
FİİLLER
Aksâm-ı seb’a

MUZAAF FİİLLER



السالم عليكم

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



Kök harflerinin cinsine göre fiiller  
yedi kısma ayrılırlar.

Bu tasnife aksâm-ı seb’a denmektedir.

AKSÂM-I SEB’A



Bu fiillerin üç tanesi sahih,  
dört tanesi ise illetli fiillerdir.

AKSÂM-I SEB’A



Kök harflerinin cinsine göre fiiller 

Sahih fiillerİlletli fiiller
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Kökünde illetli harfler bulunmayan fiillere 
sahih fiiller denir.

SAHİH FİİLLER



İLLETLİ HARFLER

İlletli harfler üç tanedir: ا - و - ي



SAHİH FİİLLER

Sâlim fiiller Muzaaf fiiller 

Mehmuz fiiller 



Muzaaf Fiiller



Üç harfli fiillerde  
kök harflerinin ikisi  

aynı ve yan yana olan fiillerdir.

MUZAAF FİİLLER



 uzattı

MUZAAF FİİLLER

: ظَنَّ

: فَرَّ

KÖK

KÖK

KÖK

م د د
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ف ر ر

: َمدَّ
 zannetti
 kaçtı



Muzaaf fiiller, 3 bâbdan gelirler.



Muzari Mazi Bâblar

َیُمدُّ َمدَّ 1. Bâb

َیِفرُّ َفرَّ 2. Bâb

َیَعضُّ َعضَّ 4. Bâb



Muzari Mazi Bâblar

Uzatıyor َیُمدُّ Uzattı َمدَّ 1. Bâb

Kaçıyor َیِفرُّ Kaçtı َفرَّ 2. Bâb

Isırıyor َیَعضُّ Isırdı َعضَّ 4. Bâb



Emir Muzari Mazi Bâblar

ُمدَّ َیُمدُّ َمدَّ 1. Bâb

ِفرَّ َیِفرُّ َفرَّ 2. Bâb

َعضَّ َیَعضُّ َعضَّ 4. Bâb



Emir Muzari Mazi Bâblar

Uzat ُمدَّ Uzatıyor َیُمدُّ Uzattı َمدَّ 1. Bâb

Kaç ِفرَّ Kaçıyor َیِفرُّ Kaçtı َفرَّ 2. Bâb

Isır َعضَّ Isırıyor َیَعضُّ Isırdı َعضَّ 4. Bâb



Muzaaf fiillerin mazi meçhulleri,  
her üç bâbda da  
.kalıbındadır فُعَّ

MAZİ MEÇHUL



Mazi Meçhul Mazi Bâblar

ُمدَّ َمدَّ 1. Bâb

فُرَّ َفرَّ 2. Bâb

ُعضَّ َعضَّ 4. Bâb



Mazi Meçhul Mazi Bâblar

Uzatıldı ُمدَّ Uzattı َمدَّ 1. Bâb

Kaçıldı فُرَّ Kaçtı َفرَّ 2. Bâb

Isırıldı ُعضَّ Isırdı َعضَّ 4. Bâb



Muzaaf fiillerin muzari meçhulleri,  
her üç bâbda da  
.kalıbındadır يُفَعُّ

MUZARİ MEÇHUL



Muzari Meçhul Muzari Bâblar

ُیَمدُّ َیُمدُّ 1. Bâb

ُیَفرُّ َیِفرُّ 2. Bâb

ُیَعضُّ َیَعضُّ 4. Bâb



Muzari Meçhul Muzari Bâblar

Uzatılıyor ُیَمدُّ Uzatıyor َیُمدُّ 1. Bâb

Kaçılıyor ُیَفرُّ Kaçıyor َیِفرُّ 2. Bâb

Isırılıyor ُیَعضُّ Isırıyor َیَعضُّ 4. Bâb



  İSM-İ FÂİL
  VE

  İSM-İ MEF’ÛL
KALIPLARI



İsm-i Mef’ûl 
Müennes

İsm-i Mef’ûl 
Müzekker

İsm-i Fâil 
Müennes

İsm-i Fâil 
Müzekker Bâblar

َمْمُدوَدةٌ َمْمُدوٌد ةٌ َمادَّ َمادٌّ 1. Bâb

َمْفُروَرةُ َمْفُروٌر ةٌ َفارَّ َفارٌّ 2. Bâb

َمْعُضوَضٌة َمْعُضوٌض ٌة َعاضَّ َعاضٌّ 4. Bâb



Muzaaf fiillerin mazi çekiminde,  
ilk beş kip şeddelidir.  

Altıncı kipten itibaren şedde açılır  
ve çekim bu şekilde devam eder.

MAZİ FİİL ÇEKİMİ



Cemi Müsenna Müfred

وا َمدُّ ا َمدَّ َمدَّ 3. Şahıs / Müzekker

َمَدْدَن َتا َمدَّ ْت َمدَّ 3. Şahıs / Müennes

َمَدْدُتْم َمَدْدُتَما َمَدْدَت 2. Şahıs / Müzekker

َمَدْدُتنَّ َمَدْدُتَما َمَدْدِت 2. Şahıs / Müennes

َمَدْدَنا َمَدْدَنا َمَدْدُت 1. Şahıs



Cemi Müsenna Müfred

وا َفرُّ ا َفرَّ َفرَّ 3. Şahıs / Müzekker

َفَرْرَن َتا َفرَّ ْت َفرَّ 3. Şahıs / Müennes

َفَرْرُتْم َفَرْرُتَما َفَرْرَت 2. Şahıs / Müzekker

َفَرْرُتنَّ َفَرْرُتَما َفَرْرِت 2. Şahıs / Müennes

َفَرْرَنا َفَرْرَنا َفَرْرُت 1. Şahıs



Cemi Müsenna Müfred

وا َعضُّ ا َعضَّ َعضَّ 3. Şahıs / Müzekker

َعِضْضَن َتا َعضَّ ْت َعضَّ 3. Şahıs / Müennes

َعِضْضُتْم َعِضْضُتَما َعِضْضَت 2. Şahıs / Müzekker

َعِضْضُتنَّ َعِضْضُتَما َعِضْضِت 2. Şahıs / Müennes

َعِضْضَنا َعِضْضَنا َعِضْضُت 1. Şahıs



Muzaaf fiillerin muzari çekiminde,  
sadece ikinci ve üçüncü şahısların 

cemi müennes kiplerinde şedde açılır.

MUZARİ FİİL ÇEKİMİ



Cemi Müsenna Müfred

وَن َیُمدُّ اِن َیُمدَّ َیُمدُّ 3. Şahıs / Müzekker

َیْمُدْدَن اِن َتُمدَّ َتُمدُّ 3. Şahıs / Müennes

وَن َتُمدُّ اِن َتُمدَّ َتُمدُّ 2. Şahıs / Müzekker

َتْمُدْدَن اِن َتُمدَّ یَن َتُمدِّ 2. Şahıs / Müennes

َنُمدُّ َنُمدُّ اَُمدُّ 1. Şahıs



Cemi Müsenna Müfred

وَن َیِفرُّ اِن َیِفرَّ َیِفرُّ 3. Şahıs / Müzekker

َیْفِرْرَن اِن َتِفرَّ َتِفرُّ 3. Şahıs / Müennes

وَن َتِفرُّ اِن َتِفرَّ َتِفرُّ 2. Şahıs / Müzekker

َتْفِرْرَن اِن َتِفرَّ یَن َتِفرِّ 2. Şahıs / Müennes

َنِفرُّ َنِفرُّ اَِفرُّ 1. Şahıs



Cemi Müsenna Müfred

وَن َیَعضُّ اِن َیَعضَّ َیَعضُّ 3. Şahıs / Müzekker

َیْعَضْضَن اِن َتَعضَّ َتَعضُّ 3. Şahıs / Müennes

وَن َتَعضُّ اِن َتَعضَّ َتَعضُّ 2. Şahıs / Müzekker

َتْعَضْضَن اِن َتَعضَّ یَن َتَعضِّ 2. Şahıs / Müennes

َنَعضُّ َنَعضُّ اََعضُّ 1. Şahıs



Muzaaf fiillerin emir çekiminde,  
sadece ikinci şahıs 

cemi müennes kipinde şedde açılır.



Cemi Müsenna Müfred

وا ُمدُّ ا ُمدَّ ُمدَّ (اُْمُدْد) 2. Şahıs / Müzekker

اُْمُدْدَن ا ُمدَّ ي ُمدِّ 2. Şahıs / Müennes



Cemi Müsenna Müfred

وا ِفرُّ ا ِفرَّ ِفرَّ (ِاْفِرْر) 2. Şahıs / Müzekker

ِاْفِرْرَن ا ِفرَّ ي ِفرِّ 2. Şahıs / Müennes



Cemi Müsenna Müfred

وا َعضُّ ا َعضَّ َعضَّ (ِاْعَضْض) 2. Şahıs / Müzekker

ِاْعَضْضَن ا َعضَّ ي َعضِّ 2. Şahıs / Müennes



ÖRNEKLER



ا َما َنُعدُّ َلُھْم َعّدً َفَال َتْعَجْل َعَلْیِھْم ِانَّ

19 | Meryem Suresi 84. âyet

Aleyhlerinde acele etme, biz onlar için ancak bir sayı sayıyoruz.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َعدَّ saydı

 َفَال َتْعَجْل َعَلْیِھْم

َما َنُعدُّ  ِانَّ

 َلُھْم

ا َعّدً

aleyhlerinde acele etme


Biz sadece sayıyoruz


onlar için


bir sayı



وا ِاَلى ِهللا  َفِفرُّ

51 | Zariyat Suresi 50. âyet

O halde hemen Allah’a kaçın.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َفرَّ kaçtı

وا  َفِفرُّ

 ِاَلى ِهللا

o halde hemen kaçın


Allah’a




الُِم َعٰلى َیَدْیِھ َوَیْوَم َیَعضُّ الظَّ

25 | Furkan Suresi 27. âyet

O gün zalim iki elini ısırır.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َعضَّ ısırdı

 َوَیْوَم

الُِم   َیَعضُّ الظَّ

 َعٰلى َیَدْیِھ

o gün


zalim ısırır


iki elini




Kur’ân-ı Kerim’de geçen  
bazı muzaaf fiiller:



BİRİNCİ BÂB

َردَّ 

 َعدَّ

 َقصَّ

 َصبَّ
َھزَّ

Reddetti


Saydı


Anlattı


Döktü


Salladı

َقدَّ 

 َصكَّ

 َدعَّ

 َدكَّ

َضرَّ

Kesti


Vurdu


Geri çevirdi


Yerle bir etti


Zarar verdi



İKİNCİ BÂB

َحقَّ 

 َضلَّ

 َخرَّ
 َشطَّ

َحسَّ

Gerçek oldu


Yanıldı


Düştü


Uzaklaştı


Sezdi

َزلَّ 

 َزفَّ

 َقلَّ
 َعزَّ

َعفَّ

Kaydı


Acele etti


Az oldu


Şerefli oldu


Sakındı



DÖRDÜNCÜ BÂB

َمسَّ 

 َقرَّ
 َلذَّ

Dokundu


Soğuk oldu


Lezzetli oldu


َودَّ 

 َملَّ

 َظلَّ

Sevdi


Usandı


Devam etti




Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


