
َویَْعبُدُونَ 
 Allah’ı 
bırakıp

َما َال یَْنفَعُُھمْ هللاِ ِمْن دُوِن 
kendilerine fayda 

sağlamayan şeylere 

ُھمْ َوَال  یَُضرُّ
ve zarar  

veremeyen

َوَكاَن 
 -dır

﴾  ٥٥﴿َظِھیراً َربِّھِ َعٰلى اْلَكافِرُ   
kâfirRabbine karşı(şeytana) 

arka çıkan

tapıyorlar

Allah’ı bırakıp kendilerine fayda sağlamayan ve zarar 
veremeyen şeylere tapıyorlar. Kâfir, Rabbine karşı 
(şeytana) arka çıkandır.

19.DERS 



biz seni gönderdik
ا اَْرَسْلنَاكَ  َوَمٓ

ancak
اِالَّ 

müjdeci
راً  ُمبَّشِ

 ve uyarıcı 
olarak

﴾٥٦﴿َونَِذیراً 

َعلَْیھِ 

(Ey Peygamber!) Biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı 
olarak gönderdik. De ki: “Bunun (tebliğin) karşılığında 
sizden herhangi bir ücret istemiyorum, sadece Rabbine 
taraf bir yol tutmayı dileyen kimseler (olmanızı 
istiyorum).”

bunun  
karşılığında

قُلْ 
 sizden 

istemiyorum

kimseler  
(olmanızı istiyorum)

de ki
ا اَْسـ�لُُكمْ  ِمْن اَْجرٍ َمٓ

اءَ  َشٓ

sadece

  tutmayı 
َربِّھِ اِٰلى اَْن یَتَِّخذَ 

Rabbine  
taraf

﴾٥٧﴿َسبِیالً 
bir yol

اِالَّ 

َمنْ 
herhangi  
bir ücret

dileyen



GENİŞ ZAMANIN OLUMSUZU: 
Geniş zaman fiilinin önüne gelen ( ال )  harfi anlamı 
olumsuz yapar. Bazen ( ال ) yerine ( َما ) da 
kullanılabilir. 

 Yapmaz ال یَْفعَلُ  Yapar یَْفعَلُ 

 Girmezsin ال تَْدُخلُ  Girersin تَْدُخلُ 

 Çıkmam ال اَْخُرجُ  Çıkarım اَْخُرجُ 

 Anlamıyoruz َما نَْفقَھُ  Anlıyoruz نَْفقَھُ 

 Zannetmem َما اَُظنُّ  Zannederim اَُظنُّ 
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 de ki قُلْ 
sizden 

istemiyorum 
herhangi 
bir ücret 

 اِنْ  َالٓ اَْسـ�لُُكمْ 
değildir Ona(Kur’an’a) 

 karşı 
O 

(Kur’an) 

 اِالَّ  ُھوَ 
başkası 

  ِلْلعَالَِمیَن 
bir 

öğütten 
âlemler 

için 

 ِذْكٰرى اَْجراً  َعلَْیھِ 

De ki: “Ona karşı sizden herhangi bir ücret istemiyorum. 
O, âlemler için bir öğütten başkası değildir. (6:90) 

de ki kendime de  
 َضرا�  قُلْ 

zarara sahip 
değilim 

ve 
faydaya 

 ً  اِالَّ  َوَال نَْفعا
 hariç 

اءَ   َما َشٓ
dilemesi 

 هللاُ 
Allah’ın 

اَْمِلكُ  الَٓ   ِلنَْفِسي 

De ki: “Allah’ın dilemesi hariç, kendime de  
zarara ve faydaya sahip değilim. (10:49) 

 gizlice  
yöneldi 

ٰاِلَھتِِھمْ  اِٰلى
 ve dedi 

ki

تَأُْكلُونَ اََال فَقَالَ   
yemiyor  
musunuz

َما لَُكمْ 
neyiniz  
var ki

تَْنِطقُونَ َال 
 konuşmuyorsunuz

فََراغَ 
İlahlarına 
(putlarına)

Gizlice ilahlarına yöneldi ve dedi ki: Yemiyor 
musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? (37:91-92)  
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(o anda) biz
َونَْحنُ 

daha yakınız
أَْقَربُ 

ona
إِلَْیھِ 

sizden
َولَِكنْ ِمْنُكمْ 

  siz göremezsiniz ancak
تُْبِصُرونَ َال 

(O anda) biz ona sizden daha yakınız, ancak siz 
göremezsiniz. (56:85) 

ey
الَِّذیَن آََمنُوا

 neden
تَقُولُونَ ِلمَ 

söylüyorsunuz
تَْفعَلُونَ َما َال 

yapmayacağınız şeyi
یَا أَیَُّھا

iman edenler

Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi neden 
söylüyorsunuz? (61:02) 

 o  
gün

َال تَْمِلكُ یَْومَ 
yapmaya güç 

yetiremez

نَْفسٌ 
hiçbir 
nefis

ِلنَْفٍس 
 bir başka 
nefis için

َشْیئًا
hiçbir  

şey

یَْوَمئِذٍ َواْألَْمرُ 
emir o gün

 َِّ�ِ 
yalnızca 

Allah’ındır

O gün hiçbir nefis bir başka nefis için hiçbir şey yapmaya 
güç yetiremez. O gün emir yalnızca Allah’ındır. (82:19) 
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قُِرئَ 
okunduğu zamansecde 

etmiyorlar

َعلَْیِھمُ َوإِذَا
Kur’an

 َال یَْسُجدُوَن اْلقُْرآَنُ 
kendilerine

Kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde 
etmiyorlar. (84:21) 

sonra
َال یَُموتُ 

 orada
یَْحیَاَوَال فِیَھا

yaşamaz da
ثُمَّ 

ölmez de

Sonra orada ölmez de, yaşamaz da. (87:13) 

de ki onun 
ilmi 

هللاِ ِعْندَ  قُلْ   
Allah 

katındadır ancak fakat 
 اَْكثَرَ  َوٰلِكنَّ 

 
çoğu 

 النَّاِس 
insanların 
یَْعلَُموَن َال    

bilmiyorlar 

 ِعْلُمَھا اِنََّما

De ki: “Onun  ilmi ancak Allah katındadır, fakat 
insanların çoğu bilmiyorlar. (7:187) 
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(37:39) 

şüphesiz 
 اِنَّ 

en 
şerlisi 

 َشرَّ 
debelenenlerin 

ابِّ   الدََّوٓ
Allah 

katında 

هللاِ ِعْندَ  یَْعِقلُونَ َال الَِّذیَن    
akıl 

erdirmeyen 

مُّ   الصُّ
ve 

dilsizlerdir 
sağırlar 

 اْلبُْكمُ 

Şüphesiz Allah katında, debelenenlerin en şerlisi, 
akıl erdirmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. (8:22) 

dediler ki 
 قَالُوا

ey Şuayb 
 یَا ُشعَْیبُ 

anlamıyoruz 
نَْفقَھُ َما   

çoğunu 
 لَنَٰریكَ  َكثِیراً 

seni 
görüyoruz 

ا تَقُولُ   ِممَّ
şüphesiz  

biz 
içimizde 

söylediklerinden 

 فِینَا َواِنَّا
zayıf  biri  

olarak 

 ً  َضِعیفا

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

cezalandırılmazsınız
اِالَّ 

 olduğunuzdan
تَْعَملُونَ َما ُكْنتُمْ 

yapmakta
َوَما تُْجَزْونَ 

başkasıyla

Yapmakta olduğunuzdan başkasıyla 
cezalandırılmazsınız. (37:39) 
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aldatırlar 

 هللاَ  یَُخاِدُعونَ 
Allah’ı 

 َوالَِّذینَ 
Ve o  

kimseleri 

ٰاَمنُواۚ    
İman  
etmiş 

aldatmıyorlar 

اِالَّٓ    َوَما یَْخدَُعونَ    
başkasını 

اَْنفَُسُھمْ    
Kendilerinden 

یَْشعُُرونَۜ َوَما    
Farkında 
değiller 

Allah’ı ve iman etmiş kimseleri aldatırlar. Kendilerinden 
başkasını aldatmıyorlar, farkında değiller. (2:9)   

yakışmaz 
 َما یَُكونُ 

bana 
 ِلي بَِحقٍّ  ٓلِي

hakkım 

 اَْن اَقُولَ 
olmayan 
bir şeyi 

ben onu 
söylemiş söylemem 

 اِنْ  َما لَْیسَ 

 فَقَدْ 
muhakkak 

olsaydım 

onu  
bilirdin 

 َعِلْمتَھُ 

 قُْلتُھُ  ُكْنتُ 

sen 
bilirsin 

 تَْعلَمُ 
nefsimde 

olanı 

فِي نَْفِسيَما   
ama ben bilmem 

اَْعلَُم َوَالٓ   
senin zatında 

olanı 

فِي نَْفِسكَ َما   

Hakkım olmayan bir şeyi söylemem bana 
yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, 
muhakkak onu bilirdin.  Nefsimde olanı sen 
bilirsin, ama senin zatında olanı ben bilmem. (5:116) 
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Kıyâmet günü nedir, biz bilmiyoruz, bir 
kuruntudan başka sanmayız ve biz (ona) kesin 
bir bilgi ile inananlar değiliz” demiştiniz. (45:32) 

biz 
bilmiyoruz

َما السَّاَعةُ 
demiştiniz sanmayız

إِالَّ إِْن نَُظنُّ 
başka

َظن�ا
bir 

kuruntudan

َوَما نَْحنُ 
 ve biz 
değiliz

بُِمْستَْیِقنِینَ َما نَْدِريقُْلتُمْ 
(ona) kesin bir 

bilgi ile inananlar
kıyâmet 

günü nedir

bana ne 
olmuş ki

َوَما ِليَ 
ibadet 

etmeyeyim

اَْعبُدُ  الَٓ 
beni yoktan 

yaratana

فََطَرنِي الَِّذي
 O’na

تُْرَجعُونَ َواِلَْیھِ 
döndürüleceksiniz

Bana ne olmuş ki beni yoktan yaratana ibadet 
etmeyeyim? O’na döndürüleceksiniz. (36:22) 



GEÇMİŞ ZAMANIN OLUMSUZU- 1 

Geçmiş zaman fiilinin önüne gelen ( َما) harfi 
anlamı olumsuz yapar. Bazen ( ال) da 
kullanılabilir. 

 Yapmadı َما فَعَلَ  Yaptı فَعَلَ 

 Girmedin َما دََخْلتَ  Girdin دََخْلتَ 

 Çıkmadım َما َخَرْجتُ  Çıktım َخَرْجتُ 

 Doğrulamadı الَ َصدَّقَ  Doğruladı َصدَّقَ 

 Kılmadı َما َجعَلَ  Kıldı َجعَلَ 
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 َوَما َظلََمُھمُ 
onlara 

zulmetmedi 

 هللاُ 
fakat 

 یَْظِلُمونَ  اَْنفَُسُھمْ  َوٰلِكنْ 
Allah onlar 

zulmetmektedirler 
nefislerine 

Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar 
nefislerine zulmetmektedirler. (3:117) 

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) 

yalanlamadı
َما َكذَبَ 

kalbi
اْلفَُؤادُ 

gördüğünü
َرأَىَما 

(Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı. (53:11) 
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öldürmediler fakat  
 ُشبِّھَ  َوَما قَتَلُوهُ 

(İsa’ya) benzer  
gösterildi 

ve asmadılar kendilerine 
 َوٰلِكنْ  َوَما َصلَبُوهُ  لَُھمْ 

Onu öldürmediler ve asmadılar, fakat (öldürdükleri 
şahıs) kendilerine (İsa’ya) benzer gösterildi. (4:157) 

ben 
söylemedim 

 َما قُْلتُ 
onlara 
 لَُھمْ 

başkasını 
 اِالَّ 

bana 
emrettiğinden 

ا  اََمْرتَنِي بِھِ َمٓ  َربِّي 
benim de 
Rabbim 

 اَِن اْعبُدُوا
Allah’a sizin de 

Rabbiniz olan 
ibadet edin 

diye 

 َوَربَُّكمْ  هللاَ 

Ben onlara “Benim de Rabbim, sizin de 
Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin” diye bana 
emrettiğinden başkasını söylemedim. (5:117) 



13 

yaratmadı
َما َجعَلَ 

Allah
هللاُ 

insanın
ِلَرُجلٍ 

 iki kalp
فِي َجْوفِھِ ِمْن قَْلبَْینِ 

içinde

Allah, insanın içinde iki kalp yaratmadı. (33:4) 

değildir
َما َكانَ 

Muhammed
دٌ  ُمَحمَّ

babası
اَبَٓا

 hiç  
kimsenin

اََحدٍ 

َرُسوَل هللاِ 
Allah’ın 
Resûlü

ِمْن ِرَجاِلُكمْ 
 ancak adamlarınızdan

َوٰلِكنْ 

َوَخاتَمَ 
peygamberlerin

النَّبِیِّنَ 
ve  

sonuncusudur

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

َكفََر َوَما   ُسلَْیٰمنُ  
Süleyman 

 الشَّیَاِطینَ 
kâfir oldular 

 َكفَُروا
şeytanlar 

 َوٰلِكنَّ 
Fakat 

Süleyman kâfir olmadı(sihir yapmadı)! Fakat 
şeytanlar kâfir oldular. (2:102) 

ٰھذَٓا 
 değildir uydurulmuş 

َوَما َسِمْعنَااِالَّ َما
bir 

sihirden
 bunu
ٰابَٓائِنَآفِي بِٰھذَا

atalarımızdan da
ِلیَن   اْالَوَّ

evvelki
ُمْفتًَرىِسْحرٌ 

başka  
bir şey

işitmedik

Bu, uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. 
Bunu evvelki atalarımızdan da işitmedik. (28:36) 

ama o 
doğrulamadı

فََال َصدَّقَ 
ve namaz 
kılmadı

َصلَّىَوَال 

Ama o, doğrulamadı ve namaz kılmadı. (75:31) 
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Kâr etmedi 

 فََما َربَِحتْ 
ticaretleri 

تَِجاَرتُُھمْ    
olmadılar 

 َوَما َكانُوا
Hidayet bulanlar 

ُمْھتَِدینَ    

Ticaretleri kar etmedi, hidayeti bulanlardan 
olmadılar. (2:16) 

artık ağlamadı
فََما بََكتْ 

onlara
َعلَْیِھمُ 

gök de
السََّماءُ 

yer de
َوَما َكانُواَواْألَْرضُ 

 ve onlar mühlet 
verilenlerden de olmadılar
ُمْنَظِرینَ 

Artık onlara gök de yer de ağlamadı. Ve onlar, 
mühlet verilenlerden de olmadılar. (44:29) 

فََال اْقتََحمَ 
sarp yokuşu

اْلعَقَبَةَ 
ancak o aşamadı

Ancak o, sarp yokuşu aşamadı. (90:11) 



 َما َجعَلَ 

 َما َصلَبُوهُ 

 َما َكفَرَ 

 َما َسِمْعنَا

Tapmam 

 َما َربَِحتْ 

Kılmadı 

Onu asmadılar 

İnkar etmedi 

İşitmedik 

Kar etmedi 

 َما یَُكونُ 

 َما نَْدِرى

 الَ یَُموتُ 

 الَ یَْعلَُمونَ 

 الَ یَْعِقلُونَ 

Olmaz 

Bilmiyoruz 

Ölmez 

Bilmezler 

Akletmezler 

 الَ اَْساَلُ 

 ال اَْمِلكُ 

 الَ اَْعبُدُ 

 ال تَاُْكلُونَ 

 الَ تَنِطقُونَ 

İstemem 

Malik olmam 

Yemezsiniz 

Konuşmasınız 



 َما بََكتْ 

 فَالَ َصدَّقَ 

 الَ َصلَّى

 فَالَ اْقتََحمَ 

 َما قَتَلُوهُ 

 َما نَْفقَھُ 

 َما یُْمِسُكُھنَّ 

 َما تُْجَزْونَ 

 َما َظلََمُھمُ 

 َما َخلَْقتُ 

 ال تُْبِصُرونَ 

 الَ تَْفعَلُونَ 

 الَ تَْمِلكُ 

 الَ یَْسُجدُونَ 

 َما قُْلتُ 

Görmezsiniz 

Yapmazsınız 

Malik olmazsın 

Secde etmezler 

Demedim 

Anlamıyoruz 

Onları tutmuyor 

Karşılık verilmezsiniz 

Onlara zulmetmedi 

Yaratmadım 

Ağlamadı 

Doğrulamadı 

Namaz kılmadı 

Atılmadı 

Onu öldürmediler 



O’nun katındadır 
 َوِعْندَهُ 

anahtarları 
 َمفَاتِـحُ 

gaybın 
 اْلغَْیبِ 

onları bilmez 
ا  َال یَْعلَُمَھٓ

 َویَْعلَمُ 
bilir 

 اِالَّ 
O’ndan ne varsa ve denizde 

başkası 

 َوَما تَْسقُطُ  َما ُھوَ 
düşmez ki karada 

bir yaprak 
 اِالَّ  ِمْن َوَرقَةٍ 

mutlaka 
 یَْعلَُمَھا

onu  
bilmesin 

َحبَّةٍ  َوالَ   
hiçbir  
dâne 

ُظلَُماتِ  فِي  
karanlıklarındaki 

 اْالَْرِض 
yerin 

 َوَال یَابٍِس  َوَال َرْطبٍ 
hiçbir yaş 

 اِالَّ 

bulunmasın 

ve hiçbir kuru yoktur ki 

 َواْلبَْحرِ  فِي اْلبَرِّ 

﴾٥٩﴿ُمبِیٍن ِكتَاٍب فِي   
apaçık bir kitapta 

«Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları O’ndan başkası 
bilmez. Karada ve denizde ne varsa bilir. Bir yaprak düşmez ki onu 
mutlaka bilmesin! Yerin karanlıklarındaki hiçbir dâne, hiçbir yaş ve 
hiçbir kuru yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.» (En’âm Sûresi 59) 

20.DERS 
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 الَ .…… اال
Bu kalıp ve benzerleri Kuran’da çok sık 
kullanılır. “…den başka ….. yoktur”, “….den 
başka …. değildir” anlamlarına gelir. Bu şekilde 
kullanılan üç kalıp vardır. Bunlar. .… اال  - الَ ,  .… اال  َما   
ve  اِنْ  .… اال olup bunlarla ilgili örnekler aşağıda 
verilmiştir. 

O
ُھوَ 

Allah
 ُ ا�َّ

ki
الَِّذي

ilah 
yoktur

َعاِلمُ َال إِلَھَ 
bilendir

إِالَّ 
 O’ndan

O başka
ْحَمنُ اْلغَْیبِ ُھوَ  الرَّ

ve 
görünmeyeniRahim’dir

ِحیمُ  الرَّ ُھوَ َوالشََّھادَةِ 
görüneniRahman’dır

(59:22) O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Görüneni ve 
görünmeyeni bilendir. O Rahman’dır, Rahim’dir. (59:22) 
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(36:15) 

dediler 
 ُسْبَحانَكَ  قَالُوا

Seni  
Tenzih ederiz 

ِعْلمَ  الَ   
ilmimiz yoktur 

 لَنَا
bizim başka 

 اِنَّكَ  اِالَّ 
muhakkak 
ki sen 

 اَْنتَ 
sen 

 اْلعَِلیمُ 
Her şeyi  

hakkıyla bilen 

 اْلَحِكیمُ 
Her şeyi 
hikmetle 
yapansın 

 َما َعلَّْمتَنَاۜ 
Senin bize 

öğrettiğinden 

Seni tenzih ediyoruz, senin bize öğrettiğinden başka 
bizim ilmimiz yoktur muhakkak ki Sen her şeyi 
hakkıyla bilen her işi hikmetle yapansın dediler. (2:32) 

dediler ki
قَالُوا

siz de
ا اَْنتُمْ  َمٓ

ancak
اِالَّ 

 insansınız
بََشرٌ 

ْحٰمنُ  الرَّ
Rahman

ِمثْلُنَا
 indirmemiştir

sadece

bizim  
gibi

ا اَْنَزلَ  َوَمٓ

تَْكِذبُونَ َشْيءٍ ِمْن 
siz

اِالَّ اِْن اَْنتُمْ 
hiçbir şeyyalan söylüyorsunuz

Dediler ki: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. 
Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece 
yalan söylüyorsunuz. (36:15) 
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değildir 
ُسولِ   َعلَى الرَّ

Resul’e 
düşen 

başkası 
 اْلبََالغُ  اِالَّ 

tebliğden 
 َوهللاُ 

Allah 
 یَْعلَمُ 
bilir 

 َما تُْبدُونَ 
açığa 

vurduklarınızı da 

  َوَما تَْكتُُموَن 
gizlediklerinizi de 

 َما

Resul’e düşen tebliğden başkası değildir. Allah, 
açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. (5:99) 

sen onlardan 
istemiyorsun 

 َوَما تَْسـ�لُُھمْ 
buna 
karşı 

 َعلَْیھِ 
bir 

ücret 

اَْجرٍ ِمْن   
değildir 
 ِذْكرٌ  اِنْ 

öğütten 
 ُھوَ 

başkası Âlemler için O 

 ِلْلعَالَِمینَ  اِالَّ 

Sen buna karşı onlardan bir ücret istemiyorsun, O 
(Kur’an), âlemler için öğütten başkası değildir. (12:104) 

bir gurur/bir 
aldanış içindedirler

إِِن اْلَكافُِرونَ 
sadece

ُغُرورٍ فِي إِالَّ 
kâfirler

Kâfirler sadece bir gurur/bir aldanış içindedirler. (67:20) 
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 یَقُولُ 
derler ki kâfirler 

واالَِّذیَن  َكفَُرٓ  اِنْ  
değildir 

 ٰھذَٓا
bu 

(Kur’an) 

 اِالَّٓ 
başka 
bir şey 

 اََساِطیرُ 
masallarından 
ِلینَ   اْالَوَّ

öncekilerin 

Kâfirler derler ki: “Bu (Kur’an), öncekilerin 
masallarından başka bir şey değildir! (6:25) 

 َوقَالُٓوا
demişlerdi ki 

 اِنْ 
yoktur 

 ِھيَ 
bu 

 اِالَّ 
başkası 

 الدُّْنیَا َحیَاتُنَا
hayatımızdan 

 َوَما نَْحنُ 
ve biz değiliz dünya 

 بَِمْبعُوثِینَ 
diriltilecek de 

Demişlerdi ki: “Bu dünya hayatımızdan başkası 
yoktur ve biz diriltilecek de değiliz! (6:29) 

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

Dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir 
şey değildir. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. (6:32) 



23 

de ki 
 قُلْ 

demiyorum 
 َالٓ اَقُولُ 

size 
 لَُكمْ 

yanımdadır 
 اْلغَْیبَ  ِعْنِدي

gaybı da 
ائُِن  هللاِ َخَزٓ  

bilmem 

demiyorum muhakkak  
ben 

Allah’ın hazineleri 
 َوَالٓ اَْعلَمُ 

 َملَكٌ  َوَالٓ اَقُولُ 
bir  

meleğim de size tabi  
olmam 

 اِالَّ  اِْن اَتَّبِعُ 
başkasına 

 َما یُوٰحٓى
vahyolunandan 

 اِلَيَّ 
bana 

 اِنِّي لَُكمْ 

De ki: “size, “Allah’ın hazineleri yanımdadır” 
demiyorum, gaybı da bilmem, size, “Muhakkak 
ben bir meleğim” de demiyorum. (6:50) 

de ki 
 قُلْ 

güce sahip 
değilim 

 َالٓ اَْمِلكُ 
kendime 
 ِلنَْفِسي

fayda 
 ً اءَ  نَْفعا  َما َشٓ

dilemesi 
 َوَال َضرا� 

dışında Allah’ın ve zarar 
verecek 

 هللاُ  اِالَّ 

De ki: “Allah’ın dilemesi dışında, kendime fayda 
ve zarar verecek güce sahip değilim. (7:188) 
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de ki 
 قُلْ 

asla bize  
isabet etmez 

یُِصیبَنَٓالَْن   
başkası 

 اِالَّ 
Allah’ın 

yazdığından  

هللاُ َما َكتََب   َمْوٰلینَا 
bizim  

Mevlâmızdır 

 لَنَا
O bizim 

 için 

 ُھوَ 

De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla 
bize isabet etmez. O, bizim Mevlâmızdır. (9:51) 

gelmeleri 
ٰلوةَ   الصَّ
namaza ancak 

 َوُھْم ُكَساٰلى اِالَّ 
 üşenerek 

 َوَال یُْنِفقُونَ 
 infak etmelerinden 
 اِالَّ 

ancak 
َكاِرُھونَ َوُھْم   

gönülsüz 
 َوَال یَأْتُونَ 

Namaza ancak üşenerek gelmeleri ve ancak gönülsüz 
infak etmelerinden başka bir şey değildir! (9:54)  

لُ   َما نُنَّزِ
biz indiririz hak ile 

 َوَما َكانُٓوا اْلَمٰلٓئَِكةَ 
olmazlar ancak o zaman 

  ُمْنَظِریَن  اِذاً 
 mühlet  

verilenlerden de 

 بِاْلَحقِّ  اِالَّ 
melekleri 

Biz melekleri, ancak hak ile indiririz. O zaman 
mühlet verilenlerden de olmazlar. (15:8) 
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yoktur ki 
 َواِنْ 

hiçbir 
şey 

 ِمْن َشْيءٍ 
mutlaka 

bulunmasın 

 اِالَّ 
katımızda 

 اِالَّ  ِعْندَنَا
ancak 

ائِنُھُ   َخَزٓ
onu 

indiririz 
hazineleri 

لُـھُٓ   بِقَدَرٍ  َوَما نُنَّزِ
belirlenmiş 

 َمْعلُومٍ 
bir 

ölçü ile 

Hiçbir şey yoktur ki mutlaka hazineleri katımızda (15:21)   
bulunmasın. Ancak onu belirlenmiş bir ölçü ile indiririz.  

biz seni 
gönderdik

ا اَْرَسْلنَاكَ  َوَمٓ
ancak

اِالَّ 
bütün

افَّةً  َكٓ
  insanlara 
بَِشیراً ِللنَّاِس 

 ve bir uyarıcı 
olarak

bir  
müjdeci

َونَِذیراً 

Biz seni, bütün insanlara ancak bir müjdeci ve 
bir uyarıcı olarak gönderdik. (34:28) 

ancak
َواِنْ 

hepsi
ُكلٌّ 

 zaman 
ا لَمَّ

 toplandığı

لَدَْینَاَجِمیعٌ 
getirileceklerdir huzurumuza

ُمْحَضُرونَ 

Ancak hepsi toplandığı zaman huzurumuza 
getirileceklerdir. (36:32) 
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َما بَِصاِحبُِكمْ 
 herhangi 
bir delilik

اِنْ ِمْن ِجنَّةٍ 
değildir

ُھوَ 
O

اِالَّ 
 

başkası

بَْیَن یَدَيْ لَُكمْ نَِذیرٌ 
bir uyarıcıdansizin 

için
öncesinde

َعذَابٍ 
bir 

azabın

َشِدیدٍ 
şiddetli arkadaşınızda 

yoktur

Arkadaşınızda herhangi bir delilik yoktur. O, 
şiddetli bir azabın öncesinde sizin için bir 
uyarıcıdan başkası değildir. (34:46) 

hiçbir
نَْفٍس 

yoktur ki 
bulunmasın

ا َعلَْیَھالَمَّ
üzerinde

َحافِظٌ 
bir koruyucu 

melek

ُكلُّ إِنْ 
nefis

Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir koruyucu 
melek bulunmasın. (86:4) 
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)ف )  ve  (و) 

 harfi Türkçe’deki anlamında kullanılan bir ( و)
bağlaçtır. (  harfi buna çok benzer, ancak (  ف
önceki ifadeye de bağlantı yaparak “o halde, 
öyleyse, nihayet, derhal” anlamlarını da katar. 

ا  تَْعلَُمَھٓ
onları 
biliyor 

değildin sen önce 
 ٰھذَا اَْنتَ  َما ُكْنتَ 

bundan ve 
kavmin 

o halde 
sabret 

 اِنَّ  فَاْصبِرْ 
şüphesiz 

 اْلعَاقِبَةَ 
akıbet 

 ِلْلُمتَِّقینَ 
muttakileri
n olacaktır 

 ِمْن قَْبلِ  َوَال قَْوُمكَ 

Bundan önce onları sen ve kavmin biliyor 
değildin. O halde sabret! Şüphesiz akıbet  
(güzel sonuç) muttakilerin olacaktır. (11:49) 
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öyle ise 
namaz kıl

ِلَربِّكَ فََصلِّ 
 ve kurban kes Rabbin 

için

َواْنَحرْ 

Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. (108:2) 

لَتْ   َسوَّ
sürüklemiş 

 قَالَ 
hayır sizi bir işe (Yakub)  

dedi ki 

 فََصْبرٌ  لَُكمْ  بَلْ 
artık  

(bana düşen) sabırdır 
nefisleriniz güzel 

 اَْمراً  اَْنفُُسُكمْ  َجِمیلٌ 

(Yakub) dedi ki: “Hayır, nefisleriniz sizi bir işe  
sürüklemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır. (12:18) 

güzel 
gösterdi 

َعتْ   فََطوَّ
ona 

 لَھُ 
(Kabil’in) 

 nefsi 

 نَْفُسھُ 
öldürmeyi 

 فَاَْصبَحَ  قَتْلَ 
böylece 

oldu 

 اَِخیھِ 
ve onu 

öldürdü 
hüsrana 

uğrayanlardan 
kardeşini 
اْلَخاِسِرینَ ِمَن  فَقَتَلَھُ   

Nefsi, kardeşini öldürmeyi ona güzel gösterdi ve onu 
öldürdü. Böylece hüsrana uğrayanlardan oldu. (5:30) 
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ُھوَ 
Oilahtıro halde  

yalnız benden 

إِلَھٌ  فَاْرَھبُونِ 
korkunbir tek

فَِإیَّايَ َواِحدٌ 

O, ancak bir tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun! 
(16:51) 

قَٰضى
 hükmettiği zamander

لَھُ اَْمراً اِذَا
ona sadece “ol”

فَیَُكونُ ُكنْ 
o da hemen 

oluverir

یَقُولُ فَِانََّما
bir işe

Bir işe hükmettiği zaman, sadece ona “ol” der, 
o da hemen oluverir. (19:35) 

bir  
vesvese

ا یَْنَزَغنَّكَ  فَاْستَِعذْ َوإِمَّ
şeytandan Allah’a

بِا�ِ  نَْزغٌ ِمَن الشَّْیَطانِ 
 eğer seni dürtersehemen  

sığın

Eğer şeytandan bir vesvese seni dürterse, 
hemen Allah’a sığın! (41:36) 
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(6:48) 

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) 

 sonra
اََخْذتُ ثُمَّ 

yakaladım
الَِّذیَن َكفَُروا

inkâr edenleri
فََكْیفَ 

 nasıl
نَِكیرِ َكانَ 
olduazabım

Sonra inkâr edenleri yakaladım. Azabım nasıl 
oldu?(35:26) 

 ٰاَمنَ 
iman  
eder 

kim ve ıslah 
 olursa onlara 

یَْحَزنُونَ َوَال ُھْم  َواَْصلَحَ  فََمنْ   
ve onlar mahzun 

da olmazlar 
bir korku 

yoktur 

 َعلَْیِھمْ  فََال َخْوفٌ 

Kim iman eder ve ıslah olursa, onlara bir korku 
yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. (6:48) 



 فََصبَُروا

 فََصلِ 

 فَقَتَلَھُ 

 قَْبلِ 

 قَٰضى

 َجِمیلٌ 

 ِجنَّةٍ 

 اْلَخاِسِرینَ 

 َخْوفٌ 

 ِذْكرٌ 

 اََجلٌ 

اً  اََحد  

 اََخْذتُ 

ةٍ   اُمَّ

 اَْمًرا

Süre 

Bir, bir kişi 

Tuttum, yakaladım 

Ümmet, topluluk 

İş 

Güzel 

Delilik 

Kaybedenler 

Korku 

Öğüt, hatırlama 

Boylece sabrettiler 

O halde namaz kıl 

Böylece onu öldürdü 

Önce 

İcra etti 



 َكافَّةً 

 ُمبِینٌ 

 اْلُمتَّقُونَ 

 َمْعلُومٍ 

 نَِذیرٌ 

 َساَعةً 

 َسِمیعٌ 

 شَاءَ 

 َشِدیدٍ 

 َصبْراً 

 اَْمِلكُ 

ِلینَ اْالَ  وَّ  

 بََشرٌ 

 بَِشیراً 

 بَِصیرٌ 

Malikim, sahibim 

Öncekiler 

İnsan 

Müjdeleyici 

Gören 

Saat 

Hakkıyla işiten 

İstedi 

Şiddetli 

Sabır 

Toptan, hep birlikte 

Apaçık 

Sakınanlar 

Bilinen 

Uyarıcı 



 نَِكیرِ 

 َولَقَدْ 

 فَاْستَِعذْ 

 فَاَْصبَحَ 

 ً  نَفْعا

 َضّراً 

 اْلعَاقِبَةَ 

 ِعْلمْ 

 ُغُرورٍ 

ٰلوة  الصَّ

 بَْعثُُكمْ 

 ثُمَّ 

 فَاْصبِرْ 

 فَانََّما

 اْلبََالغُ 

Diriltilmeniz 

Sonra 

O halde Sabret 

O halde ancak 

Ulaştırma, bildirme 

Zarar 

Son 

İlim, bilgi 

Aldanma 

Namaz 

Benim inkarım 

Ve gerçekten 

O halde sığın 

Böylece oldu 

Fayda 



Diyorlar ki: “Eğer doğru sözlüler iseniz, bu va’d (azab) 
ne zaman?” De ki: “O bilgi ancak Allah katındadır. Ben 
ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.

diyorlar ki
َویَقُولُونَ 

ne  
zaman

َمتَى
bu
َھذَا

va’d  
(azab)

اْلَوْعدُ 

)٢٥(َصاِدقِیَن 
doğru sözlüler

إِنْ 
 iseniz

o bilgi

eğer
ُكْنتُمْ 

ِعْندَ ا�َِّ قُلْ 
ancak

 sadece
أَنَاَوإِنََّما

ben ise 
نَِذیرٌ 

bir uyarıcıyım
)٢٦(ُمبِیٌن 

  apaçık 

اْلِعْلمُ إِنََّما
de kiAllah 

katındadır

21.DERS 



Ama onu (azabı) yakında gördükleri zaman, küfre 
sapanların yüzleri kararır. Ve: “işte bu, kendisini 
istemekte olduğunuz (azab)tır” denilir.

ama 
zaman

ا فَلَمَّ
onu (azabı) 
gördükleri 

َرأَْوهُ 
 yakında 

ُزْلفَةً 
kararır

ِسیئَتْ 

َوقِیلَ 
ve  

denili
r

ُوُجوهُ 
 küfre sapanların

kendisini

yüzleri
َھذَاالَِّذیَن َكفَُروا

)٢٧(تَدَُّعوَن 
olduğunuz (azab)tır

بِھِ الَِّذي ُكْنتُمْ 
işte  
bu

istemekte



De ki: “Ne dersiniz? Eğer Allah beni ve benimle 
beraber olan (Mü’min)leri helak etse ya da bize 
rahmet etse, artık kâfirleri elim azabdan kim 
kurtaracaktır?”

de ki
قُلْ 

ne dersiniz
أََرأَْیتُمْ 

eğer

إِنْ 
beni helak 

etse 

أَْھلََكنِيَ 

أَوْ 
ya da

 ُ ا�َّ

 ve benimle beraber 
olan (Mü’min)leri

kurtaracaktır

Allah

َرِحَمنَاَوَمْن َمِعيَ 

اْلَكافِِرینَ 
artık kim 

 azabdan
)٢٨(أَِلیٍم ِمْن َعذَابٍ 

elim

یُِجیرُ فََمنْ 
bize  

rahmet etse

kâfirleri



لََھا َماَوقَاَل اْالِ نَساُن   

 ُ اَنَصارالَى َمنْ قَاَل   �َّ  
 

ٰھذَا اْلَوْعدُ اْن ُكنتُْم  َمتَىٰ َویَقُولُوَن 
 َصاِدقِینَ 

ُشَركَاُؤُكمُ الَِّذیَن كُنتُْم تَْزُعُمونَ  اَْینَ   

 َما

 َمنْ  

 َمتَى

 اَْینَ 

SORU HARFLERİ 

Ne?  Ki o Ve insan, Ona ne oluyor? dedi 

Kim?  Ki o Allah yolunda yardımcılarım kim? dedi 

Ne zaman? Doğru sözlüyseniz, bu tehdit ne zaman derler 

Nerede? 
Nerede, ilah olduklarını iddia ede geldiğiniz 

ortaklarınız? 



تَْحُكُمونَ  َكْیفَ َما لَُكْم   

لَبِثْتُْم فِي اْال ْرِض َعدَدَ ِسنِینَ  َكمْ قَاَل   

َشْيٍء اَْكبَُر َشَھادَة اَيُّ قُْل   

لَِك ٰھذَا اَنَّىقَاَل یَا َمْریَُم   

یَْحَسُب اْالِ نسَاُن اَلَّن نَْجَمَع ِعظَاَمھاَ   

 َكْیفَ 

 َكمْ 

 اَيُّ 

 اَنَّى

Nasıl? 

Kaç tane; ne kadar? 

Hangi? 

Nereden?  Niçin? 

mi?  mı? 

Size ne oluyor, nasıl hükmediyorsunuz? 

“Yeryüzünde sene adedi olarak ne kadar 
kaldınız?” dedi 

De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha 
büyüktür?”  

“Meryem, Bu sana nereden (geldi)?” dedi. 

İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya 
getirmeyeceğimizi mi sanır?  

 اَ 



اَنتُم ُمطَِّلعُونَ  َھلْ قَاَل   

اََجْبتُُم اْلُمْرَسِلینَ  َماذَافَیَقُوُل   

تَقُولُوَن َما َال تَْفعَلُونَ  ِلمَ   

اُ نِزَل َعلَْیِھ َملَكٌ  لَْوالَ َوقَالُوا   

 َھلْ 

 َماذَا

 ِلمَ 

 لَْو الَ 

mi? mı? 

Ne? 

Niçin?  Neden? 

Değilse; olmasa 

Siz (işin gerçeğine) vakıf mısınız? dedi 

Peygamberlere ne cevap verdiniz? der 

Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? 

Dediler “Ona bir melek indirilmeli değil miydi! 
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ey
یَا أَیَُّھا

insan
ْنَسانُ  اْإلِ

seni aldatan  
nedir

كَ  َما َغرَّ
Rabbine  

karşı

اْلَكِریمِ بَِربِّكَ 
keremi 

bol 

Ey insan! Keremi bol Rabbine karşı seni 
aldatan nedir? (82:6) 

o gün
یَْومَ 

deriz de
نَقُولُ 

cehenneme
ِلَجَھنَّمَ 

doldun mu
َوتَقُولُ َھِل اْمتََألْتِ 

 fazlası var mı der
َمِزیٍد َھْل ِمْن   

O gün cehenneme “Doldun mu?” deriz de 
“Fazlası var mı?” der. (50:30) 

قَدْ 
gerçekten

أَْفلَحَ 
 kurtuluşa 
ermiştir

َمنْ 
kimse

تََزكَّى
arınan

Gerçekten arınan kimse, kurtuluşa ermiştir. (87:14) 
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Sana 
(Kur’an’ı) 
okutacağız

َسنُْقِرئُكَ 
sen de 

unutmayacaksın

تَْنَسىفََال 
ancak  
başka

إِالَّ 
dilediği

یَْعلَمُ َما َشاءَ 
bilir

 ُ ا�َّ
 şüphesiz 

O
Allah’ın

اْلَجْھرَ إِنَّھُ 
gizli 

olanı da

یَْخفَىَوَما 
açığı da

Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın! Ancak 
Allah’ın dilediği başka! Şüphesiz O, açığı da bilir, gizli 
olanı da. (87: 6-7) 

der ki
یَقُولُ 

 insan 
ْنَسانُ  اْإلِ

o gün
یَْوَمئِذٍ 

neresi
اْلَمفَرُّ أَْینَ 

kaçacak yer

O gün insan der ki: “Kaçacak yer neresi? (75:10) 

gördün mü?
اََراَْیتَ 

kimseyi
َمنِ 

edinen
اتََّخذَ 

  ilah 
َھٰویھُ اِٰلَھھُ 

kendi hevâsını

Kendi hevâsını ilah edinen kimseyi gördün mü? (25:43) 
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 nice 
اَْھلَْكنَا

görmediler 
mi kendilerinden 

önce

اْلقُُرونِ  ِمنَ قَْبلَُھمْ 
nesilleri

َكمْ اَلَْم یََرْوا
helak 

ettiğimizi

Kendilerinden önce nice nesilleri helak 
ettiğimizi görmediler mi?(36:31) 

َھْل أَتَاكَ 
 sana geldi mi

َحِدیثُ 
haberi

اْلُجنُودِ 
orduların

Orduların haberi sana geldi mi? (85:17) 

hangi 
şeyden

َخلَقَھُ ِمْن أَّيِ َشْيءٍ 
onu  

yarattı

َخلَقَھُ 
 bir damla 

sudan
onu yarattı

فَقَدََّرهُ ِمْن نُْطفَةٍ 
ve ona 

biçim verdi

Onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan. 
Onu yarattı ve ona biçim verdi. (80:18-19) 
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(16:24) 

karşılığı
َھْل َجَزاءُ 

iyiliğin
ْحَسانِ  اْإلِ

başka bir şey 
midir

إِالَّ 
iyilikten
ْحَساُن   اْإلِ

İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? (55:60) 

dedi 
ki 

 قَالَ 
Rabbim 

 َربِّ 
nasıl 

 اَنّٰى
olabilir benim için 

bir oğul  

ُغَالٌم  ِلي یَُكونُ   
ve hanımım da 

 َواْمَراَتِي اْلِكبَرُ 
ihtiyarlık 

 َوقَدْ 
bana gelip 

 çattığı  

 َعاقِرٌ 
kısır olduğu 

 halde gerçekten 

 بَلَغَنِيَ 

Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten bana ihtiyarlık gelip 
çattığı ve hanımım da kısır olduğu halde benim için 
nasıl bir oğul olabilir?  (3:40) 

zamandenildiği onlaraneindirdiRabbinizdediler kimasallarınıöncekilerin

Rabbiniz ne indirdi?” denildiği zaman, dediler 
ki: “Öncekilerin masallarını! (16:24) 
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Allah  
affetsin 

هللاُ َعفَا   
 

seni  

 َعْنكَ 
niçin  

izin verdin 

اَِذْنتَ  ِلمَ   
onlara 
َصدَقُوا الَِّذینَ  لَُھمْ   

doğru 
söyleyenler 

یَتَبَیََّن  َحتّٰى  
sana ve 

bilmeden 
belli 

olmadan 

 َوتَْعلَمَ  لَكَ 
yalancıları 

 اْلَكاِذبِینَ 

Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana belli olmadan 
ve yalancıları bilmeden niçin onlara izin verdin? (9:43) 

قُلْ ُھوَ َمٰتى
ne zamanode ki

َعٰسٓى
umulur ki

 ً قَِریبا اَْن یَُكونَ 
olurpek yakında

Ne zaman o? De ki: Umulur ki pek yakında olur. (17:51) 

onlardan 
bir kısım 

 فَِمْنُھمْ 
kimseler 

 َمنْ 
iman 
etti 

 ٰاَمنَ 
ona 
 َصدَّ  بِھِ 

yüz çevirdi 
 َوِمْنُھمْ 

kimseler de 
ondan ve onlardan 

bir kısım 

 َعْنھُ  َمنْ 

Onlardan bir kısım kimseler ona iman etti ve onlardan 
bir kısım kimseler de ondan yüz çevirdi. (4:55) 
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sonra 
 َكانَ  ثُمَّ 

olmuş 
 اْنُظُروا

 nasıl akıbeti/sonu bir bakın 
 َعاقِبَةُ  َكْیفَ 

yalanlayıcıların 
بِینَ   اْلُمَكذِّ

Sonra yalanlayıcıların akıbeti nasıl olmuş, bir bakın! (6:11) 

الَِّذي
Ove  

hayatı

ِلیَْبلَُوُكمْ َخلَقَ 
ölümü hanginiz

أَْحَسنُ أَیُُّكمْ 
daha  

iyi

َعَمالً 
amel  

edecek diye

َواْلَحیَاةَ اْلَمْوتَ 
yaratandırsizi imtihan 

etmek için

O, hanginiz daha iyi amel edecek diye sizi imtihan 
etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. (67:2) 

 َولَْوالَ 
olmasaydı bir  

söz 
Rabbin 

tarafından 

 لَقُِضيَ  َكِلَمةٌ 
elbette hüküm 
verilmiş olurdu 

önceden 
verilmiş 

 ِمْن َربِّكَ  َسبَقَتْ 

Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz olmasaydı, 
elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu. (11:110)   



 َغفُورٌ 

 قَْبلَھُم

 قَِدیرٌ 

فَقَدََّرهُ 

 اَتَاكَ 

 اِتََّخذَ 

 اْالِ ْحَسانُ 

 ُغَالمٌ 

 َما

 َمنْ 

 َمتَى

 عَاقِبَةُ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Çok bağışlayan 

Onlardan önce 

Gücü yeten 

ve ona biçim verdi 

Sana geldi 

Edindi 

İyilik 

Bir oğul 

Ne, değil, o şey ki 

Kim, ki o 

Ne zaman 

akıbeti/sonu 



 اْلقُُرونِ 

 اْلقَْوم

 كَانَ 

 اْلَكِریمِ 

 ُكلِ 

 اَِذْنتَ 

 اََراَْیتَ 

 اَْفلَحَ 

 اَْھلَْكنَا

 اَیَُّھا

 اَْینَ 

 َكْیفَ 

 َكمْ 

 اَيُّ 

 اَنَّى

Nerede 

Nasıl 

Ne kadar? 

Hangi 

Nereden 

İzin verdin 

Gördün mü? 

Başardı 

Helak ettik 

Ey 

Nesiller, çağlar 

Kavim, millet 

Oldu 

Şerefli, cömert 

Her, hep, bütün 



 َمِزیدٍ 

 نَقُول

 یَاْتِینَا

 یَْخفَىٰ 

 یََرْوا

 َجَزاءُ 

 اْلُجنُودِ 

 اْلَجْھرَ 

 َحِدیثُ 

 َحِكیًما

 اَ 

 َھلْ 

 َماذَا

 ِلمَ 

 لَْو الَ 

Mi ? mı? 

-mi? -mı? 

Ne 

Niçin 

Olmalı değil miydi 

Karşılık 

Ordular 

Açık 

Söz 

Hikmetli 

Çok, daha fazla 

Deriz 

Bize gelir 

Gizlenir 

Gördüler 



şüphesiz
إِنَّ 

günü
یَْومَ 

o hüküm
اْلفَْصلِ 

-tir
َكانَ 

یُْنفَخُ 
üfürülür

)١٧(ِمیقَاتًا 

 o gün

bölük bölük

belirlenmiş bir vakit

فِي الصُّورِ یَْومَ 

َوفُتَِحتِ 
artık siz geleceksiniz

 gök
فََكانَتْ السََّماءُ 

olmuştur
)١٩(أَْبَوابًا

kapı kapı

فَتَأْتُونَ 

)١٨(أَْفَواًجا
sûr’a

ve açılmış

Şüphesiz o hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir. 
O gün sûr’a üfürülür. Artık siz bölük bölük 
geleceksiniz. Ve gök açılmış, kapı kapı olmuştur. 

22.DERS 



َوُسیَِّرتِ 
 yürütülmüş

اْلِجبَالُ 
dağlar

)٢٠(َسَرابًا فََكانَتْ 
artık 

olmuşturbir serap

kuşkusuz
إِنَّ 

cehennem
َجَھنَّمَ 

olmuştur
َكانَتْ 

bir gözetleme 
yeri

)٢١(ِمْرَصادًا

Dağlar yürütülmüş, artık bir serap olmuştur. 
Kuşkusuz cehennem bir gözetleme yeri 
olmuştur.



51 

     
 َكانَ    ve   إِنَّ 

 .Muhakkak, gerçekten anlamlarına gelir إِنَّ 
İsim cümlelerinin mübtedalarını (özne) 
mansub yapar. 

 Olmak, -dir, -dır anlamlarına gelir. İsim  كَانَ 
cümlelerinin haberini (yüklem) mansub yapar. 

ْنَسانُ  اْالِ
fakat 
insan

-dır tartışmacı
اَْكثَرَ َوَكانَ 

her 
şeyden

َجدَالً َشْيءٍ 
daha 
çok

Fakat insan her şeyden daha çok tartışmacıdır. (18:54) 
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-dir.
َحِكیًماَوَكانَ 

hikmet 
sahibi

 ُ ا�َّ
 üstündür/mutlak 

galiptir Allah
َعِزیًزا

Allah üstündür/mutlak galiptir, hikmet 
sahibidir. (48:19) 

اِنَّ 
şüphesiz
هللاَ 

Allah
َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 
her şeye

قَِدیرٌ 
kadirdir

Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir. (16:77) 

her şeye
قَِدیراً َوَكانَ 

 Allah
َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ هللاُ 

-dır.kadir olan

Allah, her şeye kadir olandır. (16:24) 
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 اِنَّ 
şüphesiz 

 هللاَ 
Allah 

 َخبِیراً  َكاَن َعِلیماً 
haber alandır bilendir 

Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. (4:35) 

 اِنَّ 
şüphesiz 

 هللاَ 
Allah 

 َال یَْھِدي
hidâyete 
erdirmez 

 الظَّاِلِمینَ  اْلقَْومَ 
topluluğunu zalimler 

Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidâyete 
erdirmez. (16:77) 

نَِعیمٍ لَِفي 
nimetler 

içindedirler

إِنَّ 
 iyilercehennemdedirler şüphesiz

َوإِنَّ اْألَْبَرارَ 
 kötüler 

ارَ  َجِحیمٍ لَِفي اْلفُجَّ
 kuşkusuz 

Şüphesiz iyiler nimetler içindedirler. Kuşkusuz 
kötüler cehennemdedirler. (82:13-14) 



 اِنَّ 
 gerçekten 

 ُھمُ 
ta kendileridir 

 اْلفَاِسقُونَ 
fasıkların 

 اَْلُمنَافِِقینَ 
 münafıklar 

Gerçekten münafıklar, fasıkların ta kendileridir. (9:67) 

 اِنَّ 
şüphesiz 

 ُرُسلَنَا
elçilerimiz 

تَْمُكُرونَ َما  یَْكتُبُونَ   
yazmaktadırlar kurduğunuz 

tuzakları 

Şüphesiz elçilerimiz kurduğunuz tuzakları 
yazmaktadırlar. (10:21) 

dikkat  
edin 

 اَالَٓ 
şüphesiz 

 اَنَّ 
Allah’ındır 

 ِ�ِ 
göklerdeki  

her şey  

السَّٰمَواتِ  َما فِي  اِنَّ  
gerçekten 

 َواْالَْرِض 
dikkat  
edin 

Allah’ın  
va’di 

 ve 
yerdeki 

هللاِ َوْعدَ  اَالَٓ   
haktır 

 َحقٌّ 

Dikkat edin! Şüphesiz göklerdeki ve yerdeki her şey 
Allah’ındır. Dikkat edin, gerçekten Allah’ın va’di haktır. (10:55) 
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bunda 
یَاتٍ   َالٰ

 âyetler 
vardır 

şüphesiz bir kavim 
için 

 یَْسَمعُونَ  ِلقَْومٍ 
 dinleyen 

ٰذِلكَ فِي  اِنَّ   

Şüphesiz bunda, dinleyen bir kavim için âyetler 
vardır. (10:67) 

şüphesiz
اِنَّ 

İbrahim
اِْبٰرِھیمَ 

idi
َكانَ 

 bir 
ümmet

ةً  ً اُمَّ  birَحنِیفا
muvahhid  ً قَانِتا

Allah’a itaat eden ve 
hakka yönelen

 ِ�ِ

Şüphesiz İbrahim, (başlı başına) bir ümmet Allah’a 
itaat eden ve hakka yönelen bir muvahhid idi. (16:120) 

nesli
َمْن َحَمْلنَا
taşıdıklarımızın ile 

beraber

نُوحٍ َمعَ 
Nuh

اِنَّھُ 
şüphesiz 

o

َكانَ 
idi

یَّةَ  َشُكوراً َعْبداً ذُّرِ
bir kulçok 

şükreden

Nuh ile beraber (gemide) taşıdıklarımızın nesli! 
Şüphesiz o, çok şükreden bir kul idi. (17:3) 
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 -dir
ْنَسانُ َوَكانَ  اْالِ

insan
َعُجوالً 

pek aceleci

İnsan pek acelecidir. (17:11) 

karşılığı verilir
فَاُوٰلئِكَ 

çabalarının
َمْشُكوراً َكاَن َسْعیُُھمْ 

işte onların

İşte onların çabalarının karşılığı verilir. (17:19) 

َكانَ فَِانَّھُ 
 şüphesiz 

o
-dır

ابِینَ  ِلْالَوَّ
tevbe ile  

(kendisine) yönelenler

 َغفُوراً 
için çok bağışlayıcı

Şüphesiz o, tevbe ile (kendisine) yönelenler 
için çok bağışlayıcıdır. (17:25) 



ا -- اِذَا -- اِذْ    لمَّ
 Geçmiş zamandaki olayları ifade etmek :  اِذْ  
için kullanılır. Bunu takip eden fiil geniş zaman 
da olsa geçmiş zamanı ifade eder. 

zikret
َواْذُكرْ 

kardeşini
أََخا

Âd’ın

َعادٍ 
hani
بِاْألَْحقَافِ إِذْ 

 Ahkaf’taki 
أَْنذَرَ 

kavmini
uyarmıştı

قَْوَمھُ 

Âd’ın kardeşini (Hûd’u) zikret! Hani Ahkaf’taki 
kavmini uyarmıştı. (46:21) 
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hani
إِذْ 

girmişler
دََخلُوا

yanına
َعلَْیھِ 

demişlerdi
َسَالمٌ فَقَالُوا

selam
َسَالًما

 o da 
demişti selam
قَْومٌ قَالَ 

tanınmamış
ُمْنَكُرونَ 

kimseler

Hani yanına girmişler: ‘Selam’ demişlerdi. O da: ‘Selam’ 
demişti. (İçinden) tanınmamış kimseler (geçirmişti) (51:25) 

andolsun
لَقَدْ 

razı  
olmuştur

َرِضيَ 
Allah
 ُ ا�َّ

Mü’minlerden
الشََّجَرةِ َعِن اْلُمْؤِمنِینَ 

o ağacın
إِْذ یُبَایِعُونَكَ 

 altında sana biat 
ederlerken

تَْحتَ 

Andolsun, Allah, o ağacın altında sana biat 
ederlerken Mü’minlerden razı olmuştur. (48:18) 

o zaman
إِذْ 

kaplıyordu
یَْغَشى

Sidre’yi
ْدَرةَ  الّسِ

kaplayan
 َما یَْغَشى 



ا  لمَّ
Kendisinden sonra geçmiş zaman fiili gelirse لمَّا  da 
geçmiş zamandaki olayları ifade etmek için kullanılır. 

hakikaten 
 َولَقَدْ 

helak  
ettik 

 اَْھلَْكنَا
nice  

nesilleri 

 اْلقُُرونَ 
sizden  

önce de 

ا ِمْن قَْبِلُكمْ   لَمَّ
zulmettikleri zaman 

 َظلَُموا

Hakikaten sizden önce de nice nesilleri 
zulmettikleri zaman helak ettik. (48:19) 

Nuh’un kavmi 
de

َوقَْوَم نُوحٍ 
vakit
ا لَمَّ

yalanladıkları

َكذَّبُوا
 peygamberleri 
ُسلَ  ِللنَّاِس الرُّ

insanlar  
için

اَْغَرْقنَاُھمْ 
  ve onları 

kıldık 
onları  

boğduk

ٰایَةً َوَجعَْلنَاُھمْ 
bir ibret

Nuh’un kavmi de peygamberleri yalanladıkları vakit 
onları boğduk ve onları insanlar için bir ibret kıldık. (25:37) 



ا -- اِذَا -- اِذْ    لمَّ
 ise genellikle geniş zamandaki ve gelecek : اِذَا 
zamandaki olayları ifade etmek için kullanılır. 
Bu kullanımda bu harfin basına geldiği 
cümlede gecen bütün fiiller geçmiş zaman 
çekiminde olsa bile geniş zamanı ifade eder. 
Geçmiş zaman kullanımı ise cümlenin 
anlamından çıkarılabilir. 

أُْلقُوا
atıldıkları  zamanonun

َشِھیقًافِیَھاإِذَا
işitirler kaynarken

تَفُورُ َوِھَي  لََھاَسِمعُوا
orayaçıkardığı 

uğultuyu

 Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken 
çıkardığı uğultuyu işitirler. (67:7) 
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 zaman
تُتْلَىإِذَا

okunduğu

َعلَْیھِ 
ona

آَیَاتُنَا
 âyetlerimiz

قَالَ 
der

ِلینَ أََساِطیرُ  اْألَوَّ
masallarıöncekilerin

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman; “Öncekilerin 
masalları” der. (68:15) 

onlar ki
اَلَِّذینَ 

 zaman 
اِذَا

zikredildiği

ذُِكرَ 
  Allah 

َوِجلَتْ هللاُ 
kalpleri ürperir
قُلُوبُُھمْ 

Onlar ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. (22:35) 

neticede

َحتّٰٓى
zaman

اِذَٓا
geldikleri

اَتَْوا
 karınca 
vadisine

اَیَُّھا یَٓاالنَّْملِ  َوادِ  َعٰلى
 ey 

قَالَتْ 
 bir 

karınca
yuvalarınıza dedi ki

النَّْملُ نَْملَةٌ 
girin

َمَساِكنَُكمْ اْدُخلُوا
karıncalar!

Neticede karınca vadisine geldikleri zaman bir 
karınca dedi ki: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. (27:18) 



 َحقٌّ 

یَاتٍ   اِنَّ ٖفى ٰذِلَك َالٰ

 َعْبداً 

 َشكُوراً 

 اْلقَْوَم الظَّاِلٖمینَ 

 اْالَْبَرارَ 

ارَ   اْلفُجَّ

 نَٖعیمٍ 

 قَٖدیرٌ 

 َغفُورٌ 

 َرٖحیمٌ 

 ُكّلِ َشْىءٍ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Hak, gerçek 

Gerçekten bunda 
ayetler var 

Kul 

Çok şükreden 

Zalimler kavmi 

İyiler 

Günahkarlar 

Nimetler 

Gücü yeten 

Çok bağışlayan 

Çok merhametli 

Her şey 



 َعُجوالً 

 َسْعیُُھمْ 

 َمْشكُوًرا

 اِذْ 

 اََخا عَادٍ 

اْلفَاِسقُو
 نَ 

 اِنَّ ُرُسلَنَا

 یَْكتُبُونَ 

 َوْعدَهللاِ 

 لَقَدْ 

 َكانَ 

 َعِزیًزا

 َحِكیًما

 اِنَاهللاِ 

 َعٖلیًما

Oldu, -dır, -dir 

Güçlü, yüce 

Hikmet sahibi 

Gerçekten Allah 

Hakkıyla bilen 

Yoldan çıkanlar 

Gerçekten elçilerimiz 

Yazarlar 

Allah’ın vaadi 

Gerçekten 

Çok aceleci 

Onların çalışması 

Şükredilen 

Olduğu zaman 

Ad’ın kardeşi 



 قَْوَمھُ 

 قَْوٌم ُمْنَكُرونَ 

 اِذَا تُتْلَى

ِلینَ   اََساِطیُر اْال وَّ

 اِذَا اُْلقُوا

 َرِضَي هللاُ 

 اِْذ یَْغَشى

 اْلُمْؤِمنِینَ 

 یُبَایِعُونَكَ 

 تَْحَت الشََّجَرةِ 

 َخٖبیًرا

 اِذَا ذُِكَر هللاُ 

 َوِجلَْت قُلُوبُُھمْ 

ا َظلَُموا  لَمَّ

 اَْغَرْقنَاُھمْ 

Hakkıyla haberdar 

Allah anıldığı zaman 

Kalpleri ürperir 

Haksızlık ettikleri 
zaman 

Onları boğduk 

Allah razı oldu 

Bürüdüğü zaman 

Müminler 

Sana biat ediyorlar 

Ağacın altında 

Onun kavmi 

Tanınmayan kavim 

Okunduğu zaman 

Öncekilerin 
masalları 

Atıldıkları zaman 



İncire ve zeytine 
yemin ederim! Sînâ dağına, Ve şu emin beldeye 
Hakikaten biz insanı en güzel biçimde yarattık. 
Sonra da aşağıların aşağısına döndürdük.

incire yemin  
ederim

َوالتِّینِ 
ve zeytine
ْیتُونِ  )١(َوالزَّ

dağına
َوُطورِ 

Sînâ

)٢(ِسینِینَ 

)٣(اْألَِمیِن 
emin

َوَھذَا
 beldeye

insanı

ve şu
لَقَدْ اْلبَلَدِ 

فِي أَْحَسنِ 
biz  
yarattık

biçimde
)٤(تَْقِویٍم 

sonra daثُمَّ 
َردَْدنَاهُ 

döndürdük
أَْسفَلَ 

 aşağısına

َخلَْقنَا

ْنَسانَ  اْإلِ

)٥(َسافِِلیَن 
aşağıların

hakikaten

en güzel

23.DERS 



İŞARET ZAMİRLERİ 

Eril 

 ٰھذَا

 ھُؤَالءِ 

 ٰذِلكَ 

Dişil 

 Bu ٰھذهِ  

Bunlar 

 Şu; o تِْلكَ 

 ,Şunlar اُولَئِكَ 
onlar 
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َھذَا
işte bu

یَْومُ 
günüdür

اْلفَْصلِ 
 ayırma

َجَمْعنَاُكمْ 
sizi bir arada 

topladık

ِلینَ  َواْألَوَّ
ve öncekileri

İşte bu ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir 
arada topladık. (77:38) 

işte bu
النَّارُ 

 sizin  
olduğunuz 

بَِھاالَّتِي ُكْنتُمْ 
kendisini

بُونَ  تَُكذِّ
yalanlamış

َھِذهِ 
ateştir

İşte bu, sizin kendisini yalanlamış olduğunuz ateştir. (52:14) 

 فِیھِۚ  َال َرْیبَۚ  اْلِكتَابُ  ٰذِلكَ 
İşte bu Kitap Şüphe yoktur içinde 

ُھدًى    ِلْلُمتَِّقینَۙ   
Bir hidayettir 

Takva 
sahipleri için 

İşte bu kitap(ki), içinde şüphe yoktur, takva 
sahipleri için bir hidayettir. (2:2) 
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Bunlar 
ةٌ  تِْلكَ   اُمَّ

bir  
ümmetti 

 قَْد َخلَتْۚ 
hakikaten 
gelip geçti 

 لََھا
onlara 

kazandıkları 

 َولَُكمْ  َما َكَسبَتْ 
sizedir 

َكَسْبتُمْ َما   
sizin 

kazandıklarınız da 

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

İşte onlar  َُھدًى َعٰلى  اُؤٰلئِك ِمْن َربِِّھمْ      اُؤٰلئَِك  وَ  
Bir hidayet üzeredirler Rablerinden Ve işte onlar 

اْلُمْفِلُحونَ  
  

ُھمُ    
Onlardır 

Kurtuluşa 
erenler 

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

(Lût)  
dedi ki 

 قَالَ 
şüphesiz 

 اِنَّ 
bunlar 

ءِ   ٰھُٓؤَالٓ
benim 

misafirlerimdir 

تَْفَضُحوِن فََال  َضْیِفي   
sakın beni 

utandırmayın 

Dedi ki: Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. (15:68) 
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işte budur
َوتِْلكَ 

kendisine mirasçı 
kılındığınız

اْلَجنَّةُ 
cennet

الَّتِي أُوِرثْتُُموَھا
olduklarınız

a karşılık

تَْعَملُونَ بَِما ُكْنتُمْ 
yapmakta

İşte yapmakta olduklarınıza karşılık kendisine 
mirasçı kılındığınız cennet budur. (2:134) 

işte 
bunlar

تِْلكَ 
Allah’ın 

âyetleridir

آَیَاُت ا�َِّ 
onları 

okuyoruz

نَتْلُوَھا
sana
بِاْلَحقِّ َعلَْیكَ 

hak 
olarak

إِنَّ 
gerçekten

çarçabuk  
geçeni (dünyayı)

َویَذَُرونَ َھُؤَالءِ 
seviyorlar 

da
 önlerindeki
یَْوًماَوَراَءُھمْ 

günü 
(ahireti) ise

ثَِقیالً 
ağır

اْلعَاِجلَةَ یُِحبُّونَ 
onlarbırakıyorlar

Gerçekten onlar, çarçabuk geçeni (dünyayı) seviyorlar 
da, önlerindeki ağır günü (ahireti) ise bırakıyorlar. (76:27) 

İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Onları sana hak 
olarak okuyoruz. (45:6) 



ي ن َكالَّ  بُوَن بِالدِّ بَْل تَُكذِّ  

 لَْیَس َكِمثِْلِھ َشْيٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلبَِصیرُ 

ٰھذَا بََشراً  َما  

َخْوٌف َعلَْیُكمُ  الَ یَا ِعبَاِد   

 َكالَّ 

 لَْیسَ  

 َما

 الَ 

OLUMSUZLUK EDATLARI: 

Hayır! Aksine, siz dini yalanlıyorsunuz. 

Hiçbir şey O’nun benzeri değildir. O hakkıyla 
işiten, hakkıyla görendir. 

Bu bir insan değildir. 

Ey kullarım! Size korku yoktur. 

Hayır, asla 

Değil 

Değil, yok 

Değil, yok 



یَِسیرٍ  َغْیرُ َعلَى اْلَكافِِریَن   

ا�َِّ ِمْن دُوِن فَلَْم یَِجدُوا لَُھْم   اَنَصاًرا   

ِمن َضِریعٍ  اِالَّ لَْیَس لَُھْم َطعَامٌ   

 َغْیر

 ِمْن دُونَ 

  اِالَّ  

OLUMSUZLUK EDATLARI: 

Kafirler için kolay değildir. 

Kendilerine Allah’tan başka yardımcılar 
bulamadılar. 

Onlara, acı dikenden başka yiyecek yoktur. 

Değil, -den başka 

-den başka 

-den başka 



ِخَرة االٰ  الَّ یََخافُونَ بَل  َكالَّ   

ً  ا�َِّ  َكِذبا ُھَو اِالَّ َرُجٌل افتَٰرى َعٰلى اِنْ    

ُكْنتُْم َصاِدقِینَ  اِنْ قُْل ھَاتُوا بُْرھَانَُكْم   

 بَل

 اِنْ 

 اِْن 

OLUMSUZLUK EDATLARI: 

Hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. 

O bir adamdan başka bir şey değildir, Allah’a 
yalan uyduruyor. 

De ki: Eğer doğru söyleyenler iseniz 
delillerinizi getirin 

Aksine, hayır 

Değil, yok 

Eğer 
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hayır
َكالَّ 

bilakis
بَلْ 

siz 
seviyorsunuz

تُِحبُّونَ 
çarçabuk 

geçeni

اْلعَاِجلَةَ 

Hayır, bilakis siz, çarçabuk geçeni seviyorsunuz. (75:20) 

değildir
َھذَا

fakat 
o der

 başka 
bir şey

أََساِطیرُ إِالَّ 
masallarından

ِلینَ  اْألَوَّ
eskilerin

َمافَیَقُولُ 
bu

Fakat o: “Bu, eskilerin masallarından başka bir 
şey değildir.” der. (46:17) 

her 
kim 

 َوَمنْ 
ararsa 

 یَْبتَغِ 
başka 

 َغْیرَ 
 İslam’dan  bir  

din 

ْسَالمِ  ً  اْالِ  فَلَْن یُْقبَلَ  ِدینا
ondan asla kabul 

edilmeyecektir 

 ِمْنھُ 

Her kim İslam’dan başka bir din ararsa, ondan  
asla kabul edilmeyecektir. (3:85) 
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Allah 
 َوهللاُ 

rızıklandırır 
 یَْرُزقُ   َمنْ 

kimseyi 
اءُ    یبِغَْیِر ِحَسابٍ   یََشٓ

dilediği hesapsız 

Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. (2:212) 

şüphesiz 
 اِنَّ 

Allah 
 هللاَ 

bağışlamaz 
 َال یَْغِفرُ 

şirk 
koşulmasını 

 َما دُونَ  اَْن یُْشَركَ 
dışında  

olanları ise 

 بِھِ 
bağışlar bunun 

 ِلَمنْ 
dilediği kendisine 

 ٰذِلكَ  َویَْغِفرُ 
kimse 
için 

اءُ   یََشٓ

Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, 
bunun dışında olanları ise, dilediği kimse için bağışlar. (4:48) 

kalmadınız
اِالَّ 

buyurur ki az bir  
süreden

لَوْ قَِلیالً 
keşke

اَنَُّكمْ 
siz

ُكْنتُمْ 
olsaydınız

تَْعلَُمونَ اِْن لَبِثْتُمْ قَالَ 
bilmiş  başka 

Buyurur ki: Az bir süreden başka kalmadınız. 
Keşke siz bilmiş olsaydınız! (23:114) 
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başkası
بََشرٌ 

bu da 
değildir

 sizin  
gibi

یَأُْكلُ ِمثْلُُكمْ 
yiyor

ا تَأُْكلُونَ  ِممَّ
o 

yediğinizden

ِمْنھُ 
ondan

ا تَْشَربُوَن َویَْشَربُ اِالَّ َما ٰھذَٓا  ِممَّ
içiyoriçtiğinizden bir  

beşerden
Bu da sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Ondan, o 
yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. (23:33) 

yoksa
اَمْ 

söylüyorlar?
یَقُولُونَ 

onda
بِھِ 

  delilik 
olduğunu mu 

بِاْلَحقِّ ِجنَّةٌ 
hakkı

بَلْ 
O onlara 
getirdi

hoşlanmıyorlar hayır
اَءُھمْ  َواَْكثَُرُھمْ َجٓ

haktan
َكاِرُھونَ ِلْلَحقِّ 

fakat 
onların çoğu

Yoksa onda delilik olduğunu mu söylüyorlar? 
Hayır, O (peygamber) onlara hakkı getirdi, fakat 
onların çoğu haktan hoşlanmıyorlar. (23:70) 

ِمْن َوِلّيٍ 
bir dost da

َوَما لَُكمْ 
 Allah’tan başka sizin için yoktur

نَِصیرٍ َوَال هللاِ ِمْن دُوِن 
yardımcı da

Sizin için Allah’tan başka bir dost da yardımcı da 
yoktur. (29:22) 



 : harfi بِ 
Olumsuzluk edatlarıyla birlikte (  ِب ) harfinin 
kullanılması anlama kesinlik vurgusu katar: 

bu 
 ٰذِلكَ 

takdim ettiğiniz 
(günahlar) yüzündendir 

 بَِما قَدََّمتْ 
ellerinizle 

 اَْیِدیُكمْ 

şüphesiz  Allah 
 ِلْلعَبِیدِ  هللاَ  َواَنَّ 

kullar(ın)a 
karşı 

 لَْیسَ 
zulmedici değildir 

مٍ   بَِظالَّ

Bu, ellerinizle takdim ettiğiniz(günahlar) 
yüzündendir. Şüphesiz Allah, kullar(ın)a karşı 
zulmedici değildir. (3:182) 



77 

Sen değilsin
بَِمْجنُونٍ َما أَْنتَ 

bir mecnun/deli
بِنِْعَمةِ 

 Rabbinin nimeti  
sayesinde

َربِّكَ 

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

ا اَْنتَ  َوَمٓ
 Sen 

değilsin

َعلَْیِھمْ 
onların 

üzerinde

 بَِوِكیلٍ 
bir vekil

Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. (39:41) 

biz değiliz
َوَما نَْحنُ 

inanacak
 بُِمْؤِمنِینَ لَھُ 

 ona 

Biz ona inanacak değiliz. (23:38) 



 اُوٰلئِكَ 

 اِ الَّ 

 ٰھُؤَالءِ 

 ٰایَاتُ 

 َغْیر

 ِمْن دُونَ 

 ذَ ِلكَ 

 بِنِْعَمِة َربِّكَ  ذَ ِلكَ  تِْلكَ  َكالَّ 

 ِمْن َوِلىٍّ  ٰھذَا ٰھِذهِ  َما

مٍ  اْلُمْفِلُحونَ  الَ   لَْیَس بَِظالَّ

Hayır, asla Şu, o         Şu, o (dş) Rabbinin nimetiyle 

Ne, değil, o şey ki Bu             Bu (dş) Hiçbir dost 

Değil, yok Başaranlar Kesinlikle zalim değil 

Değil, başka Bunlar Onlar 

-den başka Ayetler -den başka 



 بَل

 بِغَْیِر ِحَسابٍ 

 ِمثْلُُكمْ 

 اَْكثَُرُھمْ 

 َما لَُكمْ 

 النَّارُ 

 اِنْ 

 ِلَمن یَشَاءُ 

 بََشرٌ 

ةٌ   اُمَّ

 اْلعَاِجلَةَ 

ٖلینَ   اََساٖطیُر اْالَوَّ

 ُھدًى

 یَْوُم اْلفَْصلِ 

 لَْیسَ 

Peşin, acil 

Eskilerin masalları 

Yol gösterici 

Ayırma günü 

Değil 

Ateş 

Eğer                 Değil 

Kim isterse 

İnsan 

Ümmet, topluluk 

Hayır, aksine 

Hesapsız 

Sizin gibi 

Onların çoğu 

Sizin için yoktur 



. Ebu Leheb’in iki 
eli kurusun/helak olsun, kurudu da. Malı ve kazandıkları 
kendisine bir yarar sağlamadı (Ondan azabı savmadı).

kurusun/hela
k olsun

تَبَّتْ 
iki  
eli

یَدَا
Ebu 

Leheb’in

أَبِي لََھبٍ 
kurudu da

)١(َوتَبَّ 

َمالُھُ 
malı

َما أَْغنَى
 kendisine bir yarar 

sağlamadı

)٢(َوَما َكَسَب َعْنھُ 
ve kazandıkları

24.DERS 



Alevli bir ateşe girecektir. Ve karısı da odun 
hamalı olarak. Boynunda hurma lifinden 
bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecektir).

girecektir
َسیَْصلَى

bir ateşe
نَاًرا

alevli
)٣(لََھبٍ ذَاَت 

ve karısı da
َواْمَرأَتُھُ 

فِي ِجیِدَھا
boynunda olduğu halde 

(ateşe girecektir)

الَةَ  َحمَّ

 odun

hamalı 
olarak

َحْبلٌ )٤(اْلَحَطِب 
hurma  
lifinden

)٥(ِمْن َمَسٍد 
bükülmüş 

bir ip



 ُ ذُواْلفَْضِل اْلعَِظیمِ  َوا�َّ  

ْحَمةِ   َوَربَُّك اْلغَفُوُر ذُو الرَّ
 

 َف ٰاِت ذَا اْلقُْربَٰى َحقَّھُ 

 اَن كَاَن ذَا َماٍل َوبَنِینَ 

 ذُو

 ذُو
 

 ذَا

 ذَا

SAHİPLİK EDATLARI 

Allah, büyük lütuf sahibidir. 

Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. 

Öyle ise akrabaya (yakınlık sahibine)  
hakkını ver. 

Mal ve oğulları vardır diye 

Merfu Eril 

Merfu Eril 

Mansub Eril 

Mansub Eril 



اْلَجَالِل َواْالِ ْكَرامِ ِذي  تَبَاَرَك اْسُم َربِّكَ   

ةٍ ِعندَ  اْلعَْرِش َمِكینٍ  ِذيِذي قُوَّ  

اْال ْكَمامِ  ذَاتُ فِیَھا فَاِكَھةٌ َوالنَّْخُل   

لََھبٍ  ذَاتَ َسیَْصلَٰى نَاًرا   

 ِذي

 ِذي
 

 ذاتُ 

 ذاتَ 

SAHİPLİK EDATLARI 

Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. 

Güçlüdür, Arşın sahibi (Allah) katında yücedir. 

Onda meyvalar ve salkımlı hurmalar var. 

Alevli bir ateşe girecektir. 

Mecrur Eril- 

Mecrur Eril 

Merfu Dişil 

Mansub Dişil 



 َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ 

 َوَما یَذَّكَُّر اِالَّ اُولُو اْال ْلبَابِ 

ٍة َو اُولُو َب اٍْس َشِدیدٍ   قَالُوا نَْحُن اُولُو قُوَّ

 َولَُكْم فِى اْلِقَصاِص َحٰیوةٌ یَا اُولِى اْالَْلبَابِ 

 ذاتِ 

 اُولُو

 اُولُو

 اُولِى

SAHİPLİK EDATLARI 

Burçlar sahibi göğe andolsun 

Akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. 

Dediler: "Biz kuvvetliyiz, çok güçlüyüz”  

Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. 

Mecrur Dişil 

Merfu Çoğul 

Merfu Çoğul 

Mansub Çoğul 



 اُوِلى

SAHİPLİK EDATLARI 

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

Mecrur  
Çoğul 

yaratılışında 

َخْلقِ فِي  اِنَّ   
şüphesiz göklerin 

 السَّٰمَواتِ 
ve ard arda gelişinde 

 َواْالَْرِض 

 الَّْیلِ 
gece ile 

ve yerin 

gündüzün 
یَاتٍ  َوالنََّھارِ   َالٰ

elbette  
âyetler vardır 

  اْالَْلبَاِب  ِالُوِلي
 sahipleri 

için 
akıl 

 َواْختَِالفِ 
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Rabbin 
 لَذُو َمْغِفَرةٍ 
bağışlama 
sahibidir 

şüphesiz insanlar 
için 

ُظْلِمِھمْ َعٰلى  ِللنَّاِس   
 zulümlerine 

rağmen 

 َربَّكَ  َواِنَّ 

Şüphesiz Rabbin, zulümlerine rağmen (tevbe 
eden) insanlar için bağışlama sahibidir. (13:6) 

versin
ِلیُْنِفقْ 

eli geniş olan
ذُو َسعَةٍ 

genişliğine göre
ِمْن َسعَتِھِ 

Eli geniş olan, genişliğine göre versin. (65:7) 

şüphesiz
اِنَّ 

Allah
هللاَ 

emreder
یَأُْمرُ 

adaleti
اْلقُْرٰبى ِذيبِاْلعَْدلِ 

yakınlara
ْحَسانِ  َواْالِ

ve vermeyi iyiliği
َواِیتَٓائِ 

Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara 
vermeyi emreder. (16:90) 



87 Ancak akl-ı selim sahipleri öğüt alırlar. (39:9) 

verir 
 َوٰاتَى

mal
ı 

اْلَمالَ    
Ona olan  

sevgisine rağmen 

ُحبِّھِ َعٰلى   
yakın akrabaya yetimlere 
 َواْلیَتَاٰمى ذَِوي اْلقُْرٰبى

miskin/yoksullara 
 َواْلَمَساِكینَ 

Ona olan sevgisine rağmen malı yakın akrabaya, 
yetimlere, miskin/yoksullara verir. (2:177) 

َوتََضعُ 
bırakırhamlini

ُكلُّ 
hamile

َحْملََھاذَاِت َحْملٍ 
her

Her hamile hamlini bırakır. (22:2) 

اِنََّما
ancak

اُولُوا اْالَْلبَابِ یَتَذَكَّرُ 
öğüt 

alırlar
akl-ı selim 
sahipleri



 nin kardeşleri ‘ اِ نَّ 

نَّ اَ   Ki 

 ,Ancak ٰلِكنَّ 
fakat, lakin 

 Gibi َكاَنَّ 

 Umulur ki, ola ki لَعَلَّ 

نَّ  اِ    ‘nin kardesleri diye adlandırılan ve aynı 
ozelliğe sahip olan baska edatlar da vardır: 

böylece     
bilmezlik etmesinler

ِلئَالَّ یَْعلَمَ 
kitap ehli

أَْھُل اْلِكتَابِ 
malik 

olmadıklarını

أَالَّ یَْقِدُرونَ 
hiçbir 
şeye

ا�َِّ  بِیَدِ َشْيءٍ  َعلَى
Allah’ın elinde 

olduğunu

فَْضِل ا�َِّ  ِمنْ 
 lütfun 

bütünüyle
Allah’ın 

lutfundan

اْلفَْضلَ  َوأَنَّ 

Böylece kitap ehli, Allah’ın lutfundan hiçbir şeye malik 
olmadıklarını, lütfun bütünüyle Allah’ın elinde olduğunu 
ve onu dilediğine verdiğini bilmezlik etmesinler! (57:29) 



89 Bilin ki, Allah’ın elçisi içinizdedir. (49:7) 

Onlar 
bilmiyorlar mı ki 

یَْعلَُموَن اََوَال   اَنَّ  
gerçekten 
هللاَ    

Allah 
 یَْعلَمُ 

bilmektedir 
Gizlemekte 
olduklarını 

ونَ  َما یُِسرُّ یُْعِلنُوَن َوَما     
ve açığa vurmakta 

olduklarını 

Onlar bilmiyorlar mı ki, gerçekten Allah, onların 
gizlemekte olduklarını ve açığa vurmakta 
olduklarını bilmektedir. (2:77) 

dedi ki gerçekten Allah 
 اَنَّ  قَالَ 

her şeye 
 هللاَ  َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 

gücü yetendir 
 اَْعلَمُ  قَِدیرٌ 

biliyorum ki 

Biliyorum ki gerçekten Allah, her şeye gücü yetendir. (2:259) 

bilin ki

َواْعلَُموا
içinizdedir

أَنَّ فِیُكمْ 
Allah’ın elçisi
َرُسوَل ا�َِّ 
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Fakat Allah, âlemlere karşı büyük lütuf sahibidir. (2:251) 

hazineleri
السََّماَواتِ 

oysa  
Allah’ındır ve yerin

َولَِكنَّ َواْألَْرِض 
fakat

اْلُمنَافِِقینَ 
münafıklar

یَْفقَُھونَ َال 
 anlamazlar

َخَزائِنُ َوِ�َِّ 
göklerin

Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. 
Fakat münafıklar anlamazlar. (63:7) 

َوَما یُْدِریكَ 
ne biliyorsunyakındır

لَعَلَّ 
kıyâmet saati

قَِریبٌ السَّاَعةَ 
belki

Ne biliyorsun, belki kıyâmet saati yakındır! (42:17) 

fakat 

 فَْضلٍ  ذُو هللاَ  َوٰلِكنَّ 
sahibidir büyük lütuf 

﴾۲٥۱﴿ اْلعَالَِمینَ  َعلَى  
âlemlere karşı Allah 
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belki de
 َ ا�َّ

 meydana 
getirir

بَْعدَ یُْحِدثُ 
ardından

ذَِلكَ 
bunun

أَْمًرا
 bir durum

لَعَلَّ 
Allah

Belki de Allah bunun ardından bir durum meydana getirir. (65:1) 

هللاِ ِمْن دُوِن 
Allah’tan başka  edindilerkendilerine yardımı dokunur diye

ٰاِلَھةً َواتََّخذُوا
belki

یُْنَصُرونَ لَعَلَُّھمْ 
ilahlar

Belki kendilerine yardımı dokunur diye 
Allah’tan başka ilahlar edindiler. (36:74) 

zaman
َواِذَا

okunduğu
تُتْٰلى

ona
َعلَْیھِ 

 
âyetlerimiz

َكاَنْ ٰایَاتُنَا
sanki 
gibi

َولّٰى
 büyüklük 
taslayarak

kulaklarında sırt çevirir
َوْقراً لَْم یَْسَمْعَھاُمْستَْكبِراً 

sanki

اُذُنَْیھِ ٓفِي َكاَنَّ 
bunları 

işitmemiş
ağırlık 
varmış

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki 
bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık 
varmış gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. (31:7) 



 اََوَال یَْعلَُمونَ 

 قَالَ 

 اَْعلَمُ 

 ٖفیُكمْ 

 ٰلِكنَّ 

 َال یَْفقَُھونَ 

 َما یُْدٖریكَ 

 لَعَلَّ 

 اِنَّ َربَّكَ 

 ذُو َمْغِفَرةٍ 

 ِللنَّاِس 

 ذُو َسعَةٍ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Bilmezler mi 

Dedi 

Bilirim 

İçinizde var 

Fakat, lakin 

Anlamazlar 

Sana ne bildiriyor 

Ola ki, umulur ki 

Gerçekten senin rabbin 

Bağışlama sahibi 

İnsanlar için 

Genişlik sahibi 



 اَْھُل اْلِكتَابِ 

 یَْقِدُرونَ 

 فَْضِل هللاِ 

 ذُو فَْضلٍ 

 السَّاَعةَ 

 قَٖریبٌ 

 اَْمراً 

 ٰاِلَھةً 

 اِْحَسانِ 

 ٖایتَاٸِ 

 ِذى اْلقُْرٰبى

 ذَِوى اْلقُْرٰبى

Kitap ehli 

Güçleri yeter 

Allah’ın lütfu 

Lütuf sahibi 

Kıyametin vakti 

Yakın 

İş 

İlahlar 

İyilik, güzellik 

Verme 

Yakınlık sahibi 

Yakınlık sahipleri 



 َِّ�ِ 

 َخَزائِنُ 

اَنَّ   هللاَ   

 َكاَنَّ 

 ٰایَاتُنَا

 ُمْستَْكبًِرا

 َكاَْن لَْم یَْسَمْعَھا

 َوْقًرا

 اْلیَتَاٰمى

 اْلَمَساٖكینَ 

 ذَاِت َحْملٍ 

 اُولُوا اْالَْلبَابِ 

Allah için 

Hazineler 

Ki Allah 

Sanki 

Ayetlerimiz 

Büyüklenerek 

Duymamış gibi 

Ağırlık 

Yetimler 

Miskinler 

Yük sahibi (gebe) 

Akıl sahipleri 



Kuşluk vaktine 
yemin ederim. Sakinleştiği zaman geceye, Rabbin 
seni terk etmedi ve darılmadı.

kuşluk vaktine 
yemin ederim

﴾١﴿َوالضُّٰحى
geceye

َوالَّْیلِ 
zaman

اِذَا
 sakinleştiği

﴾٢﴿َسٰجى

﴾٣﴿قَٰلىَوَما 
 ve darılmadı

َما َودََّعكَ 
Rabbin seni terk 

etmedi

َربُّكَ 

25.DERS 



Şüphesiz senin için ahiret, ilk olandan/dünyadan 
daha hayırlıdır. Kuşkusuz Rabbin sana verecek, 
sen de hoşnut olacaksın.

şüphesiz 
ahiret

َولَْآلَِخَرةُ 
daha 

hayırlıdır

َخْیرٌ 
senin 
 için

لَكَ 
ilk olandan/ 
dünyadan

)٤(ِمَن اْألُولَى 

)٥(فَتَْرَضى
sen de hoşnut 

olacaksın

َولََسْوَف یُْعِطیكَ 
  Rabbin kuşkusuz sana 

verecek

َربُّكَ 
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İLLETLİ FİİLLER: 

 harflerine illet harfleri denir. İçinde bu (ي و ا )
harflerden bir veya daha fazla sayıda bulunan fiillere 
illetli fiil adı verilir. 

Bu fiillerin icindeki illet harfleri fiil çekimlerinde 
birbirine dönebilir veya tamamen ortadan kalkabilir. 
Son harfi şeddeli olan fiiller de illetli fiil sayılır. 

İlletli fiillerinin mazi ve muzari çekimleri ile her 
tipe dahil olan başlıca fiiller verilmiştir: 



Mazi Muzari Aynı özellikteki filler 

قَام    تَابَ  یَقُول قَالَ  كَانَ      َماتَ      

İllet harfi ortada  
 َكادَ  یََخافُ  َخافَ  ( ا )

İllet harfi 
ortada  ( ي )   َسَارَ     كَادَ  یَِزیدُ  َزاد  

İllet harfi sonda  
)و  ) 
 
 

تَالَ    عفَا  یَْدعُو دَعَا    
 بَدَا

İllet harfi 
sonda  ) ي (  نَِسيَ    َرِضَي  یَْخشَى َخ ِشيَ  

İllet harfi sonda 
َھدَى   َجَزى  َجَرى   بَغَى  یَْقِضي قََضى ( ى )  



Mazi Muzari Aynı özellikteki filler 

İllet harfi başta  َیَِجدُ  َوَجد 
َوَصفَ   َوَعدَ  َوقَى     َوعظَ   

َولَدَ    َوِلجَ  َوَزرَ    َوذَرَ     

 یَأُمرُ  أََمرَ 
أَكَل    أََخذَ    أَتَى   َراَى     

تَالَ    عفَا  بَدَا     

Şeddeli  َّیَِضل َضل 
َحيَّ     ظنَّ  بَثَّ     تَمَّ   تَبَّ  

ذَلَّ    دَعَّ    َخفَّ   ع زَّ   َزلَّ  



Mazi Mazi Mazi Mazi 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 دََعْوتُ 
Çağırdım 

 دََعْوتَ 
Çağırdın 

 دََعا
Çağırdı 

 دََعتْ 
Çağırdı 

 اَِجدُ 
Bulurum 

 تَِجدُ 

Bulursun 

 یَِجدُ 
Bulur 

 تَِجدُ 
Bulur 

Biz 

Siz 

Onlar 

 دََعْونَا
Çağırdık 

 دََعْوتُمْ 
Çağırdınız 

 دََعُوا
Çağırdılar 

 نَِجدُ 

Buluruz 

 تَِجدُونَ 

Bulursunuz 

 یَِجدُونَ 

Bulurlar 

Kök 

 Kök ع ف و د ع و



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 قُْلتُ 
Dedim 

 قُْلتَ 
Dedin 

 قَالَ 
Dedi 

 قَالَتْ 
Dedi 

 اَِجدُ 
Bulurum 

 تَِجدُ 

Bulursun 

 یَِجدُ 

Bulur 

 تَِجدُ 
Bulur 

Biz 

Siz 

Onlar 

 قُْلنَا
Dedik 

 قُْلتُمْ 
Dediniz 

 قَالُوا

Dediler 

 نَِجدُ 

Buluruz 

 تَِجدُونَ 

Bulursunuz 

 یَِجدُونَ 

Bulurlar 

Kök  ََوَجد 
Buldu 

 یَقُول
Der 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 قُْمتُ 
Kalktım 

 قُْمتَ 
Kalktın 

 قَامَ 
Kalktı 

 قَاَمتْ 
Kalktı 

 اَِعدُ 
Vaad ederim 

 تَِعدُ 

Vaad edersin 

 یَِعدُ 

Vaad eder 

 تَِعدُ 
Vaad eder 

Biz 

Siz 

Onlar 

 قُْمنَا
Kalktık 

 قُْمتُمْ 
Kalktınız 

 قَاُموا
Kalktılar 

 نَِعدُ 

Vaad ederiz 

 تَِعدُونَ 
Vaad 

edersiniz 

 یَِعدُونَ 

Vaad ederler 

Kök 

 ق و م
Kalkar Vaad etti 

 َوَعدَ  یَقُومُ 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 ِخْفتُ 
Korktum 

 ِخْفتَ 
Korktun 

 َخافَ 
Korktu 

 َخافَتْ 
Korktu 

 ٰاُمرُ 
Emrederim 

 تَاُْمرُ 

Emredersin 

 یَاُْمرُ 
Emreder 

 تَاُْمرُ 
Emreder 

Biz 

Siz 

Onlar 

 ِخْفنَا
Korktuk 

 ِخْفتُمْ 
Korktunuz 

 َخافُوا

Korktular 

 نَاُْمرُ 

Emrederiz 

 تَاُْمُرونَ 

Emredersiniz 

 یَاُْمُرونَ 
Emrederler 

Kök 
 اََمرَ 

Emretti 

 یََخافُ 
Korkar 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 ِزْدتُ 
Artırdım 

 ِزْدتَ 

Artırdın 

 َزادَ
Artırdı 

 َزادَتْ 
Artırdı 

 ٰاتِي
Gelirim 

 تَاْتِي

Gelirsin 

 یَاْتِي
Gelir 

 تَاْتِي
Gelir 

Biz 

Siz 

Onlar 

 ِزْدنَا
Artırdık 

 ِزْدتُمْ 
Artırdınız 

 َزادُوا
Artırdılar 

 نَاْتِي

Geliriz 

 تَاْتُونَ 

Gelirsiniz 

 یَاْتُونَ 
Gelirler 

 ا ت ي
Kök 

 اَتَى
Geldi 

 یَِزیدُ 
Artırır 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 َضلَْلتُ 
Saptım 

 َضلَْلتَ 
Saptın 

 َضلَّ 

Saptı 

 َضلَّتْ 
Saptı 

 اَِضلُّ 
Saparım 

 تَِضلُّ 

Saparsın 

 یَِضلُّ 
Sapar 

 تَِضلُّ 
Sapar 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َضلَْلنَا
Saptık 

 َضلَْلتُمْ 
Saptınız 

 َضلُّوا
Saptılar 

 نَِضلُّ 

Saparız 

 تَِضلُّونَ 

Saparsınız 

 یَِضلُّونَ 
Saparlar 

 ض ل ل
Kök 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 َظنَْنتُ 
Sandım 

 َظنَْنتَ 
Sandın 

 َظنَّ 
Sandı 

 َظنَّتْ 
Sandı 

 اَُظنُّ 
Sanırım 

 تَُظنُّ 

Sanarsın 

 یَُظنُّ 
Sanar 

 تَُظنُّ 
Sanar 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َظنَْننَا
Sandık 

 َظنَْنتُمْ 
Sandınız 

 َظنُّوا
Sandılar 

 نَُظنُّ 

Sanarız 

 تَُظنُّونَ 

Sanarsınız 

 یَُظنُّونَ 
Sanarlar 

 ظ ن ن
Kök 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

 َصبَْرتُ 
Sabrettim 

 َصبَْرتَ 

Sabrettin 

 َصبَرَ 

Sabretti 

 َصبََرتْ 
Sabretti 

 اَْصبِرُ 
Sabrederim 

 تَْصبِرُ 

Sabredersin 

 یَْصبِرُ 
Sabreder 

 تَْصبِرُ 
Sabreder 

Biz 

Siz 

Onlar 

 َصبَْرنَا
Sabrettik 

 َصبَْرتُمْ 
Sabrettiniz 

 َصبَُروا

Sabrettiler 

 نَْصبِرُ 

Sabrederiz 

 تَْصبُِرونَ 

Sabredersiniz 

 یَْصبُِرونَ 
Sabrederler 
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kim 
 فََمنْ 

tevbe 
eder 

 تَابَ 
sonra 

 ِمْن بَْعدِ 
zulmünden 
 هللاَ  ُظْلِمھِ 

Allah 
 َواَْصلَحَ 

şüphesiz onun tevbesini  
kabul eder 

ve ıslah 
olursa 

َعلَْیھِ یَتُوُب  فَِانَّ   

Kim zulmünden sonra tevbe eder ve ıslah olursa, 
şüphesiz Allah, onun tevbesini kabul eder. (5:39) 

zaman
فَِإنََّمافَِإذَا

yalnızca
قََضى

 bir işin 
olmasına

ol hükmettiği
فَیَُكونُ یَقُولُ أَْمًرا

ona
ُكنْ لَھُ 

dero da hemen 
oluverir

Bir işin olmasına hükmettiği zaman, ona yalnızca 
“ol” der, o da hemen oluverir. (40:68) 

 َوَال یَٖزیدُ 
artırmaz

 الظَّاِلٖمینَ 
zalimleri

 اِالَّ 
başka

 َخَساًرا
Zarar 

bakımından 

Ve zalimleri zarar bakımından başka arttırmaz. (17:82) 



109 

dururlar
وحُ  الرُّ

o gün ve melekler
َصف�اَواْلَمَالئَِكةُ 

saf olup
َال یَتََكلَُّمونَ 
konuşamaz

إِالَّ 
 hariç

یَقُومُ یَْومَ 

َمنْ 
kimse

Ruh

لَھُ أَِذنَ 
izin 

verdiğikendisine
ْحَمنُ  الرَّ

Rahman’ın
َوقَالَ 

söyler
 َصَوابًا 

doğruyu

O gün Ruh ve melekler saf olup dururlar. 
Rahman’ın kendisine izin verdiği hariç, kimse 
konuşamaz! (O da)doğruyu söyler. (78:38) 

Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve 
gündüz davet ettim. Fakat benim davetim onlara 
kaçışlarından başka bir şey artırmadı. (85:11) 

dedi ki

قَالَ 
Rabbim

َربِّ 
gerçekten 

ben

إِنِّي
davet 
ettim

َونََھاًرادََعْوتُ 
ve 

gündüz

قَْوِمي
 gecebaşka bir şey

kavmimi

فَِراًرافَلَْم یَِزْدُھمْ لَْیالً 
benim 

davetim

إِالَّ دَُعائِي
fakat onlara 

artırmadı kaçışlarından
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 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) 

giremezler 
 اْلَجنَّةَ 

cennete kadar 
 یَِلجَ  َحتّٰى

geçinceye 
 اْلَجَملُ 
deve 

َسمِّ فِي   
deliğinden 

 اْلِخیَاطِ 
iğne 

 َوَال یَْدُخلُونَ 

Ve deve iğne deliğinden geçinceye kadar 
cennete giremezler. (7:40) 

izzet sahibi
ا ُسْبَحانَ  یَِصفُونَ َعمَّ

Rabbin
ةِ َربِّكَ  َرّبِ اْلِعزَّ

münezzehtironların nitelemelerinden

İzzet sahibi Rabbin, onların nitelemelerinden 
münezzehtir. (37:180) 
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(6:164) 

kuşkusuz
إِنَّ 

iman 
edip

آََمنُوا الَِّذینَ 
işleyenler 

ise

َوَعِملُوا
salih 

ameller

اِلَحاتِ  تَْجِريالصَّ
akan

لَُھمْ 
 

cennetler
işte onlar 
için vardır

ِمْن تَْحتَِھاَجنَّاتٌ 
ırmaklar
اْألَْنَھارُ 

 altlarından 

Kuşkusuz iman edip salih ameller işleyenler ise, işte 
onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. (85:11) 

affedin 
َواْصفَُحوا   فَاْعفُوا  

aldırmayın 
 َحتّٰى

kadar 
 یَأْتِيَ 

getirinceye Allah 
 بِاَْمِرهِ  هللاُ 

emrini 
 هللاَ 

her şeye 
hakkıyla 

  قَِدیٌر  َعٰلى ُكّلِ َشْيءٍ 
kadirdir Allah 

 اِنَّ 
Şüphesiz 

Allah emrini getirinceye kadar affedin, aldırmayın! 
Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla kadirdir. (2:109) 

kazanmaz başkasına 
 َعلَْیَھا َوَال تَْكِسبُ 

kendi 
aleyhinden her nefis yüklenmez 

 َواِزَرةٌ  َوَال تَِزرُ 
hiçbir günahkâr 

 ِوْزرَ 
günahını 

 اِالَّ  ُكلُّ نَْفٍس  اُْخٰرى

Her nefis kendi aleyhinden başkasına kazanmaz. Hiçbir 
günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. (6:164) 

başkasının 
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(2:46): Şüphesiz onlar, Rablerine kavuşacaklarını ve 
gerçekten onlar, O’na döneceklerini bilen kimselerdir.  

görmüyorlar 
mı 

 اََوَال یََرْونَ 
gerçekten onlar 

 اَنَُّھمْ 
sınandıklarını 

 یُْفتَنُونَ 
her  
yıl 

ُكّلِ َعامٍ فِي  تَْینِ    َمرَّ
iki  

defa 

ةً   َمرَّ
veya sonra bir  

defa 

 ثُمَّ  اَوْ 
yine de tevbe 
etmiyorlar 

 َال یَتُوبُونَ 

Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz 
ve biz sana iman edecek kimseler de değiliz. (9:126) 

kimselerdir 
 یَُظنُّونَ  اَلَِّذینَ 

bilen 

 ُمَالقُوا اَنَُّھمْ 
Şüphesiz 

onlar 
kavuşacaklarını 

َواَنَُّھْم   َربِِّھمْ   
Ve  

gerçekten onlar 
O’na 

 اِلَْیھِ 
Rablerine 

  َراِجعُونَ۬ 
döneceklerini 

اِنَّھُ 
muhakkak ki

َمنْ 
kim

یَأْتِ 
gelirse

ً َربَّھُ  فَِانَّ ُمْجِرما
Rabbinesuçlu  

olarakkuşkusuz
لَھُ 

ona
َال یَُموتُ  َجَھنَّمَ 

cehenne
m vardır

ne  
ölür

فِیَھا
orada

َوَال یَْحٰیى
ne de 
yaşar

Gerçekten biz seni ve aileni kurtaracağız, ancak karın 
müstesna, o, geride kalanlardan olacaktır. (20:74) 
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bilir
یَْعلَمُ 

gireni
َما یَِلجُ 

yerin içine
اْالَْرِض  فِي

  ve 
çıkanı

اءِ یَْخُرجُ  َوَما َمٓ ِمَن السَّ
gökten

ِمْنَھا
  ineni  oradan 
َوَما یَْعُرجُ َوَما یَْنِزلُ 

ve 
oraya

فِیَھا
çıkanı

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

eğer 

 فَِانْ 
saparsanız 

َزلَْلتُْم     
sonra 

 ِمْن بَْعدِ 
geldikten apaçık 

deliller 

اَءتُْكمُ   اْلبَیِّنَاتُ  َما َجٓ
bilesiniz ki 

 اَنَّ 
üstün/mutlak 
galip olandır 

وا   َعِزیزٌ  هللاَ  فَاْعلَُمٓ   َحِكیمٌ   
hikmet 

sahibidir 

(2:209): Size apaçık deliller geldikten sonra eğer saparsanız, 
bilesiniz ki gerçekten Allah, üstün olandır, hikmet sahibidir.  

onların 
dediklerine

َواْھُجْرُھمْ 
sabret bir ayrılışla

َجِمیالً َھْجًرا
güzel

َعلَى َما یَقُولُونَ َواْصبِرْ 
ve onlardan 

ayrıl

Onların dediklerine sabret ve onlardan güzel bir 
ayrılışla ayrıl! (73:10) 



 یَتُوبُ 

 یَِلجُ 

 یََرى

 یَفُوزُ 

 تَابَ 

 َولَجَ 

 َراَى

 فَازَ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Girmek 

Görmek 

Başarmak 

Tevbe eder 

Girer 

Görür 

Başarır 

Tevbe etti 

Girdi 

Gördü 

Başardı 

Mazi Muzari Anlamı 

Tevbe etmek 



 یَِلدُ 

 یَاْتِي

 یَقُومُ 

 یَذَرُ 

 یَشَاءُ 

 َولَدَ 

 اَتَى

 قَامَ 

 َوذَرَ 

 شَاءَ 

Doğurdu 

Geldi 

Ayağa kalktı 

Bıraktı 

İstedi 

Doğurur 

Gelir 

Ayağa kalkar 

Bırakır 

İster 

Doğurmak 

Gelmek 

Ayağa kalkmak 

Bırakmak 

İstemek 



 یَُموتُ 

 یَِزرُ 

 یَاْكُل

 یَذَرُ 

 یََخافُ 

 َماتَ 

 َوَزرَ 

 اََكلَ 

 َوذَرَ 

 َخافَ 

Öldü 

Taşıdı 

Yedi 

Bıraktı 

Korktu 

Ölür 

Taşır 

Yeer 

Bırakır 

Korkar 

Ölmek 

Taşımak 

Yemek 

Bırakmak 

Korkmak 



 یَتْلُو

 یَاُْجرُ 

 یَكَادُ 

 یَْعفُو

 یَاْذَنُ 

 تَالَ 

 اََجرَ 

 َكادَ 

 َعفَا

 اَِذنَ 

Okudu 

Ücret verdi 

Olayazdı 

Affetti 

İzin verdi 

Okur 

Ücret verir 

Olayazar 

Affeder 

İzin verir 

Okumak 

Ücret vermek 

Olayazmak 

Affetmek 

İzin vermek 



 یَِكیدُ 

 یَْبِغي

 یَْبدَءُ 

 یَِزیدُ 

 یَْجِري

 َكادَ 

 بَغَى

 بَدَاَ 

 َزادَ

 َجَرى

Tuzak kurdu 

Aradı 

Başlamak 

Arttırdı 

Aktı 

Tuzak kurar 

Arar 

Başlamak 

Arttırır 

Akar 

Tuzak kurmak 

Aramak 

Başlamak 

Arttırmak 

Akmak 



 یَْحیَى

 یَُزورُ 

 یَْجِزي

 یَُظنُّ 

 یَِسیرُ 

 َحیَّي

 َزارَ 

 َجَزى

 َظنَّ 

 سَارَ 

Yaşadı 

Ziyaret etti 

Karşılık verdi 

Zannetti 

Seyahat etti 

Yaşar 

Ziyaret etder 

Karşılık verir 

Zanneder 

Seyahat eder 

Yaşamak 

Ziyaret etmek 

Karşılık vermek 

Zannetmek 

Seyahat etmek 



 یَْقِضي

 یَبُثُّ 

 یَعُوذُ 

 یَْھِدي

 یَحِ قُ 

 قََضى

 بَثَّ 

 َعاذَ 

 َھدَى

 َحقَّ 

Hükmetti 

Dağıttı 

Sığındı 

Yol gösterdi 

Gerçekleşti 

Hükmeder 

Dağıtır 

Sığınır 

Yol gösterir 

Gerçekleşir 

Hükmetmek 

Dağıtmak 

Sığınmak 

Yol göstermek 

Gerçekleşmek 



 یَِعدُ 

 یَْخَشى

 یَتِمُّ 

 یَِصفُ 

 یَْرَضى

 َوَعدَ 

 َخِشيَ 

 تَمَّ 

 َوَصفَ 

 َرِضيَ 

Vaad etti 

Korktu 

Tamamlandı 

Nitelendi 

Razı oldu 

Vaad eder 

Korkar 

Tamamlanır 

Nitelenir 

Razı olur 

Vaad etmek 

Korkmak 

Tamamlanmak 

Nitelemek 

Razı olmak 



 یَدُعُ 

 یَِقي

 یَْنسَى

 یَِذلُ 

 یَِعظُ 

 دَعَّ 

 َوقَى

 نَِسيَ 

 ذَلَّ 

 َوَعظَ 

İtip kaktı 

Korudu 

Unuttu 

Alçaldı 

Öğut verdi 

İtip kakar 

Korur 

Unutur 

Alçalır 

Öğut verir 

İtip kakmak 

Korumak 

Unutmak 

Alçalmak 

Öğut vermek 



 یَدُعُ 

 یَِقي

 یَْنسَى

 یَِذلُ 

 یَِعظُ 

 دَعَّ 

 َوقَى

 نَِسيَ 

 ذَلَّ 

 َوَعظَ 

İtip kaktı 

Korudu 

Unuttu 

Alçaldı 

Öğut verdi 

İtip kakar 

Korur 

Unutur 

Alçalır 

Öğut verir 

İtip kakmak 

Korumak 

Unutmak 

Alçalmak 

Öğut vermek 



 یَاُْخذُ 

 یَِزلُ 

 یَقُولُ 

 یََخافُ 

 یَْدعُو

 اََخذَ 

 َزلَّ 

 قَالَ 

 َخافَ 

 دَعَا

Tuttu 

Kaydı 

Dedi 

Korktu 

Dua etti/Çağırdı 

Tutar 

Kayar 

Der  

Korkar 

Dua eder/ Çağırır 

Tutmak 

Kaymak 

Demek  

Korkmak 

Dua etmek/Çağırmak 



. Sizi, çokluk yarışı 
oyaladı. Sonunda kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır, 
ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz.

sizi oyaladı
اَْلٰھیُكمُ 

çokluk yarışı
﴾١﴿التََّكاثُرُ  

sonunda
َحتّٰى

 ziyaret 
ettiniz

ُزْرتُمُ  

َسْوفَ 
 ileride

﴾٢﴿اْلَمقَابِرَ 
 hayır

ileride

kabirleri
﴾٣﴿تَْعلَُمونَ َكالَّ 

﴾٤﴿تَْعلَُمونَ 
yine
َسْوفَ ثُمَّ 

bileceksiniz

bileceksiniz
َكالَّ 

hayır

26.DERS 



Hayır, eğer kesin bilgiyle bilseydiniz (bunu  
yapmazdınız). Mutlaka o cehennemi göreceksiniz. Sonra 
onu, elbette gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra 
da o gün, nimetten, mutlaka sorguya çekileceksiniz.

hayır
َكالَّ 

eğer
لَوْ 

bilseydiniz
تَْعلَُمونَ 

kesin 
bilgiyle

﴾٥﴿اْلیَِقینِ ِعْلَم 

ثُمَّ 
sonra

لَتََرُونَّ 

o cehennemi

sonra da

mutlaka 
göreceksiniz

لَتََرُونََّھا﴾٦﴿اْلَجِحیمَ 

لَتُْسـ�لُنَّ 

 gözünüzle kesin 
olarak

 o gün
﴾٨﴿النَِّعیِم َعِن یَْوَمئِذٍ 

nimetten

﴾٧﴿اْلیَِقینِ َعْیَن  

ثُمَّ 

onu elbette 
göreceksiniz

mutlaka sorguya 
çekileceksiniz



GELECEK ZAMAN 
Geniş zaman (Muzari) fiilin onune ( َس) veya 
 .eklenmesi suretiyle yapılır (َسْوفَ )

 Bilirsiniz تَْعلَُمونَ 

 Olur یَُكونُ 

 Ateşe girer یَْصٰلى

 Bileceksiniz َسْوَف تَْعلَُمونَ 

 Olacak َسیَكُونُ 

 Ateşe girecek َسیَْصٰلى

 Bilecek َسْوَف یَْعلَمُ  Bilir یَْعلَمُ 

(Onları) gözle! ileride göreceklerdir. (37:179) 

یُْبِصُرونَ 
göreceklerdir

َواَْبِصرْ 
 ileride (onları) gözle
فََسْوفَ 
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diyecekler. 
اءُ  َسیَقُولُ   السُّفَـَھٓ

beyinsizler 
 ِمَن النَّاِس 

İnsanlardan 
kimi 

 َما َولّٰیُھمْ 
çeviren 
nedir kıblelerinden 

 الَّتِي َعْن قِْبلَتِِھمُ 
o 

 َعلَْیَھاۜ 
üzerinde 

 َكانُوا
oldukları 

İnsanlardan kimi beyinsizler: Onları, üzerinde oldukları 
o kıblelerinden çeviren nedir? diyecekler. (2:142) 

karınlarına 
بُُطونِِھمْ فِي  یَأُْكلُونَ   

yemiş/doldurmuş 
olurlar 

 ancak  bir ateş 
 نَاراً 

alevlenmiş bir 
ateşe 

 َوَسیَْصلَْونَ  اِنََّما
onlar 

gireceklerdir 

 َسِعیراً 

Ancak karınlarına bir ateş yemiş/doldurmuş olurlar. 
Onlar, alevlenmiş bir ateşe gireceklerdir. (4:10)  

فَقَدْ 
fakat gerçektenkaçınılmaz

َكذَّْبتُمْ 
Artık 

olacaktır

ً فََسْوَف یَُكونُ  ِلَزاما
siz yalanladınız

Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık 
(yalanlamanın cezası) kaçınılmaz olacaktır. (25:77)  
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(Yakub) 
dedi ki 

 قَالَ 
ileride 

 َسْوفَ 
bağışlanma 
dileyeceğim 

 اَْستَْغِفرُ 
sizin  
için 

 ُھَو اْلغَفُورُ  لَُكمْ 
çok 

bağışlayandır 

 َربِّي
şüphesiz O pek merhamet 

edendir 
Rabbimden 

ِحیُم  اِنَّھُ    الرَّ

Dedi ki: Sizin için ileride Rabbimden 
bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz O, çok 
bağışlayandır, pek merhamet edendir. (12:98) 

َسْوفَ 
 ileride  hayırileride

 تَْعلَُمونَ تَْعلَُمونَ َكالَّ 
yine
َسْوفَ ثُمَّ 

bileceksinizbileceksiniz
َكالَّ 
hayır

Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride 
bileceksiniz. (102:3-4) 

kim de 
 َوَمنْ 

isterse 
 یُِردْ 

ahiret 
sevabını 

ِخَرةِ   ثََواَب اْالٰ
ona da  
veririz 

ondan 
 َوَسنَْجِزي ِمْنَھا نُْؤتِھِ 

şükredenleri 
mükâfatlandıracağız 

  الشَّاِكِریَن 

Kim de ahiret sevabını/mükâfatını isterse, ona da 
ondan veririz. Şükredenleri mükâfatlandıracağız. (3:145) 
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(9:28) 

dedi ki
قَالَ 

beni 
bulacaksın

َستَِجدُنِي
inşaallah

اَء  هللاُ اِْن َشٓ
 sabreden biri olarak

 اَْمراً َصابِراً 
hiçbir işte

اَْعِصيَوَالٓ 
sana karşı 

gelmeyeceğim

لَكَ 

(Musa) dedi ki: İnşaallah beni sabreden biri olarak 
göreceksin. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim. (18:69) 

onlar 
öğreneceklerdir

َسیَْعلَُمونَ 
yarın
َغدًا

kimin
َمنِ 

çok yalancı
اْألَِشرُ اْلَكذَّابُ 

şımarık olduğunu

Yarın onlar, kimin çok yalancı, şımarık 
olduğunu öğreneceklerdir. (54:26) 

 َواِنْ 
korkarsanız 

 َعْیلَةً  ِخْفتُمْ 
 fakirlikten 

یُْغنِیُكمُ فََسْوَف   
sizi zengin edecektir 

 هللاُ 
Allah 

فَْضِلھِ ِمْن   
fazlından dilerse 

Eğer fakirlikten korkarsanız, Allah dilerse sizi 
fazlından zengin edecektir. (9:28) 
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ve deselerdi Allah 
 َسیُْؤتِینَا َوقَالُوا

verecek bize yeter Allah 
فَْضِلھِ ِمْن  هللاُ   

lutfundan 
 َوَرُسولُھُٓ 
Resûlü de 

 هللاُ  َحْسبُنَا

Allah bize yeter, Allah bize lutfundan verecek, 
Resûlü de (9:59) 

َكالَّ 
hayır (o ilahları) inkâr 

edecekler

بِِعبَادَتِِھمْ َسیَْكفُُرونَ 
onların 

ibadetlerini

َویَُكونُونَ 
ve 

olacaklar

َعلَْیِھمْ 
onlara

ِضدا� 
düşman

Hayır, (o ilahları) onların ibadetlerini inkâr 
edecekler ve onlara düşman olacaklar. (19:82) 

verilir
ا ِكتَابَھُ فَأَمَّ

kimin sağından
فََسْوَف یَُحاَسبُ بِیَِمینِھِ 

o hesaba çekilecektir
ِحَسابًا

bir hesapla
 یَِسیًرا

 kolay
أُوتِيَ َمنْ 

artık isekitabı

Artık kimin kitabı sağından verilir ise, o kolay 
bir hesapla hesaba çekilecektir. (84:7-8) 
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فَتَْرَضى
sen de hoşnut olacaksın

َولََسْوَف یُْعِطیكَ 
  Rabbin kuşkusuz sana verecek
َربُّكَ 

Kuşkusuz Rabbin sana verecek, sen de hoşnut 
olacaksın. (93:5) 

muhakkak ki
َمِعيَ قَالَ 

hayır asla
 Rabbim

 َسیَْھِدیِن َربِّي
bana yol 

gösterecektir

اِنَّ َكالَّ 
(Musa)  
dedi kibenimle 

beraberdir

(Musa) dedi ki: “Hayır, asla! muhakkak ki Rabbim 
benimle beraberdir, bana yol gösterecektir. (26:62) 

الَِّذیَن یَْستَْكبُِرونَ 
büyüklenenler  kuşkusuzcehenneme

دَاِخِرینَ َعْن ِعبَادَتِيإِنَّ 
gireceklerdir

َجَھنَّمَ َسیَْدُخلُونَ 
bana ibadet 

etmekten
aşağılanmışlar 

olarak

Kuşkusuz bana ibadet etmekten büyüklenenler, 
cehenneme aşağılanmışlar olarak gireceklerdir. (40:60) 
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َسیَْجعَلُ 
yaratacaktır

 ُ بَْعدَ ا�َّ
Allah

sonra
ُعْسرٍ 

bir 
güçlükten

 یُْسًرا 
bir kolaylık

Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. (65:7) 

verecektir 
 هللاُ  َوَسْوَف یُْؤتِ 

Allah 
 اْلُمْؤِمنِینَ 
Mü’minlere 

 اَْجراً 
bir mükâfat 

  َعِظیماً 
büyük 

Allah, Mü’minlere büyük bir mükâfat verecektir. (4:146) 

 ise 
ا َوأَمَّ

kimin de
َمنْ 

verilir
أُوتِيَ 

 kitabı 
فََسْوَف یَْدُعوِكتَابَھُ 

o da 
çağıracak/isteyecektir

َوَراءَ 
 arka tarafından

 ثُبُوًرا   َظْھِرهِ 
helaki yok olmayı 

kimin de kitabı arka tarafından verilir ise, O 
da helaki çağıracak/yok olmayı isteyecektir. (84:10-11) 



 ً  اَْجراً َعِظیما

 یُْسراً 

 َسیَْدُخلُونَ 

 ُعْسرٍ 

 یَقُولُونَ 

 فََسْوَف یُْغنِیُكمُ 

 اْالَِشرُّ 

 الشَّاِكِرینَ 

 َسیَقُولُونَ 

 َسیَْصلَىٰ 

 َسیُْغفَرُ 

 فََسْوَف یَكُونُ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Büyük ödül 

Kolaylık 

Girecekler 

Zorluk 

Derler 

Sizi zengin edecek 

Küstah 

Sükredenler 

Diyecekler 

Ateşe girecek 

Bağışlanacak 

Olacak 



 اْلُمْؤِمنِینَ 

 ِذْكرٌ 

 َوِلقَْوِمكَ 

 ثُبُوراً 

 َال اَْعِصي

 َغدًا

 اْلَكذَّابُ 

 َسیُْؤتِینَا

 َسْوَف اَْستَْغِفرُ 

 َسْوَف تَْعلَُمونَ 

 َسنَْجِزي

 َستَِجدُنِي

Müminler 

Öğüt 

Ve senin 
kavmin için 

Yok oluş 

İsyan etmem 

Yarın 

Çok yalancı 

Bize verecek 

Bağışlanma 
dileyeceğim 

Bileceksiniz 

Karşılık vereceğiz 

Beni bulacaksın 



َسْوَف یُْؤتِ   هللاُ   

 فَتَْرَضىٰ 

 َسْوَف یُْعِطیكَ 

 َسیَْھِدي نِ 

 ِحَساباً یَِسیراً 

 فََسْوَف یُْبِصُرونَ 

 َسیَْكفُُرونَ 

 فََسْوَف یَُحاَسبُ 

 َسیَْعلَُمونَ 

 اِْن ِخْفتُمْ 

 َسْوَف تُْساَلُونَ 

 فََسْوَف یَْدعُو

Allah verecek 

Razı olursun 

Sana verecek 

Bana yol gösterecek 

Kolay hesap 

Görecekler 

İnkar edecekler 

Hesaba çekilecek 

Bilecekler 

Eğer korkarsanız 

Sorulacaksınız 

Çağıracak 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 

O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 قُْمتُ 
Kalktım 

 قُْمتَ 
Kalktın 

 قَامَ 
Kalktı 

 قَاَمتْ 
Kalktı 

 اَقُومُ 
Kalkar 

 تَقُومُ 

Kalkarsın 

 یَقُومُ 

Kalkar 

 تَقُومُ 
Kalkar 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 

Onlar 

 قُْمنَا
Kalktık 

 قُْمتُمْ 
Kalktınız 

 قَاُموا

Kalktılar 

 نَقُومُ 

Kalkarız 

 تَقُوُمونَ 

Kalkarsınız 

 یَقُوُمونَ 

Kalkarlar 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا
Ben 

 اَْنتَ 
Sen 

 ُھوَ 
O(er) 

 ِھيَ 
O(dş) 

 اَتَْیتُ 
Geldim 

 اَتَْیتَ 
Geldin 

 اَتَى
Geldi 

 اَتَتْ 
Geldi 

 ٰاتِي
Gelirim 

 تَاْتِي

Gelirsin 

 یَاْتِي
Gelir 

 تَاْتِي
Gelir 

 نَْح نُ 
Biz 

 اَْنتُمْ 
Siz 

 ھُھمْ 
Onlar 

 اَتَْینَا
Geldik 

 اَتَْیتُمْ 
Geldiniz 

 اَتَوْ 
Geldiler 

 نَاْتِي

Geliriz 

 تَاْتُونَ 

Gelirsiniz 

 یَاْتُونَ 

Gelirler 



. Çarpacak felaket 
Nedir o çarpacak felaket? Nedir bilir misin o çarpacak 
felaket? O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. 
Dağlar da, atılmış renkli yün gibi olurlar.

çarpacak felaket
﴾ ١﴿اَْلقَاِرَعةُ 

nedir o çarpacak felaket
 ﴾٢﴿اْلقَاِرَعةُ َما  

nedir bilir misin
ا   اَْدٰریكَ َوَمٓ

  o çarpacak felaket
النَّاُس  ﴾٣﴿اْلقَاِرَعةُ َما  

 insanlar
یَْوَم 

 olurlar

olurlar

o gün
َكاْلفََراِش یَُكوُن 

اْلِجبَاُل 
yayılmış renkli yün gibi

 ﴾٥﴿اْلَمْنفُوِش َكاْلِعْھِن 
atılmış

َوتَُكوُن  ﴾٤﴿اْلَمْبثُوثِ 
pervaneler gibi

dağlar da

27.DERS 



İSMİ TAFDİL  

Sıfatları birbiriyle karsılastırmak için ismi tafdil 
kalıbı kullanılır. Bu şekilde sıfat “daha” veya “en” 
anlamlarını kazanır. İsmi tafdil ( اَْفعَل  ) kalıbındadır. 

 Bilen َعلِیمٌ 

 Yakın قَِریبٌ 

 Büyük َكبِیرٌ 

 Daha iyi bilen, en iyi bilen اَْعلَمُ 

 Daha yakın, en yakın اَْقَربُ 

 Daha büyük, en büyük اَْكبَرُ 

 Daha şiddetli; en şiddetli اََشدُّ  Siddetli, kuvvetli َشِدیدٌ 
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İSMİ TAFDİL 

 Daha çok, en çok اَْكثَرُ  Çok َكثِیرٌ 

 Daha hızlı, en hızlı اَْسَرعُ  Hızlı َسِریعٌ 

 En Merhametli اَْرَحمُ  Merhametli َرِحیمٌ 

 Daha cömert, en اَْكَرمُ  Cömert, şerefli َكِریمٌ 
cömert, 

  ,Daha küçük اَْقَربُ  Küçük َصِغیرٌ 
en küçük 

 Daha zalim اَْكبَرُ  Zalim َظاِلمٌ 
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İSMİ TAFDİL 

 Daha büyük, en büyük  اَْعَظمُ  Büyük َعٖظیمٌ 

 ,Yüksek َعِليٌ 
yüce 

 Daha yüksek, en اَْعلَى
yüksek 

 Daha güzel, En güzel اَْحَسنُ  Güzel َحَسنٌ 

 Daha yakın; daha اَْدنَى Yakın دَانٌ 
alçak; daha az 

 Daha az اَقَلٌّ  Az قَلِیلٌ 

 Daha fazla hak eden اََحقُّ  Hak eden َحقٌّ 



İSMİ TAFDİL 
: Dişi sıfatların sonlarına (ى ) getirilerek ismi tafdil 

yapılır. İsmi tafdilden sonra (  ”gelirse “daha ( ِمنْ 
anlamına gelir, herhangi bir şey gelmezse “en” 
manasını alır. 

 En güzel ُحْسنَى

 En yüksek ُعْلیَا

 Bu ondan daha َھذا اْكبَُر ِمْنھُ 
büyüktür 

 En zor ُعْسَرى

 En alçak ُسْفلَىٰ 

�ُ اَْكبَرُ اَ   Allah en 
büyüktür. 

 En büyük ُكْبَرى En kolay یُْسَرى



Bu ifadeler Allah için kullanıldığında genellikle 
“tek ve gerçek” anlamına gelir: 

Yaratanların en güzeli 
olan Allah ne yücedir. 

insanı
فِي أَْحَسنِ لَقَدْ 

biz  
yarattıkbiçimde

ثُمَّ تَْقِویمٍ 
sonra da

َردَْدنَاهُ 
döndürdük

أَْسفَلَ 
aşağısına

ْنَسانَ َخلَْقنَا  َسافِِلیَن اْإلِ
aşağıların hakikatenen güzel

Hakikaten biz insanı en güzel biçimde yarattık. 
Sonra da aşağıların aşağısına döndürdük. (95:4-5) 

فَتَبَاَركَ 
pek yücedir

هللاُ 
Allah

اَْحَسنُ  اْلَخاِلِقیَن 
en güzeli olanyaratanların

Yaratanların en güzeli 
olan Allah pek yücedir. 
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 َواْلِفتْنَةُ 
öldürmekten 

اْلقَتْلِ  ِمنَ   اََشدُّ    
 daha şiddetli  

(tehlikeli ve kötü)dür! 
Fitne 

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

tesbih et

َسبِّحِ 
ismini

اْسمَ 
Rabbinin

َربِّكَ 
en yüce

 اْألَْعلَى

Rabbinin en yüce ismini tesbih et! (87:1) 

Rabbin
ُھَو أَْعلَمُ 

elbette sapanı

َعْن َسبِیِلھِ بَِمْن َضلَّ 
kendi yolundan

َوُھَو أَْعلَمُ 
ve en iyi 
bilendir

 بِاْلُمْھتَِدیَن 
 doğru yolda 
olanı da

َربَّكَ إِنَّ 
en iyi bilendir

Elbette Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi 
bilendir ve doğru yolda olanı da en iyi bilendir. (68:7) 
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Biz ona sizden daha yakınız, ancak siz göremezsiniz. (56:85) 

biz
َونَْحنُ 

daha yakınız
أَْقَربُ 

ona
إِلَْیھِ 

sizden
َولَِكنْ ِمْنُكمْ 

  siz göremezsiniz ancak
تُْبِصُرونَ َال 

elbette  
yaratılışı 

لََخْلقُ 
 göklerin 
السََّماَواتِ 

ve 
yerin

َواْألَْرِض 
 daha 

büyüktür

َولَِكنَّ أَْكبَرُ 
fakat

ِمْن َخْلقِ 

 insanların
bilmezler yaratılışından

أَْكثَرَ النَّاِس 
insanların
یَْعلَُمونَ َال النَّاِس 

çoğu

Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların 
yaratılışından daha büyüktür. 40:57) 

Allah’ın 
boyası 

هللاِ  ِصْبغَةَ    َوَمنْ   
kimdir 

 اَْحَسنُ 
daha 
güzel 

هللاِ  ِمنَ   
Allah’tan boyası 

olan 

 َونَْحنُ  ِصْبغَةً 
Biz 

﴾۱۳۸﴿ َعابِدُونَ    
ibadet edenleriz 

 لَھُ 
sadece 
O’na 

Allah’ın boyası. Allah’tan daha güzel boyası olan 
kimdir? Biz, sadece O’na ibadet edenleriz. (2:138) 
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فََمنْ 
kim 

olabilir
daha  
zalim

ِن اْفتَٰرىاَْظلَمُ  ِممَّ
iftirada 

bulunandan

هللاِ َعلَى 
Allah’a  

karşı

 ً  َكِذبا
yalan  
yere

Allah’a karşı yalan yere iftirada bulunandan 
daha zalim kim olabilir? (18:15) 

şüphesiz 
 اِنَّ 

en yakın 
olanı 

 اَْولَى
insanların 

 النَّاِس 
İbrahim’e elbette ona 

tabi olanlar 

اتَّبَعُوهُ لَلَِّذیَن  بِِاْبٰرِھیمَ   َوالَِّذیَن ٰاَمنُوا 
ve iman 

 edenlerdir 

 َوٰھذَا
peygamber 

(Muhammed) 
bu 

 النَّبِيُّ 

Şüphesiz İbrahim’e insanların en yakın olanı, elbette ona 
tabi olanlar, bu peygamber ve iman edenlerdir. (3:68) 

ِمْن ٰذِلكَ اَْصغَرُ  َوالَٓ 
daha küçük hiçbir 

şey yoktur ki bundan

َوَالٓ اَْكبَرُ 
ve daha  
büyük

اِالَّ فِي ِكتَابٍ 
bulunmasınbir 

kitapta

 ُمبِینٍ 
apaçık

Bundan daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki 
apaçık bir kitapta(Levh-i Mahfuz’da) bulunmasın. (34:3) 
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ve kıldı kâfirlerin 
 السُّْفٰلى َوَجعَلَ 

alçak sözünü Allah’ın 
kelamı 

هللاِ َوَكِلَمةُ  اْلعُْلیَاِھَي    
 en yüce olandır  

 َوهللاُ 
Allah 

 َعِزیزٌ 
azizdir 

 َحِكیمٌ 
hikmet sahibidir 

َكفَُرواالَِّذیَن  َكِلَمةَ   

Kâfirlerin sözünü alçak kıldı. Allah’ın kelamı en yüce 
olandır! Allah azizdir, hikmet sahibidir. (9:40) 

kim de
بَِخلَ 

ancak
 ve kendini 

yeterli görürse

َوَكذَّبَ َواْستَْغٰنى
ve yalan 
sayarsa

بِاْلُحْسٰنى
en güzeli

ُرهُ  فََسنُیَّسِ
 biz de ona 

kolaylaştırırız

ا ِلْلعُْسٰرىَمنْ َواَمَّ
en zor 
olanı cimrilik 

eder

Ancak kim de cimrilik eder ve kendini yeterli 
görürse, Ve en güzeli yalan sayarsa, biz de ona 
en zor olanı kolaylaştırırız.(92:8-10) 

ona gösterdi
فَاَٰریھُ 

o mucizeyi
یَةَ  اْالٰ

en büyük
اْلـُكْبٰرى

Ona, o en büyük mucizeyi gösterdi. (79:20) 
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ama
بَلْ 

siz tercih 
ediyorsunuz

تُْؤثُِرونَ 
dünya hayatını

الدُّْنیَااْلَحیَاةَ 
oysa 

ahiret

َخْیرٌ َواْآلَِخَرةُ 
 ve daha 

süreklidir
daha 

hayırlı

 َوأَْبقَى 

Ama siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa 
ahiret daha hayırlı ve daha süreklidir. (87:16-17) 

elbette onlara 
tattıracağız

َولَنُِذیقَنَُّھمْ 
azabdan
ِمَن اْلعَذَابِ 

en yakın
اْالَْدٰنى

 önce
یَْرِجعُونَ دُونَ 

 dönerler
اْلعَذَاِب اْالَْكبَرِ 

 umulur ki 
onlar

en büyük 
azabdan 

لَعَلَُّھمْ 

Elbette onlara en büyük azabdan önce en yakın azabdan 
tattıracağız. Umulur ki onlar (imana) dönerler. (32:21) 

اْقَرأْ 
oku

َوَربُّكَ 
Rabbin

اْألَْكَرمُ 
 en üstün 

kerem sahibidir
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Sonra gerçek dostları olan Allah’a döndürülürler. 
Dikkat edin! Hüküm yalnız O’nundur. O, hesap 
görenlerin en süratlisidir. (6:62) 

sonra 
 ثُمَّ 

döndürülürler 

 ُردُّٓوا
Allah’a 
هللاِ اِلَى   

dostları 
olan 

 لَھُ  َمْوٰلیُھمُ 
yalnız 

O’nundur 

 اْلَحقِّ 
dikkat 
edin! hüküm en 

süratlisidir 
 gerçek 

 اْلَحاِسبِینَ  اْلُحْكمُ  اَالَ 
hesap 

görenlerin 
O 
 اَْسَرعُ  َوُھوَ 

 فِي َرْحَمتِكَ 
rahmetine ve bizi kat Sen merhametlilerin 

 َواَْنتَ  َواَْدِخْلنَا
en merhametlisisin 

اِحِمینَ  اَْرَحمُ   الرَّ
Ve bizi rahmetine kat.Sen merhametlilerin en 
merhametlisisin. (7:151) 

ancak
َكاْالَْنعَامِ اِنْ 

onlar hayır

ُھمْ بَلْ 
onlar

اََضلُّ 
daha da 

sapıktırlar

َسبِیالً 
 yol 

bakımından

اِالَّ ُھمْ 
oysahayvanlar 

gibidirler

Oysa onlar ancak hayvanlar gibidirler, hayır, 
yol bakımından onlar daha da sapıktırlar. (25:44) 
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Allah’ındır 
 َوِ�ِ 

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) 

َخْیرٌ 
daha 

hayırlı
 Allah katında 

olanlar ise

َواَْبٰقىهللاِ َوَما ِعْندَ 
hâlâ aklınızı  

kullanmıyor musunuz?

تَْعِقلُونَ اَفََال 
ve daha 

süreklidir

Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve daha 
süreklidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? (28:60) 

بَِمنْ فََربُُّكمْ   َسٖبیالً ُھَو اَْھٰدىاَْعلَمُ 
Fakat 

rabbiniz
 daha iyi 

bilir
kimindaha 

doğru
bir yolda olduğunu 

Fakat Rabbiniz kimin daha doğru bir yolda 
olduğunu daha iyi bilir. (3:145) 



 َخْلقُ 

 َعابِدُونَ 

 اْفتَٰرى

 َكِذبًا

 اَْعَظمُ 

 اَْكَرمُ 

 اَْھدَى

 اَْصغَرُ 

 اََشدُّ 

 اَْعلَى

 اَْعلَمُ 

 اَْقَربُ 

Kelimelerin anlamlarını yazın. 

Yaratılış 

Tapanlar 

Uydurdu 

Yalan 

Daha/en büyük 

Daha/en serefli 

Daha/en doğru 

Daha/en küçük 

Daha/en şiddetli 

Daha/en yüce 

Daha/en iyi bilen 

Daha/en yakın 



 ُمبِینٍ 

 نُیَِسّرُ 

 َخْیرٌ 

  یَْرِجعُونَ 

 ُكْبَرى

 ُعْسَرى

 ُسْفلَىٰ 

 َسافِِلینَ 

 اَْكبَرُ 

 اَْكثَرُ 

 اَْسَرعُ 

 اَْحَسنُ 

Apaçık 

Kolaylaştırırız 

Daha hayırlı 

Dönerler 

Daha/en büyük 

Daha/en zor 

Daha/en alçak 

Alçaklar 

Daha/en büyük 

Daha/en çok 

Daha/en çabuk 

Daha/en güzel 



 ٰایَاتِنَا

 َحاِسبِینَ 

 ُمْھتَِدینَ 

  یَْرِجعُونَ 

 َسبِیال

 َمثَلُ 

 اَْظلَمُ 

 سَافِلِینَ 

 اََحقُّ 

 اَْرَحمُ 

 اَقَلُّ 

 اَْحَسنُ 

Ayetlerimiz 

Hesaba çekenler 

Doğru yolu bulanlar 

Dönerler 

Yol bakımından 

Misal, örnek 

Daha/en zalim 

Alçaklar 

Daha/en haklı 

Daha/en merhametli 

Daha/en az 

Daha/en güzel 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 اََخْذتُ 

 اََخْذتَ 

 اََخذَ 

 اََخذَتْ 

ذُ اَخُ    

ُخذُ اْ تَ   

 یَاُْخذُ 

 تَاُْخذَ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

 اََخْذنَا

 اََخْذتُمْ 

 اََخذُوا

ذُ نَاْخُ   
 

ُخذُونَ اْ تَ   

 یَاُْخذُونَ 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

aldım 

aldın 

aldı 

aldı 

alırım 

alırsın 

alır 

alır 

Biz 

Siz 

Onlar 

aldık 

aldınız 

aldılar 

alırız 

alırsınız 

alırlar 



Mazi Muzari Mazi Muzari 

 اَنَا

 اَْنتَ 

 ُھوَ 

 ِھيَ 

 َوَجْدتُ 

 َوَجْدتَ 

 َوَجدَ 

 َوَجدَتْ 

دُ جِ اَ    

 تَِجدُ 

 یَِجدُ 
 

 تَِجدُ 

 نَْح نُ 

 اَْنتُمْ 

 ھُھمْ 

 َوَجْدنَا

 َوَجْدتُمْ 

واَجدُ وَ   

 نَِجدُ 
 

ونَ ِجدُ تَ   

 یَِجدُونَ 

Ben 

Sen 

O(er) 

O(dş) 

Buldum 

Buldun 

Buldu 

Buldu 

Bulurum 

Bulursun 

Bulur 

Bulur 

Biz 

Siz 

Onlar 

Bulduk 

Buldunuz 

Buldular 

Buluruz 

Bulursunuz 

Bulurlar 
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