
18. Ders  

MAZİ FİİL - 2 



ِبْسمِ اهللِ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



َخَرجَ اَْحَمُد ِمْن بَيِْتِه

Ahmed evinden çıktı.



Bu cümlenin faili  
Zeynep olsaydı,  

cümleyi nasıl kurardık?



َخرََجْت زَيْنَُب ِمْن بَيِْتَها

Zeynep evinden çıktı.



üçüncü şahıs 
mazi fiil çekimi



ُهْمُهَماُهوَ

َخرَُجوا َخرََجاَخَرجَ



ُهنَُّهَماِهيَ

َخرَْجَن َخرََجتَاَخرََجْت



12+3

َخرَُجواَخرََجاَخَرجَ

َخرَْجَنَخرََجتَاَخرََجْت



Şimdi  
üçüncü şahıs için  

başka bir fiil çekelim:



12+3

ذََهبُواذََهبَاذََهَب

ذََهنْبَذََهبَتَاذََهبَْت



Fiillerin sonuna gelen 

şahıs zamirlerini 

renklendirelim:



12+3

ذََهبُواذََهبَاذََهَب

ذََهبَْنذََهبَتَاذََهبَْت



  fiilinde gördüğümüz ذََهبَْت

 harfi, şahıs zamiri ”ت“

değildir, müenneslik alâmetidir.



َهْل َخرَْجَت ِمْن بَيِْتَك، يَا َكَماُل؟

(Sen) evinden çıktın mı, 
Kemal?



Bu cümlenin faili  
Meryem olsaydı,  

cümleyi nasıl kurardık?



َهْل َخرَْجِت ِمْن بَيِْتِك، يَا َمْريَُم؟

(Sen) evinden çıktın mı, 
Meryem?



ikinci şahıs 
mazi fiil çekimi



اَنْتُْماَنْتَُمااَنَْت

َخرَْجتُْم َخرَْجتَُماَخرَْجَت



َاَنْتَُمااَنِْت اَننْتُّ

َ َخرَْجنتُّ َخرَْجتَُماَخرَْجِت



12+3

َخرَْجتُْمَخرَْجتَُماَخرَْجَت

ََخرَْجتَُماَخرَْجِت َخرَْجنتُّ



Şimdi  
ikinci şahıs için  

başka bir fiil çekelim:



12+3

ذََهبْتُْمذََهبْتَُماذََهبَْت

َذََهبْتَُماذََهبِْت ذََهبنْتُّ



Fiillerin sonuna gelen 

şahıs zamirlerini 

renklendirelim:



12+3

ذََهبْتُْمذََهبْتَُماذََهبَْت

َذََهبْتَُماذََهبِْت ذََهبنْتُّ



َخرَْجُت ِمْن بَيِْتى

Evimden çıktım.



Bu cümlenin faili  
Biz sigası olsaydı,  

cümleyi nasıl kurardık?



َخرَْجنَا ِمْن بَيِْتنَا

Evimizden çıktık.



birinci şahıs 
mazi fiil çekimi



نَْحُناَنَا

َخرَْجنَا َخرَْجُت

/



نَْحُناَنَا

ذََهبْنَا ذََهبُْت

/



mazi fiil çekimi



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

ذََهبَْن
ذََهبُوا ذََهبَا ذََهَب

ذََهبَتَا ذََهبَْت
ذََهبْتُْمذََهبْتَُماذََهبَْت
َذَھْبُتنَّذََهبْتَُماذََهبِْت

ذََهبْنَاذََهبُْت



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

َكتَبَْن
َكتَبُوا َكتَبَا َكتََب

َكتَبَتَا َكتَبَْت
َكتَبْتُْمَكتَبْتَُماَكتَبَْت
َكَتْبُتنََّكتَبْتَُماَكتَبِْت

َكتَبْنَاَكتَبُْت



Arapçada 
mazi fiil - 3. şahıs - tekil, 

müzekker sigası  
fiilin en yalın halidir.  

 Hiç bir ek almamıştır.



 َكتََب
Burada sadece  

fiilin kök harflerini 
görmekteyiz,  

başka hiç bir ek 
gelmemiştir.



Ayetlerden 
Örnekler



 اَْستَِعیُذ بِا"ِ



Onlar gelip geçmiş bir ümmettir.

تِْلَك اُمَّةٌ قَْد َخلَْت

Bakara Suresi 134:



ِتْلَك

اُمٌَّة

َقْد َخَلْت 

Onlar

bir ümmettir

gelip geçti



Onların kazandıkları kendilerinin, 
sizin kazandıklarınız sizindir.

لََھا َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم

Bakara Suresi 134:



 َما َكَسْبتُْم َولَُكْمَما َكَسبَْت لََھا

Bakara Suresi 134:

Onlara 
aittir 

(onlarındır)

onların 
kazandık-

ları

sizin 
kazandık-

larınız

ve 
size aittir 
(sizindir)



  kelimesi َلَها
tekil müennes şahsı göstermektedir, 

 burada “ümmet” kelimesi için kullanılmıştır.



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

َكَسْبَن
َكَسُبوا َكَسَبا َكَسَب

َكَسَبَتا َكَسَبْت
َكَسْبُتْمَكَسْبُتَماَكَسْبَت
َكَسْبُتنََّكَسْبُتَماَكَسْبِت

َكَسْبَناَكَسْبُت



Kesb
İktisâb

Mükteseb
Müktesebât

َكَسَب
fiilinden Türkçeye geçen kelimeler:



Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim.

ى ظَلَْمُت نَْفٖسى َربِّ اِنّٖ

Neml Suresi 44:



ى َربِّ  نَْفٖسى ظَلَْمُتاِنّٖ

Neml Suresi 44:

Ey Rabbim

şüphesiz 
ben

zulmettim

nefsime



Şimdi Süleyman ile birlikte 
âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum.

َواَْسلَْمُت َمَع ُسلَْیٰمَن ِ"ِ َربِّ اْلَعالَٖمیَن

Neml Suresi 44:



 َربِّ اْلَعالَٖمیَن ِ"َِمَع ُسلَْیٰمَن َواَْسلَْمُت

Neml Suresi 44:

teslim 
oldum

Süleyman 
ile birlikte

âlemlerin 
Rabbi

Allah’a



Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

اِنَّا فَتَْحنَا لََك فَْتًحا ُمٖبینًا

Fetih Suresi 1:



 فَْتًحا ُمٖبینًالََك اِنَّا

Fetih Suresi 1:

Şüphesiz biz

açtık

sana

apaçık bir fetih

 فَتَْحنَا



Çoğul İkili Tekil

Müzekker
3. 

Şahıs
Müennes

Müzekker
2.  

Şahıs
Müennes

1. Şahıs

َفَتْحَن
َفَتُحوا َفَتَحا َفَتَح

َفَتَحَتا َفَتَحْت
َفَتْحُتْمَفَتْحُتَماَفَتْحَت
َفَتْحُتنََّفَتْحُتَماَفَتْحِت

َفَتْحَناَفَتْحُت



Fetih

Fâtih

Fettah

Miftah

İftitah

Fetha

Fâtiha

Siftah

Siftah kelimesi “istiftah” kelimesinin hafifletilmiş halidir. 

فَتَحَ
fiilinden Türkçeye geçen kelimeler:



 Türkçe
  Konuşanlar
 İçin
  Kur’ân’ı
  Anlayarak
  Okuma
Rehberi

Fatma Serap Karamollaoğlu



Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


