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ASLÎ HARFLERİ AÇISINDAN FİİLLER:

Fiillerin aslî harflerini meydana getiren harflerin çeşidine göre yedi kısma ayrılırlar.

Evvelâ fiillerin aslî harflerinin sahih ve illetli olması bakımından ikiye ayrılır.

I-SAHÎH FİİL  (  ُاَْلِفْعُل الصَِّحيح ):

Asli harflerinden biri illet harfi ( و؛ ى ؛ ا ) olmayan fiildir. Sahîh fiiller üçe ayrılır.

A)- SÂLİM FİİL (  ُاَْلِفْعُل السَّاِلم ): Aslî harflerinden biri illet harfi ve hemze olmayan veya 

son iki harfi (sessizi) aynı olup bir harf yazılarak şedelenmeyen fiildir.  Taptı, ibâdet etti. 
َعَبَد  Gönderdi.  بَ َعَث Sevindi.  َفِرَح

B)- MEHMÛZ FİİL  (  ُاَْلِفْعُل اْلَمْهُموز ): Aslî harflerinden biri hemzeli olan fiildir. Mehmûz 
fiil üçe ayrılır.

1-Fiilin ilk harfi hemze olursa, “MEHMÛZU’L-FÂ” (  َِمْهُموزُاْلَفاء ) dir. Aldı َأَخَذ  Yedi َأَكَل 
Emretti  َأَمَر



ASLÎ HARFLERİ AÇISINDAN FİİLLER:

Fiillerin aslî harflerini meydana getiren harflerin çeşidine göre yedi kısma ayrılırlar.

Evvelâ fiillerin aslî harflerinin sahih ve illetli olması bakımından ikiye ayrılır.

I-SAHÎH FİİL  (  ُاَْلِفْعُل الصَِّحيح ):

2-Fiilin ikinci harfi hemze olursa, “mehmûzu’l-âyn”  (  َِمْهُموُز اْلَعْين ) dir.  Şefkatli oldu رَئُوفَ 
Bıktı, usandı  ََسِئم رََأَس    Başka oldu.

3-Fiilin üçüncü harfi hemze olursa, “mehmûzu’l-lâm”  (  َِمْهُموُز الالَّم ) dir.  Kâfi geldi, yetti َكَفأَ 
Başladı َبَدأَ  َمَلَ  Doldurdu.

C)- MUZÂAF FİİL اَْلِفْعُل اْلُمَضاَعفُ   ) ): Son iki harfi aynı olup ikinci harfle üçüncü harf 

“idgâm” ْدَغامُ  ) َاْْلِ = kaynaşma ) yapmak suretiyle bir harf yazılarak şeddelenen fiildir. Geri 

çevirdi, reddetti    َردَّ –َرَدَد Kaçtı فَ رَّ –فَ َرَر  Menetti َكفَّ –َكَفَف 



II-Mu’tel Fiil اَْلِفْعُل اْلُمْعَتل   ) İlletli, hastalıklı fiil ): Aslî harflerden biri 

veya ikisi illetli harfi olan fiildir. Dörde ayrılır.

A)- MİSÂL FİİL اَْلِفْعُل اْلِمثَالُ  ) ): Aslî harflerinden ilki yani fâu’l-fiili “VÂV” و ) ) veya “YÂ” 

ى ) ) olan fiildir. İkiye ayrılır.

1-Vâv’lı olanlara “el-misâlu’l-vâvî”  (   اَْلِمثَاُل اْلَواِوي ): Mirasçı oldu  ََوِرث Durdu َوَقفَ 
Hediye etti َوَهَب

2-Yâ’lı olanlara “el-misâlu’l-yâî”  (   اَْلِمثَاُل اْلَياِئي ): denir.  Yetim kaldı  يَ ُتَم Uyandı يَِقظَ 
Kurudu يَِبسَ 

B)- ECVEF FİİL اَْلِفْعُل ْاأَلْجَوفُ  ) ): Aslî harflerinden ortadaki harfi yani “aynu’l-fiili” illetli 

harflerden biri olan fiildir.  Uçtu طَاَر -طَيَ َر  Öldü    َماتَ -َمَوَت



II-Mu’tel Fiil اَْلِفْعُل اْلُمْعَتل   ) İlletli, hastalıklı fiil ): Aslî harflerden biri 

veya ikisi illetli harfi olan fiildir. Dörde ayrılır.

C)- NÂKIS FİİL  (  ُاَْلِفْعُل النَّاِقص ): Aslî harflerden sonuncusu yani “LÂMU’L-FİİLİ” (son 
harfi) illetli harflerden biri olan fiildir.

Yürüdü َمَشى -َمَشَي   Okudu َتالَ -تَ َلَو  
D)- LEFÎF FİİL  (  ُاَْلِفْعُل اللَِّفيف ): Aslî harflerinden ikisi illetli olan fiildir. ikiye ayrılır.

1- Lefîf-i makrûn  (  اَللَِّفيُف اْلَمْقُروُن Bitişik lefîf ): Aslî harflerinden son iki harfi, yani 

“aynu’l-fiil” (orta harfi) ile “lâmu’l-fiili” (son harfi) illetli harflerden biri olan fiildir.   
Yaşadı َحِيَي  Rivâyet etti   َرَوى Kızarttı َشَوى

2- Lefîf-i mefrûk   (   ُاَللَِّفيُف اْلَمْفُروق Ayrı lefîf  ): aslî harflerinden ilki ile son harfi, yani 

“fâ’u’l-fiil” (baş harfi) ile “aynu’l-fiili” (son harfi) illetli harflerden biri olan fiildir.   
Sözünde durdu   َوَفى Yakın oldu    ََوِلي Korudu    ََوِقي
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