
De ki: “Sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin 
şerrinden.”

de ki
قُلْ 

sığınırım
أَُعوذُ 

Rabbine

بَِربِّ 
sabahın

)١(اْلفَلَِق 

ِمْن َشرِّ 
 şerrindenyarattığı 

şeylerin

)٢(َما َخلََق 

10.DERS 



“Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden. 
Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve hased 
ettiği zaman hasedçinin şerrinden.”

şerrinden
َوِمْن َشرِّ 

gecenin
َغاِسقٍ 

zaman
إِذَا

karanlığı 
bastığı

)٣(َوقََب 

)٤(فِي اْلعُقَِد 
düğümlere

َوِمْن َشرِّ 
 üfleyen 

büyücülerin

zaman

şerrinden
النَّفَّاثَاتِ 

)٥(َحَسدَ َوِمْن َشرِّ 
hasedçinin

إِذَاَحاِسدٍ 
ve 

şerrinden
hased  
ettiği
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İSMİN HALLERİ (İRAB) 

İsmin üç hali vardır: Merfu, mansub, mecrur. 
Bu haller ismin son harfinin harekesi ile 
gösterilir. 
İ‘râb: Kelime sonlarında meydana gelen hareke 
veya harf değişimleridir. 

Merfû:  Ötre ile gösterilir. Son harekesi zamme 
olan isimlerdir.  

- Cümle içinde özne veya yüklem durumunda olan 
isimler merfu olur; َخلََق هللاُ ، اَ�ُ اَْكبَُر    

Mecrûr : Esre ile gösterilir. Son harekesi kesra olan 
isimlerdir.  
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-Cer harfinden sonra gelen isimler mecrur olur; 
ِمن بَابٍ , بِاٰالِخَرِة , َكَصیٍِّب , َرْیٍب    فِي 

-İsim tamlamalarında ikinci kelime mecrur 
olur;   �ََِمَساِجدَ  اَ�ِ  , َعْھدَ  ا   

Mansûb: Üstün ile gösterilir. Son harekesi 
fetha olan isimlerdir.  

- Cümle içinde nesne durumunda olan isimler 
mansub olur;   الشََّجَرةَ ,اْلَجنَّةَ ,قَْرًضا َحَسنًا ,النَّْفَس  

-Fiilleri niteleyen isimler (zarflar) mansub olur;      

- َخاِشعَةً ,َملُوًما ,َمْحُسوًرا ,َمْدُحوًر ا        
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MEBNİ İSİMLER: Bazı kelimelerin sonu hiçbir 
halde değişmez; bütün hallerde aynı şekli 
korur. Sonu ( ي ) ve ( ى ) ile biten isimler de 
çekilmez. 
Bu nevi isimlere mebni isimler denir.          
Örnek: ( دُْنیَا ) dünya, ( ُھدًى)  hidayet.  

İsimlerin sonu hiçbir zaman cezim (sukun) 
almaz. Çoğul kelimelerin irabları biraz farklıdır. 



Ayetlerdeki isimleri irab bakımından tahlil 
edin. 

 ُ َوا�َّ
Allah

َخبِیرٌ 
yapmakta 

olduklarınızdan

  بَِما تَْعَملُوَن 
hakkıyla 

haberdardır

Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. 
(63:11) 

indirdik
َعلَْیكَ إِنَّا

biz ki Kur’an’ı
تَْنِزیالً اْلقُْرآَنَ 

fasıl fasıl
ْلنَانَْحنُ  نَزَّ

Kuşkusuz  sana

Kuşkusuz biz ki, sana Kur’an’ı fasıl fasıl indirdik. 
(76:23) 
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her insanın
َوُكلَّ اِْنَسانٍ 

biz bağladık
اَْلَزْمنَاهُ 

 amelini/ 
kader kitabını 

ائَِرهُ  َطٓ
boynuna
فِي ُعنُِقھِ 

Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 
(17: 13) 

َعلَّمَ 
öğretti

ْنَسانَ  اْإلِ
insana

یَْعلَمْ َما لَْم   
Bilmediğini 

şeyi

İnsana bilmediği şeyi öğretti. (96:5) 

bekliyorlar
َھْل یَْنُظُرونَ 

başka bir 
şey mi 

إِالَّ 
kıyâmetin
السَّاَعةَ 

kendilerine 
gelişinden

بَْغتَةً أَْن تَأْتِیَُھمْ 
ansızın

Kendilerine kıyâmetin ansızın gelişinden başka bir 
şey mi bekliyorlar? (43:66) 
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O’dur 
 ُھوَ 

size gösteren 
 الَِّذي یُِریُكمُ 

şimşeği 
 اْلبَْرقَ 

korku 
 ً ً  َخْوفا  َوَطَمعا

ve ümit 
içinde 

Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren O’dur. (13:12) 

konuşacak 

 َویَُكِلّمُ 
insanlarla 

 النَّاسَ 
beşikte 

iken 

اْلَمْھدِ فِي   
ve yetişkin  
halde iken 

 َوَكْھالً 

Beşikte iken ve yetişkin halde iken insanlarla 
konuşacak. (3:46) 

فَاْلُحْكمُ 
 Allah’ındır

اْلعَِلّيِ ِ�َِّ 
 çok  
yüce

artık  
hüküm

اْلَكبِیرِ 
 pek büyük 

olan

Artık hüküm çok yüce, pek büyük olan Allah’ındır. (40: 12) 
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bir fazl 
(bir lütuf)

فَْضالً 
Allah’tan
ِمَن ا�َِّ 

ve bir nimet 
olarak

َونِْعَمةً 
Allah

 ُ َعِلیمٌ َوا�َّ
 hikmet 

sahibidir
hakkıyla 
bilendir

َحِكیمٌ 

Allah’tan bir fazl (bir lütuf) ve bir nimet olarak! 
allah, hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. (49: 8) 

ve başka bir 
şey daha var

َوأُْخَرى
seveceğiniz
تُِحبُّونََھا

 bir 
yardım 

نَْصرٌ 
Allah’tan

َوفَتْحٌ ِمَن ا�َِّ 
 yakın ve bir 

fetih

قَِریبٌ 

 Ve seveceğiniz başka bir şey daha var: 
Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih! (61:13) 

إِنَّھُ 
 ki O  

elbette

لَقَْولُ 
sözüdür

َكِریمٍ َرُسولٍ 
bir  

elçininşerefli

Ki O (Kur’an), elbette şerefli bir elçinin sözüdür. (69: 40) 
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 َواْذُكرْ 
zikret 

 َربَّكَ 
Rabbini 

ِ  َوَسبِّـحْ  َكثِیراً  ْبَكارِ  بِاْلعَِشّي   َواْالِ
çokça ve tesbih 

et 
akşam sabah 

Rabbini çokça zikret ve akşam–sabah tesbih et! (3: 41) 

dedi ki
قَالَ 

Rabbim

َربِّ 
gerçekten 

ben

إِنِّي
davet 
ettim

َونََھاًرادََعْوتُ 
ve 

gündüz

قَْوِمي
 gece kavmimi

لَْیالً 

 Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben kavmimi 
gece ve gündüz davet ettim. (71:5) 

sağlayamam
لَُكمْ قُلْ 

ben  zarar 
ا َرَشدًاَوَال َضر�  

ve fayda
َال أَْمِلكُ إِنِّي

de kisize

De ki: ben size zarar ve fayda sağlayamam. (72: 21) 
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varıp  
durulacak yer

إِلَى َربِّكَ 
o 

gün

اْلُمْستَقَرُّ یَْوَمئِذٍ 
 yalnızca  

Rabbinin katıdır

O gün varıp durulacak yer yalnızca Rabbinin katıdır. 
(75: 12) 

indirdik
اًجاَوأَْنَزْلنَا ثَجَّ

şarıl şarıl 
akan

ِمَن اْلُمْعِصَراتِ 
 bir 
su

yağmur yüklü 
bulutlardan

َماءً 

 Yağmur yüklü bulutlardan şarıl şarıl akan bir 
su indirdik. (78:14) 

dururlar
وحُ  الرُّ

o gün ve melekler
َصف�اَواْلَمَالئَِكةُ 

saf olup
یَقُومُ یَْومَ 

Ruh

O gün Ruh ve melekler saf olup dururlar. (78: 38) 
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 kalpler 
قُلُوبٌ 

o gün
َواِجفَةٌ یَْوَمئِذٍ 

titreyecek

O gün kalpler titreyecek. (79: 08) 

o gün

یَْومَ 
kaçar

یَِفرُّ 
kişi

اْلَمْرءُ 
kardeşinden

ھِ أَِخیھِ ِمْن  َوأُّمِ
 ve babasından annesinden

َوأَبِیھِ 

 O gün kişi kardeşinden kaçar. Annesinden ve 
babasından. (80:34-35) 

 işte onlar
ُھُم اْلَكفََرةُ أُولَئِكَ 

kâfirlerdir
اْلفََجَرةُ 

facirlerdir

İşte onlar, kâfirlerdir, facirlerdir. (80: 42) 
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یَْومَ 
gündeâlemlerin  

Rabbi için

یَقُومُ 
insanların

اْلعَالَِمینَ ِلَرّبِ النَّاسُ 
divan 

duracakları

İnsanların, âlemlerin Rabbi için divan duracakları 
günde. (83: 06) 

Allah
ِمْن َوَرائِِھمْ َوهللاُ 

 kuşatmıştır onları 
arkalarından

ُمِحیطٌ 

 Allah onları arkalarından kuşatmıştır. (85:20) 

بَلْ 
doğrusu

ُھوَ 
 O

قُْرآَنٌ 
bir 

Kur’an’dır

َمِجیدٌ 
şerefli

َمْحفُوظٍ فِي لَْوحٍ   
Levh-i Mahfuz’dadır

Doğrusu O, şerefli bir Kur’an’dır. Levh-i Mahfuz’dadır. (85: 21-22) 
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oysa 
ahiret

َخْیرٌ َواْآلَِخَرةُ 
 ve daha 

süreklidir
daha 

hayırlı

َوأَْبقَى

Oysa ahiret daha hayırlı ve daha süreklidir. (87: 17) 

değildir
َوَما

bu
ٰھِذهِ 

dünya 
hayatı

اْلَحٰیوةُ الدُّْنیَٓا
 başka 
bir şey

لَْھوٌ اِالَّ 
ve 

oyundan  eğlence 

َولَِعبٌ 

Bu dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir 
şey değildir. (29:64) 

alenileşti 
(yaygınlaştı)

َظَھرَ 
fesat
اْلفََسادُ 

karada
فِي اْلبَرِّ 

 ve 
denizde

النَّاِس َواْلبَْحرِ 
insanların

بَِما َكَسبَتْ 
 ellerinin

kazandıkları 
yüzünden

اَْیِدي

İnsanların ellerinin kazandıkları yüzünden karada 
ve denizde fesat alenileşti. (30: 41) 



 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

Mazi Muzari Mazi Muzari 
Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َظلَْمتُ 
 َظلَْمتَ 

 َظلَمَ 

 َظلََمتْ 

 َظلَْمنَا

 َظلَْمتُمْ 

 َظلَُموا

 اَْظِلمُ 
 تَْظِلمُ 

 یَْظِلمُ 

 تَْظِلمُ 

 نَْظِلمُ 

 تَْظِلُمونَ 

 یَْظِلُمونَ 

 نََصْرتُ 
 نََصْرتَ 

 نََصرَ 

 نََصَرتْ 

 نََصْرنَا

 نََصْرتُمْ 

 نََصُروا

 اَْنُصرُ 
 تَْنُصرُ 

 یَْنُصرُ 

 تَْنُصرُ 

 نَْنُصرُ 

 تَْنُصُرونَ 

 یَْنُصُرونَ 



 ِ  بِاْلعَِشّي

 اْلبَْرقَ 

 بَْغتَة

 بَل

 نَْصرٌ 

 الدُّْنیَا

 َرشَد اً 

 ً  َصفّا

 َضّر اً 

 اْلعَالَِمینَ 

 َكثِیر اً 

 اْلَكفََرة

 قَْول

 لَْھوٌ 

 لَْوحٍ 

Akşamleyin 

Gök gürültüsü 

Ansızın 

Hayır, aksineben 

Yardım 

Dünya, yakın 

Doğruluk 

Saf halinde 

Zarar 

Alemler, dünyalar 

Çok, çokça 

Kafirler 

Söz 

Eğlence 

Levha 



 لَْیالً 

 َمِجیدٌ 

 َمْحفُوظٍ 

 ُم ِحیطٌ 

 اْلَمْرءُ 

 َعِلیمٌ 

 اْلفََجَرةُ 

 اْلفَسَادُ 

 فَْضالً 

 قَِریبٌ 

 تَْنِزیالً 

 اْلَحِمیدُ 

 َخاِلقُ 

 َخْوفًا

 َخْیرٌ 

Geceleyin 

Şanı yüce 

Korunmuş 

Kuşatan 

Adam, insan 

Gerçek bilen 

Günahkarlar 

Bozgunculuk 

Lütuf 

Yakın 

İndiriş 

Övgüye layık olan 

Yaratan 

Korku için 

Daha hayırlı 



 النَّاسَ 

 اْلبَْحرِ 

 فَتْحٌ 

ْبَكارِ   اْالِ

 اْلَمْھدِ 

 قُلُوبٌ 

 اْلَكبِیرِ 

 لَِعبٌ 

 ُعنُِقھِ 

 َرَشدًا

 اْلَمالَئِكَة

 َطَمعًا

 یَْوَمئِذٍ 

 َظَھرَ 

ُمِحیطٌ 

İnsanlar 

Deniz 

Fetih, zafer 

Sabah 

Beşikte 

Kalpler 

Büyük 

Oyun 

Boynuna 

Fayda 

Melekler 

Ümit için 

O gün 

Alenileşti 

Kuşatmış 



Allah’ın yardımı ve 
fetih geldiği zaman, Ve insanların, bölük bölük Allah’ın 
dinine girdiklerini görünce Rabbini hamd ile tesbih et 
ve O’ndan mağfiret dile. Zira O, tevbeleri çok kabul 
edendir.

zaman
إِذَا

geldiği
َجاءَ 

Allah’ın yardımı
نَْصُر ا�َِّ 

ve fetih
)١(َواْلفَتُْح 

یَْدُخلُونَ 
girdiklerini

َوَرأَْیتَ 
 insanların

tesbih  
et

ve görünce
ا�َِّ  ِدینِ  فِيالنَّاسَ 

بَِحْمدِ 
bölük  
bölük

Rabbini
َواْستَْغِفْرهُ َربِّكَ 

ve O’ndan 
mağfiret dile

إِنَّھُ 
zira O

ابًاَكاَن  )٣(تَوَّ
 tevbeleri çok 
kabul edendir

)٢(أَْفَواًجا

فََسبِّحْ 
Allah’ın dinine

hamd  
ile

11.DERS 
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FİİL CÜMLESİ: 

İçinde en az bir fiil olan cümledir. Fiiller 
şahıslara ve zamana göre çekilir. Akılsız 
çoğullar tekil dişil olarak kabul edilir. 

-Özne, bir isim veya bir cümle parçası olabilir. 
Cümlenin öznesi (işi yapan) merfudur 
(ötrelidir).  
 ve kardeşlerinin kullanılması halinde ( اِنَّ  )-
özne mansub olur. Cümlenin diğer unsurları 
(nesne, tümleç) mansubdur.  
-Fiil özneden önce gelirse özneye uymak 
zorunda değildir; çoğul bir özne için tekil fiil 
kullanılabilir. 



Fiil Özne Nesne 

 َخلَقَ 
Yarattı 

�ُ اَ   
Allah 

اْالَْرضَ وَ  السََّماَواتِ   
Gökleri ve yeri 

 َولَقَدْ 
Andolsun 

 َكذَّبَ 
Yalanladı 

الِحْجرِ اَْصَحاُب   
Hicr halkı 

 اْلُمْرَسلِینَ 
Elçileri 

 وَ 
Ve 

 قَال
Dedi 

 الَِّذیَن َكفَُروا
İnkar edenler 

 اِنَّ 
Şüphesiz 

�َ اَ   
Allah 

 یَْبُسطُ 
Genişletir 

ْزقَ   الّرِ
Rızkı 
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 اَْنَزْلنَاهُ 
onu 

indirdik 
şüphesiz 

 biz 
bir Kur’an 

olarak 

ً  اِنَّٓا  قُْرٰءنا
arapça 

 �  َعَربِیا

Şüphesiz biz onu, Arapça bir Kur’an olarak indirdik. (12:2) 

ona nida 
ettiler 

 فَنَادَتْھُ 
melekler 
 اْلَمٰلِٓئَكةُ 

ayakta 
durup 

 َوُھَو قَٓائِمٌ 
namaz 

kılarken 
O, mihrabda 

اْلِمْحَرابِ فِي  یَُصلِّي  

O, mihrabda ayakta durup namaz kılarken 
melekler ona nida ettiler. (3: 39) 

hakikaten 
 َولَقَدْ 

size  
doğruladı 

 َصدَقَُكمُ 
Allah 
 هللاُ 

 va’dini 
 َوْعدَهُٓ 

Hakikaten Allah, size va’dini doğruladı. (3:152) 



23 

hayır
بَلْ 

onlara 
getirdik

اَتَْینَاُھمْ 
 hakkı 
بِاْلَحقِّ 

 gerçekten 
onlar

 لََكاِذبُونَ َواِنَُّھمْ 
yalancıdırlar

Hayır, onlara hakkı getirdik. Gerçekten onlar 
yalancıdırlar. (23:90) 

Allah
َوهللاُ 

yarattı
َخلَقَ 

 her 
ُكلَّ 

 canlıyı
اءٍ ِمْن دَٓابَّةٍ  َمٓ

 sudan

Allah her canlıyı sudan yarattı. (24: 45) 

zaman
إِذَا

sana 
geldikleri

َجاَءكَ 
münafıklar
اْلُمنَافِقُونَ 

dediler
لََرُسوُل ا�َِّ قَالُوا

Allah’ın 
Resûlüsün

نَْشَھدُ 
 kesin 

sen
şehadet 
ederiz

إِنَّكَ 

Münafıklar sana geldikleri zaman: “Şehadet 
ederiz, kesin sen Allah’ın Resûlüsün!” dediler. (63:1) 
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gerçekten 
 قَدْ 

hüsrana 
uğramışlardır 

 َخِسرَ 
yalanlayanlar 

َكذَّبُواالَِّذیَن   
Allah’a 

kavuşmayı 

هللاِ بِِلقَٓاِء   

Allah’a kavuşmayı yalanlayanlar, gerçekten 
hüsrana uğramışlardır. (6:31) 

O’dur 
 ُھوَ 

yapan 
َجعَلَ الَِّذي   

güneşi 
 الشَّْمسَ 

bir ışık 
 َواْلقََمرَ  ِضیَٓاءً 

bir nur ve ayı da 
 نُوراً 

Güneşi bir ışık ve ayı da bir nur yapan O’dur. (10: 5) 

tapıyorlar 
 َویَْعبُدُونَ 

Allah’ı 
bırakıp 

هللاِ ِمْن دُوِن   
zarar veremeyecek 

ُھمْ   َما َال یَُضرُّ
ve fayda  
sağlamayacak şeylere 

 َوَال یَْنفَعُُھمْ 

Allah’ı bırakıp kendilerine zarar veremeyecek 
ve fayda sağlamayacak şeylere tapıyorlar. (10:18) 
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dediler ki 
 فَقَالَ 

ileri gelen 
 اْلَمَألُ 

kâfirler 
َكفَُرواالَِّذیَن   

kavminden 
قَْوِمھِ ِمْن   

Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki. (11:27) 

dedi ki 
 قَالَ 

Rabbim 

 َربِّ 
gerçekten  

ben 

 اِنِّٓي
sığınıyorum 

ِليَما لَْیَس  اَُعوذُ   
olmadığı
m bir şeyi 

 بِكَ 
istemekten hakkında sana 
 بِھِ  اَْن اَْسـ�لَكَ 

bilgi  
sahibi 

 ِعْلمٌ 

(Nuh) Dedi ki: Rabbim! Gerçekten ben, hakkında 
bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten sana 
sığınıyorum.  (11: 47) 

 یُوُسفَ 
Yusuf’u da 

bıraktık yanında onu  
yemiş 

ئْبُ  ِعْندَ  َوتََرْكنَا  الذِّ
kurt eşyalarımızın 

 فَاََكلَھُ  َمتَاِعنَا

Yusuf’u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Onu 
kurt yemiş! (12:17) 



(Yusuf) rüştüne erince, ona hüküm ve ilim verdik. (12:22) 

(Yusuf) erince 
ا بَلَغَ   َولَمَّ

rüştüne 
 اَُشدَّهُٓ 

ona verdik 
 ٰاتَْینَاهُ 

 hüküm  
 ً ً  ُحْكما  َوِعْلما

ve ilim 

açtıklarında 
ا فَتَُحوا  َولَمَّ

erzak 
yüklerini 

 َمتَاَعُھمْ 
buldular 
 َوَجدُوا

ödedikleri  
bedelin 

 ُردَّتْ  بَِضاَعتَُھمْ 
kendilerine  geri iâde 

edilmiş 

 اِلَْیِھمْ 

Erzak yüklerini açtıklarında ödedikleri bedeli 
kendilerine geri iâde edilmiş buldular. (12: 65) 

de ki 
 قُلْ 

kimindir 
 ِلَمنْ 

göklerdekiler 
السَّٰمَواتِ  َما فِي  

ve 
yerdekiler 

 َكتَبَ  َواْالَْرِض 
yazmıştır 

 قُلْ 
Allah’ındır zatına de ki 

 َعٰلى نَْفِسھِ  ِ�ِ 
merhameti 
ْحَمةَ   الرَّ

De ki: “Göklerdekiler ve yerdekiler kimindir?” 
De ki: “Allah’ındır.” O, zatına merhameti 
yazmıştır. (6:12) 
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sizden 
istemiyorum

ا اَْسـ�لُُكمْ  َوَمٓ
ona  

karşılık

َعلَْیھِ 
herhangi  
bir ücret

اَْجرٍ ِمْن 

Ona karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. 
(26:145) 

أَیَّانَ 
ne zamanmış 

diye
 sorar

یَْوُم اْلِقیَاَمِة یَْسأَلُ 
 kıyâmet günü

Kıyâmet günü ne zamanmış?” diye sorar. (75:6) 

kuşkusuz
إِنَّ 

Allah
ا�ََّ 

bilir
یَْعلَمُ 

gaybını/ 
gizliliklerini

السََّماَواتِ َغْیبَ 
 ve 

yerin
göklerin

َواْألَْرِض 

Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin 
gaybını/gizliliklerini bilir. (49:18) 
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 şüphesiz
َعذَابَ اِنَّ 

azabı
َربِّكَ 

Rabbinin
 َكاَن َمْحذُوراً 

cidden 
korkunçtur

Şüphesiz Rabbinin azabı, cidden korkunçtur. (17:57) 

Bilmedin mi ki, gerçekten Allah gökte ve yerde 
olan her şeyi bilir. (22: 70) 

bilmedin mi ki

اَلَْم تَْعلَمْ 
gerçekten
اَنَّ 

Allah
هللاَ 

 bilir
اءِ یَْعلَمُ  َمٓ َما فِي السَّ

ve yerde gökte olan her 
şeyi

َواْالَْرِض 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 

O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 اََمْرتُ 
Emrettim 

 اََمْرتَ 

Emrettin 

 اََمرَ 

Emretti 

 اََمَرتْ 
Emretti 

 ٰاُمرُ 
Emrederim 

رُ  تَاْمُ   

Emredersin 

 یَاُْم رُ 

Emreder 

 تَاُْم رُ 
Emreder 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 

Onlar 

 اََمْرنَا
Emrettik 

 اََمْرتُمْ 

Emrettiniz 

 اََمُروا

Emrettiler 

 نَاُْم رُ 

Emrederiz 

 تَاُْمُرونَ 

Emredersiniz 

 یَاُْمُرونَ 

Emrederler 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 
O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 َكفَْرتُ 
İnkar ettim 

 َكفَْرتَ 
İnkar ettin 

 َكْفرَ 
İnkar etti 

 َكفََرتْ 
İnkar etti 

 اَْكفُرُ 
İnkar ederim 

 تَْكفُرُ 

İnkar edersin 

 یَْكفُرُ 

İnkar eder 

 تَْكفُرُ 
İnkar eder 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 
Onlar 

 َكفَْرنَا
İnkar ettik 

 َكفَْرتُمْ 
İnkar 
ettiniz 

 َكفَُروا

İnkar ettiler 

 نَْكفُرُ 

İnkar ederiz 

 تَْكفُُرونَ 

İnkar 
edersiniz 

 یَْكفُُرونَ 
İnkar 

ederler 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 َجعَلَ 

 َجعَْلنَاهُ 

 َخِسرَ 

 َخلَقَ 

ُھمْ   یَُضرُّ

 یَْعلَُمونَ 

 یَْعلَمُ 

 یَْنفَعُُھمْ 

 ٰاتَْینَاهُ 

 اَتَْینَاُھْم بِ 

 اَْجرٍ 

ذَااِ   

Kıldı 

Onu kıldık 

Kaybetti 

Yarattı 

Onlara zarar verir 

Bilirler 

Bilir 

Onlara fayda verir 

Ona verdik 

Onlara getirdik 

Karşılık 

Olacağı zaman 



 الشَّْمسَ 

 َصدَقَُكمُ 

 اََكلَھُ 

 َكتَبَ 

 َكذَّبُوا

 نَْشَھدُ 

 فَتَُحوا

 قَالَ 

 قَالُوا

 قَدْ 

  اَْساَلُُكمْ 

 اَُشدَّهُ 

 اَُعوذُ 

 بِاْلَحقِّ 

 بَلْ 

Güneş 

Sizi doğruladı 

Onu yedi 

Yazdı 

Yalanladılar 

Şahitlik ederiz 

Açtılar 

Dedi 

Dediler 

Gerçekten 

Sizden isterim 

Olgunluk çağı 

Sığınırım 

Hak ile, gerçek olarak 

Hayır, aksine 



 َكفَُروا

 َكاِذبُونَ 

 لَْیسَ 

 تََرْكنَا

 َوَجدُوا

 لَقَدْ 

 قُل 

 اْلِقیَاَمةِ 

 َكانَ 

 یَْعبُدُونَ 

  بَلَغَ 

 ِلقَاءِ 

 تَْعلَمْ 

 َجاَءكَ 

 یَْساَلُ 

İnkar ettiler 

Yalancılar 

Değil 

Terk ettik 

Buldular 

Gerçekten 

De 

Kıyamet 

Oldu, -dır, -dir 

Taparlar 

Ulaştı 

Kavuşma 

Bilmen 

Sana geldi 

Sorar, ister 
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FİİL ÇEKİM TABLOSUNUN KULLANILMASI 

Ekte yer alan Sülasi Mücerred Fiil Çekimleri 
tablosu üçlü basit fiillerin çekimlerini gösterir. 
Bu tabloda en sağdaki bölmeler fillerin çıkısına 
göre düzenlenmiştir.  

Her bir bölme içinde, alt satırlarda verilen fiiller üst 
satırlarda verilen örneklere göre çekilir. 

12.DERS 



1a: Bu bölümde yer alan fiillerin mazi ve muzari 
çekimlerinde orta harfin harekesi üstündür. 

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 بَْعثٌ  َمْبعُوثٌ  بَاِعثٌ  اِْبعَثْ  یَْبعَثُ  بَعَثَ 

gönderdi gönderir gönder gönderen gönderilen göndermek 

 َجْعلٌ  َمْجعُولٌ  َجاِعلٌ  اِْجعَلْ  یَْجعَلُ  َجعَلَ 

çıktı çıkar çık çıkan çıkılan çıkmak 



1b: Bu bölümde fiillerin mazi çekimlerinde orta 
harfin harekesi üstündür, muzari çekimlerinde 
ise ötredir. 

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 تَْركٌ  َمتُْروكٌ  تَاِركٌ  اُتُْركْ  یَتُْركُ  تََركَ 

terk 
etti 

terk 
eder 

terk  
et 

terk 
eden 

terk  
edilen 

terk  
etmek 

 َخْرجٌ  َمْخُروجٌ  َخاِرجٌ  اُْخُرجْ  یَْخُرجُ  َخَرجَ 

çıktı çıkar çık çıkan çıkılan çıkmak 



1c: Bu bölümde fiillerin mazi çekimlerinde orta 
harfin harekesi üstündür, muzari çekimlerinde 
ise esredir. 

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 َحْملٌ  َمْحُمولٌ  َحاِملٌ  اِْحِملْ  یَْحِملُ  َحَملَ 

taşıdı taşır taşı taşıyan taşınan Taşımak, 
yük 

 َصْبرٌ  َمْصبُورٌ  َصابِرٌ  اِْصبِرْ  یَْصبِرُ  َصبَرَ 

sabretti sabreder sabret sabreden sabredilen sabır 



1d: Bu bölümde fiillerin mazi çekimlerinde orta harfin 
harekesi esredir, muzari çekimlerinde ise üstündür. 

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 ِحْفظٌ  َمْحفُوظٌ  َحافِظْ  اِْحفَظْ  یَْحفَظُ  َحِفظَ 

korudu korur koru koruyan korunan korumak 

 َخْسرٌ  َمْخُسورٌ  َخاِسرٌ  اِْخَسرْ  یَْخَسرُ  َخِسرَ 

kaybetti kaybeder kaybet kaybeden kaybedilen kayıp 



1e: Bu bölümde yer alan fiillerin mazi ve 
muzari çekimlerinde orta harfin harekesi 
ötredir. 

Mazi Muzari Emir İsmi Fail İsmi Mef'ul Mastar 

 قُْربٌ  َمْقُروبٌ  قَاِربٌ  اُْقُربْ  یَْقُربُ  قَُربَ 

yaklaştı yaklaşır yaklaş yaklaşan yaklaşılan yaklaşmak 

 ----- ُموِرثٌ  َواِرثٌ  ----- یَِرثُ  َوِرثَ 

miras aldı miras alır - - - - - miras 
alan 

miras alınan - - - - - 

1f: Bu bölümde yer alan fiillerin mazi ve muzari 
çekimlerinde orta harfin harekesi esredir. 



1g: Bu fiillerin son iki harfi aynıdır, bundan dolayı 
şeddelidir. Mazi çekimlerde orta harfin harekesi 
üstündür, muzari çekimlerde ise üstün, esre veya ötredir. 

Mazi Muzari Anlamı Mazi Muzari Anlamı 

 یَدُعُّ  دَعَّ  یَِضلُّ  َضلَّ 
saptı sapmak itti iter 

itip 
kakmak 

 یَِذلُّ  ذَلَّ  یَُظنُّ  ظنَّ 

sandı sanar sanmak alçaldı alçaldı alçalmak 

 یَبُثُّ  بَثَّ  یَِحقُّ  َحقَّ 
hak oldu hak olur hak olmak dağıttı dağıtır dağıtmak 

sapar 



1h: Bu bölümde fiillerin ilk harfi vav’dır. Mazi çekimlerde 
orta harfin harekesi genellikle üstündür, muzari 
çekimlerde ise genellikle esredir. 

Mazi Muzari Anlamı Mazi Muzari Anlamı 

دَ َوعَ  ظَ َوعَ  یَِعدُ    یَِعظُ  
vaat etti vaat eder 

vaat 
etmek 

Öğüt  
verdi Öğüt  verir 

Öğüt  
vermek 

 یَِلدُ  َولَدَ  یَِقي وقَى
korudu korur korumak doğurdu doğurur doğurmak 

 یَِلجُ  َولَجَ  یَِصفُ  َوَصفَ 

niteledi niteler nitelemek girdi girer girmek 



1i: Bu bölümde yer alan fiillerin orta harfi elif, vav 
veya ye’dir. Mazi ve muzari çekimleri örneklerde 
gösterildiği gibidir. 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَُكونُ  كَانَ 

oldu olmak olur 

 َماتَ 
öldü 

 یَُموتُ 

ölür ölmek 

 یََخافُ  َخافَ 
korktu korkmak korkar 

Mazi Anlamı Muzari 

 َزادَ
 

 یَِزیدُ 
artırdı artırmak artırır 

 یَُزورُ  َزارَ 

ziyaret  
etti 

ziyaret 
etmek ziyaret eder 

اذَ عَ   یَعُوذُ  
sığındı sığınmak sığınır 



1j: Bu bölümde fiillerin son harfi elif, vav veya ye’dir. 
Mazi çekimlerde orta harfin harekesi üstündür, muzari 
çekimlerde ise üstün, esre veya ötredir. Sondaki elif 
vav’a döner; sondaki elif maksura ye’ye döner; 
sondaki ye elif masura’ya döner. 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَْقِضي قََضى

yaptı 
Hükmetme
k yapmak yapar 

 َھدَى
yol 

gösterdi 

 یَْھِدي

yol 
gösterir 

yol 
göstermek 

 یَْخشَى َخِشيَ 
korktu korkmak korkar 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَْجِري َجَرى
aktı akmak akar 

 یَْجِزي َجَزى

karşılığını 
verdi 

karşılığını 
vermek 

karşılığını 
verir 

 یَْدعُو دََعا
çağırdı 

çağırmak, 
dua etmek çağırır 



1j: Bu bölümde fiillerin son harfi elif, vav veya ye’dir. Mazi 
çekimlerde orta harfin harekesi üstündür, muzari 
çekimlerde ise üstün, esre veya ötredir. Sondaki elif 
vav’a döner; sondaki elif maksura ye’ye döner; sondaki 
ye elif masura’ya döner. 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَتْلُو تَالَ 

okudu okumak okur 

فَاعَ   
affetti 

 یَْعفُو

affeder affetmek 

 یَْبِغي بَغَى
istedi istemek ister 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَْرَضى َرِضيَ 
razı oldu razı olmak razı olur 

 یَْنَسى نَِسيَ 

unuttu unutmak unutur 

 یَْدعُو دََعا
çağırdı 

çağırmak, 
dua etmek çağırır 



1k: Bu bölümde yer alan fiiller bir harfi hemzedir. 
Mazi ve muzari çekimlerde orta harfin harekesi 
her fiil için farklıdır. 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَاُْمرُ  اََمرَ 

emretti emretmek emreder 

 اََخذَ 

aldı 

 یَاُْخذُ 

alır almak 

لَ اَ كَ   یَاْكُل 
yedi yemek yer 

Mazi Anlamı Muzari 

 یَاْذَنُ  اَِذنَ 
izin verdi izin vermek izin verir 

 یَاْتِي اَ تَى

geldi gelmek gelir 

 یََرا َراَى
gördü görmek görür 



1k: Bu bölümde yer alan fiiller bir harfi 
hemzedir. Mazi ve muzari çekimlerde orta 
harfin harekesi her fiil için farklıdır. 

Mazi Anlamı Muzari 

 یََشاءَ  شَاءَ 

istedi istemek ister 

Mazi Anlamı Muzari 

ُ  بَدَاَ   یَْبدَا

başladı başlamak başlar 



Asra yemin olsun, 
Gerçekten insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman 
edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler 
müstesna.

asra yemin olsun

 ﴾١﴿َواْلعَْصرِ 
gerçekten

اِنَّ 
insan

ْنَساَن  اْالِ
 kesin bir ziyan 

içindedir

﴾٢﴿لَِفي ُخْسرٍ 

َوَعِملُوا 
 işleyenler

اِالَّ 
 iman edip

hakkı

ancak müstesna
اِلَحاِت ٰاَمنُوا الَِّذیَن   الصَّ

َوتََواَصْوا 
birbirlerine 

tavsiye edenler 
 sabrı
ْبِر  بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا  ﴾٣﴿بِالصَّ

salih ameller

ve birbirlerine 
tavsiye edenler 

13.DERS 
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YEMİN HARFLERİ: 

Kur’an’da çeşitli yemin ifadeleri yer alır. 
Buralarda “ yemin vavı ” ( و ) kullanılır.  

Bazı ayetlerde ise bu maksatla ( ت ) kullanılır.  
Yemin harfinden sonra gelen isimler mecrur 
olur (tekil isimlerin harekesi esre olur).  ُاُْقِسم  
(yemin ederim) kelimesi de aynı manada 
kullanılır. 
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kuşluk vaktine 
yemin ederim

 َوالضُّٰحى
geceye

َوالَّْیلِ 
zaman
اِذَا

 sakinleştiği

 َسٰجى

Kuşluk vaktine yemin ederim. Sakinleştiği 
zaman geceye (93:1-2) 

geceye
َواللَّْیلِ 

zaman
إِذَاإِذْ 

vakit
 أَْدبَرَ 

 ve sabaha 
andolsun

dönüp 
gittiği

ْبحِ   أَْسفَرَ َوالصُّ
ağardığı

Dönüp gittiği zaman geceye ve ağardığı vakit 
sabaha andolsun. (74: 33-34) 

dediler ki 
 تَا�ِ  قَالُوا

vallah
i 

 اِنَّكَ 
gerçekten sen 

َضَالِلكَ لَِفي   
hâlâ şaşkınlığındasın 

  اْلقَِدیِم 
 eski  

Dediler ki: “Vallahi, gerçekten sen hâlâ eski 
şaşkınlığındasın!”(12:95) 
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fecre and olsun
 َواْلفَْجِر 

geceye
َولَیَالٍ 

on
 َعْشٍر 

çifte
 َواْلَوتِْر َوالشَّْفعِ 

ve teke

Fecre andolsun. On geceye (zilhiccenin ilk on 
gecesine). Çifte ve teke. (89:1-3) 

Nûn.
ن

Kaleme yemin 
olsun ki

َواْلقَلَمِ 
 ve onların 

yazdıklarına 

 َوَما یَْسُطُروَن 

Nûn. Kaleme ve onların yazdıklarına yemin olsun ki 
(68:1) 

güneşe 
yemin olsun

َوالشَّْمِس 
ve onun 

aydınlığına

 َوُضَحاَھا
aya

َواْلقََمرِ 
zaman
 تََالَھاإِذَا

onu takip  
ettiği

Güneşe ve onun aydınlığına yemin olsun. Onu 
takip ettiği zaman aya (91:1-2) 
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 َربِّنَا
Rabbimiz vallahi değildik 

 َما ُكنَّا َوهللاِ 
şirk koşan kimseler 

  ُمْشِرِكیَن 

Rabbimiz! Vallahi biz şirk koşan kimseler değildik! (6:23) 

yemin ederim 
ki

بَِمَواقِعِ 
 yıldızların
فََال أُْقِسمُ  النُُّجوِم 

yerlerine

Yıldızların yerlerine yemin ederim ki (56:75) 

yemin 
ederim ki

فََال أُْقِسمُ 
Rabbine

بَِربِّ 
doğuların

اْلَمَشاِرقِ 
ve 

batıların

إِنَّاَواْلَمغَاِربِ 
 gücümüz  

yeter bizim

 لَقَاِدُروَن 

Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki (70:40) 
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İncire ve zeytine yemin ederim! Sînâ dağına, 
Ve şu emin beldeye (95:1-3) 

geceye 
yemin olsun

َوالَّْیلِ 
zaman

اِذَا
örttüğü
 یَْغٰشى

 gündüze
َوالنََّھارِ 

َوَما َخلَقَ 
 yaratana 

(andolsun)

اِذَا

 açılıp 
aydınlandığı

zaman

الذََّكرَ تََجلّٰى
ve dişiyi
 َواْالُْنٰثى

erkeği

Örttüğü zaman geceye yemin olsun. Açılıp 
aydınlandığı zaman gündüze, Erkeği ve dişiyi 
yaratana (andolsun), (92:1-3) 

incire yemin  
ederim

َوالتِّینِ 
ve zeytine

ْیتُونِ   َوالزَّ
dağına

َوُطورِ 
Sînâ
 اْألَِمیِن  ِسینِینَ 

emin
َوَھذَا

 beldeye ve şu
اْلبَلَدِ 



YÖN EDATLARI 

 Yukarı, üst فَْوقَ 
hakikaten

َخلَْقنَا
 üzerinizde
َسْبعَ فَْوقَُكمْ 

yedi
ائِقَ  َطَرٓ

yol (yedi gök)
َولَقَدْ 

biz yarattık

Hakikaten biz üzerinizde yedi yol(gök) yarattık. 

 Aşağı, alt تَْحتَ 
onları saracak 

یَْغٰشیُھمُ 
azab

اْلعَذَابُ 
  üstlerinden 

َوِمْن تَْحتِ ِمْن فَْوقِِھمْ 
 ayaklarının ve 

altından

اَْرُجِلِھمْ 

Azab onları üstlerinden ve ayaklarının altından 
saracak. 

بُْشراً  Ön بَْیَن یَدَيْ 
bir müjdeci 

olarak

یُْرِسلُ   
 rüzgârları gönderir

یَاحَ  بَْیَن یَدَيْ الّرِ
rahmetinin
َرْحَمتِھِ 

önünde

Rahmetinin önünde rüzgârları bir müjdeci olarak 
gönderir. 
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 Arka َخْلفَ 
salar

ِمْن بَْیِن یَدَْیھِ 
çünkü O ve ardından

َرَصدًاَوِمْن َخْلِفھِ 
gözcüler

یَْسلُكُ فَِإنَّھُ 
onun (peygamberin) 

önünden

Çünkü O, onun önünden ve arkasından gözcüler salar. 

Önünde doğrusu اََمامَ 
بَلْ 

ister
یُِریدُ 

insan
ْنَسانُ  اْإلِ

suç işleyerek 
berbad etmek

 أََماَمھُ ِلیَْفُجرَ 
ilerisini

Doğrusu insan, suç işleyerek önünü berbad etmek ister. 

 Arkasında َظْھرِ 
 ise 

ا َوأَمَّ
kimin de

َمنْ 
verilir

أُوتِيَ 
 kitabı 
َوَراءَ ِكتَابَھُ 

 arka tarafından
  َظْھِرهِ 

kimin de kitabı arka tarafından verilir ise 
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 Sağ یَِمْینٌ 
 dönerler

 ُ ِظَاللُھُ یَتَفَیَّأ
gölgeleri

َعِن اْلیَِمینِ 
 sağa 

َوالشََّمائِلِ 
ve sola

دًا �ِ ُسجَّ
secde 
ederek

Allah’a

Gölgeleri Allah’a secde ederek sağa ve sola 
dönerler. 

 Sol ِشَمالٌ 
bölükler halinde

َعِن اْلیَِمینِ 
sollu

َمالِ   ِعِزیَن َوَعِن الّشِ
sağlı

Sağlı sollu bölükler halinde. 

 هللاُ  Arasında بَْینَ 
Allah de ki şahiddir 

 َشِھیدٌ  قُلِ 
benimle sizin 

aranızda 

َوبَْینَُكمْ بَْینِي   

Deki! Benimle sizin aranızda Allah şahiddir. 
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 Etrafında َحْولَ 
(firavun) dedi ki

قَالَ 
 etrafındakilere 

َحْولَھُٓ ِلَمْن 
işitiyor musunuz 

تَْستَِمعُونَ اََال   

(Firavun) etrafındakilere dedi ki: “İşitiyor musunuz? 

َوَال یُْفِلحُ  Her nerede َحْیثُ 
iflah olmaz

السَّاِحرُ 
büyücü ise

َحْیثُ  اَٰتى 
nereyevarsa

Büyücü(Sihirbaz ) ise nereye varsa iflah olmaz.” 

 Her nerede Artık اَْینََما
nereye 

 تَُولُّوا فَاَْینََما
dönerseniz Allah'ın 

vechi  

ا َوْجھُ ا�ِّٰ   فَثَمَّ
İşte 

oradadır 

Artık nereye dönerseniz, Allah’ın vechi /rızası oradadır. 
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 َوُھوَ 
O 

 اْلقَاِھرُ 
mutlak  
galiptir 

 فَْوقَ 
üzerinde 

 َوُھوَ  ِعبَاِدهِ 
kullarının 

 اْلَحِكیمُ 
hikmet 

sahibidir 
O 

  اْلَخبِیُر 
her şeyden 

haberdardır 

O, kullarının üzerinde mutlak galiptir. O, hikmet 
sahibidir, her şeyden haberdardır. (6:18) 

ْرنَا فََسخَّ
bunun üzerine 

musahhar kıldık

لَھُ 
 ona

یحَ  الّرِ
rüzgârı

َحْیثُ  اََصابَ 
istediği

بِاَْمِرهِ تَْجِري
akıp  

gidiyordu
Onun 

emriyle

اءً  ُرَخٓ
yumuşak 

bir şekilde
yere

Bunun üzerine rüzgârı ona musahhar kıldık. Onun 
emriyle istediği yere yumuşak bir şekilde akıp 
gidiyordu. (38:36) 

nerede
اَْینَ 

bulunurlarsa
َما ثُِقفُٓوا

 yakalanırlar
ِّلُوااُِخذُوا َوقُت

öldürüldükçe  ve 
öldürülürler

 تَْقتِیالً 

Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve 
öldürüldükçe öldürülürler. (12:95) 
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vahyettiğimizSanabu kitap 
(Kur’an)

 hak (bir 
kitap)tır

kuşkusuz kendinden 
önceki (kitap)larıhakkıyla 

haberdardır

tasdik eden

kullarından
Allah

çok iyi 
görendir

Sana vahyettiğimiz bu kitap (Kur’an), kendinden önceki 
(kitap)ları tasdik eden hak (bir kitap)tır. Kuşkusuz Allah, 
kullarından hakkıyla haberdardır, çok iyi görendir. (35:31) 

(erkeğin) bel 
kemiği ile

َوالتََّرائِِب یَْخُرجُ 
 arasından

ْلبِ ِمْن بَْینِ  الصُّ
çıkar(kadının) 

göğüs kemiği

(Erkeğin) bel kemiği ile (kadının) göğüs kemiği 
arasından çıkar. (86:7) 
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Onlar ki, namazlarını muhafaza ederler. (23:9) 

kimse ise
ا َمنْ  َوأَمَّ

verilen
أُوتِيَ 

kitabı
ِكتَابَھُ 

solundan
لَْم أُوتَ بِِشَماِلھِ 

bana 
verilmeseydi

فَیَقُولُ 
 keşke der ki

 ِكتَابِیَْھ یَا لَْیتَنِي
kitabım

Kitabı solundan verilen kimse ise der ki: 
“Keşke kitabım bana verilmeseydi! (69:25) 

 یَُحافُِظونَ 
muhafaza ederler

ُھمْ َوالَِّذیَن 
namazlarını onlar ki

َعٰلى َصلََواتِِھمْ 

 O’nundur
َوَما بَْینَُھَمالَھُ 

İkisinin 
arasında

َما فِي السَّٰمَواتِ 
yerde göklerde

َوَما تَْحتَ َوَما فِي اْالَْرِض 
toprağın
 الثَّٰرى

ve altındakilerin 
tümü

Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın 
altındakilerin tümü O’nundur. (12:95) 



çevrenizdeki 
ْن َحْولَُكمْ   َوِممَّ

bedevilerden vardır 
 ِمَن اْالَْعَرابِ 

münafık olanlar 
 ُمنَافِقُونَ 

Çevrenizdeki bedevilerden, münafık olanlar vardır. 
(9:101) 

(Allah) 
bilir

یَْعلَمُ 
önlerindekini (önlerinden 

gönderdiklerini)

اَْیِدیِھمْ َما بَْیَن 
ve arkalarındakini  

(geride bıraktıklarını)

َخْلفَُھمْ َوَما 
 Allah`a

تُْرَجعُ هللاِ َواِلَى 
bütün 
işler döndürülür

 اْالُُموُر 

(Allah,) önlerindekini ve arkalarındakini bilir. 
Bütün işler Allah`a döndürülür. (22:76) 

hazırlamıştır 
 اََعدَّ 

Allah 
 هللاُ 

onlar  
için 

 لَُھمْ 
cennetler 

 اْالَْنَھارُ  َجنَّاتٍ 
ırmaklar 

 تَْجِري
altlarından akan 
 ِمْن تَْحتَِھا

Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve 
içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. (9:89) 



hani ْاِذ
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) 

بَْینََھا َوبَْینَ 
onunla  

(cehennemle) 
arasında

 dolaşıp 
dururlar

َحِمیمٍ یَُطوفُونَ 
kızgın

 آٍَن 
ve kaynar  

su

Onunla (cehennemle) ve kızgın kaynar su 
arasında dolaşıp dururlar.(55:44) 



Kelimelerin anlamlarını yazın. 

 َواْلعَْصرِ 

 َواْلفَْجرِ 

 فَْوقَ 

 اْلقَاِھرُ 

 اذْ 

ذَااِ   

 اُْقِسمُ 

 اََمامَ 

 اْلَخبِیرُ 

 َخْلفَ 

 الذََّكرَ 

 َوالشَّْفعِ 

Asra andolsun 

Fecre andolsun 

Üzerinde 

Mutlak hakim, ezen 

Olduğu zaman 

Olacağı zaman 

Yemin ederim 

Önünde 

Hakkıyla haberdar 

Arka 

Erkek 

Çift 



 اْلقَِدیمِ 

 َواْلقَلَمِ 

 َو اْلقََمرِ 

 َو اللَّْیلِ 

 ُمْشِرِكینَ 

 اْالُمورُ 

 اَْال نثَى

 اَْالْنَھارُ 

 اَْینََما

 بَْینَ 

  ِشَمال

 الشَّْمِس 

 َشِھیدٌ 

ْبحِ   الصُّ

 َوالضَُّحى

Eski 

Kaleme andolsun 

Aya andolsun 

Geceye andolsun 

Ortak koşanlar 

İşler 

Dişi 

Nehirler 

Her nerede 

Arasında 

Sol 

Güneş 

Gören, şahit 

Sabah 

Kuşluğa andolsun 



قًا  ُمَصدِّ

 ُمنَافِقُونَ 

 َوْجھُ 

 َوَراءَ 

 یَِمْینٌ 

 بَْیَن یَدَيْ 

 تَا�ِ 

 تَْحتَ 

 التِّینِ 

 َحْولَ 

  النُُّجومِ 

 اَلنََّھارِ 

 َو�ِ 

 َواْلَوتْرِ 

 َحْیثُ 

Doğrulayıcı olarak 

Münafıklar 

Yüz 

Arkasında 

Sağ; and 

Önünde 

Allah’a andolsun 

Altında 

İncire andolsun 

Etrafında 

Yıldızlar 

Gündüz 

Allah’a andolsun 

Tek olana andolsun 

Her nerede 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 َصبَْرتُ 

 َصبَْرتَ 

 َصبَرَ 

 َصبََرتْ 

 اَْصبِرُ 

 تَْصبِرُ 

Sabredersin 

 یَْصبِرُ 

 تَْصبِرُ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

 َصبَْرنَا

 َصبَْرتُمْ 

 َصبَُروا

 نَْصبِرُ 

 تَْصبُِرونَ 

 یَْصبُِرونَ 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Sabrettim 

Sabrettin 

Sabretti 

Sabretti 

Sabrederim 

Sabreder 

Sabreder 

Biz 

Siz 

Onlar 

Sabrettik 

Sabrettiniz 

Sabrettiler 

Sabrederiz 

Sabredersiniz 

Sabrederler 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 َحَمْلتُ 

 َحَمْلتَ 

 َحَملَ 

 َحَملَتْ 

 اَْحِملُ 

 تَْحِملُ 

 یَْحِملُ 

 تَْحِملُ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

 َحَمْلنَا

 َحَمْلتُمْ 

 َحَملُوا

 نَْحِملُ 

 تَْحِملُونَ 

 یَْحِملُونَ 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Taşıdım 

Taşıdın 

Taşıdı 

Taşıdı 

Taşırım 

Taşırsın 

Taşır 

Taşır 

Biz 

Siz 

Onlar 

Taşıdık 

Taşıdınız 

Taşıdılar 

Taşırız 

Taşırsınız 

Taşırlar 



gerçekten
قَدْ 

kurtuluşa ermişlerdir
اَْفلَحَ 

Mü’minler
﴾١﴿اْلُمْؤِمنُوَن 

 onlar ki
ُھمْ اَلَِّذیَن 

ُھمْ َوالَِّذیَن 

Mü’minler gerçekten 
kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içinde olanlardır. 
Onlar ki boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Onlar ki, zekâtı verenlerdir. 
Onlar ki ırzlarını koruyanlardır.

onlar ki
َصَالتِِھمْ فِي 

huşu içinde olanlardır

onlar ki

namazlarında
﴾٢﴿َخاِشعُوَن 

ٰكوةِ َعِن اللَّْغوِ  ِللزَّ
yüz çevirenlerdir

 verenlerdir
 ﴾٤﴿ فَاِعلُونَ 

ُھمْ  َوالَِّذینَ ﴾٣﴿ُمْعِرُضوَن 
boş şeylerdenzekâtı

onlar ki
ُھمْ  َوالَِّذینَ 

ırzlarını
ِلفُُروِجِھمْ 

koruyanlardır
﴾٥﴿َحافُِظوَن 

14.DERS 
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ÇOĞUL KELİMELER:  

Üç çeşit çoğul kelime vardır: Eril çoğul, dişil 
çoğul ve kırık çoğul. 

 Eril çoğul: Kelimenin sonuna merfu hal için  
(   eklenir; mansub ve mecrur hal için ( و نۤ 
(  .ilave edilir ( ینۤ 
 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril Çoğullar 

 ُمْسِلِمینَ  ُمْسِلُمونَ  ُمْسِلمٌ 
Müslüman 
erkekler 

 Cahiller َجاِھِلینَ  َجاِھلُونَ  َجاِھلٌ 

 Gönderilenler ُمْرَسلِینَ  ُمْرَسلُونَ  ُمْرَسلٌ 

 Doğru olanlar َصاِدقِینَ  َصاِدقُونَ  َصاِدقٌ 

 Zalimler ظَاِلِمینَ  ظَاِلُمونَ  ظَاِلمٌ 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril  Çoğullar 

  Salih َصاِلِحینَ  َصاِلُحونَ  َصاِلحٌ 
erkekler 

 Kafirler َكافِِرینَ  كَافُِرونَ  كَافِرٌ 

 İbadet edenler عَابِِدینَ  َعابِدُونَ  َعابِدٌ 

 Sabredenler َصابِِرینَ  َصابُِرونَ  َصابِرٌ 

 Sakınanlar ُمتَّقِینَ  ُمتَّقُونَ  ُمتَّقٍ 



işte 
 اُوٰلٓئِكَ 

onlardır 
 ُھمُ 

Mü’minler 
 اْلُمْؤِمنُونَ 

 gerçek  
 �  َحـقا

İşte gerçek Mü’minler onlardır. (9:101) 

 َواْلَكافُِرونَ 
kâfirler 

الظَّاِلُمونَ ُھُم    
zalimlerin ta kendileridir 

Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. (2:254) 

İşte onlar 
ِمْن َربِِّھمْ   َعٰلى ُھدًى  اُؤٰلئِكَ    َو اُؤٰلئَِك  

Bir hidayet 
üzeredirler 

Rablerinden Ve işte 
onlar 

ُھمُ       ْلُمْفِلُحون  
Onlardır Kurtuluşa 

erenler 

İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler  
ve işte onlar, onlardır kurtuluşa erenler. (2:5) 



Dikkat edin, şeytanın taraftarları kesinlikle 
hüsrana uğrayanlardır. (9:101) 

şeytanın  
taraftarları

 ُھُم اْلَخاِسُروَن أَالَ 
kesinlikle

ِحْزَب الشَّْیَطانِ إِنَّ 
dikkat 
edin 

hüsrana 
uğrayanlardır

 َوَمنْ 
kim dedi ki başka 

الُّوَن  یَْقنَطُ  قَالَ    الضَّٓ
sapıklığa 

düşenlerden 
Rabbinin 

rahmetinden 

َربِّھِ ِمْن َرْحَمِة   اِالَّ  
umudunu  

keser 

Dedi ki: “Sapıklığa düşenlerden başka 
Rabbinin rahmetinden kim umudunu keser? (15:56) 

 اِنَّ 
şüphesiz Allah 

 یُِحبُّ  هللاَ 
sever 

  اْلُمْحِسنِیَن 
iyilik 

yapanları 

Şüphesiz Allah, iyilik yapanları sever. (5:13) 



ve ben değilim 
ا  اَنَاَوَمٓ  

müşriklerden 
اْلُمْشِرِكیَن ِمَن    

Ve ben müşriklerden değilim.  (6:79) 

ve bilin 
ki 

وا  اَنَّ  َواْعلَُمٓ
 şüphesiz 

 هللاَ 
Allah 

 َمعَ 
beraberdir 

  اْلُمتَِّقیَن 
takva 

sahipleriyle 

Ve bilin ki şüphesiz Allah, takva sahipleriyle 
beraberdir. (9:36) 

şüphesiz 
 اِنَّ 

münafıklar 
 اْلُمنَافِِقینَ 

tabakasındadırlar 
 فِي الدَّْركِ 

en alt 
النَّارِ ِمَن  اْالَْسفَلِ   

ateşin 

Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve 
içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. (4:145) 



Mü’min erkekler 
 َواْلُمْؤِمنُونَ 

ve Mü’min 
kadınlar 

 َواْلُمْؤِمنَاتُ 
birbirlerinin 
velileridirler 

 بَْعُضُھْم اَْوِلیَٓاُء بَْعٍضۢ 

Mü’min erkekler ve Mü’min kadınlar 
birbirlerinin velileridirler. (9:71) 

tevbe edenler 
 اَلتَّٓائِبُونَ 

ibadet  
edenler 

 اْلعَابِدُونَ 
hamd  

edenler 

 اْلَحاِمدُونَ 
(cihad için)  

seyahat edenler 

ائُِحونَ  اِكعُونَ  السَّٓ  الرَّ
secdeye 

kapananlar 
rükû edenler 

 السَّاِجدُونَ 

Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, 
seyahat edenler (veya oruç tutanlar), rükû 
edenler, secdeye kapananlar. (9:112) 
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biz göndeririz
َوَما نُْرِسلُ 

peygamberleri
اْلُمْرَسِلینَ 

 ancak
اِالَّ 

müjdeci
ِرینَ  َوُمْنِذِرینَ ُمبَّشِ

ve uyarıcı olarak

Biz, peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı 
olarak göndeririz. (18:56) 

dediler ki
َربُّنَاقَالُوا

Rabbimiz

یَْعلَمُ 
biliyor

اِنَّٓا
 gerçekten 

biz

 لَُمْرَسلُونَ اِلَْیُكمْ 
sizegönderilmiş 

elçileriz

Rabbimiz biliyor. Gerçekten biz size 
gönderilmiş elçileriz. (36:16) 

َوالظَّاِلُمونَ 
 onlar için yoktur

ِمْن َوِلّيٍ َما لَُھمْ 
dost da

 َوَال نَِصیٍر 
yardımıcı da zalimlere 

gelince

Zalimlere gelince; onlar için dost da yardımıcı 
da yoktur. (42:8) 



ondan
 اْلبُُطوَن 

dolduracaksınız içeceksiniz
َعلَْیھِ فََشاِربُونَ 

üzerine de
اْلَحِمیمِ ِمَن 

kaynar sudan
ِمْنَھافََماِلئُونَ 

karınlarınızı

Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üzerine de 
kaynar sudan içeceksiniz. (56:53-54) 

şüphesiz 
 اِنَّ 

Allah 
 هللاَ 

bir arada  
toplayıcıdır 

 َجاِمـعُ 
münafıkların 

  َجِمیعاً  اْلُمنَافِِقینَ 
 hepsini 

 َواْلَكافِِرینَ 
cehennemde ve kâfirlerin 

َجَھنَّمَ فِي   

Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin 
hepsini cehennemde bir arada toplayıcıdır.  (4:140) 



 َواْشَربُوا
için yiyin fakat israf etmeyin sevmez 

تُْسِرفُواَوَال  َوُكلُوا   اْلُمْسِرفِیَن  
israf edenleri şüphesiz 

o (Allah) 

 َال یُِحبُّ  اِنَّھُ 

Hani onlar, üst tarafınızdan ve alt tarafınızdan 
size gelmişlerdi. (7:31) 

(onlar) 
sabredenler 

ابِِرینَ   اَلصَّ
dosdoğru 
olanlar 

اِدقِینَ   َوالصَّ
kulluk/itaat 

edenler 

 َواْلقَانِتِینَ 
infak edenler ve bağışlama  

dileyenlerdir 

  بِاْالَْسَحاِر  َواْلُمْستَْغِفرینَ  َواْلُمْنِفِقینَ 
seherlerde 

(Onlar); Sabredenler, dosdoğru olanlar, 
kulluk/itaat edenler, infak edenler ve 
seherlerde bağışlama dileyenlerdir. (3:17) 



İsim Merfu Mansub -Mecrur Eril Çoğullar 

 Kafirler َكافِِرینَ  كَافُِرونَ  كَافِرٌ 

 Müjdeleyiciler ُمبَِشِّرینَ  ُمبَِشُّرونَ  ُمبَِشّرٌ 

 Sakınanlar ُمتَّقِینَ  ُمتَّقُونَ  ُمتَّقٍ 

 Gönderilenler ُمْرَسلُونَ  ُمْرَسلُونَ  ُمْرسَل

 Bağışlanma ُمْستَْغِفِرینَ  ُمْستَْغِفُرونَ  ُمْستَْغِفرٌ 
dileyenler 



İSİM Merfu Mansub - Mecrur ERİL ÇOĞULLAR 

 İsraf edenler ُمْسِرفِینَ  ُمْسِرفُونَ  ُمْسِرفٌ 

 Teslim olanlar ُمْسِلِمینَ  ُمْسِلُمونَ  ُمْسِلمٌ 

 Ortak koşanlar ُمْشِرِكینَ  ُمْشِرُكونَ  ُمْشِركٌ 

 Başaranlar ُمْفِلِحینَ  ُمْفِلُحونَ  ُمْفِلحٌ 

 Münafıklar ُمنَافِقِینَ  ُمنَافِقُونَ  ُمنَافِقٌ 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril Çoğullar 

 Uyaranlar ُمنِذِرینَ  ُمنِذُرونَ  ُمنِذرٌ 

 Harcayanlar ُمْنِفِقینَ  ُمْنِفقُونَ  ُمْنِفقٌ 

 İman edenler ُمْؤِمنِینَ  ُمْؤِمنُونَ  ُمْؤِمنٌ 



İsim Merfu Mansub -Mecrur Eril Çoğullar 

 Tevbe تَائِبِینَ  تَائِبُونَ  تَائِبٌ 
edenler 

 Cahiller َجاِھِلینَ  َجاِھلُونَ  َجاِھلٌ 

 Övenler َحاِمِدینَ  َحاِمدُونَ  َحاِمدٌ 

 Zarar edenler َخاِسِرینَ  َخاِسُرونَ  َخاِسرٌ 

 Rüku edenler َراِكِعینَ  َراِكعُونَ  َراِكعٌ 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril Çoğullar 

 İçenler َشاِربِینَ  شَاِربُونَ  شَاِربٌ 

 Sabredenler َصابِِرینَ  َصابُِرونَ  َصابِرٌ 

 Doğru َصاِدقِینَ  َصاِدقُونَ  َصاِدقٌ 
söyleyenler 

 Salihler َصاِلِحینَ  َصاِلُحونَ  َصاِلحٌ 

 Sapanlar َضالِّینَ  َضالُّونَ  َضالٌ 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Eril Çoğullar 

 Haksızlık َظاِلِمینَ  ظَاِلُمونَ  ظَاِلمٌ 
edenler 

 Kulluk edenler َعابِِدینَ  عَابِدُونَ  عَابِدٌ 

 İtaat edenler قَانِتِینَ  قَانِتُونَ  قَانِتٌ 



Savurdukça 
savuranlara, ağır yüklü (bulut)lara, kolayca akıp 
gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun, size 
va’dedilen kesinlikle doğrudur. Ve ceza, mutlaka 
gerçekleşecektir.

savuranlara 
andolsun

َوالذَّاِریَاتِ 
savurdukça

)١(ذَْرًوا
yüklü 

(bulut)lara

فَاْلَحاِمَالتِ 
ağır
)٢(ِوْقًرا

َماتِ  فَاْلُمقَّسِ
taksim edenlere

فَاْلَجاِریَاتِ 
 kolayca

size va’dedilen

akıp gidenlere
)٤(أَْمًرا)٣(یُْسًرا

)٥(لََصاِدقٌ 
kesinlikle

 ve 
mutlaka 

ینَ َوإِنَّ  الدِّ
ceza

)٦(لََواقِعٌ 
gerçekleşecektir

إِنََّما

تُوَعدُونَ 
işleri

doğrudur

15.DERS 
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DİŞİL ÇOĞUL 

Kelimenin sonundaki ( ة ) harfi ( ات ) şekline 
çevrilerek yapılır; ( ت ) harfinin harekesi merfu 
hal için ötre, mansub ve mecrur hal için 
esredir. 



İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 

 Müslüman ُمْسِلَماتٍ  ُمْسِلَماتٌ  ُمْسِلَمةٌ 
kadınlar 

 Mümin ُمْؤِمنَاتٍ  ُمْؤِمنَاتٌ  ُمْؤِمنَةٌ 
kadınlar 

 Gönderilenler ُمْرَسالَتٍ  ُمْرَسالَتٌ  ُمْرَسلَةٌ 

 Doğru kadınlar َصاِدقَاتٍ  َصاِدقَاتٌ  َصاِدقَةٌ 



  Salih َصاِلَحاتٍ  َصاِلَحاتٌ  َصاِلَحةٌ 
kadınlar 

 Müşrik ُمْشِرَكاتٍ  ُمْشِركَاتٌ  ُمْشِرَكةٌ 
kadınlar 

 İbadet eden عَابِدَاتٍ  َعابِدَاتٌ  َعابِدَةٌ 
kadınlar 

 Sabreden َصابَِراتٍ  َصابَِراتٌ  َصابَِرةٌ 
kadınlar 

İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 
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saliha kadınlar 
 قَانِتَاتٌ 

itaatkârdırlar 
namuslarını 

koruyanlardır 

 ِلْلغَْیبِ  َحافَِظاتٌ 
(eşinin) 

gıyabında 

 بَِما َحِفظَ 
(onları)  

korumasına karşılık 

اِلَحاتُ   هللاُ  فَالصَّ
Allah’ın 

Saliha kadınlar, itaatkârdırlar, Allah’ın korumasına 
karşılık, gıyabında namuslarını koruyanlardır.  (4: 34) 

müjdele 

رِ   الَِّذینَ  َوبَّشِ
kimseleri 

 ٰاَمنُوا
İman  
eden 

 َوَعِملُوا
Ve amel  
edenleri Salih işlerle 

اِلَحاتِ   الصَّ

 لَُھمْ  اَنَّ 
Onlarındır 

 َجنَّاتٍ 
cennetler 

 تَْجِري
akan 

 اْالَْنَھارُۜ  ِمْن تَْحتَِھا
altından ırmaklar 

İman eden ve salih işlerle amel eden kimseleri müjdele. 
Altından ırmaklar akan cennetler onlarındır. (2:25) 
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münafık erkekler 
 اَْلُمنَافِقُونَ 

ve münafık kadınlar 
 َواْلُمنَافِقَاتُ 

birbirlerindendir 
بَْعٍض بَْعُضُھْم ِمْن   

emrederler 
 َعِن اْلَمْعُروفِ  یَأُْمُرونَ 

iyilikten 
 بِاْلُمْنَكرِ 

alıkoyarlar kötülüğü 
 َویَْنَھْونَ 

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. 
Kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoyarlar. (9: 67) 

hayır
ُھوَ 

 âyetlerdir
بَیِّنَاتٌ ٰایَاتٌ 

apaçık
ُصدُورِ فِي 

sinelerinde
الَِّذیَن اُوتُوا
  kendilerine 
verilenlerin 

اْلِعْلمَ بَلْ 
 ilim o

Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin 
sinelerinde apaçık âyetlerdir. (29: 49) 
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َولَھُ 
O’nundur

َمنْ 
 herkes

ُكلٌّ َواْالَْرِض فِي السَّٰمَواتِ 
göklerdekive yerdekihepsi

لَھُ 
O’na

قَانِتُونَ 
boyun eğmiştir

Göklerde ve yerdeki herkes O’nundur, hepsi 
O’na boyun eğmiştir. (30: 26) 

َما نَِفدَتْ 
 Allah’ın 
kelimeleri

هللاَ اِنَّ هللاِ َكِلَماُت 
kuşkusuz 

Allah

َعِزیزٌ 
üstün/ 

mutlak galiptir

 َحِكیمٌ 
 hikmet  

sahibidir
(yine de yazmakla) 

tükenmez

 Allah’ın kelimeleri tükenmez. Kuşkusuz Allah, 
üstün/mutlak galiptir, hikmet sahibidir. (31:27) 

devam edin 

 َحافُِظوا
namazlara 

لََواتِ   َعلَى الصَّ
ve namaza da 
ٰلوةِ   َوالصَّ

orta (ikindi) 
 اْلُوْسٰطى

Namazlara devam edin ve orta (ikindi) namaza da! (2: 238) 
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muhakkak
اِنَّ 

müslüman 
erkekler

اْلُمْسِلِمینَ 
ve Müslüman 

 kadınlar

َواْلُمْسِلَماتِ 
 Mü’minler
َواْلُمْؤِمنِینَ 

َواْلقَانِتَاتِ 
 ve itaate devam  
eden kadınlar

َواْلُمْؤِمنَاتِ 
itaate devam eden 

erkekler

sabreden erkekler

ve 
Mü’mineler

اِدقِینَ َواْلقَانِتِینَ  َوالصَّ

ابَِراتِ  َوالصَّ
ve doğru kadınlar

 huşû duyan erkekler
َواْلَخاِشعَاتِ َواْلَخاِشِعینَ 

ve huşû duyan kadınlar

اِدقَاتِ  ابِِرینَ َوالصَّ َوالصَّ
doğru  

erkekler

ve sabreden kadınlar

Muhakkak Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, 
Mü’minler ve Mü’mineler, itaate devam eden erkekler ve 
itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru 
kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşû 
duyan erkekler ve huşû duyan kadınlar, (33: 35) 
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ve sadaka 
veren erkekler

قِینَ  َواْلُمتََصدِّ
ve sadaka 

veren kadınlar

قَاتِ  َواْلُمتََصدِّ
oruç tutan 
erkekler

ائِِمینَ  َوالصَّٓ
 ve oruç tutan 

kadınlar

ائَِماتِ  َوالصَّٓ

َواْلَحافَِظاتِ 
 ve koruyan 

kadınlar

َواْلَحافِِظینَ 
 ırzlarını

çok

koruyan erkekler
َوالذَّاِكِرینَ فُُروَجُھمْ 

َوالذَّاِكَراتِ 
Allah’ı

 işte 
hazırlamıştır

هللاُ اََعدَّ 
Allah

لَُھمْ 
onlar 
 için

َمْغِفَرةً 
 bir  

mağfiret

هللاَ 

ً َواَْجراً َكثِیراً   َعِظیما
ve bir 

mükâfat
büyük

zikreden erkekler

ve zikreden 
kadınlar

sadaka veren erkekler ve sadaka veren 
kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan 
kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) 
koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve 
zikreden kadınlar; işte Allah, onlar için bir 
mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (33: 35) 



93 

لُ  َسیِّـ�اتِِھمْ هللاُ یُبَدِّ
çevirirAllahonların  

kötülüklerini

َحَسنَاتٍ 
iyiliklere

هللاُ  َوَكانَ 
-dirAllah

َغفُوراً 
çok bağışlayıcı

 ً َرِحیما
pek 

merhametli

İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. 
Allah çok bağışlayıcı, pek merhametlidir. (25: 70) 

belki
َعَسى

Rabbi
َربُّھُ 

eğer
إِنْ 

o sizi  
boşarsa

َخْیًراَطلَّقَُكنَّ 
daha  

hayırlı

أَْن یُْبِدلَھُ 
  eşler 

Mü’min

ona sizin 
yerinize verir 

ِمْنُكنَّ أَْزَواًجا

قَانِتَاتٍ 
Müslüman

 tevbe 
eden

َعابِدَاتٍ تَائِبَاتٍ 
ibadet  
eden

َسائَِحاتٍ 
oruç tutan

ثَیِّبَاتٍ 
 dul

ُمْسِلَماتٍ 

َوأَْبَكاًراُمْؤِمنَاتٍ 
ve bakire

sizden

gönülden 
itaat eden

Eğer o sizi boşarsa belki Rabbi ona, sizin yerinize 
sizden daha hayırlı, Müslüman, Mü’min, gönülden 
itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan 
dul ve bakire eşler verir. (66: 05) 



  Apaçık بَیِّنَاتٍ  بَیِّنَاتٌ  بَیِّنَة ٌ 
olanlar 

  Tevbe تَائِبَاتٍ  تَائِبَاتٌ  تَائِبَة ٌ 
edenler 

 Dullar ثَیِّبَاتٍ  ثَیِّبَاتٌ  ثَیِّبَة ٌ 

 Bahçeler َجنَّاتٍ  َجنَّاتٌ  َجنَّة ٌ 

 Koruyanlar َحافِظاتٍ  َحافِظاتٌ  َحافَِظةٌ 

İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 



 َصائَِماتٍ  َصائَِماتٌ  َصائَِمة ٌ
Oruç 
tutanlar 

 Namazlar َصالََواتٍ  َصالََواتٌ  َصالَة ٌ

 İtaatkar قَانِتَاتٍ  قَانِتَاتٌ  قَانِتَة ٌ
olanlar 

 Kelimeler َكِلَماتٍ  َكِلَماتٌ  َكِلَمة ٌ

 Ayetler ٰایَاتٍ  ٰایَاتٌ  ٰایَةٌ 

İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 



 İyilikler َحَسنَاتٍ  َحَسنَاتٌ  َحَسنَة ٌ 

 Huşu duyanlar َخاِشعَاتٍ  َخاِشعَاتٌ  َخاِشعَة ٌ 

 ُمْسِلَماتٍ  ُمْسِلَماتٌ  ُمْسِلَمة ٌ
Teslim olanlar 

 Münafıklar ُمنَافِقَاتٍ  ُمنَافِقَاتٌ  ُمنَافِقَة ٌ

 Ananlar ذَاِكَراتٍ  ذَاِكَراتٌ  ذَاِكَرةٌ 

İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 



 Gökler َسَماَواتِ  َسَماَواتُ  َسَماء ٌ

 Kötülükler َسیِّئَاتٍ  َسیِّئَاتٌ  َسیِّئَة ٌ 

 Sabredenler َصابَِراتٍ  َصابَِراتٌ  َصابَِرة ٌ

 Doğru َصاِد قَاتٍ  َصاِد قَاتٌ  َصاِد قَة ٌ
söyleyenler 

 İman edenler ُمْؤِمنَاتٍ  ُمْؤِمنَاتٌ  ُمْؤِمنَةٌ 

İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 



 Gökler َسَماَواتِ  َسَماَواتُ  َسَماء ٌ

 Kötülükler َسیِّئَاتٍ  َسیِّئَاتٌ  َسیِّئَة ٌ 

 Sabredenler َصابَِراتٍ  َصابَِراتٌ  َصابَِرة ٌ

 Doğru َصاِد قَاتٍ  َصاِد قَاتٌ  َصاِد قَة ٌ
söyleyenler 

 İman edenler ُمْؤِمنَاتٍ  ُمْؤِمنَاتٌ  ُمْؤِمنَةٌ 

İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 



  Ortak ُمْشِرَكاتٍ  ُمْشِركَاتٌ  ُمْشِركَة ٌ
koşanlar 

 Gönderilenler ُمْرَسَال تٍ  ُمْرَسَال تٌ  ُمْرَسلَة ٌ

 Kulluk edenler عَابِدَ اتٍ  َعابِدَاتٌ  َعابِدَة ٌ

  ,Salihler َصاِلَحاتٍ  َصاِلَحاتٌ  َصاِلَحة ٌ 
iyiler 

 İman edenler ُمْؤِمنَاتٍ  ُمْؤِمنَاتٌ  ُمْؤِمنَةٌ 

İsim Merfu Mansub - Mecrur Dişil Çoğullar 



ey
یَا أَیَُّھا

iman edenler
الَِّذیَن آََمنُوا

kuşkusuz
إِنَّ 

eşlerinizden vardır
ِمْن أَْزَواِجُكمْ 

لَُكمْ 
size

َوأَْوَالِدُكمْ 
 düşman 
olanlar

affeder ve 
çocuklarınızdan

ا فَاْحذَُروُھمْ َعدُو�

َوتَْصفَُحوا
eğer

 ve 
bağışlarsanız

فَِإنَّ َوتَْغِفُروا
elbette

 َ ا�َّ
Allah

َغفُورٌ 
çok 

bağışlayıcıdır

تَْعفُواَوإِنْ 

)١٤(َرِحیمٌ 
pek 

merhametlidir

onlardan  
sakının

hoş görür

Ey iman edenler! Kuşkusuz eşlerinizden ve 
çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır, onlardan 
sakının! Eğer affeder, hoş görür ve bağışlarsanız, 
elbette Allah çok bağışlayıcıdır, pek merhametlidir.

16.DERS 



Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihan 
vesilesidir. Büyük mükâfat ise Allah katındadır.

ancak
إِنََّما

mallarınız

أَْمَوالُُكمْ 
ve çocuklarınız

َوأَْوَالدُُكمْ 
bir imtihan 
vesilesidir

فِتْنَةٌ 

أَْجرٌ 
mükâfat  

ise

 ُ َوا�َّ
 katındadır Allah
)١٥(َعِظیٌم ِعْندَهُ 

büyük
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KIRIK ÇOĞUL 

Kelimenin başına ve ortasına harf ilave etmek 
veya harekelerini değiştirmek suretiyle yapılır. 
Her kalıbın ayrı ayrı öğrenilmesi lazımdır.  

Kırık çoğulların irabı tekil kelimeler ile aynıdır: 
merfu için ötre, mansub için üstün, mecrur için 
esre alır.  

ey
یَا

hanımları!
اءَ  نَِسٓ

Peygamber

النَّبِّيِ 
 siz  

değilsiniz

َكاََحدٍ لَْستُنَّ 
 kadınlardan herhangi 

biri gibi

اءِ  ِمَن النَِّسٓ

 Ey Peygamber hanımları! Siz kadınlardan 
herhangi biri gibi değilsiniz. (33:32) 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Kapılar اَْبَوابٌ  بَابٌ 

 Zamanlar, nesiller قُُرونٌ  قَْرنٌ 

 Mallar اَْمَوالٌ  َمالٌ 

 I Yüzlerُوُجو َوْجھٌ 

 Denizler بَِحارٌ  بَْحرٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Eşler اَْزَواجٌ  َزْوجٌ 

 Putlar اَْصنَامٌ  َصنَمٌ 

 Şahitler ُشُھودٌ  َشاِھدٌ 

 I Kalplerقُلُوبٌ  قَْلبُ 

 Adamlar ِرَجالٌ  َرُجلٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Çocuklar اَْوالَدٌ  َولَدٌ 

 Vakitler اَْوقَاتٌ  َوْقتٌ 

 Hükümdarlar ُملُوكٌ  َمِلكٌ 

 I Pınarlarُعیُونٌ  َعْینٌ 

 Şehirler بِالَدٌ  بَلَدٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Geceler لَیَالٌ  لَْیلٌ 

 Yollar ُسبُلٌ  َسبِیلٌ 

 Canlar, kendileri اَْنفُسٌ  نَْفسٌ 

 I Alimlerُعلََماءُ  عَاِلمٌ 

 Dostlar, koruyucular اَْوِلیَاءٌ  َوِليٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 İpler ِحبَالٌ  َحْبلٌ 

 Aylar اَْشُھرٌ  َشْھرٌ 

 Fakirler فُقََراءُ  فَِقیرٌ 

 I Kitaplarُكتُبٌ  ِكتَابٌ 

 Arkadaşlar اَْصِدقَاءُ  َصِدیقٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Kullar ِعبَادٌ  َعْبدٌ 

 Ayaklar اَْرُجلٌ  ِرْجلٌ 

 Elçiler ُرُسلٌ  َرُسولٌ 

 I Kumandanlarاَُمَراءُ  اَِمیرٌ 

 Peygamberler اَْنبِیَاءُ  نَبِيٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 Melekler َمالَئَِكةٌ  َملَكٌ 

 Sihirbazlar َسَحرةٌ  سَاِحرٌ 

 Hazineler َخَزائِنُ  َخِزینَةٌ 

 I Senelerِسٖنینَ  َسنَةٌ 

 Anahtarlar َمفَاتِیحُ  ِمْفتَاحٌ 

 Kafirler َكفََرةُ  كَافِرٌ 



KIRIK ÇOĞULLAR 

 İsimler اَْسَماءٌ  اِْسمٌ 

 İnsanlar نَاسٌ  اِ نسَانٌ 

 Mescitler َمَساِجدٌ  َمْسِجدٌ 

 I Ahlaksızlarفََجَرةٌ  فَاِجرٌ 

 Silahlar اَْسِلَحةٌ  ِسالَحٌ 

 Kadınlar نِسَاءٌ  اِْمَراَةٌ 
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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) 

 لََھا 
onun  
vardır 

 َسْبعَةُ 
yedi 

 اَْبَوابٍ 
kapısı 

 ِلُكّلِ بَابٍ 
her bir kapı 
için vardır 

 ُجْزءٌ  ِمْنُھمْ 
 onlardan 

  َمْقُسوٌم 
ayrılmış bir grup 

 Onun (cehennemin) yedi kapısı vardır. Her bir kapı 
için, onlardan ayrılmış bir grup vardır. (15:44) 

yapmadık mı
أَلَْم نَْجعَلِ 

yeri
اْألَْرضَ 

bir döşek
 ِمَھادًا

dağları da
أَْزَواًجاَواْلِجبَالَ 

çift çift
 أَْوتَادًا

 sizi yarattık kazıklar
َوَخلَْقنَاُكمْ 

Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da 
kazıklar? Sizi çift çift yarattık. (78: 6-8) 
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قُلُوبٌ  لَُھمْ   
kalpleri 
vardır anlamazlar gözleri  

vardır 

 َال یُْبِصُرونَ  َال یَْفقَُھونَ 
görmezler onlarla 

onlarla 

 َولَُھْم ٰاذَانٌ  بَِھا
 kulakları 

vardır 

یَْسَمعُونَ  الَ   
işitmezler 

 بَِھا
onlarla 

 َولَُھْم اَْعیُنٌ  بَِھا

Kalpleri vardır, onlarla anlamazlar, gözleri vardır, onlarla 
görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. (7: 179) 

kuşkusuz
إِنَّ 

takva 
sahipleri

اْلُمتَِّقینَ 
cennetlerde
فِي َجنَّاتٍ 

ve pınar 
başlarındadırlar

َوُعیُونٍ 

Kuşkusuz takva sahipleri, cennetlerde ve pınar 
başlarındadırlar. (51:15) 

yaratılmamıştı
ِمثْلَُھا

ki şehirler 
içinde

اْلبَِالدِ فِي  لَْم یُْخلَقْ الَّتِي
onun bir 
benzeri

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmamıştı. (89: 8) 
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değildir
َما َكانَ 

Muhammed
دٌ  ُمَحمَّ

babası

اَبَٓا
 hiç  

kimsenin

َرُسوَل هللاِ اََحدٍ 
Allah’ın 
Resûlü

ِمْن ِرَجاِلُكمْ 
 

ancak
adamlarınızdan

َوَخاتَمَ َوٰلِكنْ 
peygamberlerin
النَّبِیِّنَ 

ve  
sonuncusudur

Muhammed, adamlarınızdan hiç kimsenin babası 
değildir, ancak Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin 
sonuncusudur. (33: 40) 

 ُكلٌّ 
Allah’a 

 بِا�ِ  ٰاَمنَ 
iman  
ettiler hepsi 

 َوَمٰلٓئَِكتِھِ 
meleklerine 

 َوُكتُبِھِ 
kitaplarına peygamberleri

ne 

 َوُرُسِلھِ 

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

hac 
 اَْلَحجُّ 

aylardadır 
 اَْشُھرٌ 

bilinen 
 َمْعلُوَماتٌۚ 

Hac, malum/bilinen aylardadır. (2: 197) 
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üstün 
kıldı 

لَ   فَضَّ
Allah 

 هللاُ 
cihad 

edenleri 

 اْلُمَجاِھِدینَ 
mallarıyla 
 دََرَجةً  بِاَْمَواِلِھمْ 

derece 
bakımından 

 َواَْنفُِسِھمْ 
oturanlardan ve 

canlarıyla 

اْلقَاِعِدینَ َعلَى   

Bugün her nefis, kazandığıyla cezalandırılır. 
Bugün zulüm yoktur. (4: 95) 

اِنََّما
 ancak

 kullarından 

یَْخَشى
Allah’tan âlim  

olanlar

ُؤا اِنَّ اْلعُلَٰمٓ
kuşkusuz

هللاَ 
Allah 

َعِزیزٌ 
 azizdir

 َغفُورٌ ِمْن ِعبَاِدهِ هللاَ 
pek 

bağışlayıcıdır
korkarlar 
(hakkıyla) 

Kullarından ancak âlim olanlar Allah’tan korkarlar. 
Kuşkusuz Allah, azizdir, pek bağışlayıcıdır. (35:28) 

çıkardı  ْفِیُكم 
içinizden peygamberler 

 َوَجعَلَُكمْ  اَْنبِیَٓاءَ 
 ve sizi yaptı 

 ً  ُملُوكا
hükümdarlar 

 َجعَلَ 

İçinizden peygamberler çıkardı ve sizi 
hükümdarlar yaptı. (5: 20) 
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ancak 
 اِنََّما

zekâtlar 
دَقَاتُ   الصَّ

fakirlere 
اءِ   ِلْلفُقَـَرٓ

yoksullara 
َعلَْیَھاَواْلعَاِمِلیَن  َواْلَمَساِكینِ   

(zekât) memurlarına 

Zekâtlar, Allah’tan bir farz olarak ancak 
fakirlere, yoksullara, (zekât) memurlarına (9: 60) 

الظَّاِلِمینَ 
zalimlerin  şüphesizdiğerinin

ُ بَْعُضُھمْ َوإِنَّ  َوا�َّ
dostlarıdırlar dostudur

اْلُمتَِّقینَ َوِليُّ 
muttakilerin

بَْعٍض أَْوِلیَاءُ 
bir 

kısmıAllah

Şüphesiz zalimlerin bir kısmı diğerinin 
dostlarıdırlar. Allah muttakilerin dostudur. (45: 19) 

O’nun 
katındadır 

 َوِعْندَهُ 
anahtarları 

 َمفَاتِـحُ 
gaybın 

 اْلغَْیبِ 
onları 
bilmez 

ا  اِالَّ  َال یَْعلَُمَھٓ
O’ndan başkası 

 ُھوَ 

Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları O’ndan 
başkası bilmez. (6: 59) 
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şüphesiz
َوأَنَّ 

mescidler
اْلَمَساِجدَ 

Allah’ındır
 َِّ�ِ

o halde 
yalvarmayın

أََحدًافََال تَْدُعوا
kimseye

َمعَ 
 Allah’la beraber

ا�َِّ 

 Şüphesiz mescidler Allah’ındır. O halde 
Allah’la beraber kimseye yalvarmayın. (72:18) 

 işte onlar
ُھُم اْلَكفََرةُ أُولَئِكَ 

kâfirlerdir
اْلفََجَرةُ 

facirlerdir

 İşte onlar, kâfirlerdir, facirlerdir. (80:42) 

Allah’ındır 
ِ�َِّ وَ   

isimler 
اءُ   اْالَْسَمٓ

en güzel 
 اْلُحْسٰنى

öyle ise O’na duâ edin 
 onlarla بَِھا فَاْدُعوهُ 

En güzel isimler Allah’ındır. Öyle ise O’na 
onlarla duâ edin. (7: 180) 



AŞAĞIDA VERİLEN ÇOĞUL İSİMLERİN TEKİL HALLERİNİ YAZIN. 
ANLAMI TEKİL İSİM 

 ِمْسِكینٌ  Miskinler َمسَاِكینِ 

 اِ نسَانٌ  İnsanlar نَاسٌ 

 َمْسِجدٌ  Mescitler َمَساِجدٌ 

 ِسالَحٌ  Silahlar اَْسِلَحةٌ 

 اِْمَراَةٌ  Kadınlar نِسَاءٌ 



ANLAMI 

 اَْبَوابٌ 

İSİM TEKİL 

Kapılar  ٌبَاب 

 اُذُنٌ  Kulaklar ٰاذَانٌ 

 َمالٌ  Mallar اَْمَوالٌ 

 اِْسمٌ  I İsimlerاَْسَماءُ 

 فَاِجرٌ  Günahkarlar فََجَرةٌ 



ANLAMI TEKİL İSİM 

 َزْوجٌ  Eşler اَْزَواجٌ 

 َجبَلٌ  Dağlar ِجبَالٌ 

 َشاِھدٌ  Şahitler ُشُھودٌ 

 قَْلبُ  I Kalplerقُلُوبٌ 

 َرُجلٌ  Adamlar ِرَجالٌ 



ANLAMI TEKİL İSİM 

 َولَدٌ  Çocuklar اَْوالَدٌ 

 َوْقتٌ  Vakitler اَْوقَاتٌ 

 َمِلكٌ  Hükümdarlar ُملُوكٌ 

 َعْینٌ  I Pınarlarُعیُونٌ 

 بَلَدٌ  Şehirler بِالَدٌ 



ANLAMI TEKİL İSİM 

 لَْیلٌ  Geceler لَیَالٌ 

 َسبِیلٌ  Yollar ُسبُلٌ 

 نَْفسٌ  Canlar اَْنفُسٌ 

 عَاِلمٌ  I Alimlerُعلََماءُ 

 َوِليٌ  Dostlar اَْوِلیَاءٌ 



ANLAMI İSİM TEKİL 

 َحْبلٌ  İpler ِحبَالٌ 

 َشْھرٌ  Aylar اَْشُھرٌ 

 فَِقیرٌ  Fakirler فُقََراءُ 

 ِكتَابٌ  I Kitaplarُكتُبٌ 

 َصِدیقٌ  Arkadaşlar اَْصِدقَاءُ 



ANLAMI İSİM TEKİL 

 َعْبدٌ  Kullar ِعبَادٌ 

 ِرْجلٌ  Ayaklar اَْرُجلٌ 

 َرُسولٌ  Elçiler ُرُسلٌ 

 اَِمیرٌ  I Kumandanlarاَُمَراءُ 

 نَبِيٌ  Nebiler اَْنبِیَاءَ 



 Melekler َمالَئَِكةٌ  َملَكٌ 

 Sihirbazlar َسَحرةٌ  سَاِحرٌ 

 Hazineler َخَزائِنُ  َخِزینَةٌ 

 I Senelerِسٖنینَ  َسنَةٌ 

 Anahtarlar َمفَاتِیحُ  ِمْفتَاحٌ 

 Kafirler َكفََرةُ  كَافِرٌ 

ANLAMI TEKİL İSİM 



Allah’a aittir 
 َوِ�ِ 

mülkü 
 ُمْلكُ 

göklerin 
 السَّٰمَواتِ 

ve yerin Allah 
 َوهللاُ  َواْالَْرِض 

yaratılışında 
 اِنَّ 

«Göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir. Allah her şeye 
kadirdir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında ve gece 
ile gündüzün ard arda gelişinde, elbette akıl sahipleri için  
âyetler vardır.» (Âli İmrân Sûresi 189-190) 

َخْلقِ فِي   
şüphesiz 

 َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 
kadirdir 

göklerin 
 السَّٰمَواتِ 

ve ard arda gelişinde 

her şeye 
﴾١٨٩﴿قَِدیرٌ   

 الَّْیلِ  َواْالَْرِض 
gece ile ve yerin gündüzün 

 َوالنََّھارِ 

یَاتٍ   َالٰ
elbette âyetler vardır 

﴾١٩٠﴿اْالَْلبَاِب  ِالُوِلي  
 sahipleri için akıl 

 َواْختَِالفِ 

17.DERS 
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ÇOĞUL İSİM TAMLAMALARI: 

Tekil isim tamlamaları gibidir. Ancak, eril 
çoğullarda birinci kelimenin (muzaf) sonundaki 
  .harfi düşer ( ن )

İkinci kelime (muzafun ileyh) mecrur halde 
olur.  



TEKİL ÇOĞUL TAMLAMA 

 َواْلعَْصرِ  بَنِینَ  بَنُونَ  اِْبنٌ 

 َظاِلمى اَْنفُِسِھمْ  ظاِلِمینَ  ظاِلُمونَ  ظاِلمٌ 

 تَاِرِكي ٰاِلَھتِنَا تَاِرِكینَ  تَاِرُكونَ  تَاِركٌ 

لُ اْلُمْسِلِمینَ  ُمْسِلِمینَ  ُمْسِلُمونَ  ُمْسِلمٌ   اَوَّ

Oğul Oğullar İsrail(in) oğulları 

Zülmeden Zülmedenler Kendilerinin zulmedicileri 

Terk  eden Terk  edenler İlahlarımızın terk edicileri 

Müslüman Müslümanlar Müslümanların ilki 
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işte onların 
mükâfatı 

 اُوٰلٓئِكَ 
bir bağışlanma 

اُؤُھمْ   َجَزٓ
Rablerinden ve  

cennetlerdir ki 

 ِمْن َربِِّھمْ  َمْغِفَرةٌ 

ebedi 
kalıcıdırlar 

 ِمْن تَْحتَِھا

 اْالَْنَھارُ 
ırmaklar 

 َوَجنَّاتٌ 
altlarından 

orada 
 َخاِلدینَ 

ne  
güzeldir 

akan 
 تَْجري

 اَْجرُ  َونِْعمَ  فِیَھا
mükâfatı böyle amel 

işleyenlerin 

 اْلعَاِمِلینَ 

 İşte onların mükâfatı, Rablerinden bir bağışlanma 
ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir ki, orada 
ebedi olarak kalıcıdırlar. Böyle amel işleyenlerin 
mükâfatı ne güzeldir! (3:136) 

اَءكَ  muhakkak َولَقَدْ   َجٓ
sana da 

geldi 

نَبَائِ ِمْن   
haberlerinden bir 

kısmı 

  اْلُمْرَسِلینَ 
peygamberlerin 

Muhakkak peygamberlerin haberlerinden bir 
kısmı sana da geldi. (6: 34) 
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 َواَْمَطْرنَا
yağdırdık 

 َعلَْیِھمْ 
üzerlerine 

 فَاْنُظرْ  َمَطراً 
bir 

yağmur 

 َكْیفَ 
nasıl işte bak 

 َكانَ 
oldu 

 َعاقِبَةُ 
sonu 

 اْلُمْجِرِمینَ 
suçluların 

 Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. İşte bak, 
suçluların sonu nasıl oldu! (7:84) 

 َكٰذِلكَ 
böyle yalanlamışlardı ama bir  

bak 

 َكْیفَ  َكذَّبَ 
nasıl  onlardan 

öncekiler de  
oldu 
 َعاقِبَةُ  َكانَ 

sonu 
 الظَّاِلِمینَ 
zalimlerin 

قَْبِلِھمْ ِمْن الَِّذیَن   فَاْنُظرْ  

Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. 
Ama zalimlerin sonu nasıl oldu bir bak! (10: 39) 

değildir
اِنْ 

bu
ٰھذَٓا

başkası
اِالَّ 

adetlerinden
ِلینَ ُخلُقُ  اْالَوَّ

öncekilerin

Bu öncekilerin adetlerinden başkası değildir. (26:137) 
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“Bu (Kur’an), öncekilerin masallarından başka 
bir şey değildir!” (6:25) 

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında ve 
gece ile gündüzün ard arda gelişinde, elbette 
akıl sahipleri için âyetler vardır. (3:190) 

yaratılışında 

َخْلقِ فِي  اِنَّ   
şüphesiz göklerin 

 السَّٰمَواتِ 
ve ard arda gelişinde 

 َواْالَْرِض 

 الَّْیلِ 
gece ile 

ve yerin 

gündüzün 
یَاتٍ  َوالنََّھارِ   َالٰ

elbette âyetler 
vardır 

 اْالَْلبَابِ  ِالُوِلي
sahipleri 

için 
akıl 

 َواْختَِالفِ 

kâfirler 
واالَِّذیَن  َكفَُرٓ  اِنْ  

değildir 
 ٰھذَٓا

bu (Kur’an) 
 اِالَّٓ 

başka 
bir şey 

 اََساِطیرُ 
masallarından 
ِلینَ   اْالَوَّ

öncekilerin 
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Onlar ki, kendi nefislerine zulmediciler 
oldukları halde, melekler canlarını alırlar. (16:28) 

Sonra onlar, şüphesiz cehenneme gireceklerdir. (83:16) 

Hakikaten Âdemoğullarını şerefli kıldık, onları 
karada ve denizde taşıdık. (17:70) 

hakikaten
َولَقَدْ 

şerefli  
kıldık

ْمنَا َكرَّ
 Âdemoğullarını

بَٓنِي ٰادَمَ 
onları 
taşıdık

فِي اْلبَرِّ َوَحَمْلنَاُھمْ 
ve denizde karada

َواْلبَْحرِ 

onlar kicanlarını 
alırlar

melekler  kendi 
nefislerine 

zulmediciler  
oldukları halde

sonra
ثُمَّ 

onlar şüphesiz
إِنَُّھمْ 

gireceklerdir
لََصالُو

cehenneme
اْلَجِحیمِ 
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Öyle ise sabret! Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların 
ecrini zayi etmez. (11:115) 

Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız, ancak 
karın müstesna, o, geride kalanlardan olacaktır. (29:33) 

Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz ve 
biz sana iman edecek kimseler de değiliz. (11:53) 

 ٰاِلَھتِنَا
ilahlarımızı 

 َوَما نَْحنُ 
bırakacak senin 

sözünle sana biz değiliz 
ي  بُِمْؤِمنِینَ  َعْن قَْوِلكَ  بِتَاِرٓكِ

iman edecek 
kimseler de 

ve biz 
değiliz 

 لَكَ  َوَما نَْحنُ 

 َواْصبِرْ 
öyle ise sabret 

 فَِانَّ 
kuşkusuz  

 هللاَ 
Allah 

یُِضیعُ َال   
zayi etmez 

 اْلُمْحِسنِینَ  اَْجرَ 
ecrini iyilik yapanların 

 gerçekten  
biz

وكَ اِنَّا ُمنَجُّ
seni 

kurtaracağız

َواَْھلَكَ 
ve aileni

اِالَّ 
 ancak müstesna

اْلغَابِِرینَ ِمَن َكانَتْ اْمَراَتَكَ 
karıno olacaktırgeride 

kalanlardan
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ey
یَا

hanımları!
اءَ  نَِسٓ

Peygamber

النَّبِّيِ 
 siz  

değilsiniz

َكاََحدٍ لَْستُنَّ 
 kadınlardan herhangi 

biri gibi

اءِ  ِمَن النَِّسٓ

 Ey Peygamber hanımları! Siz kadınlardan 
herhangi biri gibi değilsiniz. (33:32) 

yoktur ki
َواِنْ 

hiçbir 
şehir

ِمْن قَْریَةٍ 
 mutlaka

اِالَّ 
biz

نَْحنُ 

یَْوِم اْلِقٰیَمةِ 
kıyâmet 

gününden

ُمْھِلُكوَھا
önce

bir azabla

orayı helak 
etmeyelim

قَْبلَ 

َشدیداً اَوْ 
şiddetli azab  

etmeyelim

بُوَھا ً ُمعَذِّ َعذَابا
veya

Hiçbir şehir yoktur ki, biz, kıyâmet gününden 
önce orayı mutlaka helak etmeyelim veya 
şiddetli bir azabla azab etmeyelim! (17:58) 
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“Kuşkusuz biz şu memleket halkını helak edicileriz. 
Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir.” (29:31) 

ُمْھِلُكٓوا
helak  

edicileriz
 kuşkusuz 

bizmemleket
اِنَّ اَْھلِ اِنَّا

şu oranın  
halkı

َكانُوااَْھلََھا
kimselerdir

َظاِلِمینَ 
zalim

اْلقَْریَةِ ٰھِذهِ 
halkınıçünkü

HİTAP : Hitapta tek bir kelime kullanılırsa bu 
kelime merfu olur. Eğer bir isim tamlaması 
kullanılırsa birinci kelime mansub olur. 

Ey Malik! Rabbin hakkımızda hüküm versin 
(işimizi bitirsin)” diye seslenirler. (43:77) 

seslenirler
َونَادَْوا

ey Malik
یَا َماِلكُ 

hüküm 
versin diye

ِلیَْقِض 
hakkımızda

َربُّكَ َعلَْینَا
 Rabbin 
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Hani melekler demişlerdi ki: “Ey Meryem! 
Şüphesiz Allah, seni seçti, seni tertemiz kıldı 
ve seni üstün kıldı. (3:42) 

hani 
 َواِذْ 

demişlerdi ki 

 قَالَتِ 
melekler 
 اْلَمٰلٓئَِكةُ 

Ey 
Meryem 

Şüphesiz 
Allah 

هللاَ اِنَّ  یَا َمْریَمُ   َواْصَطٰفیكِ  
ve seni 

üstün kıldı 

 اْصَطٰفیكِ 
seni tertemiz 

kıldı 
seni seçti 

 َوَطھََّركِ 

ey
یَا أَیَّتَُھا

nefis
النَّْفسُ 

mutmain olmuş/ 
huzura kavuşmuş

اْلُمْطَمئِنَّةُ 
dön

َمْرِضیَّةً اْرِجِعي
O’da senden 

hoşnut olarak

إِلَى َربِّكِ 
 Sen O’ndan 

hoşnut Rabbine

َراِضیَةً 

Ey mutmain olmuş/huzura kavuşmuş nefis! Sen 
O’ndan hoşnut, O’da senden hoşnut olarak 
Rabbine dön! (89:27-28) 
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(Al-i İmran 64) 

(Bakara 179) 

De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Bizimle sizin aranızda 
eşit olan bir kelimeye gelin. (3: 64) 

Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat 
vardır! Umulur ki sakınırsınız. (2: 179) 

Sizin için 
vardır 

 َولَُكمْ 
kısasta 

اْلِقَصاِص فِي   
hayat 

َحٰیوةٌ    
Ey sahipleri 

 اُوِلي یَٓا
 akıl  

لَعَلَُّكْم     تَتَّقُونَ  
sakınırsınız 

 اْالَْلبَابِ 
umulur ki 

de ki 
 قُلْ 

ey 
 یَٓا

ehl-i kitap 
 اَْھَل اْلِكتَابِ 

gelin bir kelimeye 

اءٍ  اِٰلى َكِلَمةٍ  تَعَالَْوا  َسَوٓ
bizimle sizin aranızda eşit olan 

 بَْینَنَا َوبَْینَُكمْ 
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Oysa Mesih: “Ey İsrailoğulları! Benim de 
Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a ibadet 
edin” demişti. (5:72 ) 

Hani onlardan bir grup da demişti ki: “Ey Yesrib 
halkı! Artık size (burada) durma (emniyeti) yoktur, 
geri dönün!”(33:13) 

hani
َواِذْ 

demişti  
ki

قَالَتْ 
bir  

grup da

ائِفَةٌ  َطٓ
 onlardan

یَثِْربَ ِمْنُھمْ 
Yesrib

یَٓا
 halkıgeri dönün ey

َال ُمقَامَ اَْھلَ 
artık 
size

فَاْرِجعُوالَُكمْ 
durma  
yoktur 

oysa demişti ey 
ایٴِلَ  َوقَالَ   بَنِي اِْسَرٓ

israiloğulları Mesih ibadet  
edin 

 هللاَ  اْعبُدُوا
Allah’a 

 َربِّي
benim de 
Rabbim 

 َوَربَُّكمْ 
sizin de 

Rabbiniz olan 

 یَا اْلَمِسیحُ 
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(Süleyman) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Onlar 
teslimiyetle bana gelmeden önce hanginiz 
onun tahtını bana getirebilir?”   (27:38) 

Dediler ki: “Ey babamız! Kuşkusuz biz onun iyiliğini 
istediğimiz halde, sana ne oluyor ki Yusuf hakkında 
bize güvenmiyorsun? (12:11) 

Dediler 
 ki 

 قَالُوا
Ey 

 babamız 

 یَٓا اَبَانَا
sana ne  

oluyor ki 

 َما لَكَ 
bize güven 
miyorsun? 

تَأَْمنَّاَال   لَھُ  
ona 

 َعٰلى یُوُسفَ 
kuşkusuz 

biz 
iyiliğini istediğimiz 

halde 
Yusuf 

hakkında 

 لَنَاِصُحونَ  َواِنَّا

dedi ki

یَٓا اَیَُّھا
 ileri 

gelenler!

اَیُُّكمْ اْلَملَُؤا
hanginiz

یَأْتِینِي
bana 

getirebilir

بِعَْرِشَھا
 onun 
tahtını

ُمْسِلِمینَ یَأْتُونِياَْن قَْبلَ قَالَ 
önceonlar bana 

gelmeden teslimiyetle ey



 َجنَّاتٌ 
Bahçeler 

 َعاِقبَةُ اْلُمْجِرِمینَ 
Suçluların sonu 

َسِلینَ   نََب اُ اْلُمْر
Elçilerin haberi 

ِلینَ   ُخلُُق االَوَّ

َماَواتِ   َخْلِق السَّ
Göklerin yaratılışı 

 اَْجُر الْعَاِمِلینَ 
İş yapanların mükafatı 

 َعاِقبَةُ الظَّاِلِمینَ 
Zalimlerin sonu   

 ۤایَاٍت 
Ayetler 

 اُولِى االَْلبَابِ 
Akıl sahipleri 

 اَْجَر اْلُمْحِسنِینَ 
İyilik yapanların mükafatı 

ْسَرائِل  بَنِي اِ
İsrail oğulları 

ِسِھمْ  فُ  َظاِلمى اَْن
Kendilerinin 
zülmedicileri 

َھِتنَا  تَاِرِكي ٰاِل
İlahlarımızın  
terk edicisi 

 اَْحَكِم اْلَحاِكِمینَ 
Hüküm verenlerin en iyi 

hüküm vereni 

ْسِلِمینَ  لُ اْلُم  اَوَّ
Müslümanların 

Öncekilerin ahlakı 



لِینَ   اَسَاِطیُر االَوَّ
Öncekilerin masalları 

 بَنِى ٰادَمَ 
Adem’in oğulları 

 االَْنَھارُ 
Nehirler 

 یَا اَیَّتَُھا النَّْفسُ 

 یَا اَْھَل یَثِْربَ 
Ey  Yesrib halkı 

 نَْحُن ُمْھِلكُوھَا
Onun helak edicileriyiz 

 یَْوِم اْلِقیَاَمةِ 
Kıyamet günü 

 َصالُو اْلَجِحیمً 
Cehennemin giricileri 

 یَا َمْریَمُ 
Ey Meryem 

 یَا بَنِي اْسَرائِیل
Ey İsrailoğulları 

 اْختِالَِف اْللَّْیِل َوالنََّھارِ 
Gece ve gündüzün  

art arda gelişi 

وكَ   ُمنَجُّ
Senin kurtarıcıların 

 یَا َماِلكُ 
Ey Malik 

 یَا اَبَانَا
Ey babamız 

 یَا اَْھَل اْلِكتَابِ 
Ey kitap ehli 

Ey can 



kimi 
yüzler de

ُوُجوهٌ 
o gün

یَْوَمئِذٍ 
nimetle  

(sevinçli)dirler

)٨(نَاِعَمةٌ 
(dünyadaki)  

çabalarından ötürü

ِلَسْعیَِھا

)١٠(َعاِلیَةٍ 
yüksek

)٩(َراِضیَةٌ 

 bir 
cennettedirlerboş bir 

söz

hoşnutturlar

َال تَْسَمعُ فِي َجنَّةٍ 
orada
)١١(َالِغیَةً فِیَھا

işitmezler

O gün kimi yüzler de (kendilerine verilen) nimetle 
(sevinçli)dirler. (Dünyadaki) çabalarından ötürü 
hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş bir 
söz işitmezler.

18.DERS 



Orada sürekli akan bir kaynak vardır. Orada yüksek 
sedirler vardır. Konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar, 
ve serilmiş halılar vardır.

orada vardır

فِیَھا
bir 

kaynak

َعْینٌ 
sürekli  
akan

)١٢(َجاِریَةٌ 
orada 
vardır

فِیَھا

َوأَْكَوابٌ 
kadehler

ُسُررٌ 

 yüksek

dizilmiş

sedirler

)١٤(َمْوُضوَعةٌ )١٣(َمْرفُوَعةٌ 

َوَزَرابِيُّ 
yastıklar serilmiş

)١٦(َمْبثُوثَةٌ  )١٥(َمْصفُوفَةٌ َونََماِرقُ 

konulmuş

ve halılar vardır
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SIFAT TAMLAMASI: 

- Bir isim ile bir sıfatın 
arka arkaya gelmesiyle 
meydana gelir. Önce 
isim, sonra sıfat gelir. 

adıyla 

 هللاِ  بِْسمِ 
Allah’ın 

ْحٰمنِ   الرَّ
Rahman 

ِحیِم    الرَّ
Rahim 

İsim Sıfat 1 Sıfat 2 

- İsmin irabı (son harfinin harekesi) cümle içindeki 
durumuna bağlı olarak değişir. 
- Sıfat dört bakımdan isme uyar. 



SIFAT DÖRT BAKIMDAN İSME UYAR: 

• Belirlilik - belirsizlik bakımından. İsim belirli 
ise sıfat da belirli olur. İsim belirsiz ise sıfat da 
belirsiz olur. 
• Tekillik - çoğulluk bakımından. İsim tekil ise 
sıfat da tekil olur. İsim çoğul ise sıfat da çoğul 
olur. 

• Erillik - dişillik bakımından. İsim eril ise sıfat 
da eril olur. İsim dişil ise sıfat da dişil olur. 
• İrab bakımından. Sıfatın son harfinin harekesi 
ismin son harfinin harekesi ile aynı olur. 



Sıfat  Tamamlaması Anlamı Sıfat  Tamamlaması Anlamı 

َراطَ الُمستَقِیمَ   Doğru yol الِصّ

 Şerefli melek َملٌَك َكِریمٌ 

 Büyük lütuf اْلفَْضِل اْلعَِظیمِ 

 Zalim kavim اْلقَْومُ الظَّاِلُمونَ 

 Şiddetli azap َعذَابًا َشِدیدًا

ةً ُمْسِلَمةً   اُمَّ
Teslim 
olmuş 
ümmet 

 Dolu kadeh َكاْسًا ِدھَاقًا

 İman etmiş اََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ 
cariye 
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َولَُھمْ    
Ve onlara 

 vardır 

اَِلیمٌۙ َعذَاٌب   
Elim bir 

 azap 

یَْكِذبُونَ  
   yalanlıyor 

بَِما َكانُوا   
Olmaları 
sebebiyle 

 Ve yalanlıyor olmaları sebebiyle onlara elim bir 
azap vardır. (2:10) 

bir 
bağışlama

َواَْجرٍ 
öyle ise  

onu müjdele
 pek 

değerli

َكِریمٍ  ْرهُ  بَِمْغِفَرةٍ فَبَّشِ
ve bir 

mükâfatla 

Öyle ise onu bir bağışlama ve pek değerli bir 
mükâfatla müjdele! (36: 11) 

َعلَْینَٓاَوَما 
bize düşen değildir

اِالَّ 
başka bir şey

اْلُمبِینُ  اْلبََالغُ 
tebliğdenapaçık

 Bize düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. (36:17) 
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قَْومٌ 
bir kavimsiniz

بَلْ 
 siz hayır aslında
ُمْسِرفُونَ اَْنتُمْ 

aşırı giden

Hayır, aslında siz aşırı giden bir kavimsiniz. (36:19) 

َوٰایَةٌ 
bir âyet/delildir ölü

لَُھمُ 
toprak

اْلَمْیتَةُ اْالَْرضُ 
onlar için

Ölü toprak onlar için bir âyet/delildir. (36:33) 

ٰلِكنِ 
fakat

الظَّاِلُمونَ 
o zalimler

اْلیَْومَ 
bu gün

 ُمبِیٍن فِي َضَاللٍ 
bir sapıklık 
içindedirler

apaçık

Fakat bu gün o zalimler, apaçık bir sapıklık 
içindedirler. (19:38) 



elif. lâm. râ. 
 آلـرٰ 

bunlar 
 تِْلكَ 

âyetleridir 
 ٰایَاتُ 

Kitap’ın 
 َوقُْرٰانٍ  اْلِكتَابِ 

apaçık  Kur’an’ın  
 ُمبِینٍ 

Elif. Lâm. Râ.  Bunlar, Kitap’ın ve apaçık 
Kur’an’ın âyetleridir. (15:1) 

فَْوقَُكمْ َوبَنَْینَا
göğü bina 

ettiküstünüzde
َسْبعًا

 yedi 
ِشدَادًا

sağlamyarattık
َوَجعَْلنَا

bir 
lamba

ِسَراًجا
parıldadıkça 
parıldayan

َوھَّاًجا
indirdik
َوأَْنَزْلنَا

اًجا ثَجَّ
şarıl şarıl 

akan

ِمَن اْلُمْعِصَراتِ 
 bir su yağmur yüklü 

bulutlardan

َماءً 

Üstünüzde yedi sağlam göğü bina ettik. Parıldadıkça 
parıldayan bir lamba yarattık. Yağmur yüklü 
bulutlardan şarıl şarıl akan bir su indirdik. (78:12-14) 
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sayha  
(korkunç bir ses)

َواِحدَةً اِْن َكانَتْ 
sadece hemen

ُھمْ فَِاذَا
onlar

َخاِمدُونَ 
sönüverdiler  

(birden yok oluverdiler)

َصْیَحةً اِالَّ 
idibir

Sadece bir sayha (korkunç bir ses) idi! Onlar 
hemen sönüverdiler (birden yok oluverdiler). (36:29) 

(sizi)  
aradılar

ِخَاللَ 
aralarına  

kadar girip evlerin
یَارِ  َوَكانَ الدِّ

bu idi
َوْعداً 

bir va’d
َمْفعُوالً 

yerine 
getirilmiş

فََجاُسوا

Evlerin aralarına kadar girip (sizi) aradılar. Bu, 
yerine getirilmiş bir va’d idi. (17:5) 

اِنَّھُ 
şüphesiz o

َكانَ 
idi

َشُكوراً َعْبداً 
bir kulçok şükreden

Şüphesiz o, çok şükreden bir kul idi. (17:3) 
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gecenin bir  
kısmında

َوِمَن اللَّْیلِ 
secde  

et

فَاْسُجدْ 
O’na
لَھُ 

ve O’nu 
tesbih et

لَْیالً َوَسبِّْحھُ 
 uzunca gece
َطِویالً 

Gecenin bir kısmında O’na secde et ve gece, 
uzunca O’nu tesbih et. (76:26) 

 َوَمنْ 
kim şirk  

koşarsa 

 بِا�ِ  یُْشِركْ 
Allah’a 

 فَقَدِ 
muhakkak 

ى  اْفتَٰرٓ
iftira etmiş 

olur 

 ً  اِثْما
bir  

günahla 

 ً  َعِظیما
büyük 

Kim Allah’a şirk koşarsa, muhakkak büyük bir 
günahla iftira etmiş olur. (4:48) 

فَاْصبِرْ 
 bir sabırla

َجِمیالً َصْبًرا
güzel o halde sabret

O halde güzel bir sabırla sabret. (70:5) 



151 

قَالَ 
 ey 

kavmim

إِنِّيیَا قَْومِ 
kuşkusuz 

ben

لَُكمْ 
sizin  
için

نَِذیرٌ 
 bir 

uyarıcıyım

 ُمبِیٌن 
apaçık dedi ki

Dedi ki: “Ey kavmim! Kuşkusuz ben sizin için 
apaçık bir uyarıcıyım.” (71:2) 

hayır
ُھوَ 

 âyetlerdir
بَیِّنَاتٌ ٰایَاتٌ 

apaçık
ُصدُورِ فِي 

sinelerinde
الَِّذیَن اُوتُوا
  kendilerine 
verilenlerin 

اْلِعْلمَ بَلْ 
 ilim o

Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin 
sinelerinde apaçık âyetlerdir. (29:49) 

 Allah’tan 
یَتْلُو

elçidir sahifeler
َرةً ُصُحفًا ُمَطھَّ

tertemiz
ِمَن ا�َِّ َرُسولٌ 

okuyanonlarda 
vardır

فِیَھا
hükümler

ُكتُبٌ 
 dosdoğru 

قَیَِّمةٌ 

Allah’tan (gönderilen) tertemiz sahifeler okuyan 
elçidir. Onlarda dosdoğru hükümler vardır. (98:2-3) 
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َوٰاَمنَ اِالَّ 
tevbe  

edenler işleyenler
َعَمالً َوَعِملَ 

amel
 ً َصاِلحا
salih

تَابَ َمْن   
ancak 

müstesnadır
iman  
edip

Ancak tevbe edenler, iman edip salih amel 
işleyenler müstesnadır. (25:70) 

misali ise 
 َكِلَمةٍ  َوَمثَلُ 

 bir sözün 
 َخبِیثَةٍ 
kötü 

 َكَشَجَرةٍ 
bir ağaca  
benzer ki 

 َخبِیثَةٍ 
kötü 

Kötü bir sözün misali ise, yerin üstünden 
koparılmış kötü bir ağaca benzer ki (14:26) 

sebat verir 
 یُثَبِّتُ 

Allah 
 هللاُ 

mü’minlere 
ٰاَمنُواالَِّذیَن   

sözle 
ِخَرةِ َوفِي  بِاْلقَْولِ  اْالٰ  

ahirette de 
 الثَّابِتِ 

dünya hayatında da sağlam 
 فِي اْلَحٰیوِة الدُّْنیَا

Allah Mü’minlere, dünya hayatında da ahirette 
de sağlam sözle sebat verir. (14:27) 



 Değil, yok anlamlarına gelir. Şahıslara göre çekimi : لیس
vardır. 

 Ben değilim لَْستُ 

 Sen değilsin لَْستَ 

 O değil لَْیسَ 

 O (dş) değil لَْیَستْ 

 Biz değiliz لَْسنَا

 Siz değilsiniz لَْستُمْ 

 Onlar değiller لَْیسُوا

sizin  
Rabbiniz 

 قَالُوا
dediler ki ben değil  

miyim 
evet 

(Rabbimizsin) 

 بَِربُِّكمْ  اَلَْستُ  بَٰلى

Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki: “Evet! 
(Rabbimizsin). (7:172) 



154 

her kim
َوَمنْ 

icabet 
etmezse

َال یُِجبْ 
Allah’ın 

davetçisine

دَاِعَي ا�َِّ 
değildir

َولَْیسَ فَلَْیسَ 
yoktur

بُِمْعِجزٍ 
 yer 

yüzünde
veliler/ 

dostlar da
âciz 

bırakacak

لَھُ اْألَْرِض  فِي
O’ndan 
başka

أَوِلیَاءُ ِمْن دُونِھِ 
kendisi  

için

Her kim Allah’ın davetçisine icabet etmezse 
yeryüzünde âciz bırakacak değildir. Kendisi 
için O’ndan başka veliler yoktur. (46:32) 

zaman
إِذَا

vuku  
bulduğu

َوقَعَتِ 
gerçekleşecek 

(Kıyâmet)

 اْلَواقِعَةُ 
yoktur

ِلَوْقعَتَِھالَْیسَ 
 yalanlayacak onun 

vukuunu

َكاِذبَةٌ 

Gerçekleşecek (Kıyâmet) vuku bulduğu zaman. 
Onun vukuunu yalanlayacak yoktur. (56:1-2) 

derler ki 

 َویَقُولُ 
inkâr edenler 

َكفَُرواالَِّذیَن   
Sen  

değilsin 

 لَْستَ 
gönderilmiş 

bir kimse 

 بِا�ِ  ُمْرَسالً 
Allah 

 قُلْ 
yeter de ki 

 َشِھیداً  َكٰفى
şahid 
olarak 

İnkâr edenler derler ki: “Sen gönderilmiş bir kimse 
değilsin!” De ki: Şahid olarak Allah yeter! (13:43) 
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onların 
değildir 

 لَْیُسوا
hepsi bir 

اءً   َسَوٓ
ehl-i kitaptan 

vardır ki 

 ِمْن اَْھِل اْلِكتَابِ 
bir  

topluluk 
dosdoğru  

olan 

ةٌ   قَٓائَِمةٌ  اُمَّ

gece 
 الَّْیلِ  ٰانَٓاءَ 

saatlerinde 
 یَتْلُونَ 

Allah’ın  
âyetlerini 

 َوُھمْ 
ve 

onlar 

 یَْسُجدُونَ 
secde 

ederler 
okurlar 

هللاِ ٰایَاِت   

Onların hepsi bir değildir! Ehl-i Kitaptan dosdoğru 
olan bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde Allah’ın 
âyetlerini okurlar ve onlar secde ederler. (3:113) 

yalanladı 
 َوَكذَّبَ 

onu 

 بِھِ 
kavmin 

 قَْوُمكَ 
O 

(Kur’an) 

 لَْستُ  َوُھوَ 
ben  

değilim 

 اْلَحقُّ 
de ki sizin  

üzerinize 
hak olduğu  

halde 

 َعلَْیُكمْ  قُلْ 
bir  

vekil 

 بَِوِكیلٍ 

O (Kur’an), hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. 
De ki: “Ben sizin üzerinize bir vekil değilim. (6:66) 
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(11:81) 

ey
یَا

hanımları!
اءَ  نَِسٓ

Peygamber

النَّبِّيِ 
 siz  

değilsiniz

َكاََحدٍ لَْستُنَّ 
 kadınlardan herhangi 

biri gibi

اءِ  ِمَن النَِّسٓ

Ey Peygamber hanımları! Siz kadınlardan 
herhangi biri gibi değilsiniz. (33:32) 

sağladık 
 لَُكمْ 

sizin 
için orada 

 َمعَایِشَ  فِیَھا
 geçim 

kaynakları 

 َوَمنْ 
ve  

kimseler için 

 لَْستُمْ 
olmadığınız 

 لَھُ 
onlara 
 بَِراِزقِینَ 

rızık 
verici 

 َوَجعَْلنَا

Orada, sizin için ve onlara rızık verici olmadığınız 
kimseler için geçim kaynakları sağladık. (15:20) 

şüphesiz  َّاِن 
onlara va’d olunan (azab) zamanı 

 َمْوِعدَُھمُ 
Sabah vaktidir 

ْبحُ   الصُّ
değil mi 

ْبحُ  اَلَْیسَ   yakın الصُّ
sabah 

  بِقَِریبٍ 

Şüphesiz onlara va’d olunan (azab) zamanı 
sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi?”(11:81) 



 َضَالٍل ُمٖبینٍ 

 َعذَاٌب اَٖلیمٌ 

 ً  َعَمالً َصالِحا

 قُْرٰاٍن ُمٖبینٍ 

 اْلقَْوِل الثَّابِتِ 

 َسَواءً 

 ِسَراًجا َوھَّاًجا

 َكِلَمٍة َخبِیثَةٍ 

 لَْیسَ 

 لَْیسُوا

 ً  اثْماً َعِظیما

 اَْجٍر َكِریمٍ 

ةٌ قَائَِمةٌ   اُمَّ

 اَْوِلیَاءُ 

 ٰایَاٌت بَیِّنَاتٌ 

Büyük günah 

Cömert karşılık 

Ayakta duran topluluk 

Dostlar 

Apaçık ayetler 

Eşit 

Parlak kandil 

Pis, kötü söz 

Değil 

Değiller 

Apaçık sapıklık 

Acıklı azap 

Salih iş 

Apaçık bir kur’an 

Sabit söz 



 َعْبداً َشُكوراً 

 قَْوٌم ُمْسِرفُونَ 

 كَاِذبَةٌ 

 ُكتٌُب قَیَِّمةٌ 

 َكَشَجَرةٍ َخبِیثَةٍ 

 لَْستُنَّ 

 لَْیالً َطِویالً 

 َصبْراً َجِمیالً 

َرةً   ُصُحفاً ُمَطھَّ

 َصْیَحةً َواِحدَةً 

 اْالَْرُض اْلَمْیتَةُ 

 اْلبَالَُغ اْلُمبِینُ 

 اْلَحیَاِة الدُّْنیَا

 دَاِعَي هللاِ 

 َسْبعًا ِشدَادًا

Ölü yeryüzü 

Apaçık bildirme 

Dünya hayatı 

Allah’ın davetçisi 

Yedi kuvvetli 

Değilsiniz (dş) 

Uzun gece 

Güzel sabır 

Temizlenmiş sahifeler 

Tek çığlık 

Çok şükreden kul 

Aşırı giden kavim 

Yalancı 

Dosdoğru kitaplar 

Kötü bir ağaç gibi 
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