
 
الر�ٖحيمِ الر�ْحٰمِن الل�ِه بِْسِم   

 

 
KUR’AN-I KERİM ARAPÇASI                                                         

Kendi Başına Öğren!        

ال�ٖذى َخلَقَ  َرب�كَ  بِاْسمِ  اِقَْراْ   
 Yaratan Rabbinin adıyla oku! 

                 Halim GÜNEŞ 



 
ْحٰمِن الل�ِه بِْسِم  الر�ٖحيمِ الر�  

 

 

KUR’AN-I KERİM ARAPÇASI                                                         
Kendi Başına Öğren!  

َيت�ُقونَ  لََعل�ُهم ٖذى ِعَوجٍ  َغْيرَ  َعَربِی�اقُْراٰنًا                                                                            
Belki sakınırlar diye eğriliği olmayan  Arapça bir Kur’an.  

                 Halim GÜNEŞ 



adıyla 

 هللاِ  بِْسمِ 
Allah’ın 

ْحٰمنِ   الرَّ
Rahman 

ِحیِم  ﴾١﴿الرَّ  

Rahim 

«Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.» (Fatiha 1) 

«Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır.» (Fatiha 2) 

Hamd 

 ِ�ِ  اَْلَحْمدُ 
Allah’ındır 

 َربِّ 
Rabbi 

﴾٢﴿ اْلعَالَِمینَۙ   
Alemlerin 
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Rahman 

ْحَمنِ  ِحیمِۙ  اَلرَّ   ﴾٣﴿ الرَّ
Rahim Sahibi 

 یَْومِ  َماِلكِ 
Gününün 

ینِۜ   ﴾٤﴿ الدِّ  
Din(hesap) 

Yalnız Sana 

 نَْعبُدُ  اِیَّاكَ 

Kulluk ederiz 

 َو اِیَّاكَ 
Ve yalnız 
Senden 

﴾٥﴿ نَْستَِعینُۜ   
Yardım 
dileriz 

«Rahman, Rahim.» (Fatiha 3) 

«Din(hesap) gününün sahibi» (Fatiha 4) 

«Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden  
yardım dileriz.» (Fatiha 5) 



«Bizi dosdoğru yola hidayet et.» (Fatiha 6) 

Hidayet et 

 نَا اِْھدِ 
Bizi 

َراطَ   الّصِ
Yola  

﴾٦﴿ اْلُمْستَِقیمَۙ   
Dosdoğru 

yoluna 

 الَِّذینَ  ِصَراطَ 
kimselerin 

 اَْنعَْمتَ 
Nimet verdiğin 

 َعلَْیِھمْ 
kendilerine 

(yoluna) 
değil 

 اْلَمْغُضوبِ  َغْیرِ 
Gazab 

edilenlerin 

 َعلَْیِھمْ 
kendilerine 

الِّینَ َوَال  ﴾٧﴿ الضَّٓ  
Ve sapıtanların 
(yoluna) değil 

«Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna 
(hidayet et). gazab edilenlerin ve sapıtanların yoluna 
değil» (Fatiha 7) 
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KELİME : Arapça’da kelimeler üçe ayrılır: İsim, fiil, harf. 

İSİM : Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar 
dilbilgisi bakımından isim sayılır. İsimler şahıslara 
göre çekilirler; tekillik-çoğulluk, erillik - dişillik gibi 
özellikleri dikkate alınır. İsimlerin son harflerinin 
harekesi cümle içindeki görevine göre değişir.  

İsimler ya belirsiz(nekira) veya belirli(marife) olur. 

İsimler eril(Müzekker) veya dişil(Müennes) olur. 

İsimler tekil(Müfred) veya çoğul(Cemi) olur. 
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 Ben اَنَا

 Bu ٰھذَا

 Zeyd َزْیدٌ 

  ,Darb َضْربٌ 
vuruş 

  ,Temiz َطیِّبٌ 
güzel 

 َربٌّ 
Rab, 
efendi 

 الْعَالَِمینَ 
Alemler, 
dünyalar 

 َماِلكِ 
Malik, 
Sahip 

 Gün یَْومِ 

ینِ    Din, hesap  الدّٖ
ve ceza 

 Allah هللاِ 

 ,Ad اِْسمٌ 
isim 

ْحٰمنِ   Rahman الرَّ

ِحیمِ   Rahim الرَّ

 ,Hamd اَْلَحْمدُ 
övgü 
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FİİL: Hareketleri gösteren kelimelerdir. Fiiller hem 
şahıslara göre, hem de zamanlara göre çekilirler. 
Fiillerin en az üç harfli kökleri vardır.  

Kur’an’da 1500 adet civarında fiil vardır. Fiiller en 
az üç, en fazla dört kök harften meydana gelir. 

Fiiler geçmiş zaman(mazi) veya şimdiki zaman, 
geniş zaman ve gelecek zaman(muzari) olabilir. 



 Bizi اِْھِدنَا ه  د ي 
ilet 

 Nimet اَْنعَْمتَ  ن ع م
verdin 

 Yaptı فَعَلَ  ف ع ل

 Gönderdi اَْرَسلَ  ر س ل

 Biz نَْعبُدُ  ع ب د
taparız 

 نَْستَٖعینُ  ع و ن
Biz 
yardım 
isteriz 

 اَْشَھدُ  ش ه د
Ben 
şahitlik 
ederim 

 Yapar یَْجعَلَ  ج ع ل

9 
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HARF: Bir isim veya fiil olmadan anlamları kendi 
basına tamam olmayan kelimelerdir. Harfler 
şahıslara göre veya zamanlara göre çekilmezler. 

Harf-i Cer: Harflerin özel bir çeşidi olup bu 
harflerden sonra gelen kelime mecrur olur (tekil 
isimlerde son harfinin harekesi esre olur).  

Bitişik harf-i cer (  َلِ   ,بِ  , ك  ) ve ayrık harf-i cer  
ِمنْ   , فِي) , اِلَى  ) olmak üzere iki cinsi vardır. 



 اِنْ 
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Değil, 
eğer 

 اِالَّ 
-den 
başka 

 Ancak اِنََّما

 e, -a, -e- اِلَى
doğru 

 لَِكنْ 
Lakin, 
fakat, 
ama 

 Kim, ki o َمنْ 

    ,Ne, değil َما
o şey ki 

 ,Mutlaka اِنَّ 
gerçekten 

 ,Ki, olması اَنَّ 
olduğu için 

اَنْ     Ki, olması, 
olduğu için 

 ile  بِ 

 e aittir- لِ 

 ,Üzerine َعلَى
üzerinde 

  ,İçine فِي
içinde 

 ,Değil الَ 
yok 
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 ُ اَْكبَرُ  اَ�َّ  
Allah en büyüktür. 

ّ�ُ اَ اِالَّ  َال اِلَھَ اَْشَھدُ اَْن   ُ اَ        َّ� داً  اَنَّ  اَْشَھدُ   َرسُولُ  ُمَحمَّ          

Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben 
şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. 

de ki
قُلْ 

O
ُھوَ 

Allah
 ُ ا�َّ

birdir
 أََحدٌ 

De ki: “O Allah, birdir. (112:1) 
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بَلْ 
doğrusuşerefli

ُھوَ 
bir 

Kur’an’dır

 َمِجیدٌ قُْرآَنٌ 
 O

Doğrusu O, şerefli bir Kur’an’dır. (85:21) 

bu (Kur’an) 
da

َوٰھذَا
bir  

öğüttür

ِذْكرٌ 
mübarek
ُمبَاَركٌ 

Bu (Kur’an) da, mübarek bir öğüttür. (21:50) 

  اَفََال تَْعِقلُوَن 
hâlâ akıllanmayacak 

mısınız?

Hâlâ akıllanmayacak mısınız? (21:10) 
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بََشٌر 
 bir  

beşerden 

َما ٰھذَٓا
 başkası bu  

değildir

ِمثْلُُكمْ اِالَّ 
sizin  
gibi

Bu sizin gibi bir beşerden başkası değildir. (23:24) 

değildir

إِنْ 
O

ُھوَ 
başkası

إِالَّ 
bir 

kuldan

َعْبدٌ 

O, bir kuldan başkası değildir. (43: 59) 

بَلْ 
 hayır

ِھيَ 
o

فِتْنَةٌ 
bir sınamadır

Hayır, o bir sınamadır. (40:28) 
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َكِلَمةٌ 
(boş) bir  
sözdür

şüphesiz 
bu

اِنََّھا

Şüphesiz bu (boş) bir sözdür.(23:100) 

şüphesiz hakkıyla 
işitendir 

  اْلعَِلیُم  اِنَّھُ 
her şeyi 
bilendir 

O 

 السَِّمیعُ  ُھوَ 

Şüphesiz o, hakkıyla işitendir, her şeyi bilendir. (8:61) 

ancak
إِنََّما

mallarınız

أَْمَوالُُكمْ 
ve çocuklarınız
َوأَْوَالدُُكمْ 

bir imtihan 
vesilesidir

أَْجرٌ فِتْنَةٌ 
mükâfat  

ise

 ُ َوا�َّ
 katındadır

Allah
 َعِظیٌم ِعْندَهُ 

büyük

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihan 
vesilesidir. Büyük mükâfat ise Allah katındadır. (64:15) 
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Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. (3:19) 

Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. (8:46) 

şüphesiz 

 اِنَّ 
din 

ینَ   الدِّ
katında 
 ِعْندَ 

Allah İslam’dır 
ْسَالمُ  هللاِ   اْالِ

şüphesiz 
 هللاَ 

Allah beraberdir 
ابِِریَن  َمعَ     الصَّ

sabredenlerle  
 اِنَّ 

َماالً 
 malı

اَلَِّذي  
 topladı ki o

 َوَعدَّدَهُ  َجَمَع 
ve onu sayıp 

durdu

Ki o bir mal topladı ve onu saydı. (104:28) 
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yarattı  

اْالَْرضَ 
yeri

َخلَقَ   

Yeri yarattı (20:4) 

(Musa) girdi
َودََخلَ 

o şehre
اْلَمِدینَةَ 

O şehre (Mısır’a) girdi. (28:15) 

sonra  
duâ etti

فَدََعا
Rabbine

َربَّھُ 

Sonra(Musa) Rabbine duâ etti. (44:22) 
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 farz kılındı 

 ُكتِبَ 
size kısas 

 اْلِقَصاصُ  َعلَْیُكمُ 

yazmıştır zatına 
ْحَمةَ  َكتَبَ   الرَّ

merhameti Rabbiniz 
 َعٰلى نَْفِسھِ  َربُُّكمْ 

Size kısas farz kılındı. (2:178) 

Rabbiniz merhameti zatına yazmıştır. (6:54) 

zaman 
 فَِاذَا

 geldiği  
اءَ   َساَعةً  َجٓ

bir an 

 اََجلُُھمْ 
ne geri 

kalabilirler 
ve ne de ileri gidebilirler ecelleri 

  َوَال یَْستَْقِدُموَن  َال یَْستَأِْخُرونَ 

Ecelleri geldiği zaman, ne bir an geri kalabilirler ve 
ne de ileri gidebilirler (34:7) 
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Ecelleri geldiği zaman, ne bir an geri kalabilirler ve 
ne de ileri gidebilirler. (7:34)  

zaman 
 فَِاذَا

 geldiği  

اءَ   َساَعةً  َجٓ
bir an 

 اََجلُُھمْ 
ne geri 

kalabilirler 
ve ne de ileri gidebilirler ecelleri 

  َوَال یَْستَْقِدُموَن  َال یَْستَأِْخُرونَ 

اِنَّ 
şüphesizgünahları

ً ا�َّٰ  َجِمیعا
bağışlar

الذُّنُوبَ یَْغِفرُ 
Allahbütün

Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. (39:53) 

(Yusuf) erince 
ا بَلَغَ   َولَمَّ

rüştüne 
 اَُشدَّهُٓ 

ona verdik 
 ٰاتَْینَاهُ 

 hüküm  
 ً ً  ُحْكما  َوِعْلما

ve ilim 

(Yusuf) rüştüne erince, ona hüküm ve ilim verdik. 
(34:7) 



 َماِلكِ 

 الُمستَِقیمَ 

 الَمْغ ضُوبِ 

 َمنْ 

 نَْستَِعینُ 

 َجِمیعًا

 َربٌّ 

 َرِبّ اْلعَالَِمینَ 

 هللاِ  اِْسمِ 

طَ ِصَرا  

  اِْسمٌ 

 اِالَّ 

 اَْلَحْمدُ 

ینُ   اَلدّٖ

ْحَمنِ   اَلرَّ

Malik, sahip 

Doğru 

Öfkelenilmiş  olanlar 

Kim, kim ki 

Yardım isteriz 

Hepsi, tamamı 

Rab, sahip, efendi 

Alemlerin rabbi 

Allah’ın adı 

Yol 

İsim, Adı 

-den başka 

-Bütün övgüler 

-Din, hesap, ceza 

Rahman 20 



 نَْعبُدُ 

 ٰھذَا

 یَْوم

 بََشرٌ 

 َمِجیدٌ 

الِّینَ   الضَّ

 َطیِّبٌ 

 َعَلى

 َعلَْیِھمْ 

 َغْیرِ 

ِحیمِ    اَلرَّ

 ِّٰ�ِ 

 اِلَى

-اَنْ  انَّ  َ  

 اِنْ 
21 

Taparız 

Bu 

Gün 

Beşer, insan 

Şerefli 

Sapanlar 

Allah için 

Üzerine 

Onların üzerine 

-den başka 

Rahim 

e, -a 

Ki 

Eğer; değil 

Güzel, temiz 



 ُمبَاَركٌ 

 َعْبدٌ 

 َما

 السَِّمیعُ 

 اْلعَلِیمُ 

 فِي

 لِ 

 الَ 

 لَِكنْ 

 اِْھِدنَا

  اِنَّ 

 اَنَا

 اَنعَْمتَ  

 اِنَّما

 بِ 

Ancak 

Mübarek, kutlu 

Kul 

Ne, değil, o şey ki 

İşiten 

Bilen 

-e, içine, içinde 

İçin, ait 

Değil, yok 

Fakat, ama, lakin 

Bizi ilet 

Gerçekten 

Ben 

Nimet verdin 

ile 22 



Şüphesiz biz 
Sana Kevser’i verdik. Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve 
kurban kes. Şüphesiz asıl soyu kesik olan, sana kin 
besleyendir.

şüphesiz
إِنَّا

biz 
Sana 

verdik

أَْعَطْینَاكَ 
Kevser’i
)١(اْلَكْوثََر 

öyle ise 
namaz kıl

فََصلِّ 

إِنَّ 
şüphesiz

ِلَربِّكَ 

 ve kurban 
kes

Rabbin 
için

َشانِئَكَ )٢(َواْنَحْر 
asıl soyu 

kesik olan

)٣(اْألَْبتَرُ ُھَو 
sana kin 

besleyendir

2.DERS 



24 

BELİRLİ  VE BELİRSİZ İSİMLER 

BELİRSİZ İSİMLER(NEKİRA ): Belirsiz isimler bir 
varlığı genel olarak gösteren isimlerdir. 
Bunların basında (  takısı bulunmaz ve son (  ال
harfleri tenvinlidir (çift harekelidir). 

BELİRLİ İSİMLER (MARİFE): Belirli isimler ise bilinen, 
atıf yapılan isimlerdir. Bu isimlerin basında 
genellikle ( ال ) takısı bulunur ve son harflerinin 
harekesi tektir (tenvinli değildir). 

Ayrıca, (  takısı teklik, gerçeklik, bütünlük (  ال
gibi manaları da verir.  



Belirsiz Belirli 

 Bir ِكتَابٌ 
Kitap  ُاَْلِكتَاب Kitap 

 Ev اَْلبَْیتُ  Bir ev بَْیتٌ 

َراطُ  Bir yol ِصَراطٌ   Yol اَلِصّ

 Bir elçi, bir َرُسولٌ 
peygamber  َُسولا لرَّ  Elçi, 

Peygamber 

 َجنَّةٌ 
Bir 
bahçe  ُاَْلَجنَّة Cennet 

Belirsiz 

Belirli 

Bir 
okuma  ٌقُْرٰان 

 Kur’an اَْلقُْرٰانُ 

Diri  َُّحي 

اَْلَحيٌّ    Gerçekten 
diri olan 
(Allah) 



 ُ   ال kelimesi özel isimdir, belirlidir, tenvin ve : ا�ّٰ
takısı almaz.  

Şahıs isimleri belirlidir, bu isimler  ال takısı 
almaz, ancak tenvin alır:     ٍد داً ُمَحمَّ دٌ  ُمَحمَّ ُمَحمَّ    
Ayetlerdeki isimleri belirlilik - belirsizlik 
bakımından tahlil edin. 

Bu, acı bir azabdır. (44:11) 

bir azabdır
أَِلیٌم 
 bu

َعذَابٌ َھذَا
acı

نَاٌر 
o bir 

ateştir

 َحاِمیَةٌ 
 kızgın

O, kızgın bir ateştir! (101:11) 
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َھذَا
 bir şeydir
 َعِجیٌب َشْيءٌ 

şaşılacak bu

Bu şaşılacak bir şeydir. (50:2) 

بَْلدَةٌ لَھُ 
işte bir 
belde 

َطیِّبَةٌ 
 güzel

َغفُورٌ َوَربٌّ 
  ve bir 

Rab
çok  

bağışlayan

İşte güzel bir belde ve çok bağışlayan bir Rab! 
(34:15) 

َوَجاَءُھمْ 
 bir 

peygamber

 َكِریٌم َرُسولٌ 
kerim/pek 

değerli
onlara 
gelmişti

Onlara kerim/pek değerli bir peygamber 
gelmişti. (44:17) 
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pek 
değerli

َولَھُ 
bir 

mükâfat 
da

 َكِریٌم أَْجرٌ 
ve onun  

için vardır

Ve onun için pek değerli bir mükâfat da vardır. 
(57:11) 

 اِنَّ 
şüphesiz 

 هللاَ 
Allah 

 َغفُورٌ 
çok 

bağışlayandır 

  َرِحیٌم 
pek merhamet 

edendir 

Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, pek 
merhamet edendir. (8:69) 

sevendir
َوُھوَ 

bağışlayandır
 اْلَودُودُ اْلغَفُورُ 

O

O, bağışlayandır, sevendir. (85:14) 
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ذَِلكَ 
işte budur

 اْلَكبِیُر ُھَو اْلفَْضلُ 
lütufbüyük

İşte büyük lütuf budur. (42:22) 

Hidayet et 
 نَا اِْھدِ 

Bizi 

َراطَ   الّصِ
Yola  

   اْلُمْستَِقیمَۙ 
Dosdoğru 

Bizi dosdoğru yola hidayet et. (1:6) 

یََخافُونَ   
korkarlar

اْلعَذَابَ 
azabdan

 اْألَِلیمَ 
 elem verici

Elem verici azabdan korkarlar. (51:37) 



30 

gerçekten
اِنَّ 

insan
ْنَساَن  اْالِ

 kesin bir ziyan 
içindedir

 لَِفي ُخْسرٍ 

Gerçekten insan kesin bir ziyan içindedir. (103:2) 

incire yemin  
ederim

َوالتِّینِ 
ve zeytine
ْیتُونِ   َوالزَّ

İncire ve zeytine yemin ederim! (95:1) 
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İsim tamlaması (İzafe):  
- İki ismin arka arkaya gelmesiyle meydana 
gelir. 
- Birinci kelimenin son harfinin harekesi cümle 
içindeki durumuna bağlı olarak değişir. 
- İkinci kelimenin son harfinin harekesi esredir. 

-Birinci kelime ( ال ) takısı almaz.  
-İkinci kelime genellikle (  takısı alır veya (  ال
özel isim olur. 

- Belirli isimle tamlama yapan isimler belirli 
olur. 



Muzaf Muzafun İleyh Tamlama Anlamı 

�ُ اَ  اِْسمُ  �ِ ااِْسمُ    Allah’ın Adı 

اَلنَّاِس  َربُّ  اَلنَّاسُ  َربُّ   İnsanların 
Rabbi 

اْلِفیلُ  ْصَحابُ اَ  اَْصَحابٌ  اْلِفیلُ   Filin 
arkadaşları 

َربٌّ   ٰھذَا اْلبَْیتِ  َربُّ  ٰھذَا اْلبَْیتُ    Bu evin 
Rabbi 

َحاِسدٍ  َشرُّ  َحاِسدٌ  َشرٌّ   Hasetçinin 
şerri 



Belirli isimle tamlama yapan isimler belirli olur: 

كَ َربِّ   

َربِّكَ  َحْمدِ   

النَّاِس  اِٰلھِ   

هللاِ  ِدینِ   

النَّاِس  َمِلكِ   

اْلَجنَّةِ  صَحابُ اَ   

هللاِ  َرُسلُ   

  هللاِ نَْصرُ 

ْحَمنِ  َخْلقِ  الرَّ  

Senin Rabbin 

Rabbinin övgüsü 

İnsanların İlahı 

Allah’ın dini 

İnsanların Meliki 

Cennet ehli 

Allah’ın elçisi 

Allah’ın yardımı 

Rahman’ın yaratması 
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Ayetlerde geçen isim tamlamalarını tahlil edin. 

adıyla 

 هللاِ  بِْسمِ 
Allah’ın 

ْحٰمنِ   الرَّ
Rahman 

ِحیِم  الرَّ
  Rahim 

Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla. (1:1) 

Sahibi 

 یَْومِ  َماِلكِ 
Gününün 
ینِۜ      الدِّ

Din(hesap) 

Din(hesap) gününün sahibi. (1:4) 

görmedin mi

أَلَْم تَرَ 
nasıl

َكْیفَ 
yaptı

فَعَلَ 
 

Rabbin

بِأَْصَحابِ َربُّكَ 
  fil sahiplerine

 اْلِفیِل 

Görmedin mi? Rabbin fil sahiplerine nasıl 
yaptı? (105:1) 



35 

yolculuğuna
تَاءِ ِرْحلَةَ  الّشِ

 ve yaz kış
ْیفِ   َوالصَّ

Kış ve yaz yolculuğu (106:2) 

فَْلیَْعبُدُوا
kulluk 
etsinler

evin

َربَّ 
bu

 اْلبَْیتِ َھذَا
Rabbine

Bu evin Rabbine kulluk etsinler. (106:3) 

َوَال یَُحضُّ 
teşvik etmez

َعلَى َطعَامِ 
yoksulu
 اْلِمْسِكینِ 

doyurmaya

Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. (107:3) 
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َخْیرٌ 
hayırlıdır  Kadir gecesi

ِمْن أَْلفِ لَْیلَةُ اْلقَْدرِ 
aydan
 َشْھرٍ 

bin

  Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (97:3) 

de ki

قُلْ 
sığınırım

أَُعوذُ 
Rabbine

بَِربِّ 
sabahın

 اْلفَلَِق 

De ki: “Sabahın Rabbine sığınırım. (113:1) 

zaman
 َحَسدَ َوِمْن َشرِّ 

hasedçinin
إِذَاَحاِسدٍ 

ve 
şerrinden

hased  
ettiği

Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. 
(113:5) 



فِي َخْلقِ 
yaratmasında

 göremezsin
ْحَمنِ َما تََرى الرَّ

Rahman’ın
ِمْن تَفَاُوتٍ 

bir  
uygunsuzluk

Rahman’ın yaratmasında bir uygunsuzluk 
göremezsin. (67:3) 

Rabbi
َربِّ 

göklerin
السََّماَواتِ 

yerin
َواْألَْرِض 

ve ikisi 
arasındakilerin

َوَما بَْینَُھَما

Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, 
Rahman’dan! (78:37) 

َغافِرِ 
bağışlayan tevbeyi 

الذَّْنبِ 
kabul eden

التَّْوبِ َوقَابِلِ 
günahı

Günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden (40:3) 
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değildir
َما َكانَ 

Muhammed
دٌ  ُمَحمَّ

babası
اَبَٓا

 hiç  
kimsenin

َرُسوَل هللاِ اََحدٍ 
Allah’ın 
Resûlü

ِمْن ِرَجاِلُكمْ 
 ancak adamlarınızdan

َوٰلِكنْ 

Muhammed, adamlarınızdan hiç kimsenin babası 
değildir, ancak Allah’ın Resûlüdür. (33:40) 

hükmünü 
mü 

 اَفَُحْكمَ 
cahiliye 
 اْلَجاِھِلیَّةِ 

istiyorlar 
 یَْبغُونَ 

Cahiliye hükmünü mü istiyorlar? (5:50) 

dedi ki
ٰھذَا

şeytanın işindendir
اِنَّھُ الشَّْیَطانِ ِمْن َعَمِل 

şüphesiz o
َعدُوٌّ 

bir 
düşmandır

ُمِضلٌّ 
 saptıran

 ُمبِینٌ قَالَ 
apaçık bu

Bu şeytanın işindendir. Şüphesiz o, saptıran 
apaçık bir düşmandır. (28:15) 
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cehennemin
َخاِلِدینَ اْدُخلُوا

kapılarından
 içinde

فِیَھا َجَھنَّمَ أَْبَوابَ 
girinebedi kalıcılar 

olarak

İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin 
kapılarından girin! (40:76) 

bir olmaz
َال یَْستَِوي

cehennem ehliyle
أَْصَحاُب النَّارِ 

cennet ehli
َوأَْصَحاُب اْلَجنَّةِ 

Cennet ehli
 ُھُم اْلفَائُِزوَن أَْصَحاُب اْلَجنَّةِ 

kurtuluşa erenlerdir

Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. 
Cennet ehli, kurtuluşa erenlerdir. (59:20) 



 هللاِ  بِْسمِ 

ي ن  َماِلِك یَْوِم الدِّ

 اَْصَحابِ اْلفِي ل

 ِرْحلَةَ الِشَّت اءِ 

 َربَّ ٰه ذَا اْلبَْیتِ 

 اْلغَفُورُ 

 اْلَودُودُ 

 اْلفَْضلُ 

 الَكبِیرُ 

َراطَ   الِصّ

  َشْيءٌ 

 َعِجیبٌ 

 َعذَابٌ 

 اَِلیمٌ 

 نَارٌ 

Allah’ın adı ile 

Dinin gününü sahibi 

Filin arkadaşları 

Kış yolculuğu 

Bu evin rabbi 

Çok bağışlayıcı 

Çok seven 

Lütuf 

Büyük 

Yol 

Şey 

Acayip, garip 

Azap 

Acıklı 

Ateş 



 َطعَاِم اْلِمْسِكینِ 

 لَْیلَةُ اْلقَْدرِ 

 َرِبّ اْلفَلَقِ 

َحاِسدٍ   َشِرّ

 اِٰلِھ النَّاِس 

 الُمستَِقیمَ 

 اْلعَذَابَ 

 اْال ِلیمَ 

 اَْلَكِریمٌ 

 َعَمِل الشَّْیطَانِ 

  َحاِمیَة

 َربٌّ 

 َغفُورٌ 

 بَْلدَة

 َطیِّبَة

Yoksulun yiyeceği 

Kadir gecesi 

Sabah aydınlığının 
rabbi 

Hasetçinin kötülüğü 

İnsanların ilahı 

Doğru 

Azap 

Acıklı 

Şerefli 

Şeytanın işi 

Yakıcı 

Rab, sahip, efendi 

Çok bağışlayıcı 

Belde 

Güzel, temiz 
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ْحٰمنِ   َخْلِق الرَّ

 َرِبّ السََّماَواتِ 

 اَْصَحاُب النَّارِ 

 َربِّكَ 

 اَبَا اََحدٍ 

 اَْبَواَب َجَھنَّمَ 

 َغافِِر الذَّنبِ  

 اَْلَحيُّ 

  َرُسولٌ 

 َكِریمٌ 

 اَْجرٌ  

 ُخْسرٍ 

Rahman’ın yaratışı 

Göklerin rabbi 

Ateşin arkadaşları 

Senin rabbin 

Birisinin babası 

Cehennemin kapıları 

Günahın bağışlayıcısı 

Gerçek diri 

Elçi 

Şerefli 

Karşılık 

Kayıp 



Arkadan çekiştiren, kaş  
göz işaretiyle alaya alan herkesin vay haline! Ki o, malı 
topladı ve onu sayıp durdu. Malının onu ebedi kılacağını 
sanır.Hayır (andolsun)o, hutameye atılacaktır.

vay  
haline

َوْیٌل 
herkesin
ِلُكّلِ 

arkadan  
çekiştiren

ُھَمَزٍة 
 kaş göz 

işaretiyle 
alaya alan

َماالً ﴾١﴿لَُمَزةٍ  
 malı

اَلَِّذي  
 topladı

malının

ki o
َجَمَع 

﴾٣﴿اَْخلَدَهُ  ﴾٢﴿َوَعدَّدَهُ  
sanır

 hayır
لَیُْنبَذَنَّ َكالَّ 

(andolsun)o atılacaktır
 ﴾٤﴿اْلُحَطَمِة فِي  
 hutameye 

اَنَّ َمالَھُٓ  یَْحَسُب 
ve onu sayıp 

durdu
onu ebedi 
kılacağını

3.DERS 



Hütame’nin ne olduğunu sana bildiren nedir? 
Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o, kalplerin üstüne 
tırmanır durur. Gerçekten o (ateş), onların üzerine 
kapatılmıştır. Uzatılmış sütunlarda (bağlanmış 
olarak).

َوَما أَْدَراكَ 
sana bildiren  

nedir

)٥(َما اْلُحَطَمةُ 
hütame’nin ne  

olduğunu

نَاُر ا�َِّ 
 Allah’ın 
ateşidir

)٧(اْألَْفئِدَِة َعلَى )٦(اْلُموقَدَةُ 
tırmanır 

durur

الَّتِي
 ki o

onların  
üzerine

tutuşturulmuş
تَطَِّلعُ 

فِي َعَمدٍ إِنََّھا
gerçekten 

o (ateş)
 sütunlarda 

(bağlanmış olarak)

) ٩(ُمَمدَّدَةٍ 
uzatılmış

)٨(ُمْؤَصدَةٌ َعلَْیِھمْ 

kalplerin üstüne

kapatılmıştır
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ERİL VE DİŞİL İSİMLER: 

İsimler eril (مُ ذكَّ ر ) veya dişil (  olur. Bu tasnif ( مُ ؤن ثٌ 
sadece dilbilgisi bakımındandır, başka bir 
anlamı yoktur.  
-Dişil kelimeler sonlarına gelen (  harfi ile (  ة
ayırt edilir.  
-Kelimelerin sonundaki ى  ve اء  harfleri de 
dişilliği gösterir. 
-Dişilere işaret eden kelimeler dişildir:  ٌّاُ م anne, 
  kız kardeş  اُْختٌ 
-Vücudun çift organları genelde dişildir: Göz ve 
El    
-Belli bir kurala bağlı olmayan başka dişil 
kelimeler de vardır. 



Dişil( ة) 

 Seyahat ِرْحلَةٌ 

 Namaz َصَالةٌ 

 Cennet اَلْجنَّةُ 

 َواِلدَةٌ 

Eril Dişil (اء),(ى) 

Anne 

 Mümin ُمْؤِمنَةٌ 
kadın 

 Kitap اَْلِكتَابُ 

 Ev اَْلبَْیتُ 

 Kur’an اَْلقُْرٰانُ 

 Baba َواِلدٌ 

 Mümin ُمْؤِمنٌ 
Erkek 

 Kırmızı َحْمَراءٌ 

 Yeşil َخْضَراءٌ 

 ,İlk اُولَى
Birinci 

ُكْبَرى    Büyük  
En Büyük 

ُحْسنَى   Güzel,  
en güzel 



Dişil(çift organ) 

 Kulak اُذُنٌ 

 Ayak قَدَمٌ 

 Göz َعْینٌ 

 El یَدٌ 

Dişil(kuralsız) 

داَرٌ    Ev 

 Savaş َحْربٌ 

ِریحٌ     Rüzgar 

 Gök اَلسََّماءُ 

 Yeryüzü اَْالَْرضُ 

 Cehennem َجَھنَّمُ 

Dişil(kuralsız) 

 Ateş نَارٌ 

 Güneş اَلشَّْمسُ 

 ,Can, kişi نَْفسٌ 
nefis 

Dişil(dişi olan) 

 Anne اُ مٌّ 

 Kız kardeş اُْختٌ 
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Ayetlerdeki isimleri erillik - dişillik bakımından 
tahlil edin. 

َوُھوَ 
O

ُمْؤِمٌن  
Bir mü’min

O bir Mü’mindir. (20:112) 

ُھوَ 
Oilahtır

إِلَھٌ 
bir tek
َواِحدٌ 

O, bir tek ilahtır. (16:51) 

ٰھذَا
 budur

ِصَراطٌ 
yol

 ُمْستَِقیمٌ 
doğru

Doğru yol budur. (36:61) 
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ٰھذَا
işte bu

اْلفَْصلِ یَْومُ 
günüdürayırma

İşte bu, ayırma (hüküm) günüdür. (37:21) 

cennet
اْلَمأْٰوىِھَي   

şüphesiz
اْلَجنَّةَ فَِانَّ 

(ona) barınaktır

Şüphesiz cennet (ona) barınaktır. (79:41) 

إِنَّ 
 şüphesiz

َھِذهِ 
bu

تَْذِكَرةٌ 
bir öğüttür

Şüphesiz bu bir öğüttür. (73:19) 
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olduğunuz

 تُوَعدُونَ ٰھِذهِ 
cehennemdir

ُكْنتُمْ الَّتِي َجَھنَّمُ 
işte butehdit edilmekte

İşte bu, tehdit edilmekte olduğunuz cehennemdir! (36:63) 

Rabbimiz bize 
ver 

ٰاتِنَا   َربَّنَٓا    
dünyada 

 َحَسنَةً 
iyilik ver 

ِخَرِة     َوفِي اْالٰ َحَسنَةً     
 ahirette de 

 فِي الدُّْنیَا
iyilik 

 َوقِنَا
ve bizi 
koru 

   َعذَاَب النَّارِ 
ateşin azabından 

Rabbimiz! Bize dünya da iyilik ver, ahirette de iyilik 
ver ve bizi ateş/cehennem azabından koru! (2:201) 

de ki 
 قُلْ 

işte bu 
 ٰھِذهِ 

benim  
yolumdur 

 َسبِیٓلِي
davet 

ediyorum 

هللاِ اِلَى  اَْدُعٓوا  
bir basiret 

üzere 
Allah’a 

بَِصیَرةٍ َعٰلى   

De ki: “İşte bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere 
Allah’a davet ediyorum. (12:108) 
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Bunlar bir ümmetti, hakikaten gelip geçti! 
Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız 
da sizedir. (2:134) 

Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın! (5:7) 

Allah’ın eli, onların elleri üzerindedir. (48:10) 

Bunlar 
ةٌ  تِْلكَ   اُمَّ

bir  
ümmetti 

 قَْد َخلَتْۚ 
hakikaten 
gelip geçti 

 لََھا
onlara kazandıkları 

 َولَُكمْ  َما َكَسبَتْ 
sizedir 
َكَسْبتُمْ َما   

sizin 
kazandıklarınız da 

hatırlayın 
 َواْذُكُروا

Allah’ın nimetini 
هللاِ نِْعَمةَ   

üzerinizdeki 
 َعلَْیُكمْ 

فَْوقَ 
üzerindedir  Allah’ın eli

أَْیِدیِھمْ یَدُ ا�َِّ 
onların elleri
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onlar için 
 vardır 

 دَاُر السََّالمِ 
selamet yurdu Rableri 

katında 

 لَُھمْ  ِعْندَ َربِِّھمْ 

Onlar için Rableri katında selamet yurdu vardır. (6:127) 

Allah’ındır 

ِ�َِّ وَ   
isimler 
اءُ   اْالَْسَمٓ

en güzel 
 اْلُحْسٰنى

öyle ise  
O’na duâ edin 

 بَِھا فَاْدُعوهُ 
onlarla 

Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. (7:180) 

َعادًا
Âd kavmini de

َوأَنَّھُ 
 helak 

etti
kuşkusuz  

O

 اْألُولَى أَْھلَكَ 
önceki

Kuşkusuz önceki Âd kavmini de O helak etti. (53:50) 
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Üzerlerine bir rüzgâr ve ordular göndermiştik. 
(33:9) 

onlar için 
 vardır 

 دَاُر السََّالمِ 
selamet yurdu Rableri 

katında 

 لَُھمْ  ِعْندَ َربِِّھمْ 

Onlar için Rableri katında selamet yurdu 
vardır. (6:127) 

َعِلَمتْ 
bilir

نَْفسٌ 
neyi getirdiğini

أَْحَضَرتْ َما   
her nefis

Her nefis neyi getirdiğini bilir. (81:14) 

üzerlerine
 ً ِریحا

göndermiştik  ordular 
َوُجنُوداً  َعلَْیِھمْ فَاَْرَسْلنَا

bir  
rüzgâr
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Gece, gündüz, güneş ve ay O’nun (kudretine 
delâlet eden) âyetlerindendir. (41:37) 

O’nun âyetlerindendir
َوِمْن آَیَاتِھِ 

gece
اللَّْیلُ 

gündüz
َوالنََّھارُ 

güneş
َواْلقََمرُ َوالشَّْمسُ 

ve ay

onlara 
verdik 

âyet/mucize 

 ِمْن ٰایَةٍ   ٰاتَْینَاُھْم  
apaçık 

بَیِّنَةٍ    

Onlara nice apaçık âyet/mucize verdik. (2:211) 

hani
اِذْ 

ilham 
etmiştik 

اَْوَحْینَٓا
annene
كَ  اِٰلٓى اُّمِ

 vahyolunacak 
şeyi

یُوٰحىَما   

Hani annene vahyolunacak şeyi ilham etmiştik. 
(20:38) 



55 

 فَـتَْحِریرُ 
âzâd etmesi bir  

köleyi 

 ُمْؤِمنَةٍ  َرقَبَةٍ 
Mü’min 

 َوِدیَةٌ 
bir diyet  

ödemelidir 

 ُمَسلََّمةٌ 
teslim  

edilecek 

 اِٰلى اَْھِلھِ 
onun (ölenin) 

ailesine 

Mü’min bir köleyi âzâd etmesi ve onun (ölenin) 
ailesine teslim edilecek bir diyet ödemelidir. (4:92) 

اَْدِريَواِْن 
bilmem

َوَمتَاعٌ لَعَلَّھُ 
ve 

faydalanmadır
deneme bir vakte 

kadar

ِحینٍ اِٰلى  لَُكمْ فِتْنَةٌ  
belki de o  

(azabın ertelenmesi)

Bilmem belki de o (azabın ertelenmesi) sizi 
deneme ve bir vakte kadar faydalanmadır. (21:111) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 َرقَبَةٍ 

 ِریحٌ 

 َسبِیلٌ 

 اُمٌ 

ةٌ   اُمَّ

 اُولَى

 اَْلَجنَّةُ 

 ِحینٍ 

 اُْختٌ 

 اُذُنٌ  اُولَئِكَ  ِصَراطٌ 

Boyun, köle 

Rüzgar 

Yol 

Anne 

Ümmet, topluluk 

Önceki, ilk 

Cennet 

Zaman 

Kız kardeş 

Yol Onlar Kulak 



 َصَالةٌ 

 َعٖجیبٌ 

 َعْینٌ 

 فِتْنَةٌ 

 قَدَمٌ 

 ٰایَةٍ 

 یَدٌ 

 بَیِّنَةٍ 

 تَْذِكَرةٌ 

 تِْلكَ 

  اَْسَماءٌ 

 اَْصَحابَ 

 اَْالَْرضُ 

 اَْلبَْیتُ 

 َجنَّةٌ 

Namaz, dua 

Acayip, garip 

Göz 

İmtihan, deneme 

Ayak 

Ayet, işaret,mucize 

El 

Apaçık 

Hatırlatma, öğüt 

Şu, o (dş) 

İsimler 

Arkadaşlar 

Yeryüzü 

Ev 

Bahçe 



 قَْومٌ 

 ُكْبَرى

 ٰھِذهٖ 

 اْلَماَْوى

 ٰذِلكَ 

 َجَھنَّمُ 

 َحْرٌب 

 ُحْسنَى

 َخْضَراءٌ 

 داَرٌ 

  اَلسََّماءُ 

 اَلشَّْمسُ 

 اْلقََمرُ 

 ِدیَةٌ 

 َمتَاعٌ 

Kavim, millet 

En büyük 

Bu(dş) 

Sığınak 

Şu, o 

Cehennem 

Harp, savaş 

En güzel 

Yeşil 

Ev 

Gök 

Güneş 

Ay 

Diyet 

Mal 



De ki: “O Allah, 
birdir. Allah, Samed’dir (her şey O’na muhtaç, O ise hiç 
kimseye muhtaç değildir). O, doğurmamıştır ve 
doğurulmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

de ki
قُلْ 

O
ُھوَ 

Allah
 ُ ا�َّ

birdir
)١(أََحدٌ 

لَْم یَِلدْ 
O 

doğurmamıştır

 ُ ا�َّ
 Samed’dir

O’nun

Allah
َمدُ  )٣(َولَْم یُولَْد )٢(الصَّ

ُكفًُوا
yoktur  

hiçbir 

لَھُ َولَْم یَُكنْ   ) ٤(أََحدٌ 
ve 

doğurulmamıştır

dengi

4.DERS 
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İSİM CÜMLESİ:  

İki isimden meydana gelir. Birinciye mübteda 
(özne) ikinciye haber (yüklem) denilir.  

Her iki isim merfudur; son harfi ötrelidir.  

Mübteda genellikle belirli (marife), haber 
genellikle nekira (belirsiz) olur. 

ey
یَٓا اَیَُّھا

insanlar
النَّاسُ 

siz
اَْنتُمُ 

 muhtaç  
olanlarsınız

اءُ  ُھَو اْلغَنِيُّ اْلفُقَـَرٓ
 Gani/çok 

zengin

اِلَى هللاِ 
 Allah’tır Allah’a
 اْلَحِمیدُ َوهللاُ 

Hamîd/çok 
övülmeye 
layık olan

Ey insanlar! Siz, Allah’a muhtaç olanlarsınız. Çok 
zengin, Çok övülmeye layık olan Allah’tır. (35:15) 



Müpteda Haber ANLAM 

 Allah çok َغفُورٌ  هللاُ 
bağışlayıcıdır. 

دٌ   َرسُولُ هللاِ  ُمَحمَّ
 

Muhammed (SAV) 
Allah’ın resulüdür. 

 Dünya hayatı oyun ve لَِعٌب َولَْھوٌ  اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا
eğlencedir. 

هللاِ  فَْضلُ  ٰذ ِلكَ   Şu, Allah’ın lütfudur 
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Ayetleri isim cümlesi bakımından tahlil edin. 

ْلحُ   َوالصُّ
sulh 

 َخْیرٌ 
en hayırlısıdır 

Sulh en hayırlısıdır! (4:128) 

Fitne öldürmekten daha şiddetli (tehlikeli ve 
kötü)dür! (2:191) 

 َوهللاُ 
Allah 

 َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 
her şeye 

  قَِدیٌر 
kadirdir 

Allah, her şeye kadirdir. (8:41) 

 َواْلِفتْنَةُ 
öldürmekten 

اْلقَتْلِ  ِمنَ   اََشدُّ    
 daha şiddetli  

(tehlikeli ve kötü)dür! 
Fitne 



Siz 
ُمْسِلُموَن َواَْنتُْم    

müslümanlarsınız 

Siz müslümanlarsınız. (2:132) 

Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. (67:26) 

 sadece
أَنَاَوإِنََّما

ben ise 
نَِذیرٌ 

bir uyarıcıyım

 ُمبِینٌ 
  apaçık 

 اِنَُّھمْ 
şüphesiz onlar 

 اْلُمْفِسدُونَ 
bozguncular 

  اَالَ   ُھمْ 
Dikkat 
edin 

Dikkat edin, şüphesiz onlar, bozguncular onlardır. (2:12) 
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 اَْنتَ  اِنَّكَ 
şüphesiz Sen 

  اْلعَِلیُم  السَِّمیعُ 
hakkıyla 
işitensin 

hakkıyla 
bilensin 

Şüphesiz  sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. (3:35) 

 قَالَتْ 
dedi ki 

هللاِ ِمْن ِعْنِد  ُھوَ   
O Allah katındandır 

Dedi ki: “O, Allah katındandır! (3:37) 

Allah
اَ�ُ 

nurudur
نُورُ 

 göklerin
السَّٰمَواتِ 

 ve yerin
َواْالَْرِض 

Allah, göklerin ve yerin nurudur. (24:35) 
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işte 
bunlar

تِْلكَ 
âyetleridir

ٰایَاتُ 
 kitabın

 اْلَحِكیمِ اْلِكتَابِ 
hikmetli

İşte bunlar, hikmetli kitabın âyetleridir. (31:02) 

ancak 
 اِنََّما

müşrikler 
 نََجسٌ  اْلُمْشِرُكونَ 

bir pisliktir 

Müşrikler ancak bir pisliktir. (9:28) 

ey 
 یَٓا اَیَُّھا

iman edenler 
ٰاَمنُٓواالَِّذیَن   

ancak 
 اِنََّما

şarap (sarhoş 
ediciler) 

 َواْالَْزَالمُ  اْلَخْمرُ 
ve fal okları 

(şans 
oyunları) 

 َواْلَمْیِسرُ 
taşlar 

(putlar) 
birer 

pisliktir 
kumar 

 ِرْجسٌ  َواْالَْنَصابُ 

Ey iman edenler! Şarap (sarhoş edici içkiler), 
kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları (şans 
oyunları), ancak birer pisliktir. (5:90) 
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Dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir 
şey değildir. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. (6:32) 

değildir 
 َوَما

dünya 
hayatı 

 اْلَحٰیوةُ الدُّْنیَٓا
başka 
bir şey 

 اِالَّ 
bir 

oyun 

 َخْیرٌ  لَِعبٌ 
daha 

hayırlıdır 

 َولَْھوٌ 
ahiret 

yurdu ise 
ve 

eğlenceden 

ِخَرةُ   َولَلدَّاُر اْالٰ

şüphesiz 
bu

إِنَّھُ 
bir 

Kur’an’dır

لَقُْرآَنٌ 
kerim/pek 

değerli

 َكِریٌم 

Şüphesiz bu, kerim/pek değerli bir Kur’an’dır. (56:77) 

بَِما لَدَْیِھمْ 
kendi yanlarındaki 

ile

ُكلُّ 
grup her

 فَِرُحوَن ِحْزبٍ 
sevinmektedir

Her grup kendi yanlarındaki ile sevinmektedir. (23:53) 
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her nefis
ُكلُّ نَْفٍس 

kazandığına 
karşılık

بَِما َكَسبَتْ 
bir rehinedir
 َرِھینَةٌ 

Her nefis, kazandığına karşılık bir rehinedir. (74:38) 

kesinlikle 
biz

اِنَّا
indireceğiz

ُمْنِزلُونَ 
halkının 
üzerine

َعٰلٓى اَْھلِ 
 bu
اءِ ٰھِذهِ  ِمَن السََّمٓ

şiddetli  
bir azab

اْلقَْریَةِ 
 gökten memleket

ِرْجزاً 

Kesinlikle yoldan çıkmış olmaları sebebiyle, biz 
bu memleket halkının üzerine gökten şiddetli bir 
azab indireceğiz. (29:34) 

َواِٰلُھُكمْ 
 sizin 

ilahınız da

لَھُ َونَْحنُ َواِحدٌ 
birdirve biz ona 

  ُمْسِلُمونَ 
teslim 

olanlarız

Sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olanlarız. (29:46) 
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Bazı isim cümleleri ( فِي  ) veya (  ِل ) ile başlar. 
Bu cümlelerin anlamı “orada … vardır” / 
“onun/onların ... vardır.” şeklindedir.  

 ile başlayan cümleler ise “bazıları vardır ( ِمنْ  )
ki” anlamındadır. 

Gerçekten bunda Mü’minler için elbette bir 
ibret vardır. (15:77) 

elbette bir 
ibret vardır 

mü’minler 
için 

bunda gerçekten 



69 

(İbrahim)  
dedi ki

قَالَ 
ama  

orada var

فِیَھااِنَّ 
Lût
 ً لُـوطا

dediler ki
بَِمنْ قَالُوا

kimin 
olduğunu

نَْحنُ 
daha iyi 
biliriz

biz
فِیَھااَْعلَمُ 

orada

(İbrahim) dedi ki: “Ama orada Lût var!” dediler ki: 
“Orada kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. (29:32) 

faydalar
اِٰلٓى اََجلٍ لَُكمْ 

onlarda belirli
ُمَسم�ى َمنَافِعُ فِیَھا

sizin için 
vardır

bir süreye 
kadar 

Onlarda belirli bir süreye kadar sizin için faydalar 
vardır. (22:33) 

 onlar için 
vardır

فِیَھالَُھمْ 
orada

فَاِكَھةٌ 
 meyveler 

َولَُھمْ 
 ve onlara 

vardır

یَدَُّعونَ َما   
istedikleri 

her şey

Onlar için orada meyveler vardır. Ve onlara 
istedikleri her şey vardır. (36:57) 
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her ümmetin 
vardır 

ةٍ   َوِلُكّلِ اُمَّ
bir eceli 

 اََجلٌ 

Her ümmetin bir eceli vardır. (7:34) 

(fakat) 
onların çoğu 

 اْلُمْؤِمنُونَ  ِمْنُھمُ 
iman  

edenler 
onlarda
n vardır 

 َواَْكثَُرُھمُ 
fasıklardır 

اْلفَاِسقُوَن 
  

Onlardan iman edenler vardır, (fakat) onların 
çoğu fasıklardır. (3:110) 

İnsanlardan  
vardır  

َمنْ   َوِمَن النَّاِس   
(bazı)  

kimseler 

 یَقُولُ 
derler 

  ٰاَمنَّا   
İman  
ettik Allah’a 

َوبِاْلیَْومِ   بِاهللاِ   
Ve 

gününe 

ِخرِ   اْالٰ
ahiret 
  َوَما 

değildir 

   بُِمْؤِمنِینَۢ 
müminler onlar 

   ُھمْ  

İnsanlardan bazı kimseler vardır, Allah’a ve 
ahiret gününe iman ettik derler, onlar mümin 
değildirler. (2:08) 



Kelimelerin anlamlarını yazın.   

 اََجلٍ 

 االَْرِض 

 هللاُ 

 ٰاَمنَّا بِا�ِ 

 السَّٰمَواتِ 

 السَِّمیعُ 

ْلحُ   الصُّ

 اْلعَلِیمُ 

 لَِعبٌ 

 ِلْلُمْؤِمنِینَ 

 لَُھمْ 

 لَْھوٌ 

Süre 

Yeryüzü 

Allah 

Allah’a iman ettik 

Gökler 

İşiten 

Barış 

Bilen 

Oyun 

Müminler için 

Onlar için 

Eğlence 



ىٌ   ُمَسم�

 اْلُمْشِرُكونَ 

 اْلُمْفِسدُونَ 

 فَاِكَھةٌ 

 اْلَخْمرُ 

 َغفُورٌ 

 اْلفَاِسقُونَ 

 اْلِفتْنَةُ 

 فَْضلُ  هللاِ 
 

اْلفُقََرا
 ءُ 

  ٰایَةٌ 

 اْلَحِمیدُ 

 اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا

 َخْیرٌ 

ِخَرةُ   دَاُر اْالٰ

Yoldan çıkanlar 

Allah’ın lütfu 

Övgüye layık 

Belirlenmiş 

Ortak koşanlar 

Bozguncular 

Meyve 

Şarap 

Çok bağışlayan 

İmtihan, deneme 

Fakirler 

Ayet, işaret 

Yakın hayat 

Daha hayırlı 

Ahiret evi 



 ٰذِلكَ 

 ِرْجسٌ 

 َرسُولُ هللاِ 

 َواِحدٌ 

 اْلقَْت لِ 

 قَِدیرٌ 

 َكِریمٌ 

ةٍ   ُكّلِ اُمَّ

 ِمَن النَّاِس 

 اْلُمْؤِمنُونَ 

 نََجسٌ 

 نَِذیٌرُمبِینٌ 

Şu,o 

Pislik 

Allahın elçisi  

Tek,bir 

Öldürme 

Gücü yeten 

Şerefli 

Her ümmet 

İnsanlardan 

Müminler   

Pislik 

Apaçık uyarıcı 



De ki: “Ey kâfirler! Sizin ibadet ettiklerinize ben 
ibadet etmem. Benim ibadet ettiğime de siz ibadet 
edecek değilsiniz.”

de ki
قُلْ 

ey
یَا أَیَُّھا

kâfirler
)١(اْلَكافُِروَن 

ben ibadet etmem
َال أَْعبُدُ 

َعابِدُونَ 
ibadet  
edecek

)٢(َما تَْعبُدُوَن 

 siz 
değilsiniz

sizin ibadet ettiklerinize

)٣(َما أَْعبُدُ َوَال أَْنتُمْ 
benim ibadet 
ettiğime de

5.DERS 



“Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet edecek değilim.” 
“Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.” 
“Sizin dininiz size, benim dinim de bana.”

ben 
değilim 

َوَال أَنَا
ibadet 
edecek

َعابِدٌ 
sizin ibadet 
ettiklerinize

)٤(َما َعبَْدتُْم 

siz de 
değilsiniz 

َوَال أَْنتُمْ 

لَُكمْ 
size

َعابِدُونَ 
 benim ibadet 

ettiğime

benim 
dinim de

ibadet 
edecek

)٥(َما أَْعبُدُ 

ِدینُُكمْ 
bana

) ٦(ِدیِن َوِليَ   
sizin  

dininiz
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SAHIS ZAMİRLERİ: 

Not 1: Arapça’da toplam 14 şahıs zamiri vardır. 
Bu kitapta, Kur’an’da en çok kullanılan 7 zamir 
ele alınacaktır. Bu zamirler üstteki tabloda 
verilmiştir. Diğer zamirler Kuran’da çok az 
kullanılır; bunun için bu kitapta sonraki 
derslerde ve daha az incelenecektir. 

Not 2: Akılsız canlıların veya eşyaların 
isimlerinin çoğulları dilbilgisi açısından tekil 
dişil (müfred müennes) kabul edilir. Bundan 
dolayı bu varlıklar için (  .zamiri kullanılır ( ِھيَ 



ŞAHIS ZAMİRLERİ: 

 Ben اَنَا

 Sen اَْنتَ 

 ُھوَ 
O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 Biz نَْح نُ 

 Siz اَْنتُمْ 

 Onlar ُھمْ 
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De ki: “Ey İnsanlar! Ben ancak sizin için apaçık 
bir uyarıcıyım. (22:49) 

Ayetlerdeki şahıs zamirlerini tahlil edin. 

هللاُ 
Allah’ım

اِنَّٓنِي
Benbenden

şüphesiz  
Ben

فَاْعبُْدنِيَالٓ اِٰلھَ اَنَا
bana ibadet et başka

اَنَااِالَّٓ 
ilah  

yoktur

Şüphesiz Ben, Ben Allah’ım: Benden başka ilah 
yoktur. Bana ibadet et! (20:14) 

فَقَالَ 
 ben
َربُُّكمُ اَنَا۬ 

 sizin 
Rabbinizim

  اْالَْعٰلى
en  

yüce
dedi  
ki

Dedi ki: “Ben sizin en yüce Rabbinizim! (79:24) 

de ki
قُلْ 

ey
یَٓا اَیَُّھا

insanlar
النَّاسُ 

 ancak
ا نَِذیرٌ اِنََّمٓ

bir 
uyarıcıyım

اَنَا
sizin 
için

Ben
 ُمبِینٌ لَُكمْ 

apaçık
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Sen, Rabbinin nimeti sayesinde, bir 
mecnun/deli değilsin. (68:2) 

 اِنَّكَ 
muhakkak 
ki sen 

 اَْنتَ 
sen 

 اْلعَِلیمُ 
Her şeyi  

hakkıyla bilen 

  اْلَحِكیمُ 
Her şeyi hikmetle 

yapansın 

Muhakkak ki Sen her şeyi hakkıyla bilen her işi 
hikmetle yapansın. (2:32) 

Sen değilsin
 بَِمْجنُوٍن َما أَْنتَ 

bir mecnun/deli
بِنِْعَمةِ 

 Rabbinin nimeti  
sayesinde

َربِّكَ 

 َ ا�َّ
Allah  kuşkusuzsağlam

اقُ إِنَّ  زَّ ُھَو الرَّ
kuvvet 

sahibidir

ةِ   اْلَمتِیُن ذُو اْلقُوَّ
rızık verendir

Kuşkusuz Allah rızık verendir, sağlam kuvvet 
sahibidir. (51:58) 
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sevendir
َوُھوَ 

bağışlayandır
 اْلَودُودُ اْلغَفُورُ 

O

O, bağışlayandır, sevendir. (85:14) 

بَلْ 
doğrusuşerefli

ُھوَ 
bir 

Kur’an’dır

 َمِجیدٌ قُْرآَنٌ 
 O

Doğrusu O, şerefli bir Kur’an’dır. (85:21) 

إِنَّا
biziz

نَْحنُ 
biz

نُْحیِي
dirilten

َوإِلَْینَاَونُِمیتُ  اْلَمِصیرُ 
ve öldürenbizedirdönüş de

Dirilten ve öldüren biziz biz. Dönüş de bizedir. 
(50:43) 
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biz Allah’ın (dininin)  
yardımcılarıyız 

  اَْنَصاُر هللاِ  نَْحنُ 

Biz, Allah’ın (dininin) yardımcılarıyız. (3:52) 

yarattınız
َشَجَرتََھا

siz mi
yoksa

نَْحنُ أَمْ 
biz  

miyiz

اْلُمْنِشئُوَن 
 yaratanlar

أَْنَشأْتُمْ أَأَْنتُمْ 
onun ağacını

Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa 
yaratanlar biz miyiz? (56:72) 

şimdi 
bu 

أَفَبَِھذَا
sözü mü
اْلَحِدیثِ 

siz
أَْنتُمْ 

küçümsüyorsunuz?
 ُمْدِھنُونَ 

Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?. (56:81) 
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 یَُحافُِظونَ 
muhafaza ederler

ُھمْ َوالَِّذیَن 
namazlarını onlar ki

َعٰلى َصلََواتِِھمْ 

Onlar ki, namazlarını muhafaza ederler. (23:9) 

işte 
 اُوٰلٓئِكَ 

onlardır 
 ُھمُ 

Mü’minler 
 اْلُمْؤِمنُونَ 

 gerçek  
 �  َحـقا

İşte gerçek Mü’minler onlardır. (8:4) 

َوإِنَّ 
şüphesiz

اْآلَِخَرةَ 
ahiret ise

ِھَي دَارُ 
 yurttur

  اْلقََرارِ 
karar kılınacak



قَالُوا
 Seni tenzih 

ederiz

اَْنتَ ُسْبَحانَكَ 
Sensin

َوِلیُّنَا
 velimiz 

ِمْن دُونِِھْم 
 onlar 
değil

derler ki

Derler ki: Seni tenzih ederiz, velimiz onlar değil, 
sensin. (34:41) 

 َواَنَا
ben de 

 َمعَُكمْ 
sizinle  

beraber 

الشَّاِھِدینَ ِمَن   
şahid 

olanlardanım 

Ben de sizinle beraber şahid olanlardanım.” (3:81) 

ve ben değilim 
ا  اَنَاَوَمٓ  

müşriklerden 
اْلُمْشِرِكینَ ِمَن   

Ben müşriklerden değilim. (6:79) 



nice 
vardır ki 

فََكاَیِّنْ 
 memleketler 
ِمْن قَْریَةٍ 

biz onları 
helak ettik

اَْھلَْكنَاَھا
zulmetmekte 

iken

فَِھَي َخاِویَةٌ َوِھَي َظاِلَمةٌ 
şimdi onlar 
çökmüştür

Nice memleketler vardır ki (halkı) 
zulmetmekte iken biz onları helak ettik. (22:45) 

 dedi 
اِنِّيفَقَالَ 

 hastayım ben 
gerçekten

َسِقیمٌ 

Ben gerçekten hastayım. (37:89) 

اِنَّكَ 
 sensin
 اْلَوھَّابُ اَْنتَ 

daima 
lütufkâr olan

şüphesiz

Şüphesiz daima lütufkâr olan sensin. (38:35) 



ُھوَ 
O

اْلغَفُورُ 
çok 

bağışlayandır

ِحیمُ  الرَّ
 pek 

merhametlidir

O, çok bağışlayandır, pek merhametlidir. (39:53) 

hayır
َكالَّ 

şüphesiz 
bunlar

إِنََّھا
bir 

hatırlatmadır

تَْذِكَرةٌ 

Hayır, şüphesiz bunlar bir hatırlatmadır. (80:11) 

 اِنَّا
muhakkak 

 نَْحنُ 
biz 

ْلنَا  نَزَّ
indirdik 

ْكرَ   الذِّ
Zikr’i  

(Kur’an’ı) 

 لَھُ  َواِنَّا
 ve 

şüphesiz 
biziz  

 لََحافُِظونَ 
onu koruyacak 

olanlar da 

Muhakkak Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik ve 
şüphesiz onu koruyacak olanlar da biziz! (15:9) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 بَلْ 

 تَْذِكَرةٌ 

 اْلَحِدیثِ 

 اْلَحِكیمُ 

ِخَرة  اْالٰ

 اْالَْعلَىٰ 

 اِالَّ 

ْكرَ   اَلذِّ

 اَنَا

نَّااِ   

تَ اَنْ   

 اَْنتُمْ 

Aksine 

Hatırlatma 

Söz 

Hikmet sahibi 

Ahiret 

En yüce 

-den başka 

Öğut, anma 

Ben 

Şüphesiz biz 

Sen 

Siz 



 دَارُ 

 َربِّكَ 

 َربُُّكمُ 

اقُ  زَّ  الرَّ

 ظَاِلَمةٌ 

لَْینَااِ   

 اَمْ 

نَّ اِ  

 اْلغَفُورُ 

 قَالَ 

  اَنَصارُ 

نَّكَ اِ   

نََّمااِ   

 اِنَّنِي

نَّھُ اِ   

Ev 

Senin rabbin 

Sizin rabbiniz 

Çok rızık veren 

Haksızlık yapan 

Bize 

Yoksa 

Süphesiz, gerçekten 

Çok bağışlayan 

Dedi 

Yardımcılar 

Şüphesiz sen 

Ancak 

Süphesiz ben 

Süphesiz o 



 اْلعَِلیمُ 

 َكال

 اْلَمِصیرُ 

 ِمنْ 

 النَّاسُ 

 قُلْ 

 لَُكمْ 

 نَِذیرٌ 

 نُِمیتُ 

 ُھمْ 

  انََّھا

 انِّى

 اْلَودُودُ 

 اْلَوھَّابُ 

 نُْحیِي

Gerçekten bilen 

Hayır 

Dönüş yeri 

-den, bazıları, hiç 

İnsanlar 

De 

Sizin için 

Uyarıcı 

Öldürürüz 

Onlar 

Süphesiz o (dş) 

Şüphesiz ben 

Çok seven 

Çok hibe eden 

Diriltiriz 



Görmedin mi? 
Rabbin fil sahiplerine nasıl yaptı? Hilelerini boşa 
çıkarmadı mı?

görmedin mi
أَلَْم تَرَ 

nasıl
َكْیفَ 

yaptı
فَعَلَ 

 Rabbin
َربُّكَ 

أَلَْم یَْجعَلْ 
 çıkarmadı mı

بِأَْصَحابِ 
  fil sahiplerine
)١(اْلِفیِل 

َكْیدَُھمْ 
boşa

)٢(فِي تَْضِلیٍل   
hilelerini

6.DERS 



Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara pişirilmiş 
çamurdan taşlar atıyorlardı. Böylece onları, yenilmiş 
ekin yaprağı gibi kıldı.

gönderdi
َوأَْرَسلَ 

üzerlerine
َعلَْیِھمْ 

kuşlar
َطْیًرا

 sürü sürü
)٣(أَبَابِیَل 

یلٍ ِمْن  )٤(ِسّجِ
 pişirilmiş çamurdan

تَْرِمیِھمْ 
 taşlar

yenilmiş

onlara 
atıyorlardı

بِِحَجاَرةٍ 

فََجعَلَُھمْ 
ekin yaprağı  

gibi

  )٥(َمأُْكولٍ َكعَْصفٍ 
böylece 

onları kıldı



ÜÇLÜ FİİLLER - GEÇMİŞ ZAMAN (MAZİ) 

Kur’an’da 1500 adet civarında fiil vardır. Fiiller 
en az üç, en fazla dört kök harften meydana 
gelir.  
Üçlü fiiller türetme yolu ile dörtlü, beşli, altılı 
kalıplara getirilebilir.  

İkinci kök harfin harekesi fiilden fiile değişir: 
 .Bunun belli bir kuralı yoktur یَْعلَُم ، یَْنُصُر ، یَْضِرُب 



Üçlü basit fiillerin şahıslara göre çekimi 

 اَنَا
Ben 

 Yaptım فَعَْلتُ 

 اَْنتَ 
Sen 

 Yaptın فَعَْلتَ 

 ُھوَ 
O(er) 

 Yaptı فَعَلَ 

 ِھيَ 
O(dş) 

 Yaptı فَعَلَتْ 

 نَْح نُ 
Biz 

 Yaptık فَعَْلنَا

 اَْنتُمْ 
Siz 

 Yaptınız فَعَْلتُمْ 

 ُھمْ 
Onlar 

 Yaptılar فَعَلُوا



Açmak 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 فَتَْحتُ 

 فَتَْحتَ 
 فَتَحَ 

 فَتََحتْ  ِھيَ 

 فَتَْحنَا نَْح نُ 

 فَتَْحتُمْ  اَْنتُمْ 

 فَتَُحوا ھُھمْ 

Yardım  etmek 

 نََصْرتُ 

 نََصْرتَ 

 نََصرَ 

 نََصَرتْ 

 نََصْرنَا

 نََصْرتُمْ 

 نََصُروا

Vurmak 

 َضَرْبتُ 

 َضَرْبتَ 

 َضَربَ 

 َضَربَتْ 

 َضَرْبنَا

 َضَرْبتُمْ 

 َضَربُوا

İşlemek 

 َعِمْلتُ 

 َعِمْلتَ 

 َعِملَ 

 َعِملَتْ 

 َعِمْلنَا

 َعِمْلتُمْ 

 َعِملُوا

Demek 

 قُْلتُ 

 قْلتَ 

 قَالَ 

 قَالَتْ 

 قْلنَا

 قْلتُمْ 

 قَالُوا

Olmak 

 ُكْنُت 

 ُكْنتَ 

 كَانَ 

 كَانَتْ 

 ُكْننَا

 ُكْنتُمْ 

 َكانُوا



Geçmiş zaman fiillerinin çekimi sadece 
sonlarına ek getirmek suretiyle yapılır. Buna 
göre bir fiilin sonuna bakarak hangi şahsa ait 
olduğu anlaşılır: 

Ben (-dım) (  ُت ) 

Sen (-dın)  (  َت ) 

O (er) (-dı) ( - - - ) 

O (dş) (-dı)  (  ْت ) 

Biz (-dık)  ( نَا ) 

Siz (-dınız)  (  ْتُم ) 

Onlar (-dılar) ( او  ) 



Ayetlerdeki şahıs zamirlerini tahlil edin. 

dedi ki
قَالَ 

Rabbim!
َربِّ 

gerçekten  
ben

اِنِّي
öldürdüm

ِمْنُھمْ قَتَْلتُ 
 bir adam onlardan

 ً نَْفسا

(Musa) dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben 
onlardan bir adam öldürdüm. (28:33) 

verdim
َوَجعَْلتُ 

kendisine
لَھُ 

mal
َماالً 

bolca
 َمْمدُودًا

Kendisine bolca mal verdim. (74:12) 

 َراَْیتُ 
(rüyamda)  

gördüm gerçekten  
ben 

on bir güneşi 
َعَشرَ  اََحدَ  اِنِّي  َواْلقََمرَ  

ve ayı yıldızla onları  
gördüm 

 ِلي َراَْیتُُھمْ 
 bana 

   َساِجِدیَن 
secde 

ederlerken 

 ً  َوالشَّْمسَ  َكْوَكبا

Gerçekten ben on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. 
Onları bana secde ederlerken gördüm”. (12:4) 
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ben yarattım
اْلِجنَّ 

 ve 
insanları
ْنسَ  إِالَّ َواْإلِ

ancak
 ِلیَْعبُدُوِن 

bana ibadet 
etsinler diye

َوَما َخلَْقتُ 
cinleri

Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet 
etsinler diye yarattım! (51:56) 

dedi ki
قَالَ 

Rabbim!

َربِّ 
gerçekten ben

اِنِّي
 zulmettim

ِليَظلَْمتُ 
beni

نَْفِسي
 

bağışla
nefsime

لَھُ فَغَفَرَ فَاْغِفرْ 
bağışladı

Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben nefsime 
zulmettim, beni bağışla.” (Allah da) onu 
bağışladı. (28:26) 

tevekkül et 
 فَتََوكَّلْ  َعَزْمتَ 

azmettiğin zaman ise Allah’a 
هللاِ َعلَى   فَِاذَا 

Azmettiğin zaman ise, Allah’a tevekkül et! (3:159) 
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 َرَمْیتَ 
attığın 

 َوَما َرَمْیتَ 
zaman da fakat sen atmadın 
 َوٰلِكنَّ  اِذْ 

Allah 
 هللاَ 

attı 
 َرٰمى

Attığın zaman da sen atmadın; fakat Allah attı! (8:17) 

 لَبِثْتَ  بَلْ 
kaldın yüz 

 َعامٍ  ِمائَةَ 
yıl hayır 

Hayır! Yüz yıl kaldın. (2:259) 

 ve zikretti
هللاَ َوذََكرَ 

Allah’ı
 َكثِیراً 

çok

Ve Allah’ı çok zikretti. (33:21) 



Salih amel işleyenler. (25:70) 

Allah, küfredenler için Nuh’un karısını misal olarak 
verdi. (66:10) 

bunun üzerine  
döndü 

فََرَجعَ 
Musa

ُموٰسٓى
 kavmine 

قَْوِمھِ اِٰلى 

Bunun üzerine Musa, kavmine döndü. (20:86) 

 
işleyenler
َعَمالً َعِملَ 

amel
 ً َصاِلحا

salih

verdi
َضَربَ 

Allah
 ُ ا�َّ

misal 
olarak

َمثَالً 
küfredenler 

için

اِْمَرأَةَ ِللَِّذیَن َكفَُروا
 Nuh’un karısını
نُوحٍ 



O ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. 
(2:29) 

Öğüt ve açıklamasına dair ne varsa, hepsini  
onun (Musa) için levhalarda yazdık. (7:145) 

(Yusuf) dedi ki: Yusuf ve kardeşine neler 
yaptığınızı bildiniz mi? (12:89) 

O  
 الَِّذي ُھوَ 
ki 

 َخلَقَ 
yarattı 

 لَُكم
Sizin için yeryüzündeki 

 فِي اْالَْرِض  َما
şeylerin 

 َجِمیعاً 
hepsini 

yazdık 
 َوَكتَْبنَا

onun  
(Musa) için 

 لَھُ 
levhalarda 

 فِي اْالَْلَواحِ 
ne varsa, hepsini 

 َمْوِعَظةً  ِمْن ُكّلِ َشْيءٍ 
açıklamasına 

dair 
öğüt 

 َوتَْفِصیالً 

(Yusuf) dedi ki 
 قَالَ 

bildiniz mi 
 َھْل َعِلْمتُمْ 

neler 
yaptığınızı 

 َما فَعَْلتُمْ 
Yusuf 

 َواَِخیھِ  بِیُوُسفَ 
ve 

kardeşine 



evlere
فََسلُِّموا

girdiğiniz kendinize 
(birbirinize)

اَْنفُِسُكمْ َعٰلى  ً دََخْلتُمْ  بُیُوتا
zamanselam 

verin

Evlere girdiğiniz zaman kendinize selam verin. (24:61) 

 sonra
اََخْذتُ ثُمَّ 

yakaladım
الَِّذیَن َكفَُروا

inkâr edenleri

Sonra inkâr edenleri yakaladım. (35:26) 

sabretmeleri  
sebebiyle

َجنَّةً 
ödülleri ve 

ipektir

بَِما َصبَُرواَوَجَزاُھمْ  َوَحِریًرا
cennet

Sabretmeleri sebebiyle ödülleri cennet ve ipektir. (76:12) 



قَالَتْ 
(Meryem
) dedi ki: şüphesiz ben

اَُعوذُ اِنِّٓي
sığınırım

ْحٰمنِ  بِالرَّ
Rahman’a 
(Allah’a)

ِمْنكَ 
senden

ُكْنتَ اِنْ 
 eğer  

isen

 � تَِقیا
 sakınan bir kimse 
(bana yaklaşma)

Dedi ki: “Şüphesiz ben senden, Rahman’a sığınırım. 
Eğer sakınan bir kimse isen! (19:18) 

Bunlar 
ةٌ  تِْلكَ   اُمَّ

bir  
ümmetti 

 قَْد َخلَتْۚ 
hakikaten 
gelip geçti 

 لََھا
onlara kazandıkları 

 َولَُكمْ  َما َكَسبَتْ 
sizedir 
َكَسْبتُمْ َما   

sizin 
kazandıklarınız da 

Bunlar bir ümmetti, hakikaten gelip geçti! Onların 
kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız da sizedir. 
(2:134) 

onu  
şekillendirdi

یھُ  َسوّٰ
ve 

üfledi

َونَفَخَ 
 ona
لَُكمُ فِیھِ 

 sizin 
için

ُروِحھِ ِمْن 
 ve var 

ettive kalpler kendi 
ruhundan

السَّْمعَ َوَجعَلَ 
 gözler 
َواْالَْفـٴِدَةَ َواْالَْبَصارَ 

kulaklar

Sonra onu şekillendirdi ve ona kendi ruhundan üfledi. Ve 
sizin için kulaklar, gözler ve kalpler var etti. (32:09) 



fasıklar ise
ا  فََسقُواالَِّذیَن َواَمَّ

işte onların 
varacakları yer

فََمأْٰویُھمُ 
ateştir
النَّارُ 

Fasıklar ise, işte onların varacakları yer ateştir. (32:20) 

hani
َواِذْ 

almıştık
اََخْذنَا

peygamberlerden

النَّبِیِّنَ ِمَن 
 kesin  

sözlerini

َوِمْنكَ ِمیثَاقَُھمْ 
Senden

Hani peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. (33:07) 

hani
اِذْ 

onlar size 
gelmişlerdi

اُؤُكمْ  َجٓ
üst tarafınızdan

ِمْن فَْوقُِكمْ 
 ve alt tarafınızdan

َوِمْن اَْسفََل ِمْنُكمْ 

Hani onlar, üst tarafınızdan ve alt tarafınızdan 
size gelmişlerdi. (33:10) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 نَفَخَ 

 َرَجعَ 

 َسَجدَ 

 َراَْیتُ 

 َرمىٰ 

 َرَمْیتَ 

 اََخْذنَا

 َجاَءتْ 

 َجاُءو

 َخلَقَ  َصبَُروا فََسقُوا

Üfledi 

Geri döndü 

Secde etti 

Gördüm 

Attı 

Attın 

Tuttuk, yakaladık 

Geldi (ds) 

Geldiler 

Yoldan çıktılar Sabrettiler ا Yarattı 



 فَعَْلتُمْ 

 َغفَرَ 

 قَالَ 

 قَالَتْ 

 قَتَْلتُ 

 َضَربَ 

 َظلَْمتُ 

 َعَرْضنَا

 َعَزْمتَ 

 َعِلْمتُمْ 

  َخلَْقتُ 

 دََخْلتُمْ 

 َكتَْبنَا

 َكَسبَتْ 

 َكَسْبتُمْ 

Yaptınız 

Bağışladı 

Dedi 

Dedi 

Öldürdüm 

Vurdu 

Haksızlık yaptım 

Arz ettik 

Azmettin 

Bildiniz 

Yarattım 

Girdiniz 

Yazdık 

Kazandı(dş) 

Kazandınız 



 ذََكرَ 

 َكانَ 

 َعِمل

 َجعَل

  َكفَُروا

 لَبِثْتَ 
Andı, hatırladı 

Oldu, -dır, -dir 

İşledi 

Yaptı 

İnkar ettiler 

Kaldın 



Yapma 

 اَنَا

 اَْنتَ 
 ُھوَ 

 فَعَْلتُ 
 فَعَْلتَ 
 فَعَلَ 

 فَعَلَتْ  ِھيَ 

نُ  نَحْ   فَعَْلنَا 

 فَعَْلتُمْ  اَْنتُمْ 

 فَعَلُوا ھُھمْ 

Demek 

 قُْلتُ 

 قُْلتَ 

 قَالَ 

 قَالَتْ 

 قُْلنَا

 قُْلتُمْ 

 قَالُوا

Olmak 

 ُكْنتُ 

 ُكْنتَ 

 كَانَ 

 كَانَ 

 ُكنَّا

 ُكْنتُمْ 

 َكانُوا

Yazmak 

 َكتَْبتُ 
 َكتَْبتَ 

 َكتَبَ 
 َكتَبَتْ 

 َكتَْبنَا

 َكتَْبتُمْ 

 َكتَبُوا

Vurmak 

 َضَرْبتُ 

 َضَرْبتَ 

 َضَربَ 

 َضَربَتْ 

 َضَرْبنَا

 َضَرْبتُمْ 

 َضَربُوا

Bilmek 

 َعِلْمُت 

 َعِلْمتَ 

 َعِلمَ 

 َعِلَمتْ 

 َعِلْمنَا

 َعِلْمتُمْ 

 َعِلُموا



Dini 
yalanlayan kimseyi gördün mü? İşte o, yetimi 
itip-kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.

gördün mü
أََرأَْیتَ 

yalanlayan 
kimseyi

بُ  الَِّذي یَُكذِّ
dini
ینِ  )١(بِالدِّ

işte o
فَذَِلكَ 

َوَال یَُحضُّ 
teşvik etmez

الَِّذي یَدُعُّ 

 yetimi

itip-kakar

َعلَى َطعَامِ )٢(اْلیَتِیمَ 
yoksulu
)٣(اْلِمْسِكینِ 

doyurmaya

7.DERS 



O namaz kılan (münafık)ların vay haline. Ki 
onlar, namazlarından gafildirler. Ki onlar, 
gösteriş yaparlar. Ve ma’unu/her türlü yardımı 
da engellerler.

vay 
haline

فََوْیلٌ 
o namaz kılan 
(münafık)ların

)٤( ِلْلُمَصلِّینَ 
ki onlar
الَِّذیَن ُھمْ 

namazlarından
َعْن َصَالتِِھمْ 

)٦(یَُراُءوَن 
gösteriş yaparlar

)٥(َساُھوَن 
 ki onlar gafildirler

الَِّذیَن ُھمْ 

َویَْمنَعُونَ 
ma’unu/her türlü 

yardımı da

)٧(اْلَماُعوَن 
ve engellerler
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ÜÇLÜ FİİLLER - GENİŞ ZAMAN (MUZARİ): 

İkinci kök harfin harekesi fiilden fiile değişir:  ، ُیَْعلَم
 .Bunun belli bir kuralı yoktur  یَْنُصُر ، یَْضِربُ 

 اَنَا
Ben 

 Yaparım اَْفعَلُ 

 اَْنتَ 
Sen 

 Yaparsın تَْفعَلُ 

 ُھوَ 
O(er) 

 Yapar یَْفعَلُ 

 ِھيَ 
O(dş) 

 Yapar تَْفعَلُ 

 نَْح نُ 
Biz 

 Yaparız نَْفعَلُ 

 اَْنتُمْ 
Siz  َتَْفعَلُون Yaparsınız 

 ُھمْ 
Onlar 

 Yaparlar یَْفعَلُونَ 



Açmak 

 اَنَا
 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 اَْفتَحُ 

 تَْفتَحُ 

 یَْفتَحُ 

 تَْفتَحُ  ِھيَ 

 نَْفتَحُ  نَْح نُ 

 تَْفتَُحونَ  اَْنتُمْ 

 یَْفتَُحونَ  ھُھمْ 

Yardım etmek 

 اَْنُصرُ 
 تَْنُصرُ 

 یَْنُصرُ 

 تَْنُصرُ 

 نَْنُصرُ 

 تَْنُصُرونَ 

 یَْنُصُرونَ 

Vurmak 

 اَْضِربُ 
 تَْضِربُ 

 یَْضِربُ 

 تَْضِربُ 

 نَْضِربُ 

 تَْضِربُونَ 

 یَْضِربُونَ 

İşlemek 

 اَْعَملُ 
 تَْعَملُ 

 یَْعَملُ 

 تَْعَملُ 

 نَْعَملُ 

 تَْعَملُونَ 

 یَْعَملُونَ 

Demek 

 اَقُولُ 

 تَقُولُ 

 یَقُولُ 

 تَقُولُ 

 نَقُولُ 

 تَقُولُونَ 

 یَقُولُونَ 

Olmak 

 اَُكوُن 
 تَُكونُ 

 یَكُونُ 

 تَكُونُ 

 نَكُونُ 

 تَكُونُونَ 

 یَُكونُونَ 



Geniş zaman fiillerinin çekimi hem önlerine hem de 
sonlarına ek getirmek suretiyle yapılır.  

Ben (-arım) Başta (ا) 

Sen (-arsın) 
Başta(ت), sonda  
bir şey yok 

O (er) (-ar) 
Başta( ي ), sonda 
bir şey yok 

O (dş) (-ar) Başta (ت), sonda 
bir şey yok 

Biz (-arız) 
Başta (ن), sonda 
bir şey yok 

Siz (-arsınız) 
Başta (ت) ,
sonda (ون) 

Onlar (-arlar) Başta (ي), 
sonda (ون) 



Ayetlerdeki fiilleri tahlil edin. 

ben ibadet 
etmem

تَْعبُدُونَ َما َال أَْعبُدُ 
sizin ibadet 
ettiklerinize

Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet etmem. (109:2) 

 قَالَ 
Dedi 

 اِنِّٓي
Muhakkak ki 

ben 

 اَْعلَمُ 
bilirim 

 َما
şeyleri 
  تَْعلَُمونَ َال 

bilmediğiniz 

Muhakkak ki ben bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. (2:30) 

 تَْعلَمُ 
sen 

bilirsin 

فِي نَْفِسيَما   
nefsimde 

olanı 

اَْعلَُم َوَالٓ   
ama ben 
bilmem 

فِي نَْفِسكَ َما   
senin zatında 

olanı 

Nefsimde olanı sen bilirsin, ama senin zatında olanı 
ben bilmem. (5:116) 
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dediler ki 
 قَالُوا

Ey Şuayb 
 یَا ُشعَْیبُ 

anlamıyoruz 
نَْفقَھُ َما   

çoğunu 
 لَنَٰریكَ  َكثِیراً 

seni 
görüyoruz 

ا تَقُولُ   ِممَّ
şüphesiz biz içimizde 

söylediklerinde 

 فِینَا َواِنَّا
zayıf biri  

olarak 

 ً  َضِعیفا

Dediler ki: Ey Şuayb! Söylediklerinden çoğunu 
anlamıyoruz. Şüphesiz biz seni içimizde zayıf biri 
olarak görüyoruz. (11:91) 

اْلَماءَ 
suyu  şimdi gördünüz mü

تَْشَربُونَ الَِّذي أَفََرأَْیتُمُ 
içtiğiniz

Şimdi içtiğiniz suyu gördünüz mü? (56:68) 

bilir

یَْعلَمُ 
gireni

َما یَِلجُ 
yerin içine

فِي اْالَْرِض 
  ve çıkanı

اءِ َوَما یَْخُرجُ  ِمَن السََّمٓ
gökten

ِمْنَھا
  ineni oradan 
فِیَھاَوَما یَْعُرجُ َوَما یَْنِزلُ 

çıkanıve 
oraya

Yerin içine gireni ve oradan çıkanı, gökten ineni ve 
oraya çıkanı bilir. (34:2) 
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Allah 

بَِما تَْعَملُونَ   بَِصیرٌ  َوهللاُ   
yapmakta 

olduklarınızı 
hakkıyla 
görendir 

Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. (2:265) 

hayvanları da 
yarattı sizin  

için vardır 
onlarda ve onların bir 

kısmından da 
ve pek çok 
faydalar 

ısıtıcı 
(korunma 
maddeleri) 

yersiniz 

Hayvanları da yarattı. Sizin için onlarda ısıtıcı ve pek çok 
faydalar vardır. Ve onların bir kısmından da yersiniz. (16:5) 

 اِنَّ 
Şüphesiz 

 هللاُ 
Allah 

 الَ یَْظِلمُ 
zülmetmez 

 ِمثْقَالَ 
ağırlığınca 

ٍة    ذَرَّ
zerre 

 Şüphesiz Allah zerre ağırlığınca zülmetmez. (4:40) 
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َواِنِّي
hakikaten 

ben

اْلَكاِذبِینَ ِمَن  َالَُظنُّھُ 
onu 

sanıyorumyalancılardan

Hakikaten ben onu yalancılardan sanıyorum. 
(28:38) 

 ً اَْصنَاما
putlara

قَالُوا
 tapıyoruz ibadet 

etmeye de
onlar da 

demişlerdi

فَنََظلُّ نَْعبُدُ 
 onlara 

 َعاِكِفیَن لََھا
ve devam 
edeceğiz

Onlar da: “Putlara tapıyoruz ve onlara ibadet 
etmeye de devam edeceğiz” demişlerdi. (26:71) 

onlar 

 َوُھمْ  اْلَكِذبَ 
yalan 

 َویَقُولُونَ 
Allah’a 

karşı 

 یَْعلَُمونَ 
bile bile söylüyorlar 

 َعلَى هللاِ 

Onlar, bile bile Allah’a karşı yalan söylüyorlar. (3:78) 
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yoksa
اَمْ 

tutacağız

نَْجعَلُ 
iman edip

ٰاَمنُواالَِّذیَن 
 işleyenleri

اْالَْرِضۘ فِي َوَعِملُوا
yeryüzünde

اِلَحاتِ  الصَّ
 fesat çıkaranlar 

gibi mi
salih 

ameller

َكاْلُمْفِسِدینَ 

Yoksa iman edip salih ameller işleyenleri (38:28) 
yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız?  

zaman 
قََضٰى   َواِذَا  

hükmettiği Bir işe 
 َف انََّما اَْمرً 

sadece 
 یَقُولُ 
der 

 لَھُ 
ona 

 ُكْن 
Ol! 

 فَیَُكونُ 
Hemen 
oluverir 

Bir işe hükmettiğinde, ona sadece: “ol!” der, hemen 
oluverir. (2:117) 

 اَنَّ 
muhakkak 

 لَُھمْ 
Onlarındır 

 َجنَّاتٍ 
cennetler 

 تَْجِري
akan 

 اْالَْنَھارُۜ  ِمْن تَْحتَِھا
altından ırmaklar 

Altından ırmaklar akan cennetler onlarındır. (4:40) 
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Rabbin
َوَربُّكَ 

yaratır
یَْخلُقُ 

dilediğini
اءُ  َما یََشٓ

ve seçer
َویَْختَارُ 

Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. (28:68) 

şüphesiz 

 اِنَّ 
inkâr  

edenler 

یَْكفُُرونَ الَِّذیَن   
âyetlerini 

 بِٰایَاتِ 
Allah’ın öldürenler 

 َویَْقتُلُونَ  هللاِ 

emredenleri 

 َویَْقتُلُونَ 

یَأُْمُرونَ الَِّذیَن   

ve öldürenler 
var ya 

 النَّبِیِّنَ 
haksız  
yere 

 بِاْلِقْسطِ 
adaleti 

النَّاِس ِمَن   
insanlardan 

peygamberleri 

َحقٍّ بِغَْیِر   

ْرُھمْ   اَِلیمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَّشِ
işte onları 
müjdele 

bir azab 
ile 

elem 
verici 

Şüphesiz Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız 
yere peygamberleri öldürenler ve insanlardan 
adaleti emredenleri öldürenler var ya, işte onları 
elem verici bir azab ile müjdele! (3:21) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 نَْعبُدُ 

 نَْفقَھ

 یَْخُرجُ 

 یَْخلُقُ 

 تَْعَملُونَ 

 تَقُولُ 

 َخلَقَُكمْ 

 َخلَقََھا

 اَُظنُّ 

 اَْعبُدُ 

 اَْعلَمُ 

 تَاُْكلُونَ 

Taparız 

Anlarız 

Çıkar 

Yaratır 

İşlersiniz 

Dersin 

Sizi yarattı 

Onları yarattı 

Zannederim 

Taparım 

Bilirim 

Yersiniz 



 یَْظِلمُ 

 یَْعُرجُ 

 یَْعلَمُ 

 یَْعلَُمونَ 

 یَْقتُلُونَ 

 َراَْیتُمُ 

 َعِملُوا

 قَالَ 

 قَالُوا

 قََضىٰ 

  تَْجري

 تَْشَربُونَ 

 تَْعبُدُونَ 

 تَْعلَمُ 

 تَْعلَُمونَ 

Haksızlık eder 

Yükselir 

Bilir 

Bilirler 

Öldürürler 

Gördünüz 

İşlediler 

Dedi 

Dediler 

İcra etti 

Akar 

İçersiniz 

Taparsınız 

Bilirsin 

Bilirsiniz 



 یَقُولُ 

 یَْكفُُرونَ 

 یَدُعُ 

 یَْكتُبُ 

 تَْكتُبُ 

 ُكنْ 

 نَْجعَلُ 

 نََراكَ 

 یَْمنَعُونَ 

 تَْكتُبُ 

  یَِلجُ 

 یَْنِزلُ 

 یَُكونُ 

 یَُحضُّ 

 اَْكتُبُ 

Der 

İnkar ederler 

İtip kakar 

Yazar 

Yazarsın 

Ol 

Yaparız 

Seni görürüz 

Engel olurlar 

Yazar (dş) 

Girer 

İner 

Olur 

Teşvik eder 

Yazarım 



Yapma 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 اَْفعَلُ 

 تَْفعَلُ 

 یَْفعَلُ 

 تَْفعَلُ  ِھيَ 

 نَْفعَلُ  نَْح نُ 

 تَْفعَلُونَ  اَْنتُمْ 

 یَْفعَلُونَ  ھُھمْ 

Demek 

 اَقُولُ 

 تَقُولُ 

 یَقُولُ 

 تَقُولُ 

 نَقُولُ 

 تَقُولُونَ 

 یَقُولُونَ 

Olmak 

 اَُكونُ 
 تَُكونُ 

 یَكُونُ 

 تَكُونُ 

 نَكُونُ 

 تَكُونُونَ 

 یَُكونُونَ 

Yazmak 

 اًْكتُبُ 

 تَْكتُبُ 

 یَْكتُبُ 

 تَْكتُبُ 

 نَْكتُبُ 

 تَْكتُبُونَ 

 یَْكتُبُونَ 

Vurmak 

 اَْضِربُ 

 تًْضِربُ 

 یَْضِربُ 

 تًْضِربُ 

 نَْضِربُ 

 تًْضِربُونَ 

 یَْضِربُونَ 

Bilmek 

 اَْعلَُم 

 تَْعلَمُ 

 یَْعلَمُ 

 تَْعلَمُ 

 نَْعلَمُ 

 تَْعلَُمونَ 

 یَْعلَُمونَ 



 َربَّنَا
Rabbimiz 

 َال تُِزغْ 
eğriltme 

 قُلُوبَنَا
kalplerimizi 
 بَْعدَ 

sonra 
 اِْذ َھدَْیتَنَا

bizi hidâyete erdirdikten 

 َوَھبْ 
ihsan et 

 لَنَا
bize 

 ِمْن لَدُْنكَ 
katından 

 َرْحَمةً 
bir rahmet 

 اِنَّكَ 
şüphesiz 

 اَْنتَ 
Sen 

﴾٨﴿اْلَوھَّاُب   
ihsanı en bol olansın 

«(Derler ki:) “Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten 
sonra kalplerimizi eğriltme! Bize katından bir rahmet 
ihsan et! Şüphesiz sen, ihsanı en bol olansın.”» (Âli 
İmrân Sûresi 8) 

8.DERS 



Rabbimiz 
 َربَّنَا

şüphesiz 
Sen  

 اِنَّكَ 
bir araya 

getirecek olansın 

 َجاِمعُ 
insanları günde 
 ِلیَْومٍ  النَّاِس 

Allah 

 اِنَّ 

«“Rabbimiz! Hakkında şüphe olmayan günde, şüphesiz 
Sen insanları bir araya getirecek olansın. Şüphesiz 
Allah, va’dinden dönmez.» (Âli İmrân Sûresi 9) 

 هللاَ 
Şüphesiz 

َرْیبَ  الَ   

hakkında 
 َال یُْخِلفُ 

dönmez 
﴾٩﴿اْلمیعَادَ   

va’dinden 

şüphe 
olmayan 

 فِیھِ 
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BİTİŞİK ZAMİRLER 

Bitişik zamirler isimlerin ve fiillerin sonuna 
bitişik olarak gelir.  
Bana, beni, benim; sana, seni, senin; ona, onu, 
onun; bize, bizi, bizim; size, sizi, sizin; onlara, 
onları, onların anlamlarına gelir. 

Bir ismin sonuna gelirse sahiplik bildirir: ( َِكتَابَك) 
Senin kitabın, (   .Bizim rabbimiz, gibi ( َربَّنَا

Bir fiilin sonuna gelirse o fiilin nesnesi olur:  
 .Sizi diriltti, gibi (اَْحیَاُكمْ  ) ,Sana sordu (َساَلَكَ  )



Bitişik zamirler 

 Ben اَنَا

Bana, 
Beni, 

Benden, 
Benim 

 ي نِي

 Sen اَْنتَ 

Sana, 
Seni, 

Senden, 
Senin 

 كَ 

 O(er) ُھوَ 

Ona,  
Onu, 

Ondan, 
Onun 

 هُ هِ 

 O(dş) ِھيَ 

Ona,  
Onu, 

Ondan, 
Onun 

 ھَا

 Biz نَْح نُ 
Bizi, Bize, 
Bizden, 
Bizim 

 نَا

 Siz اَْنتُمْ 
Sizi,  
Size, 

Sizden, 
Sizin 

 ُكمْ 

 Onlar ُھمْ 
Onlara, 
Onları, 

Onlardan, 
Onların 

 ُھْم 



Ayetlerdeki bitişik zamirleri tahlil edin. 

zama
n 

 َواِذَا
Sana 
sordukları 

 َساَلَكَ 
kullarım 

ِعبَاِدي    
benden şüphesiz 
 فَِانِّي َعنِّي

çok 
yakınım 

 قَِریبٌ 

Kullarım sana, benden sordukları zaman, 
şüphesiz ben çok yakınım. (2:186) 

şüphesiz 
ben

هللاِ َعْبدُ 
Allah’ın 
kuluyum

dedi ki O bana 
verdi 

اْلِكتَابَ ٰاتَانِيَ 
kitap

َوَجعَلَنِي
ve beni 
yaptı

 � نَبِیا
peygamber

اِنِّيقَالَ 

Dedi ki: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. O, bana 
kitap verdi ve beni peygamber yaptı. (19:30) 
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َخلَقَكَ 
seni yarattı

 ki O
اكَ الَِّذي فََسوَّ

seni dengeli  
kıldı

 فَعَدَلَكَ 
sana biçim 

verdi

Ki O, seni yarattı, sana biçim verdi seni dengeli 
kıldı. (82:7) 

 ُكلٌّ 
Allah’a 

 بِا�ِ  ٰاَمنَ 
iman  
ettiler 

hepsi 
 َوَمٰلٓئَِكتِھِ 
meleklerine 

 َوُكتُبِھِ 
kitaplarına peygamberlerine 

 َوُرُسِلھِ 

Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve 
peygamberlerine iman ettiler. (2:285) 

Onu  
kabul etti  

 فَتَقَبَّلََھا
Rabbi 

 َربَُّھا
kabul ile 

 بِقَبُولٍ 
hüsnü ve onu 

büyüttü  

 َواَْنبَتََھا َحَسنٍ 
ve 

Zekeriyya’yıda 

 َزَكِریَّا َوَكفَّلََھا
ona kefil 

kıldı 

 ً  نَبَاتا
güzel 

bir bitki/çiçek 
gibi 

 ً  َحَسنا

Yerin içine gireni ve oradan çıkanı, gökten 
ineni ve oraya çıkanı bilir. (3:37) 
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Çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve 
kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. (3:61) 

getirdik oranın 
üstünü 

altına 

Oranın üstünü altına getirdik. (15:74) 

zaman 
ا  َولَمَّ

gelip 
اَء   َجٓ

Musa 
 ُموٰسى

tayin  
ettiğimiz vakitte 

 قَالَ  ِلِمیقَاتِنَا
dedi ki 

 َوَكلََّمھُ 
Rabbi Rabbim  bakayım onunla 

konuştuğu 

 اِلَْیكَ  َربِّ  َربُّھُ 
sana bana  

(kendini) göster 

 اَْنُظرْ  اَِرٓنِي

Şimdi içtiğiniz suyu gördünüz mü? (7:143) 

çağıralım 
 اَْبنَٓاَءنَا نَْدعُ 

çocuklarımızı 

 َواَْبنَٓاَءُكمْ 
çocuklarınızı 

اَءنَا اَءُكمْ  َونَِسٓ  َواَْنفَُسنَا َونَِسٓ
kadınlarımızı ve 

kadınlarınızı kendimizi 

 َواَْنفَُسُكمْ 
kendinizi 
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Rabbimiz 
 َربَّنَا

eğriltme 

 َال تُِزغْ 
kalplerimizi 

 قُلُوبَنَا
sonra 

bizi hidâyete erdirdikten 

 اِْذ َھدَْیتَنَا بَْعدَ 
bir 

rahmet 

 َرْحَمةً  ِمْن لَدُْنكَ 
katından 

 َوَھبْ 
bize ihsan 

et 

 لَنَا

Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten sonra 
kalplerimizi eğriltme! Bize katından bir rahmet 
ihsan et. (3:8) 

 َوُكْنتُمْ 
idiniz Sizi diriltti 

 ً  فَاَْحیَاُكمْۚ  اَْمَواتا
ölüler 

 ثُمَّ 
sonra 

 یُِمیتُُكمْ 
Sizi 
öldürecek 

ثُمَّ    
sonra 
  یُْحیِیُكْم    

Sizi 
diriltecek 

Allah’ı nasıl inkar ederseniz ki ölüler idiniz, sizi 
diriltti, sonra sizi öldürecek. (2:28) 

tıkarlar 

 اََصابِعَُھْم  یَْجعَلُونَ 
parmaklarını 

 ٓفِي ٰاذَانِِھمْ 
kulaklarına 

Parmaklarını kulaklarına tıkarlar. (2:19) 
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(2:40): Ahdimi yerine getirin ki ben de size olan 
ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun.  

Kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalığını 
artırmıştır. (2:10) 

Onlar sizin için bir elbise siz de onlar için bir elbise. (2:187) 

size olan 
ahdimi 

 بِعَْھٓدِي
Yerine 
getirin ki 

بِعَْھِدُكْم   اُوفِ   
ahdimi 

Ben de yerine 
getireyim 

َواِیَّاَي    َواَْوفُوا    فَاْرَھبُونِ  
Ve yalnız  
benden 

korkun 

Kaplerinde 
 vardır 

قُلُوبِِھمْ فِي   َمَرٌضۙ  
hastalık 

  فََزادَُھمُ  
Onların 

artırmıştır 

�ُ ا  
Allah hastalığını 

  ًۚ َمَرضا
  

 ُھنّ 
sizin 
için 

 لَُكمْ  ِلبَاسٌ 
onlar için 

 ِلبَاسٌ 
 bir 

elbise/örtüsünüz 
 bir 

elbise/örtü 
Onlar 

 َواَْنتُمْ  لَُھنَّ 
siz de 
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 فَقَالُوا
dediler ki  

هللاِ َعلَى   
Allah’a 

ْلنَا  تََوكَّ
tevekkül ettik 

نَا  َربـَّ
 Rabbimiz 

 َال تَْجعَْلنَا
bizi kılma 

 ِلْلقَْومِ  فِتْنَةً 
bir fitne 

  الظَّاِلِمینَ 
zalimlerin kavmine 

Dediler ki: “Yalnız Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz! Bizi 
zalimlerin kavmine bir fitne kılma!” (10:85) 

لَُكمْ 
sizebenim 

dinim de

ِدینُُكمْ 
bana
   ِدیِن َوِليَ 

sizin  
dininiz

Sizin dininiz size, benim dinim de bana. (109:6) 

Sana dokunan her iyilik Allah’tandır. Sana 
isabet eden her kötülük ise nefsindendir. (4:79) 

sana dokunan 
ا اََصابَكَ  َمٓ  

 her iyilik 
َحَسنَةٍ  ِمنْ   

Allah’tandır 
هللاِ  فَِمنَ   

sana isabet 
eden 

ا اََصابَكَ  َوَمٓ َسیِّئَةٍ  ِمنْ    
nefsindendir her kötülük ise 

نَْفِسكَ  فَِمنْ   
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işte onlar
أُولَئِكَ 

kimselerdir

الَِّذینَ 
kendilerini 
lanetleyip

لَعَنَُھمُ 
Allah’ın

 ُ أَْبَصاَرُھمْ ا�َّ
gözlerini de

ُھمْ  فَأََصمَّ
ve kör 
ettiği 

kulaklarını 
sağırlaştırdığı

َوأَْعَمى

İşte onlar, Allah’ın, kendilerini lanetleyip kulaklarını 
sağırlaştırdığı ve gözlerini de kör ettiği kimselerdir. (47:23) 

Allah’a ve 
Resûlüne

یُْدِخْلھُ َوَمنْ 
itaat 

ederse
 cennetlere

تَْجِريَجنَّاتٍ 
akan

ِمْن تَْحتَِھا
altlarından

اْألَْنَھارُ 
 ırmaklar 

َ َوَرُسولَھُ یُِطعِ  ا�َّ
kimonu sokar

Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse, onu, 
altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. (48:17) 

َوقُلْ 
de kiRabbim

ِزْدنِيَربِّ 
artır

 ً ِعْلما
ilmimi

De ki: “Rabbim, ilmimi artır!” (20:114) 
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Kitabını oku! Bu gün hesab sorucu olarak nefsin 
sana yeter! (17:14) 

 اِنَّنِي
şüphesiz 

ben 

 لَُكمْ 
size  

 ِمْنھُ 
O’nun 

tarafından 

 نَِذیرٌ 
bir  

uyarıcı 

  َوبَِشیٌر 
ve bir 

müjdeleyiciyim 

Şüphesiz ben, O’nun tarafından size gönderilmiş bir 
uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. (11:2) 

biz
اِنَّا

seni kıldık
َجعَْلنَاكَ 

 bir halife
فِي اْالَْرِض َخِلیفَةً 

yeryüzünde

Biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. (38:26) 

اِْقَرأْ 
oku kitabını

َكٰفىِكتَابَكَ 
 yeter

بِنَْفِسكَ 
nefsin

اْلیَْومَ 
bu gün

ً َعلَْیكَ  َحِسیبا
sana hesab sorucu 

olarak
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َربُُّكمْ 
Rabbiniz en iyi bilendir

بَِما فِي نُفُوِسُكمْ اَْعلَمُ 
 içinizdekini

Rabbiniz, içinizdekini en iyi bilendir. (17:25) 

de ki 
 قُلْ 

şüphesiz 
 اِنَّ 

namazım 
 َصَالتِي

ibadetlerim 
 ِ�ِ  َونُُسِكي

Allah 
içindir 

 َوَمْحیَايَ 
ve 

ölümüm 
âlemlerin 

Rabbi olan 
hayatım 

اْلعَالَِمینَ َرّبِ  َوَمَماتِي   

De ki: “Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve 
ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” (6:162) 



Tabloyu Doldurun 

Ben 

Bana, 
Beni, 

Benden, 
Benim 

Sen 

Sana, 
Seni, 

Senden, 
Senin 

O(er) 

Ona,  
Onu, 

Ondan, 
Onun 

O(dş) 

Ona,  
Onu, 

Ondan, 
Onun 

Biz 

Bizi, 
Bize, 

Bizden, 
Bizim 

Siz 

Sizi,  
Size, 

Sizden, 
Sizin 

Onlar 
Onlara, 
Onları, 

Onlardan, 
Onların 

 يِ نِي اَنَا

 كَ  اَْنتَ 

 هُ هِ  ُھوَ 

 ھَا ِھيَ 

 نَا نَْح نُ 

 ُكمْ  اَْنتُمْ 

ُھْم  ُھمْ 
 ِھمْ 



 اَنَا
 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Biz 

Siz 

Onlar 

 فَتَْحتُ 
 فَتَْحتَ 

 فَتَحَ 

 فَتََحتْ 

 فَتَْحنَا

 فَتَْحتُمْ 

 فَتَُحوا

 اَْفتَحُ 
 تَْفتَحُ 

 یَْفتَحُ 

 تَْفتَحُ 

 نَْفتَحُ 

 تَْفتَُحونَ 

 یَْفتَُحونَ 

 دََخْلتُ 
 دََخْلتَ 

 دََخلَ 

 دََخلَتْ 

 دََخْلنَا

 دََخْلتُمْ 

 دََخلُوا

 اَْدُخل
 تَْدُخل

 یَْدُخلُ 

 تَْدُخلُ 

 نَْدُخلُ 

 تَْدُخلُونَ 

 یَْدُخلُونَ 



 ٰاذَانِِھمْ 

 اَْبنَاَءُكمْ 

 اَْبنَاَءنَا

 اَْحیَاُكمْ 

ھُ   اُمُّ

 َجعَْلنَا

 َخلَْقتَھُ 

 َخلَقَكَ 

 اََصابَكَ 

 َربَّنَا

 ِعبَاٖدى

 َعدَلَكَ 

 َعٖنّى

 َعْھِدُكمْ 

 فَاْرَھبُونِ 

Onların kulakları 

Oğullarınız 

Oğullarımız 

Onun annesi 

Yaptık 

Onu yarattın 

Seni yarattı 

Sana çarptı 

Rabbimiz 

Benim kullarım 

Seni düzgün yaptı 

Benden 

Sizin ahdiniz 

Benden korkun 

Sizi diriltti 



 َكلََّمھُ 

 َرُسولَھُ 

 قُلُوبَنَا

 قُلُوبِِھمْ 

 ِكتَابَكَ 

 ُرُسِلھٖ 

 َزادَُھمُ 

 َربِّى

یكَ َسوّٰ   

 اَْنبَتََھا

 اَْنفَُسُكمْ 

 اَْنفَُسنَا

 اِنّٖى

 تَْحتَِھا

 َربَُّھا
Onunla konuştu 

Onun elçisi 

Bizim kalplerimiz 

Onların kalpleri 

Senin kitabın 

Onun (dş) rabbi 

Onun elçileri 

Onları arttırdı 

Rabbim 

Seni düzeltti 

Onu yetiştirdi 

Sizin kendiniz 

Bizim kendimiz 

Onun altında 

Gerçekten ben 



De ki: 
“İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların 
Melikine/mutlak hükümdarına. İnsanların 
ilâhına.”

de ki

قُلْ 
sığınırım

أَُعوذُ 
Rabbine

بَِربِّ 
insanların

)١(النَّاِس 

إِلَھِ 
ilâhına

َمِلكِ 
 insanların Melikine/mutla

k hükümdarına

)٣(النَّاِس )٢(النَّاِس 
insanların

9.DERS 



“O sinsice vesvese veren vesvesecinin şerrinden. Ki 
o, insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek 
cinlerden ve gerekse insanlardan.”

şerrinden
ِمْن َشرِّ 

vesvesecinin
اْلَوْسَواِس 

o sinsice vesvese 
veren

)٤(اْلَخنَّاِس 

ki o
)٥(النَّاِس الَِّذي

insanların
یَُوْسِوسُ 

 göğüslerine vesvese 
verir

فِي ُصدُورِ 

ِمَن اْلِجنَّةِ 
ve gerekse 

insanlardan

)٦(َوالنَّاِس 
gerek cinlerden
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HARF-İ CER 

Harflerin özel bir çeşidi 
olup bu harflerden 
sonra gelen kelime 
mecrur olur (tekil 
isimlerde son harfinin 
harekesi esre olur).  

Bazı fiiller belirli harf-i cerler ile birlikte 
kullanılır ve bazen anlamları değişir:  
Onu bağışladı: (  َُغفَا َعْنھ) Allah’a iman etti:(  ِ�ٰاَمَن بِا)  
Ona inandı: (  ُٰاَمَن لَھ) Onlara emniyet verdi:(  ْٰاَمَن ُھم )  
Allah’a tevbe etti: ( ِتَاَب اِلَى هللا) Onu bağışladı:(  َُغفََر لَھ)  
Allah onun tevbesini kabul etti: (  ِتَاَب هللاُ َعلَْیھ )   

 كَ  بِ 

 اِلَى لِ 

 َعنْ 

 َحتَّى ِمنْ 

 فِي



Bitişik Harf-i Cerler 
  ,ile بِ 

birlikte 

 Adıyla بِْسمِ  اِْسم بِ 

 Kalemle بِاْلقَلَمِ  اْلقَلَمِ  بِ 

 Bir kalp بِقَْلبٍ  قَْلبٍ  بِ 
ile 

 gibi كَ 

 Suçlular َكاْلُمْجِرِمینَ 
gibi 

 ,e, -a- لِ 
ait, için 

 Allah ِ�َِّ  هللاِ  لِ 
için 

 İnsanlara ِللنَّاِس  اَلنَّاِس  لِ 

 Müminler ِلْلُمْؤِمنِینَ  اَْلُمْؤِمنِینَ  لِ 
için 

 Köşk كَاْلقَْصرِ 
gibi 

 Taşlar َكاْلِحَجاَرةِ 
gibi 



Ayrık Harf-i Cerler 

 e, -a- اِلَى

 sonra بَْعدَ 

 önünde بَْیَن یَدَىْ 

 altında تَْحتَ 

 e- َحتَّى
kadar 

 arkasında َخْلفَ 

 hakkında َعنْ 

 üzerinde َعلَى

 , İle ِعْندَ 
yanında 

 üstünde فَْوقَ 

 ,içinde فِي
içine 

 önce قَْبل

 birlikte َمعَ 

- ,den- ِمنْ 
dan 

 arasında بَْینَ 



Ayetlerde geçen harfi cerleri tahlil edin. 

İnsanlardan  
vardır  

َمنْ   َوِمَن النَّاِس   
(bazı)  

kimseler 

 یَقُولُ 
derler 

  ٰاَمنَّا   
İman  
ettik Allah’a 

َوبِاْلیَْومِ   بِاهللاِ   
Ve 

gününe 

ِخرِ   اْالٰ
ahiret 

  َوَما 
değildir 

  بُِمْؤِمنِینَۢ 
müminler onlar 

   ُھمْ  

İnsanlardan bazı kimseler vardır, Allah’a ve ahiret 
gününe iman ettik derler, onlar mümin değildirler. 
(2:8) 

Resûlünün
َوِلْلُمْؤِمنِینَ َوِ�َِّ 

izzet
ةُ  َوِلَرُسوِلھِ اْلِعزَّ

oysa 
Allah’ın

ve 
Mü’minlerindir

Oysa izzet Allah’ın, Resûlünün ve Mü’minlerindir.  (63:8) 
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zorlukla
یُْسًراإِنَّ 

beraber 
vardır

اْلعُْسرِ َمعَ 
gerçektenbir  

kolaylık

Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. (94: 6) 

onların 
mükâfatları

َجَزاُؤُھمْ 
katındaki
ِعْندَ 

Rableri
َربِِّھمْ 

cennetleridir
َعْدنٍ َجنَّاتُ 

Adn

Onların Rableri katındaki mükâfatları, Adn 
cennetleridir. (98:8) 

O
َوُھوَ 

kabul eden
الَِّذي یَْقبَلُ 

tevbeyi
التَّْوبَةَ 

kullarından
َویَْعفُوَعْن ِعبَاِدهِ 

 kötülükleri affeden
َعِن السَّیِّئَاتِ 

O, kullarından tevbeyi kabul eden, kötülükleri 
affeden (42:25) 
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Onunla (cehennemle) ve kızgın kaynar su 
arasında dolaşıp dururlar. (55: 44) 

O, fecrin doğuşuna kadar esenliktir. (97:5) 

 
hani

بِقَْلبٍ اِذْ 
bir 

kalple

اءَ  َجٓ
 

Rabbine gelmişti
َسِلیمٍ َربَّھُ 

selîm

Hani Rabbine selîm bir kalple gelmişti. (37:84) 

بَْینََھا َوبَْینَ 
Onunla 
arasında

 dolaşıp 
dururlar

َحِمیمٍ یَُطوفُونَ 
kızgın

آَنٍ 
ve kaynar  

su

ِھيَ َسَالمٌ 
esenliktir

َحتَّى
 O

َمْطلَعِ 
kadar

 اْلفَْجرِ 
doğuşuna fecrin 
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işkencesini

النَّاِس 
değerlendirirAllah’ın 

azabı gibi

هللاِ َكعَذَاِب  فِتْنَةَ َجعَلَ 
insanların

İnsanların işkencesini Allah’ın azabı gibi 
değerlendirir. (29:10) 

Sen 
değilsin

بَِمْجنُونٍ َما أَْنتَ 
bir mecnun 

/deli

بِنِْعَمةِ 
 Rabbinin nimeti  

sayesinde

َربِّكَ 

Sen, Rabbinin nimeti sayesinde, deli değilsin. (68:2) 

faydalar
اِٰلٓى اََجلٍ لَُكمْ 

onlarda belirli
ُمَسم�ى َمنَافِعُ فِیَھا

sizin için 
vardır

bir süreye 
kadar 

Onlarda belirli bir süreye kadar sizin için 
faydalar vardır. (22:33) 
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َوُھوَ 
 gönderen
ي  یَاحَ اَْرَسلَ الَّٓذِ الّرِ

rüzgârları
بُْشراً 

bir müjde olarak
یَدَْي بَْیَن 

 önünde
َرْحَمتِھِ 

rahmetinin O’dur

 O’nundur
َوَما بَْینَُھَمالَھُ 

ikisinin 
arasında

َما فِي السَّٰمَواتِ 
yerde göklerde

َوَما تَْحتَ َوَما فِي اْالَْرِض 
toprağın
الثَّٰرى

ve altındakilerin 
tümü

Rüzgârları rahmetinin önünde bir müjde olarak 
gönderen O’dur. (25:48) 

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın 
altındakilerin tümü O’nundur. (20: 6) 

ُسولِ  اْلبََالغُ اِالَّ َوَما َعلَى الرَّ
Peygambere düşensadecebir 

tebliğdir

اْلُمبِینُ 
apaçık

Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. 
(24:54) 
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Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o, kalplerin 
üstüne tırmanır. (104: 6-7) 

de ki
قُلْ 

getirin de
فَأْتُوا

bir kitap
بِِكتَابٍ 

Allah 
katından

هللاِ ِمْن ِعْنِد 

De ki: –Allah katından- bir kitap getirin de. (28:49) 

ثُمَّ 
sonrabaşının

ِمْن َعذَابِ ُصبُّوا
üstünekaynar su

اْلَحِمیمِ  َرأِْسھِ فَْوقَ 
dökünazabından

Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. (44: 48) 

ا�َِّ نَاُر 
 Allah’ın 
ateşidir

اْألَْفئِدَِة َعلَى   اْلُموقَدَةُ 
 tırmanır 

durur

الَّتِي
 ki o tutuşturulmuş

تَطَِّلعُ 
kalplerin 
üstüne
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Her, hepsi, bütün manalarına gelir. Kendinden 
sonra gelen isimle isim tamlaması yapar. 

ُكلِّ 
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her şeyin

 ُ َوُھوَ اَ�ّٰ
 yaratıcısıdır  her şey üzerinde

 َوِكیلٌ ُكّلِ َشْيءٍ  َعٰلى
vekildir

 َشْيءٍۘ  ُكلِّ َخاِلقُ 
Allahve O

Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, her şey 
üzerinde vekildir. (39: 62) 

her
ُكلُّ 

nefis
نَْفٍس 

tadacaktır
ذَٓائِقَةُ 

 
ölümü

تُْرَجعُونَ اْلَمْوتِ 
döndürüleceksiniz

ثُمَّ 
 yalnız 

bize
sonra

اِلَْینَا

Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yalnız bize 
döndürüleceksiniz. (29:57) 

َربَّنَا
 kuşattın
ُكلَّ َشْيءٍ َوِسْعتَ 

her şeyi
َرْحَمةً 

Rahmet
 ً َوِعْلما
 ve ilimce Rabbimiz!

Rabbimiz! Rahmet ve ilimce her şeyi kuşattın. (40: 7) 
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bugün
اَْلیَْومَ 

cezalandırılır
تُْجٰزى

her nefis
ُكلُّ نَْفٍس 

 kazandığıyla
َال ُظْلمَ َكَسبَتْ بَِما 

 bugün zulüm 
yoktur

اْلیَْومَ 

Bugün her nefis, kazandığıyla cezalandırılır. 
Bugün zulüm yoktur. (40: 17) 

 işte 
böyle

یَْطبَعُ َكذَِلكَ 
mühürler
 ُ ا�َّ

Allah
َعلَى ُكّلِ قَْلبِ 

 her
kalbini

ُمتََكبِّرٍ 
kibirli

 َجبَّارٍ 
zorbanın

 İşte Allah, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler. (40:35) 

derler ki
قَالَ 

büyüklük 
taslayanlar ise

الَِّذیَن اْستَْكبَُروا
kuşkusuz 

biz

إِنَّا
 hepimiz

َ ُكلٌّ  ا�َّ
Allah

فِیَھا
 şüphesizarasında

İçindeyiz

 اْلِعبَادِ إِنَّ 
hükmetti

بَْینَ َحَكمَ قَْد 
kullar

Büyüklük taslayanlar ise derler ki: Kuşkusuz biz hepimiz 
içindeyiz. Şüphesiz Allah, kullar arasında hükmetti. (40: 48) 



 ُ ا�َّ
Allah

قَالُوا
 bizi konuşturduderler ki

الَِّذي أَْنَطقَ أَْنَطقَنَا
her şeyi

ُكلَّ َشْيءٍ 
konuşturan

Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. (41: 21) 

 şüphesiz
فِي ذَِلكَ إِنَّ 

bunda
َآلَیَاتٍ 

elbette  
ibretler vardır

ِلُكّلِ َصبَّارٍ 
 çok sabreden 

herkes için 

 َشُكوٍر 
çok 

şükreden

Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden 
herkes için elbette ibretler vardır. (42:33) 

 O ki

َخلَقَ َوالَِّذي
yarattı

اْألَْزَواجَ 
çiftleri

ُكلََّھا
  bütün 

O ki, bütün çiftleri yarattı. (43: 48) 



 ٰاَمنَّا بِاهللاِ 

 ِمَن النَّاِس 

 َِّ�ِ 

 ِلَرسُوِلھِ 

 ِلْلُمْؤِمنِینَ 

 بِنِْعَمِة َربِّك

لَى اََجلٍ اِ   

 بَْیَن یَدَىْ 

 َما فِى السََّماَواتِ 

 َمَع اْلعُْسرِ 

ةٍ   ُكلَّ اُمَّ

 ُكلََّھا

 ُكّلِ َصبَّارٍ 

 ُكلَّ َشْيءٍ 

 ُكلُّ نَْفٍس 

Allah’a iman ettik 

İnsanlardan 

Allah için 

Müminler için 

Onun elçisi için 

Rabbinin nimetiyle 

Bir süreye kadar 

Önünde 

Göklerde ne varsa 

Zorlukla birlikte 

Her ümmet 

Onun hepsi 

Her sabırlı 

Her şey 

Bütün canlar 



 ُكل

 َكعَذَابِ  هللاِ 

 بِقَْلبٍ َسلِیمٍ 

 بَْینََھا َوبَْینَ 

 ُمَسم�ى

ُسولِ   َعلَى الرَّ

 ِعْنِدهللاِ 

 فَْوَق َراِْسھِ 

 فَأْتُوا

َرأِْسھِ فَْوقَ   

 َعلَى اْالَْفئِدَةِ 

 ِعندَ َربِِّھمْ 

 َعْن ِعبَاِدهٖ 

 أَْنَطقَ 

 یَْطبَعُ 

Her, hep, bütün 

Allah’ın azabı gibi 

Sağlam, temiz 
kalp ile 

Onunla arasında 

Belirli 

Elçinin üzerine 

Allah katında 

Başının üzerinde 

Getirin de 

Başın üstüne 

Sinelerin üzerine 

Rableri katında 

Onun kullarından 

Konuşturan 

Mühürler 



 اَنَا
 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

Mazi Muzari Mazi Muzari 
Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َكذَْبتُ 
 َكذَْبتَ 

 َكذَبَ 

 َكذَبَتْ 

 َكذَْبنَا

 َكذَْبتُمْ 

 َكذَبُوا

 اَْكِذبُ 
 تَْكِذبُ 

 یَْكِذبُ 

 تَْكِذبُ 

 نَْكِذبُ 

 تَْكِذبُونَ 

 یَْكِذبُونَ 

 َحِسْبتُ 
 َحِسْبتَ 

 َحِسبَ 

 َحِسبَتْ 

 َحِسْبنَا

 َحِسْبتُمْ 

 َحِسبُوا

 اَْحَسبُ 
 تَْحَسبُ 

 یَْحَسبُ 

 تَْحَسبُ 

 نَْحَسبُ 

 تَْحَسبُونَ 

 یَْحَسبُونَ 
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