ARAPÇADA NÂKIS FİİLLER
Mu‘tell fiiller grubunun üçüncü ögesi nâkıs fiillerdir. Son harfi, yani lâmu’l-fi‘l’i illetli olan
fiillere nâkıs fiiller denir. Nâkıs fiiller bu illetli harfin vav
ayrılır:





( )وya da ye ( )يoluşuna göre ikiye

İlletli olan son harf vâv ise bu fiile nâkıs-ı vâvî denir ve bu illetli harf mâzî
formda elif-i memdûde (uzun elif) olarak görünür. Örnek:

َدعا

(davet etti, dua etti) /

ََرََوى

(rivayet etti) /

َرجا

(rica etti) / ( ََناgelişti) / ( َدناyaklaştı)

İlletli olan son harf ye ise bu fiile nâkıs-ı yâ’î adı verilir ve bu illetli harf mâzî
formda elif-i maksûre (kısa elif) olarak görünür. Örnek:

( نَ َوىniyet etti) / َ( بََ َنyaptı, bina etti) / ََم َش ى

(yürüdü)

Nâkıs Fiilin Mâzî Çekimi
Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil
(Mufred)

َد َع ْوا
َ ُه ْم

ُُهاَ َد َعََوا

ُه َوَ َدعا

Gâib

ََد َع ْون
َ ُه َّن

اَد َعتا
َ ُُه

ِ
َت
ْ َد َع
َ ه َي

Gâibe

ََد َع ْوُْت
َ أَنْتُ ْم

ماَد َع ْوُُتا
َ ُأَنْت

َت
َ تَ َد َع ْو
َ ْأَن

Muhâtab

ََد َع ْوتُ َّن
َّ ُ ْأَن
َ ُت

ماَد َع ْوُُتا
َ ُأَنْت

ِ تَدعو
ِ
َت
ْ َ َ ْأَن

Muhâtaba

َت
ُ َناَد َع ْو
َ أ

Mutekellim

َد َع ْونا
َ ََْن ُن

Nâkıs Fiilin Muzâri Çekimi
Şimdi birinci kalıptan olan (َ َدعاçağırdı; dua etti) fiilinin muzâri çekimini yapalım:
Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil (Mufred)

َُه ْم ََيَ ْد َُعون

َُُهاََيَ ْد ُعََو ِان

ُه َو ََيَ ْد َُعو

Gâib

َُه ََّنََيَ ْد ُعون

َُُهاََت ْد ُعََو ِان

ِه ََيََت ْد َُعو

Gâibe

َأَنْتُ َْمََت ْد َُعون

َأَنْتُماََت ْد ُعََو ِان

تََت ْد َُعو
ََ ْأَن

Muhâtab

َُتََت ْد ُعون
ََّ ُ ْأَن

َأَنْتُماََت ْد ُعََو ِان

ِ ِ
َي
َ أَنْتََت ْد َع

Muhâtaba

ََْن َُنََن ْد َُعو

أَناَأَ ْد َُعو

Mutekellim

NÂKIS FİİLLERDE EMİR VE NEHİY ÇEKİMİ

Nâkıs Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi
Buna göre,  َدعاfiilinin emr-i hâzır kipinin çekimini şu şekilde düzenleyebiliriz:
Çoğul

İkil

Tekil

(Cem‘)

(Tesniye)

(Mufred)

أَنْتُ ْمَاُْد ُعوا

أَنْتُماَاُْد ُع َوا

َأَنَْتُ ََّنَاُْد ُعون

أَنْتُماَاُْد ُعََوا

َع
ُ تَاُْد
َ ْأَن

Muhâtab

ِ ْأََن
تَاُْد َِعي

Muhâtaba

Nâkıs Fiilin Nehy-i Hâzır Çekimi
Nehy-i hâzır çekiminin kuralını artık biliyorsunuz. (  ) َدعاfiilinin nehy-i hâzır çekimini ilgili
şahıslar için nehiy lâ’sı ile aşağıdaki gibi yaparız.
Çoğul

İkil

Tekil

(Cem‘)

(Tesniye)

(Mufred)

أَنْتُ َْمَالََت ْد ُعوا

أَنْتُماَالَتَ ْد ُع َوا

َتَالَتَ ْد ُع
َ ْأَن

َُتَالََت ْد ُعون
ُّ ْأَن

أَنْتُماَالَتَ ْد ُعََوا

ِ ْأََن
تَالَتَ ْد ِعي

Muhâtab
Muhâtaba

Nâkıs Fiilin Emr-i Gâib Çekimi
Emr-i gâibin üçüncü şahıslara dönük emir kipi olduğunu ve nasıl yapıldığını artık biliyorsunuz.
( ) َدعاfiilinin emr-i gâib çekimini emir lâm’ı ile aşağıdaki gibi yaparız:
Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

ُه ْمَلَِي ْد ُعوا

ُُهاَلَِي ْد ُعََوا

َُه َّنَلِيَ ْدعُون

ُُهاَلِتَ ْدعََُوا

Tekil
(Mufred)

َُه َوَلََِي ْد ُع
َُ ِه َي ََلِتََ ْد
ع

Gâib
Gâibe

Nâkıs Fiilin Nehy-i Gâib Çekimi
Şimdi de ( ) َدعاfiilinin nehy-i gâib çekimini görelim:
Çoğul (Cem‘)

İkil (Tesniye)

Tekil (Mufred)

همَالَيَ ْد َُعوا

ُهاَالَيَ ْد ُعََوا

َهوَالَيَ ْد ُع

Gâib

َُه َّنَالَيَ ْد ُعون

ُهاَالَتَ ْد ُعََوا

َِهيَالَتَ ْد ُع

Gâibe

