
FİİLLER
Aksâm-ı seb’a

NÂKIS 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



Lefif 

İLLETLİ FİİLLER

Misal 

Nâkıs Ecvef 



Nâkıs Fiiller



Üçüncü kök harfi illetli olan fiillerdir.

NÂKIS FİİLLER



 unuttu

NÂKIS FİİLLER

: َدَعا

KÖK

KÖK

ن س ي

د ع و

: نَِسيَ

 çağırdı



Nâkıs fiiller,  
4 bâbdan gelirler.



Muzari Mazi Bâblar

َیْدُعو َدَعا 1. Bâb

َیْحِمي َحَمى 2. Bâb

َیْرَعى َرَعى 3. Bâb

َیْنَسى َنِسَى 4. Bâb



Muzari Mazi Bâblar

Dua ediyor َیْدُعو Dua etti َدَعا 1. Bâb

Koruyor َیْحِمي Korudu َحَمى 2. Bâb

Gözetiyor َیْرَعى Gözetti َرَعى 3. Bâb

Unutuyor َیْنَسى Unuttu َنِسَى 4. Bâb



Emir Muzari Mazi Bâblar

اُْدُع َیْدُعو َدَعا 1. Bâb

ِاْحِم َیْحِمي َحَمى 2. Bâb

ِاْرَع َیْرَعى َرَعى 3. Bâb

ِاْنَس َیْنَسى َنِسَى 4. Bâb



Emir Muzari Mazi Bâblar

Dua et اُْدُع Dua ediyor َیْدُعو Dua etti َدَعا 1. Bâb

Koru ِاْحِم Koruyor َیْحِمي Korudu َحَمى 2. Bâb

Gözet ِاْرَع Gözetiyor َیْرَعى Gözetti َرَعى 3. Bâb

Unut ِاْنَس Unutuyor َیْنَسى Unuttu َنِسَى 4. Bâb



Emir Muzari 
Meçhul Muzari Mazi  

Meçhul Mazi Bâblar

اُْدُع ُیْدَعى َیْدُعو ُدِعَي َدَعا 1. Bâb

ِاْحِم ُیْحَمى َیْحِمي ُحِمَي َحَمى 2. Bâb

ِاْرَع ُیْرَعى َیْرَعى ُرِعَي َرَعى 3. Bâb

ِاْنَس ُیْنَسى َیْنَسى ُنِسَي َنِسَى 4. Bâb



Nâkıs fiillerin 
mazi çekimi



Nâkıs fiillerin mazi malumları  
dört şekilde bulunurlar: 



Mazi Bâblar

َفَعا 1. Bâb

َفَعى 2. Bâb

َفَعا veya َفَعى 3. Bâb

َفِعَي 4. Bâb



 :kalıbında bulunan mazi malumların çekimi فََعا
(1. VE 3.  BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Dua etti

َدَعْوا َدَعَوا َدَعا 3. Şahıs / Müzekker

َدَعْوَن َدَعَتا َدَعْت 3. Şahıs / Müennes

َدَعْوُتْم َدَعْوُتَما َدَعْوَت 2. Şahıs / Müzekker

َدَعْوُتنَّ َدَعْوُتَما َدَعْوِت 2. Şahıs / Müennes

َدَعْوَنا َدَعْوَنا َدَعْوُت 1. Şahıs



  kalıbında bulunan mazi malumların فََعا
birinci kipinin sonundaki, aslı vav olan elif, 

ikinci ve üçüncü kiplerde vav harfine dönüştü. 
Dördüncü ve beşinci kiplerde düştü. 
Altıncı kipten itibaren yine vav oldu.



Cemi Müsenna Müfred

َدَعْوا َدَعَوا َدَعا 3. Şahıs / Müzekker

َدَعْوَن َدَعَتا َدَعْت 3. Şahıs / Müennes



 :kalıbında bulunan mazi malumların çekimi فََعى
(2. VE 3.  BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Gözetti

َرَعْوا َرَعَیا َرَعى 3. Şahıs / Müzekker

َرَعْیَن َرَعَتا َرَعْت 3. Şahıs / Müennes

َرَعْیُتْم َرَعْیُتَما َرَعْیَت 2. Şahıs / Müzekker

َرَعْیُتنَّ َرَعْیُتَما َرَعْیِت 2. Şahıs / Müennes

َرَعْیَنا َرَعْیَنا َرَعْیُت 1. Şahıs



  kalıbında bulunan mazi malumların فََعى
birinci kipinin sonundaki ye, 
ikinci kipte yerinde durdu. 

Üçüncü kipte vav oldu. 
Dördüncü ve beşinci kiplerde düştü. 
Altıncı kipten itibaren yine ye oldu.



Cemi Müsenna Müfred

َرَعْوا َرَعَیا َرَعى 3. Şahıs / Müzekker

َرَعْیَن َرَعَتا َرَعْت 3. Şahıs / Müennes



 :kalıbında bulunan mazi malumların çekimi فَِعيَ
(4.  BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Unuttu

َنُسوا َنِسَیا َنِسَي 3. Şahıs / Müzekker

َنِسیَن َنِسَیَتا َنِسَیْت 3. Şahıs / Müennes

َنِسیُتْم َنِسیُتَما َنِسیَت 2. Şahıs / Müzekker

َنِسیُتنَّ َنِسیُتَما َنِسیِت 2. Şahıs / Müennes

َنِسیَنا َنِسیَنا َنِسیُت 1. Şahıs



  kalıbında bulunan mazi malumların فَِعيَ
birinci ve ikinci kipleri sahih fiiller gibidir.  

Üçüncü kipte ye harfi düştü ama ikinci harf ötre oldu. 
Dördüncü ve beşinci kipleri sahih fiiller gibidir. 
Altıncı kipten itibaren med harfi olan ye oldu.



Cemi Müsenna Müfred

َنُسوا َنِسَیا َنِسَي 3. Şahıs / Müzekker

َنِسیَن َنِسَیَتا َنِسَیْت 3. Şahıs / Müennes



Nâkıs fiillerin 
muzari çekimi



Nâkıs fiillerin muzari malumları  
üç şekilde bulunurlar: 



Mazi Bâblar

َیْفُعو 1. Bâb

َیْفِعي 2. Bâb

َیْفَعى 3. Bâb

َیْفَعى 4. Bâb



Nâkıs fiillerin muzari malumlarının çekiminde  
bazı yerlerde illetli harfler aslına döner,  

bazı yerlerde illetli harfler düşer,  
bazı yerlerde fiilin ortanca harfinin harekesi değişir  
ve bazı yerlerde okunuş kolaylığı olması açısından  

cezimler atılır. 
Şimdi bu değişikliklere göre her kalıptan birer örnek çekelim:



 :kalıbında bulunan muzari malumların çekimi يَفُْعو
(1.  BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Dua ediyor

َیْدُعوَن َیْدُعَواِن َیْدُعو 3. Şahıs / Müzekker

َیْدُعوَن َتْدُعَواِن َتْدُعو 3. Şahıs / Müennes

َتْدُعوَن َتْدُعَواِن َتْدُعو 2. Şahıs / Müzekker

َتْدُعوَن َتْدُعَواِن َتْدِعیَن 2. Şahıs / Müennes

َنْدُعو َنْدُعو اَْدُعو 1. Şahıs



 :kalıbında bulunan muzari malumların çekimi يَفِْعي
(2.  BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Koruyor

َیْحُموَن َیْحِمَیاِن َیْحِمي 3. Şahıs / Müzekker

َیْحِمیَن َتْحِمَیاِن َتْحِمي 3. Şahıs / Müennes

َتْحُموَن َتْحِمَیاِن َتْحِمي 2. Şahıs / Müzekker

َتْحِمیَن َتْحِمَیاِن َتْحِمیَن 2. Şahıs / Müennes

َنْحِمي َنْحِمي اَْحِمي 1. Şahıs



 :kalıbında bulunan muzari malumların çekimi يَفَْعى
(3. ve 4. BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Unutuyor

َیْنَسْوَن َیْنَسَیاِن َیْنَسى 3. Şahıs / Müzekker

َیْنَسْیَن َتْنَسَیاِن َتْنَسى 3. Şahıs / Müennes

َتْنَسْوَن َتْنَسَیاِن َتْنَسى 2. Şahıs / Müzekker

َتْنَسْیَن َتْنَسَیاِن َتْنَسْیَن 2. Şahıs / Müennes

َنْنَسى َنْنَسى اَْنَسى 1. Şahıs



Nâkıs fiillerin 
emir çekimi



Nâkıs fiillerin emirleri  
üç şekilde bulunurlar: 



Mazi Bâblar

اُْفُع 1. Bâb

ِاْفِع 2. Bâb

ِاْفَع 3. Bâb

ِاْفَع 4. Bâb



  kalıbında bulunan اُفْعُ
mazi malumların çekimi: 

(1.  BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Dua et, çağır

اُْدُعوا اُْدُعَوا اُْدُع 2. Şahıs / Müzekker

اُْدُعوَن اُْدُعَوا اُْدِعي 2. Şahıs / Müennes



  kalıbında bulunan ِافْعِ
mazi malumların çekimi: 

(2.  BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Koru

ِاْحُموا ِاْحِمَیا ِاْحِم 2. Şahıs / Müzekker

ِاْحِمیَن ِاْحِمَیا ِاْحِمي 2. Şahıs / Müennes



  kalıbında bulunan ِافْعَ
mazi malumların çekimi: 

(3. ve 4. BÂB)



Cemi Müsenna Müfred Unut

ِاْنَسْوا ِاْنَسَیا ِاْنَس 2. Şahıs / Müzekker

ِاْنَسْیَن ِاْنَسَیا ِاْنَسْي 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

ةٌ َمْدُعوَّ َمْدُعوٌّ َداِعَیٌة َداٍع 1. Bâb

ٌة َمْحِمیَّ َمْحِميٌّ َحاِمَیٌة َحاٍم 2. Bâb

ٌة َمْرِعیَّ َمْرِعيٌّ َراِعَیٌة َراٍع 3. Bâb

ٌة َمْنِسیَّ َمْنِسيٌّ َناِسَیٌة َناٍس 4. Bâb



ÖRNEKLER



ِ َتْدُعوَن  اََغْیَر ّهللاٰ

6 | En’âm Suresi 40. âyet

Siz Allah’tan başkasını mı çağırırsınız? 

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َدَعا Dua etti, çağırdı

ِ اََغْیَر ّهللاٰ Allah’tan başkasını mı

َتْدُعوَن çağırırsınız



َوَال َتْمِش ِفى اْالَْرِض َمَرًحا

17 | İsrâ Suresi 37. âyet

Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َمَشى Yürüdü

َوَال َتْمِش
ِفى اْالَْرِض

َمَرًحا

yürüme


yeryüzünde


böbürlenerek




اَلَّٖذیَن َطَغْوا ِفى اْلِبَالِد

89 | Fecr Suresi 11. âyet

Bunlar şehirlerde azgınlık eden kimselerdi.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َطَغى Aşırı gitti

 اَلَّٖذیَن َطَغْوا

 ِفى اْلِبَالِد

O kimseler ki azgınlık ettiler


şehirlerde




ُ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ  َرِضَى ّهللاٰ

5 | Mâide Suresi 119. âyet

Allah, onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır.

حٖميِ بِسْمِ اهللاِ الرَّحْٰمنِ الرَّ



َرِضَي Razı oldu

ُ َرِضَى ّهللاٰ Allah razı oldu

َعْنُھْم
َوَرُضوا

onlardan

O’ndanَعْنُھ
onlar razı oldular



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



NÂKIS FİİLLER / BİRİNCİ BÂB

َدَعا 

 َعَتا

 َتَال

 َبَال

َعَفا

Dua etti, çağırdı 


Haddi aştı 


Okudu, takip etti 


Denedi 


Affetti

َنَجا 

 َكَسا

 َمَحا

Kurtuldu, kurtardı 


Giydirdi


Sildi, yok etti




َشَرى 

 َھَدى

 َمَشى

 َجَرى

َدَرى

NÂKIS FİİLLER / İKİNCİ BÂB

Sattı 


Yol gösterdi


Yürüdü


Aktı 


Bildi

َكَفى 

 َقَضى

 َسَقى

 َجَزى

َبَغى

Yeterli oldu 


Yerine getirdi


Suladı


Karşılığını verdi 


Zulmetti



َطَغى 

 َنَھى

 َرَعى

NÂKIS FİİLLER / ÜÇÜNCÜ BÂB

Aşırı gitti 


Yasakladı


Gözetti




َرِضَي 

 َنِسَي

 َلِقَي

 َغِنَي

َخِشَي

NÂKIS FİİLLER / DÖRDÜNCÜ BÂB

Razı oldu 


Unuttu 


Karşılaştı 


Zengin oldu 


Korktu


 Kaldı َبِقَي



Lütfen  
abone olmayı  

unutmayalım 😊 


