
FİİLLER
Aksâm-ı seb’a

ECVEF 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 bulunan fiillere  
illetli fiiller denir.

İLLETLİ FİİLLER



İLLETLİ HARFLER

İlletli harfler üç tanedir: ا - و - ي



Lefif 

Nâkıs 

İLLETLİ FİİLLER

Ecvef

Misal 



Ecvef Fiiller



İkinci kök harfi و veya ي olan fiillerdir.

ECVEF FİİLLER



 sattı

ECVEF FİİLLER

: َخاَف

: َقاَل

KÖK

KÖK

KÖK

ب ي ع

خ و ف

ق و ل

: بَاَع
 korktu

 dedi



Ecvef fiiller,  
3 bâbdan gelirler.



Muzari Mazi Bâblar

َیقُوُل َقاَل 1. Bâb

َیِبیُع َباَع 2. Bâb

َیَخاُف َخاَف 4. Bâb



Muzari Mazi Bâblar

Diyor َیقُوُل Dedi َقاَل 1. Bâb

Satıyor َیِبیُع Sattı َباَع 2. Bâb

Korkuyor َیَخاُف Korktu َخاَف 4. Bâb



Emir Muzari Mazi Bâblar

قُْل َیقُوُل َقاَل 1. Bâb

ِبْع َیِبیُع َباَع 2. Bâb

َخْف َیَخاُف َخاَف 4. Bâb



Emir Muzari Mazi Bâblar

De قُْل Diyor َیقُوُل Dedi َقاَل 1. Bâb

Sat ِبْع Satıyor َیِبیُع Sattı َباَع 2. Bâb

Kork َخْف Korkuyor َیَخاُف Korktu َخاَف 4. Bâb



Emir Muzari 
Meçhul Muzari Mazi  

Meçhul Mazi Bâblar

قُْل ُیَقاُل َیقُوُل ِقیَل َقاَل 1. Bâb

ِبْع ُیَباُع َیِبیُع ِبیَع َباَع 2. Bâb

َخْف ُیَخاُف َیَخاُف ِخیَف َخاَف 4. Bâb



Ecvef fiillerin 
mazi çekimi



Ecvef fiillerin mazi çekiminde,  
altıncı kipten itibaren,  

ortada bulunan “elif” harfi düşer.
Artık şu kalıba girerler: 

Birinci bâb:  فُْلَن 
İkinci ve dördüncü bâb: ِفْلَن



Ecvef fiillerin mazi çekimi, 
1. BÂB:



Cemi Müsenna Müfred Dedi, söyledi

َقالُوا َقاَال َقاَل 3. Şahıs / Müzekker

قُْلَن َقاَلَتا َقاَلْت 3. Şahıs / Müennes

قُْلُتْم قُْلُتَما قُْلَت 2. Şahıs / Müzekker

قُْلُتنَّ قُْلُتَما قُْلِت 2. Şahıs / Müennes

قُْلَنا قُْلَنا قُْلُت 1. Şahıs



Ecvef fiillerin mazi çekimi, 
2. BÂB:



Cemi Müsenna Müfred Sattı

َباُعوا َباَعا َباَع 3. Şahıs / Müzekker

ِبْعَن َباَعَتا َباَعْت 3. Şahıs / Müennes

ِبْعُتْم ِبْعُتَما ِبْعَت 2. Şahıs / Müzekker

ِبْعُتنَّ ِبْعُتَما ِبْعِت 2. Şahıs / Müennes

ِبْعَنا ِبْعَنا ِبْعُت 1. Şahıs



Ecvef fiillerin mazi çekimi, 
4. BÂB: 

(2. bâb gibi)



Cemi Müsenna Müfred Korktu

َخافُوا َخاَفا َخاَف 3. Şahıs / Müzekker

ِخْفَن َخاَفَتا َخاَفْت 3. Şahıs / Müennes

ِخْفُتْم ِخْفُتَما ِخْفَت 2. Şahıs / Müzekker

ِخْفُتنَّ ِخْفُتَما ِخْفِت 2. Şahıs / Müennes

ِخْفَنا ِخْفَنا ِخْفُت 1. Şahıs



Ecvef fiillerin 
muzari çekimi



Ecvef fiillerin muzari çekiminde,  
ortadaki illetli harf,  

sadece ikinci ve üçüncü şahısların 
cemi müennes kiplerinde düşer.



Ecvef fiillerin muzari çekimi, 
1. BÂB:



Cemi Müsenna Müfred Diyor, söylüyor

َیقُولُوَن َیقُوَالِن َیقُوُل 3. Şahıs / Müzekker

َیقُْلَن َتقُوَالِن َتقُوُل 3. Şahıs / Müennes

َتقُولُوَن َتقُوَالِن َتقُوُل 2. Şahıs / Müzekker

َتقُْلَن َتقُوَالِن َتقُولِیَن 2. Şahıs / Müennes

َنقُوُل َنقُوُل اَقُوُل 1. Şahıs



Ecvef fiillerin muzari çekimi, 
2. BÂB:



Cemi Müsenna Müfred Satıyor

َیِبیُعوَن َیِبیَعاِن َیِبیُع 3. Şahıs / Müzekker

َیِبْعَن َتِبیَعاِن َتِبیُع 3. Şahıs / Müennes

َتِبیُعوَن َتِبیَعاِن َتِبیُع 2. Şahıs / Müzekker

َتِبْعَن َتِبیَعاِن َتِبیِعیَن 2. Şahıs / Müennes

َنِبیُع َنِبیُع اَِبیُع 1. Şahıs



Ecvef fiillerin muzari çekimi, 
4. BÂB:



Cemi Müsenna Müfred Korkuyor

َیَخافُوَن َیَخاَفاِن َیَخاُف 3. Şahıs / Müzekker

َیَخْفَن َتَخاَفاِن َتَخاُف 3. Şahıs / Müennes

َتَخافُوَن َتَخاَفاِن َتَخاُف 2. Şahıs / Müzekker

َتَخْفَن َتَخاَفاِن َتَخاِفیَن 2. Şahıs / Müennes

َنَخاُف َنَخاُف اََخاُف 1. Şahıs



Ecvef fiillerin 
emir çekimi



Ecvef fiillerin emir çekiminde,  
ortadaki illetli harf,  

sadece birinci ve altıncı kiplerde düşer.



Ecvef fiillerin emir çekimi, 
1. BÂB:



Cemi Müsenna Müfred De, söyle

قُولُوا قُوَال قُْل 2. Şahıs / Müzekker

قُْلَن قُوَال قُولِي 2. Şahıs / Müennes



Ecvef fiillerin emir çekimi, 
2. BÂB:



Cemi Müsenna Müfred Sat

ِبیُعوا ِبیَعا ِبْع 2. Şahıs / Müzekker

ِبْعَن ِبیَعا ِبیِعي 2. Şahıs / Müennes



Ecvef fiillerin emir çekimi, 
4. BÂB:



Cemi Müsenna Müfred Kork

َخافُوا َخاَفا َخْف 2. Şahıs / Müzekker

َخْفَن َخاَفا َخاِفي 2. Şahıs / Müennes



  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

َمقُوَلٌة َمقُوٌل َقاِئَلٌة َقاِئٌل 1. Bâb

َمِبیَعٌة َمِبیٌع َباِئَعٌة َباِئٌع 2. Bâb

َمُخوَفٌة َمُخوٌف َخاِئَفٌة َخاِئٌف 4. Bâb



ÖRNEKLER



َكَما َبَداَُكْم َتُعوُدوَن

7 | A’râf Suresi 29. âyet

Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َعاَد geri döndü

َكَما gibi

َبَداَُكْم sizi yoktan yarattı

َتُعوُدوَن (yine O’na) döneceksiniz



َكَما َبَداَُكْم َتُعوُدوَن

7 | A’râf Suresi 29. âyet

Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َیْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر

35 | Fatır Suresi 29. âyet

Asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َباَر yok oldu

َیْرُجوَن
ِتَجاَرًة

َلْن َتُبوَر

umarlar, umuyorlar


bir ticaret


asla yok olmayacak (zarar etmeyecek)




َیْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر

35 | Fatır Suresi 29. âyet

Asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



ِ لِْنَت َلُھْم  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن ّهللاٰ

3 | Âl-i İmrân Suresi 159. âyet

Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َالَن yumuşak oldu

 َفِبَما َرْحَمٍة

ِ  ِمَن ّهللاٰ

 لِْنَت

َلُھْم

bir rahmet sayesinde


Allah’tan


yumuşak davrandın


onlara karşı



ِ لِْنَت َلُھْم  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن ّهللاٰ

3 | Âl-i İmrân Suresi 159. âyet

Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َواَْوفُوا اْلَكْیَل ِاَذا ِكْلُتْم

17 | İsra Suresi 35. âyet

Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َكاَل ölçtü

َواَْوفُوا tam yapın, hakkını verin

اْلَكْیَل

ِاَذا ِكْلُتْم

َكْیل

ölçüyü

ölçtüğünüz vakit

ölçü



َواَْوفُوا اْلَكْیَل ِاَذا ِكْلُتْم

17 | İsra Suresi 35. âyet

Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



ا ُتِحبُّوَن ى ُتْنِفقُوا ِممَّ َلْن َتَنالُوا اْلِبرَّ َحّتٰ

3 | Âl-i İmrân Suresi 92. âyet

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 

iyiliğe asla erişemezsiniz.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َناَل elde etti, ulaştı

َلْن َتَنالُوا اْلِبرَّ iyiliğe asla erişemezsiniz

ى ُتْنِفقُوا َحّتٰ Allah yolunda harcamadıkça

ا ُتِحبُّوَن ِممَّ sevdiğiniz şeylerden



ا ُتِحبُّوَن ى ُتْنِفقُوا ِممَّ َلْن َتَنالُوا اْلِبرَّ َحّتٰ

3 | Âl-i İmrân Suresi 92. âyet

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 

iyiliğe asla erişemezsiniz.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



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



ECVEF FİİLLER / BİRİNCİ BÂB

َقاَل 

 َباَر

 َذاَد

 َكاَن

َماَت

Dedi 


Yok oldu 


Savundu 


İdi, oldu 


Öldü

َصاَم 

 َساَق

 َعاَد

 َقاَم

َعاَذ

Oruç tuttu 


Gönderdi, yolladı 


Döndü 


Ayağa kalktı, yaptı 


Sığındı



َالَن 

 َكاَل

 َكاَد

 َباَع

َزاَد

ECVEF FİİLLER / İKİNCİ BÂB

Yumuşak oldu 


Ölçtü, tarttı 


Ramak kaldı, yapmak üzere oldu 


Sattı 


Çoğaldı



َخاَف 

 َكاَد

 َناَل

 َناَم

ECVEF FİİLLER / DÖRDÜNCÜ BÂB

Korktu 


Tuzak kurdu 


Elde etti 


Uyudu 




Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


