
39. Ders  

MEÇHUL FİİLLER 



ِبْسمِ اهللِ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ



Failine göre fiiller 

Malum Meçhul 



Malum fiil 



Malum fiil,  
fâili belli olan fiillerdir.



Malum fiile,  
etken fiil de denir.



Fiile,  
“Kim yaptı?” sorusunu sorunca 

cevap alınır.



Meçhul fiil 



Meçhul fiil,  
fâili belli olmayan  

fiillerdir.



Meçhul fiile,  
edilgen fiil de denir.



Fiile,  
“Kim yaptı?” sorusunu sorunca 

cevap alınamaz.



 Fâili vurgulamak 
istemediğimiz zaman  

meçhul fiil kullanırız.



Meçhul fiil ile  
bir cümle kurmak istiyorsak,  

aşağıdaki adımları uygularız:



Malum fiil kullandığımız cümleden  
 fâili çıkarırız,  

mef’ûlü 👉 fâil yerine koyarız, 

fiili de meçhul fiil kalıbına sokarız ve  

meçhul fiil cümlesi elde ederiz.



Kemal   camı   kırdı. 
fâil mef’ûl

Fâil kaldırılır Mef’ûl fâilin 
yerine getirilir

Cam   kırıldı. Meçhul fiil 



Malum fiilin mef’ûlü,  
 meçhul fiilde 👉 fâil yerine geçince,  

nâib-i fâil adını alır.



nâib-i fâil fiil

Cam   kırıldı. 



Meçhul fiiller

  Meçhul 
mazi fiil

  Meçhul 
muzari fiil



Meçhul mazi fiil 



َفَعَل

Birinci harfin harekesi  
ötre yapılır

ُف



َفَعَل

Sondan bir önceki  
harfin harekesi  

esre yapılır

فُِعَلفُِع
Meçhul fiil 



فُِعَلَفَعَل



ُكِتَبَكَتَب
ُشِرَبَشِرَب
ُضِرَبَضَرَب

YazdıYazıldı

İçtiİçildi

Vurdu
Vuruldu



َجاَج َكَسَر َكَماٌل الزُّ

Kemal camı kırdı.

Malum fiil



َجاُج ُكِسَر الزُّ

Cam kırıldı.

Meçhul fiil



َجاَج َكَسَر َكَماٌل الزُّ
fâilmef’ûl

َجاُج ُكِسَر الزُّ
nâib-i fâil



اِفَذَة َفَتَح َعلِيٌّ اَلنَّ

Ali pencereyi açtı.

Malum fiil



اِفَذةُ فُِتَحْت النَّ

Pencere açıldı.

Meçhul fiil

Fiilimiz 
müennes oldu 

çünkü...

Nâib-i fail 
müennes



َفَتَحْت َعاِئَشُة اْلَباَب

Ayşe kapıyı açtı.

Malum fiil



فُِتَح اْلَباُب

Kapı açıldı.

Meçhul fiil

Fiilimiz 
müzekker oldu 

çünkü...

Nâib-i fail 
müzekker



اِفَذَة َفَتَح َعلِيٌّ اَلنَّ

Malum fiilMeçhul fiil

اِفَذةُ فُِتَحْت النَّ

فُِتَح اْلَباُبَفَتَحْت َعاِئَشُة اْلَباَب

müzekkermüennes

müennesmüzekker



Meçhul muzari fiil 



َیْفَعُل

Muzaraat 
harfinin harekesi  

ötre yapılır

ُیْف



ُیْفَعَیْفَعُل

Sondan bir önceki  
harfin harekesi  

üstün yapılır

ُیْفَعُل



ُیْفَعُلَیْفَعُل



ُیْكَتُبَیْكُتُب

ُیْشَرُبَیْشَرُب

ُیْضَرُبَیْضِرُب

YazıyorYazılıyor

İçiyorİçiliyor

VuruyorVuruluyor



َساَلَة َیْكُتُب َكَماٌل اَلرِّ

Kemal mektubu yazıyor.

Malum fiil



َساَلُة ُیْكَتُب اَلرِّ

Mektup yazılıyor.

Meçhul fiil



fâilmef’ûl

nâib-i fâil

َساَلَة َیْكُتُب َكَماٌل اَلرِّ

َساَلُة ُیْكَتُب اَلرِّ



اِفَذَة َیْفَتُح َعلِيٌّ اَلنَّ

Ali pencereyi açıyor.

Malum fiil



اِفَذةُ ُتْفَتُح النَّ

Pencere açılıyor.

Meçhul fiil

Fiilimiz 
müennes oldu 

çünkü...

Nâib-i fail 
müennes



َتْفَتُح َعاِئَشُة اْلَباَب

Ayşe kapıyı açıyor.

Malum fiil



ُیْفَتُح اْلَباُب

Kapı açılıyor.

Meçhul fiil

Fiilimiz 
müzekker oldu 

çünkü...

Nâib-i fail 
müzekker



اِفَذَة َیْفَتُح َعلِيٌّ اَلنَّ

Malum fiilMeçhul fiil

اِفَذةُ ُتْفَتُح النَّ

ُیْفَتُح اْلَباُبَتْفَتُح َعاِئَشُة اْلَباَب

müzekkermüennes

müennesmüzekker



Meçhul mazi fiil 
çekimi 



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

ُكِتُبواُكِتَباُكِتَب

ُكِتْبَنُكِتَبَتاُكِتَبْت

ُكِتْبِت

ُكِتْبَناُكِتْبُت

ُكِتْبُتَماُكِتْبَت

ُكِتْبُتَما

ُكِتْبُتْم

ُكِتْبُتنَّ



Meçhul muzari fiil 
çekimi 



Çoğul İkili Tekil

Müzekker

3. 
Şahıs

Müennes

Müzekker

2.  
Şahıs

Müennes

1. Şahıs

ُیْكَتُبوَنُیْكَتَباِنُیْكَتُب

ُیْكَتْبَنُتْكَتَباِنُتْكَتُب

ُتْكَتِبیَن

ُنْكَتُباُْكَتُب

ُتْكَتَباِنُتْكَتُب

ُتْكَتَباِن

ُتْكَتُبوَن

ُتْكَتْبَن



Ayetlerden 
Örnekler



 اَْستَِعیُذ بِا"ِ



Ve onların üzerine sefalet ve fakirlik damgası vuruldu.

Bakara Suresi 61:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوُضِرَبْت َعَلْیِھُم الذِّ



َوُضِرَبْت

َعَلْیِھُم

لَُّة الذِّ

ve vuruldu

onların üzerine

sefalet

ve fakirlikَواْلَمْسَكَنُة



Oruç size farz kılındı.

Bakara Suresi 183:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ

َیاُم ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ



ُكِتَب

َعَلْیُكُم

َیاُم الصِّ

yazıldı, farz kılındı

  sizin üzerinize,
size

oruç



Ve işler Allah’a döndürülür.

Bakara Suresi 210:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ

َوِاَلى ِهللا ُتْرَجُع اْالُُموُر



َوِاَلى ِهللا

ُتْرَجُع

اْالُُموُر

ve Allah’a

döndürülür

işler



Kimseden şefaat kabul edilmez.

Bakara Suresi 48:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ

َوَال ُیْقَبُل ِمْنَھا َشَفاَعٌة



َوَال ُیْقَبُل

ِمْنَھا

َشَفاَعٌة

kabul edilmez

ondan

şefaat



Kimseden fidye de alınmaz.

Bakara Suresi 48:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ

َخُذ ِمْنَھا َعْدٌل َوَال ُیٔوْ



َخُذ َوَال ُیٔوْ

ِمْنَھا

َعْدٌل

alınmaz

ondan

fidye



Onlara yardım da edilmez.

Bakara Suresi 48:

ِبْسمِ اهللِّٰ الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ

َوَال ُھْم ُیْنَصُروَن



َوَال

ُھْم

ُیْنَصُروَن

ve değildir

onlar

yardım ediliyor



 Türkçe
  Konuşanlar
 İçin
  Kur’ân’ı
  Anlayarak
  Okuma
Rehberi

Fatma Serap Karamollaoğlu



Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


