek Lâzıma Örnek 

ال َبابَِِنِ َِزی دٌِِفَ َتحَِ َزی دٌَِِذَهبَِ   
Zeyd kapıyı açtı. Zeyd gitti. 

 

NOT: 3. bâbtan olan bir fiilin aynel veya lâmel fiilinden biri mutlaka boğaz harfi olmak zorundadır. 

Fakat aynel veya lâmel fiili boğaz harfi olan her fiil 3. bâbtan olacak diye kesin bir şey söylenemez. 

Boğaz harfleri:  أِهِغِعِخِح Bu kuralın tek bir istisnası vardır: ََِی َبیِ–أََبی  
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3. Bâbın Emsile-i Muhtelifesi 

َتحُِ فَ ت ًحا فَات حٌِ  فَ َتحَِ یَ ف 
َتحَُِِما یَ ف  َتحِ   َتحِ ِلَ مِ  َلمَّا یَ ف  یَ ف  ُتوحٌِمَِ  ف   
َتحِ ََلِ یَ ف  َتحِ لِ   یَ ف  َتحََِِلنِ   یَ ف  َتحََُِلِ  یَ ف   

َتحِ ت َََِلِ ف  ف  َتحِ اِ     
َتاحٌِمِ  فَ ت َحةًِ ف ت َحةًِ ف  َتحٌِمَِ  ف   

ف  َتحُِأَِ يِ  فَ تَّاحٌِ   فُ تَ ی حٌِ فَ ت ح 
ب هِ  ف ت حِ أَِ ف  َتَحهَُِأَِِما    

 

4.Bâb 

Vezni Mevzunu Binası 

عَِِ-َلَِفعِ  لُِیَ ف  یَ ع َلمُِِ-َعل َمِ    Çoğunlukla müteaddî; Bazen de lâzım için. 

Müteaddîye Örnek Lâzıma Örnek 

أَِِنِ َِزی دٌَِِعل مَِ َلةَِِال َمس  لَِ  َزی دٌَِِوج   
Zeyd meseleyi bildi. Zeyd korktu. 

 

4. Bâbın Emsile-i Muhtelifesi 

 َعل مَِ یَ ع َلمُِ ع ل ًما َعال  مٌِ
یَ ع َلمَُِماِ یَ ع َلمِ ِلَ مِ  َلمَّا یَ ع َلمِ   ع ُلومٌِمَِ   
یَ ع َلمِ ََلِ یَ ع َلمِ لِ   یَ ع َلمََِِلنِ   یَ ع َلمََُِلِ   

ع َلمِ ت َََِلِ ع َلمِ اِ     
ع َلمٌِمِ  َعل َمةًِ ع ل َمةًِ ع َلمٌِمَِ   

ع َلمُِأَِ مٌِ   ُعَلی مٌِ ع ل م يِ  َعَلَّ
ب هِ  ع ل مِ أَِ ع َلَمهَُِأَِِما    

 



 Zafer ESEN | Bina Ders Notu 2015 5 

 

 

5.Bâb 

Vezni Mevzunu Binası 

ُعلُِِ-َلِفَ عُِ یَ ف  ََی ُسنُِِ-َحُسَنِ    Sadece lâzım için. 

Lâzıma Örnek 

َحُسَنَِزی دٌِِ  
Zeyd güzel oldu. 

 

NOT: 5. bâbtan gelen fiiller tabiatla alakalı olan kalıcı sıfat ve ahlakla ilgilidir. Bu bâb da ism-i fâil 

yerine sıfat-ı müşebbehe kullanılır. Sıfat-ı müşebbehe semaî’dir.  

 

 İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri harf-i cer ile çekilir ve fiil daima 

müfred müzekker gaib olur. Çekimler harfi cerlere bitişen zamirlerde gerçekleşir. 

 

5. Bâbın Emsile-i Muhtelifesi 

ًنا َحَسنٌِ ُسنََُِیِ  ُحس   َحُسنَِ 

ُسنَُِماََِیِ  ُسنِ ََیِ   ُسنِ ََیِ ِلَ مِ  َلمَّا  ُسوٌنِب هِ َُمِ    
ُسنِ ََیِ ََلِ ُسنِ ل یَِ  ح  ُسنَََِیِ َِلنِ   ُسنََُِیِ ََلِ   

ُسنِ َتِ ََلِ ُسنِ     اُح 
َنةًِ س  َنةًِ ح  ِ  َحس  َسنٌُِم  َسنٌَُِمِ    

َسنُِأَِ ح  ِ  َحسَّانٌِ  ن  ٌِ ُحس   ُحَسی 

نِ  س  ب هِ  َأح  َسَنهَُِأَِِما   ح   
 

5.Bâbın meçhûl çekimine bazı örnekler 

 معلوم جمهول معلوم جمهول معلوم جمهول
ِب كَِ َسن  ُسنِ  ل ُیح  َنِب هِ  ََن ُسنُِ َُی َسُنِب َنا اُح   َحُسنَِ ُحس 

Güzel olun Güzel ol Güzel olunduk Güzel olduk Güzel olundu Güzel oldu 
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6.Bâb 

Vezni Mevzunu Binası 

عِ ِ-َلَِفعِ  لُِیَ ف  َبِ  بُِِ-َحس  ََی س    Çoğunlukla müteaddî; Bazen de lâzım için.  

Müteaddîye Örnek Lâzıma Örnek 

بَِ رًاَزی ٌدَِِحس  ًَلَِِعم  فَاض  /َِوث َقَِزی دٌَِِزی دٌَِِور ثَِ   

Zeyd Amr’ı faziletli zannetti. Zeyd güvendi. / Zeyd varis oldu 

 

 

NOT: 6. bâbtan gelen fiiller genelde illetli fiillerdir. 

 

 

 

6. Bâbın Emsile-i Muhtelifesi 

بٌِ َسابًِ َحاس  بُِ ح  بَِ ََی س   َحس 
بَُِماِ ََی س  بِ   بِ ِلَ مِ  َلمَّا ََی س  ََی س   َُم ُسوبٌِ 
بِ ََلِ ََی س  بِ لِ   َیح س  بََِِلنِ   ََی س  بََُِلِ  ََی س   

بِ ََلِ َت س  بِ     ا ح س 
َبةًِ س  َبةًِ ح   َُم َسبٌِ ُم  َسبٌِ َحس 
َسبُِ ِ  َحسَّابٌِ َأح  َساب   ُحَسی بٌِ ح 

بِ  ب هِ  َأح س  َسبََِِما   هَُِأح   
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Sülâsî Mezîd Bâblar 

Sülâsî mezîd; sülâsî mücerred bir fiile harf ekleyerek kök harfi 4, 5 veya 6 harfli olmuş fiillere 

denir. Bu bâblar üç nevîdir. Bir harf ziyade alan birinci nevi 3 bâb, iki harf ziyade alan ikinci nevî 5 bâb 

ve üç harf ziyade alan üçüncü nevî 4 bâb olmak üzere toplam 12 bâbtır. 

 

Sülâsî Mezîd 1.Nevî 

1.  Bâbı (3+1) ِإفْ َعال 

Vezni Mevzunu Binası 

إ ف  َعاًَلِِ-ِیُ ف ع لُِِ-ِف  َعلَِأَِ َرَمِأَِ  رِ ِ-ك  رَاًماِ-ُمُِیك  إ ك    Çoğunlukla müteaddî, Nadiren lâzım için. 

 

 Lâzımı müteaddî yapmak, müteaddînin 

derecesini artırmak için. (Alacağı mef’ul 

sayısını bir arttırır.) 

Müteaddîye Örnek Lâzıma Örnek 

َرمَِ رًاَِأك  َزی ٌدَِعم  َبَحِالرَُّجلُِ   َأص 
Zeyd Amr’a ikram etti. Adam sabahladı.  

 

 

NOT 1: إ ف  َعال bâbı genelde lazım olan sülâsî mücerred fiilleri müteaddîye çevirmek için kullanılır. 

NOT 2: Sülasî mücerred bâblar dışındaki bütün bâblarda ism-i fâil ve ism-i mef’ûl şu şekilde 

yapılır:  

Muzarî fiilin başındaki muzâraat harfi atılıp, yerine dammeli bir ‘ م ’ harfi getirildikten sonra, 

sondan bir önceki harfin harekesi kesra yapılırsa ism-i fâil; fetha yapılırsa ism-i mef’ûl elde edilir.  

 İsm-i fâil ve ism-i mef’ûl’ün sadece kurallı çekimleri yapılır, kırık çekimleri yapılmaz. 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ِإفْ َعال

ر مٌِ رَاًما ُمك  ر مُِ إ ك  َرمَِ ُیك   َأك 
ر مُِ ر مِ  َماُِیك  ر مِ ِلَ مِ  َلمَّا ُیك  ُیك  َرمٌِ   ُمك 

ر مِ ََلِ ُیك  ر مِ لِ   ُیك  ر مََِِلنِ   ُیك  ر مََُِلِ  ُیك   
ر مِ ََلِ ُتك  ر مِ     َأك 

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌَِرم  ُمك 
   Emr-i hâzır ُِ ر مَُِؤِت ك   den yapılır. Sülâsî mücerred dışındaki bâblarda ism-i mef’ul ile ism-i  

   zaman, ism-i mekân, masdar-ı mîmî aynı kalıptadır. 
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2.  Bâbı (3+1) لتَ ْفِعی 

Vezni Mevzunu Binası 

ع یًَلِِ-یُ َفعٰ ُلِِ-َلِعَّف َِ تَ ف  ر ًَیات َِِ-یُ َفرٰ ُحِِ-ِحَِرَِّف َِ  ف   
 Çoğunlukla teksir için. (Fiil, fail veya 

Mef’ulde çokluk) 

 Bazen de lazımı müteaddî yapmak, 

müteaddînin derecesini artırmak için. 

Fiilde Çokluğa Örnek Fâilde Çokluğa Örnek Mef’ûlde Çokluğa Örnek 

ال َكع َبَةِِنِ َِزی دٌَِِطوَّفَِ ب لُِ  َب  َوابَِِنِ َِغلََّقَِزی دٌِ َموََّتِاْل   اْل   

Zeyd Kâbe’yi çok tavaf etti. (Çok) Develer öldü.  Zeyd (çok) kapıları kapattı. 

 

NOT 1: تَ ف ع یل bâbında gelen bir fiilin son harfinin ‘ ی ’ şeklinde yazılmış elif  ‘ ا ’ olması veya 

hemze ‘ أ ’ olması halinde masdarları  ًِع َلة  .kalıbında gelir  تَ ف 

Örneğin; ِرَبَّی–ِِ تَ ر ب َیةًِِ–یُ َربٰ  ن َئةًِِ-یُ َهنٰ أُِِ–َهنَّأَِ     .gibi /ِتَ ه 

NOT 2: تَ ف ع یل bâbı çoğunlukla teksir için kullanılmakla beraber daha başka manalarda da 

kullanılır. 

Ayrıca bir fiil تَ ف ع یل bâbına girdiğinde anlamı tamamen değişebilir. تَ ف ع یل bâbına giren bir fiilin hangi 

anlamı yüklendiği ancak sözlüğe bakılarak bilinebilir. 

Örneğin:  َِقَب ل   Kabul etti   َِقَ بَّل  Öptü  gibi. 

 

 

لتَ ْفِعی  Bâbının Emsile-i Muhtelifesi 

ر ًَیا ُمَفرٰ حٌِ  فَ رَّحَِ یُ َفرٰ حُِ تَ ف 
یُ َفرٰ حَُِماِ یُ َفرٰ حِ ِلَ مِ  َلمَّا یُ َفرٰ حِ    ُمَفرَّحٌِ 
یُ َفرٰ حِ ََلِ یُ َفرٰ حِ لِ   یُ َفرٰ حََِِلنِ   یُ َفرٰ حََُِلِ   

َفرٰ حِ ت ََُِلِ   فَ رٰ حِ  
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُِمَفرَّح 

 

 

 

 



 Zafer ESEN | Bina Ders Notu 2015 9 

 

 

3.  Bâbı (3+1) ُمَفاَعَلة 

Vezni Mevzunu Binası 

ُمَفاَعَلًةِِ-یُ َفاع ُلِِ-َعَلِافَِ  
ف یَعاًَلِِوَِِف َعاًَلِِوَِ  

ُمَقاتَ َلةًِِ-یُ َقات ُلِِ-َتَلِاقَِ  
ق یَتاًَلِِوَِِق َتاًَلِِوَِ  

 Çoğunlukla iki kişi veya iki grup arasında 

yapılan eylemler için. (Müşâreket) 

 Bazen de tek taraflı yapılan eylemler için. 

(Vahid) 

 Bazen de lazımı müteaddî yapmak, 

müteaddînin derecesini artırmak için. 

Müşarekete Örnek Vahide Örnek 

رًاِقَاَتلَِ َزی ٌدَِعم   قَاتَ َلُهُمِللاُِ 
Zeyd Amr’la savaştı. Allah onları öldürdü.  

 

 

Müşâreket: Fâil ile mef’ûl’ün aynı işi karşılıklı yapmasıdır. Birbirine karşı aynı işi yapan her iki 

tarafta hem fâil hem de mef’ûl’dür. Fakat zahirde fâil durumunda olan kişi, işi başlatan kişi ya da 

taraftır. 

NOT: Bu bâba nakledilen misal fiillerde son iki masdar kullanılmaz. 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ُمَفاَعَلة

اتَ َلًةَِوِق َتاًَلَِوِق یَتاًَلُِمقَِ ُمَقات لٌِ  قَاَتلَِ یُ َقات لُِ 
یُ َقات لَُِماِ یُ َقات لِ ِلَ مِ  َلمَّا یُ َقات لِ    ُمَقاَتلٌِ 
یُ َقات لِ ََلِ یُ َقات لِ لِ   یُ َقات لََِِلنِ   یُ َقات لََُِلِ   

تُ َقات لِ ََلِ   قَات لِ  
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُِمَقاَتل 
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Sülâsî Mezîd 2.Nevî 

 

1.  Bâbı (3+2) َعالفِ نْ اِ  

Vezni Mevzunu Binası 

َفع ُلِِ-َفَعَلِا ن ِ  ا ن ف َعاًَلِِ-یَ ن   رُِِ-َكَسَرِا نِ   ا ن ك َسارًاِ-ِیَ ن َكس    Sadece Mutâvaat için. 

Örnek 

ل َكِالزَُّجاجُِِ،)َكَسر ُتِالزَُّجاجَِِ ا ن َكَسَرِالزَُّجاجُِِ(فَان َكَسَرِذه  
Cam kırıldı (Camı kırdım, o cam da hemen kırıldı) 

 

Mutâvaat: Müteaddî fiilin etkisiyle ortaya çıkan sonuçtur. Mutâvaat bir nevi müteaddînin lâzıma 

dönüşmesidir. Mutâvaat meçhul değildir ama meçhûl anlam ifade eder. 

NOT: Mutâvaat sadece müteaddî fiillerden yapılır. Bu bâbla mutâvaat olacak müteaddî fiillerin 

görünürde bir tesirlerinin olması gerekir. Örneğin; ِذََكرَِ , َعل َم gibi soyut fiillerin mutâvaatı yapılmaz. 

Aynı zamanda fiilin ilk harfinin )رِِلِِوِِنِِمِِی( (mealgunne ve bilâgunne harfleri) harflerinden 

biri olmaması gerekir. Bu harflerle başlayan fiillerin mutâvaatı iftiâl bâbıyla yapılır. 
 
 

 Mutâvaatın İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri yapılmaz. 

 

َعالفِ نْ اِ   Bâbının Emsile-i Muhtelifesi 

رٌِ رُِ ا ن ك َسارًا ُمن َكس   ا ن َكَسرَِ یَ ن َكس 
رُِ رِ  َماِیَ ن َكس  رِ ِلَ مِ  َلمَّا یَ ن َكس  یَ ن َكس   Çekilmez 

رِ ََلِ یَ ن َكس  رِ لِ   یَ ن َكس  رََِِلنِ   یَ ن َكس  رََُِلِ  یَ ن َكس   
رِ ََلِ تَ ن َكس  رِ ا ن َكسِ    

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُِمن َكَسر 
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2.  Bâbı (3+2) َعالِاْفتِ  

Vezni Mevzunu Binası 

َتع ُلِِ-َعَلِت َِف ِ اِ  ا ف ت َعاًَلِِ-یَ ف  ت َماًعاِ-ََی َتم ُعِِ-َمَعِتَِجِ اِ   ا ج    Çoğunlukla Mutâvaat için. 

Örnek 

ل َكِاْل ِ َْجَع ُتِاْل ِ )ِ َتَمَعِذه َتَمَعِاْل ِ ِ(ب لُِب َلِفَاج  ب لُِا ج   

Develer toplandı (Develeri topladım, o develer de hemen toplandı) 

 

 

NOT: Bu bâbda ا ن ف َعال bâbındaki şartlar yoktur. Çoğunlukla mutâvaat için olmakla beraber bazen 

de edinme, müşâreket, fazlalık gibi mânalar içinde kullanılır. 

 

 

 

َعالِاْفتِ   Bâbının Emsile-i Muhtelifesi 

َتم عٌِجُمِ  ت َماًعا  َتم عََُِیِ  ا ج  َتَمعَِ   ا ج 
ََی َتم عَُِماِ ََی َتم عِ ِلَ مِ  َلمَّا ََی َتم عِ    جُم َتَمٌعِب هِ  
ََی َتم عِ ََلِ َتم عِ لِ   َیج  ََی َتم عََِِلنِ   ََی َتم عََُِلِ   

ََت َتم عِ ََلِ َتمِ   عِ ا ج   
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌِجُم َتَمع 
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3.  Bâbı (3+2) للَ ْفعِ اِ  

Vezni Mevzunu Binası 

َعلُِِّ-ِلَِّعَِف ِ اِ  ًَلِا ف ع ََلِِ-یَ ف  ِِ-ِرَِّْح َِاِ   ا ْح  رَارًاِ-ََی َمرُّ  
 Sadece renk ve kusur (ayıp) bildiren 

lâzım fiillerin mübalâğası için. 

Renge Örnek Kusura Örnek 

َزی ٌدِِا ْح َرَِّ –َِْحَُرِزَی دٌِ  َِزی دٌِ   ا ع َورَّ
Zeyd çok kızardı. – Zeyd kızardı. Zeyd şaşı oldu.  

 

 

NOT: Sülâsî mücerred olan muzâaf, nâkıs ve lefîf fiiller bu bâba girmezler. 

Cahd-ı mutlak ve bunun gibi son harfi meczum (cezimli) olan siygaların müfredleri (müfred 

muhataba dışında) ve mütekellim çekimleri üç vecih olarak çekilir. 

 

 İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri harf-i cer ile çekilir ve fiil daima 

müfred müzekker gaib olur. Çekimler harfi cerlere bitişen zamirlerde gerçekleşir. 

 

لَل ْفعِ اِ   Bâbının Emsile-i Muhtelifesi 

 ا ْح َرَِّ ََی َمرُِّ ا ْح  رَارًا ُُم َمرِ 
ََی َمرَُِّماِ /رٰ /ر رِ   /رٰ /ر رِ ِلَ مِ  َلمَّا ََی َمرَّ ََی َمرَّ ِب هِ    ُُم َمر 

/رٰ /ر رِ ََلِ ََی َمرَّ /رٰ /ر رِ لِ   َمرَّ َیح  ََی َمرََِِّلنِ   ََی َمرََُِّلِ   
/رٰ /ر رِ ََلِ َت َمرَّ /رٰ /ر رِ    ا ْح َرَّ

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir.  ُُِم َمر 
 

لَل ْفعِ اِ   Bâbı Cahd-ı Mutlak Çekim Tablosu 

ََی َمرُّواِلَ مِ  ََی َمرَّاِلَ مِ   /رٰ /ر رِ ِلَ مِ   ََی َمرَّ  

ََی َمر ر نَِِلَ مِ  َت َمرَّاِلَ مِ   /رٰ /ر رِ َتِ ِلَ مِ   َمرَّ  

َت َمرُّواِلَ مِ  َت َمرَّاِلَ مِ   /رٰ /ر رِ َتِ ِلَ مِ   َمرَّ  

َت َمر ر نَِِلَ مِ  َت َمرَّاِلَ مِ   َت َمرٰ يِلَ مِ    

/رٰ /ر رِ ََنِ ِلَ مِ  َمرَّ /رٰ /ر رِ َأِِلَ مِ   ْح َرَّ  
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4.  Bâbı (3+2) لتَ َفع   

Vezni Mevzunu Binası 

تَ َفعًَُّلِِ-یَ تَ َفعَُّلِِ-َلِعَّفَِت َِ َتَكلًُّماِ-یَ َتَكلَُّمِِ-َمِلَّكَِتَِ   
 Çoğunlukla tekellüf için. 

 Bazen de müteaddîyi mutâvaat 
(lâzım) yapmak, müteaddînin 
derecesini azaltmak için. 

Örnek 

ُتِال ع ل َمِِ أَِتَ َعلَّم  أََِِمس  َلةٍَِِلًةِبَ ع َدَِمس   

İlmi mesele mesele öğrendim. 

 

 

Tekellüf: Yapılmak istenen bir şeyin bir defada değil de kısım kısım (peyderpey) yapılmasıdır. 

 .bâbı daha başka mânalar için de kullanılır تَ َفعُّل

NOT 1: تَ َفعُّل bâbı, تَ ف ع یل bâbının lâzıma yakın olan kısmıdır. Örneğin; Çıkarttı ََِخرَّج   Çıktı َََِتَرَّج  

NOT 2: Mazîsinin başında ‘ ِت  ’ harfi bulunan sülâsî mezîd bâblarda iki ‘ ِت  ’ harfi yan yana 

gelince muzaraat harfini hazfetmek câizdir. Örneğin; َُِكلَّمُِتَِ =  تَ َتَكلَّم  

 

 

لتَ َفع    Bâbının Emsile-i Muhtelifesi 

 َتَكلَّمَِ یَ َتَكلَّمُِ َتَكلًُّما ُمَتَكلٰ مٌِ
یَ َتَكلَّمَُِماِ یَ َتَكلَّمِ ِلَ مِ  َلمَّا یَ َتَكلَّمِ    ُمَتَكلَّمٌِ 
یَ َتَكلَّمِ ََلِ یَ َتَكلَّمِ لِ   یَ َتَكلَّمََِِلنِ   یَ َتَكلَّمََُِلِ   

تَ َتَكلَّمِ ََلِ  َتَكلَّمِ  
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُِمَتَكلَّم 
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5. تَ َفاُعل   Bâbı (3+2) 

Vezni Mevzunu Binası 

تَ َفاُعًَلِِ-ِیَ تَ َفاَعلُِِ-َِعلَِافَِت َِ تَ َباُعًداِ-ِتَ َباَعدُِی َِِ-َِعدَِابَِت َِ   
 İki kişi veya çok kişi 

(kavimler) arasında 

Müşâreket için. 

İki kişi arasında ki Müş. Örnek Çok kişi arasında ki Müş. Örnek 

ٌروَزی ٌدِِتَ َباَعدَِ َوَِعم   َتَصاََلَِال َقو مُِ 
Zeyd ve Amr (birbirinden) uzaklaştılar. Topluluk anlaştı. (Birbiri ile barıştılar) 

 

 

NOT: Bu bâbın ُمَفاَعَلة bâbından farkı; fâil ile mef’ûl işi yapma konusunda eşittirler. Her ikisinin de 

fâillikte eşit olduğu ve ortada bir mağlubiyetten de söz edilmediği için bazen mef’ûl zikredilmez. Bir 

bakıma bu bâb mef’ûl almayıp iki fâil alır gibi de düşünülebilir. 

Bu bâb bazen de kendisinde bulunmayan bulunması da istenmeyen olumsuz durumların var gibi 

gösterilmesi için de kullanılır. Örneğin; Hastalandı : ََِمر ض   Hasta (gibi) göründü : َََِتَاَرض 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi تَ َفاُعل

 تَ َباَعدَِ یَ تَ َباَعدُِ تَ َباُعًدا ُمتَ َباع دٌِ
یَ تَ َباَعدِ ِلَ مِ  َلمَّا یَ تَ َباَعدِ  َماِیَ تَ َباَعدُِ  ُمتَ َباَعدٌِ 

یَ تَ َباَعدِ ََلِ یَ تَ َباَعدِ لِ   یَ تَ َباَعدََِِلنِ   یَ تَ َباَعدََُِلِ   
تَ تَ َباَعدِ ََلِ  تَ َباَعدِ  

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُِمتَ َباَعد 
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Sülâsî Mezîd 3.Nevî 

 

1.  Bâbı (3+3) ْسِتْفَعالاِ  

Vezni Mevzunu Binası 

ت َِ َعلَِا س  تَ ف ع لُِِ-ِف  ِ-َِیس 
َعاًَلِ ت ف   ا س 

تَِ رَجَِا س  ر جُِِ-ِخ  َتخ  ِ-َِیس 
رَاا سِ  ًجات خ   

 Çoğunlukla müteaddî; Bazen de lâzım için. 

 Ayrıca talep için de kullanılır. 

Müteaddîye Örnek Lâzıma Örnek Talebe Örnek 

رََجَِزی دٌِ َتخ  ال َمالَِِنِ ِا س  َجرَِ  َتح  الطٰ یُِِا س  تَ غ ف ُرِللَا،َِأيِ   ن هِ َأس  :َأط ُلُبِال َمغ ف َرَةِم   

Zeyd mal(ı) çıkardı. Çamur taşlaştı.  Allah’tan (cc) bağışlanmamı istiyorum. 

 

 

NOT: Bu bâba giren fiil ecvef olursa i’lâl gereği aynel fiili hazfedilip ona bedel sonuna yuvarlak ‘ ة ’ 
getirilerek ‘ِت َفاَلًة  .vezninde gelir ’ ا س 

Örneğin; َِتَ َقام َتق یمُِِ–ِا س  ت َقامَِِ–َِیس  ةًِا س    gibi. 

 

 

لِاْسِتْفَعا  Bâbının Emsile-i Muhtelifesi 

ر جٌِ َتخ  رَاًجا ُمس  ت خ  َتخِ  ا س  ر جَُِیس  رَجَِ  َتخ   ا س 
َتخِ َماِ ر جَُِیس  َتخِ   ر جِ َیس  َتخِ ِلَ مِ  َلمَّا  ر جِ َیس  رَجٌِ  َتخ   ُمس 
َتخِ ََِلِ ر جِ َیس  َتخِ لِ   ر جِ َیس  َتخِ َِلنِ   ر جََِیس  َتخِ ََلِ  ر جَُِیس   

ر جِ تَََِلِ َتخ  س  ر جِ   َتخ    ا س 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌِرَج َتخ   ُمس 
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2. ِاْفِعیَعال   Bâbı (3+3) 

Vezni Mevzunu Binası 

َعو ع ُلِِ-َلِو عَِف  عَِاِ  ًَلِاا ف ع یعَِِ-یَ ف  بُِِ-َبِو شَِع شَِاِ   یَشابًِِ-ِیَ ع َشو ش  ا ع ش    Lâzımın mübalâğası için. 

Örnek 

َر ضُِِ َر ضُِِ-َِعُشَبِاْل  ا ع َشو َشَبِاْل   

Yeryüzü yemyeşil oldu. -   Yeryüzü yeşerdi. 

 

 

 

 İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri harf-i cer ile çekilir ve fiil daima 

müfred müzekker gaib olur. Çekimler harfi cerlere bitişen zamirlerde gerçekleşir. 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ِاْفِعیَعال

بٌِ یَشابًِ ُمع َشو ش  بُِ ا ع ش   ا ع َشو َشبَِ یَ ع َشو ش 
بُِ بِ  َماِیَ ع َشو ش  بِ ِلَ مِ  َلمَّا یَ ع َشو ش  یَ ع َشو ش  ب هِ ُِمع َشو َشبٌِ   

بِ ََلِ یَ ع َشو ش  بِ لِ   یَ ع َشو ش  بََِِلنِ   یَ ع َشو ش  بََُِلِ  یَ ع َشو ش   
بِ ََلِ تَ ع َشو ش  بِ    ا ع َشو ش 

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُِمع َشو َشب 
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3. ِاْفِعوَّال   Bâbı (3+3) 

Vezni Mevzunu Binası 

َعوٰ لُِی َِِ-ِلَِوَِّف  عَِاِ  ا ف ع وَّاًَلِِ-ِف  لَِاِ   ل وَّاًذاِ-َِلوٰ ذََُِیِ ِ-ِذَِوَِّج  ا ج    Lâzımın mübalâğası için. 

Örnek 

ب لُِِ ب لُِا ِِ-َِجَلَذِاْل   َلوََّذِاْل   ج   

Develer çok hızlı yürüdü. - Develer yürüdü. 

 

 

 

 İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri harf-i cer ile çekilir ve fiil daima 

müfred müzekker gaib olur. Çekimler harfi cerlere bitişen zamirlerde gerçekleşir. 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ِاْفِعوَّال

ل وَّاًذا جُم َلوٰ ذٌِ َلوَّذَِ ََی َلوٰ ذُِ ا ج   ا ج 
ََی َلوٰ ذِ ِلَ مِ  َلمَّا ََی َلوٰ ذِ  َماََِی َلوٰ ذُِ ب هِ ِجُم َلوَّذٌِ   

ََی َلوٰ ذِ ََلِ َلوٰ ذِ لِ   َیج  ََی َلوٰ ذََِِلنِ   ََی َلوٰ ذََُِلِ   
ََت َلوٰ ذِ ََلِ َلوٰ ذِ    ا ج 

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌِجُم َلوَّذ 
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4. ِاْفِعیَلل   Bâbı (3+3) 

Vezni Mevzunu Binası 

َعالُِّی َِِ-ِالَِّف  عَِاِ  ا ف ع یََلًَلِِ-ِف  ْح  ریَارًاا ِِ-َِمارََُِّیِ ِ-ِارَِّْح َِاِ     Lâzımın ziyadeli mübalâğası için.  

Örnek 

َِزی دٌِِ–َِْحَُرِزَی دٌِِ ِزَی دٌِا ِِ–ِا ْح َرَّ َارَّ ْح   

Zeyd çok fazla kızardı, kıpkırmızı oldu. – Zeyd çok kızardı. – Zeyd kızardı. 

 

 

NOT : Bu bâb da  ا ف ع ََلل  bâbı gibi renk ve kusur (ayıp) bildiren lâzım fiillerin mübâlağasında kullanılır. 

KURAL: Lâfza yapılan her ziyade mânâya yapılan bir ziyadedir. 

 

 İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri harf-i cer ile çekilir ve fiil daima 

müfred müzekker gaib olur. Çekimler harfi cerlere bitişen zamirlerde gerçekleşir. 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ِاْفِعیَلل

َمارِ ُُمِ  َمارََُِّیِ  ا ْح  ریَارًا  َارَِّ   ا ْح 
ََی َمارَُِّماِ /رٰ /ر رِ   /رٰ /ر رِ ِلَ مِ  َلمَّا ََی َمارَّ ََی َمارَّ ب هِ َِمارِ ُُمِ    

/رٰ /ر رِ ََلِ ََی َمارَّ /رٰ /ر رِ لِ   َمارَّ َیح  ََی َمارََِِّلنِ   ََی َمارََُِّلِ   

/رٰ /ر رِ ََلَِتِ  َمارَّ /رٰ /ر رِ اِ   َارَّ ْح   
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir.  ُُِم َمار 
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RUBÂÎ BÂBLAR 

Rubâî Mücerred Bâbı 

Rubâî mücerred fiiller; kök harfi 4 harfli olan fiillerdir. Rubâî mücerred bâb sadece 1 tanedir. 

Rubâî mücerred bâbın masdarı kıyasî’dir. Yani belli bir vezni vardır.  

 

1. َدْحَرَج   Bâbı 

Vezni Mevzunu Binası 

فَ ع َلَلًةَِوِف ع ََلًَلِِ-یُ َفع ل ُلِِ-ِلَِفَ ع لَِ رَِ  ر ُجِِ-ِجََِدح  رَاًجاِ-یَُدح  َرَجًةَِوِد ح  َدح   
 Çoğunlukla müteaddî; 

Bazen de lâzım için. Müteaddîye Örnek Lâzıma Örnek 

َجرَِِنِ ِرََجَِزی دٌَِدحِ  اْلَ   َدر َبَحَِزی دٌِ 
Zeyd taşı yuvarladı. Zeyd zelil oldu.  

 

 

NOT : Rubâî mücerred fiillerde kök harfler ‘ ِفَ ع َللَِ  ’ şeklindedir. Sülâsî mücerredlerden farklı olarak 

iki tane lâmel fiil vardır. Bunlardan ilkine 1. lâmel fiil, diğerine ise 2. lâmel fiil denir. 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َدْحَرجَ 

ر جٌِمُِ َدح  َرَجًةَِوِ  رَاًجاَدح  د ح  ر جُِ  رَجَِ یَُدح   َدح 
ر جُِ ر جِ  َماِیَُدح  ر جِ ِلَ مِ  َلمَّا یَُدح  یَُدح  رَجٌِ   ُمَدح 

ر جِ ََلِ یَُدح  ر جِ لِ   ُیَدح  ر جََِِلنِ   یَُدح  ر جََُِلِ  یَُدح   
ر جِ ََلِ ُتَدح  ر جِ     َدح 

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌِرَج  ُمَدح 
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َدْحَرجَ    ’ye  Mülhak olan Bâblar 

Sülâsî olan bazı fiiller kendilerine harf ziyade edilerek kalıp itibari ile ‘ِرََج  ye ’ َدح 

benzetilmişlerdir. Bunlara mülhak bâblar denir. Aslen sülâsî olduklarından dolayı rubâî mezîd 
kapsamına girmezler. Bunlar da 6 bâbtır. 
 

NOT: Fiiller bu bâblara; müteaddî yapmak, mübâlağa, mutâvaat gibi mânâ elde etmek için 

nakledilmezler. Ancak Arapların bu şekilde kullandıkları fiiller bu bâblardan gelir. 

 

1.  Bâbı (3+1) َحْوَقلَ  

Vezni Mevzunu Binası 

ف یَعاًَلَِوِِفَ و َعَلةًِِ-ِو ع لُِیُ فَِِ-َعَلِوِ ف َِ یَقاًَلِِ-َُِیَو ق لُِِ-َقَلِوِ حَِ  َحو قَ َلًةَِوِح    Sadece lâzım için. 

Örnek 

َحو َقَلَِزی دٌِِ  
Zeyd yaşlandı. (Aciz kaldı.)  

 

 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َحْوَقَل 

یقاًَلِ ُُمَو ق لٌِ قَ َلًةَِوِح   َحو َقلَِ َُیَو ق لُِ َحو 
َُیَو ق لَُِماِ َُیَو ق لِ ِلَ مِ  َلمَّا َُیَو ق لِ    ُُمَو َقلٌِ 
َُیَو ق لِ ََلِ ُیَحو ق لِ لِ   َُیَو ق لََِِلنِ   َُیَو ق لََُِلِ   

 َحو ق لِ  ََلُِتَو ق لِ 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُُِمَو َقل 
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2.  Bâbı (3+1) بَ ْیَطرَ  

Vezni Mevzunu Binası 

َعَلًةَِوِف یَعاًَلِِ-َفی ع ُلِی ُِِ-َِعلَِی ِ ف َِ فَ ی   بَ ی طََرًةَِوِب یطَارًاِ–ِیُ بَ ی ط رُِِ-طََرِیِ ب َِ    Sadece müteaddî için. 

Örnek 

ابَّةِ )ال َفَرَسِِنِ ِبَ ی طََرَِزی دٌِ َلِالدَّ (إَذاَِشقَِّر ج    
(Atın ayağı yarıldığında.) Zeyd atı yardı.(Baytarlık yaptı.)  

 

 

 

 

بَ ْیطَرَ   Bâbının Emsile-i Muhtelifesi 

 بَ ی طَرَِ یُ بَ ی ط رُِ بَ ی طََرًةَِوِب یطَارًا ُمبَ ی ط رٌِ
یُ بَ ی ط رَُِماِ یُ بَ ی ط رِ ِلَ مِ  َلمَّا یُ بَ ی ط رِ    ُمبَ ی َطرٌِ 
یُ بَ ی ط رِ ََلِ یُ بَ ی ط رِ لِ   یُ بَ ی ط رََِِلنِ   یُ بَ ی ط رََُِلِ   

 بَ ی ط رِ  ََلِتُ بَ ی ط رِ 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُِمبَ ی َطر 
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3.  Bâbı (3+1) َجْهَورَ  

Vezni Mevzunu Binası 

فَ ع َوَلًةَِوِف ع َواًَلِِ-یُ َفع و ُلِِ-َلِوَِفَ عِ  و ُرِِ-َرِوََِجهِ   َوارًاِ-َُیَه  ه  َورًَةَِوِج  َجه    Sadece müteaddî 

için. 

Örnek 

َوَرَِزی دٌِِ ال ُقر آنَِِنِ َِجه   

Zeyd Kur’an’ı cehrî okudu. 

 

 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َجْهَورَ 

و رٌِ َوارًا جُمَه  ه  َوَرًةَِوِج  و رُِ َجه  َورَِ َُیَه   َجه 
و رَُِماِ َُیَه  و رِ   و رِ ِلَ مِ  َلمَّا َُیَه  َُیَه  َورٌِ   جُمَه 
و رِ ََلِ َُیَه  و رِ لِ   ُیَجه  و رََِِلنِ   َُیَه  و رََُِلِ  َُیَه   

و رِ ََلِ َُتَه  و رِ    َجه 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌَِور  جُمَه 
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4.  Bâbı (3+1) َعثْ یَ رَ  

Vezni Mevzunu Binası 

فَ ع یَ َلًةَِوِف ع َیاًَلِِ-یُ َفع ی ُلِِ-َلِیَِفَ عِ  َعث  یَ َرًةَِوِع ث  َیارًاِ-ِیُ َعث ری ُِِ-َرِی ََِعث ِ     Sadece Lâzım için. 

Örnek 

َِقَدُمُه()َعث  یَ َرَِزی ٌدِ إَذاَِزلَّ   
(Ayağı kaydığında.) Zeyd kaydı.  

 

 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َعثْ یَ رَ 

 َعث  یَ رَِ یُ َعث ری ُِ َعث  یَ َرًةَِوِع ث  َیارًا ُمَعث ری ٌِ
یُ َعث ری َُِماِ   ِ ِ ِلَ مِ  َلمَّا یُ َعث ری  یُ َعث ری   ُمَعث  یَ رٌِ 
ِ ََلِ یُ َعث ری  ِ لِ   یُ َعث ری  یُ َعث ری ََِِلنِ   یُ َعث ری ََُِلِ   

 ِ ِ  ََلِتُ َعث ری   َعث ری 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُِمَعث  یَ ر 
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5.  Bâbı (3+1) َجْلَببَ  

Vezni Mevzunu Binası 

فَ ع َلَلًةَِوِف ع ََلًَلِِ-ِیُ َفع ل لُِِ-ِلَِفَ ع لَِ ل َبابًِِ-َُیَل ب ُبِِ-ِبََِجل بَِ  َجل بَ َبًةَِوِج    Müteaddî için. 

Örnek 

إَذاِأَل َبَسُهِاْل  ل َباَب()َِجل َبَبِالرَُّجلَِ   
(O’na cilbabını giydirdiğinde.) Adama cilbab giydirdi.  

 

 

 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َجْلَببَ 

ل َبابًِ جُمَل ب بٌِ  َجل َببَِ َُیَل ب بُِ َجل بَ َبًةَِوِج 
َُیَل ب بَُِماِ َُیَل ب بِ ِلَ مِ  َلمَّا َُیَل ب بِ    جُمَل َببٌِ 
َُیَل ب بِ ََلِ ُیَجل ب بِ لِ   َُیَل ب بََِِلنِ   َُیَل ب بََُِلِ   

 َجل ب بِ  ََلَُِتَل ب بِ 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌِجُمَل َبب 
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6.  Bâbı (3+1) َسْلَقی 

Vezni Mevzunu Binası 

فَ ع َلَیًةَِوِف ع ََلءًِِ–یُ َفع ل يِِ-ِیفَ ع لَِ ل َقاءًِِ-ُیَسل ق يِِ-ِیَسل قَِ  َسل َقَیًةَِوِس   
 Müteaddî için. 

( Bazı kaynaklarda 

Lâzım için) 

Örnek 

َرُجًَلَِِسل َقی تُِ  
Bir adamı sırt üstü attım.  

 

 

 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َسْلَقی

ل َقاءًِ ُمَسل قٍِ  َسل َقی ُیَسل ق ي َسل َقَیًةَِوِس 
ُیَسل قِ ِلَ مِ  َلمَّا ُیَسل قِ  َماُِیَسل ق ي  ُمَسل ًقی 
ُیَسل ق يََِِلنِ  ل ُیَسل قِ  ََلُِیَسل قِ   ََلُِیَسل ق ي 

 َسل قِ  ََلُِتَسل قِ 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ُمَسل ًقی 
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Rubâî Mezîd Bâblar 

Rubâî mezîd; rubâî mücerred bir fiile harf ekleyerek kök harfi 5 veya 6 harfli olmuş fiillere denir. 

Bu bâblar iki nevîdir. Bir harf ziyade alan birinci nevi 1 bâb, iki harf ziyade alan ikinci nevî 2 bâb olmak 

üzere toplam 3 bâbtır. 

 

Rubâî Mezîd 1.Nevî 

 

1.  Bâbı (4+1) َتَدْحَرجَ  

Vezni Mevzunu Binası 

تَ َفع ُلًَلِِ-یَ تَ َفع َلُلِِ-َفع َلَلِت َِ رََجِتَِ  رَُجِِ-َدح  ُرًجاِ-یَ َتَدح  َتَدح    Mutâvaat için. 

Örnek 

رَجَِ)ِ َجَر،ِفَ َتَدح  ُتِاْلَ  َرج  ل َكِاْل ََِِدح  َجرُِِ(َجرُِذه رََجِاْلَ  َتَدح   

Taş yuvarlandı. (Taşı yuvarladım, o taş da hemen yuvarlandı.) 

 

 Mutâvaatın İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri yapılmaz. 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َتَدْحَرجَ 

ر جٌِ ُرًجا ُمَتَدح  رَجُِ َتَدح  رَجَِ یَ َتَدح   َتَدح 
رَجَُِماِ یَ َتَدح  رَجِ   رَجِ ِلَ مِ  َلمَّا یَ َتَدح  یَ َتَدح   Çekilmez 

رَجِ ََلِ یَ َتَدح  رَجِ لِ   یَ َتَدح  رَجََِِلنِ   یَ َتَدح  رَجََُِلِ  یَ َتَدح   

رَجِ  رَجِ  ََلِتَ َتَدح   َتَدح 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌِرَج  ُمَتَدح 
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Rubâî Mezîd 2.Nevî 

 

1.  Bâbı (4+2) ِاْحَرْْنَمَ  

Vezni Mevzunu Binası 

َعن ل لُِی َِِ-َلَلِن ِ ف  عَِاِ  ا ف ع ن ََلًَلِِ-ِف  مِ نِْْحرِ ا ِ  مِ یِ ِ-ِج  نْج  امِ ِ-ِْحر  اا ْحر نْج    Mutâvaat için. 

Örnek 

ب لَِ)ِ َرْن َمَِ،ِفََِحر َْج ُتِاْل   ل َكِاْل ِ ِاح  ب لُِِ(ب لُِذه َرْن ََمِاْل   ا ح   

Develer çevrildi/döndürüldü. (Develeri çevirdim, o develer de hemen çevrildi.) 

 

 Mutâvaatın İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri yapılmaz. 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ِاْحَرْْنَمَ 

مٌُُِمِ  َرْن   ر ْن َاًما  مُِ ا ح  َرْن َمَِ ََی َرْن    ا ح 
مُِ مِ  َماََِی َرْن   مِ  َلمَّا ََی َرْن   ََِی َرْن    Çekilmez لَ م 

مِ ََلِ ََی َرْن   مِ لِ   َرْن   َیح   ِ مََِلن  ََی َرْن   مََُِلِ  ََی َرْن    
مِ ََلِ َت َرْن   مِ   َرْن    ا ح 

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ٌُُِم َرْن َم 
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2.  Bâbı (4+2) ِاْقَشَعرَّ  

Vezni Mevzunu Binası 

َعل لُِّی َِِ-ِلَِّف  َعلَِاِ  )ا ف ع ل +ََلًَل(ًَِلِا ف ع َلَِِّ–ِف  ع رَاًراِ-ِق َشع رُِّی َِِ-ِرَِّق َشعَِاِ   ا ق ش    Lâzımın mübâlağası için. 

Örnek 

ِِ ل ُدِالرَُّجل  َعَرِج  ل ُدِالرَُّجلِ ِ–َقش  ِج  ا ق َشَعرَّ  

Adamın cildi çok ürperdi. -   Adamın cildi ürperdi. 

 

 İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri harf-i cer ile çekilir ve fiil daima 

müfred müzekker gaib olur. Çekimler harfi cerlere bitişen zamirlerde gerçekleşir. 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ِاْقَشَعرَّ 

َشع رِ مُِ ق  ع رَاًرا  ق َشع رُِّی َِ ا ق ش   ا ق َشَعرَِّ 
ق َشع رُِّی ََِماِ /رٰ /ر رِ ی َِ  ق َشع رَّ /رٰ /ر رِ ی َِِلَ مِ  َلمَّا  ق َشع رَّ َشَعرِ مُِ  ب هِ ِق   

/رٰ /ر رِ ی َََِلِ ق َشع رَّ /رٰ /ر رِ ی َِلِ   ق َشع رَّ ق َشع رَِّی ََِِلنِ   ق َشع رُِّی َََِلِ   
/رٰ /ر رِ ََلِ تَ ق َشع رَّ /رٰ /ر رِ    ا ق َشع رَّ

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. َُِشَعرِ م ق   
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َدْحَرجَ تَ    ’ye  Mülhak olan Bâblar 

Sülâsî olan bazı fiiller kendilerine harf ziyade edilerek kalıp itibari ile ‘ رَجَِ َِتَدح   ’ ye 

benzetilmişlerdir. Bunlara mülhak bâblar denir. Aslen sülâsî olduklarından dolayı rubâî mezîd 
kapsamına girmezler. Bunlar da 5 bâbtır. 

 

1.  Bâbı (3+2) ََتَْلَببَ  

Vezni Mevzunu Binası 

تَ َفع ُلًَلِِ-یَ تَ َفع َلُلِِ-ِلََِفع لَِت َِ ْلبِ تِ   ِِ-ِب ِج  ْلب ب  اِ-ی ت ج  ْلب ب  ت ج    Mutâvaat için. 

Örnek 

ُتُه،ِفَ َتَجل َببَِ)ِ ََتَل َببَِِ(َجل بَ ب    

Cilbab giyildi. (Ona cilbab giydirdim, O cilbab da hemen giyildi.) 

 

 Mutâvaatın İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri yapılmaz. 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ََتَْلَببَ 

بٌَِتَجل بِ مُِ َتَجل َببُِی َِ ََتَل بُ ًبا   ََتَل َببَِ 
َتَجل َببُِی ََِماِ َتَجل َببِ ی َِ  َتَجل َببِ ی َِِلَ مِ  َلمَّا   Çekilmez 

َتَجل َببِ ی َََِلِ َتَجل َببِ ی َِلِ   َتَجل َببَِی ََِِلنِ   َتَجل َببُِی َََِلِ   
َتَجل َببِ ت َََِلِ  ََتَل َببِ  

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. َُِتَجل َببٌِم  
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2.  Bâbı (3+2) ََتَْوَربَ  

Vezni Mevzunu Binası 

تَ َفو ُعًَلِِ-ِتَ َفو َعلُِی َِِ-َِعلَِوِ فَِت َِ ب ات جِ ِ-ِْور بِ ی ت جِ ِ-ِر ب ِوِْجِ تِ   ْور    Mutâvaat için. 

Örnek 

ْبت هِ )ِ ْور  ب ِ،ِفِ ج  ْور  ْور ب ِِ(ت ج  ت ج   
Çorap giyildi. (O’na çorap giydirdim, o çorap da hemen giyildi.) 

 

 Mutâvaatın İsm-i mef’ûl çekimi ile mazî ve muzarîlerin meçhûl çekimleri yapılmaz. 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ََتَْوَربَ 

َتَجو ر بٌِمُِ َتَجو َربُِی َِ ََتَو ُربًِ   ََتَو َربَِ 
َتَجو َربُِی ََِماِ َتَجو َربِ ی َِ  َتَجو َربِ ی َِِلَ مِ  َلمَّا   Çekilmez 

َتَجو َربِ ی َََِلِ َتَجو َربِ ی َِلِ   َتَجو َربَِی ََِِلنِ   َتَجو َربُِی َََِلِ   
َتَجو َربِ ت َََِلِ  ََتَو َربِ  

Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. َُِتَجو َربٌِم  
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3.  Bâbı (3+2) َتَشْیَطنَ  

Vezni Mevzunu Binası 

َعلُِی َِِ-َِعلَِی ِ فَِت َِ ُعًَلِِ-ِتَ َفی   تَ َفی   َشی طًُناَتِِ-َِتَشی َطنُِی َِِ-َِطنَِیِ شَِتَِ    Yalnız lâzım için. 

Örnek 

ُروًها()َتَشی َطَنَِزی ٌدِ إَذاِفَ َعَلِف ع ًَلَِمك    
(Çirkin bir iş yaptığında.) Zeyd şeytanlaştı. 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َتَشْیَطنَ 

َتَشی ط نٌِمُِ َشی طًُناتَِ  َتَشی َطنُِی َِ  َشی َطنَِتَِ   
َتَشی َطنُِی ََِماِ َتَشی َطنِ ی َِ  َتَشی َطنِ ی َِِلَ مِ  َلمَّا  ب هِ َِشی َطنٌَِتِمُِ   
َتَشی َطنِ ی َََِلِ َتَشی َطنِ ی َِلِ   َتَشی َطنَِی ََِِلنِ   َتَشی َطنُِی َََِلِ   

َتَشی َطنِ ت َََِلِ  َتَشی َطنِ  
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. َُِتَشی َطنٌِم  
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4.  Bâbı (3+2) تَ َرْهَوكَ  

Vezni Mevzunu Binası 

ًَلَِفع وُِت َِِ-ِلُِع وَِتَ فَِی َِِ-ِلَِوَِعِ فَِت َِ َوكُِی َِِ-ِكَِوََِرهِ ت َِ  وًُكات َِِ-ِتَ َره  َره    Sadece lâzım için. 

Örnek 

َوَكَِزی ٌدِ ِال َمش ي ()تَ َره  إَذاَِتَكب ََّرِِف    
(Kibirlenerek yürüdüğünde.) Zeyd havalanarak yürüdü. 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi تَ َرْهَوكَ 

و كٌُِمت َِ َره  وًُكات َِ  َره  َوكُِی َِ  تَ َره  َوكَِت َِ  َره   
َوكُِی ََِماِ تَ َره  َوكِ ی َِ  تَ َره  َوكِ ی َِِلَ مِ  َلمَّا  تَ َره  َوكٌِت َِمُِ  ب هِ َِره   
َوكِ ی َََِلِ تَ َره  َوكِ ی َِلِ   تَ َره  َوكَِی ََِِلنِ   تَ َره  َوكُِی َََِلِ  تَ َره   

َوكِ ت َََِلِ تَ َره  َوكِ ت َِ  َره   
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. َُِوكٌِم تَ َره   
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5.  Bâbı (3+2) َقیَتَسلْ  

Vezni Mevzunu Binası 

تَ َفع ل ًیاِ-ِتَ َفع َلیی َِِ-ِیَفع لَِت َِ َسل ق ًیاَتِِ-َِتَسل َقیی َِِ-ِیَسل قَِتَِ   
 Mutâvaat için. 

(Bazı kaynaklarda 

lâzım için) 

Örnek 

 َتَسل َقیَِزی دٌِ
Zeyd sırtüstü yattı/uyudu. 

 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi َتَسْلَقی

َسل قٍُِمتَِ َسل ق ًیاتَِ  َتَسل َقیی َِ  َسل َقیتَِ   
َتَسل َقیی ََِماِ َتَسل قَِی َِ  َتَسل قَِی َِِلَ مِ  َلمَّا  َسل ًقیُمتَِ   
َتَسل قَِی َََِلِ َتَسل قَِی َِلِ   َتَسل َقیی ََِِلنِ   َتَسل َقیی َََِلِ   

َتَسل قَِت َََِلِ  َتَسل قَِ 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ُمَتَسل ًقی 
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ِاْحَرْْنَمَ    ’ye  Mülhak olan Bâblar 

Sülâsî olan bazı fiiller kendilerine harf ziyade edilerek kalıp itibari ile ‘َِرْن ََم  ye ’ ا ح 

benzetilmişlerdir. Bunlara mülhak bâblar denir. Aslen sülâsî olduklarından dolayı rubâî mezîd 
kapsamına girmezler. Bunlar da 2 bâbtır. 

 

1.  Bâbı (3+3) ِاقْ َعْنَسسَ  

Vezni Mevzunu Binası 

َعن ل لُِی َِِ-ِلَِلَِن ِ ف  عَِاِ  ا ف ع ن ََلًَلِِ-ِف  سِ یِ ِ-ِسِ سِ نِْْقعِ ا ِ  ْنس  اِ-ِْقع  اس  ْنس  ا ْقع    Lâzımın mübâlağası için. 

Örnek 

ا ق  َعن َسَسِالرَُّجلُِِ–َقع َسِالرَُّجُلِِ  

Adam göğsü çok yumru oldu. -   Adam göğsü yumru (kamburun zıttı) oldu. 

 

 

 

 Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ِاقْ َعْنَسسَ 

سٌِمُِ َعن س  ق  ا  اس  ْنس  سِ یِ  ا ْقع  ْنس  ْقع  سِ   ْنس   ا ْقع 
سِ یِ َماِ ْنس  ْقع  سِْیِ   ْنس  ْقع  سِْیِ ِلَ مِ  َلمَّا  ْنس  ْقع  َعن َسسٌِمُِ  ب هِ ِق   
سِْیِ ََلِ ْنس  ْقع  سِْیِ ل ِ  ْنس  ْقع  سِ یِ َِلنِ   ْنس  ْقع  سِ یِ ََلِ  ْنس  ْقع   

سََِْلِ ْنس  ت ْقع  سِْ  ْنس   ا ْقع 
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. َُِعن َسسٌِم ق   
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2. َقی   Bâbı (3+3) ِاْسَلن ْ

Vezni Mevzunu Binası 

َعن ل يی َِِ-ِیلَِن ِ ف  عَِاِ  ا ف ع ن ََلءًِِ–ِف  اءِ ِ-ِْسل ْنق يیِ ِ-ِیقِ نِْْسلِ ا ِ  ا ْسل ْنق   
 Lâzım için. 

(Bazı kaynaklarda 

mutâvaat için) 

Örnek 

َلن  َقی (ََنَمَِعَلیِقَ َفاهُِ)إَذاَِزی ٌدِِا س    
(Ensesi üzerine uyuduğunda.) Zeyd sırtüstü yattı/uyudu. 

 
 

َقی  Bâbının Emsile-i Muhtelifesi ِاْسَلن ْ

َلن قٍِمُِ س  اءِ   ْسل ْنق يیِ  ا ْسل ْنق  ی   ا ْسل ْنق 
ْسل ْنق يیِ َماِ ْسل ْنقِ یِ   ْسل ْنقِ یِ ِلَ مِ  َلمَّا  ًقیمُِ  َلن   س   
ْسل ْنقِ یِ ََلِ ْسل ْنقِ یِ ل ِ  يِ یِ َِلنِ   ْسل ْنق  ْسل ْنق يیِ ََلِ   

ت ْسل ْنقِ ََلِ  ا ْسل ْنقِ  
Buradan sonrası bir vasıta ile çekilir. ًُِقیم َلن   س   

 

AKSÂM-I SEMANİYE 

Fiil Yapı Tür Örnek 

 ُثَلِثي  
 ُُمَرَّد  

 َكُرمَ  َساِل  
رُ  َسالِم  َغی ْ  َوَعدَ  

 َمزِید  
 َأْكَرمَ  َساِل  

رُ  َسالِم  َغی ْ  َأْوَعدَ  

 ُرََبِعی  
 ُُمَرَّد  

 َدْحَرجَ  َساِل  
رُ  َسالِم  َغی ْ  َوْسَوسَ  

 َمزِید  
 َتَدْحَرجَ  َساِل  

رُ  َسالِم  َغی ْ  تَ َوْسَوسَ  
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AKSÂM-I SEB’A 

Aksâm-ı seb’a, yedi kısım anlamına gelir. Sülâsî mücerred bir fiilin karşılaşabileceğimiz yedi hâlini 

anlatmak için kullanılır. Sülâsî mezîd, rubâî mücerred ve rubâî mezîdlerde bu kural aranmaz.  

 

1. یحٌِ   (Sahih) َصح 

Sülâsî mücerred bir fiilin; tüm harfleri içinde illet harfi yoksa bu fiile sahih fiil denir. 

İllet harfleri: Vav, yâ, elif, hemze ve şedde ) ِءِِ-اِِِ-يِِ-و-ِِِّٰ  ) 

Örnek: ،َِِكبُ رََِِعل مَِِ،َشر بَِِنَصَرِ،َِشَكَر   ،َِحُصَنِ،

2. ثَالٌِ   (Misâl) م 

Sülâsî mücerred bir fiilin; sadece fâel fiili illet harflerinden biri olursa bu fiile misâl fiil denir. 

Örnek: ،ِِیَق ظََِِیَسرََِِوَجَدِ،َِوَعَد،ِ  

3. َوفٌِ   (Ecvef) َأج 

Sülâsî mücerred bir fiilin; sadece aynel fiili illet harflerinden biri olursa bu fiile ecvef fiil denir. 

Örnek: ََِِكال ِ،ََِنمَِِقَاَلِ،  

4.  (Nakıs) ََنق صٌِ 

Sülâsî mücerred bir fiilin; sadece lâmel fiili illet harflerinden biri olursa bu fiile nakıs fiil denir. 

Örnek: َِدَعاَِغزَاِ،َِرَمی،ِ  

5.  (Lefif) َلف یفٌِ 

Sülâsî mücerred bir fiilin; üç harfinden iki tanesi illet harflerinden biri olursa bu fiile lefif fiil denir. 

Eğer bir fiillde illet harfleri ardarda gelirse, buna lefif-i mâkrun, illet harfleri ayrık gelirse, buna da 

lefif-i mefruk denir. 

Lefif-i Mâkruna Örnek: ََِِطَویِ،َِقو ی       Lefif-i Mefruka Örnek: ِیَق يِِ-َوَقی  

6.  (Muzâf) ُمَضاَعفٌِ 

Sülâsî mücerred bir fiilin; aynel ve lâmel fiili aynı cinsten şeddeli bir harf olursa bu fiile muzâf 

fiil denir. 

Örnek: ِ،ََِِّشدَِّ،َِردََِّمد  

7. ُموزٌِ   (Mehmuz) َمه 

Sülâsî mücerred bir fiilin; herhangi bir harfi hemze olursa bu fiile mehmuz fiil denir.  Hemzenin 

konumuna göre isimlendirilir. 

Mehmuz-ul Fâ’ya Örnek: ََِِأَخذ     Mehmuz-ul Ayn’a Örnek: ََِسَأل     Mehmuz-ul Lâm’a Örnek: َِقَ رَأ 
 



 Zafer ESEN | Bina Ders Notu 2015 37 

 

 
İDGAM 

İdgam bir harfi başka bir harfe katmak demektir. Yani aynı cins iki harfi şeddelemektir. 

 Aynı cins olan harflerin ikiside harekeli veya ilki sâkin, ikincisi harekeli ise idgam yapmak vaciptir. 

 Aynı cins olan harflerin ilki harekeli, ikincisi ârızî (irab kaynaklı) bir sükûn ile sâkin ise idgam yapmak 

câizdir.  

 Aynı cins olan harflerin ilki harekeli, ikincisi aslî bir sükûn ile sâkin ise idgam yapmak yasaktır. 

 

İdgam yapılırken bakılır;  

 Aynı cins iki harften önce gelen harf harekeli ise önce hazif (aynı cins olan ilk harf atılır) sonra 

idgam yapılır.  

 Aynı cins iki harften önce gelen harf sâkin ise önce nakil (aynı cins olan ilk harfin harekesi 

kendinden önceki harfe verilir) sonra idgam yapılır. 

 

İdgam yapıldıktan sonra şedde; 

 İlk önce harekelerin en hafifi olan fetha ile harekelenir. 

 Sonra “sâkin harekelenirken kesra ile harekelenir” kuralına göre kesra ile harekelenir. 

 Eğer şeddeli harften önceki harf dammeli ise damme ile de harekelenebilir. 

 

Örnekler 2.Harf  1.Harf Hüküm 

ِِِ د  د  ِِِِِِِم  ْدد  ْغزِ ِِ|ِِدِ مِ ِِم  وٌوِِِِِِم  ْغز  ِوِ م          َِ  َ  َ  َِْ  َ  َ  َ بٌِ  اج   و 

رِْی ْحمِ ل ْمِ ْرْرِِِِِِِر  دِْل ْمِی مِِْ|ِرِ /رِ ل ْمِی ْحمِ ِِِل ْمِی ْحم  ْددِِِِِِْد  م  دِ /دِ /دِ ل ْمِی مِ ِِِِِل ْمِی  ار ضٌِ  ِع  َْ   َِ  َ  َ ائ زٌِ   ج 

ِِ ْدن  د  ْرتِ ِ|م  ر  ا ْحم  ِأ ْصل يِ   َْ   َِ  َ  َ ْمت ن عٌِ   م 

 


