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ِبْسمِ اهللِ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



 MUZARİ FİİLİ

Üçüncü şahıs / şahıslar

 Müzekker ve Müennes



يَْخُرجُ اَْحَمُد ِمَن اْلبَيِْت

Ahmet evden çıkıyor.



يَْخُرجُ اَْحَمُد ِمْن بَيِْتِه

Ahmet evinden çıkıyor.



Bu cümlelerin faili  
Zeynep olsaydı,  

cümleyi nasıl kurardık?



تَْخُرجُ زَيْنَُب ِمَن اْلبَيِْت

Zeynep evden çıkıyor.



تَْخُرجُ زَيْنَُب ِمْن بَيِْتَها

Zeynep evinden çıkıyor.



ُهْمُهَماُهوَ

يَْخرُُجوَن يَْخرَُجاِنيَْخُرجُ



ُهنَُّهَماِهيَ

يَْخرُْجَن تَْخرَُجاِنتَْخُرجُ



123+

يَْخرُُجوَنيَْخرَُجاِنيَْخُرجُ

يَْخرُْجَنتَْخرَُجاِنتَْخُرجُ

Üçüncü  
şahıs



اَْحَمُد َو َكَماٌل يَْخرَُجاِن ِمَن اْلبَيِْت

Ahmet ve Kemal evden 
çıkıyorlar.



زَيْنَُب َو َمْريَُم تَْخرَُجاِن ِمَن اْلبَيِْت

Zeynep ve Meryem 
evden çıkıyorlar.




اَْحَمُد َو َكَماٌل َو طَاِرٌق 
يَْخرُُجوَن ِمَن امْلَْدرََسِة

Ahmet, Kemal ve Tarık 
okuldan çıkıyorlar.




زَيْنَُب َو َمْريَُم َو َعاِئَشُة 
يَْخرُْجَن ِمَن امْلَْدرََسِة

Zeynep, Meryem ve 
Ayşe okuldan çıkıyorlar.



Şimdi  
üçüncü şahıs için  

başka bir fiil çekelim:



123+

يَذَْهبُوَنيَذَْهبَاِنيَذَْهُب

يَذَْهنْبَتَذَْهبَاِنتَذَْهُب

Üçüncü  
şahıs



Fiillerin başına ve 
sonuna gelen ekleri  

renklendirelim:



123+

يَذَْهبُوَنيَذَْهبَاِنيَذَْهُب

يَذَْهبَْنتَذَْهبَاِنتَذَْهُب

Üçüncü  
şahıs



123+

َي—ُوَنَي—َاِنَي—

َي—َْنَت—َاِنَت—

Üçüncü  
şahıs



 MUZARİ FİİLİ

İkinci şahıs / şahıslar

 Müzekker ve Müennes



َهْل تَْخُرجُ ِمَن اْلبَيِْت يَا َكَماُل؟

Sen evden çıkıyor 
musun, Kemal?



َهْل تَْخُرجُ ِمْن بَيِْتَك يَا َكَماُل؟

Sen evinden çıkıyor 
musun, Kemal?



Bu cümlelerin faili  
Meryem olsaydı,  

cümleyi nasıl kurardık?



َهْل تَْخرُِجنَي ِمَن اْلبَيِْت يَا َمْريَُم؟

Sen evden çıkıyor 
musun, Meryem?



َهْل تَْخرُِجنَي ِمْن بَيِْتِك يَا َمْريَُم؟

Sen evinden çıkıyor 
musun, Meryem?



اَنْتُْماَنْتَُمااَنَْت

تَْخرُُجوَن تَْخرَُجاِنتَْخُرجُ



اَْنُتنَّاَنْتَُمااَنِْت

تَْخرُْجَن تَْخرَُجاِنتَْخرُِجنَي



123+

تَْخرُُجوَنتَْخرَُجاِنتَْخُرجُ

تَْخرُْجَنتَْخرَُجاِنتَْخرُِجنَي

İkinci  
şahıs



َهْل اَنْتَُما تَْخرَُجاِن ِمَن اْلبَيِْت

Siz ikiniz evden çıkıyor 
musunuz?



َهْل اَنْتُْم تَْخرُُجوَن ِمَن اْلبَيِْت

Siz (erkekler) evden 
çıkıyor musunuz?



َهْل اَْنُتنَّ تَْخرُْجَن ِمَن اْلبَيِْت

Siz (hanımlar) evden 
çıkıyor musunuz?



Şimdi  
İkinci şahıs için  

başka bir fiil çekelim:



123+

تَذَْهبُوَنتَذَْهبَاِنتَذَْهُب

تَذَْهنْبَتَذَْهبَاِنتَذَْهِبنَي

İkinci  
şahıs



Fiillerin başına ve 
sonuna gelen ekleri  

renklendirelim:



123+

تَذَْهبُوَنتَذَْهبَاِنتَذَْهُب

تَذَْهبَْنتَذَْهبَاِنتَذَْهِبنَي

İkinci  
şahıs



123+

َت—ُوَنَت—َاِنَت—

َت—َْنَت—َاِنَت—ِيَن

İkinci  
şahıs



 MUZARİ FİİLİ

Birinci şahıs / şahıslar



اَْخُرجُ ِمَن اْلبَيِْت

Evden çıkıyorum.



اَْخُرجُ ِمْن بَيِْتى

Evimden çıkıyorum.



Bu cümlelerin faili  
“Biz” olsaydı,  

cümleyi nasıl kurardık?



نَْخُرجُ ِمَن اْلبَيِْت

Evden çıkıyoruz.



نَْخُرجُ ِمْن بَيِْتنَا

Evimizden çıkıyoruz.



123+

نَْخُرجُنَْخُرجُاَْخُرجُ

Birinci  
şahıs

نَْحُننَْحُناَنَا



123+

نَذَْهُبنَذَْهُباَذَْهُب

Birinci  
şahıs

نَْحُننَْحُناَنَا



Fiillerin başına ve 
sonuna gelen ekleri  

renklendirelim:



123+

نَْخُرجُنَْخُرجُاَْخُرجُ

Birinci  
şahısنَْحُننَْحُناَنَا



123+

اَ—

Birinci  
şahıs

َن—َن—



 MUZARİ FİİL 
ÇEKİMİ



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

َیْذَھْبَن
َیْذَھُبوَن َیْذَھَباِن َیْذَھُب

َتْذَھَباِن َتْذَھُب
َتْذَھُبوَنَتْذَھَباِنَتْذَھُب
َتْذَھْبَنَتْذَھَباِنَتْذَھِبیَن
َنْذَھُباَْذَھُب



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

َیْكُتْبَن
َیْكُتُبوَن َیْكُتَباِن َیْكُتُب

َتْكُتَباِن َتْكُتُب
َتْكُتُبوَنَتْكُتَباِنَتْكُتُب
َتْكُتْبَنَتْكُتَباِنَتْكُتِبیَن
َنْكُتُباَْكُتُب



Muzari fiilin  
başına gelen eklere  

muzaraat harfleri  

denir.



Muzari fiillerdeki   
muzâraat harflerini  

renklendirelim:



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

َیْذَھْبَن
َیْذَھُبوَن َیْذَھَباِن َیْذَھُب

َتْذَھَباِن َتْذَھُب
َتْذَھُبوَنَتْذَھَباِنَتْذَھُب
َتْذَھْبَنَتْذَھَباِنَتْذَھِبیَن
َنْذَھُباَْذَھُب



Muzari fiillerde 
fail durumunda olan   
merfu muttasıl zamirleri  

renklendirelim:



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

َیْذَھْبَن
َیْذَھُبوَن َیْذَھَباِن َیْذَھُب

َتْذَھَباِن َتْذَھُب
َتْذَھُبوَنَتْذَھَباِنَتْذَھُب
َتْذَھْبَنَتْذَھَباِنَتْذَھِبیَن
َنْذَھُباَْذَھُب



Muzari fiillerde 
ref alameti olan   

nûn harflerini  

renklendirelim:



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

َیْذَھْبَن
َیْذَھُبوَن َیْذَھَباِن َیْذَھُب

َتْذَھَباِن َتْذَھُب
َتْذَھُبوَنَتْذَھَباِنَتْذَھُب
َتْذَھْبَنَتْذَھَباِنَتْذَھِبیَن
َنْذَھُباَْذَھُب



Ayetlerden 
Örnekler



 اَْستَِعیُذ بِا"ِ



Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz hâlde, 
niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?

  یَا اَْھَل اْلِكتَاِب لَِم تَْكفُُروَن بِٰایَاِت هللاِ
َواَْنتُْم تَْشَھُدوَن

Âl-i İmrân Suresi 70:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



 یَا اَْھَل اْلِكتَاِب
لَِم تَْكفُُروَن

بِٰایَاِت هللاِ

َواَْنتُْم تَْشَھُدوَن

Ey Kitap ehli!

Niçin inkâr ediyorsunuz

Allah’ın âyetlerini

 ve siz şahit
oluyorsunuz



MaziMuzari Türkçe

İnkar etmekيَْكفُُرَكفََر

Şahit olmakيَْشَهُدَشِهَد



 Türkçe
  Konuşanlar
 İçin
  Kur’ân’ı
  Anlayarak
  Okuma
Rehberi

Fatma Serap Karamollaoğlu



Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


